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સમયન ું આયોજન અને સફળતા  
જિગ્નેશ સરેુન્દ્રકુમાર પાઠક 

મ.ુપો.ગોઠીબ તા.સતંરામપરુ, જિ.મહીસાગર-૩૮૯૧૯૦ 

 
‘‘ગયેલો સમય પાછો આવી શકતો નથી’’આ કથન નાનપણથી આપણે સાભંળતા આવ્યા છીએ, છતા ં
ભારતમા ંમોટાભાગના લોકો સમયને સૌથી વધ ુવેડફે છે.સમય ચાર રીતે પસાર કરીએ છીએ.  
(૧) સમયને મારીએ છીએ   - Kill the time. 

(ર) સમયને બગાડીએ છીએ  - Waste the time. 

(૩) સમયને પસાર કરીએ છીએ  - Pass the time. 

(૪) સમયનો સદુપયોગએ છીએ   - Use the time. 

(૧) સમયને મારવો 
ચલચચત્રો િોવામા,ં અથથવવહહન ચચાથઓમા,ં ઈનડોર અને વવહડયો રમતોમા ં અને ઈર્ષયાથ અથવા 
આત્મસતંોષને કારણે બીજાની અદેખાય કરવામા ંઆપણે સમયને મારીએ છીએ. 
(૨) સમયનો બગાડ 
સમયનો બગાડ ઘણી વખત સિંોગોને કારણે થતો હોય છે.કોઇની રાહ િોવામા,ંકોઇની ઓહફસમા ંઆપણને 
બોલાવે ત્યાસંધુી બેસી રહવેામા,ં ટ્રાહફક જામના કારણે આપણો સમય બગાડતો હોય છે. 
(૩) સમય પસાર કરવો 
જીવનમાથંી વનરસતા દૂર કરવા સમયને પસાર કરવો પડતો હોય છે. સારા ં ચલચચત્રો િોવામા,ં 
ઉચ્ચકક્ષાના વાચંન દ્વારા,અમકુ રમતો દ્વારા તથા કોઇને સાર ંમાગથદશથન આપીને, સમયને પસાર કરતા 
હોઇએ છીએ, પરંત ુસમય પસાર કરવા માટેની હિયાઓ પણ અમકુ હદ સધુી યોગ્ય છે.  
(૪) સમયનો સદ પયોગ 
જે સમયમા ંઆપણે પોતાની પ્રગવત કરી શક્તા હોલએ, કુટંુબની અને સમાિની પ્રગવત થઇ શકતી હોય 
અને કોઇને મદદ થઇ શકતી હોય તો તે સદુપયોગ છે. જે કાયથથી જ્ઞાન, અનભુવ મેળવી શકતા હોઇએ 
અથવા યોગ્ય રીતે પૈસા કમાઇ શકતા હોઇએ તે સમયનો સદુપયોગ છે. નાના બાળકને આનદં આપી 
શકતા હોઈએ,કોઈને જ્ઞાન અને હહિંમત આપી શકતા હોઈએ.કોઈને મદદરપ થઈ શકતા હોઈએ તો સમયનો 
યોગ્ય ઉપયોગ છે. 
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ગઈ કાલના સમયનો વવચાર કરો અને વવચારો કે તમે કેવી રીતે કેટલો સમય પસાર કયો. સમયનો 
સદુપયોગ ૭૦ટકાથી ૭૫ ટકા થતો હોય તો તમને સમયની હકિંમત છે. આપણી જિિંદગી સરેરાશ ૬૦ 
વષથની ગણી શકાય.આ ૬૦ વષથમાથંી શરઆતના ૨૪ વષથ વ્યક્ક્તના વવકાસમા ંજાય છે. તમારી કારહકદીના 
૩૬ વષથ રહ ેછે.૩૬ વષથમા ં૧૨ વષથમા ં૪ વષથ વનત્યહિયાઓમા ં૬ વષથ ઈત્તર પ્રવવૃત્તઓમા-ં૩ વષથ, રજાઓમા ં
અને ૧ વષથ તચબયતની સાચવણીમા ં વપરાય છે. બચે છે ૧૦ વષથ.આ ૧૦ વષથ વ્યક્ક્તને બપોરના 
ચબનિરરી ૧ કલાક વધારે ઉઘવાની આદત પડી હોય તો તે ૩૬ વષથ દરવમયાન લગભગ દોઢ વષથ ટૂંકાવી 
નાખે છે.તે િ પ્રમાણે ભતૂકાળની ભલૂોના પ્રસ્તાવામા ં અને ભવવર્ષયની આપવત્તઓની કલ્પનામા ંઆપણે 
વતથમાન સમયનો ઉપયોગ કરી શકાતા નથી. સમયના સદુપયોગ માટે વ્યક્ક્તએ વતથમાનમા ં જીવતા ં
શીખવુ ં પડે છે. તમે વતથમાન સારી રીતે પસાર કરશો તો ભતૂકાળ આપમેળે સારો બનશે. કારણકે 
વતથમાનની દરેક ક્ષણ બીજી ક્ષણે ભતૂકાળ બને છે. 
 

સમયન ું આયોજન કરવ ું  
સમયના આયોિન માટે આગલી રાતે્ર અથવા તે હદવસે સવારે દશ વમવનટ ફાળવો.તમારે તે હદવસે િ 
કરવાના ંકાયોની નોંધ લો. સૌથી અગત્યના ંઅને  અલ્પ અગત્યના ંકાયોનુ ંવવભાિન કરો. સૌથી અગત્યના ં
કાયો ક્યારે કરશો.તેનુ ંઆયોિન કરીને તે પ્રમાણે કાયથ કરવાનુ ંરાખો. તે િ પ્રમાણે અલ્પ અગત્યના ં કાયો 
પરૂા ંકરો. કદાચ તે કાયો પણૂથ ન થાય તો પણ તમને ચચિંતા સતાવશે નહહ. દા.ત. બેંકમા ંઅગત્યનુ ંકામ 
પતાવવાનુ ંહોય ત્યારે આપણા માટે શટથ ખરીદવા બજારમા ં િશો નહીં. એક વવદ્યાથી અક્ષર સારા કાઢવા 
પરીક્ષામા ંિવાબો અવતમદં ગવતએ લખે,ઓવરહડે પ્રોજેકટનો ઉપયોગ કરી શકાય તેમ હોય  છતા ંપ્રોફેસર 
બોડથ ઉપર એક િ વસ્ત ુવારંવાર કાઢવાનો આગ્રહ રાખતા હોય. 
 

દરેક વ્યક્ક્તનુ ંશરીર એક કુદરતી ઘહડયાળ મિુબ હદવસના અમકુ સમયે તમે ખબૂ ચપળતા અને ઉત્સાહ 
અનભુવો છો. સૌથી અગત્યના કાયો માટે બને ત્યા ંસધુી તમારી ચપળતા અને ઉત્સાહના સમયનો ઉપયોગ 
કરો.  
 

જ્યારે સમયને મારવો પડતો હોય અથવા બગાડવો પડતો હોય ત્યારે તેને સમય પસાર કરવાની અથવા 
સમયનો ઉપયોગ કરવાની પ્રવવૃત્તમા ં ફેરવતા ંશીખો. સારા ચલચચત્રો અને પસુ્તકો વાચંવાની ટેવ પાડો. 
કોઈની ઓહફસમા ંજાવ. ડાથક્ટરને ત્યા ંજાવ ત્યારે સાથે સાર ં મેગેઝીન અથવા પસુ્તક લઈને જાવ જેથી 
કદાચ રોકાવુ ંપડ ેતો સમય પસાર કરી શકો. વોકમેન કે મોબાઈલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આપણા શોખ 
સર્જનાત્મક હશે તો તમે સમયને મારવાના કાયથમાથંી બચી શકશો.પ્લેન કે ટે્રનની મસુાફરીમા ં વનરથથક 
ચચાથઓને બદલે સામેની વ્યક્ક્ત પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની કલા શીખો. 
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બીજાનો સમય ના બગાડો 
તમારે સમાિમા ંએક ઉમદા વ્યક્ક્ત તરીકે પ્રવતર્ષઠા મેળવવી હોય તો બીજાનો સમય ખોટી રીતે ના બગડે 
તેનુ ંધ્યાન રાખો. ઘણી ઓહફસોમા ંએક ધીમી વ્યક્ક્ત બીજાઓનો સમય બગાડે છે. વ્યક્ક્તગત કારણો માટે 
બીજાઓનો અમલૂ્ય સમય બફાડાય છે. એક પ્રોફેસર અથવા વશક્ષક વવષયને સારી રીતે સમજાવવાને 
બદલે ગાઈડમાથંી િવાબો લખાવે છે. પહરણામે વવદ્યાથીઓ અભ્યાસમા ંરસ મમુાવી અસયં ય કલાકો વગથની 
બહાર કાઢે છે. બીજાનો વનરથથક સમય બગાડવો તે પણ એક પ્રકારની ચોરી િ છે. દા.ત. એક મહહને 
રા.પ૦૦૦/- ના પગારદારનો કાયથ કલાક આશરે રા.૩પ/-નો પડે છે. આ વ્યક્ક્ત કાયથ કરવાને બદલે 
પોતાની ફરિના સમય દરમ્યાન ૧ કલાક ટી.વી. ઉપર મેચ જુએ તો તે રા.૩પ/- મફતમા ંપડાવે છે. એમ 
કહી શકાય. કોઈ વ્યક્ક્તને બીજાના પૈસા પડાવી લેવાનો હક્ક નથી. તેમ બીજી વ્યક્ક્તનો સમય 
બગાડવાનો પગાર હક્ક હોવો ના િોઈએ. 
 

વવદ્યાર્થીઓ માટે 

મહહનાના ૨પ હદવસના અને દરરોિના ૨ કલાકના હહસાબે તમે ૭ મહહના સધુી વાચંો તો તમે ૩પ૦ 
કલાકનુ ંવાચંન કરી શકો છો. પરીક્ષાના આગલા મહહને ૮ કલાક વાચંો તો તમે ર૪૦ કલાકનુ ંવાચંન કરી 
શકો છો. આમ વગથ દરમ્યાન કુલ પ૯૦ કલાકની મહનેત કરવાથી તમે ઘણુ ંઉત્તમ પહરણામ લાવી શકો 
છો, ઉપરાતં આપણો શોખ જાળવી શકીએ છીએ અને રજાઓ માણી શકો છો. આમ, સમયનુ ંઆયોિન 
કરવાથી આપણા જીવનને વધ ુઆનદંમય બનાવી શકો છો. પરીક્ષા સમયે રહતેા તનાવમાથંી મકુ્ત થઈ 
શકો છો. 
 

વમત્રો, મમુાવેલો પૈસો, પે્રમ, તમારી મમુાવેલ માલ-વમલકત અથવા વમત્રતા પાછી મેળવી શકો છો. પરંત ુ
મમુાવેલો સમય કોઈ હદવસ પાછો આવતો નથી. સમયની બાબતમા ંકોઈ ગરીબ નથી કે કોઈ તવંગર 
નથી. 
ભારતના પે્રવસડન્દ્ડ અને વડાપ્રધાનને દરરોિ ર૪ કલાક મળે છે તમને અને મને ૨૪ કલાક મળે છે જે 
સમયને માન આપે છે તેને સમય પણ માન આપે છે. સમયની હકિંમત સમજી તેનો જેમ બને તેમ વધ ુ
સદુપયોગ કરશો તો તમારી પ્રગવત થશે,સમાિની ઉન્નવત થશે. 
સમયઃTIME  

T : Time (This) : સમય (આ) 

I : Is  : છે. 
M : My  : મારી 
E : Efficiency :  કાયથક્ષમતા  
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 સારી વાણી માટે( Talk- ટોક-બોલવુ ં) 
T - Time  - ટાઈમ  - સમય  
A - Approach - એપ્રોચ  - વલણ 

L - Likeable - લાઈકેબલ - ગમવા જેવુ ં    

K - Knack  - નેક  - કૌશલ્ય 

 પરીક્ષાના વાુંચન માટે  
Read -   એપ્રોચ  -   વલણ 

R - Regularly - રેગ્યલુરલી - વનયવમતતાથી 
E - Earnestly - અનનેસ્ટલી - ઉત્સાહથી 
A - Attentively - એટેનટીવલી - ધ્યાનપવૂથક 

D  - Deeply  -  ડીપ્લી  - ઊંડાણપવૂથક  
 ક ટ ુંબ માટે ઈચ્છા રાખો. 
Wish - વીશ  - ઈચ્છા 
W - Warmth - ઈચ્છા 
I - Income - હૂફંની  
S - Safety  - સલામતીની 
H  - Health  -  સ્વાસ્્યની 
 વનયમ પાળવા જરૂરી છે. 
Law - લો  - કાયદો 
L - Loyalty - લોયલ્ટી  - વફાદારી 
A - Acceptance - અક્સેપ્ટન્દ્સ - સ્વીકાર 

W - Watch  - વોચ  - તકેદારી 
 પરીક્ષાની તૈયારી માટે યોગ્ય. 
Prepare - વપ્રપેર - તૈયારી 
P - Plan Well - પ્લાન વેલ  - આયોિન કરો. 
R - Read Well - રીડ વેલ  - વાચંન કરો 
E - Explain Well - એક્સપ્લેઈન વેલ - વવવરણ કરો 
P - Practice Well - પે્રકટીસ વેલ  - મહાવરો કરવો 
A - Achieve Goals - એચીવ ગોલ્સ  - ધ્યેય પ્રાપ્પ્ત કરો. 
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R - Revise Well - રીવાઈઝ વેલ  - પનુરાવતથન કરવુ ં 
E - Eat & Rest Well- ઈટ એન્દ્ડ રેસ્ટ વેલ - ખોરાક લો, આરામ કરવો 
 સુંકલ્પનાની સફળતા માટે. 
Resolve - રીઝોલ્સ  - સકંલ્પ 

R - Rational  - રેશનલ  - તે યોગ્ય હોવો િોઈએ  
E - Effective  - ઈફેકટીવ - કાયથસાધક હોવો િોઈએ 

S - Satisfaction  - સેટીસફેકશન - સતંોષ  
O - Obey rules  - ઓબેય રલ્સ - વનયમો જાળવવો 
L - Liking   - લાઈકીંગ - રસ જાળવવો 
V - Vigilant  - વવઝીલટં - સાવચેતી રાખવી 
R - Endure   - ઈન્દ્ડુયર - સહનશક્ક્ત કેળવવી  
 સમય એ જીવનનો અમલૂ્ય ખજાનો છે આપણે જેને પામી નથી શકતા ં તે સમય છે.જીવનમા ંબનતી 

દરેક ઘટના સમય સાથે સરી જાય છે. આપણી પ્રત્યેક સવાર વનત્ય આનદં લઇ ને આવે છે.જે વ્યક્ક્ત 
લાભ લે છે તે ઉન્નત બને છે. આવતી કાલ ઉપર કાયથ છોડનાર વ્યક્ક્ત હમેંશા દુુઃખી થાય છે.એટલે િ 
કહ્ુ ંછે કે :- ‘‘ઉઠો, જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્પ્ત સધુી મડંયા રહો’’…….  

 “Time and Tide wait for none”.  

 

 


