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મોલનન ું ગીિ
‘હુ ં અને ભાય
દે ળ – બાયત.’
હુ ં બાયતન યુલા... નાગટયક
તકનીકી જ્ઞાનથી વજજ
છં હુ ં દે ળાેભથી બય ૂય
ભને વભજાયું !
જ રક્ષ્મ નાનુ ં ?
ત એ જ ગુન ભાય.
વખત ટયશ્રભ અને યવેલ વનતાયું
ાભલા દ્રષ્કટ ભશાન.
ફને બાયત એક યાકર વલકવવત
ેવથિક યીતે તાકતલાન
અને મ ૂલ્મ ાણારીગત
છં હુ ં યાઈન કણ,
એના અફજ નાગટયકભાંન
શ્રદ્ધા ભને !
ાજરાલળે ેવભા અફજને, એ દ્રષ્કટ
જે ાલેળી ચ ૂકી શે , ભાયા અંતયે
ાજલણરત ભન શે , વોથી ળક્તતળાી,
અન્મ વાધન ની ત ુરનાભાં
ધયતી ય, ધયતીની ઉય (ેકાળભાં!)
અને ધયતીની અંદય ણ
યાખીળ ાજલણરત જ્ઞાનદી ભાય
જેથી થામ ોલપ્ન વવદ્ધ ભાયું
ફને વલકવવત ભાય દે ળ ફને બાયત ભશાન.
(પ્રજ્લલરિ ભાનવ, ડૉ.એ.ી.જે. અબ્દર કરાભભાુંથી)
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ાઠ – ૧ પ્રેયણા
૧. ને એ સલશ્વસલખ્માિ રેખક ફન્મા
રંડનભાં એક ગયીફ શકય યશેત શત. તનુ ં ેટ બયલા એને જાત-બાતનાં
કાભ કયલાં ડતાં શતાં. એટરે તે ળાાએ ણ વનમવભત નશત જઇ ળકત. ટયણાભે એનુ ં
વળક્ષણ ત ૂટક ત ૂટક યશેત ું શત.ુ ં તે શતાં એ શકય

ડીઓ રઇને ફેવી જત. એને લાં લાન,

વભજલાન ામવન કયત શત. કંઇ ણ વભજ નશતી ડતી શતાં એણે લાં લાનુ ં

ાલું યા્યુ.ં

એ તાના જેલા જ ગયીફ ફે શકયાઓ વાથે ડફર ફેડ (ઉય-ની ે થાયી) ય સ ૂઇ જત.
ેરા ફે શકયા કાભ તાવ્મા શી નલયાળની ભાં યભત યભતા, ભનયં જનભાં યહમાહમા
યશેતા. જ્માયે ેર ગયીફ શકય ુોતકભાં ખલામેર યશેત. એના રૂભના વાથી શકયા એને
કશેતા ણ ખયા કે, “તુ ં કાભથી થાકીને થડી ભજભજા કય, ુોતક રઇને શુ ં ફેવી જામ શે ?’’
ણ ેર શકય ફંને વાથીઓની લાત કાને નશત રેત. એક શકયાએ ત એની ભજાક
કયતાં કહ્ું કે, ‘’ે ુોતકની ભદદથી ત ુ ં જરૂય એક ટદલવ ઇવતશાવ ય ીળ.’’ ફંને વાથીઓની
લાત વાંબી ેર શકય ભયક ભયક શવી રેત અને ુોતક લાં લાભાં રાગી જત.
ધીભે ધીભે એણે કંઇક રખલાન ામવન કમયો.. એને તાના રખાણ ય વશેજે
બયવ ન શત. ફંને વાથીઓને તાની ય નાઓ ફતાલત. ેરા ફંને શકયા કદીક એની
ાળંવા કયતા ત કદીક ટીકા કયતા. થડા વભમ શી ેરા શકયાએ તાની લાતાકઓ શાલા
ભાટે ભકરલાનુ ં ળરૂ કયુ.ક ળરૂેતભાં ત એની

ૃ વતઓ ‘વાબાય યત’ ેલી ણ એ શકય

વશેજે ટશિંભત ના શામયો.. લાતાક ઓ ભકરલાનુ ં

ાલું યા્યુ.ં એક લાય એની લાતાક એક

અખફાયભાં ાવવધ્દ્દ્ર થઇ. એન ેવભવલશ્વાવ લધ્દ્મ. એ શી એની એક શી એક

ૃ વતઓ

ાવવધ્દ્દ્ર થલા ભાંડી. વંાદક, લા કની બાયે ાળંવા ભલા ભાંડી.
એ શકયાને શી દુવનમાએ

ાલ્વક ટડકન્વના નાભે ઓ્મ.
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૨. િભાયા િાના પ્રસિ સ્ધી ફન
ા્માત ડેનીળ વળલ્ી, થલાકલ્ડવને કમાયે મ તેના ગોયલ ય ેધાય
નશત યા્મ “ જ્માયે  ૂશલાભાં ેવ્યુ કે તભે કમા વળલ્ને વોથી ભશાન ગણ શ ” ?
થલાકલ્ડવ જલાફ ેપ્મ... .
પ્રશ્ન
અ. થલાકલ્ડવનન જલાફ શુ ં શત ?
ફ. ે લાતાકન સ ૂણ તાથક શુ ં શે ?
તભાયા તાના જલાફ વલ ામાક શી જ અભાયા જલાફ વાથે તેભની

કાવણી કય.

જલાફ
અ. “ભાયું શલે શીનુ!”
ં
ફ. તભાયા તાના ાવતોધા ફન. ે એ લરણ શે જે ફધા ભશાન ભાણવ તેભના જીલનભાં
અનાલે શે . તભાયે એકધાયા અને વતતણે તભાયા તાના કામકને સુધાયવુ ં ેફે તેનાથી
ેગ નીકવુ ં જઈએ.


આના વ્મક્તિત્લ ન ું ઘડિય

6

૩. આળાલાદ જ ચાલી છે
કરેજન એક વલધ્દ્માથા, જેને ફાણથી જ રીમ થમ શત, તે તેના જીલન
તયપના ા ડં જુોવા ભાટે જાણીત શત. તાની કાંખઘડી વાથે ફધા જ લગયો.ભાં શાજયી
ેતા તે શકયાને જઈને તેના એક વશાઠીએ  ૂશ્ુ,ં “ ેલા દુબાકગ્મ વાથે, ેટરા
ેવભવલશ્વાવ ૂલકક દુવનમાન વાભન કેલી યીતે કયે શે ?’”
વલકરાંગ વલધ્દ્માથાએ જલાફ ેપ્મ...
પ્રશ્ન
અ. વલધ્દ્માથાન જલાફ શું શત ?
ફ. ે લાતાક ન સ ૂણ તાથક શુ ં શે
તભાયા તાના જલાફ વલ ામાક શી જ અભાયા જલાફ વાથે તેભની

કાવણી કય .

જલાફ
અ “ .યગે ભાયા ગને નફા ાડયા શે ” .ભાયા નદમને નશમ ,
ફ .ેળાલાદ વપતા ભાગક કંડાયે શે .
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ાઠ - ૨ ભાનસવક ક્ષભિાન સલકાવ િથા આિભસલશ્વાવ
૧. સલચાય રયણાભ આે છે
એક ભાણવ તેના લેાયને લધાયલા અથાક વંઘક કયત શત. તેની નાણાકીમ ક્ોથવત ફહુ
વાયી ન શતી. તેણે એક જીણકળીણક થઈ ગમેરી કાય

રાલતાં યોતા ય રાંફા મુશ્કેર કરાક

ગુજામાક શતા. એક ટદલવ તેના નજીકના વભત્રએ તેને  ૂશ્ુ,ં “એ જુની કાય તુ ં ેટરા ફધા
કરાક કેલી યીતે

રાલી ળકે શે ? એભાં યે ડીમ ણ નથી.”

ભોં ય ક્ોભત વાથે તેણે જલાફ ેપ્મ, “ભાયે યે ડીમની જરૂય નથી. હુ ં ફધ વભમ
વલ ાયલાભાં ગાળં છં.”
થડાં લયો. શી, તેના કઠય યીશ્રભે ફદર ેપ્મ અને તેણે ભઘીદાટ નલી કાય
ખયીદી. તેભાં ાશની વીટભાં ોીકયલાા ોટીયીમ યે ટડમ વટશત ફધી જ વગલડ . “ભને
શતું કે તને યે ટડમની જરૂય નથી, તુ ં કશેત શત ને કે ત ુ ં ત ફધ વભમ વલ ાયલાભાં જ વલતાલે
શે . તેના વભત્રે તેને ખીજવ્મ.
ેરા ભાણવે ક્ોભત વાથે જલાફ ેપ્મ . . .
પ્રશ્ન
અ. તેન જલાફ શુ ં શત ?
ફ. ે લાતાકન સ ૂણ તાથક શુ ં શે ?
તભાયા તાના જલાફ વલ ામાક શી જ અભાયા જલાફ વાથે તેભની

કાવણી કય .

જલાફ
અ “ .શલે ત ું જાણે શે કે હુ ં ળેનાં વલળે વલ ાય કયત શત” .
ફ. જ તભે તભાયા ફધા જ વલ ાયીને તભે જે ઈહશ શ તેના યા કેષ્ન્દ્રત કય ત એક મા
ફીજા ટદલવે તે મથાથક ફનળે. એક

કકવ શેત ુ ય વતત ધ્દ્માન ેવુ ં તે વપતા ભેલલા

ભાટે ેલશ્મક શે .
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૨. જીલન ની ળાા - થ્થય અને ઝયણ ું
ઈન્ડનેવળમા દે ળની ે લાત શે . એક ટદલવ એક વતા તેના ુત્રની ળાાએ
રઈ જલાનું કટશયુ ં ત શકયાએ જલાફ ેપ્મ : “ હુ ં ળાાભાં બણલા નશમ જાઉં. ળાાભાં ઘણા
શકયાઓ ભાયી ભજાક ઉડાલે શે ”.
વતાએ કટશયુ ં : “ફેટા, ે કઈ નલી લાત નથી, દયે ક ળાા-કરેજભાં
શકયાઓ નલા દાખર થનાય શકયાઓની ભજાક ઉડાલતા શમ શે . ધીયે ધીયે એકફીજા વાથે
ટય મ થતાં ફધુ થાે ડી જામ શે . ણ એટરા એક કાયણને રઈ ત ુ ં ળાાએ જલાની ના
ાડે તે ફયાફય નથી. થડા વભમ શી એ વો તાયા વભત્ર ફની જળે.”
વતાએ વભજાવ્મા શતાં શકય એકન ફે ન થમ, જીદ કડી યાખી. એ શી
ઘણા ટદલવ સુધી ેરા શકયાના વતા મુઝલણભાં યહ્યા. એક ટદલવ તાના ુત્રને રઈ ખાવ
વભત્રને વમાં શ ી ફધી શકીકત કશી વંબાલી. વતાના વભત્ર ેરા શકયાને એક ઝયણા ાવે
રઈ ગમા. વમાં શ ી તેભણે ઝ્રયણાભાં એક ભટ થ્થય નાં્મ. થડીલાય ત ાણી અટક્ુ,ં
ણ શી ાણીએ તાન યોત કયી રઈ ેગ લશેલા ભાડ્ુ.ં પેકેર ેર થ્થય ાણીભાં
ડૂફી ગમ.
શકયાના વતાના વભત્રએ ેરા શકયાને કહ્ું : “તે જયુ ં ને, ઝયણાભાં ભે થ્થય ના્મ ત
થડીકલાય ાણી અટકી ગયુ,ં ણ શી એ ાણી વડવડાટ ેગ લધી ગયુ.ં ત શી તુ ં
ભનુકમ થઈને ેલી નાની-નાની ફાફતથી ગબયામ તે કેભ

ારે? યુકાલટ અને મુશ્કેરીઓન

વાભન કયતાં કયતાં જ ેણે ેગ લધી ળકીએ. એ ભાટે ટશિંમ્ભત અને ધીયજ યાખલી જરૂયી
શે .”
વતાના વભત્રની ેટરી લાત વાંબી શકયાન ખલામેર ેવભવલશ્વાવ ાશ પમયો.. તેણે
ખુળી ખુળીથી ળાાએ જલાનુ ં ળરૂ કયી દીધુ.ં
એ શકયાઓ ફીજ કઈ નશમ ણ ઈન્ડનેવળમા અને વલશ્વભાં નાભનાં ભેલનાય
સુકણયો., જેઓ ઈન્ડનેવળમાનાં યાકરવત સુધી શોં ર
ે ા
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૩. તભાયી ાવે જે શે તેની કદય કય

એક લયવાદી ટદલવે, એક ભાણવ શક્ોટરનાં ગથીમાં દડીને ઊતયી ગમ અને
એવું કશીને ફવભાં

ડી ગમ કે “કેટર સુદય
ં
ટદલવ શે !” લયવાદ વાંફેરાધાયે લયવત શત;

બમંકય ઠંડી શતી અને ફીજા ફધા જ ખયાફ શલાભાનને દ દે તાં શતાં. કંન્ડતટયે અડધા
ેશ્વ્રમકથી  ૂશયુ,ં ”શ્રીભાન, ેને સુદય
ં ટદલવ કશેલા ભાટે તભે ાગર રાગ શ.”
તે ભાણવે જલાફ ેપ્મ...
પ્રશ્ન
અ. તેન જલાફ શુ ં શત ?
ફ. ે લાતાક ન સ ૂણ તાથક શુ ં શે ?
તભાયા તાના જલાફ વલ ામાક શી જ અભાયા જલાફ વાથે તેભની

કાવણી કય.

જલાફ
અ. “હુ ં ખુળીથી ાગર થઈ ગમ છં .” ભાણવે ઉવવાશ ૂલકક જલાફ ેપ્મ. “અને જ તભને ણ
ત્રણ લકના અંધાા શી શભણાં જ ેલી દ્રકટી ભી શત ત તભે ણ ાગર થઈ ગમા
શત.”
ફ. ેણે ેણી ાવે જે શે તેની કદય કયતાં ળીખવુ ં જઈએ. ેણી ાવે જે નથી તેન
અપવવ કયલાને ફદરે ેના ેનંદને ભાણીએ. ની ેના દને ે વંદબકભાં માદ કયવું
જઈએ :
“વળમા ેણને લવંતની જખના કયાલે શે ,
અંધાયું સ ૂમયો.દમની,
ેણે શંભેળા ેણાં વાથી ખેરાડીઓને વમાયે જ ઝંખીએ શીએ
જ્માયે તેઓ

ાલ્મા ગમા શમ શે ?’’
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ાઠ - ૩ આદળશ નાગરયક
૧. વમ ફન, કાિય નશી
દયે ક ગાભભાં શમ તેભ એક નાનકડા ગાભભાં એક દયજી યશેત શત.
ોલબાલન તે ખ ૂફ ભશેનતુ શત. ેખા ટદલવ દયવભમાન તાના કાભભાં યહમહમ યશેત
શત. લ ભાં થડ વભમ કાઢી ભાણરકની ાાથકના ફંદગી કયી રેત. તે કાભકાજ

ભેલલા ભાટે

કઈ જગાએ જત નશી, ણ રક તેની ાવે કડાં વવલડાલલા, વરાશ રેલા ભાટે ેલતા.
એના ે ોલબાલને રઈ ઘણા રકનાં મુશ્કેર કામયો. એની વરાશથી ઉકેરાઈ જતાં શતાં. તેન
ોલબાલ પકીય જેલ શત. કઈ રબ નશી, કઈ રાર

નશમ. તે બર અને તાનુ ં કાભ બલુ.ં

તેને એક દીકય શત. દીકયાને એક દીલવ ળાાભાંથી લશેરી છૂટ્ટી ભી. તે તેના
વતા ાવે ફેઠ. તેણે જયુ ં કે,તેના વતા કાતયથી કડું કાપ્મા શી કાતય ગ ાવે મ ૂકી
દે તા. જે વમથી કડાં વીલતા તે કડાં વવલાઈ ગમા શી ેરી વમ તાની ટીભા ખવી
દે તા. ટદકયાએ એ ાટક્રમાની નધ રેતા  ૂશ્ું : “વતાજી ,ે કડું કાીને કાતયને ગ ાવે,
જ્માયે વમને ટીભાં ખવી દ શ. ેવુ ં કેભ ?”
તેના વતાને શવતાં શવતાં કટશયુ ં : ફેટા, કાતય કાલાનુ ં કાભ કયે શે અને વમ
કડાંને વીલલાનુ,ં જડલાનુ ં કાભ કયે શે . એટરે જ કાલાલાાની જગ્મા ગ ાવે અને
જડાલાલાાની જગા ઊ ી યાખલી જઈએ. એ જ કાયણથી હુ ં વમને ટીભાં રગાવુ ં છં અને
કાતયને ગ ાવે મ ૂ ુ ં છં.”
ેર ટદકય ભટ થમ વમાં સુધી વતાની લાત ગાંઠે ફાંધી રીધી.એને જીલન કેભ
જીલવું એન વાય એના વતાની ેરી લાત યથી ભી ગમ. ફનવુ ં ત વમ ફનવુ,ં કાતય
ફનાળ ત નીચુ ં ોથાન ભળે.જે જેવુ કાભ કયે શે , તેને એવુ ં જ ોથાન ભત ું શમ શે . જડલાનુ ં
કાભ તડલાના કાભ કયતાં ભટું અને ભશવલનુ ં શે . ેજે ભનને, ભાનલીને અને વભાજને
જડલાની જરૂય શે અને જે જડી જાણે શે , તેને જ ભશવલ ભે એ જરૂયી શે .
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૨.વાુંબલાની કા
ઓરીલય લેન્ડેર શમ્વ રખે શે , “વહ્યદમતા અને વભજદાયી ૂલકક ફીજાઓને
વાંબલાની કા એ જગતભાં એલી એક અવયકાયક મંત્રણા શે જે તભને રક વાથે
બાઇ ાયાથી યશેલાભાં અને વભત્રતા ફાંધલાભાં ખુફ ભદદ કયે શે .”
ઘણી લખત ેણે અનુબલીએ શીએ કે ફીજાની વાથેની મુરાકાત ધાયી વપ અને
વાયી ન થઇ. વલ ાય કયતાં તભને જણામ શે કે કશેલાની યીત અને ભૈત્રીબયી બાલના દળાક લાભાં
તભાયી ઉણ યશી નથી. શત્ાં ેલા નફા ટયણાભ ભાટે ખરૂં કાયણ એ શે કે તભે વાભેનાને
મગ્મ યીતે વાંબળ્મા નથી.
વાુંબલાથી ચતયાઇ લધે છે . ભટા બાગના ેણે ઇહશતા શઇએ શીએ કે રક
ેણને

ત ુય અને બુધ્ધ્દ્ધભાન વભજે. તે ભાટે ન એક

ક્કવ યોત વાભેનાને ખાતયી

કયાલલાન શે કે તભે તેના કશેલાને ધ્દ્માન ૂલકક વાંબ શ. ેથી તે તભને ઘણી શોંવળમાય
વ્મક્તત વભજળે. ડાહ્યા અને બુધ્ધ્દ્ધભાન ગણાતા એલા તભાયા વભત્ર અને ઓખીતાઓનુ ં
વનયીક્ષણ કય અને જુઓ કે વાભેનાન  ૂય વલાર વાંબળ્મા શેરાં જ જે જલાફ ેલા રાગે
શે તે કે ફીજાની લાત  ૂયી થલા શેરાં જ જે ટીકા-ટટપ્ણ કયલા રાગે તે કે જે ળાંતીથી
ફીજાને  ૂય વાંબે શે તે, કણ વા  બુધ્ધ્દ્ધભાન શે .?
વાુંબલાથી રકની નાડ ાયખી ળકળ. ભટાયકાયના ઉવાદક રકની જરૂટયમાત
વભજીને ગાડીની ટડઝાઇન નક્કી કયતા શમ શે . વાયા ભાનલીમ વંફધ
ં ભાં ેદાન-ાદાન, ટક્રમા
અને ાવતવાદ એભ ફે તયપી વ્મલશાય વંકામેર શમ શે . તભાયી વાભે થતી ટક્રમાને મગ્મ
ાવતવાદ વતત ેતા યશેવ ુ ં ડે શે . જ તભે વાભેનાની જરૂટયમાત અને રાગણીઓને જાણતા
નથી ત તભાય તેભની વાથે મગ્મ વંકક નથી અને ટયણાભે તભે તેભન ાવતવાદ ભેલી
ળકતા નથી.
લધ ડત ું ફરવ ું િભાયા રશિભાું નથી. જ્માં સુધી તભે વાભેલાાન તાગ કાઢય ન
શમ વમાં સુધી તભાયી લાત ન જણાલ. ક્ષ્રેકઠ ભાગક એ શે કે તભાયી ફાજી ખરતા શેરાં
વાભેના વલે, તેની જાણકાયી અને વાભાથ્મક વલે જાણી ર. વાભેની વ્મક્તતને વાંબીને
ેણ જેભ તેને વલે જાણકાયી ભેલી રઇએ શીએ તેલી યીતે ેણા લધુ ફરલાથી
ેણી ફાજી શટી થઇ જામ શે . વપ ભાણવ તે શે જે વાભેનાને લાત કયત યાખે અને તે
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ભોન યશે. ફહુ લાત કયતી કઇ વ્મક્તત તાની રાગણીઓ અને શેત ુ છાલી યાખી ળતતી નથી.
તેભ કયલાન તેન ામવન અવપ થામ શે .
તભારૂં ભાનવ ન જણાલલા દે વ ુ ં શમ ત ભોન યશીને વાંબવુ ં એ વેય ઉામ શે .
વાુંબલાની ટે લથી આત્ભકેન્રીણું ઓછું થામ છે .
ોલાણબભાન યાખી તા વલે વલ ાયતા યશેવ ુ ં તે ખટું નથી, ણ તભારૂં વભગ્ર ધ્દ્માન
તેભાંજ યશે તે ટશતકય નથી. ફીજાને કાજી ૂલકક અને  ૂયા ધ્દ્માનથી વાંબલાની ેદતથી
તભારૂં ેવભાકેન્દ્રીણુ ં ઓછં થળે. જ તભારૂં ધ્દ્માન ફીજાને વાંબીને તેની જરૂયીમાત અને
ુ ં વલ ાયતા
રાગણીઓ તયપ જળે ત તભે ેવભકેન્દ્રી નટશ યશી ળક. જ તભે તભાયા ોલાથકનજ
યશ ત તભાયી ેવાવના જગત વાથે કઇ અવયકાયક વ્મલશાય ન કયી ળક.
ફહ િણાલભાું ન યશ. વલણરમભ જેમ્વ કશે શે , તણાલગ્રોત ભાણવ તેભને કશેલાની લાત
મગ્મ યીતે નથી કશી ળકતા અને તેથી લાતાકરા નીયવ યશે શે . રકને શું જઇએ છે , એભની
જરૂરયમાિ કઇ છે અને િેભન ું સ્થાન શું છે , આ ફધી ભારશિી ભેલળ િ િભે રક વાથે કાભ
રઇ ળકળ. રકને તભાયે ધીયજ, કાજી અને વશદમતાથી વાંબલા જઇએ. તભે તે ધ્દ્લાયા
તેભની ભટી ાળંવા કય શ, તેભનું ોલણબભાન લધાય શ, કાયણ ાવમેક વ્મક્તતને તા ાવે
કંઇ કશેલા જેવું શે તે જાણવુ ં ગભે શે . તભે જ્માયે કઇને  ૂય વાંબતા શેરાંજ તેની લાત
ઉડાલી દ શ વમાયે તેના અશંને જયદાય

ટ રગાલ શ.

ધ્માન ૂલશક વાુંબલાની કા સલકવાલ:૧. ફરલાલાા િયપ રક્ષ ૂલશક જઓ. જેને વાંબલાના શે તેના તયપ ધ્દ્માન શવુ ં
જઇએ. તે યીતે તેભના કશેલા ઉય તભાયી એકાગ્રતા થળે.
૨. ઊંડ યવ દળાશલ. તભે વંભત થતા શ વમાયે ભાથુ ં શરાલી વંભવત દળાકલ. તેભની
લાત વાંબતા શવીને ાવતટક્રમા ે. એભના ઇળાયાને તભે વભજ શ તેવ ુ ં દળાક લ.
૩. આગ ઝુકીને વાુંબ. યવાદ લાતને રક ેગ ઝુકી વાંબતા શમ શે . તે
ધ્દ્માનભાં યાખીને લાતયો..
૪. પ્રશ્ન કય. તેનાથી લતતાને ાવતવત થામ શે કે તભે ધ્દ્માન ૂલકક તેને વાંબ શ.
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૫. લચ્ચે ન ફર, ફલ્કે છે લટે લધ જાણલાની ઉત્કું ઠા ફિાલ. કઇણ ાકાયની
અડ ણ લગય લતતાને તભે ફરલા દ શ તે તેભની ભટી ાળંવા શે . ણ ખયે ખય તેભના
લખાણ થમા શે તેવ ું તેભને રાગળે જ્માયે તભે કશ કે “તભાયા શે લ્રા મુદ્દાની શણાલટ જયા
વલોતાય ૂલકક કયળ.?”
૬. સલમાુંિય ન કય. ફીજા વલમ ઉય જલાની તભાયી ેતુયતા યક અને
વલમાંતય ન કય.
૭. િભાયી લાિ કશેલાને લકિાએ કશેરા ળબ્દ લાય. તેભણે કશેરા મુદ્દાને પયી
દશયાલ. તભે એભને ધ્દ્માન ૂલકક વાંબળ્મા શે

એટલુ ુયલાય થલા ઉયાંત તભાયા વલ ાય

વલના વલયધે યજુ કયલા દે લાળે. જરૂય ડે વમાં તભાયી લાત કશેલાની ળરૂભાં કશ કે “તભે શભણાં
જે કહ્ું તેભ...”
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૩.ફીજા ને દબાવ્મા લગયની ટીકા-ટીપ્ણ
ભટા બાગે જ્માયે ેણે અન્મને કશીએ કે “ે હુ ં તભાયા બરા ભાટે કહુ ં છં”, લાોતવલક
તેભ શતું નથી. ેણા અંશને વંતલા ભાટે ફીજાના દનુ ં દળકન કયાલતા શઇએ શીએ.
ફીજાને ની ા ફતાલીને તાની ભટાઇ દળાક લલાની યીત ભાનલી વંફધ
ં ભાં એક વલકત્ર દે ખાતી
નફાઇ શે .
ણ ઘણીલાય ેણ વશકામકકયની થતી ભ ૂરને ફતાલીને તેને સુધાયલી એ ેણી
પયજ થતી શમ શે . ણ તેભ કયવું એ ણ એક કા શે , જેભાં ફધા વનુણ નથી શતા.
ટીકા-રટપ્ણને નલા વુંદબે સલચાય. અવયકાયક ટીકા કયલાની કા ફહુ ઓશા રક
જાણતા શમ શે અને ભટા બાગના રક તાની અનેલડતથી “ટીકા” ળબ્દને જ ફહુ કડલાળ
બમયો. ફનાલે શે . ખયે ખય ત ટીકાની કા એ શે કે ટીકા વાભેનાને ઉં  ઉઠાલલા ભાટે શમ, તેને
શાડલા ભાટે નશમ. તે તેભની રાગણીઓને ઠેવ ંશ ાડલા ભાટે નથી ણ તેની કાભગીયીની
ગુણલત્ા લધાયલા ભાટે શલી જઇએ.
અવયકાયક ટીકા ભાટે ની આલશ્મક લાિ.
૧. ટીકા ખાનગીભાું કય. ટીકા વપ કયલી શમ ત વાભાના અંશને શંશેડયા લગય કય.
માદ યાખ કે ટીકા કયલાભાં તભારૂં ધ્દ્મેમ શે વારૂં ટયણાભ રાલલાનુ,ં તેના અંશને તડલાનુ ં નશમ.
તભાય ેળમ શુધ્દ્ધ શમ ણ વાભેની વ્મક્તત તેને વાયી યીતે વભજી ળકે તે ભશવલનુ ં શે .
ફીજાની શાજયીભાં કયે રી નાની એલી ટીકાનુ ં વલયીત ટયણાભ જલા ભે શે . તભાયી અલ્
ટીકા વા ી શલા શતાં તાના વશકામકકાયની વાભે ની ા જલાણુ ં કઇને ગભત ુ ં નથી. અટશિં
ુ ી ણ કવટી થામ શે . જ તભે ફીજા રકની શાજયીભાં કઇની ટીકા કય શ ત
તભાયા શેતન
તભાય શેત ુ વાભાને સુધાયલા કયતાં તભાયા અશંને લાન જ શમ શે .
૨. ટીકાની ળરૂઆિ ભામાળુ ળબ્દથી કય. ભૈત્રીબયુક લાતાલયણ ઉભું કયલા ભાટે
વશાનુભ ૂવત અને ાળંવાના ભામાળૂ ળબ્દન ઉમગ કય. વાભેની વ્મક્તત તેભાં વશજતા
અનુબલળે અને ખુલ્રા ભનથી તભાયી લાત વાંબલા તૈમાય થળે.
૩. રટપ્ણી કાભની કય, વ્મક્તિની નશીં. અંટશિં ણ વ્મક્તતના અશંને ફાજુ યાખીને તેના
કાભ અને લતકન વલે ટીકા કય. તેના કાભની ટટપ્ણી કયલાભાં કઇ ફાફતભાં તેના લખાણ
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કયીને વાથે વાથે તેના અશંને ુકટ કયી ળકળ. જેભકે, “ ેગરા અનુબલથી હુ ં જાણુ ં છં કે
યજમદા કાભભાં તભાયી ેલી ભ ૂર નથી થતી.”
૪. ઉકેર ફિાલ. જ્માયે તભે રકની વભક્ષ તેભની ભ ૂરન ઉલ્રેખ કય વમાયે એ ણ
ફતાલ કે વા ી ધ્ધ્દ્ધ્દ્ત શુ ં શઇ ળકે. ભ ૂર ય બાય ન મુકતાં તેને કેલી યીતે સુધાયલી કે જેથી
પયી તેલી ભ ૂર ન થામ તે ફાફત ઉય બાય મ ૂક. એક પટયમાદ રગબગ ફધાની શમ શે કે
“ભાયી ાવે શું અેક્ષા યાખલાભાં ેલી શે તેજ ભને ખફય ડતી નથી.” વા ી ધ્ધ્દ્ધ્દ્ત તભે
ફતાલ ત ભટાબાગના રક તે યીતે કયલા તૈમાય શમ શે .
૫. હકભને ફદરે કાભભાું વશમગ ભાગ. હુકભ કયતાં વશમગ ભાગલાથી લધુ ભળે.
“શલે તભે ે યીતે કય અને જજ કે ે લખતે ફધુ ં ફયાફય થામ,” એભ કશેલા કયતાં “તભે ે
સુધાયા કયી ળકળ?” એભ કશેલાથી ઓશ ક લાટ યશેળે. હુકભ કયીને કયાલલાને ફદરે જાતે
ફદરલા ભાટે ાવવાટશત કયળ ત લધુ વારૂં ટયણાભ ેલળે.
૬. ભૈત્રી ૂણશ સનકાર રાલ. જ્માં સુધી કઇ લાત ભૈત્રીબયી યીતે  ૂયી ન થઇ શમ વમાં
સુધી તેન ઉકેર ેલી ગમ શે એભ વભજલાની ભ ૂર કયળ નશમ. કઇ ણ લાતને ટાીને
અધ ૂયી ન યાખ, તેન વનલેડ રાલી તાલી દ. “હુ ં જાણ ં ૂ છં કે તભાયા ઉયન ભાય વલશ્વાવ
વા  શે .” ેવુ કશીને લાતન ભૈત્રી ૂણક વનકાર રાલ.
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ાઠ - ૪ ફા ભનસલજ્ઞાન
૧.ફાકને ટેલ ડે છે .
કહશ ભાં ભાંડલી ાવે ેલેરા એક નાના શતાં સુખી રકથી લવેરા ગાભથી ભને
એક ત્ર ભળ્મ શત. ત્ર રખનાય એક ફશેન શતી. તેભણે મુફ
ં ઈ યુવનલવવિટીભાંથી એભ.એ.ની
ડીગ્રી ભેલી શતી. તાના લતનભાં યશેલાનુ ં અવનલામક શલાથી વમાં ગાભડાભાં યશેતા શતા.
તાના ઘયડાં ભાફાની વેલા ાકયી કયતાં કયતાં પાજર વભમભાં તે ફશેન ગાભના થડાકા
વલધ્દ્માથાઓને ટ્ુળન ેતા શતાં. તે અટયણીત શઈ એભને ફીજી કઈ જજા
ં
ન શતી.
એ ફશેને ર્યુ ં શતુ:ં
‘તભાયી એક નાની ફશેન થઈને તભાયી ાવેથી વરાશ ભાગું છં. તભે ત ભટા
કેલણીકાય અને ભનલૈજ્ઞાનીક શે . એટરે તભને ભાયી મઝ
ં ૂ લણ વભજતાં લાય નશી રાગે. તેન
ઉામ ણ તભાયી ાવે ત શળે જ. એલી ેળાએ ે ત્ર રખું છ. હુ ં ે ગાભભાં જે
ાં

ાય-

શકયાઓને બણાવું છં, તેભાંન એક નાભે નયે ન્દ્ર શે . તે અવમંત તેજોલી વલધ્દ્માથા શે .

બણલાભાં તેની બુદ્ધદ્ધ ફહુ તીક્ષ્ણ શે . ણ તે અવમંત ેસુ ફની ગમ શે . એક કરાક ભાં ત્રણ
લખત ત તે ફેઠ ફેઠ ેડ ડી જામ શે . એને કાભ કયવું વશેજ મ ગભત ુ ં નથી. લી, એને
શાનાભાના વવગયે ટ ીલાનું ફહુ ગભે શે ભાફાા ના ખીોવાભાંથી કે ઘયભાંથી ૈવા ઊઠાલી
રાલીની તે ગભેતેભ લાયે શે . ઘયભાંથી ેન,ઘટડમા,કેવેટ,અત્ય લગેયે ેમાતી (Imported)
ીજ્લોત ુઓ રાલીને તે અન્મ ેગ લટ ભાયે શે . અને શા, એના વભત્રને તે લાયં લાય ચુફન
ં
કયે શે , ત કદીક ફ

ુ ં ણ બયી રે શે . એક લાય ત તેણે ભાયા ગારે ણ ફ

ુ ં બયુું શતુ,ં

અને ભાયા ઉય ાદે ળ... ેગ રખલાનુ ં ઠીક નથી રાગત.ુ ં ે શકયાનાં ભાફા વાયા,
ખાનદાની શલા છ્તા તે તે ેવુ ં કેભ કયત શળે? ભને વભજાતુ ં નથી. ભાગકદળકન ેળ ત
ેબાય.’
એ ફશેનને ભે વલગતે જલાફ ેી ને

વભજાવ્યુ ં કે ફાકને ભાફા,

ુ ટુંફ અને

લાતાલયણ ની અવય શેઠ વાયીનયવી ટે લ ડે શે . કેટરીક ટેલ ફાકના વ્મક્તતવલને ક
શમ શે ત કેટરીક તેને નુતવાનકાયક શમ શે .
ટેલ-ઘડિયન ું ભશત્લ
ટેલ ાવમેક ભાનલીના જીલનભાં લણાઈ ગમેરી શમશે . જીલનની વલવલધ ટક્રમાઓ અને
યજફયજની ાવ ૃવત્ઓ ાશ ભાનલીની વ ૃતીઓ કાભ કયે શે . વ્મક્તતના જીલનનને ભશત્ા
વભાન્મતા તેની તેલ યા અલરંફે શે જગતની ભશાન વલભ ૂતીઓ તાના વાસવલક ટે લને
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ાતાે જ ઉહ

ોથાનભાં ાભી ળકી શે . જે વ્મક્તત તેલા ધડતયભા વતત જાગૃત અને

વલ ાયલત યશે શે . તે તેના જીલનભાં ઊ ાં ધ્દ્મેમ વવદ્ધ કયી ળકે શે . ેભ ટે લ એ વ્મક્તતનાં
જીલનનું એક વટક્રમ ાસુ ં શે . જે ભશદઅંળે વ ૃવત્જન્મ ટક્રમાઓના કાયણે જન્ભે શે . ટેલની ળરૂેત
ફાણથી થામ શે .
ટેલ અને અનકર
ૂ ન
વદા ાયી જીલન જીલલા ભાટે ભશાુયુએ કેટરીક વાયી ટે લ ાડલા ય બાય મુક્ય
શે . લશેરા ઊઠવુ,ં લશેરા સ ૂવુ,ં વભતાશાયી ફનવુ,ં વાંજ-વલાય ાાથકના, કવયત ઈવમાદી દીન માક
કયલી, વાચું ફરવુ.ં ાાભાણણક વ્મલશાય દાખલલ લગેયે ફેળક જીલનને ઉન્નત ફનાલનાયી
ફાફત અને ટેલ શે . ેલા વદગુણના વલકાવ ભાટે વળક્ષણભાં જગલાઈ શલી ઘટે . વળક્ષકએ
ણ ેલી ટે લનું ઘડતય કયલાન ઉદ્દે ળ એભના અધ્દ્માન કામકક્ર્ભભાં યાખલ જઈએ. વળક્ષણ
જ ભાનલીને જીલન જીલલાની કા અને વલજ્ઞાન ળીખલલાન ઉદ્દે ળ યાખત ું શમ, ત તેણે
ફાકને અનેક વાયી ટે લ અને વદલમલશાય ળીખલલાં જઈએ.
ણ કેટરીક લાય ભાનલી ટેલને ગુરાભ ફની જામ શે . કેભ કે , ટેલ જીલન વાથે એની
ૂ વંજગભાં ણ તે તાની ટક્રમા  ૂણક કયલાના
વખત જડાઈ ગમેરી ફાફત શે કે ાવત 
ામવન જાલી યાખે શે . વ્મક્તત જ એની ટે લ ાભાણે, એ ટક્રમા ન કયી ળકે તે તેને દુ:ખ ગ્રાવન,
વનયાળા અને ક્રધ જેલી રાગણીઓ ેદા થામ શે .
ભને વલાયે વડા ાય લાગ્મે ઊઠલાની ટેલ શે . ળો ાટદ ટક્રમા શી તયત જ ભાયે
ેલા જઈએ.

ા ીને

ા

ાય ટકરભીટય પયલા જલાની ણ ભને ટે લ શે . પયીને ેવ્મા શી

કરાકદઢ કરાક શાુ ં લાં લાન ભાય વનવમક્રભ શે . ે ભાયી ટે લ રાંફા વભમ થી રૂઢ થઈ
ગમેરી હશે. ભાયે ેકક્ોભક યીતે ઘય શડીને અનેક ગ્રામ્મ વલોતાયભાં રાંફા વભમ સુધી
ભશેભાન તયીકે યશેલાનું થયુ ં . ભાયે જમાં યશેલાનુ શત ું એ

ુ ંટુંફ ભટું શતુ.ં રક વાત લાગ્મા

શેરાં કદી ઊઠે નશી. લી, ભાયે જે ખંડભાં સુલાનુ ં શતુ ં તે ખંડ ત્રીજે ભાે શે લ્ર ેલેર શત.
હુ ં ટેલ ાભાણે વાડા ાય લાગ્મે ઊઠું ત ખય , ણ ળો ાટદ ટક્રમાઓ ભાટે ની ે જલાનુ ં ળક્ય
નશતુ.ં કેભકે, તે રક ઊઘતાં શમ કે તેભના ખંડ ફંધ શમ. કદા
જઉ. ણ શી ભને

ા કણ ેે ?

એભને જ ગાડીને ની ે ત

ા ીધા વલના પયલા ળી યીતે જાઉં ? અને પયલા ગમા

વલના ળાયીટયક તંદુયોતી ન જલામ. લી , શાુ ં ાનાં વમાં દળ લાગ્મે ેલે. હુ ં ત ત્રાવી
ગમ .શેયાનયે ળાન થઈ ગમ. ફીજી ફાજુ એ રક ટદલવ દયવભમાન ભાયી વઘી ફાફતની
 ૂણક કાજી અને વગલડ યાખતાં શતાં. શતાં ભાયી ખાવ ટે લના કાયણે હુ ં મુઝ
ં ાઈ ગમ શત.
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ેભ, વાયી ટે લના ણ ગુરાભ ન ફની જલામ એ ળૈક્ષણીક દ્રષ્કટએ ભશવલનુ ં શે .
વળક્ષકએ ફાકને એલી ટયલતકનળીર (flexible) ટેલ ાડલી જઈએ કે ાવંગણ ત પેયપાય
થતાં કે ટયક્ોથવતજન્મ અગલડ ઊબી થતાં તેનાથી દુ:ખ ન ઊજે.
ટેલના અભર ટયક્ોથવત અને વંજગના વંદબકભાં થલ ઘટે. વલધ્દ્માથીએ ટે ફર ભે
ત જ વનફંધ રખી ળકે, વલાયે જ લાં ી ળકે લગેયે ટેલ ન ાડતાં કઈ ણ કાે . કઈ ણ
વાધન દ્વાયા કાભ કયી ળકે એલી ટે લ ાડલી જઈએ.
ટેલ અને બાસલ લિશન
ેઠભા ધયણભાં અભ્માવ કયતાં યં જન અને ીયુ ભટાં થઈને કેવ ુ ં લતકન દાખલળે
અથલા કેલી અને કેટરી ક્ષભતા ધાયણ કયળે તે તેભને ડેરી ટે લ યથી નક્કી કયી ળકામ.
અભ્માવભાં તથા જીલનવ્મલશાયભાં ફાકને ડતી અથલા ાડલાભાં ેલતી ટે લ અવતળમ
કાજી ૂલકકની અને મજનાફદ્ધ શલી ઘટે . વળક્ષકે ફાકને ટે લ ાડલાનુ ં કાભ ભાત્ર લગકખડં
 ૂયત ું ભમાકટદત ન ફનાલાતા જીલન અને વભાજના વંદબકભાં વલોત ૃત અને વ્માક ફનાલવુ ં
જઈએ. ભાફા અને વળક્ષકે ફાકને જીલન જીલલાભાં વયતા ાાપ્ત થામ તથા ભીઠાળ અને
ૂ તા જન્ભે તેલી ટેલનું ઘડતય કયવુ ં જરૂયી શે . ફાણભાં વનમવભતતા,ાભાણણતતા,
અનુ 
વહ ાઈ, ોલહશતા, સુઘડતા,

કવાઈ, ોકટતા, લાણીની ભીઠાળ, ાવંગણ ત, વલનદ અને

ગાંબીમક, વનમભારન, વળોત, ઉધભ, ખંત ઈવમાટદ વદા ાય અને વદવ્મલશાયની ટે લ
ાડલાની જલાફદાયી વળક્ષક અને ભાફાની શે .
કેટરીક વા ીખટી ટેલ લાતાલયણ અને વફતથી ેે ડે શે .વાયી ટે લને
ાેયણા દ્વાયા વલકવાલલી જઈએ અને નઠાયી અથલા લાંધાજનક ટે લને ુ ળતા ૂલકક અટકાલી
દે લી ઘટે. નઠાયી ટેલને યકલાનું કેટરીક લાય દુકકય શમ શે . શતાં થડું નુકવાન થલા દઈને
ણ તે અટકાલી દે લી જરૂયી શે . અનામાવે ફાકને ડતી વાયીનયવી ટેલથી વળક્ષકએ ણ
વતત લાકેપ યશેવ ુ ં ઘટે અને ાવંગણ ત તાવણી ણ કયલી ઘટે .
ળીરાને વનળાે થી છૂટી ફશેનણીને ઘેય જલાની ટે લ ડી શતી. ભડી ેલે તણ
તેની ભાતા કઈ  ૂશયશ ન કયે . ધીભે ધીભે ળીરા ફશેનણીને ઘેય ન જતાં વનળાે થી છૂટે ને
વવનેભા જલા જલાં રાગી. એક ાવંગે એવુ ં ફન્યુ ં કે વવનેભાભાં તેની વાથે બણતા

ાય

શકયાઓ તેને શટેરભાં નાોત કયલા રઈ ગમા. યાવત્રના દળ લાગી ગમા. ળીરાના વતા
દુકાનેથી યજના કયતાં લશેરાં ઘેય ેલી ગમા શતા. તાવ કયતાં, ળીરા ઘેય ેલી ન શતી,
તેની ખફય ડી. તે ગુોવે થઈ ગમા. ેખા ળશેયભાં દડાદડી કયી.

ાયે ટદળાભાં ખફય

શ ાડી. રીવોટેળને ણ પટયમાદ કયી. ફીજી ફાજુ ફહુ ભડું થયુ ં શલાથી, ળીરા ણ
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ગબયાઈ ગઈ. તે ઘેય જલાને ફદરે ફશાનુ ં કાઢીને એની ફશેનણીને ઘેય ગઈ. યાત્રે વમા જ
સ ૂઈ યશી. ફીજે ટદલવે વલાયે શાાભાં તેની શફી અને ની ે ‘ખલાઈ શે ’ એલી જાશેયાત લાં ીને
વળરાની ફશેનણીના વતા તેને રઈને એને ઘેય મ ૂકી ેવ્મા.ેભ ભાફા ફાકની ખટી
ટેલને ળરૂેતથી જ ન પ્કે તેન ુ ં ટયણાભ ફહુ જ ગંબીય ેલે શે .
નાનણભાં નાનીનાની

યી કયલાની ટે લ વ્મક્તતને ભટી ઉભયે

ય ફનાલે ત

નલાઈ નટશ ! અભ્માવભાં અવનમવભતતાની ટેલ વ્મક્તતના જીલનભાં વનકપતા રાલે એ
ોલાબાવલક શે . જગતભાં ભશાન સ્ત્રી-ુયુની વપ વવદ્ધદ્ધ કે નાભી ા અયાધીઓનુ ં ગુનાટશત
લતકન તેભના ફણની ખટી ટે લને ેબાયી શે !
મગ્મ ળરૂઆિ અને વાચી રદળાના પ્રમાવ
ટેલ ાડલા ભાટેનાં વલવલધ ગવથમાં ૈકીનુ ં ભશવલનુ ં એક ગવથયુ ં શુબ અને ળીગ્ર
ળરૂેત કયલા અંગેન ું શે . ભાયા ુત્ર મજ્ઞેળને હુ ં યજ વલાયે વાડા ાં

લાગ્મે ઊઠીને લાં લાની

ટેલ ાડલા ભાગત શત. જ્માયે ે વલ ાય ોુમોં વમાયે જ ભે વનશ્ર્મ કયી રીધ કે ફીજી વલાયે
જ ે શુબ ટેલના શ્રીગણેળ ભાંડલા જઈએ. મજ્ઞેળને ાાથવભક ભાટશતી ેપ્મા શી તેન
વલશ્વાવ વંાદન કયલાનુ ં જરૂયી શતુ ં તેભ કયુું અને ફીજી વલાયે વાડા ાય લાગ્મે એરાભકની
ઘંટડી યણકી ઊઠી, હુ ં ઊઠમ, મજ્ઞેળને જગાડમ. જકે તેને ેટરા લશેરા ઊઠલાભાં કકટ જરૂય
ડ્ુ,ં ણ તે ઉઠય. નાશીધઈને, ફયાફય વાડા ા ના ટકયે લાં ન ળરૂ થયુ.ં ફીજ
ટદલવ થડા મા લત્ા ાભાણભાં મુશ્કેરીભાં ગમા. ણ શી ત મજ્ઞેળ ભાટે વાડા ાં

થ
લાગ્મે

લાં લાનું એ એક ોલાબાવલક ટક્રમા થઈ ગઈ. એના એ ામાવભાં ટદનાવતટદન ેરી મગ્મ
ટદળાભાં થમેરી ળરૂેત ાેયણારૂ ફની ગઈ. એટલું જ નટશ એ ામાવ શે લટ સુધી ાેયણા
ાભતા જ યહ્યા અને ટે લભાથી વવદ્ધદ્ધન ઊદમ થલા રાગ્મ.
લી ેલી ાવમેક ટે લ, કામકક્ર્ભ કે મજના જ નલી શમ, ત તે ય ફને ક્ષ
તયપથી ેવભવલશ્વાવ અને ઉવવાશથી દ્ધદ્વાણખમ હભ
ુ ર થલ ઘટે .એકેમ ક્ષે જ રેળભાત્ર
ઉવવાશ કે વલશ્વાવ ઘટે ત ધયુું ટયણાભ ેલલાભાં ળંકા ઊબી થામ.
તદુયાંત ફંને ક્ષે જે ામવન અને ટક્રમા કયલાભાં ેલે તેભાં વાતવમ જાલવુ ં
જઈએ. લહ ે લહ ે મજ્ઞેળ લશેર ઊઠીને લાં લાનુ ં મુરતલી યાખે ત ટે લ-ઘડતય અને તેભાથી
વનજનાય વાપલ્મભાં વલરંફ થામ અને ચ ૂક ણ થામ.
ામવનભાં ક્ષવત અથલા વલક્ષે કઈ ણ વંજગભાં ન જ ડલાં જઈએ એની વતત
કાજી ભાફા કે વળક્ષકે યાખલી જઈએ. અંગ્રેજીના ાવમેક તાવની શેરી દળ વભવનટ ભોણખક
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ુનયાલતકન ાશ ગલાનુ ં વળક્ષક અલાયનલાય ચ ૂકી જામ, ત ોલાબાલીક યીતે જ ભોણખક
અણબવ્મટકતની ોલાબાલીક ટેલ ાડલાભાં વલરંફ થામ .
ેલી ગંબીય ફાફતભાં વળક્ષકે કદીક કઈ ણ વલધ્દ્માથા ને મુક્તત ન ેલી. કેભકે, ટેલ
અથલા વનમભના ારનની ફાફતભાં મુટકત અથલા ચ ૂટ ેલાથી વ્મટકતન વનધાકય ડગી જામ
શે . લી, તેના ામાવનુ ં ફ ણ ઘટી જામ શે . તેથી વળક્ષકે અભ્માવવલમક ફાફત ભાં કદી
કઈણ વલધ્દ્માથાને વનમવભતતાભાંથી છૂટશાટ ેલી નટશ. અને ન છૂટકે તેભ કયવુ ં જ ડે ત તે
ભટે ના લાજફી કાયણ ોકટ કયલા જઈએ. વાથેવાથે વળક્ષકએ અલાયનલાય કામક કયલા ાશની
અણબાેયણાને ાફ કયલા ભાટેના વલવલધ કામકક્રભ ઘડી કાઢલા જઈએ.
ઈચ્છાળક્તિ (willpower) ન પા
ટે લ-ઘડતયની ાટક્રમાભાં અણબાેયણા ઉયાંત વ્મક્તતની વંકલ્ળક્તત કે ઈહશાળક્તત ખ ૂફ
ભશવલન બાગ બજલે શે . તેનાથી વ્મક્તતના જૂના અને

ાલુ ામાવ કયતાં નલા ામાવને અવધક

ાફ અને ેકકક ફનાલી ળકામ શે . વળક્ષકે ે વવમન ોલીકાય કયીને ાવતટદન અધ્દ્માનકામકક્રભભાં એલી ફાફત અને મુદ્દાઓ લણી રેલા કે જેથી વલધ્દ્માથાઓભાં નલા ામાવ કયલાની
તાકાત અને ઉવવાશ જન્ભે. ે નલા ામાવ શંભેળા તેભના ભ ૂતકાના ામાવ કયતાં લધુ કામકક્ષભ
અને પદામી શમ તથા તેભાંથી નીજત ેનંદ અવધક ાવન્ર્નતા જન્ભાલનાય શમ, એ જલાની
પયજ વળક્ષકની શે . ેવુ ં કેલી યીતે ળક્ય ફને તે વલ ાયલાનુ ં કાભ અને તદવલમક

નુતન

અણબગભ મજલાની ણ િંતા વળક્ષકએ કયલી ઘટે.
ેભ, વળક્ષક અને ભાફાએ ફાકભાં વાયી અને જીલનમગી ટે લ ાડલાનુ ં અને
વલકવાલલાનુ ં ધ્દ્મેમ નક્કી કયવુ ં જઈએ. એ વનવિત ધ્દ્મેમ ની વવદ્ધદ્ધ ભાટેનાં વલવલધ અને યવાદ,
ાેયક અણબગભ દ્વાયા અનેકવલધ ાવ ૃવતઓન અભર કયલ જઈએ. અભ્માવક્રભની અને અભ્માવેતય
ફાફતભાં ણ વાયી ટે લનુ ં ભશવલ જલામ એ જલાની વોએ ખેલના અને

ીલટ યાખલાની જરૂય

શે . ેભ થામ ત અધ્દ્મમન-અધ્દ્માનની ાટક્રમાને  ૂયકા એવુ ં ઘણુ ં ઘણુ ં ભી યશે અને વભગ્ર
ળાાાવ ૃવત્ વપતાભાં ટયણભે.
ેણે શુ ં નથી જાણતા કે ભાનલજીલન એ કેલ વાયીનયવી ટે લન વમુહ મ શે .
જેભાંથી ાવંગણ ત ેવલબાકલ થતાં વ્મક્તત-વ્મક્તત લહ ે અને વ્મક્તત-વનવગક લહ ે આંતયટક્રમા
જન્ભે શે ? ે આંતયટક્રમા એ શુ ં વળક્ષણન અણબગભ નથી ?
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૨. ફાક ળીખે છે : બણે છે .
અભદાલાદ સજલ્રાના એક ગાભડાભાં કેટરાંક ફાજૂથની ઘયેગણાંની યભતનુ ં
વનયીક્ષણ કયલા જલાનું થયુ.ં ફયના ત્રણેમ લાગ્મે એક કી જ્ઞાવતના પણમાભાં જઈને જયુ ં
ત શ-વાત શકયાઓ બેગા થઈને યભતા શતા. એક શકય શાથભાં ફાટરી રઈને દારૂ ીત
શમ તેલ દે ખાલ કયીને ેભતેભ ઝૂકીઝુકીને ગંદી બાા ફરત શત.ફીજા ફે શકયાઓ
રીવ ફનીને તેને કડી રેલાને

ેકટા કયતાં શતા. રીવને જઈને ફાકીના તાના ફાટરા

છાલી દે લા નાવબાગ કયતાં શતાં.
ફીજા એક રત્ાભાં જયું ત ફાક રગ્નવલવધ ઊજલાતા શતાં. એક શકય અને એક
શકયી લયકન્મા ફનીને ઈંટ ગઠલી તે ય ફેઠા શતાં ફનેએ ગાભાં રીભડાનાં ાનનાં શાય
શેમાક શતાં. એક શકય ગયભશાયાજ ફનીને ફધાને ઢેખાયાની યજના

ાંલ્રા કયત શત, ત

ફીજી શકયી ગીત ગાતી શતી.
ત્રીજા રત્ાભાં અભને એક વનળાની યભતનુ ં દ્રશ્મ જલા ભળ્યુ.ં ાં -શ લકની ઉભયના
ાય-ાં

ફાક શાયફંધ ફેઠા શતા. એક શકયીએ લ ૂગડું ેભતેભ લીટીને વાડી શેમાક ન

દે ખાલ કમયો. શત. તે રૂેફ ૂલકક અન્મ ફાકને ળીખલાડતી શતી. ક્યાયે ક કડક ળબ્દભાં કઈ
ફાકને ધભકાલતી ત ફૂટટ્ટી લડે કઈને વળક્ષા ણ કયતી શતી. ફીજા એક ોથે અભે
ફાકને દુકાન

રાલતાં જમા. દુકાનદાય, ગ્રાશક, લોતુના ફદરાભાં ૈવાની રેલડદે લડ

લગેયે ેફેહફ
ૂ યીતે
ઉયનાં

ારતુ ં શતુ.ં

ાયે મ ોથભાં યભલા ભાટે એકઠાં થમેરાં ફારકની ફરી, શાલબાલ,

ાવંગને અનુરૂ લતકન અને ટયક્ોથવત મુજફની રેલડદે લડ લગેયે ેફેહફ
ૂ લડીરના જેલાં જ
શતાં તેભને કઈએ કંઈ ળીખવ્યુ ં નશતુ ં કે કઈ તારીભ ણ ેી નશતી, શતાં તેઓ તેભની
ેજુફાજુનાં

લાતાલયણ,

લડીરન

વ્મલશાય

અને

તાની

જરૂટયમાત

વંતલાની

ેલશ્મકતાભાંથી ે ફધું ળી્માં શતાંઅલરકન ., શ્રલણ, અનુકયણ લગેયે ધ્દ્લાયા ફાકના
લતકનભાં પેયપાય થામ શે . ે પેયપાય ેણે ‘ળીખવુ’ં કશીએ શીએ.’બણવુ’ં અને ‘ ળીખવુ’ં ફને
એક જ ાટક્રમ શે . બણલાભાં કેટરીક ઔ ાટયક ફાફત ેલે શે જ્માયે ળીખાલાભાં ફધુ ં જ
અનો ાટયક શમ શે .
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ળીખવ ું એટરે શું ?
વ્મક્તત જન્ભે શે વમાયે જ તે કેટરીક જન્ભજાત ળક્તતઓ રઈને ેલે શે . તેની વ ૃવત્ઓ
ફાહ્ય લાતાલયણના વંવગકભાં ેલતાં એક ાકાયની ઉત્ેજન અનુબલે શે . ફાહ્ય લાતાલયણની
અવય થતાં વ્મક્તતની ઈન્દ્રીમ દ્વાયા તેને વંલેદના થામ શે . ે વંલેદના વ્મક્તતના ભનભાં
ેલેરા ફધકેન્દ્ર સુધી શ ે શે અને વમાં તેન ુ ં અધકઘટન થામ શે . ટયણાભે, વ્મક્તતને ાવમક્ષ
જ્ઞાનન અનુબલ થામ શે . ેભ, વ્મક્તતની ઈન્દ્રીમ દ્વાયા તેની જન્ભજાત ળક્તતઓન લાયં લાય
ઉમગ થમા કયે શે . ઉમગ અને ુનયુક્તત ના ટયણાભે વ્મક્તતન વલકાવ થામ શે . એક
લાયના ઉમગ શી પયી લાયન ઉમગ વય ફને શે . ફાકની ઉભય લધતાં તે ટક્રમા
કયલાની અને લતકલાની નલી નલી દ્ધવતઓ ભેલે શે . વલકાવની ાટક્રમાને ટયણાભે તે
ટયતલ ફને શે . ેલા અનુબલ અને તારીભને અંતે ફાકના લતકનભાં એક ાકાયનુ ં
યીલતકન ેલે શે . અથાક ત ફાકના જન્ભકાે તેનાભાં ળાયીટયક કે ભાનવવક ટક્રમાઓ કયલાની
જે ળક્તત નશતી. તે અનુબલ તથા તારીભને ટયણાભે તે ભેલે શે . ે યીતે ભેલેરી ળક્તત
અથલા લાતાલયણના વંમગથી જન્ભજાત ળક્તતઓન ઉમગ થતાં જે એક ાકાયની વય
ટક્રમા ફને શે તેને ેણે, ‘ ળીખલાની ટક્રમા ‘ કશીએ શીએ. અથાકત ફાકના જીલનભાં વલવલધ
ોતયે જે અનુબલ ાાપ્ત થામ શે .તેને ભનવલજ્ઞાનની બાાભાં ‘અધ્દ્મમન” કશે શે . અનુબલ એ
ેણી ેવાવની ટયક્ોથવત વાથેન ેણ ાવમાધાત શે . લી, વ્મક્તતના  ૂલકઅનુબલની
શા તેના ાશના અનુબલ ય ડે શે . ટયણભે, તેના અનુબલભાં યીલતકન ેલે શે .
ેભ, અધ્દ્મમનની ાટક્રમાથી વ્મક્તતના  ૂલકલતકનભાં યીલતકન થામ શે .
ેલી લતકન-ટયલતકનની ાટક્રમાને ેણે ‘અધ્દ્મમન’ કશીએ ત તે ખટું નથી. ટે લ,
જ્ઞાનાાધ્પ્ત અને લરણઘડતયન ણ ેણે અધ્દ્મમનભાં વભાલેળ કયી ળકીએ. જ્ઞાન, ક્ષભતા
અને કોળલ્મ ભેલલાની ટક્રમા એટરે અઘ્મમન.
ઈયાદ અને વુંકલ્
વલધ્દ્માથા કઈક ળીખલા ભાંગે શે અને વળક્ષક તેને કઈક ળીખલલા ઈહશે શે . ે ફંને
ટક્રમાઓ જુદી જુદી યીતે થામ શે ણ ખયી. શતાં તેના અવયકાયક અને ઝડી ટયણાભ જઈ
ળકાતાં નથી. કેભ કે, એ ફંને ટક્રમાઓ થલા ભાટે ની એક ભશવલની  ૂલકળયત એ શે કે
વલધ્દ્માથાએ તેને જે ળી્વુ શે તે ળીખલા ભાટે ન ોકટ ઈયાદ યાખલ ઘટે અને તેની વવદ્ધદ્ધ
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ભાટેન દ્રઢ વંકલ્ કયલ ઘટે , તેલી જ યીતે, વાભે ક્ષે વળક્ષકે ણ અમુક લોત ુ વલધ્દ્માથાને
ળીખલલાન શાટદિ ક ઈયાદ યાખલ ડે અને તે ફાય રાલલા ભાટે અવયકાયક વંકલ્ ઘડલ
ડે. ેઠ લકન મજ્ઞેળ ાવતટદન તેન ું ગૃશકામક કયી જામ શે ને વળક્ષકને વંત ેે શે . ણ
ભે એક લાય એને  ૂશ્ું : ‘મજ્ઞેળ, તુ ં જે રખી જામ શે તે તેને શીથી ેલડે શે ખયું ?’ મજ્ઞેળે
વાપ ળબ્દભાં જલાફ ેપ્મ : ‘ ના, ભાયે એને ળા ભાટે ?’ ાશ્ન ુશલ શત, ણ એ ાશ્ન એને
ન  ૂશતાં ભે ભાયા ેવભાને  ૂશય. જલાન ોકટ શત. ‘કેભકે ગૃશકામક કયલા ાશ કઈ
ઈયાદ કે વંકલ્ નથી. કે લ એક યસજદી ાવ ૃવતરૂ કે વળક્ષકને ફતાલલા ભાટે એ કાભ થામ
શે .’
વલધ્દ્માથાને જ્માયે ણ કઈક ળીખલાનુ ં શમ વમાયે તે એ લોત ુ ળીખલાની ઈહશા કયે ,
ઈયાદ યાખે એલી ભ ૂવભકા વજૉલાની પયજ વળક્ષકની શે . વળક્ષકે એની વભક્ષ કેટરીક ેલશ્મક
ાોતાલના કે ભ ૂવભકા દ્વાયા એલી ટયક્ોથવતનુ ં વનભાક ણ કયવુ ં કે જેથી વલધ્દ્માથાને એ લોતુ
ળીખલાની કઈ અદભ ૂત તભન્ના જાગે, ાેયણા જન્ભે, તારાલેરી રાગે. તેને જ ભનવલજ્ઞાનની
બાાભાં ાેયણા કે ઉદ્દીન કશે શે . મગ્મ ાેયણા ભતાં વલધ્દ્માથાનાં ભનભાં એ લોત ુ જાણલા,
વભજલા કે ાભલા ભાટે એક અવયકાયક ઊવભિ જાગે શે . અને એને વંતલાન તે ઈયાદ યાખે
શે . ેલી અધ્દ્મમન-ાટક્રમા ભાટે ે ઊવભિ જાગલી અને ેલ ઈયાદ અવમંત ેલશ્મક શે .
ોકટ ઈયાદ શૉમ ત શી તે  ૂણક કયલા ભાટે વલધમાથી વનશ્રમ કયે , વંકલ્ કયે એ ણ વળક્ષકે
જવું જઈએ. એની યીત વય શે . તે જે લોત ુ ળીખલલા ભાગતા શમ તે ળીખલલા ભાટેના
ોકટ ઉદ્દે ળ, રાબ, દ્ધવત અને શે લટે ટયણાભની ફહુ જ અવયકાયક એલી વભજૂતી વળક્ષક
યજૂ કયે , ત વલધ્દ્માથા ને અધ્દ્મમન ભાટે ન વંકલ્ કયલાની ાેયણા ભે .
વલધ્દ્માથા એક લાય ેલ વંકલ્ કયે , ત તેની અધ્દ્મમન-ાટક્રમા અવયકાયક થામ શે
અને તેના ટયણાભ ણ એટરા જ વમ ૃદ્ધ અને વંતકાયક ેલે શે . ેભ, અવયકાયક
ુ
અધ્દ્મમન કયલા ભાટે વલધ્દ્માથાએ અધ્દ્મમનના શેતઓ
વભજલા જઈએ. અને તેભન વાનંડ
ોલીકાય કયલ જઈએ.

અધ્મમનભાું વુંિન ું સ્થાન
અધ્દ્મમન-ાટક્રમાભાં જ કઈ તવલનુ ં વોથી વનકટનુ ં અને ભશવલનુ ોથાન શમ ત તે
ટક્રમાભાંથી ાગટ થતાં વંતનુ ં શે . થડુક અધ્દ્મમન કમાક શી વલધ્દ્માથાને ઓશ ણ વંત
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થામ, ત તે તેની વપતા શે . એને બાવલ અધ્દ્મમનની ઊડી અને વલળા ાવ ૃવત ભાટે ાેયણા
રૂી ફની યશે શે . વળક્ષક જ્માયે અધ્દ્માન કયે શે વમાયે તેણે એ ખાતયી કયી રેલી જઈએ કે
તેના કામકથી વલધ્દ્માથાને થડ ણ વંત થામ શે મા નટશ ? તેની દ્ધવત, વ્મલશાય, યજૂેત,
વલમલોતુ અને વભગ્ર ાઠનુ ં ેમજન ાવમેક વલધ્દ્માથાને જ અંળભાત્ર ણ વંત ફક્ષે ત
તે વપ અધ્દ્માન કશેલામ. વાભે ક્ષે અથક ૂણક અધ્દ્મમન કશેલામ.
ભે કટકરાફશેનન ાઠ જમ શત તે અત્રે ે વંદબકભાં ટંકલ ેલશ્મક શે . એભણે
ાીવ વભવનટના તાવ દયવભમાન એક કાવ્મનુ ં

ાય-ાં

લખત ગાન કયુ.ું વલધ્દ્માથાઓ તેભની

વાથે કાવ્મગાનભાં વાભેર શતાં. ગાન  ૂયું થતાં ેે ુન: ળરૂેત થતી. ેભ, ેખ
તાવ કાવ્મગાનભાં જ લીતી ગમ. વળણક્ષકાફશેન ણ વનવશ્વતણે એ કાલમગાનભાં ભગ્ન ફન્મા
શતાં. ાઠને અંતે કટકરાફશેને વનયીક્ષકની ક્ષભા ભાગીને કહ્ું : ‘ભન રાગે શે . વલધ્દ્માથા ને ે
ફહુ જ ગમ્યું !’ લાત તદ્દન વા ી શે . કાવ્મની લોતુ ય ના, બાા-ાકાય,ળબ્દરાણરવમ,બાલના
લગેયેના  ૃથક્કયણની વભજૂતીભાં ઊતમાક વલના ણ કટકરાફશેને કાવ્મગાન દ્વાયા જે
યવતયફ લાતાલયણ ખડું કયુું અને તેભાં વ વલધ્દ્માથાઓને તલ્રીન યા્મા, તેનાથી ાવમેક
વલધ્દ્માથાને જે સ ૂક્ષ્ભવંત ાાપ્ત થમ અને તેભાથી તેણે ોલમં જે મસવકણ ત અથકગ્રશણ કયુું તે
અધ્દ્મમનની દ્રષ્કટએ ઘણુ ં કશેલામ ેથ વપ કશેલામ. કેભ કે , કટકરાફશેને વલધ્દ્માથાઓને
વંતે ફક્ષલા ઉત્ભ લાતાલયણ ખડું કયુું શતુ.ં
વંત ફક્ષલા ભાટે ળાા, લગક અને વળક્ષક ે ત્રણેન ુ ં ખુળનુભા, ાવન્ન એવુ ં સુદય
ં
શુબગ ઐક્ય વાધવું જઈએ. શભેળા વાયા, સુઘડ લગકખડં ભાં, શલાઉજાવ અને

ીત્રવબય

લાતાલયણભાં વળક્ષકના ભાનલીમ વ્મલશાય દ્વાયા ેલી વંતજનક ટયક્ોથવત ઊબી થામ શે .
જે અધ્દ્મમન-અધ્દ્માનની ાટક્રમાભાં ાેયક નીલડે શે .

અધ્મમન ભાટે િત્યિા
“ભન શમ ત ભાલે જલામ” એ કશેલત અનુવાય અધ્દ્મમનભાં ેણે ‘ઈયાદા’ને
ભશવલના ોથાને મ ૂક્ય શે . અધ્દ્મમન કયલાન ઈયાદ કે વંકલ્ કયલ એ વવદ્ધદ્ધની  ૂલકળયત શે .
‘જ્માં વંકલ્ વમાં વવદ્ધદ્ધ’ એ ણ અત્રે એટલું જ ઉમગી વવમ શે . તે શી અધ્દ્મમન ભાટે ફીજુ ં
ભશવલનુ ટયફ વલધ્દ્માથાની અધ્દ્મમન કયલા ભાટે ની તૈમાયી શે . જેટરી ભનની તૈમાયી લધાયે
તેટરી અધ્દ્મમનની ાટક્રમા લધુ ઝડી અને અથક ૂણક ફને શે . ઈવતશાવના ાઠભાં વળક્ષક ાઠ
આના વ્મક્તિત્લ ન ું ઘડિય

25

યજૂ કયતાં શેરા વલધ્દ્માથાઓને તે ળી્લાં

ભાટે ભાનવવક યીતે તૈમાય કયે . તેભના ભનભાં

ઈવતશાવની શકીકત ોલીકાયી રેલાની, ેલકાયી રેલાની તવયતા ઊબી કયે , એ ાઠ
યજુેતની કા કે ટે ક્તનક કયતાં અવધક જરૂયી શે . ભાનવવક તૈમાયી વલના અધ્દ્મમન ળક્ય નથી
અને શતાં વળક્ષક બોવતક વાધનવાભગ્રી દ્વાયા જડ વભમક્રભ અને અભ્માવક્રભને ેધીન યશી
અધ્દ્માન કયે . ત તેથી તેને ફાહ્ય વંત જરૂય થળે. ણ વલધ્દ્માથાક્ષે લાોતવલકરૂે કઈ જ
અધ્દ્મમન ોથાન રેત ુ ં નથી.
વળક્ષકે ે વવમ જાણ્મા શી કદાવ વલધ્દ્માથાઓની ભાનવવક તૈમાયી વલના અધ્દ્માન
કયલાન ેગ્રશ યાખલ ન જઈએ. જ્માં સુધી  ૂણક કક્ષાએ વલધ્દ્માથાની ભાનવવક તૈમાયી ન શમ
વમાં સુધી અધ્દ્માનકામક મુરતલી યાખવુ ં ઉણ ત શે .
ભાનવવક તૈમાયીન વવદ્વાંત કેટરાક વનકણાત વળક્ષક અને ખુદ વળક્ષકના મ વળક્ષક ભ ૂરી
જામ શે . રેવનિંગ કરેજના ાાધ્દ્માક કે ે ામયો. ણ જાણે ે વનમભથી ય શમ તેભ
ટયવેવન ઘંટ લાગી ગમા શી ણ દવ-લીવ વભવનટ સુધી તાનું લતવવ્મ

ાલું યાખે શે . ે

લતતવ્મ વીધુ ં શલાભાં વલરીન થઈ જામ શે . એટલું જ નટશ. તે શેરાનુ ં ણ  ાવ ટકા
વ્મકતવ્મ એ ભાઠી અવય શેઠ નાકાવભમાફ નીલડે શે .
વળક્ષક વભમ, અભ્માવક્રભ, ાવતકઠા કે એલા કઈ ફાહ્યડંફયના વવદ્વાંત ખાતય ેલા
ભનલૈજ્ઞાવનક વવમન ઈન્કાય કયી અધ્દ્માનકામક કયે એ કઈના ણ ટશતભાં નથી.
ુનયાલતકન, ભશાલય અને દ્રઢીકયણ જેલી ાયુક્તતઓ અધ્દ્માન ભાટે વાયી અને
અવયકાયક યીતે ુયલાય થમેરી શે .

ફશ અધ્મમન-અનબલ
વા ા અને ઉમગી અધ્દ્મમન ભાટે વલધ્દ્માથાને ફશા ાભાણભાં અધ્દ્મમન-અનુબલ
 ૂયા ાડલા જરૂયી શે . ભમાક ટદત અધ્દ્મમન વાભગ્રી ઘણી લાય વનકપ નીલડે શે . કેભ કે, તેભાં
ૂ જ ેલતી
યજૂ થ્મેરી વલગત અને લોતુભાંથી રગબગ  ાવ ટકા ત વલધ્દ્માથાને અનુ 
નથી.
વળક્ષક જ્માયે વલધ્દ્માથાને અભ્માવ કયાલલા ભાગે શે વમાયે તે ઘણા ાવયુત્ય ળધે શે .
અજભાલે શે અને વો ૈકી કઈ એક વા  ાવયુત્ય વંદ કયે શે . ે શકીકત ુયલાય કયે શે કે
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વલધ્દ્માથા વભક્ષ વલુર ાભાણભાં અધ્દ્મમન-વાભગ્રી યજૂ કયલી ઘટે. તેને વલ ાયલા, અનુબલ
ૂ તા કયી ેલી. વલળા અને
કયલા, ામગ કયલા ભાટે ણ અવત વલુર વાભગ્રીની અનુ 
લૈવલધ્દ્મવબય અધ્દ્મમન-વાભગ્રીભાથી તે ય ક, ાેયક અને વોથી મગ્મ એલી થડી અનાલી
રેળે-ળીખી રેળે.
ગણણત કે વલજ્ઞાનભાં કેલ એક જ દ્ધવત કે ામગ મુકયય ન કયતાં વળક્ષકે ઘણા
ામગ અને લધાયે દ્ધવતઓન ઉમગ કયલ.
ખ ૂફ અગવમની અભ્માવ-વાભગ્રી વલવલધ ટયક્ોથવતઓના વંદબકભાં યજૂ કયલાથી
વલધ્દ્માથાને તેન ું ઉમણગતા, મ ૂલ્મ અને વલવનભમ ળીખલાની વાયી તક ભે શે . વલધ્દ્માથા
જમાયે લૈવલધ્દ્મવબય ટયક્ોથવતના વંદબકભાં અધ્દ્મમન કયે શે વમાયે ત વભગ્ર ટયક્ોથવતના ત ૂટક
ત ૂટક ટશોવાભાં જ એ ગ્રશણ કયે શે અને ાવયુત્ય લાે શે .
દા.ત. ઈવતશાવની શકીકત વીધા ોલરૂે ન યજૂ કયતાં કઈ ટયક્ોથવત કે વભોમા યજૂ
કયી એલા વંજગભાં વ્મક્તત કેવ ુ ં લતકન દાખલળે તેની

ાક કયલી અને વલક વંબવલત

ઘટનાઓન મથાથક વલ ાય કયલ. અંતે જે ઘટના ફની શે . તેન ુ ં ફમાન કયલાથી વાચુ ં અધ્દ્મમન
થળે.

આંિયસ ૂઝ અને રયતલિા
વલધ્દ્માથા અમુક કક્ષાએ અધ્દ્મમન કયતાં કયતાં આંતયસ ૂઝ કેલે શે . તેને એક ઉત્ભ
ાકાયનું અધ્દ્મમન કે અધ્દ્મમનક્ષભતા ગણી ળકામ. જ્માયે આંતયસ ૂઝ ાગટ થામ શે વમાયે વાચું
અધ્દ્મમન થયું કશેલામ, અધ્દ્મમન અથક ૂણક ફન્યું કશેલામ. ેલી આંતયસ ૂઝ વોને વયતાથી
ાાપ્ત થતી નથી. આંતયસ ૂઝ કેલલા ભાટે કેલ વલધ્દ્માથાન પા તેભ જ વાથેવાથે વળક્ષકન
ણ વશેત ુક અને વમ ૃદ્ધ ામવન અવનલામક શે . અરફત, આંતયસ ૂઝન ેધાય વલધ્દ્માથાની
ળાયીટયક, ફોદ્ધદ્વક અને ભાનવવક ટયતલતા ય યશેર શે . શતાં તે વાથે વલધ્દ્માથાને
અધ્દ્મમનભાં અનુબલ-લૈવલધ્દ્મ અભય ાચુય ભાત્રાભાં ટયક્ોથવત લૈવલધ્દ્મ ાાપ્ત થમેલ ું શવુ ં
જઈએ. વળક્ષકે ણ વલધ્દ્માથાને અમુક તફક્કે ેલી આંતયસ ૂઝની ળક્તત ાાપ્ત થામ તે ભાટે ના
રક્ષ્માંક તકલા જઈએ. તેણે તે તાના અધ્દ્માનની ોકટ ઉદ્દે ળ નક્કી કયીને વલધ્દ્માથાને
ણ ેલા ઉધેળ વભજાલલા જઈએ. ે ફને ક્ષના ઉદ્દે ળ વવદ્ધ થામ તેલી ાવ ૃવત્ઓ,
અનુબલ અને વાભગ્રી યજૂ કયલાન ેગ્રશ યાખલ જઈએ.
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અધ્મમનનાું રક્ષણ
વલધ્દ્માથા ક્ષે વાચુ ં અધ્દ્મમન થયુ ં શે તેની ાતીવત ળી યીતે થઈ ળકે ? વા
અધ્દ્મમનનું મ ૂલ્માંકન ળી યીતે થઈ ળકે ? ઉયુતું ત વવદ્વાંત, વવમ, વનમભ અને અનુબલવ્મલશાયના અભર શી વલધ્દ્માથાના અધ્દ્મામનભાં જ કઈ યીલતકન ે શમ કે શી તેની
વવદ્ધદ્ધભાં કઈ નધાત્ર વનદે ળ ાાપ્ત થમ શમ ત તેના કમાં ક રક્ષણ ગણાલી ળકામ ? જ
વલધ્દ્માથાના જ્ઞાનભાં, જાણકાયીભાં યીલતકન ેવ્યુ ં શમ, તેના ાવમાઘાતભાં સુધાય થ્મશમ
અને તેની વભજ ઠીક ઠીક ાભાણભાં લીક શમ ત તેણે વાચુ ં અધ્દ્મમન કયુું શે , તેભ કશી ળકામ.
ેભ, જ્ઞાન, વભાજ, કોળલ્મ અને વલ ાય એ અધ્દ્મામનના રક્ષણ શે .
વળક્ષકે ેલા રક્ષણ જીલા ભાટે તાના અધ્દ્માનભાં લૈવલધ્દ્મ, તાદક ળતા, લાોતવલકતા
અને ાાભાણણકતાના રક્ષણ વલકવાલલાં ઘટે . લી, તેણે વલધ્દ્માથાની ાગવત,વ ૃદ્ધદ્ધ અને વલકાવ
વાથે ધીયજ ધયલી ઘટે .
અધ્દ્મમન-અધ્દ્મામાનભાં ધીયજ, વલશ્વાવ અને વનકઠા જ મુ્મ બાગ બજલે શે .
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૩. ફાસલકાવ ય વાુંસ્કૃસિક અને વાભાજજક અવય
વળક્ષણ અને વંોકાય શંભેળા યોયાલરંફી ાટક્રમા

શે . એકના વલકાવ ભાટે ફીજાની

ેલશ્મકતા યશે શે . અથલા ત એકન વલકાવ થામ ત ફીજાન ોલાબાવલક યીતે જ વલકાવ
થામ શે .
વળક્ષણની વપતાન ેધાય મુખવલે વ્મક્તતની વાભાસજક ટયક્ોથવત અને વંોકાટયકતા
શે . વાભાન્મ યીતે, વાંો ૃ વતક શ્ર્લાદૌ ભ ૂવભકાલાાં ફાકભાં વળક્ષણની વ્માતતા અને અવય
શંભેળા વલળે જલા ભે શે . જ્માયે અવંોકાયી વભાજ અને ુ ટુંફના ફાકભાં વળક્ષણન વલકાવ
અને ાગવત નટશલત ૌ શમ શે . વળક્ષણ ની વ ૃદ્ધદ્ધ, વલકાવ અને વવદ્ધદ્ધ એ ભશદંળે વંોકાય અને
વાભાસજક ટયક્ોથતી વાથે વાેક્ષ વંફધ
ં ધયાલે શે .
લાયવ અને લાિાલાયણ
ફાકના લતકનનાં ફે મુ્મ ાેયક ફ શે : લાયવ અને લાતાલયણ. ેજે ગારે લગક
ભાં

યી કયી અને વળક્ષક તથા લગકને ોતબ્ધ ફનાલી દીધા. ેભ ત ગાર એક ખાનદાન

ુ ંટુંફન શકય શે . શતાં વલશ્ર્રેકણ કયલાથી ભાલ ૂભ ડ્ું કે ગારના લતકનભાં

યી કયલાની

ાેયણા તેને આંવળક યીતે ભાફાના લાયવાભાં ભી શતી અને આંવળક યીતે ાલતકભાન
લાતાલયણ અથલા ટયક્ોથવતભાંથી ભી શતી. ેભ, ાવમેક વલધ્દ્માથાની કઈ ણ લતકનયાશ
કે રઢણને ાેયક અને ાક ટયફ તેને કોટુંણફક લાયવાભાંથી ભે શે ત વાથેવાથે તેની
ેજુફાજુના લાતાલયણ કે વંજગને ેધીન યશીને ણ તે અમુક યીતે લતે શે .
શકીકતભાં ે ફંને ટયફ ફાકના ઘયની ,

ૂ ુ ંફની અને વભાજની વંોકાયીતા ય
ટ

ેધાયીત શે . કેભકે, વંોકાયની અવય શેઠ ફાક અમુક લતકન કયલાને ાેયામ શે . ઊજા અને
સુખી વભાજનાં ફાક ગાાગાી, યી કે ફીબવવ લતકન નશમ કયે . . જમાયે ઝૂડાંલાવીઓના
ફાક ાવે વંોકાયી બાા,ાભાણણતતા ઈવમાટદ લતકનની અેક્ષા ન જ યખામ. કદા

ે

ફંનેભાં ેલાદ દે ખામ ત તે ાશ ભાફા, ુ ટુંફ કે ઘયના વલવળકટ વંોકાય કે લાયવ યશેર
શળે.
તેથી વળક્ષક જ્માયે ફાકન, અભ્માવ કયલાન ામવન કયે , વમાયે તેભણે ફાકની
વંોકાટયકતા, કોટુંણફક ક્ોથવત અને લાયવાગત ફાફતને રક્ષભાં રેલ જઈએ. અમુક ફાકની
વંો ૃવતન અભ્માવ કમાક શી વળક્ષકને ખાતયી થળે કે તેના વ્મક્તતવલભાં ાગટ થતાં અમુક
રક્ષણ ત તેની વંોકાટયતાન સ ૂ ક શે . ફાકના વંોકાયને વભજ્મા વલના ફાકન અભ્માવ
અધ ૂય અથલા ખટ યશેલાન.
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ભાનસવક સલકાવ અને વર્જનળક્તિ
ળાા, વળક્ષક અને ભાફા ફધાં જ ફાકને લધુ ને લધુ ફોદ્ધદ્ધક અને ભાનવવક વલકાવ
ઇહશે

શે . ફાક ભાં વજૉનળક્તત ન વલકાવ થામ અને તેભનુ ં અનખુ વ્મક્તતવલ ખીરે એલી

ણ તેભની ્લાશીળ યશે શે . હુ ં શંભેળા એલી ભશવલાકાંક્ષા યાખીળ કે ભાય મજ્ઞેળ અભ્માવભાં
તેજોલી યશે. વવદ્ધદ્ધઓભાં ભખયે યશે. ભશાન એધ્ન્જવનમય થામ.એના વંફવં ધત વળક્ષકને ણ એલી
જ અેક્ષા યશે એ ોલાબાવલક શે .
ે વલકાવ અને વજૉનળક્તતની વ ૃદ્ધદ્ધ એ યાતયાત ફનતી ઘટના નથી ! એ ત રાંફા
ગાાની ક્રવભક વલકાવની ાટક્રમા શે . તેથી ાવમેક ફાકનાં ભાતવતા તથા વળક્ષકે ે ફાફતભાં
ધીયજ, ખંત અને શ્રદ્ધા ૂલકક કાભ કયવુ ં ઘટે. દયે કને ોલાબાવલક યીતે ઉતાલે વવદ્ધદ્ધ ભેલલાની
ઈહશા શે એ ણ આંવળક યીતે ળકમ ફને શે . ણ તે ભાટે વળક્ષક તથા લારીઓએ ફાકની
આંતયીક ક્ોથયતા અને ોલોથતા કેલલાં ડે શે . ફાકના ભાનવભાં ળાંવત, તંદુયોતી અને
ગાંબીમક ેદા થામ તેલા ામવન અને કામકક્રભ મજલાથી જ ફાકન ઝડી ભાનવવક વલકાવ
વજૉનળીરતા ેદા થઈ ળકે શે .
ફાકના ફોદ્ધદ્ધક અને ભાનવવક વલકાવને ાેયલા ઈહશતા વળક્ષક વાથેવાથે ફાકની
બાલનાઓની ક્ોથયતા ણ ્મારભાં યાખલી જઈએ. ક્ોભતાના ટદરભાં અવલશ્વાવ, બમ અને
ીટડમાણું યશેતાં શમ ત વળક્ષકના વઘાં ામાવ વનકપ જલાનાં. ાથભ ત વળક્ષકે ક્ોભતાની
ેરી રાગણીઓ દૂ ય કયલી અને તેના ટદરભાં ળાંવત, ક્ોથયતા,વલશ્વાવ જગાડલા. તે શી તેન
ફોદ્ધદ્ધક અને ભાનવવક વલકાવ થામ તેલા ામાવ કયલા અને તે અનુવાય ાવ ૃવત્ઓ મજલી.
સળક્ષકની સલચાયવાયણી
કઈ ણ વભાજભાં વળક્ષણ એક એલ વ્મલવામ શે કે તેભાં જડામેરા વળક્ષક ભટે બાગે
ભધ્દ્મભ લગકના શમ શે . તેભનુ ં જીલનધયણ,વ્મલશાય,ેવથિક ક્ોથવત, વભાસજક કક્ષા અને
વંોકાટયતા ે વો ભશદં ળે ભધ્દ્મભ લગકન ુ ં શળે. તેભના અધ્દ્માનભાં વાંો ૃવતક લાયવ અને
ક્ોથવત ોલાબાવલક યીતે ાગટ થલાનાં. ખેડા સજલ્રાની ભટા બાગની ળાાઓના ભટા બાગના
વળક્ષક ભધ્દ્મભ લગકના, ગ્રામ્મવંો ૃ વત ધયાલતા અને ેવથિક યીતે ખેતીન ામ ધયાલનાયા શે .
તેથી તેભનુ ં અધ્દ્માન અને વળક્ષણ નૈવણગિક યીતે જ એ ાકાયનુ ં શલાનુ.ં તેભની બાા,ઉહ ાય,
વલ ાયવયણી, ેદળયો. ઈવમાટદ તેભની કક્ષાને અનરૂ શલાનુ.ં
ણ તેથી એવુ ં ભાની રેલાનું મગ્મ ન ગણામ કે તેભણે ઉહ

લગકના અને વંોકાયનાં

ફાક ય તાની ભાન્મતાઓ, યીતયવભ અને વંોકાય ઠકી ફેવાડલા.
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વળક્ષક ભધ્દ્મભ લગકનાં શમ એ ભાની ળકામ. ણ તેથી તેભણે એભ ન ભાની રેવ ુ ં કે
ભધ્દ્મભ લગકનાં મ ૂલ્મ જ ભાત્ર વા ાં અને ોલીકામક શે અને ફીજાં ફધાં મ ૂલ્મ નાકભાં શે . વળક્ષકે
તાની વ્મક્તતગત તક્ષા કે વંોકાટયતાને અણગ્રભતા ન ેતાં ફાકના વમુશને નજય વભક્ષ
યાખી વલક કક્ષાઓના અને વલક લગયો.નાં મ ૂલ્મ તથા વંોકાયન નૈવણગિક સુભે વાધલાના
ામાવ કયલા ઘટે.
ઉદાશયણાથે ળાાનાં વાંો ૃ વતક કામકક્રભભાં વલક લગયો.ને લણી રેતાં ગીત, વંલાદ,
ગયફા અને ન ૃવમ યજૂ કયલાં જઈએ.
વ્મક્તિગિ િપાલિના ામાભાું વભાજની સલવુંગિિાઓ છે
વ્મક્તતના વલકાવની ેડે ેલતી અનેક ફાફતભાં વ્મક્તતગત તપાલત ેગ્રોથાને શે .
લી, વ્મક્તતગત તપાલત ઊબા કયલાભાં તથા તેભને વલકવાલલાભાં વભાજ ભશવલ ન બાગ
બજલે શે . વ્મક્તતગત તપાલતનાં ામાભાં વાભાસજક દફાણ, રૂટઢઓ, બેદબાલ લગેયે ડેરાં
શે .
વળક્ષકએ વભાજનાં વઘાં ાવાંને વભજલાં જઈએ, જેથી તે ફાકનુ ં વાચુ ં ણ ત્ર યજૂ
કયીને તેભન વાભાણ ફોદ્ધદ્ધક, ભાનવવક અને બાલાવભક વલકાવ કયી ળકે. વભાજને ઓખલા
અને વભજલા ભાટે વળક્ષકએ વભગ્ર વભાજનુ ં જીલન જીલલાન ામાવ કયલા જરૂયી શે .
વા ા વળક્ષણ વાયુ લોતુને વભગ્ર યીતે જતાં ળીખલવુ ં ડે ણ તે શેરાં વળક્ષકે તે કયવુ ં
જરૂયી શે .
ેભ, વળક્ષણભાં અધ્દ્મમન અને અધ્દ્માન ાટક્રમાની ોલાબાવલક વવદ્ધદ્ધ ભાટે બાગ
બજલતાં વલવલઘ ટયફભાં વલધ્દ્માથાની વાંો ૃ વતક અવય અને વાભાસજક ક્ોથવત, ભશવલના
રેખાલાં જઈએ. વળક્ષકની વાભાસજક ક્ોથવત,

વંોકાટયતા અને વલ ાયવાયણી ણ તેટરાં જ

ભશવલનાં શે .ે ફધાનું બોવતક મ ૂલ્મ બરે દે ખાત ુ ં ન શમ, તેભનુ ં ેધ્દ્માસવભક મ ૂલ્મ અને તેભની
ઉમણગતા અવત ઊ ાં શે અને તેભની અણદીઠી અવય વ્મક્તતવલ-ઘડતયભાં થમા વલના યશેતી
નથી.



આના વ્મક્તિત્લ ન ું ઘડિય

31

ાઠ - ૫ યભિ ગભિ ન ું વાભાન્મજ્ઞાન
૧.સલસલધ યભિ ની સલસલધ ભારશિી
ફૂટફર


ફરનુ ં ભા .............................................................. ૬૮ થી વે.ભી. ૭૧ વે.ભી.



ભેદાનનું ભા ....................... ૧૦૦ – ૧૩૦ લાય રંફાઇ, ૫૦ થી ૬૦ લાય શળં



ગર વલોતાય ...................................................................................... ૮ લાય



ખેરાડીની વં્મા ....................................................................................... ૧૧
રિકેટ



ભેદાનનુ ભા .................................................. ૧૦૦ લાયની વત્રજ્માલાળં લત
કુ



ફરનુ ભા .................................................................. ૨૨.૪ થી ૨૨.૯ વે.ભી.



ફેટની રંફાઇ ............................................................................... ૯૬.૪ વે.ભી.



ી ન વલોતાય ...................................... ૨૦.૧૨ ભીટય રંફાઇ, ૩.૦૫ શાઇ



ફે વલકેટ લહ ેન ુ ં અંતય .............................................................. ૨૦.૨૦ ભીટય



ોટમ્ની ઊં ાઇ ................................................................................. ૨૮ ઇં



ખેરાડીની વં્મા ....................................................................................... ૧૧
શકી



દડાનું ભા ......................................... કદ : ૨૪.૦૦ વે.ભી., લજન : ૧૬૦ ગ્રાભ



ોટીકનુ ભા ............................................................ ૩૫૦ થી ૮૦૦ ગ્રાભ લજન



ભેદાનનું ભા ....................................... ૯૧.૪૦ ભીટય રંફાઇ, ૫૦.૩૦ શાઇ



ખેરાડીની વં્મા ....................................................................................... ૧૧
ટેસનવ



ભેદાનનું ભા ................................. ૭૮’ x ૩૬’ (ડફલ્વ), ૭૮’ x ૨૮’ (વવિંગર)



નેટનુ ભા ......................................................... ૩૧/૪ શે ડા, ૩’ લહ ેન બાગ



ખેરાડીની વં્મા ........................................................ ૧ અથલા ૨ (ફન્ને ફાજુ)
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ફેડસભન્ટન



ળટર કકનું ભા ................................................ ૪.૭૦ થી ૫.૪૦ ગ્રાભ લજન



યે કેટનુ ં ભા ....................................................................... ૬૬ વે.ભી. રંફાઇ



કટક નું ભા ........................................... ૪૪ ફૂટ રાંફી, ૨૦ ફૂટ શી (ડફલ્વ),
૪૪ ફૂટ રંફાઇ, ૧૭ ફૂટ શી (વમગર)



ખેરાડીની વં્મા ......................................................... ૧ અથલા ૨ (ફન્ને ફાજુ)
ટેફર ટે સનવ



દડાનું ભા ...................................................................... ૧૨ વે.ભી., ૨૫૦ ગ્રાભ



ટેફરનું ભા ............................................. ૨૭૫ વે.ભી. રાંબ,ુ ૧૫૦ વે.ભી. શળં



નેટનું ભા ............................................................................. ૧૮૩ વે.ભી.રંફાઇ



ખેરાડીની વં્મા ........................................................... ૧ અથલા ૨ (ફન્ને ફાજુ)
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૨.દે ળી યભિ
કફડ્ડી


ભેદાનનુ ભા ................................................... ૧૨.૫ ભીટય રાંબ,ુ ં ૧૦ ભીટય શળં



ખેરાડીની વં્મા ................................................................................................ ૯
ખ-ખ



ભેદાનનુ ભા ....................................................... ૩૪ ભીટય રાંબ,ું ૧૬ ભીટય શળં



થાંફરા ..................................................................................... ૮૧ ભીટયના અંતયે



ખેરાડીની વં્મા ................................................................................................ ૧૧
રુંગડી



ભેદાનનું ભા ................................................. ૩૦ ફૂટથી ૪૦ ફૂટના વ્માવલાળં લત
કુ



ખેરાડીની વં્મા ................................................................................................ ૧૫
ગાપેંક



ગ ........................................................................................................ રખંડન



લજન ................................................ ટકળય ભાટે ૫ ટકર, યુલાન ભાટે ૭.૨૬૦ ટકર
દે ળ અને યભિ



ઓોરે ણરમા........................................................................................................ ટક્રકેટ



જાાન ............................................................................................................. જુડ



ઇંગ્રેન્ડ ............................................................................................................ ટક્રકેટ



અભેટયકા .................................................................................................... ફેઝફર



ોકટરેન્ડ ................................................................................................. બુર પાઇટ



ાટકોતાન ........................................................................................................ શકી



બાયત .................................................................................................... શકી, કફડ્ડી
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લન -ડે સલળે ભારશિી



ેજકાર લધુ ટદલવની ટક્રકેટને ફદરે એટરે કે ટે ોટ વીયીઝને ફદરે લન-ડે ટક્રકેટ લધુ
ા ણરત ફની શે . કાયણકે તે ટૂકાં ગાાભાં  ૂયી થઇ જામ શે અને યભાં ક ફની યશે શે .
ેલી યભત ૧૯૭૧ થી ળરૂ થઇ. (ઓોરે ણરમા – ઇંગ્રેન્ડ લહ ે) અવમાય સુધીભાં રગબગ
૯૦૦ લન-ડે ભે  યભાઇ શે અને યભાતી જામ શે . લન-ડેભાં એરેન ફડક યના યે કડક
જાણીત શે . તેણે લન-ડેભાં ૨૫૦ જેટરા યન કમાક શે . ાટકોતાનન ખેરાડી અકીફ જાલેદ
૭ વલકેટ રેલાન યે કડક ધયાલે શે . બાયતની લાત કયીએ ત કવરદે લે લન-ડેભાં ુ ર ૨૫૦
વલકેટ ઝડી શે . ેભ લન-ડે ટક્રકેટભાં ણ જાતજાતના યે કડક ભી ેલે શે .
ઓલરક્પક યભિ
વલશ્વભાં ઓણરક્મ્ક યભત જાણીતીશે . તે ઇ.વ.૧૮૯૬ભાં ગ્રીવભાં ળરૂ થઇ. એણરક્મ્કભા
નાભના ળશેયભાં તે વોાથભ યભાઇ શતી. જે દે ળભાં ઓરક્મ્ક યભત યભામ શે . તેભાં
ગ્રીવના ઓરક્મ્મા ળશેયભાંથી વગતી ભળાર (ટ ક) રાલલાભાં ેલે શે , શી જ
યભત ળરૂ થામ શે . દય
ધ્દ્લજ ઉય ાં

ાય લે જુદા જુદા દે ળભાં ે યભત યભામ શે . ઓરક્મ્તના

વકક ર દયે રા શમ શે . તે ાં

ખંડ દળાક લે શે . યુય, એવળમા, ેટિકા,

અભેટયકા અને ઓોરેણરમા.
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સલસલધ ટ્રપી


ેગાખાન ક .................................................................................................. શકી



ઇયાન રપી ...................................................................................................... ટક્રકેટ



ભેભટયમર રપી ..................................................................................... ફાોકેટ ફર



ડુયાન્ડ ક ................................................................................................... ફૂટફર



દુરી રપી ...................................................................................................... શકી



ધ્દ્માન દ
ં રપી .................................................................................................. શકી



યણજી રપી ...................................................................................................... ટક્રકેટ



ડેવલવ ક .............................................................................................. રન ટેવનવ



વલમ્ફલ્ડન રપી ....................................................................................... રન ટેવનવ



લલ્ડક ક ......................................................................................................... ગલ્પ



ટપપા ક ...................................................................................................... ફૂટફર



વંત રપી .................................................................................................. ફૂટફર
જાણીિા ખેરાડીઓ
ખેરાડી ..................................................... યભિ ................................................ દે ળ



ભટશન્દય વવિંશ ........................................... શકી ............................................. બાયત



ધ્દ્માન દ
ં ................................................. શકી ............................................. બાયત



જન અભેત .............................................. શકી .............................................. ોેન



ગેયી કાોાયલ .........................................

વ
ે ............................................. યવળમા



વલશ્વનાથ ેનંદ .......................................

ેવ .............................................. બાયત



હુ ુ ભ દ
ં ...................................................

ેવ ............................................. બાયત



યી ાડક શેડરી ............................................ ટક્રકેટ ...................................... ન્યુઝીરેન્ડ



ઝાટશય અબ્ફાવ ......................................... ટક્રકેટ ..................................... ાટકોતાન



ફફી વીમ્વન ........................................ ટક્રકેટ ..................................... ઓોરેણરમા



તરાઇલ રઇડ ................................. ......... ટક્રકેટ ................................. લેોટ ઇન્ડીઝ



ઇેન



ટની ગ્રેગ ................................................. ટક્રકેટ .................................. લેોટ ઇન્ડીઝ



એરન ફડક ય ............................................. ટક્રકેટ .................................... ઓોરેણરમા



ભાલ્કભ ભાળકર .......................................... ટક્રકેટ ................................. લેોટ ઇન્ડીઝ

ેર ............................................. ટક્રકેટ .................................... ઓોરેણરમા
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સુવનર ગલાોકય ........................................ ટક્રકેટ .......................................... બાયત



કવરદે લ ................................................... ટક્રકેટ ............................................બાયત



વ ીન તેંડુરકય ......................................... ટક્રકેટ .......................................... બાયત



એભ.એવ.ધની .......................................... ટક્રકેટ .......................................... બાયત



ભાયાડના ................................................. ફૂટફર ................................. ેજ ેષ્ન્ટના



ઇભવકન .................................................... ફૂટફર ...................................... ીાણઝર



ભશમ્ભદ શફીફ ........................................ ફૂટફર ....................................... બાયત



ાસુન ફેનયજી ........................................... ફૂટફર ...................................... બાયત



ફટયવ ફેકય ............................................... ટેવનવ ................................ લેોટ જભકની



ેટ કેયી ...................................................... ટેવનવ ................................. ઓોરેણરમા



ભાટીના નલયાતીરલા .................................. ટેવનવ ................................. યુ.એવ.એ.



ઇલાન રેન્ડર .............................................. ટેવનવ .............................. ઝેકોરાવલમા



વલજમ અમ ૃતયાજ ......................................... ટેવનવ ....................................... બાયત



ેનંદ અમ ૃતયાજ ......................................... ટેવનવ ....................................... બાયત



ોટીપન એડફગક ............................................ ટેવનવ ...................................... ોલીડન



ોટે પીગ્રાપ ...................................................... ટેવનવ ...................................... જભકની



ફગક ............................................................ ટેવનવ ..................................... ોલીડન



ભટક ન િોટ ............................................... ફેડવભન્ટન ................................. ડેનભાકક



ઇભીક યુન ............................................... ફેડવભન્ટન ................................. જાાન



દે લીન્દય ેહુજા ......................................... ફેડવભન્ટન .................................. બાયત



ાકાળ દુકણ ........................................... ફેડવભન્ટન .................................. બાયત
(ICC) લન-ડેના સનમભ



દયે ક શે ડેથી નલ ફર લયાળે.



ધીભા ઓલયયે ટ ભાટે વજા કયલાભાં ેલળે.



એક ઓલયભાં ફે ફાઉન્વય શમ ત



ઇજા ાભેરા ખેરાડીને યનય નશમ અામ.



ઇજા થઇ ભેદાન શડનાય ટપલ્ડયે ેનલ્ટી ટાઇભ ાભાણે ફણરિંગ ફેટમગ કયલાની યશેળે.



જ ટપલ્ડયને યન ેઉટ કયતાં યકળે ત તે ફેટ્વભેન ેઉટ ગણાળે.

ારળે.
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૩.લકશ ળીટ

વાઈકરમગ

ફૂટફર

ટેવનવ

ગલ્પ

એથ્રેટીતવ

ફાોકેટફર

અશ્વાોતાન

ૂ ા ડ્રાઈલમગ
ો ફ

ોકેટમગ

ટેફર-ટે વનવ

ફેડવભન્ટન

લરીફર

જીમ્નાોટીક

ોલીભમગ

ફેઝફર
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ાઠ - ૬ વ્મક્તિગિ સ્લચ્છિા
૧. સ્લચ્છિાન ું ભશત્લ
ણફયરા ુ ટુંફ વાથે ગાંધીજીને ઘણ જ ગાઢ વંફધ
ં શત. ટદલ્શીભાં તેઓ ણફયરા બલનભાં
જ ઊતયતા. તેભના જેલા મ ૂડીલાદીને વમાં ગાંધીજી યશેતા તેથી ાજાના એક લગકને એ ગભત ુ ં
નશી. ણફયરા ગાંધીજીન ખટ યીતે રાબ ઉઠાલે શે . એવુ ં ણ એ લગક કશેત. તેભને ગાંધીજી
વલનદભાં કશેતા કે , “હુ ં ાક લાણણમ છં. ણફયરાજી ભને લટાલી ળકે એભ નથી.”
એક લાય ણફયરા બલનભાં ગાંધીજીન લવલાટ શત. વલાયભાં તેઓ ોનાનની તૈમાયીભાં
શતાં. ણ નાશલાની ઓયડીભાં ણફયરાજી ોનાન કયતા શતાં. તેઓ ોનાન કયીને ફશાય ેવ્મા
શી ગાંધીજી અંદય ગમા. અંદય જઇને જયુ ં ત ણફયરાજીનુ ં બીનુ ં ધવતયુ ં ડેલ ું શત.ુ ં તેને
ફાજુએ મુકીને ોનાન કયલા કયતાં ગાંધીજીએ તે જાતે જ ધઈ ના્યુ ં અને શી નાશલા ફેઠા.
ણફયરાજીઓ નકય ધવતયુ ં રેલા ેલે તે શેરાં ત ધ્દ્લાય ફંધ થઈ ગમેલ.ું ગાંધીજીએ તાન
કહશ ણ જાતે જ ધઈ ના્મ. એ ફન્ને કડાં રઈ તેઓ ફશાય ેવ્મા અને દયીએ સ ૂકલતા
શતા તે દયવભમાન ણફયરાજી ઉતાલા ેલી શહમા.
“અયે ફાુ! ફાુ! ે શુ કય શ?” કશી તાનુ ં ધવતયુ ં ગાંધીજીના શાથભાંથી ખેં લા
રાગ્મા. ે ફનાલથી તેભને ભાઠું રાગ્યુ.ં
ધવતયુ ં સુકલતા ગાંધીજી ફલ્મા : ભેં ધયુ ં તેથી ફગડી શુ ં ગયુ?ં અંદય ડેલ ું શત.ું તેના
ય કઈન ભેર ગ ડે તેના કયતાં ધઈને ોલહશ કયુક એ ત વારૂં જ થયુ ં ને ?”
“ફાુ ....... “ ણફયરાજી ગણગણ્મા. ગાંધીજી જેલા ભશાુયુે તાનુ ં ધવતયુ ં ધયુ ં તેન
ખેદ અને નાશલાની ઓયડીની તયત વાપ કયાલલાની ફેદયકાયી ભાટે ણફયરાજીને શ્વાત્ થલા
રાગ્મ. શું ફરવું તે તેભને વભજાયુ ં નશમ. શી થડી લાયે તેઓ ફલ્મા: “ેટર ફધ કાભન
ફજ શલા શતાં. ફાુ! તભે એ ળા ભાટે ધયુ?”
ગાંધીજી – જીલનભાં ોલહશતાના કામક વવલામ લી ફીજુ ં ભટું કામક કયુ?
ું
ણફયરાજી શુ ં ફરે?
ોલહશતા વલળે ગાંધીજીના કડક ેગ્રશન ્માર ણફયરાજીને શત જ ણ ોલહશતાની
ેટરી ઊં ી ભાત્રાન અનુબલ ત ે ાવંગે જ થમ.
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૨. આયલેદની ચાલીઓ
ોલહશ ાણી ને શુધ્દ્ધ ર શલા,
યગ ભાત્રની દલા શે એ ઉભદા દલા.
o

કટયમાત ુ ને કડુ, જે તાલનુ ં ઓવડ ખયું.
o

દલા દે ળી લાય, યાખી  ૂણક વલશ્વાવ,
દદયો. વલે દપે (નાળ) થળે, સુખભાં યશેળ ખાવ.
o

ઓકી દાતણ જે કયે , નયણા શયડે ખામ,
દૂ ધે લાળ જે કયે , તે ઘય લોધ ન જામ.
o

ફને જે વભતાશાયી, યશે વઅદા તે વનયગી.
o

આંખે ાણી, દાંતે લ ૂણ,
ેટ ન બયીએ

ાયે ખ ૂણ;

ભોતકે તેર, કાને તેર,
તનના યગ વો કઢી ભેર.
o

આંખે અંજન, કાનભાં તેર,
કણજી દાતણ, ઉાભાં ખેર;
થ્મન ખયાક, શાળનુ ં ાન,
ોલોથ ળટયય વદામ જાણ.
o

ભાથુ ં ઠંડુ,ં ેટ ગયભ, શાતી ેગ ેય અંદય,
બુધ્ધ્દ્ધ

કય, ેટ નયભ, રક્ષણએ વનયગી જાણ.
o

શ્રાલણની કાકડી ને બાદયલાની શાળ,
તાલ વંદેળ ભકરે, ેજ ેવુ ં કે કાર.
o
થામ યગ ત કય દલા,
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પેય ન ડે ત ેયલ દલા.
ધાત ુલધકક ને ફરદામક, જ  ૂશ તભે બાઇ,
દૂ ધ વભાન વત્રરકભાં ફીજુ ં ઔધ ન કઇ.
o
ગ- ગખયું ને આંફા (યવામનચ ૂણક) ઘી-વાકયથી ખાધ,
વ ૃધ્દ્ધણુ ં દે ખામ નટશ, જુ લાન વદામ યશેલાવ.
o
ખાવુ ં ત તી-તી, ીવુ ં ત જખી-જખી,
સુવ ુ ં ત યી-યી, એ ઓવડ એ ગી.
દાંતે ત તી-તી, વવુ ં ત જખી-જખી,
સુવ ુ ં ત યી-યી, એ ઓવડ એ ગી.
o
દાંતે લ ૂણ જે લાયે , તાજી યવઇ જે ખામ,
ડાફે ડખે સ ૂલે લી, તે ઘય લૈધ ન જામ.
o
બગ વમાં યગ ને દુ:ખ
વમાગ વમાં ોલાોથ્મ ને સુખ.
o
કજીમાનુ ં મ ૂ શાંવી, યગનુ ં મ ૂ ખાંવી.
o
યગ ેલે ઘડા લેગે, જામ એ કીડી લેગે.
ટદનાન્તે જે ીએ દૂ ધ, વનળાંતે જે ીએ જર,
ણબજનાન્તે જે ીએ શાળ, લૈધ ના તેને ઘેય.
o
વફ યગ કે ફી ભેં, ફડી દલા ઉલાવ,
યગ શમ શજાય, ઉામ એક ઉલાવ
o
જેવુ ં ખામ અન્ન, તેવ ુ ં થામ ભન,
જેવુ ં થામ ભન, તેવ ુ ં થામ તન.
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૩.વ્મક્તિગિ િથા ઘયની સ્લચ્છિા

રૂભ વાપ યાખલ

ક ય ક યા ેટી ભાં નાખલ

કડાં ગડી કયીને વ્મલક્ોથત
કફાટભાં મુકલાં

ોલહશતા ેયગ્મ ની

ાલી

શે
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શંભેળા ઘય વાપ યાખલા

તન ોલહશ ભન ોલહશ ઘય
ણ ોલહશ

જતં ુનાળક દલાઓ ન
ઉમગ કયલ

ઘય ની ેવાવ વ ૃક્ષ
લાલલાં

બજન ન ફગાડ ન કયલ
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ાઠ - ૭ યભિ ગભિ ભાું સળષ્ટાચાય
૧. શેલ્ધી શેલફટ્વ પય શેલ્ધી રકડ્વ

પ-રીરા ળાકબાજી ન
ઉમગ કયલ

વનમવભત દડવુ ં જઈએ

ેઠ કરાક ની ઊંઘ રેલી
જઈએ
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ાણી ીલવુ ં જઈએ

ેયાભ કયવુ ં જઈએ

ટેકવનકર લોત ુ ન ઉમગ
ભાત્ર ાભાણ ભાં કયલ જઈએ

યભત યભલી

શંભેળા શાથ વાપ યાખલા
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૨. યભિ ગભિ સળષ્ટાચાયની કેટરીક રટપ્વ
 ેની ટીભના વભ્મ અન્મ ખેરાડી તથા ેના ક ના વંદબકભાં નકાયાવભક વલ ાય
યજૂ કયલા નટશ. કાયણકે ેના યભતગભતના ઉત્ભ ાદળકન દ્વાયા વપ થલા
ભાંગળ ના કે ેના વલ ાય યજૂ કયીને.
 ેદળક ખેરાડી ફનવું અન્મ ખેરાડીઓ ેની ાવે ેની યભત ગભતભાં
કાણફણરમતના રીધે ત ેની જલાફદાયી શે કે ેે શભેળાં વા ી ટદળા ફનાલલી.
 અન્મને ાવવાટશત કયલા તભાયા ટીભના ખેરાડીઓને ાવવાટશત કયલા,જમાયે તેઓ
વાયું ના ણ યભે ત ણ.
 યભત ગભતભાં વીટીગન વશાય રેલ નશી.
 ેની તથા ેની ટીભના ખેરાડીઓ તથા ક ીવને ેદય ેલ.
 શેરા એક વાયા વ્મક્તત ફન અને શી જ તભે એક વાયા ખેરાડી ફની ળકળ.
 યભત દયવભમાન ળાંવત જાલ.
 યભત દયવભમાન બ ૂભ ાડીને કે ખયાફ બાાભાં લાત કયલી નશી ગભે તેલી
ટયક્ોથતી ભાં ણ ળાંતી જાલલી.
 યભત ગભતના વનમભ ળીખલા અને વનમભનુ ં ચુોતણે ારણ કયવુ.ં
 ક ીવ તથા વાભે ક્ષના ખેરાડી વાથે ખટી દરીરભાં ઊતયવુ ં નશી.
 શભેળાં ઓશી ાવતબા ધયાલતા ખેરાડીઓને વાથ વશકાય ેલ.
 શભેળાં યભતન અંત વાયી યીતે રાલલ.
 જે ણ ટયણાભ ેલે એન ોલીકાય કયલ.
 શભેળાં ક ના વનદે ળનું ારન કયવુ.ં
 યભત ગભતભાં શભેળાં ખેર ટદરી યાખલી વલજેતા ાટીને અણબનંદન જરૂય ેલા.
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૩. વ્મક્તિગિ સ્લચ્છિા

ારલા જવુ ં

વનમવભત લા ઓલા

બજન કમાક ફાદ કગા
કયલાં
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દાંત વાપ કયલા

દયયજ ોનાન કયવું

ોલહશ ધલેરા કડાં શેયલાં

વભમવય બજન કયવું

શાથ તથા નખ વાપ કયલાં

વભમવય ળાાએ શ વુ ં
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ાઠ - ૮ વરાભિી અને સ્લફચાલ
૧. વરાભિી નાું સનમભ

તભાયી ળીટ ફેલ્ટ જડ

ગાડી ભાથી ઉતયતા લખતે ધ્દ્માન યાખવુ ં
જઈએ

યોતા ય દડવુ ં ન જઈએ
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ારવુ ં જઈએ

ગાડી

રાલતા વભમે ડ્રાઈલય ને શેયાન ન
કયવું જઈએ

ળાા થી વીધા ઘયે જવું જઈએ

અજાણ્મા રક થી વાલ ેત યશ
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યોત ઓંગતી લખતે ધ્દ્માન ભાં યાખવુ ં
જઈએ

ાકક કયે રી કાય લહ ે ક્રવવિંગ ટા
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રાટપક ના વનમભ નું ચુોત ણે ારન કયવુ ં

લાશન ભાં પેયપાય ભાટે જુઓ
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૨. સ્લફચાલ ની રટપ્વ
૧. કષ્ન્પડન્ટ ફડી રેન્ગલેજન ઉમગ કય
૨. ગુભાં યશ
૩. રડલા ય નશી, ફ લા ય ધ્દ્માન કેષ્ન્દ્રત કય
૪. ભજબ ૂત અલાજન ઉમગ કય
૫. મુશ્કેરી દયવભમાન ફીજાઓનુ ં ધ્દ્માન ેકવિત કય
૬. ોલફ ાલ ટેકવનતવન ઉમગ કય
૭. વંબવલત જખભી ટયક્ોથવતઓને ઓ =રખ તથા તેને ટારતા ળીખ
૮. ેની ળાાની ેવાવ થતી શાર ાર વલે શંભેળા ભાટશતીગાય યશ.
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Chapter: 9
Brief Description for AEROBIC
Biking or Cycling

Definition
Cycling is the act or sport of riding a bicycle, motorcycle, or similar
vehicle.

Cycling is not only an aerobic exercise but also could be considered a
basic life skill as it greatly improves body balance and helps in the future
with learning how to ride or drive a motor vehicle.

How to do it
Cycling can be done indoors such as gymnasium and home, or also
outdoors. An indoor cycling (sometimes called “spinning”) usually use
static bike, while for outdoor cycling usually using moving bike.

Benefit
 Cycling works the lower body muscles and also pumps up your
heart rate, especially if you go mountain biking or cycle on hilly
terrains.
 Less stress on joints compared to running or walking.
 Cycling works on improving body balance and strengthens the
muscles.
 The leg muscles are conditioned and the lungs have the capacity to
intake more oxygen.
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Jogging

Description
Jogging is an activity of running at a slow, regular speed, especially as
a form of exercise. It is a "high-impact" exercise that places strain on the
body, notably the joints of the knee. Jogging also well-known as one of
the most popular forms of aerobic exercise because it can be done by
everyone.

How to do it
People can do jogging at both indoor and outdoor. Usually people do
jogging at outdoors like in jogging tracks, street, field, etc. You can start
running slowly around 6mph (10 minute per mile pace, 10 km/h, 6
min/km)

Benefit
 Jogging will strengthen the muscles and bone density of your legs,
hips and back.
 Like other types of aerobic exercise, jogging is an excellent means
of improving cardiovascular health, bone density and physical
fitness.
 Jogging is very helpful when it comes to fighting stress.
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Walking

Definition
Walking aerobic is an activity where someone walking with a faster pace
and long duration that makes heart beats and pumps blood faster. You
will be walking very fast, breathing very hard and sweating. You will
need to set aside 45 minutes to an hour for this walk so you can include a
warm-up, stretching, and a cool down.
How to do it
You can start slowly with just 5 or 10 minutes a day and work up to at
least 30 minutes on most days of the week to get the full cardio benefits.
For more intense workout, you can try walking faster, longer, and uphill.
Benefits
 It increases the number and size of blood vessels in the muscles
and builds your lung power.
 improves your aerobic fitness so you will able to exercise more
vigorously and for a longer duration
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