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સ્નેહી દુંપવત વમત્રો, 
દીિાળીમાું પ્રગટાિેલ દીિડાઓના દદવ્ર્ દકરણોથી પ્રકાવશત આ નતુન સુંિત િષચ 
તમોને તમામ પ્રકારની સખુ-શાુંતી અને બાહ્ય પ્રગવત પ્રદાન કરી આત્મકલ્ર્ાણ 
કરનારુું બનો એિી સિે સભ્ર્ોને નિા િષચની હાદદિક શભુેચ્છા. 
દીિાળી આિે એટલે ઘરની સાફસફાઈ થાર્. ધળૂને ખુંખેરિામાું આિે. ઉજિણી 
માટે અન્ર્ ખરીદી થાર્ ને નિા િષચના આગમનની ઉત્સાહથી િધામણી થાર્. 

કેલેન્ડર બદલાર્, તારીખો બદલાર્, કપડાું પણ બદલાર્ પણ જો સ્િભાિ નહી બદલાર્ તો િષચ કેમ સધુરશે? મન એક 
સારુું દપચણ છે. એના પર ધળુ ન લાગે તેને માટે આપણે સતત પ્રર્ત્નશીલ રહવે ુ ું જરૂરી છે. જીિન બહ ુસુુંદર છે. એને િધ ુ
સુુંદર બનાિો. મન એવુું રાખો કે કોઈને દુ:ખ ન પહોંર્ે. સુંબ ુંધો એિા રાખો કે જેનો કોઈ અંત ના હોર્. જીિનમાું સારા 
માણસોની તલાસ ના કરો પરુંત ુ તમેજ સારા વ્ર્ક્ક્કત બની જાિ કેમકે તમને મળીને બીજા કોઈની તલાશ પરુી થાર્. 
જગતમાું બે છોડ એિા છે કે કદી કરમાતા નથી અને એક િખત કરમાર્ પછી લાખ કોશીશ કરો તોર્ ફરી ખીલતા નથી : 
એક છે પે્રમ અને બીજો છે વિશ્વાસ. જીિનમાું પે્રમ, વિશ્વાસ, સબુંધોને ટકાિિા તથા સ્િભાિને વનભાિિા અત્ર્ુંત કાળજી 
રાખિી પડે છે.પદરક્સ્થવત પ્રમાણે બદલિામાું જ સમજદારી છે. ખશુ રહવે ુ ું અને બીજાને રાખવુું એ તો આપણી જિાબદારી 
છે. અરે! ર્ઢાિ ઉતરાિ તો આવ્ર્ા કરે જજિંદગીમાું, પોતાની સાથે જીિિામાું આજ તો િફાદારી છે. 
એક્કક્કમની િેબ સાઈટ નુું કાર્ચ ધીમી ગવતથી આગળ ર્ાલી રહ્ુું છે. જે ઘટકોએ હજી સધુી મુંગાિેલ માદહતી ન મોકલાિી 
હોર્ તો સત્િરે મોકલિા વિનુંતી જેથી િેબ સાઈટનુું કાર્ચ આગળ િધે. િાિડના પ્રકાશનમાું સિે સભ્ર્ોનો સાથ અને 
સહકાર હોિો જરૂરી છે. મખુપષૃ્ઠ માટે ડ્રોઈંગ તથા વ્ય ુ પોઈન્ટ સ્પધાચમાું ભાગ લેિા યિુાઓને તથા બાળકોને આગળ 
આિિા વિનુંતી. 
ગત ત્રણ માસ દરમ્ર્ાન એક્કક્કમના કોઈ સભ્ર્નુું કે તેમના કુટુુંબીજનોનુું દુ:ખદ અિસાન થયુું હોર્ તો હાદદિક શ્રદ્ાુંજક્ષલ. 
પરમકૃપાળુ પરમાત્મા તેમને પરમ શાુંતી બિે એિી પ્રાથચના. 
ર્ાદ રાખો – ભલે લડી-ઝગડી લઈએ, મારીએ કે માર ખાઈ લઈએ પણ બોલા-ર્ાલી બુંધ નદહ કરતાું, કારણકે બોલા-ર્ાલી 
બુંધ થાર્ તો સમજોતા (સલુેહ) ના બધા દ્વારો બુંધ થઈ જાર્ છે. 
“શબ્દો બની અમે દકતાબમાું મળશુું 
ખશુ્બ ુબની અમે ગલુાબમાું મળશુું, 
િાર્દો કરુ છું જર્ારે પણ કરશો ર્ાદ અમને  
પાણીનુું ટીપુું બની તમારી આંખોમાું મળશુું.” 
સાથ અને સહકારની ભાિના સાથે ..... 

ચનુીલાલ જીિરાજ ગાલા, પ્રમખુ 

તા.ક. આ અંક પ્રકાશન િખતે ઈશનુ ુું નવુું િષચ ૨૦૧૪નુું આગમન થઈ ગયુું હશે. સિેને નિા િષચની હાદદિક શભુેચ્છા....  . 

પ્રમખુશ્રીનો 
સુંદેશ 

 

વપ્રર્ િાર્ક વમત્રો, 
જર્ જીનેન્ર !! 
જજિંદગીની ઘટમાળ ઘટતી રહ ેછે. દદિસ પછી રાત, સિાર પછી સાુંજ, દુ:ખ પછી સખુ, ઉગવુું- આથમવુું થત ુું રહ ેછે. ઉનાળા 
પછી ર્ોમાસુું અને હિે આવ્ર્ો છે વશર્ાળો. દબદબા ભર્ો વશર્ાળો. કડકડતી ઠુંડી લઇ આિતો વશર્ાળો, સરુજના દશચન 
કરિાને તલપાપડ કરાિતો વશર્ાળો, તડકો પણ મીઠો લાગે એિો છે વશર્ાળો. 
કુદરત જાણે સોળે કળાએ ખીલી છે. શહરે પણ દહલ સ્ટેશન જેિા લાગે છે. ફળ,ફૂલ,શાક-પાન િગેરેમાું તાજગી િતાચર્ છે. 
રાત પણ જલ્દી પડે છે ને નીંદર એક િાર આવ્ર્ા પછી જિાનુું નામ નથી લેતી. સૌ કોઈને જિાન બનાિી દેતો આ વશર્ાળો 
જોમિુંતો છે તેિાું જ તેના વશર્ાળુપાક. વશર્ાળુપાક ઘરમાું આવ્ર્ા નથી ને મોટાઓએ પોતાની હકુમત અજમાિી નથી. 
ઘરનાું સહ ુલોકોએ આ વશર્ાળુપાક તો ખાિા જ પડે જેથી આખુું િરસ તુંદુરસ્તી જળિાર્. 
નિી તાજગી, નવુું જોમ આપતો આ વશર્ાળો, આ ઋતઓુની ગોઠિણી, આ વિવિધતા જોઈને થાર્ છે કે  

“મ ુંદદર તારુું વિશ્વ રૂપાળુું, સુુંદર સર્જન હારા રે 

પળપળ તારા દશચન થારે્, દેખે દેખણ હારા રે.”        ~પ્રવતભા સાિલા  

તુંત્રી સ્થાનેથી                                                                                                     
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 િાિડ દદપોત્સિી વિશેષાુંક માટે ....... 
આપણે સૌ દિીણ ભારતમાું રહીએ છીએ. આપણે જે 
વિસ્તારમાું રહતેા હોઈએ એની આજુબાજુ ઘણા એિા 
રમણીર્ કે પ્રિાસ કરિા ર્ોગ્ર્ સ્થળો હોર્ છે, જે ખબુ 
જાણીતા કે પ્રખ્ર્ાત નથી હોતા. એિા કોઈ સ્થળની સહલે 
આપે માણી હોર્ તો િાિડના માધ્ર્મ દ્વારા તે આપ બધા 
સાથે શેર કરી શકો છો. એ સ્થળની માદહતી સાથે - તેના 
ફોટા, ત્ર્ાું રહિેાની તથા ખાિા-પીિાની વ્ર્િસ્થા, ત્ર્ાું કેિી 
રીતે પહોંર્વુું, કોઈ મખુ્ર્ સ્થળથી તે કેટલુું દૂર છે િગેરે 
માદહતી જરૂરથી મોકલશો. આપનો આ લેખ િાિડના 
દદપોત્સિી વિશેષાુંકમાું પ્રગટ થશે. આપ અમને આપનો લેખ 
vavad12@gmail.com પર આપના નામ, ફોન નુંબર તથા 
સરનામાું સાથે મોકલશો. િધ ુ વિગત માટે પ્રવતભાબેન 
સાિલા -    9900180922  / ભાિના વિછીિોરા-9448460056 

ને કોન્ટેકટ કરી શકો છો. 
VAVAD  DEEPOTSAVI  ISSUE ……… 

In  India there’s so much to explore, that one lifetime 

wouldn’t be enough. Why India, in Southern India 

itself there would be so much which we still wouldn’t 

have explored or even heard of. Vavad gives you a 

chance to reveal such - not so famous, uncommon  

places  that you have visited in the South. They could 

be places with scenic beauty or having some signifi-

cant feature. You may send us the photographs of the 

place along with details like-the distance, accommo-

dation and eatouts, transportation facilities to reach 

the destination etc to vavad12@gmail.com along with 

your name, address and contact number. Your write-

up will be published in the Vavad Deepotsavi Issue. 

For any further queries you may call Pratibhaben 

Savla-   9900180922  or Bhavana Vichhivora – 

9448460056.                

 

The Gujarati Story of Valentine's Day 

In spite of what you have been told by everyone, the 

truth is that Valentine's Day originated hundreds of 

years ago, in India, and to top it all, in Gujarat!! 

It is a well known fact that Gujarati men, specially the 

Patels, continually mistreat and disrespect their wives, 

‘Patlanis’. Once on the 14th of February it so hap-

pened that, one brave Patlani, having had enough 

"torture" by her husband, finally chose to rebel by 

beating him up with a Velan (rolling pin). 

Yes....the same Velan which she used daily, to make 

chapattis for him....only this time, instead of the 

dough, it was the husband who was flattened. 

This was a momentous occasion for all the Gujarati 

women, and a revolt soon spread, like wild fire, with 

thousands of housewives beating up their husbands 

with the Velan. 

There was an outburst of moaning "chapatti-ed" hus-

bands all over Anand and Amdavad. The Patel men-

folk quickly learnt their lesson and started behaving 

more respectfully with their Patlanis. 

Thereafter, on 14th February, every year, the women-

folk of Gujarat would beat up their husbands, to com-

memorate that eventful day. The wives having the 

satisfaction of beating up their husbands with the Ve-

lan and the men having the supreme joy of submitting 

to the will of the women they loved. Soon, the Gujju 

men realised that in order to avoid this ordeal they 

need to present gifts to their wives....they brought 

flowers and sweetmeats. Hence the tradition began. 

As Gujarat fell under the influence of Western cul-

ture, that Day was called 'Velan time' day. The ritual 

soon spread to Britain (where there are many Patels 

even today) and many other Western countries, spe-

cifically, the catch words 'Velan time!'. Of course in 

their foreign tongues, it was got twisted from 

'Velantime' and to 'Valentine'. 

And thereafter, 14th of February, came to be known 

as Valentine's Day.     

અધચ  નારીનટેશ્વર 

આપણે ત્ર્ાું કેિળ રામનુું નામ નથી લેિાત ુું, સીતારામ સીતારામ કહિેાર્ છે. કેિળ કૃષ્ણનુું નામ નથી લેિાત ુું, રાધાકૃષ્ણ 
રાધાકૃષ્ણ કહિેાર્ છે. બ ુંનેને એકત્ર રાખીને ક્ષર્િંતન થાર્ છે. તેના પદરણામે દહન્દુસ્તાનમાું એક એવુું ક્ષર્ત્ર જોિા મળે છે, જેની 
દુવનર્ાના કોઈ ક્ષર્ત્રકારે કે કલાકારે કલ્પનારે્  નદહ કરી હોર્. એ છે અધચનારીનટેશ્વરનુું ક્ષર્ત્ર ! આ જે કલ્પના છે તેની 
પાછળ ભારે મોટી પ્રવતભા રહલેી છે.  
આપણે ત્ર્ાું શક્ક્કતના રૂપમાું સ્ત્રીની મવૂતિ જ માન્ર્ થરે્લી છે, પરુુષની નદહ. મદહષાસરુમદદિની સ્ત્રીમવૂતિ જ છે. સ્ત્રી અબળા છે 
એિો ભ્રમ તો પાછળથી ફેલાિિામાું આવ્ર્ો છે કે જેથી આ પરુુષપ્રધાન સમાજમાું પરુુષનુું આવધપત્ર્ કાર્મ રહ.ે 

                                                          -સુંત વિનોબા ભાિે. 

સ્ત્રી એ બક્ષલદાનમવૂતિ છે, િાત્સલ્ર્ધામ છે, જીિનસ્તોત્ર છે, આદશચમવૂતિ છે, પે્રરણાતીથચ છે!! ૮ માર્ચ ના ‘વમુન્સ ડે’  છે. તે 
માટે િાિડ ટીમ તરફથી બધી  સ્ત્રીઓને શભુકામના. Wish you all a Happy Women’s Day in advance.    

mailto:vavad12@gmail.com
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યથુ કેમ્પ “PANACHE” (પનાશ): 
શ્રી દક્ષિણ ભારત કચ્છી વિસા ઓસિાલ જૈન એક્કક્કમના નેજા હઠેળ બુંગલોર ઘટક દ્વારા તા. ૧૯ અને ૨૦ ઓક્કટોબરના રોજ 
શ્રી ધરમશી દરસોટચ  મધ્રે્ યથુ કેમ્પ “PANACHE” (પનાશ) નુું આર્ોજન કરિામાું આવ્યુું હત ુું. હૈદરાબાદ, ર્ેન્નાઈ, 
બેંગલોર,ગલુબગાચ,ગદગ અને હબુલીથી  આિેલ ૮૮ યિુા-યિુતીઓએ (૧૫ િષચથી ઉપરના અપરક્ષણત) ઉત્સાહ પિૂચક ભાગ 
લીધો હતો. 
યથુ કેમ્પ દરમ્ર્ાન વિવિધ પ્રોગ્રામ જેિા કે ‘Goal Setting’, ‘You are your own brand’, ‘Real life role play’, ‘Key Hunt’, 

‘Avenues for further education and careers’, ‘Yoga and fitness’ etc. રાખિામાું આવ્ર્ા હતા. આ પ્રોગ્રામો ૮ ટીમેા બનાિી 
કરિામાું આવ્ર્ા હતા. રર્નાત્મક પ્રોગ્રામ “Value Game” માું યિુાઓની છપારે્લી શક્ક્કત બહાર આિી હતી અને ૮ ટીમોએ 
અદભતુ રજૂઆત કરી હતી. 
બધાજ પ્રોગ્રામો આમુંવત્રત વનષ્ણાત(Experts) પ્રોફેસનલ્સ શ્રીમતી વશલ્પી ખુંડેલિાલ (Soft Skills Trainer), શ્રી રાજીિ 
તલરેજા (The world’s youngest certified coach).પ્રોફેસર શ્રી ઈ.પી.મેનન (India Development Foundation), શ્રી અને 
શ્રીમતી રમણ (Dhrti Yoga) દ્વારા કરિામાું આવ્ર્ા હતા. શ્રી કે.િી.ઓ.સેિા સમાજના માજી પ્રમખુ શ્રી લેિ જૈન અને વિદભચ 
કે.િી.ઓ.સમાજના ભતૂપિૂચ પ્રમખુ શ્રી િસુંતભાઈ િોરા “વનરીિક” તરીકે હાજર હતા. 
બે દદિસના કેમ્પ બાદ સૌ યથુ કુંઇક મેળિીને પોતપોતાના ઘટકમાું પાછા ફર્ાચ હતા. 
આ યથુ કેમ્પની સફળતા માટે શ્રી વનલેશ દેદઢર્ા, શ્રી અમીશ છેડા,શ્રીમતી અલ્પા છેડા, શ્રી નીરીંત નાગડા, શ્રી કલ્પેશ ધરોડ 
અને કમીટીના સભ્ર્ો શ્રી સશુીલભાઈ સુંગોઇ, શ્રી નીવતન મોતા, શ્રી રશ્મીકાુંત વિછીિોરા,શ્રી રમેશભાઈ ગડા તેમજ શ્રી 
તરુણભાઈ નાગડાએ આપેલ ફાળા બદ્દલ ખબૂ ખબૂ આભાર. 
 સુંિત િષચની ઉજિણી: 
નિા િષચ વનવમતે્ત સમાજના સૌ સભ્ર્ો સોમિાર તા.૪-૧૧-૨૦૧૩ના રોજ સખુ સાગર,ગાુંધીનગર મધ્રે્ ભેગા થર્ા હતા. 
કાર્ચક્રમની શરૂઆત પહલેા ૮ થી ૧૨ િષચના બાળકો માટે “િાિડ કિર પેજ ડ્રોઈંગ સ્પધાચન ુું આર્ોજન કરિામાું આવ્યુું હત ુું 
જેમાું ૧૦ બાળકોએ ઉત્સાહપિૂચક ભાગ લીધો હતો. ત્ર્ાર બાદ નિા િષચનો કાર્ચક્રમ શરૂ કરિામાું આવ્ર્ો હતો. શરૂઆતમાું 
પ્રમખુ શ્રી ચનુીલાલભાઇ ગાલાએ સૌને આિકારીને નિા િષચની શભુેચ્છાનુું આદાન પ્રદાન કયુું હત ુું. ત્ર્ારબાદ શ્રીમતી 
અિની ર્ેતન ગડા અને ભક્ક્કત વિશાલ ગાલાએ િર્ ગ્રપુ પ્રમાણે નાના બાળકોથી લઈને મોટા સૌને વિવિધ રમત રમાડી 
નિા િષચની ઉજિણી કરી હતી. ત્ર્ાર બાદ  ડ્રોઈંગ સ્પધાચમાું ભાગ લીધેલ બાળકોને િાિડના સુંપાદક શ્રીમતી 
ભાિનાબેનના હસ્તે પ્રોત્સાહન રૂપે ઇનામ આપિામાું આવ્ર્ા હતા તેમજ રમતગમતના વિજેતાઓને પણ ઇનામો આપિામાું 
આવ્ર્ા હતા. 
ત્ર્ારબાદ સ્િાદદષ્ઠ ભોજન માણીને  સૌ છટા પડયા હતા. 
શ્રી ક.િી.ઓ.િવનતા વ ૃુંદ: 
 શનીિાર તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૩ના શ્રી ડી.િી.િી. ગજુરાતી સ્કૂલના પ્રાુંગણમાું નિરાત્રી વનવમતે્ત દાુંદડર્ા રાસનુું આર્ોજન 

કરિામાું આવ્યુું હત ુું. ર્ણીર્ા-ર્ોળી, બાુંધણી અને લહદેરર્ામાું સજ્જ બહનેોએ ગરબા, મટુકડી, રાસના વિવિધ રાઉન્ડ 
રમ્ર્ા હતા. સુંસ્થા તરફથી શ્રીમતી ભાિના જરે્શ ગાલાનુું સાઉન્ડ વસસ્ટમ માટે આભાર માનિામાું આવ્ર્ો હતો. 

વિજેતા: ૩૫ િષચથી નીર્ે: બેસ્ટ ડે્રસ: કુ.વનશા મનસખુલાલ દેદઢર્ા  
બેસ્ટ પ્લેર્ર: ૧લ ુઇનામ- શ્રીમતી ભક્ક્કત વિશાલ ગાલા, ૨જુ ઇનામ: શ્રીમતી કોમલ દશચન ભેદા 
૩૫ િષચથી ઉપર: બેસ્ટ ડે્રસ : શ્રીમતી ભાિના વનલેશ ગડા.   
બેસ્ટ પ્લેર્ર: ૧લ ુઇનામ – શ્રીમતી સનુીતા ક્ષગરીશ ગાલા, ૨જુ ઇનામ: શ્રીમતી દકરણ રજનીકાુંત દેદઢર્ા 
વિજેતા:  જુવનર્ર કેટેગરી: કુ.આરતી જરે્શ ગાલા 
વિજેતા: સીનીઅર કેટેગરી: શ્રીમતી વનમચળાબેન ચનુીલાલ ગાલા અને શ્રીમતી સશુીલાબેન છોટુભાઈ ધરોડ 

બેંગલોર ઘટકબેંગલોર ઘટક  
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અંતમાું અલ્પહારને ન્ર્ાર્ આપી સૌ વિખેરાર્ા હતા. 
 તા. ૩૦-૧૧-૨૦૧૩ ના િવનતા વ ૃુંદમાું અનેરી ગેમ્સ રમાડિામાું આિી હતી . પહલેા Party Maniac, Hawaiian Beau-

ties, Cartoon Angels  અને  Auntygiri નામક ર્ાર ટીમ્સ બનાિિામાું આિી. પછી શ્રીમતી લીના ડોિીન રાુંક્ષભર્ાએ  
Plastic glass tower, Pencil flip-flop, Polo and thread, Catch the balls, Balancing coins, Balloon blow, Passing the 
parcel િગેરે ખબૂજ અિનિી, મનોરુંજક  અને રસપ્રદ ગેમ્સ રમાડી. ગેમ્સ ની મજા માણી સૌ છટા પડયા.          

 

જર્ જીનેન્ર ,  

આપ સહનેુ નિા િષચ ૨૦૧૪ ની ખબૂ શભુેચ્છા , નિો િષચ આપ માટે 
દરેક િેતે્ર ફળદાર્ી નીિડે અને આપ પ્રગતી ના નિા વશખરો સર 
કરતા રહો એિી પ્રભ ુપાસે પ્રાથચના, સાથે પોંગલ / સુંક્રાુંતી ની પણ 
શભુેચ્છા. 

સભ્ર્ો નો વિસ્ત્રતુીકરણ  
પહલેા બે મહીના માું સહુના પ્રર્ાસ થી નિા ૨૧ સભ્ર્ોનો સમાિેશ થરે્લ છે, આ સાથે સભ્ર્ોની સુંખ્ર્ા ૪૦૧ કુટુુંબ  
(હૈદરાબાદ ) અને ૧૬ આજુ બાજુ ના ગામોમાુંથી એમ કરી કુલ સભ્ર્ો ની સુંખ્ર્ા ૪૧૭ થઇ ગઈ છે. દરેક સભ્ર્ ને એક 
કાર્મી ક્રમાુંક આપિામાું આિેલ છે. 

કેિી રીતે જઈશ  
તા. ૨૬-૧૦-૧૩ ના રોજ એક અતી પે્રરણાદાઈ ગજુરાતી દફલ્મ “કેિી રીતે જઈશ” કચ્છી ભિન માું મોટા પરદા પર પ્રસ્તતુ 
કરિામાું આિી. છોકરાઓને અમેદરકા મોકલિા માટે માું-બાપ કેિા ખોટા માગો અપનાિે છે અને એના પરીણામ કેિા આિે 
છે, હકીકતમાું બનેલા પ્રસુંગ પર થી આ દફલ્મ બની છે. પે્રિકો નો સારો પ્રતીસાદ સાુંપડેલ. 

અંતાિરી અને નતૂન િષચ વમલન 

તા. ૧૦-૧૧-૧૩ ના રોજ “વિશાલ” અંતાિરી નો આર્ોજન થરે્લ જેમાું િીસા જ્ઞાવત ના લગભગ ૬૦ ગામો ના સભ્ર્ોએ 
ભાગ લીધેલ. દરેક ગામના નામની દસ ટીમ બનાિિામાું આિી, દરેક ટીમ માું પાુંર્ વ્ર્ક્ક્કતઓનો સમાિેશ કરિામાું થરે્લ. 

વિવિધતા ભરી અંતાિરી રમાડિા માટે ત્રણ ઈતર કોમ ની  યિુતીઓએ આખા કાર્ચક્રમ ને મુંત્રમગુ્ધ કરેલ. રસાકસી ભરેલ 
અંતાિરી ના વિજેતાઓ નીર્ે પ્રમાણે છે.  

 વિજેતા ટીમ : મનુ્રા ટીમ [ સૌજન્ર્ દાતા શ્રીમતી અમતૃબેન દેિશી િોરા (મનુ્રા)]  
        ટીમ લીડર : શ્રી મહને્ર દેિશી િોરા (મનુ્રા) 
        અન્ર્ સભ્ર્ો : શ્રી ઉમેશ નરેશ િોરા (મનુ્રા) ; શ્રીમતી જર્શ્રી ભાિેશ ગાલા (છસરા); શ્રી જેનીશ મકેુશ  

ગાલા(છસરા); કુમારી ઉષ્મા નરેશ ગાલા (સમ્ખ્ર્ારી)     
 રનર અપ ટીમ: િડાલા ટીમ [ સૌજન્ર્ દાતા શ્રીમતી સશુીલાબેન હરીલાલ નીશર (િડાલા)]  
 ટીમ લીડર : શ્રી તેજસ હરીશ ગાલા (િડાલા) 
 અન્ર્ સભ્ર્ો : કુમારી અપેિા દદગેશ નીશર (િડાલા); શ્રીમતી અલકા નીલેશ સાિલા (િાુંકી); શ્રીમતી નીરૂપા ભરત  
                                                મારુ (ગોધરા); કુમારી આશ્રતુી િીપલુ નીશર (િડાલા)      
અંતાિરી ના મખુ્ર્ સ્પોન્સસચ “વિશાલ કટપીસ સેન્ટર” ના શ્રીમતી િનીતાબેન ભરત જેઠાલાલ ગાલા (દેશલપર) હતા અને 
દરેક ટીમ ના સ્પોન્સસચ પણ અલગ અલગ દસ વ્ર્ક્ક્કતઓ હતા જેમની પે્રરણા થી અંતાિરી નો કાર્ચક્રમ અવિસ્મરણીર્ બની 
રહશેે, આ કાર્ચક્રમ માું ૫૦૦ થી ઉપર ની સુંખ્ર્ા માું પે્રિકોએ ભાગ લીધેલ. 

ક.િી.ઓ  વપકવનક 

પટેલ ફામચ , કરમન હાટ  ખાતે સમાજ ની વપકવનક નો આર્ોજન થરે્લ , સિારનો નાસ્તો , બપોરનો જમણ, સાુંજની હાઈ 
ટી, વિવિધ રમતોની રજુિાત, તમ્બોલા ઈત્ર્ાદી આખા દદિસની વપકવનક માું સભ્ર્ોએ ખબૂજ આનુંદ કરેલ અને આિા 
કાર્ચક્રમો ફરી ફરી કરિાની પે્રરણા આપેલ. વપકવનક માું આિેલ ૨૫૦ સુંખ્ર્ામાું સભ્ર્ોએ ભાગ લઇ , ખબૂજ સફળ બનાિેલ. 

કારોબારી સવમવત ની બેઠકો  
દરેક બીજા મહીના (alternate) ના છેલ્લા શનીિાર ના રોજ કમીટી ની બેઠક ર્ોજાર્ છે, આગલા કાર્ચક્રમો ની ર્ર્ાચ વિસ્તાર 
પિૂચક કરી વનણચર્ો સિચ સુંમવત્ત થી લેિાર્ છે.   

આંધ્ર પ્રદેશ ઘટકઆંધ્ર પ્રદેશ ઘટક  
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મદુરાઈ ઘટકમદુરાઈ ઘટક  
 

સેિા સમાજ  

નિલા નિરાત્રીની  ધમાકેદાર ઉજિણી  
૧.  તા. ૫.૧૦.૧૩ થી ૧૩.૧૦.૧૩ સધુી નિરાત્રી નુું આર્ોજન કરિામાું  
આિેલ. નિ દદિસ દરમ્ર્ાન રોજ અલગ અલગ હરીફાઈઓ રાખિામાું  
આિેલ. તેમજ રોજ અલગ અલગ ડે્રસ કોડ પણ રાખિામાું આિેલ.ખાસ  
હરીફાઈમાું  બાળકો માટે આરતીની થાળી શણગારિાની હરીફાઈ તથા દાુંદડર્ા  શણગારિાની હરીફાઈ અને બહનેો માટે છત્રી 
શણગારિાની હરીફાઈ રાખિામાું આિેલ. શરદ પનૂમ  ના દદિસે સિચ વિજેતાઓને ઇનામ આપિામાું આિેલ. જેણે  િધમુાું 
િધ ુહરીફાઈઓમાું  ભાગ લઈ  િધ ુમાકચસ  મેળવ્ર્ા હતા  તેને  "ર્ેક્મ્પર્ન  ઓફ દ ર્ેક્મ્પર્ન્સ "નુું ખાસ ઇનામ આપિામાું 
આિેલ  . 
૨.  દદિાળી- નતુન િષચની ઉજિણી  તા. ૩.૧૧.૧૩ ના દદિાળીના દદિસે આ કાર્ચક્રમ રાખિામાું આિેલ. શ્રીમતી  મણીબેન 
શાહ ની સ્િરક્ષર્ત કવિતા "દદિાળી -સાલમબુારક આવશષ" થી કાર્ચક્રમ ની શરૂઆત થઇ. સમાજના િડીલોએ દદિાળી 
અનરુૂપ િક્કતવ્ર્ો  આપી  નતુન િષચની શભુચ્છાઓ આપી. તે દદિસે એક અનોખી  હરીફાઈ ર્ોજિામાું આિેલ. દદિાળી 
અનરુૂપ શણગાર [decoration ] હરીફાઈ :5 x 5 ફૂટ ની જગ્ર્ા આપિામાું આિી હતી. ત્ર્ાું ઘર /ઓફીસ /ગલી /શહરે /
મુંદદર વિગેરે કઈ પણ ઈમેજીન કરી શણગારિાનુું હત ુું. ટીમ િકચ કરી  રુંગોળી, દીિા, તોરણ, પડદા વિગેરે ના 
મદદથી  બધાએ ખબુજ સરસ શણગાયુું  હતુું. વિજેતા તથા બધા પાટીસીપેન્ટસ ને ઇનામો આપિામાું આિેલ. ત્ર્ાર બાદ 
સૌએ સાથે મળીને રુંગબેરુંગી તારાની જેમ આકાશમાું ઉડતા ફટાકડાની મજા માણી. અંતમાું લહજેતદાર ભોજનની મજા 
માણી. 
 ૩. તા.૧૩.૧૨.૧૩ ના કુડનકુલમ  ન્યકુલીઅર પાિર પ્રોજેક્કટ  ની મલુાકાત  લીધી. કન્ર્ાકુમારી ની બાજુમાું આિેલ આ 
િીજળી ઉત્પાદનનુું અણ ુ પ્રકલ્પ છે. ત્ર્ાું પહોચ્ર્ા બાદ પ્રથમ A.V. રૂમ માું power  point  ના મદદ થી િીજળી ઉત્પાદન 
ની બધી પ્રદક્રર્ા સમજાિી  અને ત્ર્ાર બાદ મખુ્ર્ પ્રકલ્પ જોિા ગર્ા. એક કાર્ચરત થઇ ગયુું છે અને બીજાનુું કામ ર્ાલ ે
છે .આિા પ્રોજેક્કટ જલ્દીથી લોકોને જોિા નથી મળતા. પણ નીલેશ સુંગોઇના પ્રર્ત્નથી આ શક્ય બન્ય.ુ 
૪.તા.૧૮.૧૨.૧૩  ના" કેન્સર અિેરનેસ "માટે એક સ્પીકર મીટીંગ રાખિામાું  આિેલ. WHO [World Health Organiza-

tion] ના Cancer  Prevention department ના િડા ડૉ  શુંકર નારાર્ણને કેન્સર વિષે ઘણી બધી જાણકારી આપી. 

મદહલા  મુંડળ  

  ૧.  તા.૨૬.૧૦.૧૩: "માસ્ટર શેફ -જાર્કા પનીર કોન્ટેસ્ટ " નુું આર્ોજન  કરિામાું આિેલ. સભ્ર્ બહનેો એ પનીરની ખબુજ 
સરસ િાનગીઓ  બનાિી હતી. વિજેતાઓને ઇનામ આપિામાું આિેલ. 
  ૨. તા.૨૩.૧૧.૧૩: ના power point  ના મદદથી  સભ્ર્ો તથા બાળકો માટે વિવિધ રમતોનુું આર્ોજન કરિામાું આિેલ.   
  ૩. તા.૨૦.૧૨.૧૩: ના અનાથ આશ્રમ માું જઈ ત્ર્ાુંના બાળકો સાથે દક્રસમસ ની ઉજિણી કરી. ત્ર્ાુંના બાળકોને વિવિધ 
રમતો રમાડી. સાન્તાક્કલોઝ બની બાળકો સાથે મોજ મસ્તી કરી. બધા બાળકોને વિવિધ ઇનામો તથા ર્ોકલેટ આપી બધાને 
ખશુ કર્ાચ. અંતમાું ત્ર્ાુંના બાળકોને ભોજન પીરસ્યુું. 

Thunderbolts : 

On 17.11.13, Thunderbolts (Youth Group) organized 'Dhating Naach', which was disco with dance related 
games. The programme was organized under the open sky and members who were divided into various 
teams were dressed in wonderfully diverse themes as English Comedians, Taporiyon Ke Tapori, Elements of 
Earth, Unity in Diversity, Social Media, Goan Carnival, Lungi Dance & Indian Cinema. The highlight of the eve-
ning was the event where all the participants had to follow the steps of a professional dance teacher. 
 
On 24.11.13, Thunderbolts organized 'Sports Day' event for its members. The event was filled with joy, when 
members played Caterpillar race, Brick Walk, Hurdles, 100 meter dash, slow cycling and enjoyed in the splash 
of water in 'Water polo' too.     

એક્કમના નેજા હઠેળ આગામી કાર્ચક્રમ 

 શ્રી દ.ભા.ક.િી.ઓ.જૈન એક્કક્કમ ના ઉપક્રમે યથુ કેમ્પનુું આર્ોજન આંધ્ર પ્રદેશ ઘટક દ્વારા તા. ૧૬ અને ૧૭ 
ઓગસ્ટ,૨૦૧૪ના રોજ હૈદરાબાદ મધ્રે્ કરિામાું આવ્યુું છે. િધ ુવિગત પછીના અંકમાું આપિામાું આિશે.   

 શ્રી દ.ભા.ક.િી.ઓ. જૈન એક્કક્કમના ઉપક્રમે દ્વદ્વવતર્ ર્રણનુું આગામી મહા સુંમેલન બેંગલોર ઘટક દ્વારા શનીિાર- 
રિીિાર તા. ૧૭ અને ૧૮ જાન્યઆુરી,૨૦૧૫ના રોજ આર્ોજજત કરિામાું આિેલ છે જેની િધ ુવિગત પાછળથી 
જણાિિામાું આિશે.              
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પ ગ લી ના   પા ડ ના ર 
પતુ્ર જન્મ 
આંધ્ર પ્રદેશ ઘટક 
૧. શ્રીમતી પિૂી ક્ષર્રાગ રવતલાલ છેડા           - લાર્જા મોટા  – હૈદરાબાદ 

પતુ્રી જન્મ:  
આંધ્ર પ્રદેશ ઘટક 
૧. શ્રીમતી ફાલ્ગનુી જીતેન શાુંતીલાલ નાગડા    -  ભોજાર્   - હૈદરાબાદ  
૨. શ્રીમતી અંકીતા કેતન દામજી સાિલા         -  ડુમરા      -  દુબઈ         
૩. શ્રીમતી ભાવિની ભાિેશ તારાર્ુંદ હણેીર્ા    -  સાભરાઈ   – હૈદરાબાદ  
 
સ ગા ઈ ની   િ ધા ઈ 

બેંગલોર ઘટક : 
આદદત્ર્ જર્ુંત સુુંદરજી ભેદા             - ગોધરા   - બેંગલોર 

રાવધકા સનુીલ ગોવિિંદજી શાહ            - સાુંધણ        - કોલકતા  
આંધ્ર પ્રદેશ ઘટક : 

પ્રતીક દકશોર ધનજી ફુદરર્ા              -  સાભરાઈ   – હૈદરાબાદ   
       િુંદના દીપક જાધિજી ભેદા             - ભજુપરુ    - નાગપરુ   
 

જીનલ મહને્ર દેિશી િોરા                      - મનુ્રા    -  હૈદરાબાદ    
        દીપેન સરૂ્ચકાુંત ભીમશી રાુંક્ષભર્ા             - ગુુંદાલા   – મુુંબઈ      
 
લ ગ્ન ની   િ ધા ઈ  
બેંગલોર ઘટક : 

હતેલ ભપેુન્ર ભિાનજી વિશરીર્ા       - કોડાર્     - બેંગ્લોર  
મકેુશકુમાર મથરુભાઈ બારીર્ા          - િડોદરા   - બેંગ્લોર   

 

અભર્ દદક્ષલપ મગનલાલ ધરોડ        - પત્રી      - બેંગ્લોર 

જીનલ જતીન પોપટલાલ રાુંભીર્ા      - નાના ભાડીર્ા  - મુુંબઈ 

આંધ્ર પ્રદેશ ઘટક  

જીનલ મહને્ર દેિશી િોરા                     - મનુ્રા       - હૈદરાબાદ    

 દીપેન સરૂ્ચકાુંત ભીમશી રાુંક્ષભર્ા           - ગુુંદાલા    - મુુંબઈ      
 

લિર્ દહતેન મોહનલાલ ગાલા             - લાખાપર    - હૈદરાબાદ   
 દકિંજલ પુંકજ હીરજી સાિલા                 - બેરાજા      - હૈદરાબાદ    
 

ગૌરિ કીતી નાનજી ગાલા                  - લાખાપર    - હૈદરાબાદ  
 હનેલ પુંકજ િલ્લભજી સાિલા              - નાિાિાસ   - હૈદરાબાદ  
 

રીર્ા વિલાસ તલકશી ગાલા               - ર્ીઆસર    - હૈદરાબાદ  
 િૈભિ ગલુાબર્ુંદ શામજી હરીર્ા           - નરેડી        - મુુંબઈ  
 

જર્ અનીલ મેઘજી નાગડા            - િરુંડી મોટી   - હૈદરાબાદ  
 મીનાિી વિવપન ધતૂ          - હૈદરાબાદ  
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વશર્ાળુપાક  કાર્રીયુું 

 
સામગ્રી : 
૧ કપ કાળા તલ    ૧/૨ કપ ખમણેલુું ગોળ   ૩/૪ કપ સમારેલી ખજૂર 

૨ ટેબલસ્પનૂ સકુુું કોપરુું   ૧ ટેબલસ્પનૂ તળેલુું ગુુંદર   ૧/૨ ટેબલસ્પનૂ સ ૂુંઠ પાિડર 

૧/૨ ટેબલસ્પનૂ ગુંઠોડા પાિડર  ૨ ટેબલસ્પનૂ બદામ+વપસ્તા+અખરોટ નો પાિડર 

સજાિટ માટે : 
૧/૨  ટેબલસ્પનૂ ખસખસ   ૧ ટેબલસ્પનૂ સમારેલી બદામ 

રીત: 
સૌપ્રથમ તલને ધીમા તાપે ૨ થી ૩ વમનીટ સેકો. ઠુંડા થઇ જાર્ ત્ર્ારે સજાિટની સામગ્રી વશિાર્ બધી સામગ્રી એક સાથે,૨ 
વમનીટ વમક્કસીમાું પીસી લો. ફરી એકિાર બધુું વમક્કસ કરી ૨ વમનીટ પીસો. હિે એક વમક્ક્કસિંગ બાઉલમાું  આ સામગ્રી નાુંખી 
લોટ બાુંધીએ તેમ તેલ છટે ત્ર્ાુંસધુી વમક્કસ કરો. પછી તેને જેલી જેિો શેપ આપી તેની ઉપર ખસખસ અને બદામથી 
ડેકોરેશન કરો.  

                                             કવિતા વિપલુ વિસરીર્ા, બેંગલોર. 
                                                                                                        9480585359. 

દકર્ન દટપ્સ 

સમોસા બનાિતી િખતે લોટમાું એક ટેબલસ્પનૂ કોનચફલોર નાુંખિાથી, સમોસા િધારે દક્રસ્પ થશે અને મોણ પણ ઓછો 
જોઇશે.   
ગેસનુું લાઈટર ખરાબ થઇ જાર્, તેમાુંથી સ્પાકચ ન આિતો હોર્ તો તેમાું જરાક પેટ્રોલ નાુંખી સાફ કરિો. લાઈટર ફરી ર્ાલ ુ
થઇ જશે.  

          ઈલા નીવતન મોતા, બેંગલોર. 
                                                   080 23129881  

મદહલા MUNCH 

અ દર હું ત   શ ર ણ  
બેંગલોર ઘટક 

૧. દમર્ુંતીબેન લક્ષ્મીર્ુંદ (લેિ) જૈન (સત્રા)     ઉ.િ.  ૬૮      - ગુુંદાલા  - બેંગ્લોર  
આંધ્ર પ્રદેશ ઘટક  

૧. અ. સૌ . સરલા કીતી નાનજી ગાલા      ઉ. િ. ૫૫    - લાખાપર   – હૈદરાબાદ  
૨. શ્રી. ધનજી રામજી છેડા      ઉ.િ. ૭૦     -  િાુંકી   – હૈદરાબાદ  
૩. અ.સૌ. કબબુેન દામજી જીિરાજ નાગડા   ઉ.િ. ૮૨  – િરુંડી મોટી   - હૈદરાબાદ 

૪. શ્રી જીતેન હીરજી ગોસર     ઉ.િ.૪૫   -  મોટા રતાડીઆ  – હૈદરાબાદ     
૫. માતશુ્રી પાનબાઈ મરુજી મારુ    ઉ.િ.૮૦   - ભોજાર્   – હૈદરાબાદ  
ઉત્તર કણાચટક ઘટક 

૧. શ્રી હીરાલાલ ચનુીલાલ ગાલા      ઉ.િ. ૭૦   લાખાપરુ  - હાલે કોપ્પલ   
૨. માતશૃ્રી મક્ષણબાઈ  ટોકરશી સાિલા     ઉ.િ. ૮૪  િાુંકી    - હાલે હબુલી       
૩. માતશૃ્રી મણીબાઈ ગાુંગજી  ગડા       ઉ.િ.૮૦  સાભરાઈ  - હાલે રાર્ચરુ         
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માનની મસુાફરી 
 ૧ ____માન    = વદૃ્વદ્ પામતુું 
  ૨ ____માન     = આદરણીર્ 

  ૩ ____માન = સાુંપ્રત સમર્ 

  ૪ ____માન = એક સુંબોધન 

      ૫ ____માન = જુદાપણુું 
      ૬ ____માન = ઘમુંડ 

  ૭ ____માન  = આત્મ ગૌરિ 

   ૮ ____માન = ઇચ્છા 
   ૯ ____માન = ગગન-આકાશ 

  ૧૦ ____માન = ઘટતુું જત ુું 
  ૧૧ ____માન  = વધક્કાર 

      ૧૨ ____માન = અહુંકાર 

 ૧૩ ____માન = વનમુંત્રક 

 ૧૪ ____માન = અવતથી 
 ૧૫ ____માન = પિન પતુ્ર 

 ૧૬ ____માન =ધનષુ્ર્ને હોર્ 

 ૧૭ ____માન = ડોલતુું-ર્ક્ષલત થવુું 
 ૧૮ ____માન = સુંતોષી 
 ૧૯ ____માન = જળહળતુું 

 ૨૦ ____માન = ધારણા     
      

   પ્રેરક પ્રસુંગ ૧
પોલીએના નામનુું પસુ્તક મન પર એક અસર છોડી ગયુું તેની િાત કરુું છ. પોલીએના નામની નાની છોકરીનુું જીિન 
દુઘચટનાઓથી ભરેલુું છે. તેમાુંથી સખુ શોધિાની ર્ાિી તેના વપતાએ નાનપણમાું તેને આપી હોર્ છે. જે કુંઈ પદરક્સ્થવત છે 
તેમાુંથી સખુ શોધિાની રમત એ વપતા પોલીએનાને શીખિે છે. પોતાની પાસે જૂતા ન હોિાના દુ:ખથી િધ ુદુ:ખ તો જેની પાસે 
પગ નથી તેનુું છે. પોતાના ભાઈ ભાુંડરૂ માટે કુંઈ જતુું કરવુું તેનુું પણ સખુ છે તે િખત જતાું સમજાર્ છે. 
આગળ જતાું પોલીએના બીજાઓને પણ દુ:ખમાુંથી નીકળિાની ર્ાિી બતાિે છે. િરસોથી અંધારા ઓરડામાું બીમાર રહતેી 
યિુાન સ્ત્રીને તે સપૂ આપિા જાર્ છે ત્ર્ારે તેના રૂમનો પડદો હટાિી સરૂજના પ્રકાશમાું તેના સુુંદર ર્હરેાને અને િાળને જોઈ 
તેની સરાહના કરે છે જે પેલી સ્ત્રીના ર્હરેા પર ક્સ્મત લાિે છે. િળી એ સ્ત્રીના જુના શોખ જગાિી એના પ્રત્રે્ ફરીથી તેનો રસ 
જગાડી એને જજિંદગીની સન્મખુ કરે છે. 
નાનપણમાું આ િાતો શીખિા મળી અમને અમારા વપતાશ્રીથી. દરેક ઘટનાના બે અક્ષભગમ હોર્ છે જર્ારે તમે POSITIVE 
અક્ષભગમ SELECT કરો છો ત્ર્ારે તમારી જાતની સાથે ન્ર્ાર્ કરો છો. દુ:ખની બાદબાકી ત્ર્ાું જ થઈ ગઈ ને સખુનો સરિાળો 
થઈ ગર્ો એ િખત જતાું સમજાર્ છે. એક આિો POSITIVE અક્ષભગમ જર્ારે નજર સામે જોિામાું આિે ત્ર્ારે તેની અસર 
બીજી વ્ર્ક્ક્કત પર જરૂર થાર્ છે.       

                                                   -પ્રવતભા સાિલા.  
 પ્રેરક પ્રસુંગ ર 

 હુું નિમા ધોરણમાું ગોધરો હોસ્ટેલમાું ભણતી હતી ત્ર્ારે એકિાર માુંદી પડી. તબીર્ત માટે ડૉક્કટરે લસણ ખાિાની 
સલાહ આપી.મારી લસણ ખાિાની બાધા હતી તેથી એિી દિા કરિાન ુ મને ઠીક ન લાગ્ય.ુ તે િખતે હોસ્ટેલના ગ્રહમાતા 
પાનબાઈ હતા. કોઈએ તેમને મારી તબીર્ત અને તેની માટે ડૉક્કટરે કરેલા સરૂ્ન વિષે કીધુું. મારી બાધાની િાત સાુંભળી તેમણે 
મને પાસે બોલાિી અને ખબૂ શાુંવતથી સમજાવ્યુું, કે મુંદિાડ અથિા એિા કોઈ સુંજોગોમાું દિા રૂપે બાધા લીધેલ િસ્ત ુખાિી 
પડે તો તેની છૂટ હોર્. તેથી બાધામાું ભ ુંગ ન પડે. પે્રમ અને વ્હાલથી કહલેી એમની િાત મારા મગજમાું ઉતરી ગઈ. જલ્દી જ 
હુું સાજી થઇ ગઈ. મારી માટે તેઓ પે્રરણારૂપ બન્ર્ા. ત્ર્ારે ગ્રહમાતા (જેમને અમે બાઈ કહતેા) હોસ્ટેલમાું ભણતી બધી 
છોકરીઓના માતા બનીને રહતા અને બધાનુું ધ્ર્ાન રાખતા. પણ આજની માતાઓ પોતાના એક-બે છોકરાઓને સુંભાળી શકતી 
નથી અને કહ ેછે કે તમને હોસ્ટેલમાું મકુી દઈશુું ત્ર્ારે  એમની િાત સાુંભળીને મારૂું કાળજુ ક્ષર્રાર્ છે.  

     સૌ પ્રભાબેન શાુંતીલાલ છેડા, બેલ્લારી. 8392267382.  

આમાું કચ્છી સ્ત્રીઓના નામ છપાર્ેલા છે, તે શોધી કાઢો 
  ૧. સાકર સ્િાદ મા કેિી હોર્  
  ૨. જમ્ર્ા પછી મખુિાસ તરીકે ખિાર્  
  ૩. દુધી એના ઉપર થાર્      
  ૪. એક આયુુંિેદીક િસ્ત ૂ 
  ૫. આજે બધાને સ્િમાન જોઈએ છે     
  ૬. એક પવિત્ર નદી  
  ૭. શરીર ન ુએક અંગ     
  ૮. િરસાદ પડિાથી ઘણી જગ્ર્ાએ જામે  

  ૯. એક કઠોળન ુનામ      
  ૧૦. રાુંઝાની પે્રમીકા  
  ૧૧. પનુમના દદિસે ર્ુંરન ુઘણુું હોર્    
  ૧૨. જે દેખાિમા સ્િરૂપિાન હોર્  

  ૧૩. રાજાના પતુ્રને કહિેાર્     
  ૧૪. જેનાથી ભગિાનની પજુા થાર્ 

  ૧૫. શાકાહારી જમણને કહિેાર્    
  ૧૬. આંખની કીકીનુું બીજુ ું નામ  
  ૧૭. જે ખાર્ દુધી એની િધે     
  ૧૮. મીઠાઈ એના િગર થાર્? 

  ૧૯. સોનાને કહિેાર્     
  ૨૦. શ્રીક્રષ્ણની માતાનુું નામ  (જિાબ: Page 19)         
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“જુદાઈ તમારી“ 
જુદાઈ તમારી ઘદડભર સહી નથી શકતો, 
સરુા વિના શરાબી હિે, રહી નથી શકતો. 
પછેુ છે, બેદદચ  દોસ્તો શુું હાલત બનાિી છે, 
તડપ દદચની િાતો હુું, કોઈને કહી નથી શકતો. 
 

શોધે છે સરુ મારા, હર મહદેફલમાું તમને, 
તમે હોતા નથી તો, કુંઠ િહી નથી શકતો. 
િસુંત, પાનખર છે, ક્રમ કુદરતનો તો પણ,  
દદલે બલુબલુ, રૂદન વિના રહી નથી શકતો. 
 

જાણુું છું, મજા છે જલનમાું વમલનની, 
પણ પતુંગો પે્રમનો હુું થઇ નથી શકતો. 
િેરાઈ જાર્ છે અરમાન, અથડાઈ દકનારાને, 
કદી સાગર, બની “પાગલ”, િહી નથી શકતો. 

                                                                  ‘પાગલ’, કલ્ર્ાણજી કુુંિરજી સૈર્ા. 
ર્ેન્નઈ. 9150140370 

 

ઋતનુી રાણી ‘િસુંત’ 
િસુંત ઋતનુા શીતલમર્.....મહકેે િાર્રા 
પાનખરના વિતી ગર્ા દદિસો સકુા ને આકરા 
હદરર્ાળીમર્ કુદરત બને, મનમાું છે હાશકારા  
દીપી ઉઠે ફૂલોનાું રુંગ-બેરુંગીન ભીના ક્યારા. 
 

િસુંત ઋતમુાું લહરેાર્ા ધન-ધાન્ર્ ને પશનુા આહારા 
જ ુંગલ,પિચત ને ભવૂમપર છિાર્ા સૌન્દર્ચના નજારા 
દદન-રાત પિીઓના ને કોર્લના મીઠા છે ટહકુારા 
તાજગીમર્ ઠુંડીના  આરોહ-અિરોહમર્ છે ર્મકારા. 

 

િસુંત ઋતનુા અનેક ઉત્સિોમાું ફૂટે ઉમુંગમર્ ફુિારા 
સિચત્ર આનુંદ-મુંગલમમાું સફળ છે ભાવિના ભણકારા 
‘ધીર’ ‘સ્િ’  શક્ક્કતમાું પર્ાિો મીઠા ભોજન પ્ર્ારા-પ્ર્ારા 
િસુંતમર્ સુંદેશમાું બનો સર્જનાત્મક ને ન્ર્ારા-ન્ર્ારા. 
 

પ્રકૃવત  સુંગ િસુંત ઋતનુા બાહ્ય સ્િરૂપની આબેહબુ છબી, આ સુુંદર રર્ના દ્વારા આપની નજર સમિ તરિરી 
રહી હશે, એની સાથે હિે કવિ ‘ધીર’  આપણને એક અનેરી િસુંત માણિા આપણા આંતર મનના પ્રિાસે લઈ 
જાર્ છે.   
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‘અદભતૂ િસુંત’ 
સદા બહાર છિાર્ છે જ્ર્ારે.....જર્ારે ‘ઋત ુિસુંત’ 
મરક.....મરક..... હાસ્ર્મર્ ખીલી રહ્યા આપણે ને ભગિુંત 

અમી-રષ્ષ્ટમાું નજરો-નજર સમાિીએ તે જીિુંત 

ધન્ર્.....ધન્ર્ના અહસેાસ પામીએ એિા છીએ ભાગ્ર્િુંત. 
સુંસાર જીિનમાું કોઈક િણો હશે ગુંભીર ને દુ:ખ ુંત 

પાનખર.....પછી જ આિે છે, મધરુમ સખુદ િસુંત 

સમર્, સમજણ ને સાહસમાું ઉભરે અનેક.....સત્સુંગ 

સદા ભીતરમાું મહકેે આદશચમર્, આત્મીર્ છે િસુંત. 
સુંગાથમર્ સરિાળામાું અપનાિીશુું આ અનેરી િસુંત 

સહકારમર્ ભાિનામાું ખીલિીશુું દરેક.....શભુમ પ્રસુંગ 

‘ધીર’  સિુણચ જેમ સાુંર્િીશુું, મસ્ત ર્ાદગાર ને જર્િુંત 

ભગિુંત કૃપામાું સફળ – સુંદેશમર્, બને રુંગીન િસુંત. 
 ‘ધીર’ છોટુભાઈ ધરોડ, બેંગલોર.     

 9343829299. 
મારો દીકરો અંદકત જર્ારે દસ મદહનાનો હતો ત્ર્ારની બાળસહજ “રમત” મેં અહીં િણચિી છે. જેમ જેમ આપણે મોટા 
થતા જઈએ છીએ તેમ તેમ કુદરતના રહસ્ર્ો આમજ આપણને અર્ુંબો પમાડે છે ને.. !! પહલેીિાર જર્ારે આક્ષગર્ાને 
અંધારામાું ઝબકુતા જોર્ા ત્ર્ારે કુંઇક આવુુંજ લાગ્યુું.  

“જરા અંધાર નાબદૂીના દસ્તાિેજ લઇ આવ્ર્ો, 
અરે ! લો આક્ષગર્ો સરૂજથી થોડુું તેજ લઇ આવ્ર્ો.” 

તો શ્રી ર્ુંદિદન ર્ી મહતેાએ “એક અજિાળુું” કાવ્ર્માું કહ્ુું છે... 
“એક આવ્યુું એવુું અજિાળુુંજી, 
      એને કેમ કરીને સુંભાળુુંજી! 
તરતુું, સરત ુું, ઝરત ુું નીકળયુું,  

     ભિમાું એ ભટકાણુ ુંજી. 
ક્યાુંથી સરકવુું, જ્ર્ોવત મલકતુું, 

     ઘટમાું ક્યાુંક ભરાણુ ુંજી.” 
કવિ કહ ેછે આ અજિાળારૂપી આત્માને દેહ રૂપી બુંધન છે તે પણ જડ અને ર્ેતનની રમતને કારણે છે. એને હિે જન્મ 
મરણના ફેરા માુંથી કેમ બર્ાવુું, કેમ સુંભાળુું, કેમ જતન કરુું ? 

રમત 

અજિાળુું જમીન પર ઢોળાયુું 
નાનો સરુ્ચ િેરાર્ો અહીં તહીં 

એ નાના સરુ્ચને લેિા જાર્ નાનુું બાળ 

હાથ મહીં ના આિે કાુંઈ 

આ તે કેિી માર્ાજાળ. 
નજર ગઈ ત્ર્ાું અહો! 

િરસે સરૂજ બનીને એક ધાર 

હમણાું જ પકડી લઉં હુું અધ્ધર 

જે ના ઉંર્કાર્ો જમીનથી ઉપર 

ઉઘાડ બુંધ મઠુ્ઠી કરે નાનુું બાળ 

શ્રી રામર્ન્ર ેર્ાુંદો માગ્ર્ો 
હુું માગુું એક સરૂ્ચ 

તારી મારી રમતમાું એકિાર 

આિીજા મજુ હાથ 

પળભર માટે આિીજા મજુ હાથ 

                                                     -પ્રવતભા સાિલા, બેંગલોર              
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દપચણનુું પ્રવતક્ષબિંબ 

                                    - રૂષભ તરુખીર્ા(અંતરમનનો સાદ) 

                                               email :  rushabh@yourturnnow.in 

શવનિારની એક રાત હતી. અમે રાતે બહાર જિા માટે તૈર્ાર થતાું હતાું. મેં છેલ્લીિાર દપચણમાું જોયુું અને મનમાું એક 
વિર્ાર ઝબક્યો. હુું દપચણમાું મ ુંત્રમગુ્ધ બની જોઈ રહ્યો. 
જે વિર્ારોએ મને મનનશીલ બનાિી દીધા એ હતાું : 
દપચણને જુઓ, એને જે કુંઈ પણ દશાચિિામાું આિે તે સ્િીકારી લે છે. તે સારુું પણ હોઈ શકે અને નરસુું પણ હોઈ શકે. તે 
સુુંદર હોર્ કે કુરૂપ, મહાકાર્ હોર્ કે અત્ર્ુંત ઝીણુ ું, સકારાત્મક હોર્ કે નકારાત્મક, દદરર હોર્ કે ધનિાન. દપચણને કોઈ િાત 
નો છોછ નથી. 
તે બધુું સ્િીકારે છે, પણ કશાથી પણ લપુ્ત નથી થતુું (બ ુંધાત ુું નથી). તે સહુને ર્ાહ ેછે, પણ કોઈને જકડી  નથી રાખતુું. 
એને ભીંત પર ટીંગાડિામાું આિે છે, પણ તે કોઈને પણ ર્ોંટી નથી રહતે ુ ું. સ્નોિાઈટની માતા ર્ાહતી હતી કે દપચણ  તેણીને 
કહ ેકે તે દુવનર્ામાું સહથુી સુુંદર છે, પણ દપચણ કોઈની પાસેથી કોઈ પણ અપેિા નથી રાખતુું. તે કેટલુું ક્સ્થર અને શાુંત છે. 
તે તમને તમારુું ખરુું સ્િરૂપ બતાિે છે. તમે જો એના ટુકડેટુકડા કરશો તોપણ એ તમને એના દરેક ટુકડામાું એજ તથ્ર્ 
બતાિશે. જતુું કરિાના એના ગણુને લીધે તે દરેક સમરે્ નિી િાસ્તવિકતાને સ્િીકારી શકે છે. દપચણ શુું છે? વસલ્િર 
નાઈટે્રટના કોદટિંગિાળો એક કાર્. તો શુું આપણે એમ કહી શકીએ  વસલ્િર નાઈટે્રટ એ દુવનર્ા પ્રત્રે્ દપચણે પહરેેલી એક 
મન:ક્સ્થવત છે? જેથી  તે દુવનર્ાથી સિચશે્રષ્ઠ, સુુંદરતા, અમાપ સમદૃ્વદ્ અને ઘન લાગણીઓથી અક્ષલપ્ત થઇ શકે. 
આ બધુું શુું છે? કાર્નો આ ટુકડો મને શુું વશખામણ આપે છે? 

શુું આપણે દુન્ર્િી સખુપુભોગોથી અક્ષલપ્ત થઇ શકીએ? શુું આપણે જત ુું કરી શકીએ અને જે લોકોએ આપણને દુભવ્ર્ા હોર્ 
તેમને માફ કરી શકીએ? આપણે લોકોને કોઈ પણ પ્રકારની શરતો વિના પે્રમ કરી શકીએ?  આપણને પીડા આપતી 
લાગણીઓને આપણે છોડી શકીએ? શુું આપણે  માત્ર િતચમાનમાું જીિી શકીએ? શુું આપણે બધુું ભલૂીને જીિનમાું આગળ 
િધી શકીએ? શુું આપણે અપેિારદહત બની શકીએ કે જેથી દરેક િણ આશ્ચર્ચજનક બની રહ ેઅને દરેક અર્રજ આપણને 
આનુંદદત કરે? શુું આપણે ભતૂકાળને ભલૂી જઈ શકીએ જેથી આપણુું મનોવિશ્વ નિી તકને આિકારી શકે? શુું આપણ ે
ટુકડેટુકડા થર્ા પછી પણ જીિનમાું આપણી ભવૂમકા વનભાિી શકીએ? 

શુું આપણે કાર્ના એક સાદા ટુકડા બનિાને બદલે  વસલ્િર નાઈટે્રટ પહરેેલા દપચણ જેિો અક્ષભગમ રાખી શકીએ?  
 

સુંકલન, લક્ષ્મીબેન વિછીિોરા, બ ુંગલોર. 
 9448486849   

અનોખુું આભષુણ 

                                                          - સુંત પનુીત. 
એિી કઈ ર્ીજ છે જેમાું ગાુંઠનુું ગોપીર્ુંદ કરવુું ન પડે, અને છતાું ગાુંઠે બાુંધિા જેવુું ઘણુું બધુું મળી રહ ે! 
એિી કઈ િસ્ત ુછે, જે લેનારને સમદૃ્ બનાિે, છતાું આપનારની સમદૃ્ી ઓછી ન થિા દે! 
એવુું શુું છે, જે આપતા માત્ર એક જ િણ લાગે, છતાું ર્ાદગીરી જીિન સાથે જોડાઈ જાર્? 

જેના વિના ર્લાિી  લેિાનુું પોષાર્ એિો કોઈ સમદૃ્ નથી, અને જેના િડે સમદૃ્વદ્ ન બનાિી શકાર્ એિો કોઈ ગરીબ નથી. 
આિી િસ્તનેુ આપ ઓળખો છો ખરા? જેને કોઈ મલુ્રે્ ખરીદી શકાત ુું નથી, જેને ઉછીનુું લઇ શકાર્ તેમ નથી. 
 ભીખ માગિાથી જે મળતુું નથી, ર્ોરી કરીને જેને લઇ જવુું શક્ય નથી, બોલો કુંઈ ખ્ર્ાલ આિે છે, આિી િસ્તનુ ુું ? 

જ્ર્ાું સધુી છટે હાથે, મોકળે મને, હસ્તે હૈરે્ એનુું દાન દેિાત ુું નથી ત્ર્ાુંસધુી આપનાર કે લેનાર કોઈને તેણી કશીજ દકમત 
હોતી નથી. કેટલાક લોકો એટલા કન્જૂસ હોર્ છે કે, મફત મળેલી િસ્તનેુ પણ મફત તો આપી શકતા જ નથી, પરુંત ુપૈસા 
લઈનેર્ આપી શકતા નથી.  
આટલુું બધુું મોણ નાખ્ર્ા પછી, હિે તમને આિી ઉમદા ર્ીજની ઓળખાણ કરાિિી ઉક્ષર્ત સમજુ ું છું.  

એ િસ્તનુ ુું નામ છે – ક્સ્મત.  
           સુંકલન, -િાલબાઈ વિસનજી કારાણી, બુંગલોર. 

                           080 22240941   
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EDITOR’S MESSAGE 

FROM ME TO YOU … 

 

 

 

 

 

 

Hello friends, 

 Wish you all a Happy New Year and Happy Sankranti. Makar Sankranti reminds me of those lovely 

childhood days (spent in Maharashtra) when we would carry ‘elchi dana’ in small, cute, colourful var-

ied plastic ‘dabbi’s’ in the shape of apple, tomato, flower, basket etc to our friends and neighbours, gift-

ing it to them and greeting them saying, ‘tilgul gya aani god god bola’ (in Marathi) which means ‘take 

sweet and talk sweet’. As a kid this was mere fun and excitement and we would get amused over our 

collection of the ‘Sankranti chi bhet’ (the Sankranti gift) that we got in return. Today as I realize, that 

the underlying thought in the exchange of ‘tilgul’ was to forget the past ill-feelings and hostilities and 

resolve to speak   sweetly and remain friends, I feel it was a wonderful way to begin a new year. 

    Sankranti turns its back and carrying its sweetness along we head towards the most stunning season 

of the year that rejuvenates Mother earth – the Spring. The season full of transformations. It is time for 

every bush and bower to spring to life with blooms of colour and fragrance, vibrant as sparklers in fes-

tive display. The aura of Spring fills the world with woody aroma of delicious greenery and the sweet 

fragrance of flowers.  In Spring, the creation looks like a dance of God.  Spring is a season that feasts 

the eyes. The trees laden with lovely flowers seem to uplift our spirit. Flowers speak in so many ways. 

They are a symbol of life and regeneration as they lead to seed and then another plant, tree and bush. 

Flowers symbolize life, beauty, love and affection. There is so much positive energy  in these little 

flowers that  they give us pleasure just by being. They emit such a lovely vibration. Each flower with its 

own unique quality, whether it be subtle fragrance, arresting colour or liveliness of design smiles hap-

pily and this very sight makes my heart leap as Wordsworth’s must have when he saw his lovely  Daf-

fodils. Narrow boundaries seem to melt away in this vast beauty and oneness with Nature.  

The moments of my life spent with Nature have been full of pure incredible wonder. It has sometimes 

amazed me, sometimes silenced me, sometimes made me feel so happy for no reason, sometimes gener-

ously revealed so much , sometimes helped me connect to my inner self.  Nature has taught me a lot 

through its wondrous ways!!  Things are so synonymous in our life and in Nature. After overcoming the 

harsh bouts of the winter, how beautifully the plants blossom in Spring, similarly in our life too people 

and circumstances with adverse nature make our going tough, which when we positively overcome, 

take us to another level to bloom spiritually, grow within and feel the true essence of joy. Pleasure is 

always derived from something outside us, whereas joy arises from within.  

Friends, a special thanks to you all for bringing back the Spring to Vavad. Its so nice to see you all be-

coming a part of Vavad and flowering it by contributing a poem, an article, an experience, a game, an 

illustration, a recipe, jokes, tips, write-ups,, drawings or even your valuable feedback. It really means a 

lot to us and it motivates us to give you the best we can.    

         Bhavana Vichhivora.  

જિાબો (માનની મસુાફરી):  ૧-િધચ   ૨-બહ-ુનીર્  ૩-િતચ  ૪-શ્રી  ૫-અસ   ૬-ગ ુ ૭-સ્િ  ૮-અર  ૯-આસ  ૧૦-દહર્ ૧૧-

અપ ૧૨-ગ ુ ૧૩-ર્જ  ૧૪-મહ ે ૧૫-હન ુ ૧૬-ક  ૧૭-ર્લાર્  ૧૮-સુંતષુ્ટ  ૧૯-દેદીપ્ર્  ૨૦-અન ુ 
જિાબો (સ્ત્રીઓના નામ) :   ૧. મીઠીબાઈ     ૨. પાનબાઈ      ૩.િેલબાઈ      ૪.જેઠીબાઈ     ૫.માનબાઈ   ૬.ગુંગાબાઈ       
૭. કાનબાઈ     ૮.લીલબાઈ        ૯.િાલબાઈ   ૧૦. હીરબાઈ  ૧૧. તેજબાઈ     ૧૨. સુુંદરબાઈ  ૧૩. કુુંિરબાઈ   
૧૪. કેશરબાઈ  ૧૫. િેજબાઈ  ૧૬. રતનબાઈ  ૧૭. બધુ્ધીબાઈ  ૧૮. સાકરબાઈ  ૧૯. હમેબાઈ  ૨૦. દેિકાબાઈ  

સૌ રેખાબેન પ્રકાશ  કેવનર્ા, બેલ્લારી 8392276479    
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RHYTHM  DOWNPOUR 
Our National Anthem 

DONT MISS THIS!!! IT TOUCHES THE SOUL. This version is the whole song and not just the first  stanza. 

The talented range of singers are a delight to listen to! The meaning is also explained so beautifully in English. 

(10.03 mins) 

LINK : http://www.youtube.com/embed/JltFQS9kFXA 

- Praful Bheda, Chennai. 

 9384656662 

Chidananda Roopa Shivoham Shivoham Mantra is known as Nirvana Shatakam or Atma 

Shatakam. It summarizes the entirety of Advaita Vedanta in six verses. These six verses if 

summed up say - I am neither the mind, intellect, senses, breath nor ego, I am beyond everything. I have no 

form, feelings, emotions or desires. I have no attachment, no death and no separation from myself. I am all 

pervasive because I am everything, everywhere, every time, always in equilibrium.I am indeed, that eternal 

knowing and bliss, Shiva, love and pure consciousness. These verses can be of tremendous value to progress 

in contemplation practices that lead to Self-Realization. 

LINK : YOUTUBE~DEVA PREMAL CHIDANANDA    Duration : 5:56 

What makes this bit remarkable is that it is sung by a German singer and the magic of her mellifluous sweet 

voice is creating  a very profound and tranquilizing effect. Lie down in shavasana and listen to it. Provides a 

complete relaxation after any brisk workout, calms you to the core. 

                                                                                       -Bhavana Vichhivora.  

DESIGN COVER PAGE CONTEST 
િાિડ ઓકટો-દડસે,૨૦૧૩ અંકના મખુ પષૃ્ઠ ક્ષર્ત્ર (ડ્રોઈંગ) સ્પધાચમાું ભાગ લેનાર બાળકો: 
૧. ટીર્ા કલ્પેશ શાહ     બેંગલોર       ૨. એકતા દદપક િીરા      બેંગલોર  

૩. રોનીન કલ્પેશ શાહ   બેંગલોર       ૪. ભક્ક્કત એમ શાહ   બેંગલોર 

૫. ધીર ર્ુંરશે િીરા      બેંગલોર       ૬. અણચિ જુગલ િીરા  બેંગલોર  

૭. આરતી જરે્શ ગાલા   બેંગલોર      ૮. ડીર્ા જુગલ િીરા      બેંગલોર  
૯. ઉમુંગ જરે્શ ગાલા     બેંગલોર     ૧૦. જીનર્ સશુીલ સુંગોઇ  બેંગલોર  

૧૧. ર્શીતા જરે્શ દેદઢર્ા  હૈદરાબાદ    ૧૨. ફેમી દીપેશ ગડા        હૈદરાબાદ 

 
You are welcome to put up your art skills for the next cover page. Kids in the age group 8- 12 years can par-

ticipate. All you have to do is create a cover page on the theme – VASANT RUTU i.e. SPRING (You can 

make flowers or floral designs). The best drawing will be selected as the cover page for the next issue of 

Vavad. The entries should be on A4 size paper only and in portrait mode (vertical) only. We must receive 

your cover page with the details regarding your name, age, city and contact number by 25-03-2014. You may 

send it to us at: Bhavana M Vichhivora, c/o L.K & SONS, 15 Kirana Complex, APMC Yard, Yeshwantpur, 

Bangalore 560022. Contact number – 9448460056. Note : All the entries received for the last contest have 
been put up on e-vavad. 

સ્પધાચના વિજેતા: ર્શીતા જરે્શ દેદઢર્ા, હૈરાબાદ 

Winner: Yashita Jayesh Dedhiya, Hyderabad. 

http://www.rediffmail.com/cgi-bin/red.cgi?red=http%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fem%2Dbed%2FJltFQS9kFXA&isImage=0&BlockImage=0&rediffng=0&rogue=%28null%29
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TOPIC FOR VIEWPOINT …  ‘sIgNIFICaNCE OF ELECTIONs IN DEmOCRaCy ’ 
વિશ્વમાું મોટા લોકશાહી (DEMOCRACY) દેશોમાું ભારતની ગણના થઈ શકે. સુંવિધાન પ્રમાણે દર પાુંર્ િષે મતદારો 
પોતાના પ્રવતવનવધઓને દેશની સિોત્તમ સુંસ્થા સુંસદમાું ચુુંટીને મોકલે છે. તેિીજ રીતે દરેક રાજ્ર્ોમાું પોતાના 
પ્રવતવનવધઓને રાજ્ર્ સભામાું ચુુંટીને મોકલે છે. પણ છેલ્લાું કેટલાક િષોથી આપણા ચુુંટેલા પ્રવતવનવધઓની ભ્રસ્ટ 
રાજકારણથી આપણે સૌ તુંગ આિી ગર્ા છીએ. આિા િખતે દદલ્હીની ચુુંટણીમાું આમ આદમી પાટીએ લોકોમાું એક નિી 
આશાની દકરણ સાથે સત્તા સાુંભળી છે અને ૨૦૧૪માું થનાર દેશની ચુુંટણીમાું ઝ ુંપલાિિાનુું નક્કી કરેલ છે.   
એપ્રીલ~મે,૨૦૧૪ દરમ્ર્ાન થનાર સુંસદ(લોકસભા)ની ચુુંટણીમાું આપનો મત શુું ફેર બદલાિ લાિી શકે? આપણા વિર્ારો 
ગજુરાતી કે અંગે્રજીમાું ૫૦૦ શબ્દોમાું લખીને મોકલિા વિનુંતી. આપની એન્ટ્રી અમને તા. ૨૫-૩-૨૦૧૪  સધુી 
vavad12@gmail.com પર આપના નામ, ફોન નુંબર, અને સરનામાું સાથે મોકલશો. બેસ્ટ એન્ટ્રીને ઇનામ રૂ.૭૫૦/- 
આપિામાું આિશે. 
 

India is one of the world’s largest democracy. As per our constitution, once in every five years voters elect 
their representatives and send them to the country’s apex body called parliament. Similarly representatives are 
also elected for the state to form Rajya Sabha. But, for the past few years, people are fed up with the corrupt 
politicians whom they have elected. At this juncture, with the Delhi’s State Election, Aam Aadmi Party has 
taken charge with new hopes. This party has also decided to contest for the 2014 Lok Sabha Elections. 
How can your vote make difference in the coming Lok Sabha  Elections in Apr~May,2014? 
Do share your opinion on this in our Viewpoint Contest. 

You can write to us either in Gujarati or English. The word limit is 500-600 words.  No age bar. We must re-
ceive your entry by 25-3-2014.          Email your entries to vavad12@gmail.com with your name address and 
contact number. The best entry each from English and Gujarati will be awarded a cash prize of Rs. 750/- 

1
st

 Winner for English 

My Favourite Childhood Memory  

Childhood is the most wonderful stage of a man’s life filled with innumerable innocent, carefree and goofy moments. 

When I look back recollecting my notorious childhood days it gently pats me with a whiff of sweet memories and fondly 

takes me down the memory lane. 

My childhood days passed in the abundant affection and care of the parents, grandparents, cousins and friends. Being the 

youngest, I grew up amidst a bunch of crazy little cousins and we used to often gang up and do things together. Every-

time during birthdays or any special occasion all the cousins, aunts, uncles, grandparents got together and it was a cele-

bration time. All the kids were treated with gifts and games and there was fun and frolic all the way. I remember the day 

clearly when I first went to school. It was a new life to me, but I liked it very much. I made friends easily. My teachers 

loved me very much. I did my lessons well every day and was fond of story-books. I was a cheerful, curious little kid and 

a very participative and a sportive one who was a part of all school activities and never left a chance to perform in family 

gatherings. Be it mimicry, dance or my crazy antics; I was always upto something because of which even today I am 

fondly remembered amongst all my relatives. 

However, my childhood would be incomplete without the mention of my grandfather whose wrinkled face everytime 

creased into a loving smile at the very sight of me. He was and still continues to be my hero and ideal. The time I spent 

with him no matter how brief, is still vivid in my mind and very close to my heart. Besides, being pampered to the core 

with presents and goodies what I cherish is his special presence in my life and the ability to have become a kid while 

having spent time with me. My love for beaches emanates from the wonderful times I spent with him strolling bare feet 

on the beach, holding his hand and listening to him about life and my grandma. His amusing anecdotes always trans-

ported me into a mysterious wonderland. Splashing water, making sand castles, collecting shells, ride on the merry go 

round, having ice golas is how we used to spend our time. He was very fond of golas as they were my grandma’s favour-

ite too. He was an epitome of strength and perseverance and an extremely charming man who’s left a lasting impression 

on my mind.   

He patiently used to listen to my endless banter and always let me be and supported me in all my activities. No matter 

how much I grow up I still wish to be his little girl always. I miss having him around but I know his bountiful blessings 

from the heaven and guidance is always with me. My thoughts abound with such sweet memories. Each recollection has 

nostalgic air about it. I will treasure these precious childhood memories forever and all the people who were a part of the 

journey and made it so memorable. 

-Ami Bharat Chheda, Hyderabad. 9347050810                         

Ami Chheda  is the winner for the fourth consecutive time.  

mailto:vavadvavad12@gmail.com
mailto:vavad12@gmail.com


22 

 

1
st

 Winner for Gujarati 

બાળપણના સુંભારણા 
ત્રણ પૈડાની સાર્કલ લઈને હુું ર્ાલતા શીખી ત્ર્ારે દાદીમાું ગાતા, 

                        ટીનટીન ટોકરી બજાિતી જાર્, 

                        સાર્કલ મારી સર....ર ર  જાર્. 

હુું ર્ાલિા લાગી,મીઠા મીઠા તોતડા બોલ બોલિા લાગી,ત્ર્ારે બધા વ્હાલ કરતા. મમ્મીએ બાલિાડીમા મોકલી ત્ર્ાું હુ ું 
બારીમા બેસીને ખબૂ રડી,પણ ધીમે ધીમે બઘ ુગમી ગયુું. તે િખતે મને મોબાઈલ ને કુંપ્યટુર નથી મળર્ા એટલે હુ ું angry 

bird  કે temple run નથી રમી, પણ ટાર્રને લાકડીથી દોડાિવ,ુ મોટી કાુંડી લઈને પેપરની પિનર્ક્કી બનાિિી, પેપરના 
એરોપ્લેન ઉડાડિા(રીમોટ કુંટ્રોલ િગર), ગલુ્લી-ડુંડાની રમત, કુંર્ાની રમત, પકડા-પકડી, લગોરી, ખો-ખો, છપા-છપી ને કેટ-

કેટલી રમતો રમતા, જેમા શરીરને કસરત મળતી. ત્ર્ારે ક્રીકેટ કે બેડમીંટન ની પ્રોફેશનલ ટે્રનીંગ નથી લીધી, પણ આ 
રમતો  પણ બહુ શોખથી રમતા. 
 સ્કુલની રજા પડતી  અને ગરમીમાું આંબા ચસુિાની મજા આિતી. દાદીમાું તરબજુ, સક્કરટેટી, બેર ને ર્ોકલેટ ના 
ભાગ પાડી બધાને આપતા ત્ર્ારે ભાઈ-બહનેો સાથે ખાટી-મીઠી નોંક-ઝોંક કરિાની મજા આિતી. બાળપણના એ મીઠા 
દદિસો -પીપળીના ઝુલા, ખેતરમાું મગ અને ર્ોળાની ફરી,આમલી, પેરૂ બધુું િહેંર્ીને ખાિાની મજા, ભીની માટીની મુંદ-મુંદ 
સગુ ુંધ ને બળદગાડીની સફર..... બધજુ નજર સામે આિી રહ્ુું છે. મોટા પદરિારમાું િીતેલી મારા બાળપણની ર્ાદોને હુ ું ફરી 
એકિાર આજે િાિડના માધ્ર્મથી જીિી રહી છું. 
 નિરાત્રીમા દુગાચમાુંની  વિશાળ મવૂતિ ,સાુંજની આરતી અને ભીડમાું આગળ થઈ પ્રસાદ મેળિિાનો આનુંદ, રાતના 
ગરબા-દાુંડીર્ા, સ્કુલમા મળેલી દદિાળીની રજા, રસોડામાુંથી આિતી ફરસાણ અને મીઠાઈની સગુ ુંઘ, રુંગોળી નાખિી અને 
એની માટે કરેલી આંગણાની સાફ-સફાઈ, ગામના મેળામાું બ ુંગડીઓ અને નાની નાની િસ્તઓુ માટેની જીદ, ઝુલા ને ખેલ 
તમાશા, પીઝા કરતાુંર્ ટેસ્ટી એિી દાદીમાુંની ખીર્ડી, દાદાજીનો ઘરના ર્ોપા પ્રત્રે્નો પે્રમ, ફઈઓની શીખામણ, માું-બાપાની 
લાગણી, કાકા-કાકી નો વ્હાલ, ત્ર્ારના ભોળા ઝગડા અને મીઠી રીસો, પપ્પા જ્ર્ારે બહારગામથી બોનચ-બોનચ ક્ષબષ્સ્કટ લાિે એ 
ખશુી, રાતના સતુા સમરે્ મમ્મીએ કહલેી િાતાચઓ બધજુ અવિસ્મરણીર્ છે. બાળપણ ખરેખર જીિનનો એક અનમોલ અને 
સ્િક્ષણિમ તબક્કો છે. બાળપણમાું ના કાુંઈ ક્ષર્િંતા, ના કોઈ દફકર ખાલી આળ-પુંપાળ અને લાડ-કોડ. આજે બધુું ર્ાદ આિે છે 
ત્ર્ારે થાર્ છે કે ઈશ્વર ફરી એ દદિસો પાછા આપે. 

હાથ પકડી નાના-નાના પગલા ભરતી, 
 ઝાુંઝર પેરી રૂમઝુમની ઝુંકાર કરતી, 
તોતલી િાણીથી મીઠા-મીઠા બોલ બોલતી, 
 એિા બાળપણને આજે હુું ર્ાદ કરતી, 
વનશાળમાું ભગુોળ ને વિજ્ઞાન ભણતી, 
િડીલોના અનભુિોમાું ઉછરતી, 
ઘરમાું જીિન જીિિાની કળા શીખતી, 
 એિા બાળપણને આજે હુું ર્ાદ કરતી...      

                                      સૌ નીલમ દહતેશ છેડા,બેલ્લારી., 9449226670               

WIFE VS HUSBAND  
A couple drove down a country road for several miles, not saying a word.  

An earlier discussion had led to an argument and neither of them wanted to concede their position. As they passed a barn-

yard of mules, goats, and pigs, the husband asked sarcastically, 'Relatives of yours?'  

'Yep,' the wife replied, 'in-laws.'  

W O R D S  

A husband read an article to his wife about how many words women use a day...  

30,000 to a man's 15,000.  

The wife replied, 'The reason has to be because we have to repeat everything to men...  

The husband then turned to his wife and asked, 'What?' 

CREATION 
A man said to his wife one day, 'I don't know how you can be so stupid and so beautiful all at the same time.' The wife 

responded, 'Allow me to explain . God made me beautiful so you would be attracted to me;  

God made me stupid so I would be attracted to you!'   (The gender of the editors is quite obvious! What say!)  
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It may be a few years since you have started to invest. I am sure you completely understand the effect of 

inflation on all our monies.  Inflation is nothing but the value of every rupee we earn going down with the pas-

sage of each day. What my father could buy with a Thousand Rupees, I pay MANY thousand rupees for the 

same.  

Saving regularly is a habit, very difficult to develop, but excellent to cultivate.  Just as an example, let us 

say a 25 year old person is interested to have an amount of Rs.5.00 Crores at retirement age 65. Assuming 

an investment return rate of 12 % @ p.a, one may need to invest Rs.3980/- only per month. Works out to 

about Rs.130/- per day. Not very difficult, right? 

Any amount of money is insufficient in times of need. Save when you don't need the money. It will res-

cue you in the times of need.  

Sometimes, leaving the money untouched or not watching it can have a dream effect on it. My first invest-

ment I made way back in the year 1999. The amount being Rs.5000/-. Can you guess the amount that I may 

have gotten when I pulled this money out? Rs.38, 460/-. In 5 years time. I had invested and forgotten about 

this money and had changed a few addresses in those 5 years. So totally lost track of the same.  Accidentally, 

going through some docs, I found the first investment statement. 

Patience and Discipline are the key words in savings and investments. 

I know many people for whom long term is 3 months and medium term being 1 month and short term being 

1 week or ten days. Many of us forget that for anything to become something valuable, it needs time. Let’s 

look at our children, trees, businesses and our own selves over a period of 10 years. Physically,  mentally as 

well as financially. 

Long Run is 5yrs + and multiples thereof. 

We are investors and unlike traders cannot and should not change strategies with every change in the in-

vestment climate.  

As proud Indians, WE have to invest in our country / economy / markets. Foreigners believe more in 

our (India) story than what a lot of us INDIAN citizens do. 

As time is going ahead, options to invest are narrowing down, and at that time we will be forced to invest 

with great risks. Start investing early. Help yourself. 

Retirement is something which is a hidden facet. We all know it exists, but are unaware of the conse-

quences / costs of the same. 

Our Parents / Grand Parents had the luxury of fixed income investments like Bank FD’s, Post Office and 

LIC policies giving fancy double digit returns (interest). We don't and won't have the same any time in future. 

Our Future and our family's future is our own responsibility. Plan it well and ensure a nice and cushy life-

time of expenses being taken care of, as also travel, charity, children's education and marriage, car(s), House

(s), and all our dreams, goals and desires.  

Keep things Simple. Don’t try to do different things and end up confused. 

Markets are volatile. Use the volatility to your advantage. Give your investments plenty of time and space 

to grow. 

Like a small plant, do protect, water, and manure your investments by watching over them regularly. Do a 

course correction, if needed. Small things can do wonders sometimes. 

Investments are like using a cellphone. In our younger years, money will be only outgoing, outgoing and 

outgoing. Only then in our retirement years will we have incoming, incoming and incoming. 

Here is Wishing Each one of You a Very Happy New Year 2014.  All the Very Best for your Successful Fi-

nancial Journey in the Times ahead.             
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 હલેન કેલરનાું માતા                           
છોકરી નુું નામ હલેન કેલર. માબાપનુું પહલે ુું સ ુંતાન. અમેદરકામાું ઉત્તર આલાબામામાું આિેલા ટસ્કુમ્બીર્ા નામે નાનકડા ગામમાું, 
સન ૧૮૮૦માું એનો જન્મ. 
 છોકરી ખબૂ હોવશર્ાર. એ છ મદહનાની થઇ ત્ર્ારે એ બોલતા પણ શીખી હતી.અર્ાનક એક િરસ ને સાત મદહનાની થઈ ત્ર્ાું એ 
માુંદી પડી. મગજ પર લોહી ર્ડી ગયુું. એક દદિસ સિારના, તાિ જેિો આવ્ર્ો હતો, તેિો ગપુચપુ ને ઓક્ષર્તો ઊતરી ગર્ો. એ 
જોઈ ઘરના બધા આનુંદમાું આિી ગર્ા. પણ એ તાિ પોતાની સાથે છોકરીની આંખોની જોિાની શક્ક્કત અને કાનની સાુંભળિાની 
શક્ક્કત લેતો ગર્ો હતો, અને એને ઘોર અજ્ઞાન-અંધકારમાું પટકી ગર્ો હતો એની કોઈને ખબર પડી નદહ- એની સારિાર કરતા 
દાક્કતરને પણ નદહ. હિે પછી હલેન કદી જોઈ શકશે નદહ કે સાુંભળી શકશે નદહ એ જાણયુું ત્ર્ારે એની માતા તો અધચ પાગલ જેિી 
થઇ ગઈ હતી : ‘હિે મારી દીકરી પુંખીઓનો કલરિ નદહ સાુંભળી શકે, ફૂલોની ને સરોિરની શોભા નદહ જોઈ શકે, રાતના 
આકાશમાું તારલા એને નદહ દેખાર્. અરે, માનો મીઠો મધરુ કુંઠસ્િર પણ એને નદહ સુંભળાર્! માનુું મોઢુું પણ એને નદહ દેખાર્. 
કેમ જશે એના દદિસો અને અમારા દદિસો!’  
માતા હિે હલેનને ઘડી અળગી કરતી નદહ. એ ઘરકામ કરતી હોર્ કે આમતેમ ફરતી હોર્ ત્ર્ારે હલેન એનાું કપડાને જાલી 
રાખતી અને એની પાછળ પાછળ ફરતી. ઘરની દરેક ર્ીજને એ સ્પશી જોતી અને એને ઓળખતા શીખતી. વનશાનીઓ દ્વારા 
એની માતા એને શીખિતી. આિી રીતે માતાએ એને ઘણુું શીખવ્યુું. ર્ોિીસ િષચની િરે્ હલેને પોતાની આત્મકથા લખી છે. તેમાું 
તે લખે છે કે ‘મારે માટેની એ લાુંબી રાવત્રના અંધકારમાું જે કઈ સુુંદર અને મધરુ હત ુું તે બધુું મારી માતાના પે્રમને અને એના 
ડહાપણને આભારી હત ુું.’ 
પાુંર્ િષચની ઉમર થતા સધુીમાું હલેન એની આસપાસ બનતુું ઘણુું સમજતી થઇ ગઈ હતી. તે કપડા ગોઠિીને મકૂતી. ઘરમાું ને 
બગીર્ામાું ફરતી, ફૂલોને રમાડતી.  મહમેાનો આિે અને જાર્ તેની રે્ તેને ખબર પડતી. એ સમજી ગઈ હતી કે બીજા લોકો 
મારી પેઠે પરસ્પર વનશાનીઓથી િાત નથી કરતા.  
હલેનના વપતા કોઈ છાપાના તુંત્રી હતા. રોજ કલાકો સધુી છાપા િાુંચ્ર્ા કરે. હલેને પણ એમની પેઠે છાપુું લઈ પોતાના મોં સામે 
ધરી રાખિા માુંડ્ ુું. પણ એ શા માટે છે તે તેને સમજાયુું નદહ. વપતાના મોં પર હાથ ફેરિી તેણે જોયુું તો ર્શ્માું હાથમાું આવ્ર્ા. 
એને થયુું કે આ ર્શ્માું નાકે લગાડિાથી કુંઈ ર્મત્કાર થશે. એણે એવુું કરી જોયુું પણ કશામાું તેને કશો અથચ દેખાર્ો નદહ. 
દીકરીની આ ર્ેષ્ટાઓ જોઈ માબાપની આંખોમાું આંસ ુઆિી ગર્ા. 
વપતા તો કામધુંધે ઘણો િખત બહાર રહ,ે પણ માતાને તો આખો િખત દીકરીની સાથેજ રહિેાનુું. એકલો અંધ હોર્ કે એકલો 
બહરેો હોર્ તો એની સાથે વ્ર્હિાર કરિો અઘરો લાગે છે, તો આ તો અંધ ને બધીર, અને બધીર એટલે મકૂ પણ ! એકસાથે 
ત્રણ ત્રણ ઇષ્ન્રર્ો ઠપ! દશચન, શ્રિણ અને િાણીની ત્રણે શક્ક્કતઓ ગમુ! િળી અબળા! પણ એની માતાએ હતાશ થઇ દીકરીને 
તરછોડી નદહ. એણે એને પરૂો માતપેૃ્રમ આપ્ર્ો; અને એ અપુંગનુું તમામ સષુપુ્ત બળ પ્રગટાિિાનો પરૂો પ્રર્ત્ન કર્ો. હલેન કહ ે
છે : ‘ હુ ું આખો દહાડો મારી માતાના મોં પર હાથ મકૂી, એના ખોળામાું બેસી રહતેી; કારણ કે એના હોઠનુું હલનર્લન સ્પશી 
જોિામાું મને મજા પડતી. િાતર્ીત શી ર્ીજ છે તે હુ ું જાણતી નહોતી તોરે્ માની સાથે હુું પણ હોઠ હલાિતી.’ 
સાતમુું િષચ પરુૂું થિાને ત્રણ માસ બાકી હતાું ત્ર્ાું હલેનના જીિનમાું નવુું પરોઢ ઊગ્યુું. વમસ સક્ષલિન નામે વશક્ષિકાએ એના 
વશિણનો ભાર ઉપાડી લીધો.  
હલેન ઝડપથી શીખતી ગઈ. વિશ્વનો  એ એક ર્મત્કાર ગણાર્ છે. આજે હલેનનુું નામ વિશ્વભરમાું જાણીત ુું છે. એના લખેલા 
અનેક પસુ્તકો એની અજોડ પ્રવતભાની સાિી પરેૂ છે.  
હલેન પોતાની આ અદભતુ વસદ્વદ્નો  ર્શ પોતાની માતાને અને કુમારી સક્ષલિનને આપે છે. હલેનની માતા ખબૂ શ્રધાળુું બાઈ 
હતી. ગમે તેિા વિકટ સુંજોગોમાું પણ હતાશ નદહ થવુું, હામ નદહ છોડિી એ હલેન એની માતાની પાસેથી શીખી હતી. હલેન કહ ે
છે: ‘આ જ મોટી િાત છે. માણસ સમજે તો અપુંગતાનુું એકે બુંધન એને જીિનનો આનુંદ લેત ુું રોકી શકે નદહ.’ પોતાની માતા 
વિષે એ કહ ેછે, ‘મારી માતા વિષે હુું શુું લખુું? કેિી રીતે લખુું? એ મારી સાથે એિી એકાકાર થઇ ગઈ છે કે એને વિષે હુું કુંઈ કહુું 
તો એ અસુંસ્કાદરતા ગણાશે.’ 
એક િાર એક શખ્શે હલેનને પછૂ્ુું ,”  માણસ માટે સૌથી મોટી આપતી કઈ હોઈ શકે?’ એણે સહજ ભાિે ધારેલુું કે હમણાું હલેન 
કહશેે કે ‘આંખ ન હોિી તે.’ પરુંત ુહલેને જિાબમાું કહ્ુું :’માણસને આંખો હોર્ છતાું જોઈ ન શકે તે!’.      
હલેનનો જિાબ સમજિા જેિો છે. આજે આપણી આસપાસ કેટલા ભખૂે મારે છે, કેટલા દક્ષલતપીદડત શાવપત હાલતમાું દદિસો 
કાઢે છે, એ આંખો હોિા છતાું આપણે દેખીએ છીએ ખરા? એ દેખતા વથઈએ તો સુંસારની કેટલી બધી સમસ્ર્ાઓ ઊકલી જાર્!  
અપુંગ હલેન અને એની માતાની આ કથા કોઈ પણ અપુંગ તથા તેણી માતાના હૈર્ામાું હામ પરૂિા સમથચ છે.  

                                                                            ‘માતા-મહાતીથચ’ માુંથી 
                                                               -રમણલાલ સોની.   
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