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વાતા� રે વાતા�....

તેણે નોમ�ન રોકવેલને ક�ંુ : ‘ એક �� �ૂછુ�  ? ‘ 

‘�ૂછો ! ‘

‘આપનાં �ચ�ો બેન�ૂન છે અને કલાની કસોટ�માં પાર
ઊતરે એવાં છે. છતાં એક વાત�ંુ રહ�ય મને સમ��ુ
નથી કે, આ જગત જે�ંુ છે એ�ંુ વા�ત�વક જગત
તમારા� �ચ�ોમાં આલેખવાને બદલે વ�ુ �ંુદર જગત કેમ
આલેખાય છે? જગતની કટુતા, કઠોરતા અને
�ુ�લકતાને બદલે આનંદસભર જગત�ંુ આલેખન તમે
કેમ કરો છે ? 

અમે�રકાનો એક મહાન �ચ�કાર ! નામ નોમ�ન રોકવેલ !
એની �ચ�કલાની �શંસા મા� અમે�રકા �ૂરતી જ
નહોતી, �યાંની સીમાઓ ઓળંગીને એની અનેક દેશોમાં
�શંસા થતી હતી. આજે પણ એની �ચ�કલાની એટલી
જ �શંસા થાય છે. જગતના મહાન �ચ�કારોમાં એ�ંુ
�થાન છે. અમે�રકા આજે પણ એ બાબત�ંુ ગૌરવ લે
છે કે નોમ�ન રોકવેલ એની ધરતી�ંુ ફરજ�દ હતો. એનાં
�ચ�ોને �ચ��વવેચકો અ�યંત સ�વ, �ંુદર અને
અ��ુત ગણાવતા ર�ા છે. એકવાર એનાં �ચ�ોને એક
�યાતનામ કલા�વવેચકે જોયા અને તે આવાં �ંુદર
�ચ�ો જોઈને અ�યંત �ભા�વત બની ગયો.છતાં આ
કળા �વવેચકના મનમાં એક �� ઉઠ� આ�યો.

જગત જે�ંુ દેખાય છે તેના કરતાં એને વ�ુ �ંુદર તમે �ચ�ોમાં કેમ
દશા�વો છે ?’

રોકવેલે ક�ંુ : ‘એ�ંુ એક કારણ છે. મ� �ચ�કલાનો  એકડો �ંૂટવા માંડયો
�યારથી જ મનમાં ન�� ક�ુ� હ�ંુ કે હુ�  જગત જે�ંુ છે તેના કરતાં એને
વ�ુ �ંુદર અને આનંદમય ચીતર�શ. જગત કે�ંુ છે એ દશા�વવાને બદલે
ખરેખર જગત કે�ુ હો�ુ જોઈએ એ હુ�  મારા� �ચ�ો �ારા લોકોને
બતાવીશ. જગતની વરવી વા�ત�વકતાને હુ�  �ંુદરતામાં પલટાવતો ર�ો
છુ� . અ�ંુદર જગતને વ�ુ �ંુદર બતાવીને લોકોને મારે દશા�વ�ંુ છે કે ખ��
જગત તો આ�ંુ �ંુદર બન�ંુ જોઈએ.’

ઓ�ટોબર મ�હના�ંુ નામ એ Roman calendar �માણે �થાન પરથી પ�ા હોવા�ંુ મનાય છે. ‘octo’ નો અથ�
‘eight’ થાય છે. જેથી Roman Calendar માં તે આઠમો �મ ધરાવ�ંુ હ�ંુ. આ મ�હનાથી �શયાળાની શ�આત થઇ
�ય છે. 

તેથી ઓ�ટોબરને ‘transition month’ તર�કે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો �ંુ �શ�કોએ પણ સમય સંજોગો
�માણે �શ�ણ પ��તમાં કોઈ transition લાવવાની જ�ર છે? હા, �શ�કોએ નવી ��ૃ��ઓ, પ��તઓ, નવા �વચારો
કેળવવા જ�ર� છે. એવાં transitions જે �શ�ણને નવાં innovations તરફ દોર� �ય. જયારે �શ�ક પોતે આવા
transition માંથી પસાર થાય છે �યારે એ જૂની �શ�ણ પ��ત જે એ કરાવતો આ�યો છે તેમાંથી ક�ઈક સરસ અને
નવી પ��તને અપનાવી તે�ંુ ‘�ુ�મ’ બનાવી શકે છે.

સંપાદક�ય



એક ચપટ� �ેરણાએક ચપટ� �ેરણા  

"I dream my painting 
and then paint 
my dream"

 
મનને ગમતાં સમાચાર

સ�ટ�ેબર માસમાં નીચે �ુજબ �વષયવ��ુ એન જે
ડ�ેક પર અપલોડ કરવામાં આ��ંુ છે. 

CA fOUNDATION ના પેપર-3 �વષયના VIDEO
આપ સૌ માટ ેઉપલ�ધ છે.

અ�યયન માટ�ંુે �દશાદશ�ન અને યો�ય વાતાવરણ�ંુ �નમા�ણ
જ�ર� �ૂચનો �ારા �વ�ાથ�ઓને �તે શીખતાં કર�ંુ એ
એક ઉ�ેશ છે. 

સમ� અ�યયન સામ�ીની  ઝલક નીચે દશા�વી છે:

આ �વડ�યો બનાવવા�ંુ કાય� અ�વરતપણે ચાલ�ંુ જ રહે છે,
જેથી �શ�કો અને �વ�ાથ�ઓને મદદ�પ થઈ શકાય અનેક
�વ�ાથ�ઓ પોતાની ઝડપે, પોતાના સમયે શીખતાં રહે.

“Education is the manifestation of perfection
already existing in man.” 
–Swami Vivekananda

એન જે ડે�ક પર ઈ-ક�ટે�ટએન જે ડે�ક પર ઈ-ક�ટે�ટ

વાંચ�ંુ ગમશે…

1.The Miracle Morning -Hal Elrod
2.How To Read Better And Faster
    - Normal Lewis

Schools to reopen in Mumbai from October 4
        In line with state government guidelines, the Mumbai municipal corporation (BMC)  
        decided to reopen schools within the Mumbai regions. According to the guidelines
        issued by the BMC, schools of all mediums and managements will re-open for
        students of Classes 8 to 12 from October 04 following the Covid protocols.
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