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સ્ટડી મટટરીયલ 

ધોરણ :-૯ 
વિષય :- ગજુરાતી(પ્રથમ ભાષા) 

જૂન માસનો અભ્યાસક્રમ 
 

પાઠ / એકમનુું નામ 

1. સાાંજ સમે શામળિયો   (ગીત - કાવ્ય) 
2. ચોરી અને પ્રાયશ્ચિત   (આત્મકથાખાંડ) 
3. વ્યાકરણ   -   ધ્વશ્ચનશ્રણેી અને સાંજ્ઞા 
4. અપઠિત કાયય  –    શ્ચવચાર-શ્ચવસ્તાર 

 
             વિષય તજજ્ઞનાું નામ 

                    (1) શ્રીમતી શ્ચવરમતી પી. પટેલ      -   પી. કે.ડી. શ્ચવદ્યાલય, અટાર  

                    (2) શ્રીમતી જ્યોશ્ચતબેન  બી. પટેલ   -   સ્વામી શ્ચવવેકાનાંદ ઉ.બ.ુ શ્ચવદ્યાલય, સખુેશ 

                    (3) શ્રીમતી શ્ચનપાબેન  ડી. પરમાર   -   સાવયજશ્ચનક હાઇસ્કૂલ, ડુાંગરી 

                    (4) શ્રીમતી નારાયણી કે.  ઓઝા     -  આઈ. પી ગાાંધી હાઇસ્કૂલ, જુજવા 

                    (5) શ્રીમતી સાંગીતાબને એમ. પટેલ  -  ભળગની સમાજ હાઇસ્કૂલ, ઉદવાડા 

   

જજલ્લા વિક્ષણાવધકારીની કચેરી, િલસાડ 
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પદ્ય 

1- સાુંજ સમે િામળિયો 

કવિ:- નરશ્ચસિંહ મહતેા 

સાટિત્ય પ્રકાર:- ગીત-કાવ્ય/પદ/ભક્તતગીત 

સાટિત્ય સુંગ્રિ:- “નરશ્ચસિંહ મહતેાના કાવ્યો” માાંથી 

 
 

કવિ પટરચય:-  
           નરશ્ચસિંહ મહતેાનો જન્મ ભાવનગર જજલ્લાના તિાજામાાં થયો હતો, તેમની કમયભશૂ્ચમ જૂનાગઢ 

હતી. નરશ્ચસિંહ મહતેાને “આઠદકશ્ચવ” નુાં ળબરુદ મિેલ છે. નરશ્ચસિંહના “પ્રભાશ્ચતયા” આજે પણ લોકકાંિે ગવાય છે. 
અને જગ શ્ચવખ્યાત છે. તેમનુાં  “વૈષ્ણવજન” પદ ગાાંધીજીને અશ્ચતશ્ચપ્રય હતુાં. તેઓ ઉત્તમ ઉશ્ચમિકશ્ચવ હતા. 
“સદુામા-ચઠરત્ર”, “શામિશાનો શ્ચવવાહ”, “કુાંવરબાઈનુાં મામેરુાં” જેવી ચઠરત્રાત્મક કાવ્યરચનાઓ છે. “હાર”, 
“હ ૂાંડી”, “શ્રાદ્ધ” આત્મવતૃાન્ત પદો છે. 
કવિતા/ગીતનો સારાુંિ:- 

          ભતત કશ્ચવ નરશ્ચસિંહ મહતેા “સાાંજ  સમે  શામળિયો” ભક્તત ગીતમાાં  વ ૃાંદાવનથી  આવતા  
શામળિયા (કૃષ્ણ)નુાં વણયન કરે છે. એના રૂપ સૌંદયયને જોઈ મગુ્ધ થયેલાાં કશ્ચવ શામળિયાને ળગરધર, 
વહાલાજી અને સ્વામી શબ્દથી નવાજે છે. 
સચૂના:-  
              1)  “સાાંજ સમે શામળિયો” મખુપાિ કરવુાં. 
              2)  સ્વ-અધ્યયનના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખશો. 

કાવ્યોનો ભાિાથથ:- 
                  સાુંજ સમે િામળિયો િિાલો, વ  ુંદાિનથી આિે; 
                  આગિ ગોધન, પાછિ સાજન,મનમાું મોિ ઉપજાિે. – સાુંજ. 1 

        સાાંજના  સમયે ગાયોનુાં ધણ ગામ તરફ પાછાં વિતુાં હોય  એવા  સમયે  શામળિયો  એટલે  કે 
કૃષ્ણ ભગવાન વ ૃાંદાવનથી આવી રહ્યો છે. એમના માટે વહાલો શબ્દ પ્રયોજીને એમના મધરુ રૂપનુાં વણયન 
કરવામાાં આવ્્ુાં છે. આગિ ગોધન અને પાછિ સાજન (ગોવાિો) ની વચમાાં શામળિયો (કૃષ્ણ)નુાં આ દ્રશ્ય 
જ મનને મોહ પમાડનારુાં છે. 

મોર મગુટુ વિર સુુંદર ધટરયો, કાને કુુંડિ લિકે; 
પિયેો પીતાુંબર, ફૂલની પછેડી, ચઆુ - ચુંદન મિકે, – સાુંજ. 2 

      શામળિયાને મસ્તક પર સુાંદર મોર મગુટુ ધારણ કયો છે. કાનમાાં કુાંડિ ઝૂલી રહ્યા છે. શરીર પર 
પીતાાંબર અને ફૂલની પછેડી ધારણ કયાાં છે. એ પછેડી ચઆુ – ચાંદનથી મહકેી રહ્યાાં છે. 
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તારામુંડિમાું જેમ િવિયર િોભે િમેે  જટડિંગ િીરો ; 
તેમ  ગોિાિમાું ળગરધર િોભે, િટર િિધરનો િીરો. – સાુંજ. 3 

       કૃષ્ણનાાં રૂપની શોભાનુાં વણયન કરતાાં કશ્ચવ નરશ્ચસિંહ મહતેા જુદીજુદી ઉપમાઓ પ્રયોજે છે. 
તારાઓની વચ્ચે શશ્ચશયર (ચાંદ્ર) શોભ ે હમે (સવુણય)નાાં અલાંકારમાાં જડેલો હીરો એમ ગોવાિોની વચ્ચ ે
ળગરધર(કૃષ્ણ) શોભી રહ્યાાં છે. આ જ હઠર (કૃષ્ણ) હિધર એટલે કે બલરામનો ભાઈ છે.  

િિાલાજીનુું  રૂપ રૂદેમાું િવસયુું, મનડુું તે ધવસયુું મારુું ; 
આિ કરી આળલિંગન દીધુું તન-મન મખુ પર િારુું . - સાુંજ. 4 

         વહાલજીનુાં આ કામણગારુાં રૂપ કશ્ચવના હદયમાાં વસી ગ્ુાં છે. એમને મિવા કશ્ચવનુાં હ્રદય વેગથી 
દોડી અને વ્હાલથી ભેટે છે. કશ્ચવ નરશ્ચસિંહ મહતેા તન-મનથી એમના મખુ પર વારી જાય છે.  

િિાલાજીનુું  રૂપ મિાશભુકારી, રવસયા વિણ કેમ રિીએ ? 
નરસૌંયાચા સ્િામીની િોભા વનરખી વનરખી િરખીએ. – સાુંજ. 5 

        વહાલાજી - કૃષ્ણનુાં રૂપ અશ્ચત કલ્યાણકરી છે. આવા રશ્ચસયા વગર રહી શકાય એમ નથી. નરશ્ચસિંહ 
મહતેાનાાં  સ્વામી (કૃષ્ણ)નુાં રૂપ સૌંદયય વારાંવાર શ્ચનરખતા પોતાનુાં મન હરખાય છે. 

િબ્દાથથ 
સમે  -  સમય ે     હમે – સોનુાં,કનક,સવુણય 
ગોધન – ગાયોનુાં ધણ     તન – શરીર 
સાજન – (અહીં) ગોવાિો          મખુ – વદન 
શ્ચશર – મસ્તક           મહાશભુકારી – અશ્ચત કલ્યાણકારી 
શશ્ચશ – ચાંદ્ર      નીરખવુાં – ધ્યાનથી જોવુાં 

 
        
સ્િઅધ્યયન 
પ્રશ્ન.1 નીચેના પ્રશ્નોનાું માગ્યા મજુબ ઉત્તર લખો. 
     (અ) સમાનથી શબ્દો લખો :     (બ) તિપદા શબ્દો લખો : 

મસ્તક - ...........................................       સમે   - ............................................ 
ચાંદ્ર    - ...........................................       જઠડિંગ - ............................................ 
કનક   - ...........................................        રૂદે    - ............................................ 
મખુ    - ........................................... 

                  
     (ક) શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ લખો :          

      1) પીળાં રેશમી વસ્ત્ર  - ..........................  3) એક જાતનુાં સગુ ાંધી લાકડુાં    - ........................... 

      2) હિને ધારણ કરનાર  - .....................  4) કાનમાાં પહરેવાનુાં એક ધરેણુાં - .......................... 
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પ્રશ્ન.2 નીચેના પ્રશ્નોનાું એક િાક્યમાું ઉત્તર લખો: 
1) ગોવાિોમાાં ળગરધર કેવા શોભી રહ્યાાં છે. ? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
2) સાાંજના સમયે કોણ આવી રહ્ુાં છે , ? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

પ્રશ્ન.3  નીચેના પ્રશ્નોનાું બે- ત્રણ િાકયમાું ઉત્તર લખો:  
1) કાવ્યનાાં આધારે સાાંજના સમયનુાં દ્રશ્ય આલખેો  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

પ્રશ્ન.4  નીચેનાું પ્રશ્નોનાું સાત- આઠ લીટીમાું મદુ્દાસર ઉત્તર લખો: 
1)  કૃષ્ણરૂપ મહાશભુકારી છે એમ કશ્ચવ શા માટે કહ ેછે ?  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
 

 

* 
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2. ચોરી અને પ્રાયવિત 

સાટિત્યપ્રકાર:- આત્મકથા અંશ 

લેખક:- ગાાંધીજી 

લેખકનુું પરુૂુંનામ:- મોહનદાસ કરમચાંદ ગાાંધી 

ળબરુદ:- બાપ,ુ મહાત્મા, રાષ્રશ્ચપતા 

જન્મ:- 02/10/1869 

મ  ત્ય:ુ- 30/01/1948 

લેખક પટરચય:-  

 મહાત્મા ગાાંધીનો જન્મ 2 જી ઓતટોબર 1869 ની સાલમાાં પોરબાંદરના સદુામાપરુીમાાં થયો હતો. 

એમના માતાનુાં નામ પતૂિીબાઈ અને શ્ચપતાનુાં નામ કરમચાંદ ગાાંધી હત ુાં. ગાાંધીજીએ પ્રારાંળભક શ્ચશક્ષણ 

પોરબાંદર અને રાજકોટમાાં અને કાયદાનુાં શ્ચશક્ષણ ઈંગ્લને્ડમાાં લીધુાં હત ુાં, અને દળક્ષણ આઠિકામાાં વકીલાતનો 

વ્યવસાય સ્વીકાયો હતો. ત્યાાં રાંગભેદના કારણે થયલેા અન્યાયને ધ્યાને લઈ ત્યાાંના લોકોને ન્યાય 

અપાવવા લડયા હતા.  

 ત્યારબાદ ભારતમાાં આવીને અંગ્રેજોની ગલુામીમાાંથી ભારત દેશન ે આઝાદી અપાવવા માટે 

સત્યાગ્રહની ચિવિનુાં નેતતૃ્વ સ્વીકા્ુાં હત ુાં અને ભારતને આઝાદી અપાવી હતી. ગાાંધીજીએ પોતાના 

જીવનમાાં કરેલા સત્યના અને અઠહિંસાના પ્રયોગો થકી એમની આત્મકથા ‘સત્યના પ્રયોગો’ની રચના કરી 

હતી. જે શ્ચવશ્વની અનેક ભાષાઓમાાં અનવુાઠદત થયેલ છે. તેમણે “દળક્ષણ આઠિકાનો ઇશ્ચતહાસ”, 

“અનાસક્તતયોગ”, “ઠહન્દ સ્વરાજ”, “સવોદય”,”માંગિ પ્રભાત”, “ગાાંધીજીના પત્રો” વગેરે નોંધપાત્ર પસુ્તકોની 

રચના કરેલ છે. જે આજે ગાાંધીજીનો અક્ષરદેહ ગ્રાંથ શ્રણેીમાાં સાંગ્રહાયેલ છે.  

 આ પાિનો સાઠહત્ય પ્રકાર આત્મકથા અંશ છે એટલ ેકે; જીવનમાાં બનેલ સત્યઘટનાઓ કે પ્રસાંગોનુાં 

સચોટ વણયન. 

આજે આપણ ેઆત્મકથા ખાંડ “ચોરી અને પ્રાયશ્ચિત” પાિમાાં પ્રાયશ્ચિતના મહત્વને જાણીશુાં. 

“િા, પસ્તાિો વિપલુ ઝરણુું સ્િગથથી ઉતયુું છે, 

પાપી તેમાું ડૂબકી દઈને પણુ્યિાિી બને છે.” 
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 આ પાંક્તતને સાથયક કરત ુાં ગદ્ય “ચોરી અને પ્રાયશ્ચિત” આત્મકથા ખાંડનો આપણે અભ્યાસ કરીએ. આ 

અંશ ગાાંધીજીની આત્મકથા ‘સત્યના પ્રયોગો’ માાંથી ધોરણ-9 ના પાિયપસુ્તકમાાં લવેામાાં આવેલ છે. 

સચૂના:-  
 હવે આપણે આ આત્મકથા અંશનુાં વાચન ગાાંધીજીના શબ્દોમાાં કરીએ. 

કથાિસ્ત ુ

ગાાંધીજીન ે એમના સગાની સાથે બીડી પીવાનો શોખ હતો, એમની પાસે પૈસા હતા નહીં, બીડી 

પીવાથી કોઈ ફાયદો કે એની ગાંધમાાં મજા છે; એમ ન હત ુાં. પરાંત ુધમુાડો કાઢવામાાં જ કઇંક રસ છે, એમ 

લાગતુાં. એમના કાકાને બીડી પીવાની ટેવ હતી એ જોઈને એમને ઇચ્છા થઈ જતી, પૈસા તો ગાાંિે ન મિે 

અથાયત પાસે ન મિે (ળખસ્સામાાં) એટલે કાકાએ ફેંકી દીધેલ બીડીના ઠૂાંિા ચોરીને ફૂાંકવાનુાં શરૂ ક્ુાં. પરાંત ુ

દરેક વખતે ઠૂાંિા મિી ન શકે એટલે બીડી ખરીદવા માટે નોકરના દોકડા અથાયત(પૈસા) ચોરવાની બીજી એક 

ખરાબ ટેવ પડી. વડીલોના દેખતા તો બીડી પીવાય જ નહીં, ચોરીછપીથી જ પીવી પડે, ચોરીના પૈસાથી 

થોડાાં અિવાઠડયા ચલાવી લીધુાં. તે દરશ્ચમયાન સાાંભળ્ુાં હત ુાં કે એક જાતના છોડની ડાિખી બીડીની જેમ 

સિગ ેછે તેને પી શકાય. તે મેિવી ફૂાંકતા થયા. પરાંત ુએનાથી એમને સાંતોષ ન થયો એમને પરાધીનતા 

સાલવા લાગી. વડીલોની આજ્ઞા શ્ચવના કઈ જ ન થાય ? તઓે કાંટાિી ગયા.  

કાંટાિીને બાંને ભાઈઓએ આત્મહત્યા અથાયત (આપઘાત) કરવાનુાં નક્કી ક્ુાં, પરાંત ુમરવુાં કેવી રીતે? 

ઝેર આપે કોણ? તેઓએ સાાંભળ્ુાં હત ુાં કે ધતરૂાના ડોડવા અથાયત (ઝીંડવા) બીજ ખાય તો મતૃ્્ ુનીપજે. 

એટલે વગડામાાં જઈને ધતરૂાના ડોડવા મેિવી સાંધ્યા(સાાંજ)ના સમયે કેદારજીના માંઠદરે જઈ દીપમાિામાાં 

ઘી ચડાવી દશયન કરીને એકાાંતમાાં ઝેર ખાવા ગયા. પરાંત ુઝેર ખાવાની ઠહિંમત ન ચાલી. શ્ચવચા્ુાં તરુાંત મતૃ્્ ુ

ન થાય તો? મરીને શો લાભ? પરાધીનતા અથાયત (પરવશતા) કેમ ન ભોગવવી. છતાાં તેમણે બ-ેચાર બી 

તો ખાધા. પરાંત ુબીજા બીજ ખાવાની ઠહિંમત ન ચાલી. બાંને ભાઈઓએ મોતથી ડરીને આપઘાત કરવાનો 

શ્ચવચાર જ ભલૂી જવાનુાં નક્કી ક્ુાં. પછી એમણે શ્ચવચા્ુાં કે આપઘાતનો શ્ચવચાર કરવો સહલેો છે, પરાંત ુ

આપઘાત કરવો સહલેો નથી. આથી કોઈ આપઘાત કરવાની ધમકી આપ ેતો તેમને એની અસર થતી નથી.    
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આ આપઘાતનો શ્ચવચાર પડતો મકૂવાનુાં પઠરણામ એ આવ્્ુાં કે ચોરી કરવાની કુટેવ હતી એ ભલૂી 

ગયા. પછી તો પ્રશ્નાથય જ રહી ગયો કે બીડી પીવાની ગાંદી આદત આ દુશ્ચનયામાાં કેમ છે? હવે તો બીડી 

ફૂાંકાતી હોય ત્યાાં બેસવુાં પણ સહન થતુાં નહીં અને ધમૂાડાથી ગ ૂાંગિાઇ જતા. 

હવે આ ગનુો એમને ગાંભીર અને અસહ્ય લાગ્યો, એ વખતે એમની ઉંમર આશરે પાંદરેક વષયની હતી. 

તે વખતે બાંને ભાઈઓનુાં પચ્ચીસેક રૂશ્ચપયાનુાં દેવુાં થઈ ગ્ુાં હત ુાં. માાંસાહારી ભાઇના હાથમાાં સોનાનુાં નક્કર 

(અથાયત-ભરાવદાર) કડુાં હત ુાં. તેમાાંથી એક ટુકડો દસગ્રામ (અથાયત-એક તોલો) જેટલુાં ચોરીથી વેચીને એમનુાં 

દેવુાં અથાયત કરજ ભરપાઈ કરી દીધુાં. એ વાત એમને અસહ્ય થઈ પડી પછી ચોરી ન કરવાનો શ્ચવચાર 

(અથાયત-શ્ચનિય) કરી, થયલેી ભલૂો ક્યારેક શ્ચપતાજી પાસે કબલૂ કરવાનુાં શ્ચવચારી લીધુાં. અડગ શ્ચનિય કરીને 

પણ કરેલી ભલૂો શ્ચપતાજી સમક્ષ કબલૂ કરવા જીભ તો ન જ ઉપડી. (અથાયત-મૌળખક રજૂઆત ન કરી શકતા) 

શ્ચપતાજી મારશે એવા ડરથી, માથુાં કૂટશે તો? પરાંત ુએ જોખમ ખેડીને પણ એ દોષ કબલૂ કરવો જ જોઈએ, 

તે શ્ચવના શધુ્ધ્ધ ન થાય. છેવટે ળચઠ્ઠી લખીને દોષ સ્વીકારી લીધો. માફી માાંગી અને યોગ્ય સજા પણ માાંગી. 

શ્ચપતાજીને પોતાની ઉપર દુ:ખ વહોરી ન લેવા આજીજી પવૂયક શ્ચવનાંતી કરી અન ેભશ્ચવષ્યમાાં ક્યારેય આવો 

દોષ ન કરવાની પ્રશ્ચતજ્ઞા લીધી. શ્ચપતાજી ત્યારે ભગાંદરનાાં રોગથી પીડાતા ખાટલાવશ હતા અને લાકડાની 

પાટ પર સતૂા હતા. તેમણે ળચઠ્ઠી વાાંચી, આંખમાાંથી દડ દડ કરતાાં આંસ ુ ટપકાવ્યા. ળચઠ્ઠી ભીંજાઈ ગઈ 

ક્ષણવાર આંખો બાંધ કરીને ળચઠ્ઠી ફાડી નાખી અને પાછા પાટ ઉપર સઈૂ ગયા. ત્યારે શ્ચપતાજીની સાથ ે

ગાાંધીજી પણ ખબૂ રડયા. શ્ચપતાજીનુાં દુ:ખ સમજી આત્મકથા લખતી વખતે જો ળચતારો અથાયત (ળચત્રકાર) 

હોત તો એ ળચત્ર આજે સાંપણૂય પરેૂપરુૂાં આલેખી શકે તે ભાવ એમની આંખ સામે તરવરી રહ્યો હતો. શ્ચપતાજીનાાં 

અશ્રરુૂપી મોતીળબિંદુના પે્રમબાણે વીંધાયા, મનરૂપી આત્માથી શધુ્ધ થયા. એ પે્રમ તો જેણે અનભુવ્યો હોય તે 

જ જાણે, રામબાણ વાગ્યા હોય તે જાણે. . .  

એમના માટે એ અઠહિંસાનો પદાથય પાિ હતો. તે સમયે તો એમણે શ્ચપતાજીનાાં પે્રમ ઉપરાાંત બીજુ ાં ન 

જો્ુાં પરાંત ુઆત્મકથા લખતાાં, એને શધુ્ધ અઠહિંસાના નામે ઓિખી શકયા. જ્યારે અઠહિંસા વ્યાપક સ્વરૂપ 

પકડે ત્યારે એ કોને અળલપ્ત રાખે? અઠહિંસાની શક્તતનુાં માપ કાઢવુાં અશક્ય છે. 

આ પ્રસાંગના આલેખનમાાં ગાાંધીજીની નીડરતા અને પ્રાયશ્ચિત કરવાની નેક ભાવના પ્રશ્ચતળબિંળબત 

થાય છે. ગાાંધીજીને પહલેીવાર સત્યાચરણ(સત્ય+આચરણ) અને અઠહિંસાના પાિ શીખવા મળયા. શ્ચપતાજીએ 
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શાાંત ક્ષમા આપી તે એમના સ્વભાવથી પ્રશ્ચતકૂિ હતી, તે ક્રોશ્ચધત થશે, કટુવચન સાંભિાવશે, દુ:ખી થઈ 

જશે.એવુાં ગાાંધીજીએ ધા્ુાં હત ુાં પરાંત ુ શ્ચપતાજીએ અપાર શાાંશ્ચત જાિવી તેનુાં કારણ એમણ ે કરેલા દોષની 

શ્ચનખાલસ કબલૂાત હતી એવુાં ગાાંધીજીએ માન્્ુાં. જે વ્યક્તત વડીલો આગિ કે અશ્ચધકારી આગિ સ્વેચ્છાએ 

પોતે કરેલા દોષનો શ્ચનખાલસપણે, ફરીથી ક્યારેય દોષ ન કરવાનો પ્રશ્ચતજ્ઞાપવૂયક સ્વીકાર કરે તે પોત ેજ 

શધુ્ધ પ્રાયશ્ચિત(પાિતાપ) કરીને હિવાફૂલ થઈ જાય છે. ગાાંધીજીના એકરારથી શ્ચપતાજી એમના માટે 

શ્ચનભયય થયા અને ગાાંધીજી પ્રત્યે તેમનો મહાપે્રમ વધૃ્ધ્ધ પામ્યો. 

 

િબ્દાથથ:- 

પ્રાયશ્ચિત – પસ્તાવો, પઠરતાપ    આપઘાત – આત્મહત્યા 

બીડીના ઠૂાંિા – પીધેલી બીડીનો વધેલો ટકૂડો  ધતરૂાના ડોડવા – ધતરૂાની બી 

દોકડા – એક જૂનો શ્ચસક્કો    મદુ્દલ – (અહીં)સહજેે 

પરાધીનતા – પરવશતા 

સ્િ-અધ્યયન 

પ્રશ્ન.1  નીચેનાું પ્રશ્નોનાું માુંગ્યા મજુબ ઉત્તર આપો: 

(અ) શ્ચવરુદ્ધાથી શબ્દો:- 

સ્વાધીનતા × .......………………  ઇચ્છા × ………………………….  

ઝેર × .......……………………….  સાંધ્યા × ………………………… 

(બ) સાંજ્ઞાનો પ્રકાર જણાવો:-  

(1) ઝેર ખાવાની ઠહિંમત ન ચાલી.       - ………..………………….. 

(2) કેદારજીના માંઠદરે દીપમાિામાાં ઘી ચડાવ્્ુાં. - ………..………………….. 

(3) ળચઠ્ઠી શ્ચપતાજીના હાથમાાં મકૂી.        - ………..………………….. 

(4) તેનુાં કારણ દોષની શ્ચનખાલસ કબલૂાત કરી. - ………..………………….. 
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(ક) રૂઠઢપ્રયોગનો અથય આપો:- 

(1) પરાધીનતા ભોગવવી - ……………………….…………………………….  

(2) જીભ ન ઉપડવી      - ……………………….……………………………. 

(2) રામબાણ વાગવા     - ……………………….……………………………. 

(4) જોખમ ખેડવુાં         - ……………………….……………………………. 

(5) ઠહિંમત ન ચાલવી    - ……………………….……………………………. 

 

પ્રશ્ન.2 નીચેના પ્રશ્નોના એક િાક્યમાું ઉત્તર આપો 

(1) બીડી પીવાની કુટેવમાાંથી બીજી કઈ કુટેવ આવી? 

 …………………………………………………………………………………………………… 

(2) ભલૂની કબલૂાતની ળચઠ્ઠી વાાંચી શ્ચપતાજીએ અપાર શાાંશ્ચત જાિવી તેનુાં કારણ ગાાંધીજી શુાં માને 

છે? 

…………………………………………………………………………………………………… 

(3) શ્ચપતાજીની આંખમાના મોતી ળબિંદુથી ગાાંધીજી પર શી અસર થઈ? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

પ્રશ્ન.3 નીચેના પ્રશ્નોના બે-ત્રણ િાક્યમાું ઉત્તર લખો. 

(1) ગાાંધીજીને શેની ચોરી કરવાની ટેવ પડી? શા માટે? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

(2) ગાાંધીજીના જીવનમાાં આપઘાતના શ્ચવચારનુાં પઠરણામ શુાં આવ્્ુાં? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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(3) આ આત્મકથા ખાંડમાાંથી આપણને શી શીખ મિે છે? 

…………………………………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………… 

પ્રશ્ન.4 નીચેના પ્રશ્નોના સાત-આઠ િાક્યમાું ઉત્તર લખો. 

(1) “ચોરી અને પ્રાયશ્ચિત” પાિના આધારે ગાાંધીજીના ગણુોનુાં વણયન કરો. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

(૨) ગાાંધીજીના અંતરમાાં થતા મનોમાંથનનુાં વણયન કરો. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

* 
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3. વ્યાકરણ 

ધ્િવનશે્રણી 

ધ્વશ્ચનશ્રેણીને ધ્યાનથી વાાંચી હશે તો ખ્યાલ આવશે કે ‘િિાલો’  શબ્દની ધ્વશ્ચનશે્રણી માાં અંતે ‘ઑ’  

સ્વર છે પરાંત ુ ‘ગોપાિ’ ધ્વશ્ચનશે્રણીમાાં અંતે માત્ર ‘િ’ વ્યાંજનધ્વશ્ચન છે. તેના પછી ‘અ’ સ્વર લખ્યો નથી. 

કારણ કે છેલ્લા અક્ષર પછી ‘અ’ સ્વર આવે તો આપણ ેતે બોલતા નથી. ગજુરાતી ભાષા વ્યાંજનાન્ત ભાષા 

કહવેાય છે. 

સચૂના:- નીચ ેઆપલે વ્યાકરણની તમામ શ્ચવગતોમાાં જે વ્યાંજન છે ત ે“હલન્ત” ગણાય છે. ટેકશ્ચનકલ ખામીનાાં 

કારણે “હલન્ત” દશાયવી શકાયા નથી. આ વ્યાંજનની નીચે “_” (રેખાાંઠકત) કરવામાાં આવેલ છે. તેન ે

વ્યાંજન/હલન્ત સમજવ.ુ શ્ચવશેષમાાં ધોરણ-9 ના પાિયપસુ્તકના પાનાાં નાં 15 થી 22 ઉપર રહલેા 

“ધ્વશ્ચનશ્રેણી” એકમમાાં “હલન્ત” વ્યાંજનનો  અભ્યાસ કરશો     
આપણે કેટલાક શબ્દોના ધ્વશ્ચન ઓન ેતેના ક્રમમાાં જોઈએ. 

અરજ = અ + ર + અ +જ 

અ – સ્વર 

ર -  વ્યાંજન 

અ- સ્વર 

જ – વ્યાંજન 

ળગટરધર    -  ગ + ઇ + ર + ધ + અ + ર 

િિધર     -   હ + અ + િ + અ + ધ + અ + ર 

શુું     -  શ + ઉં 

આત્મકથા  -   આ + ત + મ + અ + ક + અ + થ + આ 

ળબિંદુ        -   બ + ઇ + ન + દ + ઉ 

અહી ‘શુાં’ માાં ‘ઉ’ સ્વર છે પણ ‘ળબિંદુ’ માાં ‘ઇ’ સ્વર નથી કારણ કે, આપણ ેઅનસુ્વાર લખીએ છીએ. 

પણ ત્યાાં આપણે ખરેખર ‘ન’ બોલીએ છીએ એટલ ે કે, શબ્દોન ેખરેખર બોલી જોવાના અને તેને આધારે 

ધ્વશ્ચનશ્રેણી નક્કી કરવાની. 

❖ ધ્િવનશે્રણીમાુંથી વિકલ્પ પસુંદ કરો.    ધ્િવનશે્રણી જૂઓ. 

    1. દૂરબીન – દ + ઉ + ર + અ + બ + ઇ + ન  પણુ્ય -   પ + ઉ + ણ  + ય + અ 

                  દ + ઊ+ ર + અ + બ + ઇ + ન  વિલ્પ -   શ + ઇ + લ + પ + અ 

                  દ + ઉ + ર + અ + બ + ઇ + ન 
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  અહી તમે જોઈ શકો છો કે, પણુ્યમાાં ‘ણ’ પછી કોઈ સ્વર નથી. તેથી ‘ણ્ય’ જોડાક્ષર છે. ‘શ્ચશલ્પ’ માાં 

‘લ્ય’ બોલતી વખતે વચ્ચ ેકોઈ સ્વરનુાં ઉચ્ચારણ થતુાં નથી. તેથી તે જોડાક્ષર છે.  

િચ્ચે     -      વ + અ + ચ  + ચ + એ 

સ્િરૂપ    -      સ + વ + અ  + ર + ઊ + પ 

અન્ન      -      અ + ન + ન  +  અ   

અિક્ય   -      અ + શ + અ  + ક + ય + અ   

ળચઠ્ઠી     -       ચ + ઈ + િ+ િ + ઈ 

❖ વિવિષ્ટ ળલવપળચિન ધરાિતાું જોડાક્ષરો.  

ક્ષ          -       ક + ષ +  અ   

જ્ઞ          -       જ  + ગ + અ   

ત્ર          -       ત + ર + અ   

❖ જોડાક્ષરો ધરાિતાું િબ્દોની ધ્િવનશે્રણી  

ક્ષમા    -        ક + ષ + અ + મ + આ 

ળભક્ષા    -       ભ + ઈ + ક  + ષ + આ 

વિજ્ઞાન  -       વ + ઈ + જ  + ગ + આ + ન 

આજ્ઞા   -       આ + જ + ગ  + આ  

ત્રાડ     -       ત + ર + આ  + ડ + અ   

ળચત્ર    -        ચ + ઈ + ત  + ર + અ   

❖ નીચેના િબ્દોની ધ્િવનશે્રણી ઑ િોધો. 

1.  અંગરક્ષક  -  ................................................................. 

2. અક્ષાાંશ -  .................................................................  

3. નક્ષત્ર  -  ................................................................. 

4. છ્ત્ત્રપશ્ચત -  ................................................................. 

5. ક્ષેત્ર   -  ................................................................. 

6. ગળણતજ્ઞ -  ................................................................. 

7. જ્ઞાશ્ચત  -  ................................................................. 

8. યજ્ઞળચત્ર  -  ................................................................. 
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❖ દેિનાગરી ળલવપળચિનનો પ્રયોગ   

જોડાક્ષર ઉદાિરણ િબ્દ ધ્િવનશે્રણી 

દ + દ = દ મદુ્દો, રદી, મદુલ, તદન, હોદ્દો મદુ્દો મ + ઉ + દ + દ + ઑ 

દ + મ = દ્મ પધ્મ, છ્ત્ધ્મ પધ્મ પ + અ + દ+ મ + અ 

દ + ય = દ્ય ગદ્ય, પદ્ય, શ્ચવદ્યા શ્ચવદ્યા વ + ઈ + દ+ ય + આ 

દ + ર = દ્ર ચાંદ્ર, ભદ્ર, મદુ્રા, તદ્રપુ મદુ્રા મ + ઉ + દ+ ર + આ 

 

❖ ‘ધ’ જોડાક્ષરો   

જોડાક્ષર ઉદાિરણ િબ્દ ધ્િવનશે્રણી 

ધ + ધ = ધ્ધ યોધ્ધા , અધ્ધર  અધ્ધર  અ + ધ + ધ+ અ + ર 

ધ + વ = ધ્વ ધ્વશ્ચન , ધ્વજ  ધ્વજ  ધ + વ + અ + જ 

ધ + ઋ = ધ ૃ ધ્રશુ્ચત , ધતૃરાષ્ર ધ્રશુ્ચત  ધ + ઋ + ત + ઈ 

 

❖ ‘િ’ ધ્િવનના જોડાક્ષર પણ દેિનાગરી ળલવપ અનસુાર થાય છે.  

જોડાક્ષર ઉદાિરણ િબ્દ ધ્િવનશે્રણી 

શ +ર = શ્ર શ્રવણ  , શ્રધ્ધા ,શ્રેયસ શ્રધ્ધા  શ +ર+ અ + દ + ધ +આ 

શ +ચ = શ્વ આશ્વયય , શ્ચનશ્ચિત  શ્ચનશ્ચશ્વત ન + ઈ + શ+ ચ + ઈ + ત 

શ +વ = શ્વ શ્વાસ  , શ્વતે ,શ્વાન  શ્વાન  શ + વ+  આ + ન 

સ્િ-પ્રયત્ન 

પ્રશ્ન.1 તો વમત્રો િિે તમે સ્િ-પ્રયત્ન દ્રારા ધ્િવનશે્રણી છૂટી પાડિો.    

મદુ્દલ  - ............................................................  ઠદ્રજજહવ  - ...................................................... 

પદ્ય    - ............................................................ અધ્યાપક -  ..................................................... 

યોધ્ધા - ............................................................ મલૂ્યહાસ  -  .....................................................  
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પ્રશ્ન.2 નીચે આપેલ િબ્દના કોષ્ટકમાથી ધ્િવન િોધો (પઝલ) 

         િવસયુું       ગૌમાતા     આત્મબિ  

                             દૂરબીન        શધુ્ધ        ગીંગોડો      િતથન 

      (દા.ત. િામળિયો) 
શ ઉ દ ધ અ ભ વા ની વ 
બ આ ત મ અ બ અ િ અ 
ક ર મ અ મ ચ ખ સ ર 
દ ઊ ર અ બ ઈ ન ક ત 
અ મ િ સ િ વ ત થ અ 
ગ ણ વ અ સ ઈ ય ઉં ન 
ગ ઈં ગ ઑ ડ ઑ ય પ અ 
ગ ઔ મ આ ત આ ઘ ઑ મ 
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-: સુંજ્ઞા : - 

❖ સુંજ્ઞા:- ભાષામાાં જે શબ્દો દ્રારા કોઈ વ્યક્તત વસ્ત,ુ સ્થિ કે ખ્યાલનો શ્ચનદેશ થાય છે તેને સાંજ્ઞા કે  

       નામ કહ ેછે . 

લાક્ષળણકતાઓ:- સાંજ્ઞા કે નામ ળલિંગ  ધરાવતાાં હોય છે  ગજુરાતી ભાષામાાં ત્રણ ળલિંગ છે.  

ળલિંગ 

1. પધુ્લ્લિંગ          2. સ્ત્રીળલિંગ     3. નપસુકળલિંગ 

❖ ગજુરાતી ભાષામાું બે િચન:-  

એકવચન 

       િચન 

બહુવચન 

❖ સુંજ્ઞા વિકારી કે અવિકારી િોય છે. 

વિકારી સુંજ્ઞા:- ળલિંગ કે વચન અનસુાર જે સાંજ્ઞા નુાં રૂપ બદલાય તે શ્ચવકારી સાંજ્ઞા  

       દા. ત. વાાંદરો  - વાાંદરી – વાાંદરૂ  

અવિકારી સુંજ્ઞા:- ળલિંગ અનસુાર જે સાંજ્ઞાનુાં રૂપ ન બદલાય યથાવત રહ ેત ેઅશ્ચવકારી સાંજ્ઞા 

 દા. ત.   વગય  - રાજા  

❖ સુંજ્ઞા મતૂથ  કે અમ  તથ િોય છે  

મતૂથ સુંજ્ઞા:- જેન ેકોઈ પણ ઇન્દ્ન્દ્રય થી અનભુવી શકાય તે(ઉદાહરણ  ચિકાટ ,અવાજ ) 

અમતૂથ સુંજ્ઞા:- જેન ેકોઈ પણ રાંગ, રૂપ, કદ, આકાર, ગાંધ આઠદ નથી માત્ર તકયથી અનભુવી શકાય  

      ત ે( ઉદાહરણ  શ્ચવચાર, માનવતા)

 

સુંજ્ઞાના 
પ્રકાર

જાશ્ચતવાચક
સાંજ્ઞા

વ્યક્તત 
વાચક સાંજ્ઞા

દ્રવ્યવાચક 
સાંજ્ઞા

સમહૂ વાચક
સાંજ્ઞા

ભાવવાચક 
સાંજ્ઞા

ઠક્રયાવાચક 
સાંજ્ઞા
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1. જાવતિાચક સુંજ્ઞા:- જ્યારે કોઈ શબ્દ દ્રારા આખો વગય સમહૂ સચૂવતો હોય ત્યારે તનેે જાશ્ચતવાચક સાંજ્ઞા હ ે 

   છે. (ઉદાહરણ : પને,મશૂ્ચતિ) 

2. વ્યક્તતિાચક સુંજ્ઞા:- જ્યારે કોઈ શબ્દ દ્રારા કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તત કે પદાથય સચૂવતો હોય ત્યારે તેને  

    વ્યક્તત વાચક સાંજ્ઞા  કહ ેછે.  (ઉદાહરણ: પવયત, ઠહમાલય) 

3. દ્રવ્યિાચક સુંજ્ઞા:- ગણી ન શકાય તેવા પદાથયને દશાયવતી સાંજ્ઞા  તે દ્રવ્યવાચક સાંજ્ઞા કહ ેછે.         

     (ઉદાહરણ : પાણી, દૂધ ) 

4. સમિૂિાચક સુંજ્ઞા:- કોઈ જૂથ કે સમહૂનો શ્ચનદેશ કરતી સાંજ્ઞા તે  સમહૂવાચક સાંજ્ઞા કહ ેછે. (સમહૂનો અથય  

   આપનાર આ સાંજ્ઞા હમેશાાં એક વચનમાાં પ્રયોજાય છે) ( ઉદાહરણ  : ટોળાં ,સેના ) 

5. ભાિિાચક સુંજ્ઞા:- ભાવ શ્ચનદેશ કરતી સાંજ્ઞા ત ેભાવવાચક સાંજ્ઞા કહ ેછે. (ઉદાહરણ : માનવતા, સખુ) 

6. ટક્રયાિાચક સુંજ્ઞા:- ઠક્રયા દશાયવતી સાંજ્ઞા ત ેઠક્રયાવાચક સાંજ્ઞા કહ ેછે. (ઉદાહરણ : ચાલ, દશયન) 
 

સ્િ-પ્રયત્ન 

પ્રશ્ન.1 નીચેના િાક્યમાથી સુંજ્ઞા િોધી િતુથિ કરો. (એક િાક્યમાું બે થી િધ ુસુંજ્ઞા િોય િકે) 

1. મેં ળચઠ્ઠી લખીને હાથોહાથ આપી. 

2. તે ગોવાિમાાં ળગઠરધર શોભે. 

3. પણ દોષ કબલૂ્યા શ્ચવના શધુ્ધ્ધ ન થાય. 

4. ખાાંધે કુહાડા ધયાય તને સાાંભરે રે? 

5. દીપડા રાંજાડશે નહી? 

પ્રશ્ન.2 નીચેના િાકયમાુંથી સુંજ્ઞાના પ્રકાર િોધો. 

1. આ અમદાવાદ જવા આવવાનો ધોરીમાગય છે.        - ………………………………….. 

2. નદીના મારને રોકીએ તો મીિા ફિ પાકે.        - ………………………………….. 

3. બધા શ્ચશકારીઓ ગોરડની ઝાડીમાાં દેખાતા બાંધ થયા. - ………………………………….. 

4. બીજાાં બી ખાવાની ઠહિંમત જ ન ચાલી.        - ………………………………….. 

5. રામજીન ેમાંઠદર જઈ દશયન કરી શાાંત થઈ જવુાં.      - ………………………………….. 

* 
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4. વિચાર વિસ્તાર 
વિચાર વિસ્તાર કરતી િખતે આટલુું ધ્યાનમાું લઈએ:-  

આપેલ પુંક્તત/ઉક્તતનો અથથ બરાબર સમજી લઈએ. 

પ્રારુંભ :-     મખુ્ય શ્ચવચાર (રહસ્ય, મમય કે ધ્વશ્ચન) એક-બે પાંક્તતઓમાાં દશાયવવો. 

મધ્યભાગ :- આ ભાગમાાં શ્ચવધાનનુાં સ્પષ્ટીકરણ કરવુાં જોઈએ. જરૂર જણાય ત્યાાં દષ્ટાાંતો અને અન્ય   

કહવેતો/કાવ્યપાંક્તતઓનો ઉલ્લેખ પણ કરી શકાય. લખાણની ભાષા શધુ્ધ અને સરિ 

હોવી જોઈએ. શ્ચવષયાાંતર ન થાય તેની કાિજી લઈશુાં.  

અંત :-      છેલ્લે શ્ચવધાનનુાં તાત્પયય (અથાયત તેના પરથી ફળલત થતો અથય) લખીશુાં. 

  

કદમ અક્સ્થર િો એને કદી રસ્તો નથી જડતો; 
અડગ મનના મસુાફરને ટિમાલય પણ નથી નડતો. 

ભાિાથથ:- 
     ઉપ્ુયતત કાવ્યપાંક્તતમાાં કશ્ચવએ પરુુષાથયનુાં મહત્વ સમજાવ્્ુાં છે. જેના પગ જ ડગમગ ેછે, તેન ેતો 

જ્યાાં જવાનુાં હોય તેનો રસ્તો પણ મિતો નથી. જેનુાં મન દ્રઢ હોય અને હ્રદયમાાં આત્મશ્ચવશ્વાસ હોય, તેન ેતો 

સૌથી ઊંચો પવયત ઠહમાલય પણ નથી નડતો.  

સમજૂતી:- 

     આ દુશ્ચનયામાાં કેટલાક માણસો એવા હોય છે, જે નસીબને મહત્વ આપીને બસેી રહ ે છે. વિી, 

જ્યારે તેમને જીવનમાાં શ્ચનષ્ફિતા મિે છે, ત્યારે તેઓ નસીબને જ દોષ દે છે. તઓે માને છે કે જીવનમાાં 

કોઈ પઠરશ્રમ કરવાની જરૂર જ નથી. કશ્ચવ નસીબ પર આધાર રાખી બેસનારાઓની આ સાંકુળચતતાને યોગ્ય 

ગણતા નથી. જેમ મકાન બાાંધવા માટે બનાવેલ નકશો માત્ર ળચત્રાત્મક ખ્યાલ જ આપે છે, પરાંત ુ તે 

નકશાની ઇમારતને મતૂયરૂપ આપવા પાર વગરનો પઠરશ્રમ કરવો પડે છે. તે મજુબ હસ્તરેખાઓ જ માનવીને 

જીવનમાાં ઉજ્જવિ સફિતા અપાવી શકતી નથી. ગૌતમ બધુ્ધના સમયની વાત છે. રાજકુમાર શ્ચસધ્ધાથય 

જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે ફરી રહ્યા હતા પણ તેમને કોઈ પ્રકારે સાંતોષ ના થયો. શ્ચનરાશ થઈ મહલે તરફ 

ફરતા હતા ત્યાાં એક તિાવ ઠકનારે ળખસકોલી જોઈ, તે વારાંવાર પાણીમાાં પ ૂાંછડી બોિતી પછી રેતીમાાં આવી 

તે પાણી નાખી દેતી હતી. શ્ચસધ્ધાથે પછુ્ુાં, “ળખસકોલી ત ુાં આ તારી પ ૂાંછડી વારાંવાર પાણીમાાં બોિે છે અને 
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બહાર આવી પ ૂાંછડી ખાંખેરી પાણી બહાર ફેંકે છે. ત ુાં આમ કેમ કરે છે ?” ળખસકોલીએ જવાબ આપ્યો; “આ 

તિાવે મારા કુટુાંબીજનોને ડૂબાડી દીધુાં છે તેથી આ તિાવને મારે સકુવી નાખવુાં છે,” શ્ચસધ્ધાથય બોલ્યા, “આ 

કામ તો ત ુાં ક્યારેય નહી કરી શકે. તિાવને સકુવી નાખવાનુાં કામ તારાથી બનવાનુાં નથી.” ળખસકોલી 

મક્કમતાથી બોલી, “ભલે, તમે એવુાં માનતા હો, પણ હુાં એવુાં માનતી નથી. જે કામ કરવાનો શ્ચનિય કયો 

હોય, તે કાયય પર સતત મથ્યા કરવાથી જરૂર સફિતા મિે છે. હુાં તો મારુાં કામ કરતી રહીશ,” શ્ચસધ્ધાથયના 

હ્રદયમાાં ળખસકોલીની વાત વસી ગઈ, તેઓ પાછા જ્ઞાન પ્રાધ્પ્ત માટે જ ાંગલમાાં જતા રહ્યા.  

   આટલુાં મોટુાં તિાવ અને ક્યાાં ળખસકોલીની પ ૂાંછડી, છતાાં ળખસકોલી શ્ચનરાશ નથી. આશા છોડતી 

નથી. કેટલી બધી મક્કમતા છે. “ઉદ્યમેન ઠહ શ્ચસધ્યક્ન્ત કાયાયળણ ન મનોરથે:”! પઠરશ્રમ કરવાથી જ કામ સફિ 

થાય છે, શ્ચવચાર કરવાથી નહીં. નબિા મનના માણસો જજિંદગીમાાં ક્યારેય સફિતા મેિવી શકતા નથી.  

   પ્રાચીનકાિમાાં જ ાંગલોમાાં ભટકતો માનવી આજે જિ, સ્થિ અને નભનો સ્વામી બની બેિો છે. એ 

મનની મક્કમતાનુાં જીવતુાં જાગતુાં ઉદાહરણ છે, મક્કમ મનોબિવાિો આ માનવી શુાં ન કરી શકે? “મન હોય 

તો માિવે જવાય” અથાયત દ્રઢ ઇચ્છાશક્તત હોય તો ગમે તેવા પડકારોનો સામનો કરી શકાય અને ગમે તેવી 

શ્ચવકટ પઠરક્સ્થશ્ચતને પણ પોતાને અનરુૂપ કરી શકાય છે.  

બોધ:-  
જજિંદગીમાાં સફિ થવુાં હોય તો અડગ મનના બનવુાં પડે. મન મક્કમ બનશે તો સફિતા આજે નહીં 

તો કાલે જરૂર મિશે. મજબતૂ મનનો વ્યક્તત આફતોના પહાડોમાાંથી સ્નેહનુાં ઝરણુાં વહાવી શકે છે. 
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