ગુજરાતી – ધોરણ -૮-પ્રથમ સત્ર-ાઠઃ૪ -નવા વર્ષના સંકલ્ો
પ્રવ્રુતત - સંકલ્ોની યાદી બનાવો.
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નલા લે વંકલ્ો કયલાનો આણે ત્માં ભહશભા છે . એલું ભનામ છે કે નલા લે
કયે રા વંકલ્ો પીબૂત
થતા શોમ છે . આથી ઘણા રોકો નલા લે ોતાને અનુકૂ આલે એલા વંકલ્ રેતા જોલા ભે છે . વંકલ્ો
કે ટરા હયૂણણ થામ છે એ તો વભમ જ કશે તો શોમ છે . તેલી જ યીતે નલા લે વલદ્યાથીઓને અભ્માવનું ણ
વલળેણે કશે લાભાં આલે છે . તશે લાયોની ભોવભભાં અભ્માવ ભાટે વલદ્યાથીઓને કશે લું એ તેભને વફરકુ ર
વંદ ડતું નથી. અગાઉ ભાફા નલા લે વલદ્યાથીઓને અચૂક અભ્માવ કયલા ફેવાડતા , ણ આજે
હયવથથવત ફદરાઈ ગઈ છે . ભોટા બાગના હયલાયો હદલાી દયવભમાન ફશાયગાભ જ શોમ છે . આથી નલા
લણભાં વંકલ્નો જે ભહશભા છે એ શલે ધીભે ધીભે ઘટલા ભાંડ્યોછે .
વંકલ્ એટરા ભાટે રેલાતા શોમ છે કે આગાભી વભમભાં આણે ળું કયલું છે તેનો યોડભે
ફની ળકે . આ ઉયાંત આના આધાયે બવલષ્મને ણ કંડાયલાભાં આલતું શોમ છે .
કભનવીફી એ છે કે
ભોટા બાગના વંકલ્ો ોતાના થલાથણ ભાટે રેલાતા શોમ છે . કે ટરાક વંકલ્ એલા શોમ છે કે જે હયૂણણ
થઈ ળકે તેભ નથી શોતા. તેનો વંકલ્ રેનાયને ણ ખ્માર શોમ છે . તેભ છતાં આલા વંકલ્ો રેલાથી
ઘણીલાય ભુશ્કે રી વર્જણતી શોમ છે . વંકલ્ ોતાનું થલપ્ન ુરું કયલાનું એક વાધન છે . તેના
આધાયે
વ્મવતતને બવલષ્મભાં તે ળું કયલા ભાગે છે અથલા તેને ોતાના અંગત જીલન કે પ્રોપે ળનર જીલનભાં તમાં
શંચલું છે તેનો ખ્માર આલી ળકે છે .
ઘણીલાય દેખાદેખીથી ણ વંકલ્ રેલાતા શોમ છે . આલા વંકલ્ભાં કોઈ વનષ્ઠા શોતી નથી.
વનષ્ઠા નશં શોલાને કાયણે તેને વવદ્ધ કયલા ભાટે ના પ્રમત્નો ણ વ્મલવથથત યીતે થતા શોતા નથી. આભ
શાપ-શાટે ડ પ્રમત્નોથી વંકલ્ વવદ્ધ નશં થતાં વ્મવતત શતાળા અનુબલતી શોમ છે . હયણાભે ફીર્જ લણથી
તે વંકલ્ રેલાનું ફંધ કયી દે છે . શકીકતભાં આ દ્ધવત અમોગ્મ છે . વ્મવતતએ ોતાની
ળવતત પ્રભાણે
ોતાના બવલષ્મનું આમોજન કયલું જોઈએ અને તેના આધાયે વંકલ્
રેલા જોઈએ.
ભોટા રોકોના જીલનભાંથી ણ આ યીતે પ્રેયણા રેલાતી શોમ છે . કોઈ ણ વ્મવતત એકાએક
ભોટી ફની જતી શોતી નથી. દયે કની ળરૂઆત તો નાનાં ગરાંથી જ થતી શોમ છે . ળરૂઆતનું નાનું ગરું જ
બાવલ ભોટા કદભને આકાય આતું શોમ છે . વાઇફય લલ્ડણ ના ભાંધાતાઓ નાયામણ ભૂવતણ , વથટલ જોબ્વ ,
વફર ગેટ્વ લગેયે ણ ોતાની ળરૂઆત તો નાનાં ગરાંથી જ કયી શતી. તેલી જ યીતે હયરામન્વના
ધીરુબાઈ અંફાણીની ળરૂઆત ણ તેલી જ શતી , ણ આ દયે કે ળરૂઆતની વાથે જ વંકલ્ ણ વેવ્મા
શતા. જેના આધાયે તેઓ વપતા ભેલી ળતમા.
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આજે ભોટા બાગના વલદ્યાથીઓભાં બવલષ્મનાં આમોજનનો અબાલ જોલા ભે છે . ભોટા
બાગનાંને તેભને બણીગણીને ળું કયલું જોઈએ તેનો ખ્માર જ શોતો નથી. ફીર્જઓનું
જોઈને તેઓ ણ
બવલષ્મની વાયી વાયી કલ્નાઓ કયલા ભાંડે છે અને લાથતવલકતા અરગ શોમ છે . કોઈ ણ વલદ્યાથી
તેભના અભ્માવભાં અંવતભ લણભાં આલે તે અગાઉથી તેની ાવે આગના ફે-ત્રણ લણનું આમોજન શોલું
જોઈએ.
યંતુ આજના શયીપાઈના મુગભાં આ વલદ્યાથીઓ ભાત્ર વપ વ્મવતતઓને જ જુ એ છે . આ
વપ વ્મવતતઓએ કયે રા વંઘણને તેઓ જોતા નથી કે તેને ર્જણલાનો પ્રમત્ન ણ
કયતા શોતા નથી.
આથી ફે-ત્રણ લણભાં તેઓ શતાળાભાં વયી જતા જોલા ભે છે . વંકલ્ને ણ જો શકાયાત્ભક યીતે રઈએ
તો કદાચ જીલનભાં વપતા ચૂભતી આલે. નલા લે દયે કને વંકલ્ રેલાની પ્રેયણા વાથે તે વંકલ્ વવદ્ધ
કયલા વનષ્ઠાૂલણકના પ્રમાવો કયલાની ણ ળુબેચ્છા.

સંકલ્ોની યાદી -આજે જ આચરણમાં ાવો…..
૧. મદદ નહં તો પ્રાર્થના કરો જો તભે કોઈ વ્મવતત કે પ્રાણી કે જીલને ભુશ્કે રીભાં જુ ઓ અને એ વભમે
તભે તેની કંઈ ભદદ ન કયી ળકો એલી શારતભાં શોલ તો કંઈ નશં તો બગલાનને તે વ્મવતત/પ્રાણી કે જીલની
ભદદ ભાટે પ્રાથણના કયલાનો વંકલ્ રઈ ળકો.
૨. વષથમાં એક વાર જરૂરરયાત મંદ વ્યક્તતને મદદ કરો : દય ભહશને તભાયી કભાણીભાં લધુ નશં તો
ભાત્ર ૧ 00 રૂવમા અથલા જો આલક લધુ શોમ તો તે પ્રભાણે અભુક નાણા
ફાજુ ય યાખો , લણના અંતે
ભંહદયભાં દાન આલાને ફદરે કોઈ એક જરૂહયમાત ભંદ વ્મવતતને ભદદ કયી ળકો.
૩. જમવાનું અડધું ન છોડશો જ્માયે જભલા ફેવો ત્માયે થાીભાં એટરું જ રો જે તભે જભી ળકો ,
ફની ળકે તો એક લાયભાં ફધું એકવાથે થાીભાં બયી ન રેતા ફે લાય
થોડુ થોડુ રો ણ જમ્મા છી
થાીભાં વફરકુ ર લધલા ન દેળો. (ધ્માન યાખો કે તભને આજે ેટ બયીને જભલા ભે છે ણ દેળભાં અને
વલશ્વભાં એલા ઘણા ફાકો છે જેભને એક કોવમો ણ જભલા નથી ભતો , તો તભને જે ભે છે તે
ખોયાકનો આદય કયો અને ફગાડો નશં.)
૪. ગમે ત્યા કચરો ન પં કો , દેળ તભાયો જ છે : તભે તમાંક ઉબા છો અને તભાયા શાથભાં કંઈક કચયો છે જે
તભે ગભે ત્મા નાંખી દેળો તો ભોટે બાગે તભને કોઈ કંઈ કશે ળે નશં ણ વંકલ્ રો કે ઓછાભાં ઓછું કચયો
તો તભે કચયાેટીભાં જ નાંખળો. લધુભાં લધુ તો તભાયે ફે વભવનટ કચયાેટી ળોધલા ભાટે ફગાડલી ડળે
ણ તભને ગંદા ઘયભાં યશે લું વંદ નથી આલતું તો ગંદા ળશે ય-ગંદા યાજ્મ-ગંદા દેળભાં યશે લું કે ભ વંદ
કયળો.
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૫. વીજળી ફચાવો -રૂભભાંથી ફશાય નીકતા શે રા રાઈટ-ંખો-એવી-કમ્પ્મૂટય જરૂય ન શોમ તો
ફંધ કયીને જ ફશાય ર્જલ.
૬. માપી આવાનો સંકલ્ કરો ગત લણભાં તભને ઘણા રોકોએ દુખ શંચાડમુ શળે ણ તે દયે ક
વ્મવતતને કંઈકને કંઈક યે ળાની યશી શળે અને ન ણ શોમ તો ણ તભે બૂરી ર્જલ તે વ્મવતતની વાભે જઈને
તેને ભાપ કયીને એકલાય વથભત આો. તભને જે ખુળી ભળે તે ળબ્દોભાં લણણલી નશં ળકો.
૭. ક્મમત આો: હદલવભાં આણે શર્જયો કાભ કયતા શોઈએ છીએ નાના ભોટા. તણાલભાં
આણે
શવલાનું જ બૂરી જઈએ છીએ. જીલનનો આધાય છે શાથમ અને આળા. હદલવની ળરૂઆતભાં એક વથભત
આો, લાશન ચરાલતી લખતે, ફોવ વાથે લાત કયતી લખતે , તણાલૂણણ કાભ કયતી લેા ગભે ત્માયે .
૮. હકારાત્મક ક્વચારો - હદભાગ તભારું છે તભે ળું વલચાયલા ભાંગો છે તે ભાત્ર અને ભાત્ર તભાયા ય
આધાય યાખે છે . કોઈ ણ વલમનો શકાયાત્ભક શે રું વલચાયીને આગ લધલા ભાટે તભને કોઈ યોકી ન
ળકો.
૯. પ્રેમનો એકરાર કરો: પ્રેભનો એકયાય ભાત્ર વત-ત્ની કે પ્રેભી-પ્રેવભકા લચ્ચે જ નથી શોતો ભાતાુત્ર, વતા-ુત્રી, દાદા-ૌત્ર, વભત્ર-વભત્ર કોઈની ણ લચ્ચે શોઈ ળકે છે . ઘણીલાય ભાત્ર એકયાયને ન
થલાના કાયણે વંફંધોભાં ખટાળ આલી જતી શોમ છે . તભને ગભતી વ્મવતતને જણાલો કે તે વ્મવતત તભાયા
ભાટે કે લી યીતે ખાવ છે .
૧૦. ના ાડો આણે વલચાયીએ છીએ એટરું અઘરું કાભ નથી. ન ગભતી વ્મવતત , ન ગભતી લથતુ, ન
ગભતા ખોયાક ભાટે ના ાડતા ળીખો. ળરૂઆતભાં થોડુ અઘરું રાગળે ણ ભગજ ય કોઈ બાય નશં યશે .
શા, ણ ના ાડલાભાં વલનમ્રતા બૂરળો નશં.
૧૧. હસો અને રડો જીલનભાં ભાત્ર ખુળી આલળે તેલી કલ્ના અથલા આળા યાખલી ખોટી નથી ણ
વ્માજફી ણ નથી. જેભ થાીભાં દયે ક ર્જતનો થલાદ ઇચ્છીએ છીએ તેભ જીલનભાં ણ ફધી જ રાગણીઓ
શોલી જોઈએ. વુખની વાથે દુખને ણ આલકાયો જેથી ખુળીઓને લધુ આનંદ વાથે ભાણી ળકામ.
12. ર્જણે અર્જણે યાષ્ટ્ર ની વંવતને નુતળાન ન શંચાડીએ.
13. યાષ્ટ્ર વલયોધી પ્રલૃવતભાં વાથ તમાયે મ ણ ન આીએ.
14. વભાજનાં દુણો જેલા કે દારૂ, જુ ગાય, ભહશરાળોણને પ્રોત્વાશન ન આીએ.
15. કુ દયતી વંવતઓનો વ્મમ અટકાલીએ.
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16.ભતદાન અચુક કયીએ.
17. વભાજભાં ર્જગરૂતતા પે રામ તેલા ઉદાશયણ ફેવાડીએ.
૧૨૫ કયોડની લથતી ધયાલતો, દુવનમાના વૌથી લધાયે મુલાનો ધયાલતો બાયત
દેળ આજે ઘણી ફાફતોભાં રાચાય છે . ભજફુત નથી.
કાયણ છે દેળની જનતાના વલચાયો.
ખાવ કયીને મુલાનોભાં દેળ ભાટે , વભાજ ભાટે કળુક કયી છુટલાની ઇચ્છાવશ્તતનો
અબાલ.
આણે આણા ોતાના ભાટે જીલીએ છીએ,
યંતુ તમાયે મ આણા દેળ, વભાજ, જરૂહયમાતભંદ રોકો ભાટે જીલતા નથી.
આણે ફ્રેન્ડળી ડે , લેરેન્ટાઇન ડે , યોઝ ડે ઉજલીમે છીમે
યંતુ તમાયે મ ણ ૨૬ ર્જન્મુઆયી, ૧૫ ઓગષ્ટ્ના કામણક્રભો ઉજલતા નથી.
બાયતનો ચશે યો ફદરલો શળે તો
શે રા આણે – આણા વલચાયો ફદરલા ડળે.
જીલનભાં નાના વંકલ્ો કયલા ડળે.
(ઉદા.”ાણીનો ફગાડ કયીળ નશી, યાષ્ટ્ર ની વંવતને નુતળાન શંચાડીળ નશી”)

એક વ્મવતત આલા ાંચ વંકલ્ો ફનાલે તથા તેનુ ારન કયે તો …
૧૦૦ કયોડની લથતી દ્વાયા ૫૦૦ કયોડ વંકલ્ોથી
આણે ઘણું ફધુ ફદરાલી ળકીળું.
ફધુ જ ળતમ છે . જરૂય છે ભાત્ર આણી ઇચ્છાળવતતની.
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મુલાળવતત કોઇણ યાષ્ટ્ર ની વલકાવમાત્રાનું જરૂયી હયફ શોમ છે .
મુલાનોનો યાષ્ટ્ર ભાટે કળુંક કયી છુટલાનો અવબગભ વભાજભાં
ઘણાં ક્રાંવતકાયી પે યપાય રાલી ળકે છે .
આણે દયયોજ જેટરો પ્રમત્ન આણા ઘયને
લધુ વુંદય, થલચ્છ ફનાલલા ભાટે કયીએ છીએ
તેટરો જ પ્રમત્ન આણે આણા યાષ્ટ્ર , વભાજ ભાટે કયલો જોઇએ.
આણો દેળ જ આણું જન્ભ થથાન, કભણથથાન છે .
દેળ ભાટે આપત વભાન દયે ક હયવથથવતને શંચી લલા
આણે ખબે ખબા વભરાલી ચારલુ જોઇએ.

આ દેળનાં મુલાનો તેભની ભજફુત ઇચ્છાળવતત લડે ખબે ખબા વભરાલી દેળના
વલકાવભાં જોડાળે ત્માયે બાયતને લૈવશ્વક ભશાવત્તા ફનતા કોઇ યોકી ળકળે નહશ.
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