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(૧)  ‘શિક્ષણ સેત ’ લવાજમ ક ેડોનેિન શવનાન ું દ્વિમાસિક  

      ઓનલાઈન ઈ-મેગેશિન છે.   

(૨)  પ્રેરણાદાયી અને જીવન ઉપયોગી લેખો, મૌશલક કાવ્યો,  

      વાતાાઓ, પ્રેરક પ્રસુંગો, જાણવા જેવ ું,  ઉખાણાું, કોયડા,  

      િાળાઓમાું થતી શવિેષ પ્રવૃશતઓ, ફોટોગ્રાફ્સ,  

      અિેવાલ, શ ત્રો વગેરે મોકલી િકો છો.  

(૩) મોકલેલ શવગતો પરત કરાિે નશિ, તેથી એક નકલ  

     પોતાની પાસે રાખીને મોકલવી.  

(૪) કૃશતના સ્વીકાર /અસ્વીકારનો શનણાય સુંપાદક મુંડળનો  

     રિેિે.  

(૫) લેખકના શવ ારો સાથે તુંત્રી સિમત છે તેમ માનવ ું  

     નશિ.  

(૬) આપના સૂ નો, િ ભેચ્છાઓ અને પ્રશતભાવો અમારા  

      માટે અમૂલ્ય છે. આપના લેટરિેડ પર  ોક્કસ મોકલો. 

(૭) તમામ કૃશતઓ MS-Wordમાું શ્ર શત ફોન્ટમાું ટાઈપ કરી      

      ઈ-મેલ િારા મોકલવી. 

(૮)  આપેલ શવગતોની પૂરક માશિતી શવડીયો, ઓરડયો કે  

      અન્ય સ્વરૂપે બ્લ  રુંગની linkમાું િિે. તેના પર શક્લક    

      કરવાથી જોઈ િકાિે.  

(૯) ‘શિક્ષણસેત ’ના તમામ અુંકો આ બ્લોગ પર  

https://sanjaykoriya.wordpress.com જોઈ િકાિે.  
 

લેખ અન ેપત્રવ્યવિાર માટ ે 

શિક્ષણસતે  કાયાાલય  

ઈ-મેલ : sanjay.koriya@yahoo.com 
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શપ્રય વા ક શમત્રો,  

 ભારતીય સુંસ્કૃશતમાું ગ રુપ ર્ણામાન ું અનન્ય મિત્વ છે. ગ રુના 

સાશનધ્યમાું રિીને ભાશવકો જ્ઞાન, િાુંશત, ભશક્ત અને યોગિશક્ત પ્રાપ્ત કરે 

છે. ગ રુપ ર્ણામાએ ગ રુ પ્રત્યેનો ભાવ પ્રગટ કરી ગ રુને સન્માન 

આપવાનો એક અનેરો ઉત્સવ તેમજ અવસર છે.   

આજે િ ું આધ્યાશત્મક ગ રુની વાત કરતો નથી. પરુંત  સતત માગાદિાકની ભૂશમકા 

ભજવતા ‘ગ ગલ’ ગ રુની વાત કરવા માુંગ  છ ું.  

  ૨૧મી સદી ઇન્ફોમેિન અને ટેકનોલોજીની સદી છે. આજનો ય ગ સેલ્ફ લનીગનો 

છે. તેથી સેલ્ફ લનીગમાું આપણને ઉપયોગી ‘ગ ગલ’ છે. રદન-પ્રશતરદન અખૂટ માશિતી 

‘ગ ગલ’ પર અપલોડ થાય છે. શવશવધ વેબસાઈટસ, શવડીયો અને ય -ટ્ય બ, ઈન્સ્ટાગ્રામ, 

ફેસબ ક, વોટસઅપ જેવાું સોશિયલ મીરડયા પર અનેક માશિતી પ્રાપ્ત થાય છે. આ બધાું જ 

જ્ઞાનપ્રાશપ્તનાું સ્ત્રોત છે. આ બધાું જ સાધનોનો શિક્ષણમાું મિત્તમ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 

 શવશવધ શવષયો શવજ્ઞાન, ગશણત, અુંગ્રેજી, સામાશજક શવજ્ઞાન જેવાું અનેક શવષયોના  

શવશવધ મ દ્દાઓને લગતી અઢળક માશિતી ‘ગ ગલ’ પર સરળતાથી પ્રાપ્ય છે. આ બધ ું જ ટેક્સ્ટ 

અને વીરડયોના સ્વરૂપમાું પ્રાપ્ત છે. આ બધ ું કોઈપણ વ્યશક્ત ગમે ત્યારે, કોઈપણ સ્થળે અને 

એકદમ રિ પોતાની મેળે પ્રાપ્ત કરી િકે છે. ધારે તે િીખી િકે છે. 

 આ બધા માટે ‘ગ ગલ’ને ગ રુ બનાવો. જાતે નવ ું નવ ું િીખી આધ શનક એકલવ્ય 

બનીએ.  

          - ડૉ. સુંજય કોરરયા 

સ્થાપક /તુંત્રી 

ડૉ. સુંજય કોરરયા  
(M.A., M.Ed., Ph.D.) 

(જસદણ) 

મો. ૯૮૯૮૦૦૧૯૮૨ 
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 િ ું િાળામાું ગ રુવારે ગ રુસભામાું બાળકોને મૂલ્યો મળે તે માટે વાતાા કે પ્રસુંગો કિેતો. આ નાનકડી વાતાા અશિ જણાવ ું છ ું. 

જેનો સીધો સબુંધ મારા વગાના આરુણી સાથે છે. 

 પ્રા ીનકાળમાું ધૌમ્યમ શનના આશ્રમમાું ઘણા શવદ્યાથીઓ અભ્યાસ કરતા િતા. તેમાું એક વાર  ોમાસામાું વધ  વરસાદ 

પડયો. આશ્રમના ખેતરની એક પાળી તૂટી ગઈ છે કે નશિ તે જોવા આરુણીને આજ્ઞા થઇ. આરુણી ગયો, ઘણી બધી મિેનત કરી 

પણ પાળ બુંધાતી ન િતી. પાણી રોકાત ું ન િત ું. છેવટ ેઆરુણી પોતે પાળ બની સ ઈ િતો.વરસાદ અને ઠુંડીથી આરુણી ઠ ુંઠવાઈ ગયો 

િતો. આરુણીની આવી સમપાણ ભાવના જોઈ ગ રુ પ્રસન્ન થયા. આરુણીને ધૌમ્ય 

મ શનએ છાતી સરસો  ાુંપીને આિીવાાદ આપ્યા. 

 આ વાતાા કિેવા માટે મારી શનિાળથી મેદાન બિાર ગ્રામપું ાયતના ઓરડા 

તરફ આવતો િતો. ત્યારે મારા પગ પર સિેજ કાુંટો વાગતા મેં કાઢવાનો પ્રયત્ન કયો 

પણ મોડ ું થવાથી કામ પડત ું મૂકી પ્રાથાનાસભામાું િડપથી પિો ી ગયો. પ્રાથાના પછી 

વગામાું ગયો. બિાર  ુંપલ લાઈનમાું ગોઠવવા માટે રઘ ને સૂ ના આપી. પ્રાથાનામાું 

ઉતાવળે જતી વખતે રઘ એ મારી શસ્થશત જોયેલી િતી. 

 િ ું િાજરી પૂરતો િતો અને ગહૃ્કાયા તપાસતો િતો ત્યાું  ુંપલ ગોઠવતા રઘ એ 

મારા  ુંપલના ત્રણેય કાુંટાઓ કાઢી લીધા. બપોરે એક વાગ્યે મધ્યાિન ભોજન માટે રીસેસ પડી ત્યારે બિાર નીકળી  ાલવા ગયો ત્યાું 

એક પણ કાુંટાનો દ :ખાવો થયો નશિ. મારા આશ્વયાનો કોઈ પર નિતો.બપોર પછી વગામાું ગયો ત્યારે પૂછય  કે મારા  ુંપલમાુંથી કોણે 

કાુંટા કાઢ્યા િતા? રઘ એ કહ્ ું સાિેબ, “સાિેબ મેં તમને વાતાા કિેવા આવતા જોયા િતા. તે વખતથી મને ખબર પડી િતી. એટલે 

મેં જ  ુંપલ ગોઠવતી વખતે કાુંટા અને ગોખરુું કાઢી નાખ્યા િતા. છેક રાતે્ર સ તી વખતે આખા રદવસની ઘટના વાગોળતો પથારીમાું 

સ તો િતો, ત્યારે ખબર પડી કે મારો શવદ્યાથી પણ મારો આરુણી છે. આવા ઘણા આરુણી શિક્ષક સામેથી  પસાર થાય છે.   

      

શિ ક્ષ ણ સે ત    ૪  

જાતન ેબદલિો તો આખ ું જગત બદલાઈ જિ.ે   

મારા વગાનો આરુણી  (પ્રરેક પ્રસુંગ) 

પ્રવીણભાઈ મકવાણા  

ઓગસ્ટ-સપ્ટે.૨૦૧૮ 
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     ૫  શિ ક્ષ ણ સે ત   

 િ ું તાલીમાથી તરીકે એક ગામની પ્રાથશમક િાળામાું શિક્ષણકાયા કરવા માટે ગઈ િતી. િાળામાું સાતેક વષાનો ધો.૩માું ધાર્માક 

નામનો શવદ્યાથી અભ્યાસ કરતો િતો. િસમ ખો  િેરો, વસ્ત્રોમાું  ોખ્ખાઈ, િોઠ પર વિાલ ું શસ્મત અને સ્વભાવમાું ઉત્સાિ જોવા 

મળતો િતો. એ મને વારુંવાર જોયા કરે. આુંખોમાું પણ તરવરાટ જોવા મળતો. િ ું એને બોલવ ું એટલે તેનામાું ગાઢ આનુંદ છવાઈ 

જતો. જેના કરણે બધા જ શવદ્યાથી કરતા એની સાથે શિક્ષણકાયા કરવામાું મને ખૂબ જ મજા આવતી. 

 એક દીવસ ખબર પડી કે ધાર્માકના મમ્મી તેને મૂકી તે શપયર  ાલ્યા 

ગયા છે. કદા  ધાર્માકના પપ્પાનાું અવસાન પછી બીજા લગ્ન પણ કરી લીધા 

િોય. એટલે જ એ ક મળ ું બાળક એની માતાના વાત્સલ્યને િુંખી રહ્ ું િિે. આ 

વાત સાુંભળી િ ું બધી પરરશસ્થશત સમજી ગઈ. એને માત્ર ને માત્ર શિક્ષણ કાયા ના 

કરાવતા માતાની જેવી દ્રશિ રાખી લાગણી, િૂુંફ અને પ્રેમપૂવાક તેની સાથ વાત 

કરતી, તો એને ખૂબ જ ગમત ું. તે નાટક અને નૃત્યમાું પણ સરસ દેખાવ કરતો. 

બધી જ પ્રવૃશત્તમાું એમન ું કાયા દીપી ઉઠત ું. અમારી તાલીમનો છેલ્લો રદવસ િતો. 

ધાર્માક ગમગીન િતો. આ લોકો જતા રિેિે ? િ ું તેને છેલ્લી વખત મળવા ગઈ. 

તેને કિ ક બોલવ ું િત ું, પણ તે બોલી ન િક્યો. માત્ર જોઈ રહ્ો િતો. અમે 

વાિનમાું બેસી ગયા. તે વાિન પાછળ દોડયો. મને વિાલથી સ્પિા કયો  અને તેની આુંખમાુંથી અશ્ર ધારા વિેવા લાગી ગામના પાદર 

સ ધી દોડયો અને અુંતે આવજોન ું સ્મૃશત શ ન્િ બતાવી અમારાથી અળગો થયો. 

 િાળાન ું દરેક બાળક લાગણીથી ભૂખ્ય ું જ િોઈ છે. એટલે જ કદા  ગીજ ભાઈ બધેકાને ‘મૂછાળી મા’ તરીકે ઓળખવામાું 

આવે છે. િુંમેિા િસતો માણસ જ શિક્ષક તરીકે શ્રેષ્ઠ કાયા કરી િકે. ગ ણવુંતિાિ તેથી જ કિે છે કે શિક્ષકને જો ભણાવવાનો નિો  ડે 

તો જ બાળક પર તેનો પ્રભાવ પડે છે. 

 આજના આધ શનક ય ગમાું માતાશપતા બાળકો પ્રત્યે બેજવાબદાર છે ત્યારે 

એ ખોટ એક શનષ્ઠાવાન શિક્ષક જ પ રી કરી િકે છે. એટલે જ કોઈકે શિક્ષકની 

વ્યાખ્યા પણ સરસ રીતે આપી છે કે “િેત  શવના િેત કરે તે જ શિક્ષક”. શવદ્યાથી 

સામે શસ્મત કરો જેનાથી તેની પ્રીત વધે. તેજસ્વી શવદ્યાથીની પીઠ થાબડી તેના 

કાયાને ગશતિીલ બનાવી િકાય. વગાખુંડમાું વિાલથી તેન ું નામ બોલીએ તો તેને ગવા 

થાય. તેન ું કાયા વધારે શ્રેષ્ઠ થઈ િકે. દરેક શવદ્યાથી એક ક મળો છોડ છે અને તેન ું 

યોગ્ય રીતે જતન કરી ભાવી પ ષ્પોની સ ગુંધ વધારે પ્રસાવી િકાય. દરેક બાળક એક 

ઉત્સ ક વાુંસળી છે. તેમાુંથી સ ુંદર સ ર રેલાવી િકાય. એક કોરુું શ ત્ર છે તેમાું મનગમતા રુંગ પૂરી નયનરમ્ય બનાવી િકાય. દરેક બાળક 

સાથે ઉત્સાિથી કાયા થિે ત્યારે વગા જ સ્વગા બની જિે તેમાું કોઈ સુંદેિ નથી.           

આપણો આજનો દ્રઢ સુંકલ્પ એ આવતીકાલની સફળતા છે.   

મમત્વ િુંખત ું બાળક (પ્રરેક પ્રસુંગ) 

મીરા ધમિે સાુંગડીયા  

ઓગસ્ટ-સપ્ટે.૨૦૧૮ 



  

    શિ ક્ષ ણ સે ત   ૬  

 ગ રુ અને શિષ્ય વચ્ ે અન પમ અને અદ્વિસિય સુંબુંધ 
રિેલો છે. કોઈપણ પરરશસ્થશત િોય કે સુંજોગો િોય તો પણ 

અકબુંધ રિે એ ગ રુ અને શિષ્યના સબુંધન ું િાદા છે. ગ રુન ું િૈય ું 

િમેિાું પોતાના શિષ્ય માટે ધડકત ું રિે છે. પ્રત્યેક માનવીના 

જીવનમાું ગ રુન ું સ્થાન અનેરુું છે. 

             પ્રા ીન કાળમાું ભારતમાું સાુંરદપની, વશિષ્ઠ, 

દ્રોણા ાયા, રામકૃષ્ણ પરમિુંસ, સ્વામી રામતીથા જેવા સમથા 

ગ રુઓ તો કૃષ્ણ, રામ, અજ ાન, એકલવ્ય, શવવેકાનુંદ, શિવાજી 

જેવા સમથા અને આજ્ઞાુંરકત શિષ્યો થયા. ઉત્તમ ગ રુ પરુંપરાની 

મિાલ પ્રજ્વશલત કરી. 

               अज्ञानतितिराांधस्य ज्ञानाड्अन शलाकया । 

               चक्षुरुन्िीतलिां यने िस्िै श्री गुरुवे निः ।। 

               અજ્ઞાનરૂપી અુંધકારને દૂર કરી જ્ઞાનરૂપી પ્રકાિની 

જ્યોત પ્રગટાવનાર ગ રુ છે અને જીવન શવકાસની તમન્ના 

રાખનાર શિષ્યનો ગ રુ સાથેનો સુંબુંધ અપાર, અલૌરકક, 

અદ્વિિીય, પ્રેમાળ અને પાવન િોય છે. ગ રુની પાસે બેસીને શિષ્ય 
નમ્રતા, શવવેક, શજજ્ઞાસા, સત્ય, આદર, બોધત્વ, પરોપકાર, 

સશિષ્ુતા, સમાનતા વગેરેનાું પાઠ ભણે છે. ગ રુ જ્ઞાનના ભુંડાર 

છે, સા ા પથદિાક છે, તારણિાર છે. ગ રુ િુંમેિાું પોતાના 

શિષ્યની પ્રગશત ઈચ્છે છે. દરેક ગ રુની િુંમેિાું એક મનોકામના િોય 

છે કે તેનો શિષ્ય પોતાનાથી પણ આગળ વધે અને પોતાના ગ રુથી 

સવાયો બને.               

 'ગ રુ' િબ્દમાું જ ગ રુનો મશિમા સમાયેલ છે. ‘ગ ‘ એટલે 

અુંધકાર અને ‘રુ‘ એટલે પ્રકાિ. શિષ્યમાું રિેલા અજ્ઞાન રૂપી 

અુંધકારને દૂર કરી જ્ઞાનરૂપી દીપક પ્રગટાવનાર ગ રુ એક જીવન 

શિલ્પી છે. જેમની અુંદર પ્રકાિની િોધ પેદા થઇ છે, જેમને 

માનવીન ું જીવન એટલ ેશસ્મત અન ેઆુંસ  વચ્ ને ું લોલક.  

ગ રુપજૂન અને ગ રુપૂર્ણામા  
ડૉ. મયૂર ભમ્મર 

જીવન મૃત્ય થી ઘેરાયેલ ું લાગે છે, જે અમૃતની િોધમાું નીકળ્યો છે 

અને જેમનામાું ચજુંદગીન ું સત્ય જાણવાની અશભલાષા પ્રગટી છે 

એવા વ્યશક્તઓ જ સા ા ગ રુને િોધી િકે છે. ઈશ્વરને િોધવા 

માટે કૈલાસ, કાિી કે કાબામાું જવાની કોઈ જરૂર નથી. ઈશ્વર 

ત્યાું જ છે, જ્યાું સદ્દગ રૂનો વાસ છે. ગ રુ મોક્ષનો સા ો રાિ 

બતાવનાર ભોશમયા છે. ગ રુ પોતાના આ રણ િારા શિષ્યની 
ચજુંદગીન ું ઘડતર કરે છે. આથી જ તો ગ રુને આ ાયા પણ 

કિેવામાું આવે છે. 

               'ગ રુ' ક ુંભાર જેવા િોય છે અને શિષ્યો માટી જેવા 

િોય છે. જેમ ક ુંભાર માટીને ટીપી ટીપીને તેમાુંથી શવશવધ 

આકારોન ું સજાન કરે છે. તે જ રીતે ગ રુઓ પણ શિષ્યોની નાની 

નાની ભૂલો બતાવીને તેમના જીવનને સ ુંદર આકાર આપે છે. 

જેમ ક ુંભાર માટીના આકારને ઉપરથી ટપલા મારીને અને 

અુંદરનાું ભાગથી પુંપાળીને આકાર તૈયાર કરે છે. તે જ રીતે 

ગ રુઓ પણ પોતાના શિષ્યને  તૈયાર કરતા િોય છે. તેઓ પણ 

ઉપરથી શિષ્યની ભૂલો બતાવે છે, પણ હૃદયથી તેઓ પોતાના 

શિષ્યોને ખૂબ જ પ્રેમ કરતાું િોય છે. ગ રુઓ એવી પારસમશણ 

છે કે જે શિષ્યોને પોતાના સ્પિાથી યોગ્ય બનાવે છે. સ્વામી 

શવવેકાનુંદે તો ગ રુને “સુંસ્કૃશતની માતા” કિીને શબરદાવ્યા છે. 

જેમ માતા બાળકનાું દોષોને અવગણે છે, તેમ ગ રુરૂપી માતા 

પણ પોતાના શિષ્યોમાું રિેલા અનેક અવગ ણોને ધ્યાનમાું ન લઈ 

શિષ્યોને સદ્દમાગે લઈ જાય છે. 

              ગ રુ અને ગ રુ પરુંપરાને આગળ વધારવા માટે અષાઢ 

સ દ પૂર્ણામાને ગ રુપૂર્ણામા કે વ્યાસ પૂર્ણામા તરીકે ઉજવવામાું 

આવે છે. ગ રુન ું મિાત્મ્ય સમજવા માટે અને એમના પ્રત્યે 

પૂજ્યભાવ પ્રગટ કરવા માટે દર વષે અષાઢી પૂનમના રદવસે ગ રુ 

પૂર્ણામાન ું  પવા મનાવવામાું આવે છે.   

ઓગસ્ટ-સપ્ટે.૨૦૧૮ 



  

    શિ ક્ષ ણ સે ત   ૭  

             "ધ્યાન મૂલમ ગ રુ મૂર્તા, પૂજા મૂલમ ગ રુ પદમ, 

             મુંત્ર મૂલમ ગ રુ વાક્યમ, મોક્ષ મૂલમ ગ રુ કૃપા." 

(“ધ્યાન ધરવા માટેન ું મૂળ ગ રુન ું સ્વરૂપ છે, પૂજા કરવા માટે ગ રુના 

 રણ કમલ છે, ગ રુનાું વ નો અને ઉપદેિ એ એક મુંત્ર  જેટલાું 

જ પશવત્ર અને પ્રેરક છે અને છેવટે મોક્ષ પ્રાશપ્ત માટે ગ રુની કૃપા 

જ એકમાત્ર ઉપાય બની રિે છે.") 

  ગ રુ પૂર્ણામાના રદવસે સુંસ્કૃશત અને શિષ્યોનાું 

ઘડવૈયાઓન ું પૂજન થાય છે. ય ગોય ગથી ભારતીય સુંસ્કૃશતને 

ઘડવાન ું કામ અનેક ઋશષમ શનઓ રૂપી ગ રુઓ િારા થત ું આવ્ય ું છે. 

આવા અનેક ગ રુઓમાુંના એક મિર્ષા વેદવ્યાસજી છે. જેમણે 

મિાભારત અને શ્રીમદ્દભગવત જેવા ઉત્તમ મિાગ્રુંથો આપ્યાું. 

મિાભારત િારા તેમણે સમાજમાું રિેલા અનેક મન ષ્યોની 

શવ ારધારાને માનવી સમક્ષ મૂકી અને શ્રીમદ્દ ભાગવતજી િારા 
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાું  રરત્ર અને ગ ણોને અલુંકારરક કયાા છે. 

ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સ્વયું વેદ વ્યાસજીને िुनीनािप्यहि् व्यासः 

કિીને સુંબોશધત કયાા છે. મિર્ષા વેદવ્યાસજીની જેમ મન ષ્યોની 

આસશક્ત ઓછી કરીને મોક્ષને માગે વાળનાર અને આ શવશ્વની 

અનુંતતા સમજાવનાર અને જીવનને પાવન અને પશવત્ર બનાવનાર 

સા ા માગાદિાક ગ રુઓને આ ાયા રણ તરીકે પણ ઓળખવામાું 

આવે છે. જેન ું આ રણ િ ધ્ધ િોય અને જેનાું આ રણને જીવનમાું 

ઉતારવા માટે મન તત્પર થાય છે તેને આ ાયા રણ કિે છે. 

 पूजनीयोतवशेषण वस्त्राभरणधेनुतभ:। फलपुष्पादिना 

सम्यगरत्नकाांचन भोजनै:।। 

          ितक्षणातभ: सुपुष्टातभिमत्सस्वरूप प्रपूजयेि। एवां कृिे 

त्सवया तवप्र ित्सस्वरूपस्य िशमनि्।। 

ભલૂનો સ્વીકાર કરવો એ જ ખરુું પ્રાયશશ્ ત છે.   

(અષાઢ િ ક્લ પૂર્ણામાએ મારો જન્મ રદવસ છે અને એ  ગ રુ 

પૂર્ણામાનો પણ રદવસ છે. આ રદવસે સ ુંદર વસ્ત્ર, આભષૂણ, 

ગાય, ફળ, પ ષ્પ, રત્ન, સ્વણા,ભોજન, દશક્ષણા વગેર ેસમર્પાત કરી 

શવશવધ રીતે ગ રુ તેમની કરવાથી િે શવપ્ર, તારા ગ રુમાું ત ું મારા  

સ્વરૂપના દિાન કરીિ.) 

      ગ રુન ું મિત્ત્વ આપણા િાસ્ત્રો અને પ રાણોએ પણ ખૂબ 

વણાવ્ય ું છે. શિન્દ  ધમામાું ગ રુન ેભગવાનનો દરજ્જો આપવામાું 

આવ્યો છે.  

           "ગ રુ: બ્રહ્મા ગ રુ: શવષ્ુ, ગ રુદેવો મિેશ્વર: | 

            ગ રુ: િાક્ષાત્પરમ બ્રહ્મ, તસ્મૈ ગ રુવે નમઃ ||" 

                    તેમજ...... કબીરજીએ પણ કહ્ ું છે કે..... 

            “ગ રુ ગોચવુંદ દોન ું ખડે રકસકો લાગ  પાય, 

           બશલિારી ગ રુ આપકી, ગોચવુંદ રદયો બતાય “ 

                     ગ રુ જ્ઞાનનો દીવો પ્રત્યેક બાળકનાું હૃદયમાું 

પ્રજવશલત કરે છે. જ્ઞાનનાું સૂયા, પ્રેમ-કરુણાનાું મિાસાગર એવા 

ગ રુને આજનાું રદવસે યાદ કરાય છે. જેઓ મૃત સમાન જીવતા 

વ્યશક્તને જ્ઞાનરૂપી અમૃત વડે જીવનદાન આપીને તેમના જીવનમાું 

તેજ, બ શધ્ધ અને તેજશસ્વતા ભરે છે. ગ રુન ું ઋણ શિષ્ય ઉપર 

 ડેલ ું િોય છે.આમ ગ રુ પૂર્ણામા આવા પૂજનીય ગ રુને યાદ કરી 

એમને આદરપૂવાક વુંદન કરવાનો રદવસ છે. ગ રુ પૂર્ણામાના પાવન 

રદને મારા જીવનના ઉત્કષામાું િરૂઆતથી આજરદન સ ધી પ્રત્યક્ષ 

યા  પરોક્ષ રીતે અગત્યનો ભાગ ભજવનાર સૌ ગ રુજનો અને 

મિાન ુંભાવોને યાદ કરી કોટી કોટી િાર્દાક વુંદન કરુું છ ું.  

ઓગસ્ટ-સપ્ટે.૨૦૧૮ 



  

     ૮  શિ ક્ષ ણ સે ત  

 ભારત દેિના સ્વતુંત્રતા રદવસ તરીકે ૧૫મી ઓગસ્ટના 

રદવસને ઉજવવામાું આવે છે. ભારતે અુંગ્રેજો સામે દિેની 

આિાદી માટે મિાત્મા ગાુંધીજીના નેતૃત્વમાું સત્યાગ્રિની લડત 

 લાવી. આિાદીના લડવૈયાઓંએ  અનેક યાતનાઓ વેઠી અને 

અનેક બશલદાનો આપ્યા. ઇ.સ. ૧૯૪૭નાું વષામાું આ રદવસે 

અુંગ્રેજોની ગ લામીમાુંથી ભારત દેિ આિાદ થયો િતો.  

      આથી આિાદીની લડતમાું સફળતા મળી અને સ્વતુંત્રતા 

િાુંસલ કરી તેની ખ િીમાું દર વષે સ્વતુંત્રતા રદવસ ઉજવવામાું 

આવે છે. આ રદવસને ભારતભરમાું રાષ્ટ્રીય તિેવાર તરીકે જાિેર 

કરવામાું આવેલો છે. દેિનાું તમામ કાયાાલયોમાું આ રદવસે જાિેર 

રજા આપવામાું આવે છે. આખા દેિમાું સ્થાશનક સ્વરાજની 

સુંસ્થાઓ (રાજ્ય સરકારો, શજલ્લા, તાલ કા અને ગ્રામ પું ાયતો) 

િારા ધ્વજ વુંદનના કાયાક્રમોન ું આયોજન કરવામાું આવ ેછે. મ ખ્ય 

સમારુંભ નવી રદલ્િીમાું ઉજવવામાું આવે છે. જેમાું ભારતના 

વડાપ્રધાન લાલ રકલ્લા પરથી શતરુંગો ફરકાવે છે અને પ્રજાજોગ 

સુંદેિ આપે છે, જેન ું ટેશલશવિન પર જીવુંત પ્રસારણ કરવામાું આવે 

છે. આ સુંદેિામાું તેઓ સામાન્યતઃ તેમની સરકારની પાછલા 

વષાની શસશદ્ધઓ વણાવે છે, મિત્ત્વનાું મ દ્દાઓ જણાવે છે અને વધ  

પ્રગશત તથા શવકાસ માટે દેિને િાકલ કરે છે. વડા પ્રધાન 

આિાદીની  ળવળનાું નેતાઓને િશિદોને શ્રદ્ાાંજલિ આપે છે અને 

સ્વાતુંત્ર્યસેનાશનઓને યાદ કરે છે. ભારતની સાુંસ્કૃશતક શવશવધતાન ું 

પ્રદિાન, શવજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ક્ષેત્રે દેિે કરેલી પ્રગશત શવગેરેની 

િાુંખી, ભારતની િસ્ત્ર તાકાતન ું શનદિાન અને દેિના સ રક્ષાદળોની 

પરેડ આ ઉજવણીન ું અશભન્ન અુંગ છે. 

  અત્યારે આપણે આિાદીના અથાને સમજીએ છીએ 

ખરા ?  ના …કારણ કે આપણે જન્મ્યા ત્યારથી જ આિાદીનો 

શ્વાસ લઇએ છીએ અને એવ ું કિેવાય છે કે જે વસ્ત  આપણને 

સા ી મતૈ્રી સ ખનો ગ ણાકાર અન ેદ :ખનો ભાગાકાર છે.  

 આિાદીન ેજાળવીએ 

રાજેિ પ્રજાપશત  

મફતમાું અથવા સિેલાઈથી મળે તેની આપણા મનમાું કાુંઈ જ 

કીમત િોતી નથી. અરે ! આિાદી કોને કિેવાય તે પ્રશ્ન આપણા 

િિીદોને પૂછો, એ સમયના આપણા સ્વાતુંત્ર્ય વીરો ને પૂછો, 

લોિી રેડીને જેમને સામી છાતીએ ગોળીઓના વરસાદને િીલ્યો 

છે એવા લોકોને પૂછો તો તેન ું મિત્વ સમજી િકાય …!!   

 આપણા પૂવાજોએ જે િિીદી વિોરીને આપણને આ 

અમૂલ્ય ભેટ આપી છે તેને સા વવાની જવાબદારી મારી, તમારી 

અને આપણા સિ ની છે. 

 દેિભશક્ત આપણા હૃદયમાું િોવી જોઈએ માત્ર વાતો 

કરવાથી કઈ નશિ વળે ! કેમ કે આજકાલ આપણે જોઈએ છીએ 

તેમ  ીન આપણા દેિનો મોટાભાગનો શવસ્તાર પડાવી લીધો છે 

અને િમણાું એક અઠવારડયા પિેલા જ પારકસ્તાને આપણા ૫ 

સૈશનકોને મારી નાખ્યા છે …તો િવે આપણે જ સમજવાની 

જરૂર છે કે જો આવી રીતે જ રાજકારણ રમાિે તો વિેલા મોડા 

આપણે સૌ ફરીથી ગ લામ બની જવાના છીએ. માટે જાગો !!! 

અને દેિભશક્તને હૃદયમાું ઉતારી આપણે પણ દેિપે્રમનો પાઠ 

િીખીએ અને આપણા બાળકોને પણ તેન ું મિત્વ સમજાવીએ. 

  ભારત સ્વાતુંત્ર થયો ત્યારે દેિ સામે અનેક સમસ્યાઓ 

િતી. ભાુંગી પડેલા ભારત દેિને બેઠો કરવાનો િતો અને તેને 

ઓગસ્ટ-સપ્ટે.૨૦૧૮ 



  

     ૯  શિ ક્ષ ણ સે ત  

 પ્રગશતને પુંથે લઈ જવાનો િતો. પુંરડત જવાિરલાલ નેિરુ, 

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, લાલબિાદ ર િાસ્ત્રી જેવા રાષ્ટ્રીય 

નેતાઓએ ભારતની કાયાપલટ કરવા ભગીરથ પયાત્નો આદયાા 

િતા. પું વષીય યોજનાઓ િારા અનેક ક્ષેત્રોમાું  શવકાસના ઘણાું 
કાયો કરવાના પ્રયાસો થયા છે. ખેડૂતો વષામાું ત્રણ  વખત પાક લઈ 

િકે અને અનાજન ું ઉત્પાદન વધે તે માટે દેિની ઘણી નદીઓં પર 

બુંધ બાુંધવામાું આવ્યા. ખેડૂતોને િ ધ્ધ શબયારણ મળી રિે, 

રાસાયશણક ખાતર મળી રિે તેમજ ખેતીના આધ શનક ઓજારો 

મળી રિે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાું આવી. 

 કોઈ પણ બાળક પ્રાથશમક શિક્ષણથી વુંશ ત ન રિે તે માટે 

ગામડે ગામડે પ્રાથશમક િાળાઓ િરૂ કરવામાું આવી. લોકોમાું 

રોજગારી મળી રિે તે માટે અનેક નાના મોટા ઉદ્યોગો િરુ 

કરવામાું આવ્યા. શવજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ક્ષેત્રે પણ ભારતે અદભ ત 

પ્રગશત કરી. દેિમાુંથી ગરીબી, મોઘવારી, વસ્તીવધારો, બેકારી, 

બાળમજ રી વગેરે દૂર કરવાનો સુંકલ્પ પણ  આ રદવસે કરવામાું 

આવ્યો. દેિના લોકમાું જાગૃશત અને રાષ્ટ્રીય એકતા લાવવામાું આ 

રદવસનો મિત્વનો ફાળો છે. 

 શવ ાર ગમ ેતવેો સ ુંદર િોય પણ ત ેઆ ાર શવના નકામો છે.  

 

ઓગસ્ટ-સપ્ટે.૨૦૧૮ 

ગ જરાતી સાશિત્યના અદ્ભ ત િેર 

 મારી િસ્તી મારી પાછળ એ 

રીતે શવસરાઈ ગઈ, 

આુંગળી જળમાુંથી નીકળી ને 

જગા પૂરાઈ ગઈ. 

- ઓજસ પાલનપ રી 

જીવ િજી તો િભ્ભામાું છે, 

ફાટી ગઈ છે જાત કબીરા. 

-  ુંદ્રેિ મકવાણા 

આભમાું કે દરરયામાું તો એક 

પણ કેડી નથી, 

અથા એનો એ નથી કે કોઈએ 

સફર ખેડી નથી. 

- રાજેિ વ્યાસ 'શમસ્કીન' 

જીવી િક ું િ ું કઈ રીતે તમને 

સ્મયાા વગર, 

પાુંપણ કદીયે રિી િકે મટક ું 

ભયાા વગર? 

- મનિર મોદી 

   વધ  આવા િેર માટે :  

http://www.aksharnaad.com     

http://www.aksharnaad.com/category/mfc/


  

     ૧ ૦  શિ ક્ષ ણ સે ત  

રુંગબેરુંગી પાનાઓથી ભરપ ર એવી જીંદગી જો જીવી 

જાણો તો મજા, નશિ તો સજા. શવશવધ પાનાઓથી બનેલ આ 

જીંદગીરૂપી પ સ્તકમાું જયારે બાળકોનો રકલરકલાટ અને 

મોટેરાુંઓનો સુંતોષનો ઓડકાર ઊમેરાય છે, ત્યારે જીંદગી 

જન્નતથી પણ કમ નથી રિેતી. 

જયારે વગાખુંડમાું શવદ્યાથીઓને મેં પૂછય ું, ‘માતા-શપતા 

પછી જીવનમાું સૌથી વધ  િ ું જરૂરી છે?’ મોટાભાગનાું  

શવદ્યાથીઓનો જવાબ િતો, “પૈસા”. જવાબ સાુંભળી જરા દ ઃખ 

થય ું પણ િ ું કરવ ું એ એક કડવ ું સત્ય પણ છે. રૂશપયા જીવનમાું 

જરૂરી તો છે પણ એટલી અુંિે નશિ કે જેનાુંથી સુંબુંધો પણ િાુંખા 

પડે. 

આજની પરરશસ્થશત જોતાું એવ ું લાગે છે કે અજાણ્યા 

લોકો એક છત ની ે વસવાટ કરી રહ્ા ના િોય. કોઈએ એકબીજા 

સાથે બોલવાનો ટાઇમ જ ક્યાું છે? અરે બાળક તો શબ ારુું 

નોકરીયાત મમ્મી-પપ્પાને રશવવાર  શસવાય જોવા જ પામત ું નથી.  

રજાના રદવસે તો એવી રીતે જ એ કે જાણે કોઈ મિેમાન ન િોય ! 

બાળકની માતા પણ નોકરી કરતી િોય તો આવા બાળક માટે તો 

એક “આયા” એ જ એની `માયા`. િ ું મમ્મીનો પ્રેમ ? િ ું પપ્પાનો 

પ્રેમ ? એ બધ ું સ્વપ્નમાું સમજવાન ું. અરે ! જીંદગીમાું પૈસાન ું 

એટલ ું બધ ું મિત્વ કે તમારા બાળકને પ્રેમ પણ બીજાનો વિેં ાતો 

અપાવવો? િ ું ‘મા’નાું પ્રેમની તોલે કોઈનો પ્રેમ આવી િકે ખરો ? 

અરે, ખ દ ભગવાન પણ મા બનીને પ્રેમ આપિે તો પણ કુંઈક 

ક ાિ રિી જિે એ છે ‘મા’. પછી એ પૈસાથી ખરીદેલી આયાની 

તો િ ું શવસાત.  

પૈસા જો જરૂરીયાત છે તો ગમે તેટલા ટાઈટ િેડ્ય અલ 

માુંથી પણ બાળક સાથે ઓછામાું ઓછો એક કલાક કાઢો. બાળક 

સાથે બાળક બનીને જૂઓ. દ શનયાના દ ઃખો ભ લાવી દેિે.  

સ ખનો આ ાર સુંપશત્ત સાથ ેનથી, પરુંત  સુંતોષ સાથ ેછે.   

બાળકને  ાર દીવાલમાુંથી બિાર કાઢી મ ક્ત વાતાવરણ 

આપો. ભાખોડીયાભર  ાલવાન ું ભૂલી જઈને પોતાની અુંદર 

રિેલી પાુંખોથી ઊડવા લાગિે. આ ક મળા છોડનો શવકાસ 

તમારા પ્રેમ-િૂુંફ પર આધાર રાખે છે. તેને ખોળામાું બેસાડી, ગળ ે

વળગાડી િેત કરો, તેની વાતો સાુંભળો, એની કાળી-ઘેલી ભાષા 

દ શનયાના દ :ખો ભ લાવી દેિે. એક બાળકની એના શપતા તરફની 

લાગણી અને અપેક્ષા આ નાનકડા પ્રસુંગે દ્વારા વ્યક્ત થાય છે.  

ઓરફસમાું ગળાડૂબ રિેતા શપતા 

પાસે પ ત્રએ ૩૦૦ રૂશપયા 

માગ્યા. આટલી મોટી રકમ 

પ ત્રએ પિેલીવાર માુંગી એટલે 

થોડી નવાઈ તો લાગી પણ 

શપતાએ બાળક પાસેથી કારણ 

કિેવાની િરતે રૂશપયા આપી 

દીધા. તરત જ બાળકે પોતાના ગલ્લામાું જમા થયેલ બીજા 

૩૦૦ રૂશપયા લઈને આવ્યો. પપ્પાના િાથમાું રિેલા પેલાું 300 

રૂશપયામાું  એ રકમમાું ઉમેરી. પછી બાળકે પોતાના મનની વાત 

કરી, “તમને ઓરફસે એક કલાક કામ કરવાના ૬૦૦ રૂશપયા મળ ે

છે, તો આજે ૬૦૦ રૂશપયા િ ું તમને આપ ું છ ું. તમે મને તમારો 

એક કલાક આપો.” 

ખરેખર ભાગ્યિાળી િતાું એ સમયના બાળકો કે જેને 

િાલરડ  સાુંભળતા-સાુંભળતા માતાના ખોળામાું સ વા મળત ું.  

બા-દાદા સાથે ખાટલા પર બેસીને વાતાા સાુંભળવા મળતી.  

િેરીના શમત્રો સાથે લખોટી,  ક ૂકા, ભમરડાથી તેમજ આુંબલી-

પીપળી, સાતતાલી, સુંતામણી જેવી રમતો રમવા મળતી. 

બાળકને વધ ને વધ  સમય અને પ્રેમ આપો. બાળકથી વધ  કોઈને 

મિત્વ ન આપો.      

બાળકની િુંખના  

વૈિાલીબને કરકર 

ઓગસ્ટ-સપ્ટે.૨૦૧૮ 



  

    શિ ક્ષ ણ સે ત    ૧ ૧   

લ ચ્ ાઈ થકી મળલે ું ધન સ ખદાયી િોત ું નથી.  

છોટ  અન ેમોટ  

 મોટ  અને છોટ  બન્ને ખાસ શમત્રો િતાું. એક વાર છોટ એ 

મોટ ને કહ્ ું, 'િાલને િવ ેતો આપણે વેકેિન પડી ગય ું છે. જુંગલમાું 

ફરવા જઇએ’. છોટ  અને મોટ  વિેલી સવારે ફરવા માટે નીકળી 

ગયા. ફરતાું ફરતાું જુંગલ આવ્ય ું. જુંગલમાું તો લીમડો, આવળ, 

બાવળ, બોરડી, ખીજડો, પીપર, આવા કેટલાુંય અવનવાું નાના-

મોટા િાડવાું જોઇ, છોટ  અને મોટ  તો દુંગ રિી ગયાું. છોટ  તો 

કિેવા લાગ્યો ' િે મોટ  મારા ઘરે તો આવ ું એકેય િાડ નથી. અમારી 

આખી સોસાયટીના છેડે રોડની બાજ માું બે િાડ િતાું. એમાુંથી 

એક િાડ કોઈકે કાપી નાુંખ્ય ું છે. બસ, િવ ેતો એક જ િાડ બચ્ય ું 

છે. આ સાુંભળી મોટ  બોલ્યો' તારી વાત સા ી છે છોટ , મારી 

સોસાયટીમાું તો પિેલા દિ જેટલાું િાડવાું િતાું. ગયા વષે એક 

નવ ું કોમ્પલેક્ષ બનતાું બધાું જ િાડવાું કાપી નાુંખ્યા િતાું. િવે તો 

એક પણ િાડ નથી. િ ું ઉનાળા વેકેિનમાું િાડ ની ે ક લ્ફી ખાતો 

િતો, તેં િાડ પણ િવે નથી. છોટ  કિે, `મોટ , આપણે આપણાું 

પયાાવરણમાું તો ભણીએ છીએ કે જો િાડ નિીં વાવીએ તો 

ધરતીમાતા બુંજર બની જિે, વરસાદ તો સાવ ઓછો થઈ જિે, 

આપણે  ોખ્ખી િવા પણ શ્વાસમાું લઈ િકીિ ું નિીં’.  

 મોટ  અને છોટ  બુંનેએ િિેર જઇ પિેલાું તો નક્કી કય ું કે 

આપણે વેકેિન ખ લે ત્યારે િાળાએ જઇિ ું અને આપણાું બધાું જ 

ભાઈબુંધોને આ જુંગલની વાત કિીિ ું. દરેક શમત્ર બે િાડ 

પોતાના ઘરની સામે વાવિે. સોસાયટીના મ ખ્ય રસ્તાની બુંને 

બાજ એ િાડ વાવીિ ું. િાડની ફરતે કાુંટાની વાડ કરીિ ું અને 

માવજત કરી િાડ મોટ  કરીિ ું. િાળાએ જઇ આપણાું મેદાનની 

દીવાલ ફરતે િાડવાું રોપીિ ું. આમ આપણે આ િાડ વાવવાની 

વાત  સોસાયટી, િાળાએ અને આખા િિેરમાું ફેલાવીિ ું તો 

આખ ું િિેર જુંગલ બની જિે.  

 

 

ઓગસ્ટ-સપ્ટે.૨૦૧૮ 

વાતાા શવશ્વ  

પ્રવીણભાઈ મકવાણા 



  

     ૧ ૨  શિ ક્ષ ણ સે ત  

શવપરીત પરરશસ્થશતમાું જ માનવીની િશક્ત ખીલી ઊઠ ેછે.   

 કાવ્ય જગત  

  

 

જીવન શ ત્ર માું અશવરત પ રાતો રુંગ છે શિક્ષક 

 

સમાજ ન ું એક અશભન્ન અુંગ છે શિક્ષક 

 

જ્ઞાન છે શવજ્ઞાન છે જાશતવાદ થી અજ્ઞાન છે શિક્ષક 

 

બાળ માનસ પટલ પર ર ાતો તરુંગ છે શિક્ષક 

 

કાવ્ય શન ોવી મમા કિે, મિાભારત નો પવા કિે શિક્ષક 

 

જ્ઞાન સાથે ગમ્મત પીરસતો ઉમુંગ છે શિક્ષક 

 

 ોકને ડસ્ટર, કલમ ને મસ્ટર જેવા જેનાું િશથયાર છે 

એ છે શિક્ષક 

 

તોપ તમું ા વગરનો શનભાય દબુંગ છે શિક્ષક 

 

સિેજે મનમાું પાપ નિીં, જીભે કદીએ શ્રાપ નિીં     

એ છે શિક્ષક 

 

િર પળ િર ક્ષણ સમાજ માટે સત્સુંગ છે શિક્ષક....! 

 

 

મમ્મી ઈચ્છે ભણતર ભારે ! 

ડેડી માુંગે વળતર ભારે ! 

 

કેમ કરીને જાઉં શનિાળે ? 

પુંડે નાનો, દફતર ભારે ! 

 

દોષ િવે તો દવેો કોને ? 

પાયો કા ો,  ણતર ભારે ! 

 

નીશત-રીશત ને મોંઘી ફી, 

છે  રડયાતા નડતર ભારે ! 

 

થાય િવે તો : ખોલ ું િાળા, 

ધુંધો સારો, મળતર ભારે ! 

 

- 'મુંગલપુંથી' 

ઓગસ્ટ-સપ્ટે.૨૦૧૮ 

શિક્ષક બાળ ગિલ  



  

    શિ ક્ષ ણ સે ત  
 ૧ ૩  

બધ ું ઉછીન ું િોય િક ેપણ અન ભવ તો પોતાનો જ િોય.   

શિક્ષણમાું ટકેનોલોજી  

ડૉ. સુંજય કોરરયા 

 

 

 આજના ટેકનોલોજીના ય ગમાું મોબાઈલ દ્વારા લર્નુંગન ું 

 લણ વધ્ય ું છે. મોબાઈલ માું શવશવધ એપ્સ દ્વારા  કોઈપણ શવષય 

િીખી િકાય છે.  કેટલીક રિ િૈક્ષશણક એપ્સની માશિતી આપી 

રહ્ો છ ું.  

૧. સ્કલૂ શમત્ર (School Mitra) :  

 આ એશપ્લકેિનમાું ધોરણ ૧ થી ૧૨ સ ધીના 

શવષયોના પાઠ્યપ સ્તકો અને MSQs આપેલ 

છે. ગમે તેટલી વાર ટેસ્ટ આપી િકો છો. તરત 

જ પરરણામ પણ જાણી િકાય છે.  

 

૨. કોિા અુંગ્રજેી રડક્િનરી (Koza English Dictionary) 

 આ એશપ્લકેિનમાું અુંગ્રેજી ભાષાના કોઈપણ 

સ્પેચલુંગના ઉચ્ ાર અને અથા જાણવા મળે છે. 

અુંગ્રેજી ભાષા િીખવા માટે ખૂબ જ સારી એપ છે. 

ઓફલાઈન પણ કામ કરે છે.    

 

૩. િલે્લો (Hello App) 

આ એશપ્લકેિન અુંગ્રેજી ભાષા બોલતા િીખવા 

માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. અલગ અલગ 

પરરશસ્થશત પ્રમાણેની વાત ીત માટે ઉપયોગી છે.  

 

૪. ફોટોમેથ (Photomath)  

ગશણત િીખવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આ 

એપ માું ગશણતની કોઈપણ રકમ સ્કેન કરીએ એટલ ે

તરત જ તે દાખલો સ્ટેપ્સ પ્રમાણે ગણી બતાવે છે.   

 લનાવીટા (Learnvita Software) 

 આ સોફ્ટવરમાું ધોરણ ૧ થી ૧૨ સ ધીના તમામ 

મ ખ્ય શવષયોના તમામ એકમોના વીરડયો, ઓરડયો અને શ ત્રો 

દ્વારા સરળ સમજ તી સાથે િીખવવામાું આવે છે અને 

એકમને અુંતે ટેસ્ટ લેવામાું આવે છે. ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તે 

માત્ર લેપટોપ અને કમ્પ્ય ટરમાું જ  ાલે છે. તેને કેમ ડાઉનલોડ 

કરવો ? અને  લોગીન કેમ કરવ ું ? વગેર ેમાટે શવડીયો દ્વારા 

સરળ સમજ તી માટે શક્લક કરો. http://gg.gg/b1ql5 

 

 

 

 

  કોઈપણ સ્પધાાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે ખૂબ જ 

ઉપયોગી મોબાઈલ એશપ્લકેિન LCA (Live Coaching 

App)માું Live Video, અધતન સમા ાર, ઓનલાઈન ટેસ્ટ 

તેમજ ઉપયોગી મરટરરયલ  ઉપલબ્ધ છે.  

 ઉપરાુંત તમામ સ્પધાાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે ખૂબ 

જ ઉપયોગી બ્લોગની માશિતી માટે શક્લક કરો.  

  http://gg.gg/bexdo  

િૈક્ષશણક apps શૈક્ષણિક દિ સોફ્ટિેર 

ઓગસ્ટ-સપ્ટે.૨૦૧૮ 

સ્પર્ાષત્મક પરીક્ષાઓ માટે એપ્પ્લકેશન 

http://gg.gg/b1ql5
http://gg.gg/bexdo


  

     ૧ ૪  શિ ક્ષ ણ સે ત  

જીવનની ઇમારતન ેએક જ બારુું છે અન ેત ેછે — અન ભવ.  

 શિક્ષણ અન ેટકે્નોલૉજી સમા ાર  

શ્રેષ્ઠ શિક્ષકનો એવૉડા અપાયો 

 સાુંરદપની શવદ્યા શનકેતન - પોરબુંદર દ્વારા 

ગ રુપૂર્ણામાની પૂવા સુંધ્યા તા. 26.07.18ના રોજ શિક્ષણ ક્ષેત્રે 

શ્રેષ્ઠ યોગદાન આપનાર વ્યશક્તઓને સાુંરદપની ગ રુ ગૌરવ 

એવોડાથી સન્માશનત કરવાનો કાયાક્રમ યોજાયો િતો. આ કાયાક્રમમાું 

શ્રી એમ.બી. અજમેરા િાઈસ્કૂલ, વીંછીયાના શિક્ષક ડૉ. સુંજય કે. 

કોરરયાને અુંગ્રેજી ભાષાના શિક્ષણમાું ઇનોવેરટવ કાયા કરવા બદલ 

શ્રેષ્ઠ શિક્ષકનો સાુંરદપની એવોડા પૂજયશ્રી રમેિભાઈ ઓિા 

(ભાઈશ્રી)ના વરદ િસ્તે અપાયો િતો. તેમજ શિક્ષકશ્રીના પ સ્તક 

`મૂલ્યશિક્ષણ'ન ું શવમો ન પણ કરાય ું િત ું. ઉપરાુંત સમગ્ર રાજ્યના 

55 જેટલાું શ્રેષ્ઠ શિક્ષક ભાઈઓ અને બિેનોને પણ સન્માશનત 

કરવામાું આવ્યા િતા. આ પ્રસુંગે રાજ્યના શિક્ષણમુંત્રીશ્રી 

ભ પેન્દ્રચસુંિ   ડાસમા, જાણીતા પદ્મશ્રી અશનલ ગ પ્તા અને 

શિક્ષણશવદ શગજ ભાઈ ભરાડ વગેરે શિક્ષણિાસ્ત્રીઓ અને બિોળી 

સુંખ્યામાું શિક્ષકો િાજર રહ્ા િતા. આ તકે અજમેરા િાળા 

પરરવાર ગૌરવની લાગણી અન ભવે છે.  

કોઈપણ ફાઈલન ેશવશવધ ફોમટેમાું સવે કરવા  

માટ ેએક જ વબેસાઈટ 

 

1. HOW TO CONVERT PDF TO JPG 

2. HOW TO CONVERT PDF TO DOC 

3. HOW TO CONVERT PDF TO PPT 

4. HOW TO CONVERT PDF TO XLS 

5. HOW TO CONVERT JPG TO PDF 

6. HOW TO CONVERT DOC TO PDF 

7. HOW TO CONVERT PPT TO PDF 

8. HOW TO CONVERT XLS TO PDF 

9. HOW TO MERGE 2 PDF IN 1 PDF, 

10. HOW TO SPLIT 1 PDF TO MORE PDF 

11.  HOW TO UNLOCK PDF  

 આ માટે શક્લક કરો. http://gg.gg/bex5x  

 

Window-10 tips and tricks 

 શવન્ડોની થીમ કેમ બદલી િકાય ? 

 સ્ટાટામેન ું કે કેમ કસ્ટમાઈજ કરવ ું ? 

 કોરનાટા સ ા િ ું છે ? કેમ સ ા કરાય ? 

 કમ્પ્ય ટરની સ્ક્રીનને રેકોડા કેમ કરવી ? 

જેવી 19 જેટલી રિક્સ માટે શક્લક કરો. 

http://gg.gg/bf12u 

ઓગસ્ટ-સપ્ટે.૨૦૧૮ 

http://gg.gg/bex5x
http://gg.gg/bf12u


  

    શિ ક્ષ ણ સે ત   ૧ ૫   

સારાું પ સ્તકો જેવો કોઈ શમત્ર નથી.   

 મારુું શ ત્ર 

 

વનશા પટેલ, આસ્થા સ્કલૂ, જસિિ. (ર્ોરિ— ૧૧) 

ઓગસ્ટ-સપ્ટે.૨૦૧૮ 

 



  

    ૧ ૬  શિ ક્ષ ણ સે ત   

અજ્ઞાની િોવ ું એ િરમ નથી, પણ િીખવા માટ ેતત્પર ન િોવ ું એ િરમજનક છે.   

સામાન્ય જ્ઞાન પ્રશ્નોતરી 

મીનાક્ષી કોરરયા 

૧. ગ જરાતના ક્યાું જીલ્લામાું સ્ત્રીઓની સાક્ષરતા દર સૌથી 

વધારે છે?  

 સ રત  

૨. િર્માષ્ઠા તળાવ ક્યાું આવેલ ું છે? 

 વડનગર 

૩. ગ જરાતનો ‘ ારણકા સોલાર પાકા’ ક્યાું જીલ્લામાું આવેલો 

છે? 

 પાટણ  

૪.  ‘લોએસ’ પ્રકારની ર ના ધરાવતા મેદાનો ગ જરાતમાું ક્યાું 

આવેલાું છે? 

 ઉતર ગ જરાત 

૫. ગ જરાતમાું ક્યાું જીલ્લામાું મેંગેશિન મળી આવે છે?  

 પું મિાલ  

૬. ગ જરાતના ક્યાું જીલ્લામાું મેન્ગ્ર વ જુંગલો આવેલાું છે? 

 કચ્છ,જામનગર  

૭. ગ જરાતના ક્યાું જીલ્લામાું  ૂનાના પથ્થરોનો સૌથી મોટો 

અનામત જથ્થો આવેલો છે? 

 કચ્છ  

૮. માુંડવીની ટેકરીઓન ું ઊં ામાું ઊં  ું શિખર કય ું છે?  

  ોટીલા  

૯. સ રખાબના પ્રજનન માટે સ્થળ સ રખાબનગર ગ જરાતના 

ક્યાું શવસ્તારમાું જોવા મળે છે? 

 કચ્છ  

૧૦ ગ જરાતમાું ક્યાું ક્યાું સ્થળે જિાજો તોડવાનો ઉદ્યોગ 

શવકાસ પામ્યો છે? 

 અલુંગ , સ ાણ , જામનગર  

૧૧. ગ જરાતમાું પતુંગ મ્ય િીયમ ક્યાું આવેલ ું છે? 

 અમદાવાદ [સુંસ્કાર કેન્દ્ર , પાલડી] 

૧૨. ગ જરાતન ું ક્ય ું સ્થળ મ ખ્યત્વે અકીકનાું ઘરેણાું માટે 

જાણીત ું િત ું?  

 ખુંભાત  

૧૩. ભારતની પ્રથમ ય શનવર્સાટી ક્યાું સ્થાપવામાું આવિે ? 

 વડોદરા  

૧૪. ગ જરાતમાું કમાુંબાઈન ું તળાવ ક્યાું આવેલ ું છે?  

 િામળાજી  

૧૫. િામળાજી તીથાસ્થાન કઈ નદી રકનારે આવેલ ું છે?  

 મેશ્વો  

૧૬. ગાુંધીજીએ ૧૯૧૭-18માું અમદાવાદમાું સુંઘષા િરૂ 

કયો તેમાું કોનો સમાવેિ થયો િતો ?  

 ઔદ્યોશગક કામદારો  

૧૭.  અમદાવાદમાું કાપડના કેશલકો મ્ય િીયમની સ્થાપના 

કોણે કરી િતી?  

 ગૌતમ સારાભાઈ  

૧૮. જૂનાગઢના આરિી િકૂમતના વડા પ્રધાન તરીકે કોન 

બનાવવાુંન ું નક્કી કરવામાું આવ્ય ું?  

 િામળદાસ ગાુંધી  

૧૯. વ્યશક્તદીઠ કેટલા રૂશપયાના વધારાના વેરા લડવાના 

શવરોધમાું બોરસદ સત્યાગ્રિ થયો િતો ?  

 ૨.૫૦ રૂશપયા  

૨૦. શગરાસદારી પ્રથા નાબૂદ કરતો સૌરાષ્ટ્ર જમીન 

સ ધારણા કાયદો ક્યાું વષામાું અમલમાું આવ્યો િતો? 

 ૧૯૫૧         

ઓગસ્ટ-સપ્ટે.૨૦૧૮ 



  

     ૧ ૭  શિ ક્ષ ણ સે ત  

શિક્ષક તો સાધ , જ્ઞાની અન ેમા — ત્રણયે િોય છે.  

 િ ભચે્છાઓ 
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     ૧ ૮  શિ ક્ષ ણ સે ત  

શિક્ષકની શનષ્ઠા એ જ િાળાની પ્રશતષ્ઠા.   

 િ ભચે્છાઓ 

 

ઓગસ્ટ-સપ્ટે.૨૦૧૮ 


