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પાઠ : ૧ ચતરુ બીરબલ 

❖ નીચેના પ્રશ્નોનાાં ઉત્તર મદુ્દાસર લખો. 

૧) અકબર બાદશાહ બીરબલ પર કેમ ગસુ્સ ેથય ાં ? 

જવ બ : અકબર બાદશાહ બીરબલ પર ગસુ્સે થય ાં કારણ કે જ્યારે અકબર 

બીરબલને આગ્રહ કરી ભોજન કરાવતાાં હતાાં ત્યારે બીરબલ ેમાફી માાંગી પટેમાાં 

જગ્યા ન હોવાથી ખાવાની ના પાડી, પણ જ્યારે કેરી જોઈ બીરબલ કેરી ખાવા 

લાગ્યો ત ેજોઈ અકબર બાદશાહન ેગસુ્સો આવ્યો. 

 

૨) રાજાએ કરેલા ગસુ્સામાાં જવાબમાાં બીરબલે અકબરને શયાં કહ્યાં ? 

જવ બ : રાજાએ કરેલા ગસુ્સામાાં જવાબમાાં બીરબલ ેઅકબરને કહ્ુાં, “જ્યારે માગગ 

પર ખબૂ ભીડ હોય છે ત્યારે ચાલવા માટે એક પગ મકૂવા જેટલી પણ જગ્યા નથી 

હોતી, ત્યારે જો તમારી સવારી નીકળે તો એવી સ્સ્થતતમાાં પણ બધાાંએ પોતાની 

જાતે જગ્યા બનાવીને આપશ્રીન ેરસ્તો આપવો પડે છે. એવી જ રીત ેકેરી પણ 

બધાાં ફળોનો રાજા છે એ પણ તમારી જેમ બધાાં ફળો પર રાજ કરે છે, તેથી તેન ે

જોઈન ેપેટમાાં જગ્યા ન હોય તો પણ થઈ જાય છે. 

૩) બીરબલનો પ્રત્યતુ્તર સાાંભળી રાજા અકબરે શુાં કયુું ? 

જવ બ : બીરબલનો પ્રત્યતુ્તર સાાંભળી રાજા અકબર ખબૂ પ્રસન્ન થઈ ગયા. તેમણે 

મીઠી કેરીની એક ટોપલી માંગાવી અન ેએક કકિંમતી ભેટની સાથ ેત ેટોપલી 

બીરબલને આપી. 

❖ નીચેના પ્રશ્નોનાાં એક-બે વાક્યોમાાં જવાબ આપો. 

૧) બીરબલે અકબરની માફી માાંગતાાં  શયાં કહ્ુાં ?  

બીરબલ ેઅકબરની માફી માાંગતાાં કહ્ુાં, “કેરી પણ આપણી જેમ ફળોનો 

રાજા છે, તથેી તેન ેજોઈને પેટમાાં જગ્યા ન હોય તો પણ થઈ જ જાય છે.”  
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૨) અકબર બાદશાહ ેકેરી ખાતાાં બીરબલને જોઈ ક્રોધથી શયાં તવચાયુું ?  

જવ બ : અકબર બાદશાહ ેકેરી ખાતાાં બીરબલન ેજોઈ ક્રોધથી તવચાયુું  કે “ જ્ય રે 

હુાં પ્રમેથી કેરી ખવડાવતો હતો ત્યારે આના પેટમાાં જગ્યા નહોતી અને હવ ેકેવી 

હોંશથી કેરી ખાય છે.” 

 

૩) બીરબલે શેન ેફળોનો રાજા ગણાવ્યો ?  

જવ બ : બીરબલ ેકેરીને ફળોનો રાજા ગણાવ્યો. 

 

❖ નીચેની ખાલી જગ્યાઓ યોગ્ય શબ્દ દ્વારા પરૂો.  

૧) બીરબલ ખાઈ-ખાઈને હરેાન થઈ ગયો. 

૨) બીરબલને તમેન  ક્રોધ ની ખબર પડી ગઈ.  

૩) કેરી પણ તમ રી જેમ બધ ાં ફળો પર ર જ કરે છે. 

૪) તેમણ ેમીઠી કેરીની એક ટોપલી માંગાવી. 

❖ નીચેના રૂઢિપ્રયોગોના અર્થ આપી વાક્યમાાં પ્રયોગ કરો. 

૧) આગ્રહ કરવો -  તવનાંતી કરવી   

ઉદ હરણ : મમ્મીએ મમતાન ેખબૂ આગ્રહ કરી ગાજરનો હલવો ખવડ વ્યો. 

૨) માફી માાંગવી – ક્ષમ  માાંગવી.  

ઉદ હરણ : વવદ્ય ર્થીએ ભલૂ બદલ વિક્ષકની માફી માાંગી. 

૩) ક્રોધ આવવો - ગસુ્સો આવવો 

ઉદ હરણ : ર જાને પોતાનુાં ધાયુું ક મ ન થતાાં ખબૂ ક્રોધ ચડયો.  

૪) રસ્તો આપવો -  માન આપવુાં , જગ્ય  કરી આપવી  

ઉદ હરણ : જય રે ટ્ર ફિકમ ાં એમ્બ્યયલન્સ િસ ઈ હોય તો પહલે ાં તેને રસ્તો આપવો 

જોઈએ. 
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❖ નીચે આપેલા શબ્દોની સાચી જોડણી લખો. 

૧) પ્રવતયયતર  -  પ્રત્યતુર 

૨) ઉપ્હ ર      - ઉપહ ર 

૩) પરસન   - પ્રસન્ન  

૪) સ્ર્થીતી   - સ્સ્ર્થવત  

૫) આગરહ   - આગ્રહ 

૬) વમઠી   - મીઠી      
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૨) કાવ્ય : જય જય ગરવી ગજુરાત 

 

❖ નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે આપેલ વવકલ્પોમાાંર્ી સાચો ઉત્તર શોધીને 

લખો. 

૧) કોની પયણ્ય ભવૂમ ઉપર સયવણણ પ્રભ ત ઊગ્યયાં છે ?  

(ક) ભ રતની  (ખ) બ ની   (ગ) બાપનુી  (ઘ) સોન ની  

૨) ક વ્યમ ાં કોની જયજયક ર બોલ વવ મ ાં આવી છે ?  

(ક) સોમનાથની   (ખ) મહ ર ષ્ટ્ટ્રની  (ગ) પ્રભ તની  (ઘ) સવુણગની 

૩) ‘સોન'ુ માટે કાવ્યમાાં કયો શબ્દ પ્રયોજાયો છે ? 

(ક) યશગાથા  (ખ) નાથ  (ગ) સ્વર્થ   (ઘ) ગાથા 

૪) કતવઓ કોની યશગાથા સ્વણગ અક્ષરે લખશે ? 

(ક) પયણ્યભવૂમની   (ખ) ર જાઓની   (ગ) વવશ્વની     (ઘ) ગજુરાતની   

૫) ‘વૈષ્ણવજન' કાવ્યના રચનાકાર કોણ છે ?  

(ક) નમગદ   (ખ) સદુામા   (ગ) નરસસિંહ મહતેા (ઘ) પ્રહલાદ પારેખ 

 

❖ આપેલા પ્રશ્નોના ટ ાંકમાાં ઉત્તર લખો. 

૧) કોન ાં મૈત્રીભ વ ન ેભલૂ ય તેમ નર્થી ?  

જવ બ : ભક્ત સદુામા અન ેશ્રીકૃષ્ણનો મૈત્રીભાવ ભલુાય તેમ નથી. 

 

૨) સરદાર પટેલ ધન્યવાદન ેપાત્ર કેમ છે ? 

જવ બ :  તેમણે રાજાઓના રાજ (રજવાડા) મકૂ વીને ભારત સાંઘમાાં જોડી દીધાાં, 

તેથી સરદાર પટેલ ધન્યવાદને પાત્ર છે. 
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૩) કાવ્યમાાં ગજુરાતના કયા કયા સ્થળોનો ઉલ્લેખ કરવામાાં આવ્યો છે ? 

જવ બ : કાવ્યમાાં ગજુરાતના સોમનાથ, દ્વારકા, ગગરનાર જેવા સ્થળોનો ઉલ્લખે 

કરવામાાં આવ્યો છે. 

 

૪) કાવ્યમાાં આવતા કતવઓના નામની યાદી કરો. 

જવ બ : કાવ્યમાાં આવતા કતવઓના નામ :  પ્રેમાનાંદ, દલપત, નાનાલાલ, 

દયારામ, નમગદ, મઘેાણી. 

 

❖ નીચે આપેલા પ્રશ્નોના વવગતવાર જવાબ લખો. 

૧) ક વ્યમ ાં કોની જયજયક ર બોલ વવ મ ાં આવી છે ?  

જવ બ : કાવ્યમાાં ગજુરાતની, સોમનાથની, દ્વારકેશની , તવશ્વનાથની , દત્ત 

કદગાંબર ગગરનારીની, કાળકા માતાની, દયાનાંદ, પ્રેમાનાંદ જેવા કતવ-સ્વામીઓની, 

બહુચર માતાની, અંગબકા માતાની જયજયકાર બોલાવવામાાં આવી છે, 

 

૨) સાંસ ર કોન  ગયણ ગ ય છે ? કેમ ? 

જવ બ : સાંસાર હાંમેશા અમર ભક્તોની, અમર વીરોની ભતૂમના ગણુગાન ગાય છે. 

કેમ કે તેમણે માતભૃતૂમનુાં રક્ષણ કરીન,ે સમાજન ેકાંઈક આપીન ેપોતાનુાં જીવન 

માતભૃતૂમ માટે સમતપિત કયુું છે. 

 

❖ નીચે આપેલા વવધાનોમાાંર્ી ખરાાં અને ખોટાાં જણાવો. 

૧) ગાાંધીબાપએુ રાજાઓન ાં રાજ મકૂ વ્ય ાં.         [ X ] 

૨) દલપત, નાનાલાલ તથા દયારામના મધરુ કાવ્યો ભલૂાશ ેનહીં. [    ]   

૩) કતવઓ ગજુરાતની યશગાથા રજતઅક્ષરે લખશે.    [ X ] 
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૪) કાવ્યમાાં દ્વારકેશની જય બોલાવવામાાં આવી છે.                     [    ] 

૫) નરવસિંહ મહતે એ અનેક િૌયણકર્થ ઓ લખી છે.     [ X ] 

  

❖ નીચે આપેલા શબ્દોના વવકલ્પોમાાંર્ી ખોટો શબ્દ શોધીને લખો. 

૧. રાજય : ગજુરાત, પાંજાબ, પટના, ગબહાર, મધ્યપ્રદેશ : પટના 

૨) ભક્ત : સયદ મ  , િબરી , મીર ાં , કૃષ્ટ્ણ , ત યલસી : કૃષ્ણ  

૩) ધ ત ય : સયવણણ , કપ સ , ચ ાંદી , ત ાંબય , લોઢય ાં : કપાસ  

૪) રાજા : તસદ્ધરાજ, પથૃ્વીરાજ , ચાંદ્રગપુ્ત, અકબર, નમગદ : નમથદ 

૫) કતવ : પ્રેમાનાંદ,ઝવેરચાંદ મઘેાણી, દલપત,દ્વારકેશ,નાનાલાલ : દ્વારકેશ 

 

❖ આપેલી કાવ્ય પાંક્તતનો અર્થ વવસ્તાર કરો. 

 

ભક્ત સદુામા અને કૃષ્ણના મતૈ્રીભાવ ભલુાય નહીં, 

વૈષ્ણવજન તો તનેે રે ક્ષીએ, નરસૈયો તવસરાય નહીં.  

 

અથથ : ભક્ત સદુામા અને કૃષ્ણનો મૈત્રીભાવ ભલૂી શકાય એવો નથી. સદુામાના 

કહ્ાાં તવના કૃષ્ણ તેમના તમત્રની બધી વાત -દય ુઃખ સમજી જાય છે. નરતસિંહ 

મહતેાએ કાવ્યોમાાં વૈષ્ણવોને મકહમા ગાયો છે. તે કદી ભલૂાશ ેનકહ. એમ કતવ આ 

પાંસ્ક્ત દ્વારા કહવેા તમેજ સમજાવવા માાંગે છે. 

❖ આપેલા શબ્દોની જોડણી સધુારો અને એ શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમ અનસુાર 

ગોઠવો. 

 મયક વીય  , વલલભ , અંબીક  , િોરયકર્થ  , મૈવત્રભ વ , કયશ્ન   

જવ બ : ૧) અંબબક  ૨) કૃષ્ટ્ણ ૩) મકૂ વ્ય  ૪) મૈત્રીભ વ ૫) વલ્લભ ૬) િૌયણકર્થ   
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પાઠ : ૩ પે્રરણા સ્ત્રોત 

❖ નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર મદુ્દાસર લખો. 

૧) ટીમમ ાં રમવ  મ ટે બ ળકે કહ્યાં ત્ય રે તને  કોચે તેને શયાં કહ્યાં ?  

જવ બ : ટીમમાાં રમવા માટે બાળકે કહ્ુાં ત્યારે તનેા કોચ ેતનેે કહ્ુાં, “બટેા હુાં તન ે

કેવી રીતે લઈ શકુાં ? ટીમમાાં તારા કરતાાં ઘણાાં સારા ચકડયાતાાં અને હોતશયાર 

ખેલાડી છે અને વળી આ તો ફાઈનલ મચે છે. આવુાં જોખમ હુાં ઉઠાવી ન શકુાં.” 

 

૨) બાળકની તવનાંતી સાાંભળી કોચ ેતેન ેશુાં કહ્ુાં ?  

જવ બ : બાળકની તવનાંતી સાાંભળી કોચ ેતનેે કહ્ુાં, “ભલ ેદીકરા, ત્યારે થઈ જાય ! 

જા રમ, પણ યાદ રાખજે આજે શાળાની ઈજ્જતનો સવાલ છે, મને નીચો ના 

પાડીશ. 

 

૩) છોકરો ફાઈનલ મચેમાાં કેવયાં રમ્બયો ?  

જવ બ : છોકરા એ ફાઈનલ મેચમાાં તો જાણે ચમત્કાર કયો હોય એમ રમ્યો. 

જેટલીવાર તેની પાસ ેદડો આવે, ત ેગોલ કરતો જ જાય. એની ટીમ ે

જ્વલાંત તવજય મળેવ્યો અન ેત ે“મચેનો હીરો' ઘોતિત થયો. 

 

૪) છોકર ાંએ પોતાના તપતા તવશે કોચન ેશુાં કહ્ુાં ?  

છોકર ાંએ પોતાના તપતા તવશ ેકોચન ેકહ્ુાં, “સાહબે, મારા તપતા અંધ હતા અને 

ચાર કદવસ પવૂ ેજ તઓે ગજુરી ગયા. આજે આ પહલેો કદવસ 

હતો. જ્યાાં સ્વગગમાાંથી તે મન ેજોઈ રહ્ા હતા ! આજે એમન ેબતાવી 

આપવયાં હતુાં કે હુાં પણ જીતી શકુાં છાં !” 
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❖ નીચેની આપેલી ખાલી જગ્યાઓ યોગ્ય શબ્દ દ્વારા ભરો. 

૧) એ જયારે રમતો ત્યારે એના વપતા એની રાહ જોતા મેદાનમાાં ખણૂામાાં 

બેસી રહતે ાં. 

૨) કોચે એને આ રીત ેરમતાાં  તો કદી જોયો ન હતો.  

૩) એની ટીમે જ્વલાંત વવજય મેળવ્યો. 

 

❖ કહવેતનો અર્થ સમજવો.  

૧) મન હોય તો મ ળવે જવ ય  

અર્થણ : આપણ ેકોઈપણ કામ સાચા મનથી કરીએ તો તેમાાં હાંમશેાાં સફળતા મળે જ 

છે. સાચા મનથી, પરૂી મહનેત અન ેલગનથી કામ કરીએ તો ગમ ેતેવુાં મશુ્કેલ 

કામ સરળ બની જાય છે, તથેી જ કહ્ુાં છે મન હોય તો માળવે જવાય.  

 

❖ નીચેના રૂઢિપ્રયોગોના અર્થ આપી વાક્યમાાં પ્રયોગ કરો. 

 

૧)રાહ જોવી – પ્રતીક્ષ  કરવી  

ઉદ હરણ : પ્રત્યેક ખલેાડી રમતમાાં પોતાનો વારો આવ ેતનેી રાહ જોવી પડે છે, 

 

૨) ચમત્કાર સર્જવો -  અણધાયુું ર્થવયાં   

ઉદ હરણ : સામાન્ય લાગતા છોકરાએ અંતતમ મેચમાાં ચમત્કાર સર્જયો. 

 

૩) આજીજી કરવી : વવનાંતી કરવી , કરગરવયાં  

ઉદ હરણ : રોહન ેકફલ્મ જોવા જવા માટે તનેા તપતાન ેખબૂ આજીજી કરી. 
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૪) પાછાં વળીને જોવુાં - પાછળ ફરીન ેજોવુાં  

ઉદ હરણ : સાચી લગનથી કરેલા કાયોમાાં સફળતા મળ્યા પછી વ્યસ્ક્ત પાછા 

વળીન ેજોવયાં પડત યાં નર્થી. 

 

❖ નીચે આપેલા શબ્દોની સાચી જોડર્ી લખો. 

 

૧) નીયમીત – વનયવમત  

૨) આજજજજ – આજીજી  

૩) ચમતકાર – ચમત્કાર 

૪) પરકેટીસ - પ્રેક્ક્ટસ 
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૪) કાવ્ય : માાંગ ુહુાં તે આપ પ્રભજુી 

 

❖ નીચે આપેલા પ્રશ્નોના વવકલ્પોમાાંર્ી સાચો ઉત્તર શોધીને લખો. 

૧) કાવ્યમાાં સૌન ેકેવી રીત ેપ્રમે કરવાનુાં કહવેામાાં આવ્યુાં છે ?  

(ક) મગરૂરીર્થી  (ખ) અસમાન રીતે  (ગ) સમાન રીતે  (ઘ) ભેદભાવથી 

 

૨) હાંમશેા અન્યને ઉપયોગી થવા કતવ કેવુાં શરીર માાંગે છે ?  

(ક) તાંદુરસ્ત  (ખ) વજ્રસમાન   (ગ) યવુાન   (ઘ)ખડતલ 

 

૩)  કવવ પ્રભ ુપાસ ેશુાં નથી માાંગતા ? 

(ક) ધન વૈભવ  (ખ) વજ્રક ય    (ગ) મનોબળ  (ઘ) સમ ન પ્રેમ  

 

૪) ‘મગરૂર' શબ્દનો સમાનાથી શબ્દ શુાં થાય ?  

(ક) સરળ   (ખ) ક્રોધી    (ગ) ગણુવાન  (ઘ) અભિમાની  

 

૫) …………………. કરત ાં જગમ ાં જો કદી ર્થ કી જવ ય.  

યોગ્ય તવકલ્પ પસાંદ કરો.  

(ક) રાહત કાયો  (ખ) સામાજીક કાયો   (ગ) સેવાકાયો  (ઘ) પ્રભસુેવા 

 

❖ આપેલા પ્રશ્નોનાાં ટ ાંકમાાં ઉત્તર લખો. 

૧) ધન વભૈવ મળવાથી શુાં થાય ?  

જવ બ : ધન વૈભવ મળવાથી માણસનુાં મન મગરૂર એટલ ેકે અગભમાની થઈ 

જાય છે. 
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૨) ગરીબ હોવા છતાાં કતવ શુાં કરી શકે એમ છે ?  

જવ બ : ગરીબ હોવા છતાાં કતવ ગરીબોની હાય, મશુ્કેલી દૂર કરી શકે એમ છે. 

 

૩) કવવ વજ્રસમ ન ક ય  કેમ મ ાંગે છે ?  

જવ બ : હાંમેશા લોકોને ઉપયોગી - મદદ કરવા કતવ વજ્ર સમાન કાયા માાંગ ેછે. 

 

૪) કતવ જીવન ક્યારે સફળ થયુાં ગણશ ે? 

જવ બ : જ્યારે શરીર થાકી જાય, પણ મન ન થાકે ત્યારે જીવન સફળ થયુાં 

ગણશે.  

❖ કાવ્યને આધારે નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા પ  રો. 

૧) વીર બનીન ેહણુાં ગરીબની હાય.  

૨) ઉચ્ચ-નીચ ના ભદે ન જાણુાં, સૌને ચાહુાં સમાન. 

૩) હરકદમ ઉપયોગી થાવા દે કાયા વજ્ર સમાન. 

૪) કાયા થાકે, મન નવ થાકે, જીવ્યયાં સફળ મજુ થાય. 

 

❖ નીચે આપેલી કાવ્ય પાંક્તતનો અર્થ વવસ્તાર કરો. 

ના માાંગ ુધન-વૈભવ એવા મન મગરૂર ફુલાય, 
ભલે ગરીબી વીર બનીન ેહણુાં ગરીબની હાય, 
                                      ….એવુાં મનોબળ આપ-પ્રભજુી.. 
 
અર્થણ : ધન-વભૈવથી મન અગભમાન થાય તેવુાં વરદાન ન માગુાં, ભલે ગરીબી રહી, 
તો પણ શરૂવીર બનીને ગરીબ લોકોન ેદુુઃખ દદગ દૂર કરુાં, એવયાં મનોબળ મન ે
પ્રભજુી આપ આપો. 
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❖ નીચે આપેલા શબ્દોની જોડર્ી સધુારો. 

૧) મનમગરયર - મનમગરૂર  

૨) ઊપયોબગ – ઊપયોગી   

૩) ગફરબબ - ગરીબી 

૪) સેવાકારયો - સેવાકાયો 

૫) ઉંચવનચ - ઉચ્ચ-નીચ 
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પાઠ : ૫ અનોખો આનાંદી મેળો 

❖ આપેલા પ્રશ્નોનાાં ઉત્તર ટ ાંકમાાં લખો. 

૧) તરણેતરનો મેળો ક્યાાં અન ેક્યારે ભરાય છે ? 

જવ બ : તરણતેરનો મેળો ગજુરાત રાજ્યના સયરેન્રનગર જજલ્લ ન ાં ર્થ નગઢ પાસ ે

આવેલ તત્રનતે્રેશ્વર ગામમાાં દર વિ ેભાદ્રપદન ાં શયક્લ પક્ષમ ાં સદુ ચતથુી, પાંચમી 

અને છઠના રોજ આ મેળો ભરાય છે. 

 

૨) તરણેતરના મેળામાાં કઈ-કઈ જાતતના લોકો આવે છે ? 

જવ બ : તરણતેરના મેળામાાં આજુ-બાજુનાાં ગામમાાંથી ભરવાડ, રબારી, કોળી, 

કણબી, આકહર અન ેચારણ જાતતન ાં લોકો આ મેળામાાં આવ ેછે.  

 

૩) ભરવાડ અન ેરબારી જાતતના લોકો આ મેળામાાં કેમ આવે છે ? 

જવ બ : ભરવાડ અન ેરબારી જાતતના લોકો માટે આ મળેો સ્વયાંવરનુાં અગત્યનુાં 

સ્થળ છે. વિોથી ચાલી આવતી પ્રણાલી પ્રમાણે આ જાતતના યવુાન અને 

યવુતીઓ તમેના પરાંપરાગત પોશાકમાાં આવી પોતાના માટે યોગ્ય જીવનસાથીની 

પસાંદગી કરે છે. 

 

૪) તરણેતરના મેળા તવશે કઈ દાંતકથા પ્રચગલત છે ? 

જવ બ : પ્રાચીનકાળમાાં આ જગ્યાએ અજુ ગને તીરાંદાજી સ્પધાગમાાં દ્રૌપદીન ેજીતી 

હતી એવી દાંતકથા પ્રચગલત છે. 

 

૫) ‘પાપાાંશ'ુ નામન ાં પતવત્ર કુાંડ તવશે શુાં માનવામાાં આવ ેછે ?  

જવ બ : ‘પાપાાંશ'ુ નામન ાં પતવત્ર કુાંડના પાણીમાાં ડબૂકી લગાવવાથી 
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પાપોનો નાશ થાય છે અન ેએમ પણ માનવામાાં આવે છે કે આ કુાંડનુાં પાણી ગાંગા 

નદીનાાંપાણી જેટલુાં જ પતવત્ર છે. 

 

❖ નીચેના પ્રશ્નોનાાં ઉત્તર મદુ્દાસર લખો.  

૧) ભરવાડ અન ેરબારી જાતતના લોકો તરણેતરન ાં મેળામાાં કેવી રીત ેઆવે ? 

જવ બ : ભરવાડ અન ેરબારી જાતતના લોકો તરણેતરન ાં મેળામાાં તેમનાાં 

પરાંપરાગત પોશાકમાાં આવે છે, કેમ કે અહીં તેમના સ્વયાંવરનુાં અગત્યનુાં સ્થળ 

મનાય છે. આ તમેની વિોથી ચાલી આવતી પ્રણાલી છે. યવુક-યવુતીઓ પોતાના 

જીવનસાથીની પસાંદગી કરે છે. 

 

૨) તરણેતરન ાં મેળામાાં શુાં શુાં જોવા મળે છે ?  

 

તરણતેરન ાં મેળામાાં યવુક-યવુતીઓ તેમના પરાંપરાગત પોશાકમાાં આવે છે. 

તેમની પાસ ેભરતકામ તથા આભલાથી ભરેલી છત્રી હોય છે. આ છત્રી આજે 

દુતનયામાાં ‘તરણતેરની છત્રી' તરીકે ઓળખાય છે. આ ઉપરાાંત ખાણી-પીણીની 

દુકાનો, હાથે ભરેલી અને બનાવેલી ચીજવસ્તઓુ, પશ ુપ્રદશગન, રાસ-ગરબા, હુડો, 

લોકગીત, સાંગીત જોવા મળે છે.  

 

૩) તરણેતરન ાં મેળામાાં રહવેા માટે શી વ્યવસ્થા હોય છે ? 3. 

જવ બ : તરણતેરન ાં મેળામાાં રહવેા માટે મળેાની આજુબાજુમાાં તાંબમુાાં રહવેાની 

વ્યવસ્થા હોય છે. હોટલમાાં રહવે ુાં હોય તો નજીકમ ાં આવલેા વાાંકાનેર તથા રાજકોટ 

જેવા શહરેોમાાં વ્યવસ્થા મળી રહ ેછે. 
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❖ નીચે આપેલી ખાલી જગ્યાનો યોગ્ય શબ્દ દ્વારા પરૂો. 

૧) આ મેળો સિનેિેશ્વર મહ દેવન ાં તહવે રન ાં ન મે પણ ઓળખ ય છે. 

૨) તરણતેરનો મેળો ગજુરાત રાજ્યનો સૌથી મશહરૂ મળેો છે. 

૩) આ છિી તરણેતરન ાં મેળ નયાં વવવિષ્ટ્ટ પ્રવતક બની ગઈ છે.  

૪) અર્ય ણને તીરાંદાજી સ્પધાગમાાં દ્રૌપદીન ેજીતી હતી. 

૫) અહીં એક પવવત્ર કય ાંડ છે જે પાપાાંશ ુન મે ઓળખ ય છે. 

૬) ગજુરાતનાાં જાણીતા રાસ-ગરબા અન ેહ ડો એ આ મેળાની તવતશષ્ટતા છે. 

૭) મેળાની આજુબાજુમાાં તાંબ ુમાાં રહવેાની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવે છે.  

 

❖ નીચે આપેલા શબ્દોની સાંવધ જોડો. 

૧) વત્રનતે્ર + ઈશ્વર = વત્રનેત્રેશ્વર  

૨) સ્વયમ ્+ વર = સ્વયાંવર 

૩) પ પ + અંશય = પ પ ાંશય  

૪) વવ + અવસ્ર્થ  = વ્યવસ્ર્થ   

૫) વનર્ + દોષ = વનદોષ  

❖ નીચે આપેલા શબ્દસમ  હ માટે એક શબ્દ લખો. 

૧) ત્રણ આંખોવ ળ  મહ દેવ : વત્રનેત્રશે્વર  

૨) સાંસ્કૃત ભાિાના શબ્દનુાં બોલચાલની ભાિામાાં રૂપાાંતર - અપભ્રાંશ  

3) સદીઓર્થી ચ લ્યો આવતો ફરવ જ : પ્રણ લી  

૪) પશ ુપાલન સાથ ેસાંકળાયલેી એક જાતત : ભરવાડ , રબારી  

૫) મખુ પરાંપરાથી ચાલી આવતી વ ત ણ : દાંતકથા 

૬) ભારત દેશની સૌથી પતવત્ર ગણાતી નદી : ગાંગા 
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૭) રહવેા માટે વાાંસ કે લાકડા ખોડી, જાડુાં કપડુાં બાાંધી બનાવેલ શાંકુ આકારની 

ઝાંપડા જેવા વ્યવસ્થા : તાંબ ુ

૮) ગજુરાત ર જ્યનુાં પરાંપરાગત લોકનતૃ્ય – ગરબ   

 

❖ નીચે આપેલા રૂઢિપ્રયોગોના અર્થ આપી વાક્યમાાં પ્રયોગ કરો. 

૧) મશહરૂ હોવુાં – પ્રવસદ્ધ હોવયાં  

વ ક્ય : તરણેતરની છત્રી જગમશહરૂ છે. 

૨) મનોરાંજન કરવયાં  – પ્રસન્ન કરવુાં, ખશુ કરવુાં 

વ ક્ય : લોકો મનોરાંજન કરવા મ ટે મળે મ ાં જાય છે. 

૩) વ્યવસ્ર્થ  કરવી – સગવડ કરવી  

વ ક્ય : મેળામાાં રહવેા માટે સરકારે તાંબનુી વ્યવસ્થા પરૂી પાડી છે. 

૪) આનાંદથી ઝમી ઊઠવુાં - ખશુીથી નાચી ઊઠવુાં 

વ ક્ય : લોકનતૃ્ય અન ેલોકસાંગીતથી યયવ નો અને યયવતીઓ આનાંદથી 

ઝમી ઊઠે છે. 

❖ નીચે આપેલા શબ્દોની જોડણી સધુારીને લખો. 

૧) ત્રીનેતરેસ્વર  : વત્રનેત્રેશ્વર  

૨) નીરદોસ : વનદોષ  

૩) આકરિક : આકષણક  

૪) આભયસણ : આભયષણ  

૫) પરદિનણ : પ્રદશગન 

૬) વરતળૂ : વતુગળ 

૭) વતરનદ જજ : તીરાંદ જી   

૮) અરરૂ્ન : અર્ય ણન  
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૭ કાવ્ય : ધપૂસળી થાજો 

❖ નીચે આપેલા પ્રશ્નોનાાં સવકલ્પોમાાંથી યોગ્ય જવાબ શોધીને લખો  

૧) કવવ કોની પરવ  કરવ ની ન  કહ ેછે ?  

(ક) અન્યની (ખ) દેહની (ગ) સમ જની (ઘ) ર ષ્ટ્ટ્રની  

 

૨) ક વ્યમ ાં િેન ર્થી બીજાન ાં દય ુઃખ દળવ નયાં કહવે મ ાં આવ્યયાં છે ?  

(ક) ઘરઘાંટીથી  (ખ) ધપૂસળીર્થી (ગ) દેહઘાંટીર્ી (ઘ) જ્યોતર્થી  

 

૩) કતવ કય  માગ ેવળવાનુાં કહ ેછે ?  

(ક) સવજયપાંથ ે(ખ) પડતીના (ગ) સેવાના (ઘ) ધમણન   

 

૪) ‘પ્રતતજ્ઞા' માટે કાવ્યમાાં કયો શબ્દ પ્રયોજાયો છે ?  

(ક) કાયા (ખ) પ્રલોભન (ગ) ટેક (ઘ) ધપૂસળી 

૫) જીવનના માગગમાાં પાડવા માટે ઘણ ાં ……………. સામ ેઆવશે. 

(ક) દુશ્મનો (ખ) આફતો (ગ) વળાાંકો (૫) પ્રલોભનો 

 

❖ આપેલા પ્રશ્નોના ટ ાંકમાાં જવાબ લખો. 

૧) ધપૂસળી’ બનીન ેકતવ શયાં કરવ નયાં કહ ેછે ? 

જવ બ : ‘ધપૂસળી’ બનીને કતવ બીજાન ેસગુાંધ દેવા તમ ેજાત ેબળી જજો એમ 

કહ ેછે. 

૨) કાવ્યમાાં બીજાનાાં દુુઃખ કેવી રીતે દૂર કરવાનુાં કહવેામાાં આવ્યુાં છે ? 

જવ બ : કાવ્યમાાં બીજાન ાં દુુઃખ દૂર કરવા આપણી દેહઘાંટીથી દળીન ેદુુઃખ દૂર 

કરવ નયાં કહવે મ ાં આવ્યયાં છે. 
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૩) કાવ્યમાાં ટેક સાચવવા શુાં કરવાનુાં કહવેામાાં આવ્યુાં છે ?  

જવ બ : કાવ્યમાાં ટેક સાચવવા બીજા લોકો ખોટુાં – બરુૂાં કહ ેતો ગળી જવાનુાં 

કહવેામાાં આવ્યુાં છે. 

 

૪) કતવ કેવી રાહ ત્યજવ નયાં કહ ેછે ? કેમ ?  

કતવ પડતીની રાહ ત્યજવ નયાં કહ ેછે, કેમ કે આપણ ેતવજય પાંથ ેઆગળ વધવ નયાં  

છે માટે. 

 

❖ આપેલા વવધાન માટે કારર્ો આપો. 

૧) સગુાંધી અન્યને દેવા, તમે જાતે બળી જાજો , 

કારણ કે બીજાન ેસગુાંધી આપવા માટે તમ ેપોતાની જાતને ધપૂસળી જેમ બ ળી 

ન ખજો. માનવની કાયા મળી છે તો પરોપકારી બની અન્યનુાં જીવન સગુાંધી – 

સારુાં બનાવો. 

૨) કાવ્યમાાં સ્વયાંની જ્યોતને પ્રજ્જવગલત રાખવાનુાં કહવેાયયાં છે,  

કારણ કે તવરોધીઓ તનેે બયઝવવ  મ ટે સ મ ેઆવિે અને પજવશે, પણ આપણ ે

પોતાની પ્રતતજ્ઞા સાચવવા બીજા જે કાંઈ પણ કહ ેત ેગળી જઈન ેપણ સ્વયાંની 

જ્યોત પ્રજજવગલત રાખવાની છે. 

 

❖ નીચે આપેલી કાવ્ય પાંક્તતનો અર્થવવસ્તાર કરો. 

‘તારી જ્યોત બઝુવવા – ઘણાાં મેદાનમાાં પડશ,ે  

તમારો ટેક સાચવવા, બીજા કહ ેતે ગળી જજો .’’  

અર્થણ : આ કાવ્ય પાંસ્ક્તમાાં કતવ આપણન ેકહ ેછે કે તમારી જયોત બઝુવવા તમન ે

હરાવવા ઘણાાં લોકો તમારી સામ ેમેદાન ેપડશે પણ તમારે તમારી પ્રવતજ્ઞ   
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સાચવવા બીજા કાંઈ પણ કહ ેતે ગળી જવા એટલે કે ત ેતરફ ધ્યાન ન આપવા 

કહ ેછે. તમારે તમારુાં ધ્યેય પાર પાડવાનુાં છે. 

 

❖ નીચે આપેલા પ્રશ્નોના એક વાક્યમાાં જવાબ લખો. 

૧) બીજા ઘણ ાં શા માટે મદેાનમાાં પડશે ?  

જવ બ : બીજા ઘણ ાં તમારી જ્યોત બઝુવવા મેદાનમાાં પડશે. 

૨) પોતાની ટેક સાચવવા શુાં કરવા કહવેાયુાં છે ?  

જવ બ : પોતાની ટેક સાચવવા બીજા કોઈ કહ ેતો તે ગળી જવાનયાં કહવેાયયાં  છે. 

૩) ‘બીજા કહ ેતે ગળી જજો’ સમજાવો.   

જવ બ : કોઈ વ્યસ્ક્ત બરુૂાં ભલુાં કહ ેકે બોલે તો તેના તરફ ધ્યાન ન આપતાાં તેને 

કાંઇ કહશેો નકહિં. 

૪) ‘જ્યોત’ શબ્દનો સમાનાથી શબ્દ લખો. 

જવ બ : ‘જ્યોતત’ શબ્દનો સમાનાથી શબ્દ છે. પ્રકાશ , ઉજાસ 

 

❖ આ વવભાગને બ વવભાગમાાંર્ી બાંધબેસતો શબ્દ શોધીને લખો. 

     અ        બ  

૧) દેહ   = પરવ   

૨) દેહઘાંટી   = દય ુઃખ  

૩)ત્યજીને   = પડતી  

૪) ધપૂસળી  = મ નવ  

૫)પ ડત    = પ્રલોભન  
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નીચે આપેલા શબ્દો ઉદાહરણ  અનસુાર પઢરવવતિત કરી વાક્યપ્રયોગ કરો.  

 

ઉદાહરણ: માનવ = માનવી 

વાક્ય : દરેક માનવીએ પરસ્પર પ્રમેથી રહવે ુાં જોઈએ.  

૧) સયગાંધ = સયગાંધી  

વ ક્ય : દરેક માનવીએ જાત ેઘસાઈન ેબીજાના માટે સગુાંધ ફેલાવવી જોઈએ. 

૨) દય ુઃખ = દય ુઃખી  

વ ક્ય : આપણે દુુઃખી લોકોના દુુઃખ દૂર કરવા જોઈએ. 

3. તવજય = વવજયી  

વ ક્ય : પ્રલોભનો સામે ટકી ન ેઆગળ વધ ેત ેજ સાચો તવજયી. 

૪) સાચવવા : સાચવણી 

વ ક્ય : દરેક મનષુ્ય સદ્ગુણોની સાચવણી કરવી જોઈએ.  

 

❖ નીચે આપેલા શબ્દોની જોડર્ી સધુારો. 

૧) ધયપસળી  = ધપૂસળી 

૨) દેહઘાંફટ   = દેહઘાંટી  

૩) બયજવવ   = બઝુવવા    

૪) વીજયપાંથ  = તવજયપાંથ 

૫) પળવત   = પડતી   

૬) સગુાંવધ   = સગુાંધી 
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૮) સફળતાનો માંત્ર લગની 

❖ નીચે આપેલા પ્રશ્નોનાાં જવાબ લખો. 

૧) આઇન્સ્ટ ઇન પ સ ેકોણ જતયાં ?  

જવ બ : આઇન્સ્ટ ઇનની સિળત ર્થી પ્રભ વવત ર્થઈને ઘણ ાં યયવ નો તેમને 

મળવ  આવત  હત . એમની પ સ ેજીવનમ ાં સિળત  મેળવવ  મ ટે મ ગણદિણન 

મેળવત  હત . 

૨) આઇન્સ્ટ ઇન ક્ય રે દય ુઃખી કે વનર િ ર્થઇ જત ાં ?   

જવ બ : આઇન્સ્ટ ઇન જય રે ન ન  હત  ત્ય રે ગબણતન  વવષયમ ાં ખયબ 

ગભર ત  હત . તેમ ાં હાંમેિ  વનષ્ટ્િળ ર્થત . ત્ય રે તમેન  વમત્રો મજાક ઉડ વત  

હત  ત્ય રે આઇન્સ્ટ ઇન દય ુઃખી કે વનર િ ર્થઇ જત . 

૩) આઇન્સ્ટ ઇનન ેકયો વવચ ર આવ્યો ?  

જવ બ : આઇન્સ્ટ ઇનને વવચ ર આવ્યો કે ‘હયાં બધી રીત ેસ રો છાં મ ર મ ાં કિી 

કમી નર્થી ,તેમ છત ાં મ રે ગબણતર્થી િ  મ ટે ડરવયાં કે ગભર વયાં જોઈએ ? ’ 

૪) આઇન્સ્ટ ઇન ેકેવી રીત ેસિળત  પ્ર પ્ત કરી ? 

જવ બ : આઇન્સ્ટ ઇને સતત એકધ રી ધનૂ ર ખી ગબણતની સ ધન  કરવ નયાં 

િરૂ કરી દીધયાં , સતત એકધ ર  પફરશ્રમ અને ધનૂન  પફરણ મ ેગબણત અને 

વવજ્ઞ ન મ ાં તમેણ ેવનપયણત  અન ેસિળત  પ્ર પ્ત કરી.  

   

❖ નીચે આપેલી ખાલી જગ્યાઓ યોગ્ય શબ્દ વડ ેિરો. 

૧) આઇન્સ્ટ ઇનની સફળતા ર્થી પ્રભ વવત ર્થઈ ઘણ ાં યયવ નો તમેને મળવ  

આવત ાં. 

૨) એમની પ સ ેજીવનમ ાં સિળત  મળેવવ  માર્થદશથન મેળવત . 

૩) આજે લોકો મ ર ાં બાંને વવષયન ાં સસદ્ાાંતો ને અનયસરે છે. 
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૪) સ ચી લગન કે ધનૂ હોય તો સિળત ન ાં સશખરો આસ નીર્થી સર કરી િક ય 

છે.  

❖ નીચેના રૂઢિપ્રયોર્ોનાાં અથથ આપી વાક્યમાાં પ્રયોર્ કરો. 

૧) પ્રભ વવત ર્થવયાં : પ્રભ વમ ાં આવવયાં  

વ ક્ય : આઇન્સ્ટ ઇનની સિળત ર્થી પ્રભ વવત ર્થઈ ઘણ ાં યયવ નો તેમન ેમળવ  

આવત ાં. 

૨) વનર િ ર્થઈ જવયાં : ઉદ સ કે બખન્ન ર્થઈ જવયાં. 

વ ક્ય : વનષ્ટ્િળત  મળવ ર્થી મ ણસ વનર િ ર્થઈ જાય છે. 

૩) મ ગણદિણન આપવયાં : સ ચી સમજ આપવી 

વ ક્ય : વિક્ષક વવદ્ય ર્થીઓન ેમ ગણદિણન આપ ેછે. 

૪) વિખરો સર કરવ  : ખબૂ સિળત  મળેવવી  

વ ક્ય : સયનીત  વવબલયમ્બસે સખત મહનેતર્થી અવક િન  વવષયમ ાં વિખરો સર 

કય ણ.  

૫) મજાક ઉડ વવી : રમજૂ કરવી , હરે ન કરવયાં  

વ ક્ય : તોિ ની બ ળક બીજા બ ળકોની મજાક ઉડ વતો રહ ેછે. 

૬) વનપયણત  પ્ર પ્ત કરવી : ખબૂ વવદ્વ ન ર્થવયાં  

વ ક્ય : એકધ રી મહનેત અન ેલગનર્થી કોઈપણ વવષયમ ાં વનપયણત  પ્ર પ્ત 

કરી િક ય.  

❖ નીચે આપેલા શબ્દોની સાચી જોડણી લખો. 

૧) મ ગદણિણન = મ ગણદિણન  ૪) પફરસ્રમ = પફરશ્રમ  

૨) નીર સ  = વનર િ      ૫) સીધ ાંત = વસદ્ધ ાંત 

૩) નીપણૂત  = વનપયણત   ૬) ઉતસ હીત = ઉત્સ ફહત  
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સવચાર સવસ્તાર 

❖ ભચિંતનાત્મક પાંક્તતઓમાાં રજૂ થયેલા સવચારને કે બોધિાવને પકડી 
એને સવસ્તારપવૂથક વણથવવામાાં આવે, તેને ‘સવચાર સવસ્તારની 
પ્રવસૃિ’ કહવેાય. 

 

સવચાર સવસ્તારમાાં ધ્યાનમાાં રાખવાની બાબતો 

➢ વ ાંચવયાં, જાણવયાં અન ેવવચ રવયાં એ વવચ ર વવસ્ત ર કરવ ની પ ય ની બ બત છે. 

➢ િ્દનો અર્થણ સમજવ નો પ્રયત્ન કરત  જઈને પાંસ્ક્ત – પાંસ્ક્તઓન  મયખ્ય 

વવચ રન ેસમજીન ે  લખવો એ વવચ ર વવસ્ત ર કરવ ની ખ સ અગત્યની 
બ બત છે.  

➢ પાંસ્ક્તઓમ ાંર્થી સરળ અર્થણ સમજાય પછી એમ ાંર્થી પ્રગટત  અન્ય અર્થો-
સબૂચત ર્થો કે ગઢૂ ર્થોન ેસમજવ નો પ્રયત્ન કરીન ેતેમ ાંર્થી િો બોધ મળે છે ત ે

લખવો.  
➢ પાંસ્ક્તન  મયખ્ય વવચ રને સમજવ  મ ટે એન ેઅનયરૂપ અન્ય એવી પાંસ્ક્તઓ, 

દ્ર્ષ્ટ્ટ ાંતો, રૂફઢપ્રયોગો કે કહવેતો લખવી.  
➢ પાંસ્ક્તન  મયખ્ય વવચ રને ઉદ હરણ દ્વ ર  સમજાવ્ય  પછી અંત ેવવચ ર 

વવસ્ત રન  સ ર ાંિરૂપે પોત નયાં માંતવ્ય રરૂ્ કરવયાં જોઈએ. 

➢ સ મ ન્ય રીત ેવવચ ર વવસ્ત ર કે અર્થણવવસ્ત રન  લેખનન ેઆપણ ેત્રણ િકર મ ાં 
કરવયાં જોઈએ. 

➢ પ્રર્થમ િકર મ ાં એમ ાં રહલેો મયખ્ય વવચ ર લખવો.  
➢ બીજા િકર મ ાં એ પાંસ્ક્તઓની વવગતો રષ્ટ્ટ ાંતો દ્વ ર  સમજાવવી. 
➢ ત્રીજા િકર મ ાં િરીર્થી સ રરૂપ વવગતો સ ર્થ ેપોત નયાં માંતવ્ય રરૂ્ કરવયાં. 

    

“સમિ એવો શોધવો, જે િાલ સરીખો હોય;   

સખુમાાં પાછળ પડી રહ,ે દુ:ખમાાં આર્ળ હોય”  
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 િ્દનો અર્થણ સમજવ નો પ્રયત્ન કરત  િીખીએ.  

વમત્ર – દોસ્ત  

ઢ લ – તલવ ર સ મ ેરક્ષણ મેળવવ નયાં ક ચબ  કે મગરની ચ મડીમ ાંર્થી બનેલયાં 

હવર્થય ર. 

સરીખો – સમ ન  

  આ પાંસ્ક્તનો સ દો અર્થણ એ છે કે – “વમત્ર એવો િોધવો જોઈએ કે જે ઢ લ જેવો હોય, 

સયખમ ાં ત ેભલ ેપ છળ રહ ેપરાંત ય દય :ખમ ાં તો હાંમેિ ાં આગળ રહતેો હોવો જોઈએ.”    

આ ધ્ય નમ ાં ર ખવ ની બ બતોન ેઆપણ ેએક ઉદ હરણ દ્વ ર  સમજીએ.  

                      

 
 

વમત્રો પણ આવ  જ હોવ  જોઈએ, આપણ  જીવનમ ાં જ્ય રે દય :ખનો કે મયશ્કેલીનો 

સમય હોય ત્ય રે આગળ આવી, સ ર્થ ેરહીને મદદ કરત  હોવ  જોઈએ, પછી ભલ ે

આપણ ેસયખી હોઈએ ત્ય રે પ છળ રહતે  હોય. 
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 આ વવચ ર વવસ્ત રમ ાં તમ ેરષ્ટ્ટ ાંત આપવ  મ ટે ‘કૃષ્ટ્ણ અને સયદ મ ની વમત્રત ’, ‘ર મ 

અને હનયમ નજીની વમત્રત ’ જેવ  ઉદ હરણ મકૂી િકો. 

શ્રીર મ અને હનયમ નજીની વમત્રત  જોઈએ તો સીત જીની િોધમ ાં અત્યાંત મયશ્કેલીન  

સમયમ ાં હનયમ નજી આગળ રહ્ય  અન ેજ્ય રે ર મ ગ દી પર બઠે  ત્ય રે તઓે ઢ લની 

જેમ પ છળ પણ રહ્ય  હત  
  

આમ, આપણ ેવમત્ર પસાંદગીમ ાં ખબૂ જ ધ્ય ન ર ખવયાં જોઈએ. સ ચ  વમત્રો ઢ લ જેવ  

હોય છે, જે મયશ્કેલીન  સમયમ ાં હાંમેિ ાં સ ર્થ આપત  હોય છે અન ેસયખમ ાં કોઈ અપેક્ષ  

ર ખત  નર્થી. આવ  સ ચ  વમત્રો જ આપણ ેપસાંદ કરવ  જોઈએ. 

 

Write in your note book 

“સમિ એવો શોધવો, જે િાલ સરીખો હોય; 

સખુમાાં પાછળ પડી રહ,ે દુ:ખમાાં આર્ળ હોય” 

      અહીં કવવ કહ ેછે કે – “વમત્ર એવો િોધવો જોઈએ જે ઢ લ જેવો હોય, સયખમ ાં ભલ ે

પ છળ રહ,ે પણ દય :ખમ ાં હાંમેિ ાં આગળ રહતેો હોવો જોઈએ.” અહીં પાંસ્ક્તમ ાં ઢ લનયાં 

ઉદ હરણ આપવ મ ાં આવેલયાં છે. જ્ય રે યયદ્ધ કે લડ ઈ ર્થત  ન હોય ત્ય રે ઢ લ 

સૈવનકની પીઠ પ છળ ભર યેલી રહ ેછે, પરાંત ય સ મ ેજ્ય રે તલવ રનો ઘ  પડવ નો 

હોય ત્ય રે ઢ લ સવૈનકની આગળ આવી તલવ રન  ઘ ન ેપોત ન  પર ઝીલી લ ેછે. 

વમત્રો પણ આવ  જ હોવ  જોઈએ. આપણ  જીવનમ ાં જ્ય રે દય :ખનો કે મયશ્કેલીનો 

સમય હોય ત્ય રે આગળ આવી, સ ર્થ ેરહીને મદદ કરત  હોવ  જોઈએ, પછી ભલ ે

આપણ ેસયખી હોઈએ ત્ય રે ત ેપ છળ રહતે  હોય. 

  

     

   આમ સ ચ  વમત્રો ઢ લ જેવ  હોય છે, આપણ  દય :ખમ ાં હાંમિે ાં સ ર્થ આપત  હોય છે 

અને સયખમ ાં કોઈ અપકે્ષ  ર ખત  નર્થી. આવ  વમત્રો જ આપણ ેપસાંદ કરવ  જોઈએ.   
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વ્યાકરણ 

સવશેષણ – સવશેષ્ય 

❖ સાંજ્ઞાના અથથમાાં કાંઈક સવશેષતા લાવવા જે પદ મકૂાય છે તેને 
સવશેષણ કહ ેછે.  

❖ ઉદાહરણ તરીકે   

સિેદ બબલ ડી                સયાંદર મોર  

ઠાંડય પ ણી                    પ ાંચ દેવ  

ગરમ ચ                     ઊંચો પવણત  

મોટી પેસ્ન્સલ                હોવિય ર વવદ્ય ર્થી 

ન નયાં બ ળક                 ખ ટી આંબલી  
 

❖ અહીં, સિેદ, ઠાંડય, ગરમ, મોટી, ન નયાં, સયાંદર, પ ાંચ, ઊંચો, હોવિય ર અને  ખ ટી   
જેવ  િ્દો ન મન  રાંગ, ગયણ, આક ર, ઊંચ ઈ, સાંખ્ય  વગેરે જેવ  અર્થણની 
વવિેષત  દિ ણવ ેછે, તરે્થી ત ેબધ જ િ્દો સવશેષણ છે.  

 

બબલ ડી કેવી?   સિેદ  

પ ણી કેવયાં?  ઠાંડય  

ચ  કેવી?  ગરમ   

પેસ્ન્સલ કેવી?  મોટી  

બ ળક કેવયાં?  ન નયાં  

મોર કેવો?  સયાંદર  

દેવ કેટલ ?  પ ાંચ  

પવણત કેવો?  ઊંચો  

વવદ્ય ર્થી કેવ ?  હોંવિય ર  
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આંબલી કેવી?  ખ ટી  
 

❖ અહીં સિેદ, ઠાંડય, ગરમ, મોટી, ન નયાં, સયાંદર, પ ાંચ, ઊંચો, હોવિય ર, ખ ટી 
જવ બ રૂપ ેમળત  વવિેષણ છે.  

ર વધક  અણીવ ળી પેસ્ન્સલર્થી લખ ેછે. 

હ ર્થ ચોખ્ખ  પ ણીર્થી ધોવ  જોઈએ. 

પરમ સયાંદર અક્ષરે લખ ેછે.  

ર વધક  કેવી પેસ્ન્સલર્થી લખ ેછે ?   અણીવાળી 

હ ર્થ કેવા પ ણીર્થી ધોવ  જોઈએ ?    ચોખ્ખા  

પરમ કેવા અક્ષરે લખ ેછે.?     સુાંદર  

 

સવશેષ્ય 

❖ સવશેષણોથી જે શબ્દોની સવશેષતા બતાવાતી હોય, તે શબ્દને 
સવશેષ્ય કહવેાય છે અને આ સવશેષ્ય એટલે નામ (સાંજ્ઞા).  

સવશેષણવાળા શબ્દો 
મીઠી કેરી                     

લ લ ગયલ બ      

પ ાંચ વવષય  

ગરમ ઉક ળો                

ભીની મ ટી 

કેરી કેવી?  મીઠી  

ગયલ બ કેવયાં? લ લ 

વવષય કેટલ ?  પ ાંચ  

મ ટી કેવી?  ભીની  
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મીઠી, લાલ, પાાંચ,ર્રમ, િીની           → સવશેષણ  

કેરી, ગલુાબ, સવષય, ઉકાળો, માટી    → સવશેષ્ય   

Practice work 

❖ સવશેષણ અને સવશેષ્યને શોધો 
1. તીખયાં મરચયાં 
2. લીલયાં પ ન  

3. તોિ ની બ ળક  

4. નટખટ વ નર  

5. લયચ્ચો વરસ દ  

6. સિેદ કબતૂર ઊડ ેછે.  

7. મ ત  રાંગબેરાંગી ફૂલ લ વ ેછે.  

8. જય પ સ ેત્રણ સ ઈકલ છે.  

 

 

 


