
સિક્કાની ગમ્મત 
ઘણા લાાંબા િમયથી લોકોને મદુ્રાઓ િાંગ્રહ કરવાનો શોખ છે. પ્રાચીન કાળમાાં મદુ્રાઓ મલૂ્યવાન 

ધાતઓુમાાંથી બનતા હતા જેમ કે િોન ુઅન ેચાાંદી. ખરાબ આસથિક િમયમાાં મદદ મળી રહ ેએટલે લોકો 

સિક્કાઓનો િાંગ્રહ કરતા હતા.ઘણા અનૈસતક લોકો ચલણી સિક્કાઓની ધાર ઘિીને મલૂ્યવાન ધાતનુી 

ચોરી કરતા હતા. બ્રિટનમાાં ઘણી વખત મદુ્રાની કકિંમત તેની અિલી કકિંમત કરતા અડધી થઇ જતી હતી. 

આથી પ્રખ્યાત વજૈ્ઞાસનક, આઇઝેક ન્યટૂન, “રોયલ મીંટ”ના િવોચ્ચ પદાસધકારી, એમણે સિક્કાની ધાર 

પર કોતરેલી િમાાંતર કડઝાઇન કરવાન ુસચુન કરય.ુ જેથી કોઇ પણ ધાતનુી ચોરી કરવાનો પ્રયાિ કરે 

તો તરત ખબર પડી જાય. આપણા પાાંચ રુસપયાના સિક્કામાાં આ કડઝાઇન જોવા મળે છે.  

અસનયત coin collectors (મદુ્રા િાંગ્રાહક) નોંધપાત્ર સિક્કાઓ િાંગ્રહ કરીને પોતાનો શોખ શરુ કરતા હોય 

છે. આ સિક્કાઓ કાાં તો તમેની સવદેશી યાત્રાન ુવધેલ ુપરચરુણ હોય કાાં તો બહ ુજૂના ચલણી સિક્કાઓ 

હોય. આ શોખ બહ ુમોંઘો હોઈ તેન ે“Hobby of Kings” (રાજાશાહી શોખ) કહી શકાય. પધ્ધસતિર 

મદુ્રાઓના અભ્યાિન ેNumismatics એટલે મદુ્રાશાસ્ત્ર કહવેાય. 

અકબર રાજાના શાિન દરસમયાન, િૌથી નાનો તાાંબાનો સિક્કો “Dam” (દામ) કહવેાતો. એવ ુમાનવામાાં 

આવે છે કે બ્રિકટશ શબ્દપ્રયોગ “I don’t give a damn” (મને િહજે પણ પરવા નથી)ન ુમળૂ “Dam” શબ્દ 

છે. ત્યારબાદ દામ “પૈિા” તરીકે પ્રચબ્રલત થયો. 

ભારતીય મદુ્રાઓ મળેૂ ચાર શહરેો કદલ્હી, મુાંબઇ, હૈદરાબાદ અન ેકોલકતામાાંથી પ્રગટ થાય છે. દરેક 

શહરે પોતાન ુબ્રચન્હ મદુ્રા પ્રસિધ્ધી િાલની નીચે છાપે છે. કદલ્હી – “.” , મુાંબઇ – “Diamond” (ચોકટ), 

હૈદરાબાદ – “Star” (તારો), જ્યારે કોલકતાની મદુ્રાઓમાાં કોઇ જ સનશાની નથી હોતી. તમે થોડા સિક્કાઓ 

લઇન ેઆની  તપાિ કરી શકો છો. 

વધતી જતી મોંઘવારીમાાં નાના સિક્કાઓથી તમે માાંડ કાંઇક ખરીદી શકશો. ક્યારેક મદુ્રા ઉત્પાદન ખચચ 

તેની સ્વાભાસવક કકિંમત કરતા વધ ુહોય છે, આ જ કારણથી ૨૯ જૂન ૨૦૧૧ ના રોજ ૨૫ પૈિા(ચાર 

આના)નુાં ચલણ બાંધ કરવામાાં આવ્ય.ુ 



જોકે સિક્કાઓની મળૂ કકિંમત ઓછી હોવા છતાાં બીજી ઘણી રીતે ઉપયોગી છે. રસશયન પ્રસિધ્ધ સવજ્ઞાનના 

સપતામહ વાય.પેરેલમેન, શતક પહલેા પ્રગટ થયલેી બકુ ‘ફન વીથ કફબ્રઝક્િ’માાં સિક્કાનો ઉપયોગ વજન 

એકમ (Standard Weight) તરીકે કરેલો. જૂના ઘણા ભારતીય સિક્કાઓ વજન તરીકે ઉપયોગમાાં લઇ 

શકાય. જૂના ૧૦ પૈિાનુાં વજન ૨ ગ્રામ, ૨૫ પૈિાનુાં ૨.૫ ગ્રામ અન ે૫૦ પૈિાનુાં વજન ૫ ગ્રામ છે. 

Coin Centrifuge 

  

Centrifuge: કેન્દ્રાપગામી બળ વડ ેઅલગ પાડનારુાં યાંત્ર દા.ત. દૂધમાાંથી મલાઈ 

એક નાના સિક્કાન ેપારદશચક ફુગ્ગામાાં મકૂો. હવ ેફુગ્ગામાાં હવા ભરો અન ેતેન ુમોં તમારા હાથ વડ ેબાંધ 

કરો. ત્યારબાદ ફુગ્ગાને હવામાાં ગોળ ગોળ ફેરવો જેથી સિક્કો પણ ગોળ ગોળ ફરે. સિક્કો હવ ેપોતાની 

જાતે ગોળ ગોળ ફરવા લાગશે જેમ કે, િકચિના પાાંજરામાાં મોટરિાયકલ. આ ‘Centrifugal Force’ 

(કેન્દ્રાપગામી બળ)નુાં ઉત્તમ  ઉદાહરણ છે. પણ જો સિક્કાની બદલ ેષષ્ટકોણ ચાકી (Hexagonal Nut) 

મકુવામાાં આવે તો તે બહ ુજ જોરથી અવાજ કરવા લાગશે. See video 

http://www.youtube.com/watch?v=HkUNiOC1YB8  

 

Coin Inertia 

  

 

 



 

 

Inertia: બાહ્ય બળની અિર ન થાય ત્યાાં સધુી સ્સ્થર કે ગસતવાળી જે સ્સ્થસતમાાં પદાથચ હોય તે સ્સ્થસતમાાં 

ચાલ ુરહવેાનો ગણુ 

એક ગ્લાિ કે ટમ્બલર પર વળે નકહ એવુાં કાડચ મકૂો અને તેના પર સિક્કો મકૂો. પછી તમારો અંગઠૂો 

અન ેપહલેી આંગળી વડ ેકાડચને ઝડપથી ટપારો. કાડચ પડી જશે પણ ‘Inertia’ને કારણે સિક્કો ગ્લાિમાાં 

પડી જશે.  

Coin Hanger 
  

 

આ આનાંદદાયક પ્રયોગને અભ્યાિની જરુર છે પણ તમારા દોસ્તોન ેમજા કરાવશ.ે એક પહોળુ 

એલ્યસુમસનયમ હેંગર લો. એક હાથ વડ ેહકુને પકડી, બીજા હાથ વડ ેહેંગરની લાાંબી બાજુને વચ્ચથેી 

બહારની તરફ ખેંચો. આવી રીતે કરવાથી હેંગરનો આકાર ચોકટ થઇ જશે. પછી હળવેથી પાાંચ 

રુસપયાના સિક્કાન ેહકુના છોર પર ગોઠવો. તમારી પહલેી આંગળી વડ ેહેંગરને હવામાાં ગોળ ફેરવો. તમે 

જો િચેત હશો તો સિક્કાન ેપાડયા વગર તમે હેંગરને હવામાાં ફેરવી શકશો. ‘Force of Rotation’ 

(પનુરાવસતિક બળ)ને કારણ ેસિક્કો પડશ ેનકહ. See this video 

http://www.youtube.com/watch?v=uEAz_Hm9r_I  

  



Coin Dance 

 

 

એક ખાલી ગ્લાિની બોટલ લો. પછી તેના મોં પર પાણીના થોડા ટીપા લગાવી તેના પર એક 

રુસપયાનો સિક્કો મકુો. પછી તમારા હાથન ેએકબીજા િાથે ઘિીન ેગરમ કરો. પછી ગરમ હાથ વડ ે

બોટલન ેઅડધી સમસનટ માટે પકડો. હવ ેસિક્કોઉપર નીચે કુદવા લાગશ.ે આથી િાબ્રબત થાય છે કે 

હવાન ેગરમ કરવાથી હવા ફુલાય છે. તમે જ્યારે ગરમ હાથથી બોટલન ેપકડો છો ત્યારે તેની અંદરની  

ઠાંડી હવા ગરમ થાય છે. ગરમ હવા ફુલાઇને બહાર આવે છે ત્યારે સિક્કો કુદવા લાગે છે. See this video 

http://www.youtube.com/watch?v=Li9eyds1Y_g  

 


