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માણસર્ા મર્માાં અર્ેક દ્વવચારો સતત આવતા રહે તા હોય છે . આ દ્વવચારો
સકારાત્મક કે ર્કારાત્મક હોઈ શકે છે . એક ધારા પ્રવાહર્ી માફક એક પછી એક એમ સતત
દ્વવચારોર્ો પ્રવાહ હોય છે , તેર્ે ક્યાાંક ર્ોંધી ર્ દઈએ કે કોઈર્ે કહી ર્ દઈએ તો તે વહી જાય
છે . વ્યદ્વક્ત માત્રર્ે સકારાત્મક દ્વવચારો આવતા હોય છે . (વધ-ઓછી માત્રામાાં!) પરાંત
મર્માાં સ્ફરરત ર્થતો દ્વવચાર તમર્ે સકારાત્મક રદશામાાં કામ કરવા પ્રેરણા પૂરી પડતો જણાય
તો ચોક્કસપણે આવી અાંતઃસ્ફરણાર્ે અમલમાાં મૂકવી જોઈએ પરાંત ઘણા બધા કામોર્ી
વચ્ચે આવતા ઘણા બધા દ્વવચારો ઘણીવાર સમય જતા ભૂલી જવાય છે અર્ે આજર્ા
અતતવ્યસ્ત સમયમાાં આપણે ક્યારે ક કોઈકવાર આવા દ્વવચારર્ા અમલીકરણર્ે પ્રાર્થતમકતા
(Priority) પણ આપી શકતા ર્ર્થી. તેર્ો એ અર્થન ર્ર્થી કે આવા સકારાત્મક દ્વવચારોર્ે
અમલમાાં ર્ા મૂકવા પરાંત આપણી સ્મરણ-શદ્વક્તર્ી મયાનદા હોવાર્થી ક્યારે ક આપણે ભૂલી
પણ જઈએ છીએ. આ મયાનદાર્ે દ્વર્વારી આવા સકારાત્મક દ્વવચારોર્ે ર્જીકર્ા કે દૂરર્ા
ભદ્વવષ્યમાાં અમલમાાં મૂકી શકીએ તે માટે ઉપયોગી બર્ી શકે તેવી પદ્ધતત/પ્રયદ્વક્ત કે
કૌશલય એટલે ડાયરી લેખર્.
ડાયરી લેખર્-એક કળા
ડાયરી લેખર્ એ એક કળા છે . તે માટે દ્વવદ્વશષ્ટ્તાર્ી જરૂર છે . તેર્ા લેખર્માાં શાં
સાવધાર્ી રાખવી, કે વી રીતે લેખર્ા કરવાં, વગેરે બાબતો ધ્યાર્માાં રાખવી જોઈએ. આ માટે
વધારે શ્રમ કરવાર્ી જરૂર ર્ર્થી પરાંત હા તે માટે ર્થોડોક સમય આપવાર્ી ચોક્કસ જરૂર પડે
છે . માત્ર એટલાં જ ર્હીં પરાંત આ કામર્ે પ્રાર્થતમકતા આપવી પણ તેટલી જ જરૂરી છે .
ફાયદાઓ
ડાયરી લેખર્ર્ા અઢળક ફાયદાઓ છે જે પૈકી ર્ીચે મજબર્ા ગણાવી શકાય:
1) દ્વવચારોર્ાં સાંકલર્ ર્થઈ શકે છે .
2) આયોજર્ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી બર્ે છે .
3) મર્ોશારીરરક બીમારીર્ા કારણો જાણી શકાય છે .
4) ભાવ/લાગણીઓર્ી અબભવ્યદ્વક્ત માટે ર્ાં સાધર્ બર્ી શકે છે .
5) અાંતમનર્ર્ી વાત જે કદાચ કોઈર્ે ર્રહ કહી શકવાર્થી મૂાંઝવણ અર્ભવાતી હોય તો તેર્ે
દૂર કરી શકાય છે .
6) ચચતા, તણાવ વગેરે માર્ચસક રોગોર્ે સમજી તેર્ે દૂર કરવામાાં ઉપયોગી બર્ી શકે છે .
7) વ્યદ્વક્તર્ા દ્વવચારોર્ી રદશા અર્ે દશાર્ો અાંદાજ મેળવી શકાય છે .
8) વ્યદ્વક્તર્ા વ્યદ્વક્તત્વ દ્વવકાસમાાં ખૂબ ઉપયોગી બર્ે છે .
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9) વાતર્ી સાંચક્ષપ્ત રજૂ આત કે વી રીતે કરવી તેર્ી મહારર્થ મેળવી શકાય છે .
10) લેખર્ વધતાાં ધીમે-ધીમે મર્ોવૃદ્વિ વાચર્ તરફ પ્રેરાય છે .
11) ભાિાર્ાાં અગત્યર્ા એવા કૌશલય લેખર્માાં સધારો ર્થઈ શકે છે .
12) આ પ્રવૃદ્વિ વ્યદ્વક્ત માત્રર્ે ચચતર્ કરવાર્ી તક પૂરી પાડે છે .
13) આર્ાર્થી સ્વ સાર્થે જોડાણ શક્ય બર્ે છે તેમજ સ્વ સાર્થેર્ો સાંવાદ સાધી શકાય છે .
14) ભૂતકાળર્ી ભૂલોમાાંર્થી અર્ભવ મેળવી; વતનમાર્માાં તેમજ ભદ્વવષ્યમાાં તે ભૂલોર્ાં
પર્રાવતનર્ ર્ કરવામાાં ડાયરી લેખર્ ઉપયોગી બર્ી શકે છે .
ડાયરી લેખર્- એક દ્વવજ્ઞાર્
ડાયરી લેખર્ એ એક દ્વવજ્ઞાર્ પણ છે . સાંશોધર્ર્ી દ્વવદ્વવધ પદ્ધતતઓમાાં
ઐતતહાચસક સાંશોધર્ પદ્ધતતમાાં ડાયરી લેખર્ સાંશોધર્ર્ા પ્રાર્થતમક મારહતીર્ા સ્ત્રોત તરીકે
ઘણુાં જ ઉપયોગી બર્ે છે . ઈતતહાસર્ે જાણવાર્ા સ્ત્રોતો માટે પણ ડાયરી મહત્વર્ાં ઉપકરણ
બર્ી શકે છે .
ભારતીય પરરપ્રેક્ષ્ય
ભારતીય પરાંપરાર્ા મદ્વર્િીઓ પોતાર્ા ચચતર્-મર્ર્ર્ે ગ્રાંર્થકાર સ્વરૂપ આપી
તેર્ા જ્ઞાર્ર્ે લોકભોગ્ય બર્ાવતા હતા. આપણુાં ચચતર્ ક્રમશઃ ઉધ્વનગતત પામતા તેમાાં પણ
મર્ર્રૂપી સમિમાંર્થર્ કરીર્ે સાંદર દ્વવચારો અર્ે જ્ઞાર્રૂપી અમૂલય રત્ર્ોર્ી પ્રાદ્વપ્ત કરી શકાય
છે .
ડાયરી લેખર્ કે વી રીતે કરવાં?
ડાયરી લેખર્ર્ી શરૂઆતમાાં કદાચ તમર્ે અઘરાં લાગે કે શાં લખવાં અર્ે કે વી રીતે
કરવાં તો તે માટે એક સૂચર્ કે શરૂઆતમાાં માત્ર પોતાર્ી દૈદ્વર્ક કાયોર્ાં પ્રતતબબબ તેમાાં આવે
તેવો પ્રયત્ર્ કરવો એટલે કે રદવસભરર્ા ખૂબ મહત્વર્ા એવા કામોર્ી ર્ોંધ શરૂ કરાવી
જોઈએ. તમે દ્વવદ્યાર્થી હોવ તો અભ્યાસ દ્વવિયક અર્ભવ લખી શકો. પોતાર્ા જીવર્માાં
આવતા પરરવતનર્ દ્વવશે લખી શકાય. પોતાર્ી ઉાંમર મજબ ર્થતા સાાંવેતગક આાંદોલર્ દ્વવશે
લખી શકાય. તેમાાં તમે આર્થર્થક બાબતો એટલે ઘરર્ી ખચન-આવક વગેરે બાબતો તેમજ
ભદ્વવષ્યર્ા આયોજર્ર્ા દ્વવચારો પણ ઉમેરી શકો છો.
જો તમે દ્વશક્ષક હોવ તો વગનખાંડર્ા, શાળાર્ા, દ્વવદ્યાર્થી દ્વવશેિ સાર્થેર્ા અર્ભવો
ટાાંકી શકો છો. વગનખાંડમાાં કોઈ ર્વાચાર(Innovation) લાગ કયો હોય કે ર્ૂતર્ પદ્ધતત
અજમાયશ સ્વરૂપે અમલમાાં મૂકી હોય તો તે દ્વવિયક અર્ભવો અર્ે તેર્ી અસરકારકતાર્ી
ર્ોંધ પણ રાખી શકાય.
ઉપસાંહાર
ડાયરી લેખર્ એ મર્ોભાવર્ે વ્યક્ત કરવાર્ી શ્રેષ્ઠ પદ્ધતતઓ પૈકી એક છે . ડાયરી
લેખર્ વ્યદ્વક્ત માત્રર્ે ઉપયોગી બર્ી શકે છે , પછી તે દ્વશક્ષક હોય, દ્વવદ્યાર્થી હોય, આયોજક
હોય કે ધાંધાદારી હોય. આમ, ડાયરી લેખર્ એ વ્યદ્વક્તત્વ દ્વવકાસમાાં ખૂબ જ ઉપયોગી
સાધર્ બર્ે છે . ડાયરી લેખર્ર્ી પ્રવૃદ્વિમાાં બાળકર્ે ર્ાર્પણર્થી જ જોડવા જોઈએ. આમ
કરવાર્થી તેર્ામાાં બાળપણર્થી જ લાગણીર્ી અબભવ્યદ્વક્તર્ો ગણ દ્વવકસે છે .
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