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                                    પાઠ- ૩. મહનેતનો રોટલો 
      - (બોધકથા) પન્નાલાલ પટેલ  

➢ અઘરા શબ્દો 
1) પગરખા   
2) નવાઈ   

3) મળૂમાાં   

4) પરમ દદવસે 

5) દિલ    

6) વાયદો  
  

➢ શબ્દાથથ 
1) પગરખા =  પગન ાં રક્ષણ કરનારા 
2) નવાઈ  =  આશ્વયથ 
3) મળૂમાાં   =  પહલેાથી 
4) પરમ દદવસે =  આજના બે દદવસ પછી 
5) દિલ  =  મોડ ાં 
6) વાયદો  =  મ દત 

 

➢ વવરામ ચિહનો    - ભાષાલેખનમાાં વવરામચિહનોન ાં ઘણ ાં મહત્વ છે. ખાસ કરીને  
અથથ કે ભાવ અન સાર ભાષાને સિોટ બનાવવા 
વવરામચિહનો આવશ્યક છે. 

 

પણૂથ વવરામ ( . ) અલ્પ વવરામ ( , )  
 
 
 

 
 

 પ્રશ્નચિહન ( ? )         ઉદ્દગારચિહન ( ! ) 

વવરામ ચિહનો 
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1) પણૂથ વવરામ ( . ) 
પણૂથવવરામનો ઉપયોગ વાક્ય પણૂથ થત  ાં દશાથવવા થાય છે. અને શબ્દોને ટૂાંકમાાં લખવાના 
થાય ત્યારે પણ પણૂથવવરામ નો ઉપયોગ થાય છે.  

• કાશી નગરમાાં એક મોિી રહતેો હતો. 
• ચલ. ( ચલચખતાંગ ) , ચિ. ( ચિરાંજીવી ) 

 

2) અલ્પ વવરામ ( ,  ) 
અલ્પવવરામનો ઉપયોગ સાંબોધન કરવા, બેથી વધારે પદો કે શબ્દસમહૂો પછી તથા દીઘથ 
વાક્યોમાાં વચ્િે અટકવાની જરૂર પડે ત્યારે થાય છે. 

• બેદિકર રહો મહારાજ, વાયદો નદહ ચકૂ ાં . 
•  પરી, મનય, અને ધ્યાન મેળામાાં િરવા ગયાાં.  

 

3) પ્રશ્ન ચિહન ( ?   ) 
વાક્યમાાં પ્રશ્નનો ભાવ દશાથવવા માટે વાક્યના અંતે પ્રશ્નચિહન મકૂવામાાં આવે છે. જેથી 
વાિક- ભાવક તે પ્રશ્નવાક્ય છે એમ સમજી શકશે. ‘ ક્યાાં’, ‘ કેમ’ , ‘ કેવ ાં’ , ‘ શા માટે’ ,‘ કઈ’,  
‘ કોણ’ , ‘ કોન ાં’ વગેરે શબ્દો પ્રશ્નનો ભાવ દશાથવે છે.  

• કેમ મ ૂાંગા થઈ ગયા?  

• કોણ આવ્ ાં?    
4) ઉદ્દગ્ાર ચિહન ( !    ) 

આશ્રયથ, પીડા, વધક્કાર, હષથ, પ્રશાંસા કે દ :ખની લાગણી બતાવવા વાક્યમાાં ઉદ્દગારચિહન 
વપરાય છે. ક્યારેક કટાક્ષ કરવામાાં પણ ઉદ્દગ્ારચિહન વપરાય છે. જેમ કે,  

• શા વવિારમાાં પડી ગયા છો, મહારાજ! 
• ત ાં તો બહ  બહાદ ર! સસલી જોઈને ભાગ્યો!  

 

                            સ્વાધ્યાય  
➢ સાદહત્ય 

 
પ્ર-1 નીિેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાાં લખો. 
1)  મોિી ભગત સ્વભાવે કેવા હતા? 

જ)  મોિી ભગત સ્વભાવે પ્રામાચણક હતા. 
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2)  મોિી પરચ રણ લેવા જવાન ાં કહ ેછે ત્યારે સાધ  શ ાં કહ ેછે? 

જ)  મોિી પરચ રણ લેવા જવાન ાં કહ ેછે ત્યારે સાધ  કહ ેછે કે, ” રહવેા દો ભગત,એટલા પૈસાની 
આપણા તરિથી તમાક  પીજો.”  

 

3)  મોિીભગત નવા ઓજારો ક્યારે વસાવી શક્યા? 

જ) મોિીભગત નવા ઓજારો બાર મદહના પછી વસાવી શક્યા. 
 

4)  માણસના  હાથ – પગ વવશે મોિી ભગત શ ાં માને છે? 

જ) માણસના  હાથ – પગ વવશે મોિી ભગત માને છે કે , “ ભગવાને હાથ- પગ કઈ બેઠા – બેઠા 
ખાવા માટે નદહ, કામ કરવા આપ્યા છે.” 

 
5) છેલ્લે મોિી ભગત સાધ  વવશે શ ાં કહ ેછે?  
જ) છેલ્લે મોિી ભગત સાધ  વવશે શ ાં કહ ેછે “ આપ ખરા સાધ ! ”  
   

પ્ર- 2 નીિેના પ્રશ્નોના જવાબ સવવસ્તાર વાક્યમાાં લખો. 
 

1)  સાધ ને ક્યારે નવાઈ લાગી ? 

જ)  ઘણા સમય પછી સાધ  જ્યારે મોિીને મળ્યા ત્યારે મોિીએ સાધ ને કહ્ય ’’ ઓજાર બગાડી ગયા 
હતા તે  ને તમે સાધ  મહારાજ ! “ ત્યારે સાધ ને નવાઈ લાગી. 

 

2)  મોિીની પ્રામાચણક્તાનો બદલો સાધ એ કેવી રીતે વાળ્યો? 

જ)  મોિીની પ્રામાચણક્તાનો બદલો સાધ એ મોિીનાાં ઓજારો સોનાના બનાવીને વાળ્યો. 
 

3)  મોિીને ક્યારે દ : ખ થ્ ? 

જ) મોિીને દ : ખ ત્યારે થ્  જ્યારે સાધ  મહારાજે લોખાંડના ઓજારો સોનાના બનાવી દીધા. 
          
 

➢ વયાકરણ  

પ્ર-3 નીિેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો. 
     

1)  “ મારી પાસે સીવેલાાં તૈયાર નથી.” 

જ)  આ વાક્ય મોિી ભગત બોલે છે. 
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2)  “ બેદિકર રહો મહારાજ , વાયદો નદહ ચ ક ાં “. 

જ)  આ વાક્ય મોિી ભગત બોલે છે. 

 

3)  “ હરામનો પૈસો મને ન ખપે.” 

જ)  આ વાક્ય મોિી ભગત બોલે છે. 

 

4)  “ આ કાિી દ કાનને પાકી કરો.” 

જ)  આ વાક્ય સાધ  મહારાજ બોલે છે. 

 
પ્ર-6 નીિેના શબ્દોના સમાનાથી શબ્દો લખો  
1)  પગ   = િરણ  2)  નવાઈ   =  આશ્વયથ 
3)  દકિંમત   =  મલૂ્ય  4)  દ વનયા   =  વવશ્વ 

5)  ઓજાર   =  સાધન  6)       આનાંદ      =      ખ શી 
 

પ્ર-8 નીિેના શબ્દોના વવરૂધ્ધાથી શબ્દો લખો. 
1)    પ્રામાચણક x અપ્રામાચણક  2) જૂઠ ાં x  સાચ  
3)    વવશ્વાસ  x અવવશ્વાસ   4)    દિકર x        બેદિકર 

5)    વેિવ ાં  x ખરીદવ ાં    

 

વનબાંધ 

 મહનેત ન ું મહત્વ 

  ગ જરાતીમાાં જાણીતી પાંક્ક્ત છે’ વસદ્ધિ તેને જઇ વરે જે પરસેવે ન્હાય’ કવવ અહી 
મહનેતનો મદહમા વણથવે છે. જે વયક્ક્ત મહનેત કરે છે તેને સિળતા હમેશા પ્રાપ્ત થાય છે. 
સિળતાનો કોઈ શોટથકટ હોતો નથી. કેમકે કઠોર મહનેતનો બીજો કોઈ વવકલ્પ જ નથી હોતો જેની 
પાસે મહનેત રૂપી પારસમણી છે તેને જ સિળતા રૂપી સોન ાં પ્રાપ્ત થાય છે. 
  શ્રીમદ ભાગવત ગીતામાાં પણ મહનેતનો મદહમા ગવાયો છે તેમાાં લખ્ ાં છે કે મન ષ્યે 
મહનેત કયાથ વગર ખાવ ાં જોઈએ નહી. બાઇબલ પણ કહ ેછે કે માણસે મહનેતા વગરન ાં કાઇ લેવ ાં 
જોઈએ નહીં. આપના રાષ્રવપતા મહાત્મા ગાાંધીજી પણ મહનેતને મહત્વ આપતા હતા તેથી તે મહાન 
બની શક્યા તો આપણે પણ મહનેત કરવી જ જોઇએ. 
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  ભારતની સૌથી મોટી રીલાયન્સ કાંપની ના સ્થાપક શ્રી ધીર ભાઈ અંબાણી એક સમયે 
ખ બ જ નાન ાં કામ કરતાાં હતા તથા વનરમા કાંપનીના માચલક કરશનભાઇ પટેલ પણ સાયકલ પર 
જઈને નાની કોથળીમાાં પાવડર વેિવા જતાાં હતા. પોતાની મહનેત અને ધગસથી એમને 
સિળતાના વશખરો સર કયાથ એવીજ રીતે આપના ભતૂપવૂથ રાષ્રપતી અને દેશના ટોિના વૈજ્ઞાવનક 
ડોં. અબ્દ લ કલામ પણ પોતાનો અભ્યાસ પણૂથ કરવા માટે ઘરે – ઘરે જઈને છાપા વેિવાન ાં કામ 
કરતાાં હતા.  
  આમ મહનેત થી જ આગળ આવી શકાય છે એવ ાં જાણી ઉપરના બધા વયક્ક્ત એ 
ખબૂ મહનેત કરી ખબૂ સિળ થયા તો આપણે પણ મહનેતને જ મહત્વ આપી ખબૂ મહનેત કરવી 
જોઈએ. 
 
➢ પ્રવવૃિ 

 
નીિેનાાં કોષ્ટકમાાંથી રૂદિપ્રયોગ શોધો.  
 
1) પગ ઉપાડવો    2) જીવ બળવો. 
3) બેઠાાં બેઠાાં ખાવ ાં    4) પેટનો ખાડો પરૂવો 
5) ખણૂામાાં નાખવ ાં  

 
શ ન  પે   ટ નો  ખા ડો  પ ૂ ર વો વ અ 
 ગ  ત બે પ સા ધ  ન સા મ ગ્રી ર ર 
થ  રા ઠાાં ગ લ ખ ૂ ણા માાં ના ખ વ ાં જ 
વો દ બે ઉ જજ ત જજ ત ના ક ર ક 
ઉ ના ઠાાં પા ન  ધા જી વ બ ળ વો ર 
દા પ ખા ડ બા વ ડા ના બ ળ થી વી 
ર થ વ ાં  વો પ ર મ ગ વત કા બે લ 
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કાવય - 4. સ ાંદર – સ ાંદર 
  - (પ્રકૃવતગીત) ધમેંન્ર માસ્તર ‘ મધ રમ’  
 

➢ અઘરા શબ્દો  
1) સ રજ  2) િાાંદો  
3) સદરતા  4) ઉષા 
5) વનશા  6) વન   
7) ઉપવન  8) ચગદરવર 

9) વવભ   10) મ જ 
 

 
➢ શબ્દાથથ  

 

1) સ રજ  = સયૂથ  2) િાાંદો  =  શવશ 

3) સદરતા  =  નદી  4) ઉષા  =  સવાર 

5) વનશા  =  રાવિ  6) વન  =  જ ાંગલ 
7) ઉપવન  =  બગીિો  8) ચગદરવર =  પવથત 

9) વવભ   =  ભગવાન 10) મ જ  =  મને 

 
સ્વાધ્યાય  

➢ સાદહત્ય 

 
પ્ર-1 નીિેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાાં લખો. 
 

1)  આકાશમાાં શ ાં – શ ાં સ ાંદર દેખાય છે? 

જ)  આકાશમાાં સરૂજ , િાાંદો , તારા , સ ાંદર દેખાય છે. 

 

2)  કવવના મનમાાં બધ  જ સ ાંદર જોઈને શો વવિાર આવે છે? 

જ)  કવવના મનમાાં બધ  જ સ ાંદર જોઈને વવિાર આવે છે કે ‘’ આ સ ાંદરતાન  સર્જન કરનાર  
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         ભગવાન કેવા હશે?. 
3) ‘ પરોિ અને રાત સ ાંદર છે’. – કઈ પાંક્ક્તમાાં આ ભાવ વયક્ત થયો છે?  
જ) ‘ પરોિ અને રાત સ ાંદર છે’ આ ભાવ ‘ ઉષા સ ાંદર વનશા સ ાંદર’  પાંક્ક્તમાાં વયક્ત  થયો છે. 
  

4)  ધરતી પર શ ાં- શ ાં સ  ાંદર દેખાય છે?  

જ) ધરતી પર સદરતા અને સરોવર, સવાર અને રાિી, વન, ઉપવન અને ચગદરવર,  
 માછલી, પાંખી,પવન તેમજ માનવહૈ્ ાં સ  ાંદર છે. 
 
➢ વયાકરણ 

 

પ્ર-2 કાવયમાાંથી શોધી શબ્દજોડકા બનાવો. 
 
1)  સરૂજ - િાાંદો  2)  સદરતા - સરોવર 

3)  ઉષા - વનશા  4)  વન - ઉપવન 

             
પ્ર-3 નીિેના શબ્દ માટે કાવયમાાં કયો શબ્દ પ્રયોજાયો છે તે લખો 
 

1)  સયૂથ -  સરૂજ   2)  જ ાંગલ -  વન 

3)  પવન -  સમીર   4)  આકાશ -  નભ 

5)  પ્રભ  -  વવભ    6)  કાવય -  કવવતા 
  

પ્ર-6 કાવયપાંક્ક્ત પણૂથ કરો. 
  

ઉષા સ ાંદર------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------- શાાંત સમીર 
પ્ર-7 નીિે આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવો 
 

1)  વનશા  પાંખી   ઉપવન  ચગદરવર માછલી  ધરતી.   

જ)  ઉપવન ચગદરવર ધરતી   વનશા  પાંખી  માછલી. 
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➢ પ્રવવૃિ 

 

નીિેનો વવશે તમારા શબ્દોમાાં લખો. 
 

પરોિ, જ ાંગલ, બગીિો અને પવથત સ ાંદર લાગે છે, તો તેના બનાવનાર પ્રભ  કેવા સ ાંદર હશે! 
એવ ાં મારા મનમાાં થાય છે. 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

 
 
 


