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પ્રમખુશ્રી નો સુંદેશ    
 
  

‘વપ્રય સ્નેહી વમત્રો, 
‘’નિા િરસનુું નવુું વનશાન,િધે સાથની શાન, 

તમારા િધે માન ને પાન, ઊગે ભીતર ખાણ’’  
નવુ ંવર્શ એટલે સમગ્ર વર્શ દરમ્યાન આપણે કરેલા કાયોનુ ં વસિંિાવલોકન કરીને, િવે પ્રારંભ 

થયેલુ ં૨૦૧૬ ના વર્શ માટે શભુ સકંલ્પ કરી તેને પણૂશપણે સાકાર કરવાનો અમલુ્ય અવસર.નવાવર્શનુ ં
સ્વાગત મીઠા-મીઠા વતલગળુથી કરી એક-બીાને પ્રમેનો સદેંશ આપતી મકર-સકં્રાવત ઉજવાય ન ેપછી 
આવે િોળીના નવ રંગોનો તિવેાર.જીવનપથને નવ-નવા રંગોથી શ્ રગંાર કરી દે એવો પ્યારો િોળીનો 
રંગ.મનમા ંરિલે નકારાત્મક વવચારોને ભલૂીને વવનય-વવવેક-સદાચાર થી જીવનને સશુોભીત કરવાનો 
એક અવસર.એકજ સદેંશ- 

’’હમ સબ એક હૈ-વમલકર સાથ બઢેંગે 
જીિન મેં ઈદ્રધનષુ સે રુંગ ભરકર 
કામયાબી કી વસડી હમ ચઢેંગે 
હમ સબ વમલકર સાથ બઢેંગે’’ 

 એકતા અને સફલતામાટે બદલાવ ખબુ જરૂરી છે. બદલતા સમાજમા ંઅન ે દેશમા ંથઈ રિલેી નવી 
રાજકીય ઘટનાઓ થી જન ાગરતીની શરૂઆત થઈ છે. ‘મેક ઈન ઈંરડયા’ ના બ્ચગુલો વાગી રહ્યા છે. આપણુ ં
દેશ આગળ વધી રહ્ય ુછે. આપણ ેપણ બધા મળીન ેકાઈંક નવુ ંઅને વનરાલુ ંકરીએ, નવુ ંચચિંતન-મનન કરીએ 
અને પ્રગતી કરીએ. 

      વિરેન્દ્દ્ર દામજી છેડા (હબુલી), ૯૨૪૩૨૮૧૨૬૪ 

શ્રી દ.ભા.ક.િી.ઓ. જૈન એક્કમના હોદેે્દારો 
 નું  નામ   હોદ્દો  ગામ  મોબઈલ નું   
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વપ્રય િાચક વમત્રો, 

 ઉમગં, જોશ, તાત્કાચલક વનણશય-શક્તત, એક બીાનો સાથ– સિકાર, કામ ઉપાડવાની ધગશ અને ખશુી થી 
દચિણ ભારત ક.વી.ઓ.ના વડીલો માટે િૈદ્રાબાદે યોાયેલ મેળ-મેળાપનો કાયશક્રમમા ંબધાએ આનદં લીધો. િૈદ્રાબાદ ના 
બધંઓુ અને િૈદ્રાબાદના પ્રમખુ શ્રી વનતીનભાઇ ની પે્રરણા અને સતત નીગરાની સાથે દ.ભા.ક.વી.ઓ. ના પ્રમખુ શ્રી 
વવરેન્દ્દ્રભાઈ ની કોઠાસઝુથી કાયશક્રમમા ંચાર ચાદં લાગી ગયા. હુ ંઘટકના દરેક મેમ્બરનો પણ એમના સાથ-સિકાર બદ્દલ 
આભાર માન ુછ.ં િમ્પીનુ ંકાયશક્રમ સફળ બનાવવામા ંએમન ુયોગદાન મિત્વનુ ંિત ુ.ં 

 એમ કિવેાય છે કે એક સફળ વ્યક્તત પાછળ સ્ત્રી નો િાથ િોય છે પણ અિીં જોવા મળ્ય ુકે દરેક દંપવત તન-મન
-ધન થી એક-બીાને પરૂક છે. એક્કમના સ્થાપક શ્રી કલ્યાણજીભાઇ સૈયાની લગ્નની ૫૧મી વર્શગાઠંની ઉજવણીમા ં
બધાને પોતાના યવુાનીના રદવસો યાદ આવી ગયા. વડીલોની દુરદેશી ગજબની છે સાથે યવુાઓની કાયશિમતા થી  
દચિણ ભારત એકમને ૨૫ વર્શ પણૂશ થયા અને િવે આપણે સાથે મળીને લગાતાર આગળ વઘારવાનુ ં છે. વડીલોની 
મેિનત, ત્યાગ, કુટંુબ ભાવના અને બાળકો-યવુાઓના પ્રગતી માટે બાધંછોડ કરવાની તૈયારીના કારણે આપણે સફલતા 
મળી છે. આપણો ઉદે્દશ્ય છે કે યવુા પેઢી એક-બીાની નજીક આવે, એજ્યકેુશન,વવવવઘ પ્રોફેશન અને ઈન્દ્ફરમેશનની 
આપલે કરે અને એમાથી સારા પરરણામો નીકળે. સ રષ્ટટના વનયમ પ્રમાણે રદવસ અને રાત થાય છે તેમ જન્દ્મ-બાલપણ-
યવુાવસ્થા-લગ્ન-વ રધ્દ્દ્રાવસ્થા-મરણ આપણા જીવનનુ ં વનયમ છે. પિલેા વડીલોની નીગરાનીમા ંયવુા પેઢી લગ્નગ્રથંીમા ં  
જોડાતા િતા અને એને વર્ો સધુી વનભાવતા િતા. 

 વરે્-વર્ે રોઝ ડે- વેલેન્દ્ટાઈન ડે-એંગેજમેન્દ્ટ ડ-ેબથશ ડે-મેરેજ ડે-મધર-ફાધર ડે-ડોટર ડે વગેરે વગેરે મનાવીએ 
છે. કોઈ પણ ‘ડે’ ની ઉજવણી વર્શમા ંએક રદવસ નિી પણ એ તો જજવનકાળમા ંજ્યા મોકા મળે ત્યા ંઉજવવાનુ ંછે અને 
પ્રેમથી આ િણોને સાથશક કરવાનો છે. જીવનમા ં ખટાશ-વમઠાશ તો રિવેાની છે. મારા એક વમત્રનો પતુ્ર-પતુ્રવધ ુ
અમેરરકામા ંરિ ેછે. એમના પિલેા બાળકના જન્દ્મ વખતે મારો વમત્ર પજત્ન સાથે ત્યા ગયા િતા અને િવે આઠ વર્ો પછી 
ટ્વવન્દ્સ ગલશ બેબીજ ને સાચંવવા ગયા. પણ થોડો સમય રહ્યા પછી તેમને ઈંરડયા આવવાનુ ંિત ુ ંત્યારે બે નાના બાળકોને 
લઈ આવ્યા. પતુ્ર-પતુ્રવધનુો માતા-વપતા અને એમના સસં્કારોમા ં વવશ્વાસ જોઈને ખબુ ખશુી થયી. મારા વમત્રને તો 
વ રધ્દ્દાવસ્થામા ંપણ નાની બે રદકરીઓ સાથે જજવવાની સ્ુતી આવી ગયી. પરરવારના સસં્કારો અને બધામાટે લાગણી થી 
તેઓ િરરોજ ફેવમલી ડે મનાવે છે.  

 અરુ્ શનના રથને સભંાળતા- સભંાળતા શ્રીકરટણાએ ‘શ્રી ભગિતગીતા’ ની રચના કરી  આપણે લગ્ન જીવનની 
રથયાત્રા િસતા-ંરમતા ં એક-બીાનુ ં સાભંળતા - સભંાળતા લાબંા ગાળે દોડાવીએ. ખાટામીઠા અનભુવોના મોતી 
વેિેંચીએ. માનવ એક સામાજીક પ્રાણી છે. સસંારમા ંિોય તો ફેવમલી જોઈએ અને સસંાર છોડી સાધતુ્વ અપનાવે તો પણ 
સમદુાય અને શ્રાવકગણ જોઈએ. માનવીને કુટંુબ તો જોઈએ એટલે િવે આપણે ખરા અથશમા ંફેવમલી-ડે મનાવીએ. 

હસતા-ગાતા જીિન વિતે, 

મળે તમારો પે્રમ એિી રીતે, 

એક-બીજાને સમજતા-સમજતા, 

વનત નિી ચનુૌતી યિુા પેઢી જીતે 
 

નરેંદ્ર નાનજી સાિલા,પ્રમખુ, બેલ્લારી, ૯૪૪૮૦૭૨૯૯૭  
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તુંત્રી સ્થાનેથી           
 
 
સૌ વાચક વમત્રોને જય જીનેન્દ્દ્ર, 

  માચશ-એવપ્રલ મરિનો આવતા તિવેારોમા ંિોલી જેમ જીવનમા ંરંગો ભરી દે છે.િોળીના રંગ તો કદાચ 
કાલે ઉતરી જશે પણ વવદ્યાથીના જીવનમા ંપરીિાના સારા પરીણામ આવતા જીવન રંગબેરંગી રંગોથી રંગાઇ ાય છે 
અને એ જીવનને રંગીન બનાવી દે છે.ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ ના પરીણામ પછી વવદ્યાથીને સાચી સારી લાઇન મળી ાય 
તો પછી પછૂવુજં શુ,ં અને અત્યારે માતા-વપતા પણ કેરરયરને લઇને ખબૂજ ચચિંવતત િોય છે, કે મારંુ બાળક કઇ લાઇન લ ે
તો તેના માટે ઉપયોગી થશે. ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ની પરરિા પણૂશ થવાને આરે છે. ત્યારે િવે કયા અભ્યાસક્રમ અનકુૂળ 
છે. એ વવદ્યાથી અને વાલી(માતા-વપતા) માટે ચચિંતાનો વવર્ય બને છે.ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ પછી કઇ લાઇન પસદં 
કરવાની બાબતમા ંકારરકદીની નવી ‘રદશા’ ચીંધતી ‘એપ્ટીટયડુ ટેસ્ટ’ વવરે્ વવદ્યાથી અને વાલીઓમા ંવવસ્ત રત  મારિતીનો 
સારો એવો અભાવ જોવા મળે છે. શાળા-કોલેજની વાવર્િક પરીિાની આસપાસ ‘એપ્ટીટયડુ ટેસ્ટ’ દ્વારા મળેલુ ંમાગશદશશન 
વવદ્યાથીઓ અને વાલીઓ બનેંને ખબૂજ ઉપયોગી સાબીત થઇ શકે છે. એપ્ટીટયડુ ટેસ્ટ ધોરણ ૯, ૧૦ અને ૧૨ ના 
વવદ્યાથીઓને વધ ુઉપયોગી છે. કારણ કે આ સમય એવો નારુ્ક તબક્કો છે કે જ્યારે બાળક અને વાલીએ અભ્યાસક્રમમા ં 
કઇ લાઇન લેવી એ મિત્વનો વનણશય લેવાનો િોય છે. આવા સમય ‘એપ્ટીટયડુ  ટેસ્ટ’ બાળક તથા વાલી બનેને ખબૂજ 
રાિત કતાશ પરૂવાર થાય છે. 
  પિલેી વાત તો એ કે આ પરીિા માટે કોઈ તૈયારી કરવી પડતી નથી. આ પરીિામા ં વવધ્દ્યાથીના 

ગમા-અણગમા, પારરવારરક સદંભશ, શૈિચણક ગણુવત્તા, વૈચારરક શક્તત, ‘બદુ્ધિ મતાનો’ આંક (IQ ) વગેરે વવર્યોને આવરી 

લેવામા ંScientific Activity(વૈજ્ઞાવનક િમતા), Numerical Activity(ગચણત–સખં્યાની િમતા), Creative Activity

(રચનાત્મક િમતા), Abstract reasoning(તકશ શક્તત), Verbal Reasoning (તકશ શક્તત) વવગેરે શક્તતઓને માપતા 

Objective ટાઇપ ના પાચંેક પ્રશ્ર્નપત્ર િોય છે. બેંકીંગ પરીિાની જેમ વવકલ્પ વાળા જવાબ આપવાના િોય છે. આ 

પરીિા ાણીતા માનસશાસ્ત્રી, સાયકોલોજીસ્ટ કાઉન્દ્સીલર દ્વારા લેવામા ંઆવે છે. જેના પરરણામને કાઉન્દ્સલીંગ કિવેાય 

છે. આ પરીિાની મારિતી વોકેશનલ ગાઈડન્દ્સ બ્યરુો પાસેથી મેળવી શકાય છે. આ મોડશન ચગુમા ંએક કે બે ડીગ્રી 

અપરુતી છે. તેથી પોતાના સમાજના કારકીદીની પવુશભવુમકા બાધંવા માગંતા બાળકોને માગશદશશન પરંુુ પાડવા કારકીદીની 

બાબતમા ં મચં-પ્લેટફોમશ પરંુુ પાડવા વવવવધ સસં્થાઓ આવી ટેસ્ટ સાથે વોકેશનલ ગાઈડન્દ્સ વ્યવિારીક માગશદશશન 

વવગેરે આયોજન કરતી િોય છે. આવુ ંમાગશદશશન પ્રાપ્ત કરેલુ ંબાળક કારકીદીની ચોક્કસ રદશામા ંઆગળ વધશે. એમા ં

શકંાને કોઈ સ્થાન નથી. કાઉન્દ્સલીંગમા ંવાલીઓ એ પણ ભાગ લેવો જોઈએ. બાળકને જે વવર્યમા ંરસ િોય તેને તે 

વવર્ય માટે પ્રોત્સારિત કરવુ.ં માતા-વપતા(વાલીઓએ) પોતાની ઈરછાઓ બાળકો ઉપર થોપવી ન જોઈએ. આવા 

કાઉન્દ્સલીંગ ઘણી સ્કુલો તથા કોલેજોમા ંપણ થાય છે. જેની ાણ વાલીઓએ રાખી અટેન્દ્ડ કરવી જોઈએ. 
રેખા પ્રકાશ કેવનયા, બેલ્લારી, (9663146467)  

બાલગીત  
 

એક િતી શકરી ,એણે પાળી બકરી 
શકરી ગઈ ફરવા ,બકરી ગઈ ચરવા 
ફરીને આવી શકરી, ભાળી નિીં બકરી 

શકરી રુવે એં એં એં, બકરી બોલે બેં બેં બેં 
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મનની શાુંવત 
 
જય જીનેન્દ્દ્ર, 
 “થોડુ ંમળ્યુ-ંઘણુ ંાણયુ’ં’  આ કિવેત પ્રમાણે તા. ૨૦/૨૧/૨૨ ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૬ દ.ભા.ક.વી.ઓ. ની િોસ્પેટની 
વમટીંગ બહુજ સારી રીતે થઈ. અમે બહુજ નજીક આવી ગયા, ને મા પણ આવી. એવીજ રીતે મળતા રિશેુ.ં આજે મને 
ગીતાની ગુજં મારફત મનની શાવંત ઉપર કંઈક કિવે ુ ં છે. મનની શાવંત માટે અમે યોગા કરીએ છીએ, દેરાસર જઈએ, 
મેડીટેશન કરીએ પણ મન અશાતં જ રિ ેછે. કંઈક એવુ ંકરીએ કે મન પણ શાતં થાય અને ખબુજ આનદં આવે.બસ હુ ં
એજ કિવેા ઈરછ ંછ,ં તમે ‘સમજ’ અને ‘પ્રેમ’ અપનાવશો, તો કંઈ પણ ખચશ કયાશ વગર અગચણત શાવંત મળશે. 
 શરૂઆત પોતાના ઘરથીજ કરશુ.ં તમારા ઘરમા ંવડીલ િશે? તમે એમને જબરદસ્તી ચાકરી કરવા િતેથુી નિીં, 
પણ એમની સાથે તમારા ફે્રડ તરીકે રિો. ડો.ના પાડી િોય તો પણ એકાદ વખત એમની મનપસદં વાનગી એમના માટે 
બનાવશો. કયારેક એમને ફરવા લઈ ાઓ. િોટેલ લઈ ાઓ. એમને વપતચર જોવાનુ ંશોખ િોયતો. એમને સરપ્રાઇઝ 
વપતચર લઈ ાવ. એમના જીવનમા ંએમની જે ઇચછા િોય, તે શકય િોય તો પણુશ જરૂર કરશો. ત્યારે તમે એમના મખુ 
ઉપર “ખશુીઓના રંગ” જોશો. તો હુ ં ૧૦૦% કહુ ં છ.ં તમારા મનને શાવંત નિીં આપે તો કિજેો. એવી જ રીતે તમારા 
ગામમા ં કોઈ વડીલ િોય, તમે  એમને મળવા ાવ, એકાદ કલાક બેસીને સખુ-દુુઃખની વાતો કરો, થાયતો એમની 
પસદંની ચીજ બનાવી લઈ ાવ. એમની ખબુીઓની પ્રશસંા કરો, સૌની સાથે શેર કરો, એમને સાથે ફરવા લઈ 
ાઓ.જોજો શાવંત તમારા સાથે જ િશે. કોઈ સ્નેિીજન િોક્સ્પટલમા ં િોય, તો ઘરવાળા- બ્લડટેસ્ટ- સ્કેનીંગ– એતસરે 
પાછળ દોડાદોડ કરતા િોય છે. એવી પરરક્સ્થવતમા ંએમને ખાવા પીવાનુ ંભાન જ રિતે ુ ંનથી. ત્યારે તમે એમને મદદરૂપ 
થઈ. પોતાના ઘરેથી કાઈંક એવુ-ંઢોકળા-ચખચ-ુપૌઆ-ઈડલી-ચાય, ફ્રુટ લઈને ખવડાવશો તો એમને ત રપ્પ્ત થશે. એમને 
જોઈને જે ખશુી મળશે. તે શાવંત નિીં તો શુ ં છે? બસ મને એટલુ ંજ કિવે ુ ં છે, કે શાવંતની પાછળ દોડાદોડ કરીએ છીએ, 
પણ એ તમારી પાસે જ છે. આ ખશુીને શાવંત મેળવવા, તમને પૈસાની પણ જરૂર નથી. બધ ુફ્રી. ત્યારે મને અરવવિંદ 
કરસનદાસ ભાઈની ચાર લાઈન યાદ આવ્યા વગર ન રિ.ે 

દરદ ત ુલઈને તો જો, દુુઃખીને દદલાસો દઈને તો જો 
વ્યાવધથી જે જે કણસી રહયા છે,મલમપટ્ટી એને કરીને તો જો 
સુંતોષ વસધ્ધધ ને શાુંવત મળશે, વનરાધારનો આધાર થઈ તો જો. 
સેિા છે સાચો મકુ્તતનો મારગ, એ માગે ડગલા ભરીને તો જો 
જનસેિા સાચી પ્રભનુી છે સેિા, એ મુંત્ર જીિનમાું રટીને તો જો 

 બસ એવીજ રીતે ‘વાવડ’ તમારી ગુજંની ઈંતાર કરે છે. 
’’ મૈ ભલે હી િો કામ નહી કરતી 

જીસસે ભગિાન વમલે, 
પર િો કામ કરતી હુુઁ જીસસે દુઆ વમલે’’ 

 ગીતા વિરેન્દ્દ્ર છેડા,હુબલી, 9448366364                                                                                                                                                                                                         

બાલગીત  
સામે એક ટેકરી છે, ત્યા ંવડનુ ંઝાડ છે. 

વડને વડવાઈઓ છે, ઠડંી માની િવા છે.        
કાલે ત્યા ંાશુ ંભાઈ, િીંચકા ખાશુ ંભાઈ! 

ઉાણી પણ કરશુ ંભાઈ, રમીને જમીને જશુ ંભાઈ! 
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 Vavad is thankful to all the readers. On the occasion of 51st marriage anniversary, our Ek-
kam founder Mr. Kalyanjibhai Saiya has gifted sum of Rs 10,000/- towards Vavad. Team Vavad is 
thankful for his generous donation.  

Respected Editors,  
 Jai Jinendra, 

 The achievements of the 56 VAVAD JAN 2016 makes an interesting reading as it has 
grown from 55th issue. A committed team of editors and experienced President with his team be-
hind the success story of this DBKVO VAVAD magazine. I hope the same kind of zeal continues 
in the months ahead. 
"Life is a beautiful garden; 

 Editors of VAVAD are a flower, 

 Who fills our lives with knowledge  

Our VAVAD-56 issue is very treasured;  

 My wishes to the president, editors and all DBKVO supporters. 

   Sha. Chandrakant Khimji Gosar (Kokalia),Bagalkot,09880906888 

Jai Jinendra, 
 I got to see a copy the second edition of Vavad. Good work! Keep it up. 

All the best…     Good luck 
Sushil Sangoi,Bangalore,09844065158,  

૧. શકય િોય તો વાવડ ના બે અંક મુબંઈ પગદંડી ઉપર મોકલો.. 
૨. આપણા વડીલો જે દચિણ ભારતમા ંઆવીને શનુ્દ્યમા ંથી સર્જન કરેલ તેમના પરીચય લખી આપો. 
૩. આપણા એકમને ૨૫ વર્શ પરુા થયેલ છે. તે માટે વવશેર્ વવગત આપો. 

શા. જીિરાજ મેઘજીના ઘટીત.,૯૪૪૮૭૪૯૨૯૭ 

 કલ્યાણજીભાઈ સૈયયાએં એમનો અચભપ્રાય ફોન ઉપર આપ્યો. ગત અંકમા ં આપેલી ‘મારી નજરથી’ 
પ્રવતયોગીતાથી પે્રરરત થયી કલ્યાણજીભાઈએ પોતાનુ ંઅનભુવ બતાવ્યો. વ રધ્દ્દાવસ્થામા ંતેઓ પાલત ુચબલાડી સાથે સમય 
વવતાવે છે અને ચબલાડીને પણ એમનાથી ખબુજ લાગણી છે. સાઈંઠ વર્શ ની ઉમર પછી સમય વવતાવવા ‘pet’ ખરેખર 
ખબુ આનદં આપે છે. 

Old coins and stamps of kutch 
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Photos from Hyderabad 
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Photos from Hubli 

Photos from Madurai 
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ઘટકના િાિડ  
 

 
શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ  
       રવીવાર તા. ૩૧-૧-૨૦૧૬ના રોજ બપોરના શ્રી જલારામ ભવન મધે સતત પાચંમા ંવરે્ બેંગલોર સમાજના ચાર 
કચછી સમાજો– દશા, વવશા, લોિાણા અને ભારટયા દ્વારા કચછી નાટક ‘હલે ત ગડો, નકાું ભર લડો’ નો શો રાખવામા ં
આવેલ. આ નાટકના વનમાશતા – શ્રી કચછ યવુક સઘં, રદગ્દશશક – વસતં મારૂ અને વવજય ગાલા, લેખક – ઈક્મ્તયાઝ 
પટેલ, રૂપાતંર – ડો. વવશન નાગડા, સગંીત-જયેશ આશર િતા. પિલેી વખત િાલારી સમાજના અગ્રગણીય સભ્યોને 
નાટક માણવા આમવંત્રત કરવામા ંઆવ્યા ંિતા.ં 
 કચછી ભાર્ા અને કચછી સસં્કારોના જતન તથા સવંધશન માટે છેલ્લા ૨૩ વર્ોથી પ્રયત્નશીલ કાયશરત સસં્થા 
શ્રી કચછ યવુક સઘં વનવમિત આ નાટકનો ૫૦મો પ્રયોગ િતો.  
 િાલમા ંદરેક કચછી સમાજમા ંછૂટાછેડાની સમસ્યા ખબૂ જ ગભંીર બની ગઈ છે. જેના મખુ્ય કારણો – અન્દ્ય 
જ્ઞાવતમા ંલગ્ન, સતંાનોના માતાઓનુ ંતેમના (સતંાનોના) લગ્ન જીવનમા ંદખલગીરી, વશં ચાલ ુરિ ેમાટે પતુ્ર જન્દ્મની 
મિોચછા, અન્દ્ય સ્ત્રી સાથે સબંધં વગેરે ની ખબુજ સચોટ રીતે રરુ્આત કરી િતી. શાળામા ંઅભ્યાસ કરતા ંકલાકારોએ 
અચભનયના ઓજસ પાથયાશ િતા ંઅને હ્રદય સ્પશી અચભનય આપ્યો િતો. લગભગ ૩૦૦ સભ્યોએ બે અંકી નાટકને 
એકસાથે બે કલાક માણયુ ં િત ુ.ં સૌએ તાળીઓના ગડગડાટથી કલાકારોને વધાવ્યા િતા. પ્રોત્સાિન રૂપે ચારે સમજો 
તરફથી કલાકારોને ટોકન ભેટ આપી સૌનો આભાર માનવામા ંઆવ્યો િતો. ખાસ કરીને લોિાણા સમાજનો જેમણે શ્રી 
જલારામ ભવન નાટક માટે ઉપલબ્ધ કરાવી આપ્યો તેમ જ શ્રી મિશેભાઈ  રૂપારેલ જેમણે શ્રી જલારામ ભવનમા 
નાટક માટે બધીજ વ્યવસ્થા કરી આપી િતી. શ્રી રશ્મીનભાઈ, શ્રી નીવતનભાઈ, શ્રી નીલેશભાઈ, શ્રી રાજેશભાઈ. શ્રી 
મનોજભાઈ અને શ્રી સશુીલભાઈ જેઓ એ કલાકારોને લઇ આવવાની વ્યવસ્થા  તેમ જ અન્દ્ય વ્યવસ્થા સભંાળી િતી. 
સૌનો ખબૂ ખબૂ આભાર. છેલ્લે ચા-નાસ્તાને ન્દ્યાય આપીને છૂટા પડયા િતા.ં  
શ્રી ક.િી.ઓ.િવનતા વ  ુંદ- બેંગલોર 
 સસં્થાની વાવર્િક સામાન્દ્ય સભા શવનવાર તા. ૧૩-૨-૨૦૧૬ના રોજ બપોરના ૩-૦૦ વાગ્યે શ્રી ડી વી વી 
ગજુરાતી શાળા મધ્દ્યે રાખવામા ંઆવી િતી. સસં્થાના ખાનચી શ્રીમતી સનુીતા ગાલાએ ગત વર્શ ૨૦૧૫ના રિસાબો 
રરુ્ કયાશ િતા ંજેને સવાશનમુતે મરું્ર કરવામા ંઆવ્યા િતા.ં ત્યાર બાદ નવી કાયશવાિક સવમવતના સભ્યોની વનમણુકં 
અને િોદ્દાઓ નક્કી કરવામા ંઆવ્યા િતા.ં કાયશવાિક સવમવતના સભ્યોના નામ: 

શ્રીમતી જસ્મીન ચેતન સાવલા  પ્રમખુ 
શ્રીમતી દિા રશ્મીન વવછ્છીવોરા સેકે્રટરી(મતં્રી) 
શ્રીમતી કલ્પના પરેશ ગાલા  ખાનચી 
શ્રીમતી ઈલા નીવતન મોતા  સભ્ય 
શ્રીમતી અવની ચેતન ગડા  સભ્ય 
શ્રીમતી લીના ડોવીન ગોસર  સભ્ય 
શ્રીમતી અવમતા પરાગ છેડા  સભ્ય 
શ્રીમતી કાશ્મીરા ધીરજ શાિ  ભતૂપવૂશ પ્રમખુ 

ત્યાર બાદ અરોમા થેરાપીસ્ટ શ્રીમતી શવમિલા જોર્ી અરોમા થેરાપીમા ંવાપરતા ંESSENTIAL OILS ની મારિતી આપી 
િતી. ESSENTIAL OILS થી ફેશીઅલ મસાજનુ ંડેમોન્દ્સ્રેશન આપ્યુ ંિત ુ.ં અંતમા ંઅલ્પિારને ન્દ્યાય આપીને સૌ છટા 
પડયા િતા.ં 

બેંગલોર 
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શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ  
  

 તા. ૨૬-૧-૨૦૧૬ના કરછ યવુક સઘં, મુબંઈ દ્વારા વનવમિત કરછી નાટક ‘હલે તો ગડો ન ત ભર લડો’ નુ ં
આયોજન કરવામા ંઆવેલ િત ુ.ં લગભગ ૨૫૦ થી વધ ુસભ્યોની િાજરી િતી. તા.૭-૨-૨૦૧૬ના રોજ શ્રી કરછી વમલન 
યથુ વીંગ અને જૈન યથુ ફોરમ, મુબંઈ ના સથવારે એક ધાવમિક પ્રોગ્રામ કર્ાય ને તગડે છગડેનુ ંઆયોજન કરવામા ં
આવેલ. આ કાયશક્રમ ખબુ જ સરસ અને લાભકારી િતો. 
 

વમલન ગૌરિ:ગ  હસ્થાશ્રમનો ધમમ દાન 
 શાસ્ત્રોમા ંદાનને ગ રિસ્થાશ્રમનો ધમશ કિવેામા ંઆવ્યો છે. દાન સારી રીતે કરીએ એ માટે અમકુ બાબતો પર 
ધ્દ્યાન આપવુ ંજોઈએ. દાન દેવુ ંએ કતશવ્ય છે. એવી બદુ્ધિની બદલાની આશા વવના યોગ્ય સ્થળે, યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય 
વ્યક્તતને જે દાન અપાય છે. તેને સાજત્વક દાન કિલે ુ ંછે. આજકાલ વધારે પડતા લોકો મરંદરોમા ંદાન આપે છે. મરંદરમા ં
દાન આપવુ ં ખોટંુ નથી. પરંત ુ આજ ભારત દેશની પોણા ભાગની પ્રા દુુઃખી છે, તો જે સમાજના ં  ઉત્થાન માટે 
કલ્યાણકારી પ્રવ રવત્ત કરતા િોય તેને દાન આપજો. તમારા સામથ્યૅ મજુબનુ ંજે પણ દાન કરો તે પોતાના િાથે જ કરો તો 
ઉત્તમ. પિલેા ં તો તમારા કુટંુબમા ં તમારા બિને, ભાઈ, દુુઃખી િોય, વનધશન િોય તો તેને મદદ કરજો. આરુ્બારુ્ના ં
સમાજમા ંપડોશી તથા અન્દ્યને દુુઃખી વચંચત રુ્ઓ તેને સ્વિસ્તે જરૂરતમદંને મદદ કરજો. આજે મધ્દ્યમવગશ દુુઃખી છે 
કારણકે એ માગંવામા ંશરમ અનભુવે છે. એને છાનીછપી રીતે મદદ કરજો. ગરીબના બાળકોને ભણાવો, ગરીબ મા-
બાપની દીકરીને પરણાવો, જરૂરતમદંને મકાન બનાવી આપો. આજના યગુના ં મરંદર તો સ્કુલ અને િોક્સ્પટલો છે. 
કારણકે ભણતર અને રોગના ઈલાજના ંખબુ પૈસા આપવા પડે છે. માટે પ્રભનુી વધ ુકરપા િોય તો સરસ્વતી મરંદર જેવી 
શાળાઓ અને શાવંતધામ જેવી િોક્સ્પટલો બનાવો. ભવ્ય મરંદરો નિીં બનાવો તો ભગવાન નારાજ નિીં થાય. મરંદર 
મક્સ્જદ કે બાિશમણોને અપાય તે સાચુ ં દાન નથી. સાચુ ં દાન છે. ગરીબ, દુુઃખી માનવીઓ મા ં બેઠેલ ઈશ્ર્વરની, 
જરૂરતમદંની સેવા કરી ને તેને યથાશરકત મદદ કરીને. પરમાત્મા ંઆવા દાનથી ખશુ થશે ને તમારા પર આશીવાદ 
વરસાવશો. 

     સુંકલન: અરૂણા વનતીન રાુંક્ષભયા, ચેન્નઈ 

શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ                
1] તા. 13.1.2016—મદુરાઈ થી 10 રક.મી. દૂર આવેલ "સીટી ફોલ્સ "મા ં પીકનીકની મા માણી. એક રરસોટશ  મા ં   

આટીફીશીયલ ધોધ તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. ત્યા ંન્દ્િાવાની રમવાની ખબુ મઝા માણી. 
2] તા. 28.2.2016:- ‘ગજુ્જરુ્ભાઈ The Great’ ગજુરાતી વસનેમા સમાજના િોલ મા ંમાણયો .ગજુરાતી જોતસ સાભંળવાની 

ખબુજ મઝા આવી. થોડી ખરુસીઓ મકુવામા ંઆવી િતી અને સાથે સાથે ભારતીય બેઠક પણ િતી.ગાદલા તકીયા 
સાથે આરામથી બેસી વસનેમાની મઝા માણી. બ્રેક મા ંપોપકોનશ, શીંગ ની લિજેત માણી. આ બધી સગવડ કરવા 
યોગેશ વોરા ,િપેીન લાલન, ચચરાગે સારી મિનેત કરી િતી. 

3] તા. 20.3.2016:— ‘’મદુરાઈ તવમલ સગંમ"તરીકે ઓળખાતી એક આટશ ગેલરીની મલુાકાત લીધી. ત્યા ંપ્રાચીન તવમલ 
સસં્કરવત અને ઐતિાવસક ચચત્રો જોયા. એ ચચત્રોના બારમા ં પ્રો. વેતટરામને ખબુજ સરસ મારિતી આપી. એમના 
કિવેા મજુબ આ બધુ ંજૈન તીથંકરો સાથે સકંળાયેલ છે. 

મદહલા મુંડળ 
1] તા. 9.1.2016—મવુી મેઝીક મસ્તી આ એક અનોખો તવીઝ કમ ગેમ શો િમેલ લાલને રરુ્ કયો િતો.ઓડીઓ વવડીઓ 

ના આધારે સરસ કાયશક્રમ રરુ્ કયો. 

ચેન્નઈ 

મદુરાઇ 
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2] તા. 27.2.2016—પાસ્તા ડેમોસ્રેશન:- િમેલ લાલન તથા મજંરી શાિ ેસ્વાદીસ્ટ પાસ્તા બનાવવાની રીત શીખડાવી 
ત્રણ કલર ના પાસ્તા બનાવ્યા િતા. વતરંગા ઝડંા ના ત્રણે કલરના પાસ્તા બનાવી એક ઉપર એક સાવી વતરંગા ઝડંા 
નો ઈફેતટ આપ્યો િતો. 
3] 26.3.2016—િોળી ની ઉજવણી  
    મડંળની મરિલાઓ તથા બાળકો સાથે મળીને સ્કૂલ ના ગ્રાઉન્દ્ડ મા ંરંગો સાથે િોળી રમ્યા િતા. બાળકોને પીચકારી 
થી એક-બીા પર રંગ નાખવાની ખબુ મઝા આવી. 

 એક અવિસ્મરણીય  ટ્રીપ  
        ઉત્તર કનાશટક ઘટકે ખાસ કરીને બેલ્લારી ઘટકે જે િમ્પી રીપનુ ંઆયોજન કયુ ંતે ખરેખર કાબીલે તારીફ િત ુ.ં ત્યા ં
ત્રણ રદવસ દરમ્યાન ખબુજ સરસ મિમેાનગતી માણી. ત્રણ રદવસ ધણી બધી મઝા માણી. ઐવતિાવસક સ્થળો  ની 
મલુાકાત તો લાજવાબ િતી. િમેંશની માટે રદલમા ંસમાઈ ગઈ છે. રુ્ના જમાનાની સ્થાપત્યકળા જોઈ અચબંીત થઇ 
ગયા. ગાઈડ દ્વારા આપેલ મારિતી થી ઘણુ ં બધુ ં  ાણવા મળ્યુ.ં સ્ટેપ વેલ જોઈ મન ખશુ થઇ ગયુ.ં ત્રણ રદવસ 
દરમ્યાન અવનવી રમતો, લિજેતદાર ભોજન, સગંીત ની મિરેફલ વવગેરેનુ ંઆયોજન ખબુજ ચીવટ પવૂશક કરવામા ં
આવ્યુ ંિત ુ.ં બધા આયોજકોને ખબુ ખબુ અચભનદંન. 
              આમ તો દર વરે્ યવુાઓં માટેજ કેમ્પ થાય છે.પરંત ુઆ પ્રથમ વખત જ સીનીયર વસટીજન માટે આ 
આયોજન થયુ ંિત ુ.ં તેની મઝા અમે સૌએ મન ભરીને માણી. આશા રાખુ ંછ ંકે આવા પ્રોગ્રામ િમેંશા યોાતા રિશેે. 

                                                                                ભારતી  દકશોર સુંગોઇ,મદુરાઈ 

શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ 
સસં્થા સમાચંાર: ક. વવ. ઓ. સમાજ િૈદરાબાદ દ્વારા નીચે મજુબ કાયશક્રમો યોજવામા ંઆવેલ. 
૧) તા ૨૪.૦૧.૨૦૧૬ ના કચછ યવુક સઘં મુબંઈ દ્વારા કરછી નાટક ‘હલે તો ગડો નકા ભર લડો’  ની રરૂ્આત કેશવ 
મેમોરીઅલ િોલ મધે કરવામા ંઆવેલ. અંદાજે ૩૫૦ સભ્યોએ નાટક માણેલ. 
૨) સસં્થા દ્વારા પડતર ભાવે અનાજનુ ંવવતરણ કરવામા ંઆવેલ. જેમા ંનક્કી થયા મજુબ વનઝામાબાદથી ઉચચ તવાલીટી 
ના ચોખા મગાવવામા ં આવેલ. અંદાજજત ૧૨૦૦૦ રકલો ચોખાનુ ં વવતરણ સભ્યોને પડતર ભાવે કરવામા ં આવેલ. 
જરૂરરયાતમદં પરરવારોને સસં્થા દ્વારા વનશલુ્ક ચોખા પણ આપવામા ંઆવેલ, દરેક સભ્ય પરરવારોને ઘરપિોંચ માલ 
પિોંચાડવામા ંઆવેલ. શ્રી પોપટભાઈ છેડા, શ્રી મનોજભાઈ સાવલા, શ્રી િરેશભાઈ દેરઢયા તથા અન્દ્ચ કાયશકરોએ મિનેત 
કરી આ કાયશ પાર પાડેલ, કાયશકરોનો ખબુ આભાર.                        
૩) ક વવ ઓ સમાજ િૈદરાબાદ દ્વારા આયોજજત ‘’િમ્પી રીપ’’ નો કાયશક્રમ તા. ૨૦.૦૨.૧૬ થી ૨૨.૦૨.૨૦૧૬ સધુી 
દચિણ ભારત ક વવ ઓ સમાજ ના દરેક ઘટક માટે રાખવામા ંઆવેલ, જેમા ં૯૦ સભ્યોએ ખબુજ આનરંદત વાતાવરણ 
વચચે માણયો, અને આ આયોજનથી બધા ઘટકથી પધારેલ સભ્યો ત્રણ રદવસ સાથે રિી વનકટતા કેળવી અને 
ભાઈચારાની ભાવના ઉાગર થઈ, દરેક ઘટકના સભ્યો અને કાયશકરોનો આભાર. ફરી ફરી આવા કાયશક્રમોના યોજવા 
માટે અવપલ કરવામા ંઆવેલ.. િૈદરાબાદ સમાજ દ્વારા ખાસ બેલ્લારી ઘટકનો ખબુ ખબુ આભાર વ્યતત કરીએ છીએ. ત્યા ં
બસ દ્વારા સાઈટ સીઈંગની વ્યવસ્થા કરેલ તે બદલ ફરી એકવાર બેલ્લારી ઘટકના દરેક સભ્યોનો આભાર માવનયે છીએ. 
૪) ક વવ ઓ સમાજ િૈદરાબાદ અને ક દ ઓ જૈન જ્ઞાવત મિાજન િૈદરાબાદના સયુકંત ઉપક્રમે િૈદરાબાદના યવુક 
યવુતીઓ માટે એક ‘પરરચય વમલન’ કાયશક્રમનુ ં આયોજન તા ૦૬.૦૩.૨૦૧૬ ના કરછી ભવન મધે રાખવામા ંઆવેલ 
 જેમા ંબને સમાજના મળી કુલ્લ ૬૬ ઉમેદવારોએ ભાગ લીધેલ, ઉમેદવાર સાથે એમના ત્રણ વડીલો પણ િાજર રહ્યા 
િતા, કાયશક્રમના મખુ્ય દાતા અલ્કા વોચ શ્રી ગલુાબભાઈ મોતાના આભારી છીએ. 
 આ કાયશક્રમ માટે મુબંઈથી લગ્ન સસં્થા વવર્યના ંવનટણાત શ્રી અતલુભાઈ ભેદા પધાયાશ િતા. વતશમાન કાળમા ં

હૈદ્રાબાદ 
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ઉદભવવત સગપણ સમસ્યા તેમજ જલ્દીથી તટૂતા લગ્નો જેવા વવર્ય પર છણાવટપવૂશક સમ્બોધન કરેલ. ક વવ ઓ 
સમાજ વતી પરરચય વમલન કાયશક્રમ ના મખુ્ય કન્દ્વીનરો શ્રી રવતલાલભાઈ છેડા અને શ્રી રદનેશભાઈ ગોસર દ્વારા ખબુ 
વ્યવક્સ્થત આયોજન કરવામા ંઆવેલ, સમાજના પ્રમખુ શ્રી નીવતનભાઈ ધરોડ તથા માનદ મતં્રીશ્રી રકરણ રામ્ભીયા 
તથા કાયશકરોએ ખબુજ મિનેત કરી આ આયોજન ને સફળ બનાવેલ.. પરરચય વમલનમા ંભાગ લેનાર લગ્નોત્સકુ યવુક
-યવુતીઓની કલરફૂલ બકૂ ઉમેદવારોના ફોટા અને સપંણૂશ વવગત સાથે પ્રકાવશત કરવામા ંઆવેલ, જે માટે દાતાઓએ 
ાિરેાત સ્વરૂપે યોગદાન આપેલ જેમનો આભાર વ્યતત કરવામા ંઆવેલ. બને સસં્થાઓ દ્વારા આ પ્રથમ પ્રયાસ િતો જે 
સફળ રિલે. ભવવટયમા ંભારતભરના અન્દ્ય શિરેોને આ આયોજનમા ંસાકંળી લેવા પ્રયાસ કરવા વવચારાધીન છે. 
૫) શ્રી કરછી વમત્ર મડંળ દ્વ્રારા શ્રી ટોકરશી લાલજી કાપરડયાની ૧૦૦મા ં જન્દ્મ શતાબ્દી વર્શ વનવમતે ઋણ સ્વીકાર 
કાયશક્રમ તા ૧૯.૦૧.૨૦૧૬ ના રાખવામા ં આવેલ જેમા ં ક વવ ઓ સમાજ વતી શ્રી ચીમનભાઈ ગાલા અને શ્રી 
રકરણભાઈ રામ્ભીયા એ પટુપ અપશણ કરી શ્રધ્દ્દાજંચલ અપશણ કરેલ. 
સમાજ નુું ગૌરિ:  
  ાન્દ્યઆુરી-ફેબ્રઆુરી મરિના દરમ્યાન પાલીતાણા તીથશ ૯૯ યાત્રા ના આયોજન મા ંઆપણા સમાજના ૩૫ 

ભાઈઓ-બિનેો એ ત્યા ંઉગ્ર તપસ્યા કરી રોજની ત્રણ થી ચાર ાત્રા કરી ૯૯ યાત્રા સખુરૂપ પણૂશ કરી િૈદરાબાદ પાછા 

આવી ગયેલ છે તપસ્વીઓ તથા દાતાઓની ખબુ ખબુ અનમુોદના કરીએ છે. 

શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ   
૧. હુબલી 
૧) તા. ૨૯ ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૬ ના રદવસે ગીતા બેન ના આયોજન િઠેળ કારવાર ક્સ્થત ‘જીવન સધં્દ્યા’ વ રધ્દ્દાશ્રમ ને 
કચછી મરિલા િીતવધશક મડંળે વવઝીટ આપી. ત્યા ં ૭૦ થી કરીને ઉપરના ઉમરવાળા વડીલો છે.તેમને મળ્યા – 
િાલચાલ પછુી એમના સાથે ગરબા ને ગેમ્સ રમ્યા.ફ્રુટ, વમટટાન અને ફરસાણનુ ંવવતરણ કયુ.ં ગીતાબેને રુ ૨૫૦૦ તથા 
એક ગોળની ચભલ્લી ભેટ આપી. પછી સાજંના ઈડલી-વડા સાથે ત્યા ંબધાએ ચોવવિારનુ ંલાભ ચલધો.  
૨) અચલગચછના શ્રી મેવાડ જોવતર્ાચાયશ શાતં,સરલ,મ રદુભાર્ી સવોદયસાગર મિારાજને યવુામનુી પ્રવચનકતાશ 
ગણુવલ્લભ મિારાજનુ ંપ્રવેશ તા.૧૩ માચશ ૨૦૧૬ ના રદવસે હબુલીમા ંથયુ.ં પ્રવેશ ના રદવસે વરઘોડો કચછીિાઉસ થી 
૧૦૮ વર્શ પ્રાચીન અચલગચછનુ ંશ્રી અજીતનાથ દેરાસરમા ંવાજતે-ગાજતે થયુ.ંશ્રી સઘં ભાવ પવુશક ગરુૂવદંન કરીને 
પ્રવચનનુ ંલાભ ચલધુ.ંગરુૂદેવની ગરુૂપજુનનુ ંબોલીનુ ંલાભ રૂ. ૭૦૦૦૦/- મા ંશ્રી વવરેન્દ્દ્રભાઈ દામજી છેડાએ ચલધો. આ 
અવસરમા ંગદગ, ચબાપરુ, િૈદ્રાબાદ, આદી િેત્રોથી ગરુૂભતત ઉપસ્થીત િતા. 
 તા. ૧૯ ના રદવસે મિારાજ સાિબેે સામિુીક માત રવપત ર વદંના કરાવી.તા. ૨૦ ના શ્રી ગણુવલ્લભ  મિારાજ 
સાિબેનુ ં૩૧ મુ ંજન્દ્મરદવસ ઉજવાયુ.ં એના ઉપલિમા ંલક્કી ડ્રો રાખવામા ંઆવેલ.તેના વવજેતા થયા સ્નેિાબેન ભાવવન 
મચણલાલ ગોગરી,ગામ પત્રી.ગરુૂદેવની વનશ્રામા ંપ્રભભુતતી કરવાનુ ંઆનદં રુ્દો િતો. 

૨. ગદગ  
 તા:૨૮-૦૨-૨૦૧૬ ના ંઅછલગચછ ગૌરવ જ્યોતીર્ાચાયશ પ.પ.ુ સવોદયસાગર મ. સા. તથા યવુા મનુી પ.પ ુ
ગણુવલ્લભસાગર મ. સા ગદગ નગરે પધારેલ. તેમની પાવન નીશ્રામા ં વવવવધ અનટુઠાનો, પજુનો સપંન્ન થયેલ. 
નવગ્રિ પજુન, માત ર વપત ર વદંના, દૈવનક ાિરે રાત્રી પ્રવચનો એ આકર્શણ જમાવેલ. દસે દસ રદવસ મિાજનવાડીનો 
િોલ ખીચોખીચ ભરાઇ જતો િતો. યવુા મનુીશ્રી ની સરળ વાણીનો અતે્રના ંદરેક સઘેં લિાવો લીધેલ. તા: ૧૧-૦૩-
૨૦૧૬ ના ંતેઓ હબુલી માટે વવિાર કરેલ. ગરુૂવાણીની પ્રભાવના થી બધાનુ ંમન ગદગદ થયેલ. 

શ્રી. પુંકજ િીરજી ગાલા,ગદગ  

ઉત્તર કનામટક 
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૩. બેલ્લારી  
દરપોટમ  – ‘િડીલો માટે ગેટ-ટુ-ગેધર – હમ્પી’ 
 દ.ભા.ક.વી.ઓ. ની પ્રથમ વમટીંગ શ્રી વવરેન્દ્દ્રભાઈ છેડા ના પ્રમખુ પદે તા. ૨૦-૨૧-૨૨ ફેબ્રઆુરી િોટલ રોયલ 
ઓરચીડ િોસ્પ ટે મા ં ૫૦ વર્શના ઉપરની ઉમરવાળા વડીલોમાટે ગેટ-ટુ-ગેધર થયુ.ં ઘટકના દરેક ચેપ્ટર- િૈદરાબાદ, 
બેંગલોર, મદુરાઇ, ચેન્નઈ અને ય.ુકે.જી ઘટકમાથંી હબુલી,બેલ્લારી, ગદગ મળીને ૫૦ કપલ ભેગા થયા િતા. એકમની 
૨૫ વર્શની કારરકદીમા ંએવુ ંપિલેીવાર થયુ.ં ખબૂ જ મા માણી. તા. ૨૦ ને ૨૧ બપોર સધુી િમ્પી અને િોસ્પેટ નુ ં
સાઇટ સીઇંગ િત ુ.ં તા. ૨૧ ના રદવસે લચં બાદ આરામ કરીને સાજંના અલગ—અલગ રમતો રમાડવામા ં આવી. 
ત્યારપછી ત્રણ સેલીબ્રેશનનુ ંકેક કટીંગ કરવામા ંઆવ્યુ.ં 
૧) દ.ભા.ક.િી.ઓ. એકમ ને ૨૫ િષમ પરુા થયા. 
૨) દ.ભા.ક.િી.ઓ. િાિડના ૫૬ મા અંક નુું એકમના પ્રમખુ શ્રી વિરેન્દ્દ્રભાઈ દામજી છેડા ના હસ્તે વિમોચન. 
૩) દ.ભા.ક.િી.ઓ. સ્થાપક શ્રી કલ્યાણજી સૈયાનુું ૫૧ િષમન ુું મેરેજ એનીિસમરી સેલીબે્રશન. 
બીાપરુથી મ્યચુઝક પાટી ને બોલાવ્યા િતા. બધાએ ડાસં કરીને ખબુ મા કરી. મ્યચુઝક પાટી વીથ ડીનર વવરેન્દ્દ્રભાઈએ 
સ્પોન્દ્સર કયુશ િત ુ.ં આખા ત્રણ રદવસનુ ંઆયોજન િૈદરાબાદ પ્રમખુ શ્રી વનતીન ભાઇ ધરોડના અપેિા મજુબ બેલ્લારી 
ચેપ્ટરે  સચંાચલત કયુ ંિત ુ.ં 

૪. ક્ષબજાપરુ 
૧. શ્રી દેવરત્ન મિારાજ સાિબેની પે્રરણાથી ચબાપરુવાસીઓના પ્લોટ તથા અનદુાન તેમજ બીા દાતાઓના 
અનદુાનથી કણાશટકમા ંસભંવત પ્રથમ કચછી ભવનનુ ંભવ્ય સકુંલ ચબાપરુમા ંબધંાઈ રિલે છે. જેમા ંઆરાધના ભવન 
અવતવથગરિ તેમજ સભાગ રિનેા સમાવેશ થશે. ચબાપરુ પધારતા અવતવથઓ માટે અવતવથગરિ સગવડભયુ ંરિશેે. 
૨. ગલુબગાશ વનવાસી ભોાયના પરાગ રાજેશ જીવરાજ ગાલા વસમેન્દ્ટ એન્દ્ડ વસરાવમકસના ચોથા વર્શના ફાઈનલમા ં
અભ્યાસ કરે છે. પરાગ શાિ એમના સિપાઠી સાથે મળીને બેંગલોરમા ં તા.૧૪-૧૨-૧૫ ના રોજ યોાયેલ ફોરડે 
ઈન્દ્ટરનેશનલ કોન્દ્ફરન્દ્સ ઓન વસરાવમતસ એન્દ્ડ એડવાન્દ્સ મટેરીયલસ ફોર એનજી એન વેરામીટ ટાઈટલ CAMEE 

૨૦૧૫ મા ંપેપર રરુ્ કરેલ. તેના માટે ત્રીરુ્ ંઈનામ મળેલ. જેની વવગત ધ રિન્દ્દુ અને ડેક્કન િરેાલ્ડ તા. ૨૨-૧૨-૧૫ 
તથા પ્રાવાણી તા.૨૪-૧૨-૧૫ના અંકમા ંઆવેલ છે. ખબુખબૂ અચભનદંન 

        શા. જીિરાજ મેઘજીના ઘટીત.,૯૪૪૮૭૪૯૨૯૭. 

શાુંત પળોમાું વિચારજો 
 િ ે માનવ તે આધ્દ્યાજત્મક જ્ઞાન મેળવવાની કોશીશ કરી. આધ્દ્યાજત્મક જ્ઞાન એટલે જ્ઞાનનો 
ખાનો, રત્નોની ખાણ. શુ ંઆવા રત્નો જોવાને સમજવાની ઇચછા થાય છે? કોને ન થાય. દરેક જીવને 
આવા રત્નો જોવાની ને સમજવાની ઇચછા િોય છે. આત્માના અનતંમા ંભાગરુપે પણ જ્ઞાન આત્મામા ંછપાયેલો પડયો છે. 
આપણે આપણા પરુુર્ાથશ દ્વારા પ્રકાશમા ં લાવવાનુ ં છે. કેવી રીતે, માનવ દરેક જગ્યાએ પરુુર્ાથશ કરે છે. અને એના 
પરરણામ અલગ-અલગ આવે છે. િવે આપણે જ્ઞાનનો ખાનો મેળવવા માટેના પગલા ંભરીએ. તેના માટે આપણે અિીં 
દશ રદશાને બદલે બે રદશાને ાણીએ. એક છે સીધી રદશા, બીજી છે ઉંધી રદશા. સીધી રદશા, એટલે આત્મા માટે રિતકારી 
રદશા. ઉંધી રદશા એટલે આત્મા માટે અરિતકારી રદશા. િવે એને સસંારમા ંરિીને કેવી રીતે ઓળખીએ એ બધુ ંઆપણુ ં
કામ નથી. એ બધુ ંસનં્દ્યાસી િોય એનુ ં કામ છે. જો આવુ ંમાત્ર વવચાયુ ંઆપણે ઉંધી રદશામા ં વવચાયુશ. શુ ંભગવાનના 
વનયમો સનં્દ્યાસી કે સસંારી, જીવજતં ુકે ાનવર કોઇના માટે અલગ-અલગ નથી િોતા. ભગવાનના વનયમો પ્રત્યેક જીવ 
પ્રત્યે સરખા િોય છે. 
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 આપણી પાસે તો બદુ્ધિ છે. અને એ બદુ્ધિને સવળી રદશામા ં વાળીએ. ાગ્યા ત્યારથી સવાર, તો શુ ં ફરવા 
િરવાનુ ંકાઈં નિીં, મોજમા કાઈં કરવાનુ ંનિીં. એવુ ંજીવન જીવવાનુ.ં આ પાછ ંઉંધુ ંવવચાયુ.ં હુ ંતમને એ કિવેા માગં ુ
છ.ં િમણા ંગરમીની રાઓ છે.તમે કયાકં વપકવનક કે ટુરમા ંગયા. માનવ સ્વભાવ છે. એને િરીયાલી, લીલી વનસ્પવત 
જોવી ગમે છે. ત્યા ં સધુી ઠીક છે. પરંત ુ તે વનસ્પવત ને િાથેથી તોડીને મસળીને, આળોટીને સખુ માનીએ એ કેવુ ં
કિવેાય. ચબલકુલ ગલત કિવેાય. માત્ર ભગવાને કહ્યુ ંછે. એટલુ ંનથી, િવે તો વવજ્ઞાને સાચબત કયુ ં છે કે વનસ્પવતમા ં
પણ જીવ છે. તો એવી વનસ્પવતમા ંજીવ છે. એવો અિસેાસ કરો. અને એવા ચબચારા જીવોને જેટલુ ંબની શકે એટલુ ં
બચાવવાની કોશીશ કરીએ. કોશીશ અને વવચારો બન્ને સીધી રદશાના વવચારો છે. િ ેમાનવ જો આવા વવચારો નિી કરે 
તો ચોયાશશીના ચક્કરમા ંુટબોલના બોલની જેમ અિીંથી ત્યાનંે ત્યાથંી અિીંયા ભટકતો રિીશ. ને કમોને દોર્ આપતો 
રિીશ. ને આત્માના સખુથી દુર થતો રિીશ. માટે શાતં પળોમા ંવવચાર તારે શુ ંકરવા જેવુ ંછે. 

પ્રભા શાુંવતલાલ છેડા,(બારોઈ)બેલ્લારી,9480196655 

 
 
 

દેિના દદધેલ  
બેંગલોર ઘટક: પતુ્ર જન્દ્મ 
  ચી. પે્રમ – શ્રીમતી  ભાવીની વપયરુ્ છેડા    કોટડા(રોિા) 

હૈદ્રાબાદ: પતુ્ર જન્દ્મ  
  ૧) રૂપલ નીખીલ કીશોર દેરઢયા     ભજુપરુ 
  ૨) વૈશાલી રિતેશ વવનીત િણેીયા     સાભરાઈ 

ઉત્તર કનામટક ઘટક  
૧. ગદગ:  ચી. આરિ—શ્રીમતી નેિા વવરલ શશીકાતં દેઢીયા   નવાવાસ 
૨. હુબલી:  ચી. મોહીત- શ્રીમતી જયશ્રીબેન સચીન ગોગરી   પત્રી  
   ચી. અથિમ – શ્રીમતી વપ્રયકંા પ્રણાલ સાવલા    વાકંી  
૩. બેલ્લારી:  ચી. જય – ડો. ધ્દ્વની અવનલ નરેન્દ્દ્રભાઈ સાવલા   વાકંી  

        ૪.ગલુબગામ :  પતુ્ર જન્દ્મ—ચી. હમે શ્રીમતી ફાલ્ગનુી  ચેતન િમેચદં ગાલા  ડુમરા 
              પતુ્રી જન્દ્મ—ચી. માહી શ્રીમતી સોનમ ઋર્ભ મણીલાલ ગાલા  ડુમરા 

ગોળધાણા 
બેંગલોર ઘટક 
  કુ. નેિા ધીરજ કાનજી નાગડા  કારાઘોઘા  બેંગલોર 
   ચી. અધીશ િમેેન્દ્દ્ર કાન્દ્તીભાઈ ઝવેરી ભજુ   પનુા 

હૈદ્રાબાદ ઘટક 
૧) ચી. વમરિર અતલુ જયતંીલાલ    ગોધરા   િૈદરાબાદ 
  કુ. સરુચભ સજંય સેવતંીલાલ દેરઢયા   માપર   અકોલા 

      જજિનચક્ર   
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૨) ચી. કૌવશક માવજી નેણશી ગાલા    ઉનડોઠ મોટી  િૈદરાબાદ 
    કુ. ઈવશતા જવેરચદં મૈશેરી    બાડીયા   મિબેબૂનગર 

કુમકુમ પગલા 
ઉત્તર કનામટક ઘટક 
ગદગ : ચી. સિુાર્ રમણીક નાગડા  ઉનડોઠ 
  ચી. સોનીયા પ્રકાશ ન્દ્યામગોડ્ર  બાગલકોટ 

મદુરાઇ ઘટક  
 ૧. ચી. અવમત િરીશ છેડા   પનુડી   મદુરાઈ  
          કુ. પાયલ િસમખુ  કાપડીયા  પત્રી   િૈદરાબાદ  

બેંગલોર ઘટક:  
 ૧. ચી. પજૂન ઉદય ાદવજી ભેદા  ભજુપરુ   બેંગલોર 

   કુ. અંરકતા સરેુશ શામજી રાભંીયા  ડેપા  નાવસક 
 ૨. કુ. િીરલ નીવતન સુદંરજી ભેદા  ફરાદી બેંગલોર 
       ચી. રોિન રમેશ ગાગંજી કેવનયા  મનુ્દ્દ્રા મુબંઈ 

હૈદ્રાબાદ ઘટક 
   ૧. કુ. પાયલ િસમખુ કાપરડયા  પત્રી િૈદરાબાદ 
        ચી. અવમત િરેશ છેડા  પનુડી મદુરાઈ 
   ૨. ચી. ભાવેશ િરખચદં દેરઢયા  દેશલપરુ િૈદરાબાદ 

 કુ. તેજલ અશોક સોનાજી   મોટી મઉ  થાણા 
     ૩. ચી. અંરકત વસતં ગાગંજી સાવલા  કોટડી મિાદેવપરુી િૈદરાબાદ 

 કુ. વપ્રયા રદલીપ પાટીલ      લાતરુ 

પરલોક ગમન 
 હૈદ્રાબાદ ઘટક  

૧) સ્વ િમેલતા બેન વવનોદ સાવલા  ઉ.વ ૫૭   મોથારા 
૨) સ્વ લિરીભાઇ િીરજી ભેદા  ઉ.વ ૮૯   કાડાગરા 
૩) સ્વ રુતમણીબેન ાદવજી ગાલા  ઉ.વ.૭૬   લાખાપરુ 
૪) સ્વ દુલેશ નરેન્દ્દ્ર દેવશી વોરા(મોન્દ્ટુ) ઉ.વ.૩૪   મનુ્દ્દ્રા 

        ૫) સ્વ વસતં છોટાલાલ સાવલા  ઉ.વ.૭૨ કોડાય                                                                                              

ઉત્તર કનામટક ઘટક : ગલુબગામ : માતશુ્રી નાનબાઈ રતનશી પુાંભાઈ ડુમરા 

 ગદગ : માતશુ્રી કેશરબાઇ ભવાનજી પાસડ  ભોાય ઉ. વર્શ ૭૭ 

બેંગલોર ઘટક  
     શ્રી રમેશભાઈ માવજી ગડા  બાડા ઉ.૫૬ 
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With Best Compliments From 

 

M/s. Sweet N Salt  
Manufacturer , Wholesaler N Retailer In Sweets N Namkeen Since Last 40 Years 

 

 

M/s. Uttam Dresses 
Retailer of Kids Readymade Garments  

 

 

Gala Online Service  
Online Ticket Booking Of Train , Flight , Bus , Hotel N Tour Booking Across The World  

 

 

Gala Caterers  
New Venture By Our Group , With The Aim To Serve Tasty N Quality Food  

With Best Service 

 

Shri. Virji Palan Gala School Of Nursing 
3 ½ Year Diploma In General Nursing & Midwifery Course  

 

 

Shri. V. P. Gala Institute Of 

 Para Medical Science  
Diploma In Medical Lab Technician , Diploma In Health Inspector Courses  

 

Gala Parivar , Gadag  
 

Pankaj Virji Gala Bharat Virji Gala Gunjan Pankaj Gala  Dishant Dilip Gala 

     9448137039      8123657572        9448165721         9986513052  
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આવ્યાું છે આજ િાદળ—ગઝલ 
આવ્યા ંછે આજ વાદળ દુવનયાને ન્દ્યાલ કરવા, 

આકાશની સભામા ંમસ્તીધમાલ કરવા… 
તડકાની ગેંગ કરતી દાદાગીરી ઉનાળે, 

ઘસૂી ગયા ંછે વાદળ સામે બબાલ કરવા… 
કાળાશ આભનીયે ધોવાઈ થાય ઉજળી, 

ચમકે છે વીજળીઓ ‘સત ્શ્રી અકાલ’ કરવા… 
આંખો મિીંનુ ંકાજળ આર્ાઢ થઈ વિ ેછે, 
વવરિીજનોના મનને ભીના ંરૂમાલ કરવા… 
બાળકની આંગળીશા ંફોરા ંપડે છે ટપટપ, 

 દાદાની ટાલ ઉપર િળવેથી વિાલ કરવા… 
 ક્ા,ં કેટલી ને કેવી, ક્ારે થઈ છે વ રષ્ટટ 

 પલળો, તમે જવા દો ખોટા સવાલ કરવા… 
  સુંકલન : પુંકજ િલ્લભજી સાિલા, હૈદ્રાબાદ,૯૩૯૪૫૫૯૧૫  

વખત વન ેઅણમોલ 

રાગ : અમી ભરલેી નજરૂં રાખો 
વખત વને અણમોલ, તોજો વખત વને અણમોલ ર,ે 

હિ મનખો તાૂં ફરી મલધો, સમજ ત ૂં અનજો મોલ રે, વખત વન ેઅણમોલ ર ે—— 
રોજ ઊગનેે રોજ ઊલ ેઇય, થીંધૉ આયખો પ રો – વખત વન ે

ખેતર ઊનજા પખી ચૂંણે, જકો વે ગલીયે શ રો, 
િજી પણ આય તોજે િથમે બાજી, મ રખ અખીય ૂં ખોલ ર ે, વખત વને અણમોલ રે —— 

સ ખ દ ખ મલ ેકમ ેમહણકે, વારાફરથી વારો, 
જેડો પોખ્યો ઊગજે એળો, ઈ કધરત જો ધારો રે , વખત વન ેઅણમોલ રે —— 

િકજો ખાજે અણિક જો ના, િલ્યો વને પરબારો રે, 
કરમકે કેળી શરમવ ેઊનવટ,ે મણી જો િક તોલ રે , વખત વને અણમોલ રે —— 

વેર જેર કે તજી મણી સે, િલી મલીને િ લજે ર,ે 
અૂંગણ અચ ેકોય મૂંગણ, તેકે ખાલી િથ ન વારીજે રે, વખત વન ેઅણમોલ તોજો —– 

ટકરે મૂંજા પણ ટકરો દીજે, દયા ધરમ ધારી જે ર,ે 
િથે દદધા શ ેિલધો  ભેરો, ઈ સૂંત જો બોલ ર—ેવખત વને અણમોલ રે —— 

વખત વને અણમોલ ર,ે કૂંઈ જા તજેો તોલ ર—ેવખત વને અણમોલ રે —— 

લી. વાલબાઈ હવશનજી કારાણી, બેંગલોર 

http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
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  વાવડના છેલા બે અંકથી વડીલોમાટે ‘પાકેલ ુ પાુંદડુું’ આ 
વવભાગ શરુૂ કયો છે. તમારા જીવનની પે્રરણાદાયી ઘટનાઓ પે્રરક પ્રસુંગ, કચછની વાતો કચ્છડેજી કય  ું ઘાલ્ય  ું અને 
ગમતાના ગલુાલ ત્યારબાદ એક પ્રશ્ન ઉકેલવાની સ્પધાશ મારી નજરથી. તમે તમારા અનમોલ અનભુવ અને વવચાર 
આગામી અંક માટે નીચે આપેલ સરનામા પર મોકલાવી શકો. 
 ઈ-મલે: vavad.bellary2015@gmail.com અને સરનામુ ંછે: “Vavad”, Mr. Narendra Savla, “Bharat Auto-

mobiles”, shops no. 50 & 5, Sri M V Lorry terminal, Bellary-583101. લખાણ સાથે તમે તમારૂ પરુૂ 
નામ,ગામ,કોન્દ્ટેતટ નબંર, પાસપોટશ સાઈઝનો ફોટો અને ઈ-મેલ એડે્રસ આપવાન ુછે. 

સૌ.મીના ચુંદ્રકાુંત દેઢીયા,(દેશલપરુ,કુંઠી) બેલ્લારી,9449011153 

 
સમ્યગ ્દશશન 

 સમ્યગ ્દશશન એટલે યથાથશ તત્વ શ્રિા, સત્યની આસ્થા અને સત્યની અકંપ રૂચચ. સમ્યતત્વના બે પ્રકાર છે. 
નૈપ્શ્ર્ચક અને વ્યવિારરક વનશ્ર્ચય નથી એનો અથશ છે. આત્માની આંતરરક વવશદુ્ધિ. આનો િતે ુછે. દશશન મોિનીય કમશનો 
િય, ઉપશમ અથવા િયોપશમ. વ્યવિારરક દ્રષ્ટટએ સબંધં છે. દેવ, ગરુુ અને ધમશની સાથે અરરિતં દેવ, વનગ્થં ગરુૂ 
અને કેવળી ભગવાન પ્રરૂવપત ધમશમા ંશ્રિા રાખવી. એ વ્યવિારરક સમ્યતત્વ છે. આગમોમા ંબતાવેલી અિઁત વાણી, એમા ં
કયારેય પણ કોઈ ાતનો સદેંિ કે શકંા ન કરવી એ દશશનાચાર છે. શકંાનો બીજો અથશ ભય પણ થાય છે. સમ્યગ્દષ્ટટશ  
વનુઃશકં િોય છે. એટલા માટે એ વનભશય િોય છે. આલોક પરલોક મરણ વેદના અનરિા, અગપુ્પ્ત અને અકસ્માત આ સાત 
ભયોથી મતુત િોય છે. ટંુકમા ંસમ્યગ ્દરટટી જીવે અસરંદગ્ધ (સદેંિરરિત) અને વનભશય બનવુ ંજોઈએ. વવતરાગ પ્રભએુ 
દશાવેલા તત્વો પ્રવત જીવની શ્રધ્દ્ધા જેટલી પટુટ િશે. એટલો જ એ વનુઃશકં અને વનભશય બનશે. તપ, સયંમ, વ્રત આરદ 
ધાવમિક અનટુઠાનોના ફળરૂપે ભોગોપભોગ અને ઐરદક સખુની આકાિંા કરવીએ કાિંા છે. કાિંા મોિનીય કમશનો ઉદય 
થાય છે. ત્યારે વ્યક્તત આપ્તવાણીને બદલે અન્દ્ય દશશનોની ઈરછા કરે છે. જે કમોના ફળ તથા અન્દ્ય કોઇપણ ધમશનીકાિંા 
નથી કરતો તે વનટપિ સમ્યગ ્ દરટટી કિવેાય છે. સાધક સાધના કરે ત્યારે વવવવધ પ્રકારના કટટો અને કસોટીઓનો 
સામનો કરે છે. ત્યારે ત્યાગ તપસ્યા તપ આરદ ધમશ કરતા રુ્ગપુ્સા અથવા ઘ રણાનો ભાવ ન રાખવો જોઈએ. આ શરીરતો 
સપ્તધાતમુાય તથા મળમતૂ્રારદમય છે. સ્વભાવથી જ અશિુ છે.આ શરીર તો રત્નત્રયનુ ંસ્વરૂપ પ્રગટ થવાથી પવવત્ર થઈ 
ાય છે. માટે રોગસરિત વ રધ્દ્ધાવસ્થા તથા તપાશ્ર્ચરણ િીણતા મચલનતા જોઈને જેને ગ્લાવન નથી થતી. પણ ગણુો મા ં
પ્રીવત થાય છે. એને વવચચરકત્સા નામનુ ંઅંગ િોય છે. સમ્યતદશશનની પષુ્ટટ કરવી જે સમ્યગ્દશશન વગેરે ગણુોથી સપંન્ન છે. 
તેની સ્પટટ, વશટટ કણશવપ્રય અને મનને પ્રીવત કર ધમોપદેશ દ્વારા તત્વની શ્રિાને વધારવી. બીાના પ્રમાદવશ થયેલા 
દોર્ો નો પ્રચાર ન કરવો. પણ એના દોર્ોને દુર કરી એને શિુ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો તથા પોતાના ગણુોનુ ંગોપન 
કરવુ.ં પોતે બહુ સદગણુી છે. એવો ઢંઢેરો ન પીટવો. મ રદુતા આરદ આત્મગણુોની વ રદ્ધિ કરવી અને પારકાના દોર્ોને છાવરી 
દેવુ.ં ધમશ માગશ અથવા ન્દ્યાય માગશથી વવચચલત થયેલાઓને ફરીથી સાચા માગશ પર ક્સ્થર કરવા દશશન મોિનીય અથવા 
ચારરત્ર મોિનીય કમશના ઉદયના કારણે કોઈવાર સાધ ુભગવતં પણ સયંમના પાલનમા ંઢીલા પડી ાય કે કર્ાય કામના 
આરદને લીધે સાધપુણુ ં ત્યજી દેવાની નોબત આવે ત્યારે એમને સમાવી જજન શાસનમા ંપનુુઃપ્રવતષ્ટઠત કરવા પ્રયત્નો 
કરવા જોઈએ. એવીજ રીતે કોઈ શ્રાવક કે શ્રાવવકા પ્રલોભન મજબરૂી, રોગ ખોટી સગંવત, દરરદ્રતા, વમથ્યા, ઉપદેશ આરદ 



23 

કારણવશ જજન ભાવર્ત ધમશ છોડી દે તો એને ધમશની દુલભશતા અને આવશ્યકતા સમાવી ફરીથી જજન ધમશમા ં
પ્રવતષ્ટઠત કરવાની પ્રત્યેક જૈનની ફરજ છે. પોતાના આત્માને ધમશ માગશમા ં પનુુઃસ્થાવપત કરવો. ક્સ્થર કરવો.  
વનશ્ર્ચયનયની દષ્ટટએ તો સવશજ્ઞ-પ્રણીત મોિના કારણભતૂ ધમશ પ્રત્યે ગાઢ પ્રેમનો ભાવ એજ વાત્સલ્ય છે. અરિિંસા, 
સત્ય, સયંમમય ધમશમા ંઅત્યતં આત્મીયતાનો ભાવ િોવો, શિુ જ્ઞાન, દશશન અને ચારરત્રમા ંઅનરુાગને જ વાત્સલ્યભાવ 
કિવેાય છે. આવા શિુ અને સાજત્વક રાગ, ભાવ સાથે વાત્સલ્યનો બીજો અથશ છે કે ધમશ વવરુિ આચરણ કરવાવાળા પર 
દોર્ ન કરવો. એની સાથે વેર ન બાધંવ ુઅને દુવ્યવિાર ન કરવો. વનશ્ર્ચયનયની દષ્ટટથી તો સમ્યગ દશશન, જ્ઞાન, 
ચારરત્રરૂપી રત્નત્રયી વડે પોતાના આત્માને પ્રભાવવત કરવો. એજ ખરી પ્રભાવના છે. મોિનીય કમશનો જેમ જેમ વવલય 
થતો ાય છે. અને આત્મા શિુથી શિુતર અને અંતે શિુતમ પરમ વવશિુ થાય એવી ઉત્તરોત્તર શધુ્દ્ધતાને જ આત્મ 
પ્રભાવના કિવેાય છે. જે બીાની વનિંદા નથી કરતો, જે વારંવાર શિુ આત્મસ્વરૂપનુ ંચચિંતન કરતો રિ ેઅને જે ઈષ્ન્દ્દ્રયોના 
સખુથી વનરપેિ રિ ેછે. એ વનુઃશકંતા સમ્યગ્દષ્ટટશ  જીવ છે. 

 

પે્રમીલા દકશોર છેડા.બાગલકોટ(દેશલપરુ કુંઠી), ૦૯૮૯૨૦૦૬૬૪૩. 

મેં િાુંચ્યુું ગજુરાતીમાું- િાગોળો કચ્છીમાું? 
 િમ્પીમે પાણ ડોસે ડોસીજો સવંાદ સોયો. બઉ મા આવઇ. ડોસે તરફથી ડોસીા વખાણ સોયા. િાણે જેર ડોસો 
સજી જમાર ઘરવારી તે િોકમ િલાયે તે પણ ઓમર વધઇ તેર:— 
ડોસો:- જરા સરખો ત ુ ંમુજંો ખયાલ રખેંતી ? 
ડોસી: કો કોરો થયો આય? અના ંકોરો ખયાલ રખા?ં 
ડોસો: મુાં ચશ્મા કતે અંઇ? મુજંી લકડી કતે આય? આજ મુકેં પરુો નાસ્તો પણ નાય મલ્યો. 
ડોસી: બે માઠ કયો િણે માઠ. પગ મેં જોર નાય ને લકડી ખણેને િલણુ ંઆય. પોંધા પટમે ત કોરો થીધો સે ખબર 
આય? માઠ કરેને વેઠા વોને માળા ફેરયો. 
ડોસો: ચશ્મા કતે અંઇ? કતે કોરો આય સે કીં ગોતીંયા? 
ડોસી: ચશ્મા પેરેને કોરો દશો તા? રદમેં ડો વખત આખડોતા. સોકાયેલો ધાઇં વે મોરેલા સાગભાજી આખડે ને ઓડાય 
દયો તા. મડે ભેરો કરે ને સાફ મુકેં કેણુ ંખપે તો. 
ડોસો: તોજી જભ બઉ લમંી થેઇ વેઇ આય. અનાતંા ંમુકેં નાસ્તો પણ નાય દને. બોરી જભ િલાઇ એંતી સે, તોજે નાસ્તે 
મેં મીઠો મરચી જો ઠેકાણેા વેતો? 
ડોસી: અના ંજભ જો સ્વાદ વ્યો નાયં. મોં મેં ા લાળ ટપકેતી, અધ ગટો બાયર છણે પેતો, પરુો પચે નતો ને દી મેં છ 
વખત ધલઓુ ખણોતા. બોરા સ્વાદીયા ન થીઓ. િન ઓમર મે, કતે આંજી િાલત ભેગડધી ત મુાં દીં ભેગડધા. 
ડોસો: ત િલો પાણ બોય માળા ફેરીઉં, સમતા રખેને ભગવાન જો ધ્દ્યાન ધરીયુ.ં છેલ્લા દી’ સોધરે વેંધા. 
સાર: જે રીતે ડોસી ડોસાને સભંળાવે છે. તેમા ંવશખામણ પણ છે. પોતાનાથી નાના એવાની પણ માન મયાશદા ાળવવી 
જોઈએ. જજિંદગીમા ંમા- બાપ છોકરા સાથે, સાસ ુવહુ સાથે, ધણી ધણીયાણી સાથે, ને વશિક વવધાથી સાથે મયાશદામા ં
વતાશય ત્યા ંસધુી બરોબર ચાલે. અતીરેક થાય તો માન મોટેરાનુ ંજ ાય. 

    દદનેશ ધનજી દેઢીયા,ચેન્નઈ 
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કચ્છી વિશા ઓશિાલ જ્ઞાવતના િીસરાયણા સુંત 
 પરમ પજૂ્ય યોગીન્દ્દ્ર યુગ પ્રધાન શ્રી સિાનદં ધનજી મિારાજ નો જન્દ્મ ૧૦૨ વર્શ ચાલે છે.  
    સચંિપ્ત પરરચય  
જન્દ્મ સ્થાન ગામ ડુમરા કચછ  
માતાજી  શ્રીમતી નયના દેવી 
વપતાજી  શ્રીમાન નાગજીભાઈ 
મુળનામ મુલજીભાઈ િાવત વવશા ઓસવાલ પરમાર ગૌત્ર 
જન્દ્મ  વવ.સં ૧૯૭૦ ભાદરવા સદુ ૧૦ 
દીિા  વવ.સં ૧૯૯૧ ઉમર વર્શ ૨૧  
ગામ  લાયા કચછ  
દીિા નામ શ્રી ભવ્ મુવનજી મિારાજ 
ગુરૂનામ  શ્રી જીન રત્ન સરુરશ્ર્વરજી મિારાજ ખરતરગચછ  
વવધા ગુરૂ ઉપાધ્દ્યાય શ્રી લપ્બ્ધ મુનીજી 
ગુરૂ વનશ્રા ૧૨ વર્શ 
ગુફા વનવાસ  વવ સ ં૨૦૦૪થી  
સાધના િેત્ર  ઈડર ગઢસીવાણા મોકલસર ચાર ભુા ખડંચગરર ઉન રિમાચલ િવત્રયકંુડ પાવાપુરી ગોકાક 
ચબકાનેર છેલ્લે િમ્પી શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ વવ સં ૨૦૧૭થી 
દેિવવલય વવ સં ૨૦૨૭ કારતક સદુ૨ મધ્દ્યરાત્રી 
અક્ગ્ન સસં્કાર વવ સં ૨૦૨૭ કારતક સદુ૩ સાંજના ૪વાગે 
શુભ નામ શ્રી સિાનદં  ધનજી મિારાજ 
તેમની રદિા ૨૧ વર્શની ઉમરે કચછ લાયામાં થયેલ.  તેમની સાથે શ્રી માણેક વવજયજી મિારાજની રદિા 
થયેલ.  રદિા પછી ૧૨ વર્શ સધુી ગુરૂવનશ્રામાં રહ્યા તે પછી પુવશ  જન્દ્મથી સ્મ રવત થવાથી ગુફાઓમાં સાધના 
કરવાની પ્રેરણા થઈ.  સવશ પ્રથમ બાડમેર જજલ્લાના મોકલસર ગામે એકાંતવાસ ગુફામાં રિેવાની શરૂઆત 
થઈ.  ઠામ એકાસણા ચોવવિાર કરતા િતા.  સવતં ૨૦૧૭માં બોરડી ગામે પધાયાશ .  ત્યાં જેઠ સુદ ૧૫ના રોજ 
સાત િાર ભકતોની િાજરીમાં સતસગં થયેલ.  તે વખતે મુબંઈથી ઘણા જ ભકતો પધારેલ િતા.  અખંડ રાત્રી 
ધુન ચાલુ િતી.  ત્યારે યુગ પ્રધાન પદ મળેલ.  ત્યાંથી વવિાર કરતા િમ્પી પધાયાશ .  સંવત ૨૦૧૭ના અર્ાઢ સદુ 
૧૧ના રોજ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમની સ્થાપના થઈ.  િમ્પી રામાયણ કાળની રકષ્ટકિંધા નગરી વવજયનગર 
રાજ્યની રાજધાની િતી.  ત્યાં રુ્ના સમયના જૈન મંરદરોના અવશેર્ િેમકુટ,  ચચત્રકુટ અને ભાટમા છે.  

આશ્રમમાં આત્મશાંવત માટે આવનાર સાધમી ભાઈ બિેનો માટે ઉતરવાની તથા ભોજનશાળાની વ્યવસ્થા છે.  

વનત્ય કાયશક્રમમાં સવારના ભક્તત સ્વાધ્દ્યાય,  પુા,  બપોરના સ્વાધ્દ્યાય ભક્તત અને રાત્રે ભક્તત કાયશક્રમ રોજ 
થાય છે.સાધના કરનાર મુમુક્ષુઓ માટે એકાંત અને શાંત વાતાવરણ વાળં સ્થળ છે.  આશ્રમની ધાનો કાયમી 
ચઢાવો આદરણીય વડીલ શ્રી ખેરાજભાઈ વેલજીભાઈ કચછ કોકલીયા િાલે ગુલબગાશવાલાના પરરવાર તરફથી 
કારતક સદુ પુનમના રોજ ચડાવવામાં આવે છે.  ભાદરવા સદુ ૬થી ભાદરવા સુદ ૧૦ સધુી પચંાનીકા 
મિોત્સવ િમ્પીમાં ઉજવાઈ ગયેલ.  િમ્પી જવા માટે મુબંઈથી ચેન્નઈ તથા બેંગ્લોર અને કોઈમ્બતરુ જતી 
ગાડીઓમાં ગુંટકલ સ્ટેશને ગાડી બદલીને િોસ્પેટ સ્ટેશને ઉતરવુ.ંિોસ્પેટથી અંદાજે ૧૧ રકલોમીટર દુર િમ્પી 
બસથી જઈ શકાય છે. આશ્રમની જમીન કણાશટક સરકાર તરફથી ભેટ મળેલ છે. 

     સુંકલન  : શાહ. જીિરાજ. મેઘજી.  
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આ વવભાગમા આપણે તમારા અનભુવના મોતીઓથી જીવનના પ્રશ્નો ઉકેલવાના છે. 
આવેલા જવાબોમાથંી ઓછા શબ્દોમા ંઆપેલા સવોત્તમ ઉકેલને ઈનામ આપવામા આવશે. તમારા 

જવાબ ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬  સધુીમા ઉપરના સરનામા પર મોકલી શકો. આ પ્રશ્ન છે  
‘યિુતીઓ ઘરની ચાર દદિાલમાુંથી બાહર વનકળી પોતાની કારદકદીને નિી દદશા આપી રહી છે પણ લગ્નમાટે તેમની 

બદલતી વિચારસરણી સમાજ માટે શુું ફાયદેમુંદ કે નકુસાનકારક?’ 
પહલેા બે સિોત્તમ જિાબોને શ્રી નરેન્દ્દ્રભાઈ નાનજી સાિલા,બેલ્લારી તરફથી રૂ.૧૦૦૦ અને રૂ.૫૦૦ થી પરુસ્ક ત 

કરિામા આિશે.  
ગીતા વિરેન્દ્દ્ર છેડા, હુબલી, ૯૪૪૮૩૬૬૩૬૪ 

પ્રથમ વિજેતા: મારી નજરથી-હિે પછી શુું? 
 સૌ પ્રથમ મરિલા ગ્રિઉદ્યોગ કે જે સાધારણ અને જરૂરતમદં મરિલાઓને પગભર અને સ્વમાનપવૂશક જજવવા 
માટે કાયશરત છે.તે સસં્થાને ખબુ-ખબુ અચભનદંન!! 

 કોઈપણ સસં્થાના વવકાસમાટે લાબંા ગાળાનુ ં પ્લાનીંગ અતી શ્યક છે.જેમા ં રિસાબ-કીતાબ (એકાઉન્દ્ટીંગ)નુ ં
આગવુ ં મિત્વ છે અને જરૂરી છે.માટે સૌથીપિલેા સસં્થાને રજીસ્ટર કરાવવુ ં અવત આવશ્યક છે.સમય બદલાઈ રહ્યો 
છે.અને સરકારી બાબઓુના સવાલો કે દખલગીરી થી  જરાપણ વવચલીત થવાની જરૂર નથી. આપણા સમાજના સફળ 
CA ની સલાિ મજુબ રિસાબ-કીતાબ રાખવામા ંઆવશે તો સભ્ય બિનેોનો સસં્થામા ંવવશ્વાસ વધશે અને સસં્થાની પ્રગતી 
ખબુ ઝડપથી થશે.લાભની રકમ બેંકમા ંજમા કરી શકાશે.અને સરકાર તરફથી મળતી સવુીધા/લાભો પણ મળી શકશે. 
શરૂઆતમા ંકદાચ બાબઓુ દખલચગરી કરશે, પણ કાયદા પ્રમાણે રિસાબ-કીતાબ રાખવાથી તેઓ ફાવી નિી શકે અને 
સરકારી દફતરોમા ંસસં્થાનુ ંએક આગવુ ંનામ થશે. 

 માટે મારા મત મજુબ સસં્થાને તરંુતમા ંરજજસ્ટર કરાવવી અને CA ની સલાિ મજુબ કાયદા પ્રમાણે રિસાબ-
કીતાબ રાખવાથી બાબઓુના દખલગીરીથી બચી શકાશે. 

વધરજભાઈ,બેંગલોર,૯૮૪૫૨૦૪૨૬૦  

દ્વિતીય વિજેતા: મારી નજરથી-હિે પછી શુું ? 
     આ વખતનો સવાલ છે કે "મરિલા ગ રિઉદ્યોગ" ને રજીસ્ટર કરાવવુ ંકે નિીં ? 
         મને લાગે છે કોઈ પણ સસં્થા િોય એનુ ં રજીસ્રેશન કરાવવુ ં રિતાવિ િોય છે. કારણ એના થી કાયદાના 
બધંનમા ંરિવે ુ ંપડે છે જે સરવાળે ફાયદેમદં િોય છે. એક તો કાયદાનો ડર િોય એટલે મેનેજમેન્દ્ટ યોગ્ય રીતે થાય. 
તેમજ સરકાર તરફથી મળતી મદદનો ફાયદો પણ લઈ શકાય જેથી જરુરતમદં બિનેો માટે િજી વધારે સારા કયો કરી 
શકાય. તેમજ સસં્થાને એક પિચેાન મળશે અને સસં્થાની ખ્યાતી વધતા વેચાણ પણ વધશે. 
      મને લાગે છે કે સરકારી અમલદારો થી ડરવાની જરૂરત નથી કારણ સસં્થાના રિસાબ રકતાબ યોગ્ય રીતે થયા િશે 
અને બનતી ચીજોની ગણુવત્તા સારી િશે તો અમલદારો િૈરાન નિી કરી શકે.તેથી સસં્થાને [મરિલા ગ રિઉદ્યોગ]ને 
રજીસ્ટર કરાવવુજં રિતાવિ છે. 

                                                    ભારતી દકશોર સુંગોઇ,મદુરાઈ,૯૪૪૨૬૨૯૧૦૨  
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કેરીનો મરુબ્બો 

 સાખ પડી ગયેલી દળદાર ને રેસા વગરની મલગબુ્બા કે િાુસની કેરી લેવી. તેને છોલવીને સાધારણ કકડા કરી 
વજન કરવુ.ં તેનાથી બમણી ખાડં લેવી. કકડાને પાણીમા ંઉકાળો તેથી ખટાશ વનકળી જશે. બફાતી કેરીમા ંવાસંનો સોયો 
ઘોંચી જોવો. આરપાર ઘોંચાય તો ાણવુ ંકે કેરી બફાઈ ગઈ.કકડા બિાર કાઢીને બેતારી ચાસણીમા ંધીમે તાપે ઉકાળવા. 
પેિલા ં કેરીમાથંી પાણી છટશે.તેથી ચાસણી પાતળી થશે. પણ પછી ઉકળશે એટલે પાછી બે તારી ચાસણી થશે. કેરીના 
કકડા ખાડં પીને પારદશશક બનશે. તેમા ં ૧૦ રતલ ખાડંના રિસાબે થોડુ ં કેસર પાણીમા ં ઘટુીને નાખવુ.ંતજ,લવવિંગ ને 
એલચી પણ નખંાય છે. દશબાર કલાકે મરુબ્બો ઠડંો પડે પછી બરણીમા ંભરવો. આ મરુબ્બો બાર મરિના ચાલશે. 

બનાિટી મરુબ્બો 
 અચાનક પરોણા આવે તો બનાવટી મરુબ્બો ઝટપટ બની ાય. દુધીને છોલી ચલધા પછી દુધીના ચારચાર 
આંગળના કટકા કરવા.મોટી છીણીથી તેને આડે છીણવા. છીણીમાથંી બી કાઢી લઈ છીણ થોડા પાણીમા ંબાફવી. તેમા ં
ખાડં,એલચી ને કેસર નાખવા.ં પછી ઉકાળવી. ખટાશ માટે લીંબનુા રસના ંટીપા નાખવા.ં ઠડંો કરીને પીરસવો. 

ખાટી ભાજીના અથાણાું 
સામગ્રી—૫ શેર ુલ, ૧| શેર દળેલી રાઈ, એક નાની વાટકી દળેલી મેથી, ૧ મધ્દ્યમ વાટકી લાલ મરચાની ભકૂી, ૧ 
મધ્દ્યમ વાટકી દળેલુ ંમીઠુ,ં એક મોટો ચમચો િળદર, ૧ ચમચો િીંગ, ૨ ચમચા દીવેલ, ૧|| શેર તલનુ ંતેલ, વઘાર માટે 
રાઈ, િીંગ, મેથી વગેરે. કાચની કે ચીની કાચની બરણી.  

બનાિિા માટેની રીત – બારમાથંી લાવ્યા ંિોય તે ુલને પિલેા ંધોઈ નાખો. કપડાથંી લછુી નાખો. અંદરનો ઠળીઓ 
કાઢી નાખો અને પાખંડીઓ મોટી તપેલીમા ંરાખો. 

 એ પછી રાઈ, મેથી, િળદર, િીંગ, મીંઠુ અને મરચા ંથાળીમા ંલઈ, દીવેલ નાખી બધો મસાલો ચોળી નાખવો. 
બે વાટકી પાણી તેમા ંરેડીને મસાલો જરા ફીણવો. એ બધુ ંતપેલીમાનંી પાખંડીઓ પર રેડી બરાબર સમરસ કરવુ.ં પાણી 
રેડો તે પિલેા ંથોડો મસાલો કોરો કાઢીને રાખી મકુવો. તેમાથંી બરણીમા ંતચળએ નાખવો. એ પછી આથાણુ ંભરી બરાબર 
દાબીને મકુવુ.ં એ પછી બાકી જે કોરો મસાલો રાખ્યો િોય તે ઉપરથી ભભરાવવો. બરણીનુ ંઢાકંણ ઢાકંી દઈને રેશમી 
કટકો બાધંી દેવો.  

 બીજે રદવસે સવારે દોઢ શેર તેલમા ંરાઈ, િીંગ ને મેથીનો વઘાર મકુવો. એને ઠંડો પડવા દેવો અને અથાણા 

પર રેડી દેવો. આ મઝાનુ ંનવુ ંઅથાણુ ંઆઠ રદવસમા ંતયાર થાય છે. વધારે રસો ભાવતો િોય તો ચળાણામા ંઅથાણુ ં

કાઢીએ ત્યારે થોડુ ંપાણી રેડી સરખો કરવુ ંઅને કડછીમા ંવઘાર કરી ઉપર રેડવો. આ અથાણુ ંએક વરસ પિોંચે છે.  

ખ  બ દાબીને િધ ુપડત ુન ખાવુું કે ભખુથી ઓછું પણ ન ખાવુું જરૂર વિના ઉપિાસ ન કરિા. અને 
કરિા તો ત્રણ થી ચાર લીટર ગરમ ગરમ પાણી પીવુું જરૂરી છે. 
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દાદીમાન ુિૈદ ું  
પ્રફુધ્લ્લત દદનચયામ– એક રૂવપયાનો ખચમ કયામ િગર  

૧. સયૂોદય પિલેા ં ઉઠવાની ટેવ રાખવાથી તમારામા ં સકારાત્મક ઉાશ પ્રવેશે છે અને તમારા મનને શાતં કરે છે. 
સવારમા ંવિલેા ગાડશન તથા બીા કોઇ સારા સ્થળ પર જઇને પવૂશ રદશા તરફ મોં રાખીને વ્યાયામ કરવુ ંજોઇએ અને 
શક્ િોય તો ઉંડા શ્વાસ લેવા જોઇએ. સવારમા ંશિુ િવા મળે છે જેના દ્વારા તમારામા ંએક અલગજ સ્ફૂવતિ આવે છે માટે 
રદવસ દરવમયાન સારી અસર થાય છે.  
૨. ભોજન કરવા સમયે પણ મોં િમેંશા પવૂશ રદશામા ંરાખવુ ંજોઇએ ક્ારેય પલગં પર બેસીને જમવુ ંન જોઇએ. ભોજન 
કરતી સમયે ટેલીવવઝનનો ઉપયોગ ટાળવો જોઇએ. ટેલીવવઝન જોતા ં જમવાના કારણે તમારી જ્ઞાનેષ્ન્દ્દ્રયો પર અસર 
થાય  છે. 
૩. દવાઓ ક્ારેય ડાઇવનિંગ ટેબલ પર ન રાખવી જોઇએ. દવાઓને ભોજનનુ ંવનમતં્રણ આપ્યુ ંગણવામા ંઆવે છે જેથી 
તેને જમવાના સ્થળથી િમેંશા દૂર રાખવી જોઇએ.જો ઘરમા ંબાળકો અથવા વ રિો માટે ટોવનક કે કોઇ બીજી દવાઓનો 
ઉપયોગ કરવામા ંઆવતો િોય તો તેને ઘરમા ંકોઇ કબાટમા ંમકૂવા જોઇએ. 
૪. રસોડામા ંરિલેી દીવાલોનો રંગ િમંેશા આંખને શાવંત આપે તેવો િોવો જોઇએ. જ્યારે ઘરના સભ્યો એક સાથે જમવા 
બેઠા િોય ત્યારે ઘરના મખુ્ય સભ્યનુ ંમોં પવૂશ રદશા તરફ િોવુ ંજોઇએ તથા ઘરના અન્દ્ય સભ્યોના મોં દચિણ અથવા 
પવિમમા ંિોવા જોઇએ 

સુંકલન : પુંકજ િલ્લભજી સાિલા, હૈદ્રાબાદ,૯૩૯૪૫૫૯૧૫  

આહારનુું મહત્િ 
આહાર: પ્રાણીન: સાધૌ બલક ત દેહધારક| 
આયસુ્તત; સમતુ્સાહસ્મ  ન્દ્યાજોડક્ગ્ન વિિધમન  

ભાિાથમ — આિાર પ્રાણીઓને બળ આપનાર, દેિનુ ંધારણ કરનાર અને આયટુય, તેજ, ઉત્સાિ, સ્મરણશરકત,ઓજ તથા 
અક્ગ્નને વધારનાર છે. 
 જયારે જયારે શરીરને કોઇપણ બિાને પરરશ્રમ આપીએ છીએ ત્યારે શરીરને ઘસારો પિોંચે છે,ઘસારાથી કોર્ોનો 
નાશ થાય છે.શરીરના ંઘસારાને અટકાવવા અને નવા કોર્ોની રચના માટે પોર્ક આિાર અત્યતં જરૂરી છે. પોર્ક આિાર 
થી શરીર ને ગરમી અને શક્તત પ્રાપ્ત થાય છે. આિાર માત્ર શરકત આપનાર જ નિી,પરંત ુરિણ આપનાર પણ છે. 
આિાર દ્વારા આપણા શરીર માવંત્રદોર્ વાત-વપત અને કફ ઉત્પન્ન થાય છે. શરીરમા ંજો તેનુ ંપ્રમાણ યથાવત ્જળવાઈ 
રિ ેતો શરીર વનરોગી રિ ેછે. 

રોગણામે્ મ  લું ક વપત મલા: 
રોગોનુું મ  ળ કુવપત મળદોષ છે. 

ભાિાથમ — સ્વાદ,સગુધં અને બાહ્ય દેખાવવાળો આિાર મળદોર્ કરે છે. પરરણામે શરીરમા ં વવર્દ્વવ્યો ઉત્પન્ન થાય 
છે.પરરણામે અનેક રોગના ભોગ બનવુ ંપડે છે. 
 ઉત્તમ ભોજન એ િોય , જે તારુ્ િોય.બહુ ગરમ નિી,બહ ુ ઠડું નિી.વાસી ન િોવુ ં જોઇએ. જેમા ંબધા રસોનુ ં
સમતોલ ઉપયોગ કરાયો િોય. જે િારો બનાવનાર િોય. શરીરને માફક આવે તેવો અને તેટલો ખોરાક શરીર માટે ઉત્તમ 
ગણાય. ઓછી વાનગીવાળો ખોરાક શરીર માટે ઉત્તમ ગણાય. પરૂી રીતે ચાવી ચાવીને રસ બનાવી પછી જ ગળેથી નીચે 
ઉતારવુ ંએ ઉત્તમ ગણાય. 
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ભારત સરકારે જૈનોને લઘમુતી ફોમમ જાહરે કરિાથી થનારા વિશેષ લાભો 
 ભારતીય સવંવધાન અલ્પ સખં્યક ના ં વનયમો પ્રમાણે સરકારે જૈનોને ૨૯-૩૦ વનયમથી ધાવમિક અલ્પસખં્યક 
ાિરે કરવાની ઘોર્ણા થઈ છે. આ અવધસચુનાથી જૈન સમદુાયને કોઇ નકુશાન છે કે લાભ તે ાણવાનુ ંજરૂરી છે, સાથે 
કોઇને શકંા પણ ઉઠી રિી છે. એને દૂર કરવી આવશ્યક છે. જૈનોને અલ્પસખં્યક થવાથી શુ ંલાભ અને નકુસાન થાય છે. 
તેની કાયદાકીય મારિતી જેટલી મળી છે, તે અિીં રરૂ્ કરી છે. 
 

૧. મખુ્યધારા: આ ઘોર્ણાથી જૈનો રાટરીય મખુ્યધારાથી અલગ નિીં થાય. ફતત આપણા ધમશ, વશિા અને સસં્કરવતનુ ં
સારી રીતે રિણ કરી શકીએ. જયા ં સધુી કાનનૂનો પ્રશ્ર્ન છે, જૈનો પર રિન્દ્દુ વવવધ જ લાગ ુ પડશે, જેમકે વવવાિ, 
વશંવારસ, ગોદ લેવાની પ્રથા, નાબાચલિંગનુ ંરિણ, ભરણપોર્ણ એવો જ પ્રભાવ સમાપ્ત નિીં થાય. એવો સ્પટટ આદેશ 
ભારતીય સવંવધાન સન ૧૯૫૬મા ંરિન્દ્દુ કાનનૂમા ંથયો છે. 
૧) રિન્દ્દુ લગ્ન અવધવનયમની ધારા ૨(૧)ખ 
૨) રિન્દ્દુ ઉત્તરાવધકાર અવધવનયમની ધારા ૨(૧)ખ 
૩) રિન્દ્દુ સરંચિતાની અવધવનયમની ધારા ૩(ખ) 
૪) રિન્દ્દુ દત્તક ગ્રિણ તથા ભરણપોર્ણ અવધવનયમની ધારા ૨(ખ) 
 આ બધા વનયમો જૈન ધમશને રિન્દ્દુ સમાજ ધારાથી લાગશે. 
 

૨. શુંકાનુું વનિારણ 
૧) અલ્પસખં્યક સવંવધાનના વનયમ પ્રમાણે ૨૯ કે ૩૦ ની તરફથી ઘોવર્ત છે. 
૨) અલ્પસખં્યક ન તો પછાત ાવત કે જનાવત માટે વનયમ છે. ૧૬(૪), ૧૬(૫),૩૪૦,૩૪૧ અને ૩૪૨ ના ં વનયમ 
પ્રમાણે 
અલ્પસખં્યક ને નોકરીમા ંવવધાનસભા કે લોકસભામા ંકોઈ પ્રકારનુ ંરરઝવેશન પ્રાપ્ત નિીં થાય. 
 

૩. જૈન વશિણ સુંસ્થાઓ 
૧) જૈન વશિણ સસં્થા પોતાનુ ંઅલગ અક્સ્તત્વ બનાવી રાખશે. 
૨) મેનેજમેન્દ્ટ પર જૈનોનો કંરોલ રિશેે. 
૩) જૈન વવદ્યાથીને પ્રથમ પ્રવેશ આપવામા ંઆવશે. 
૪) જૈનોને નોકરીમા ંપ્રથમ સ્થાન મળશે. 
૫) શાળામા ંજૈન ધમશની પ્રાથશના- સ્તવુત થઈ શકશે. 
૬) જૈન સસં્કરવતની ાણકારી અને પ્રચાર ને ખાસ િક્ક િશે. 
 

૪. વિશેષ લાભો 
૧) જૈન પોતાના ધમશની વશિા, સરંિણ અને પ્રચાર કરી શકશે. 
૨) રાજયના ંઅલ્પસખં્યક આયોગમા ંએક પ્રવતવનવધનો સમાવેશ થશે. 
૩) રાજય અલ્પસખં્યક આયોગમા ંજૈનોના રિતોની રિા કરશે. 
૪) જૈનો સાથે કોઇ ભેદભાવ થશે તેને દુર કરવાની કોવશશ આયોગ કરશે. 
૫) ઉદ્યોગ અને સમાજ કલ્યાણ વવભાગ દ્વારા વવચાર વવમશશ કરી તેના પર લોન વગેરેની મરું્રી આપશે. 
૬)  ભારત સરકાર દ્વારા માઇનોરરટી પ્રમાણે જૈન વવદ્યાથીઓને સ્કુલમા ંધોરણ ૫ થી ૧૦ માટે લાભ મળશે. 
શરતો:  
૧. આવક : પરરવારની સયંતુત આવક ૧ લાખથી ઓછી. સ્કુલ એડમીશન ફી રૂા.૫૦૦/- લેખે વર્શમા ંએકવાર મળે.  સ્કુલ 
ફી માવસકે રૂા.૩૫૦/- અથવા જે િોય તે ૧૦ મરિનાની મળે છે. અને તે સ્કુલના બેંક ખાતામા ંજમા થાય છે. 
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૨. Allowances: માવસક રૂા. ૧૦૦/- વવદ્યાથીના બેંક ખાતામા ંજમા થાય છે. ઓછામા ંઓછા ૫૦ ટકા માકશસ િોવા 
જોઈએ. એક પરરવારમાથંી ફતત ૨ વવદ્યાથીનેજ લાભ મળે. વનયવમત િાજરી િોવી જોઈએ. ઈન્દ્કમ સટીરફકેટ/સેલેરી 
સટીરફકેટ રૂવપયા ૧ લાખથી ઓછી આવકનુ.ં 
૩. ટમશ ફી અને સ્કુલ ફી સ્કુલના બેંકના ખાતામા ંજમા થાય છે. આ માટેના ફોમશ ઓનલાઈન વેબસાઈટ પરથી અથવા 
મતં્રાલયમાથંી મેળવવા, યોગ્ય રીતે ભરી સ્કૂલમા ંજમા કરવા. 
૪. વવદ્યાથીના નામનુ ંપસશનલ ખાત ુ ંState Bank Of India કે State Bank Of Maharashtra બેંકમા ંખોલાવવુ.ં 
જરૂરી દસ્તાિેજો  
૧. ફોમશ પર ફોટો લગાવી વવદ્યાથીએ સિી કરવી. 
૨. વાવર્િક આવકનુ ંપ્રમાણપત્ર સ્ટેમ્પ પેપર પર એફીડેવીટ/ ફેંકીંગ  કરાવવુ.ં 
૩. સરનામાનો પરુાવો રેશનકાડશ, આધારકાડશ, પાસપોટશ વવગેરે. 
૪. માકશશીટ, ગતવર્શ પાસ થયેલા રરઝલ્ટની સિી કરેલ ફી રસીદ. 
૫. માઇનોરરટી સટીફીકેટ સ્થાવનક જૈન સઘંમાથંી મેળવવુ.ં 

 
 

જૈન સમદુાય ને લઘમુતી દરજ્જજાના લાભ અને ફાયદા 
  

 ભારત સરકારે િવે જૈન સમદુાય માટે ધાવમિક લઘમુતી દરજાની ાિરેાત કરી છે. તેના લાભ અને ફાયદા 
નીચે મજુબ છે. 
૧. સરકાર બહમુતી સમદુાયના મરંદરો અને ધાવમિક સસં્થાઓને લઈ શકે છે. પરંત ુકોઇ પણ લઘમુતી પાૂ સ્થાનો અને 
અન્દ્ય સસં્થાઓ સ્પશી શકતી નથી. તેથી, આ ધાવમિક લઘમુતી દરજ્જજો જૈન મરંદરો, યાત્રાધામ કેન્દ્દ્રો, શૈિચણક સસં્થાઓ 
અને અન્દ્ય સસં્થાઓ રિણ મદદ કરશે. 
૨. જૈનો માટે ધાવમિક લઘમુતી દરજ્જજો વવશ્વમા ંJainism સૌથી રૂ્ના જીવતં ધમો સાથે સાથે જીવનની અનન્દ્ય જૈન રીતે 
એક રિણ ખાતરી કરશે. જૈન સમદુાયને ભારતીય બધંારણના જોગવાઈઓ મજુબ વગેરે તેના ધમશ, ભાર્ા, સસં્કરવત 
સરંિણ માટે લાયક િશે. 
૩. સરકાર આવા મરંદરો, સમાવધ, યાત્રાધામ કેન્દ્દ્રો, રસ્ટો વગેરે જૈન ધાવમિક સ્થળો ન લઈ શકે આ ઉપરાતં, સરકાર આવા 
કેન્દ્દ્રોસલામતી અને સરુિા અને વવકાસ માટે પગલા લેશે. 
૪. જૈન ધાવમિક રસ્ટ માચલકીની વમલકતો ભાડા વનયતં્રણ અવધવનયમ માથંી મકુ્તત આપવામા ંઆવશે. 
૫. જૈન શૈિચણક સસં્થાઓ જૈન ધમશ અને તેના તત્વજ્ઞાન શીખવવા માટે યોગ્ય ઠરશે. 
૬. શાળા, કોલેજ, છાત્રાલય, સશંોધન સસં્થાઓ, િોક્સ્પટલો વગેરે સરકારી જમીન સિાવયત દરે મેળવી શકશે. 
૭. શૈિચણક અને અન્દ્ય સસં્થાઓ ચલાવવામા ંસરકારનો િસ્તિેપ ઓછો થશે. 
૮. જૈન સસં્થાઓ જૈન વવદ્યાથીઓ માટે ૫૦% બેઠકો અનામત કરી શકશે. 
૯. પ્રશસંાપાત્ર અને બીપીએલ વવધાથીઓ શાળાઓમા ંટયશુન ફી મા ંપણૂશ મકુ્તત મળશે. 
૧૦. જૈન વવધાથીઓ ને યવુનવસીટીઓ દ્વારા ચલાવવામા ંકોલેજો કોચચિંગમા ંકોચચિંગ સબવસડી મળશે. 
૧૧. જૈન વવધાથીઓ ચબઝનેસ અને વિીવટી કોસશમા ંતાલીમ માટે અનદુાન પાત્ર રિશેે. 
૧૨. જૈનોને ચબઝનેસ માટે ટેકવનકલ અને અન્દ્ય વશિણ માટે આવથિક મદદ લોન મળી શકશે. 
૧૩. સરકારે વવધાથીઓ અને યવુાનો જૈન સાસં્કરવતક અને રમતો પ્રવ રવત્તઓ માટે પ્રોત્સાિન ગ્રાટં અને વશટયવ રવત્ત આપી 
શકશે. 
૧૪. સખાવતી અને ધાવમિક કારણો માટે દાન માટે સપંવત્ત કર મકુ્તત થશે.  
૧૫. જૈન સમદુાયને સરકાર રોજગાર ખાસ લાભ મળશે. 
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રાજ્ય સરકારની વશિા સુંબુંધી યોજનાઓ 
૧) ધોરણ ૫ થી ૭ વશિારત વવધાથીઓ માટે ઉપક્સ્થતી ને પ્રોત્સાિન આપવા ભત્તાની યોજના 
૨) અલ્પસખં્યક સમાજની પાઠશાળામા ંભણનાર વવધાથીઓને મફત ગણવેશ આપવાની યોજના 
૩) અલ્પસખં્યક પાઠશાળાઓમા ંપાયાની જરૂરી સવુવધાઓ ઉપલબ્ધ કરવા િતે ુઅનદુાનની યોજના 
૪) અલ્પસખં્યક દ્વારા સચંાચલત વશિા સસં્થાઓમા ંધાવમિક અને ભાવર્ક અલ્પસખં્યક નો દરજ્જજો પ્રદાન કરવાની યોજના 
૫) ગજુરાતી ફાઉન્દ્ડેશન વગશની યોજના 
૬) ઉચચ વ્યવસાવયક વશિણ પ્રાપ્ત કરવા રાજયના અલ્પસખં્યક છાત્રોને છાત્રવ રવત્તની યોજના 
૭) જૈન છાત્રો માટે મેરીક પવૂશ છાત્રવ રવત્ત યોજના 
   જૈન છાત્રો માટે  મેરીકોત્તર છાત્રવ રવત્ત યોજના 
   જૈન છાત્રો માટે  મેરીટ અને સાધન આધારરત છાત્રવ રવત્ત યોજના 
   જૈન છાત્રો માટે  વનશલુ્ક કોચચિંગ સબંવંધત યોજના 
૮) પ્રાથવમક-માધ્દ્યવમક અને ઉચચ માધ્દ્યવમક શાળાઓના આંતરરક માલખાકીય વ્યવસ્થા (Infra Structure)માટે વવકાસની 
યોજના 
૯) અલ્પસખં્યીક વવવવધ જજલ્લાઓમા ંબહિુેવત્રય વવકાસ માટેની યોજના 
૧૦) શ્રી મૌલાના આઝાદ વશિણ સસં્થાઓમા ંમેધાવી જૈન છાત્રો માટે છાત્રવ રવત્ત. શૈિચણક સસં્થાઓમા ંપાયાની સવુવધાઓ 
ને વવકવસત કરવા અનદુાનની યોજના. 

 

રાજ્ય સરકારની રોજગાર વિષે અને વિકાસની યોજનાઓ 
૧) અલ્પસખં્યક ઉમેદવાર માટે રોજગારલિી યોજનાઓ. 
૨) અલ્પસખં્યક ઉમેદવાર માટે પોલીસની ભરતી પવૂશ પરીિા પ્રવશિણ માટે યોજનાઓ. 
૩) મૌલાના આઝાદ અલ્પસખં્યક માટે આવથિક વવકાસ વનગમની ઋણ યોજનાઓ.. 
૪) અલ્પસખં્યક વવવવધ િેત્રોમા ંિેત્રવવકાસ કાયશક્રમોને કાયાશન્દ્વીત કરવા અનદુાન યોજના 
૫) રાજયમા ંઅલ્પસખં્યક વગશની સમસ્યાઓના સદંભશમા ંસશંોધન, કાયશને દેખરેખ કરવા માટે અવધકારી/ કમશચારીઓના 
પ્રવશિણ તથા બની રિલે યોજનાઓની ાણકારી આપવા સબંવંધત યોજના 
૬) રાજયના અલ્પસખં્યક વવવવધ િેત્રમા ંછાત્રો માટે ઔદ્યોચગક પ્રવશિણ કેન્દ્દ્રની સ્થાપના માટે અનદુાનની યોજના 
૭) રાજયના અલ્પસખં્યક િેત્રોમા ંજૈન છાત્રો માટે તાવંત્રક વશિણ સસં્થાની સ્થાપના માટે અનદુાનની યોજના 
૮) રાજ્યના લોકસેવા આયોગ દ્વારા લેવાતી પ્રશાસવનક સેવા પ્રવતયોચગતા પરીિાઓ માટેની પ્રવશિણ યોજના 
    ગીતા વિરેન્દ્દ્ર છેડા,હુબલી, 9448366364                                                                                                                                                                                            

પદરભાષા આંખો= તળાવ નથી તોય ભરાઈ ાય છે. 
 ઈગો= શરીર નથી તોય ઘવાય ાય છે.  
 ઝોકુું= જલેબી નથી તોય ખવાય ાય છે. 
 દુશ્મની= બીજ નથી તોય વવાય ાય છે.  
 હોઠ= કપડુ ંનથી તોય વસવાય ાય છે.  
 કુદરત= પત્ની નથી તોય રરસાય ાય છે. 
 બદુ્વિ= લોખડં નથી તોય કટાઈ ાય છે.  

 માણસ= િવામાન નથી તોય બદલાઈ ાય છે.  
રેખા પ્રકાશ કેનીયા,બેલ્લારી 
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બાળ મનોરૂંજન— એકલવ્ય 

િજારો વરસ અગાઉ આ પહવત્ર ભારત ભૂહમ પર રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર રાજય કરતા િતા. એ આૂંધળા િતા. એમને સો પ ત્રો િતા. આ 

રીતે જ એમના સ્વગગવાસી ભાઇ પાૂંડ ને પણ પાૂંચ પ ત્રો િતા. આ બધા રાજક મારો ગ રુ દ્રોણાચાયગ પાસે હશક્ષણ મેળવતા િતા. એ 

સમયના શસ્ત્રહવદ્યાના સવોચ્ચ ગ રુ તરીકે દ્રોણાચાયગની ગણના થતી િતી. આ સમયમાૂં જ એકલવ્ય થયો. એના હપતાન ૂં નામ હિરણ્યધન ષ  

ભીલોનો રાજા િતો. એકલવ્યે પણ ગ રુ દ્રોણાચાયગની કીર્તત સાૂંભળી િતી. એ પણ એમની પાસેથી શસ્ત્ર – અસ્ત્ર હવદ્યા શીખવા ઇચ્છતો 

િતો. માતા કે હપતાની આજ્ઞા વગર એકલવ્ય કોઇ કામ કરતો ન િતો. આથી એણે માતા- હપતાની આજ્ઞા માગી. હપતાએ પ ત્રને કહ્ ૂં કે 

આપણે ભીલ જાહતના છીએ. આથી કદાચ એ તને શસ્ત્રાસ્ત્ર- હવદ્યા ન પણ શીખવે માટે ત ૂં આ હવચાર છોડી દે. પરૂંત  એકલવ્ય પોતાની 

ધૂનનો પાકો  િતો. એણે હપતાને િાથ જોડી નમ્રતાથી કહ્ ૂં કે આપ મને આજ્ઞા આપો. દ્રોણગ રુને તો િ ૂં કોઇને કોઇ રીતે મનાવી લઇશ. 

પ ત્રની લગની જોઇ હપતાએ એને રજા આપી અને પ્રસન્નતાપૂવગક એકલવ્ય ચાલી નીકળ્યો.  

એ િહસ્તનાપ રમાૂં ગ રુ દ્રોણાચાયગ પાસે પિોંચ્યો અને મધ ર વાણીમાૂં પોતાની ઇચ્છા કિી સૂંભળાવી. એની લગન જોઇ ગ રુ 

દ્રોણાચાયગ હવચાર કરવા લાગ્યા. છેવટે એમણે એકલવ્યને કહ્ ૂં, ‘ વત્સ! િ ૂં અિીંના ક્ષહત્રયક મારોને જ હવદ્યા શીખવ ૂં છ ૂં, પરૂંત  િ ૂં તને હનરાશ 

પણ નથી કરતો. ત ૂં એકાૂંતમાૂં બેસી તારી રીતે અભ્યાસ કર મારા આશીવાગદથી તને સફળતા મળશે. િ ૂં સ્વયૂં તને નથી શીખવી શકતો.’ 
આમ છતાૂં એકલવ્ય ઘેર પાછો ન ફયો. એ વનમાૂં ચાલ્યો ગયો. ગ રુ દ્રોણાચાયગની એણે એક મૂહતિૅ બનાવી અને એને સામે રાખી એ સ્વયૂં 

પોતાની રીતે જ અભ્યાસ કરવા લાગ્યો. તેજસ્વી બાળક ત્યાૂં સ ધી ચેનથી નથી બેસતા જયાૂં સ ધી એના મનોરથ પૂરા ન થાય. માટે ભીલ 

રાજક માર એકલવ્ય પણ હનભગય બની વનમાૂં ખૂબજ લગનની સાથે અભ્યાસ કરવા લાગ્યો. એક વખત બધાૂં રાજક મારો ગ રુ દ્રોણાચાયગને 

પૂછીને હશકાર ખેલવા ગયા. તેઓ બધાૂં એ વનમાૂં જ ગયા કે જયાૂં એકલવ્ય અભ્યાસ કરતો િતો. એમની સાથે એક કૂતરો પણ િતો. કૂતરો 

એમનાથી હવખૂટો પડી ગયો. અને જયાૂં એકલવ્ય અભ્યાસ કરતો િતો, એ સ્થાને પિોંચી ગયો. એને જોઇને કૂતરો ભસવા લાગ્યો. 

એકલવ્યે હવચાય ું કે અભ્યાસની પરીક્ષાનો સમય આવી ગયો. એણે કૂતરાના મોઢાને બાણોથી એવી રીતે ભરી દીધ ૂં  કે જાણે સોઇ-દોરાથી 

સીવી દીધ ૂં િોય, પરૂંત  એવી કાળજીથી સીવી લીધ ૂં કે કૂતરાને જરા પણ ઇજા ન થઇ. િવે માત્ર એ ભસી શકતો ન િતો. કતૂરો જોઈને 

રાજક મારો ચદકત બની ગયા. એ હવચારવા લાગ્યા કે આ જૂંગલમાૂં એવ ૂં કોણ છે કે જે શસ્ત્રાસ્ત્ર અને બાણહવદ્યાન ૂં આવ ૂં જાણકાર છે. 

શોધતા શોધતા તેઓ એ સ્થાને પિોંચ્યા કે જયાૂં એકલવ્ય અભ્યાસ કરી રહ્ો િતો. રાજક મારોએ એને એના ગ રુન ૂં નામ પૂછય ૂં. એણે 

જયારે પોતાની જાતને ગ રુ દ્રોણાચાયગના હશષ્ય તરીકે ઓખાવી ત્યારે તેઓ હવચારમાૂં પડી ગયા. તેઓ પાછા ફયાું અને ગ રુજીને આ 

ઘટનાની વાત કરી. બીજે દદવસે ગ રુ દ્રોણાચાયે રાજક મારોને કહ્ ૂં કે મને ત્યાૂં લઇ જાઓ કે જયાૂં ભીલક માર અભ્યાસ કરી રિેલ છે. તેઓ 

બધાૂં જયારે ત્યાૂં પિોંચ્યા ત્યારે ગ રુને જોઇ એકલવ્ય પ્રસન્ન બની ગયા. એણે દોડીને ગ રુદેવના ચરણો પકડી લીધા અને પોતાની ઝૂૂંપડીએ 

ગ રુને લઇ આવ્યો અને એમની પૂજા કરી. ગ રુએ એને પૂછય ૂં કે ત ૂં તારી જાતને મારા હશષ્ય તરીકે ઓળખાવે છે તો મને દહક્ષણા આપ. 

એકલવ્યે વચન આપય ૂં કે ગ રુની ઇચ્છા પડે એ માગી લે, પોતે પ્રાણ આપવા પણ તૈયાર છે. ગ રુ દ્રોણાચાયે ત્યારે માગ્ય ૂં કે ત ૂં મને તારા ડાબા 

િાથનો અૂંગૂઠો કાપી આપ. બધાૂં જોતાૂં રહ્ા અને એકલવ્યે ત તગ જ પોતાના ડાબા િાથનો અૂંગૂઠો કાપી ગ રુને આપી દીધો. એના 

િાથમાૂંથી રક્તની ધારા વિેવા લાગી. પરૂંત  એના મ ખ પર પ્રસન્નતાન ૂં તેજ ઝળિળી રહ્ ૂં િત ૂં. આ જોઇ ગ રુની આૂંખમાૂં આૂંસ  આવી 

ગયા અને આશીવાગદ આપી એ ચાલ્યા ગયા. અૂંગૂઠો કપાઇ ગયા પછી એકલવ્યે પોતાની આૂંગળીઓથી જ બાણહવદ્યાનો અભ્યાસ કયો, 

પરૂંત  અૂંગૂઠા વગર એ અસ્ત્રહવદ્યામાૂં હનપૂણ ન બની શક્યો. એકલવ્યે પોતાનો અૂંગૂઠો ગ રુદહક્ષણામાૂં આપી સૂંસારની સામે ગ રુભહક્તન ૂં 

એક અનન્ય ઉદાિરણ મૂક્ય ૂં કે જેથી સૂંસારના હવદ્યાથીઓ પોતાના ગ રુઓ માટે સવેસ્વન ૂં બહલદાન આપવા તૈયાર થાય અને યશ , તથા 

કીર્તત મેળવે. એકલવ્યની અભ્યાસ પ્રત્યેની લગની જો આપણે  કેળવી શકીએ તો કેટલ ૂં સારુૂં પદરણામ આવે ! તેને ગ રુજીએ ભણાવવાની 

ના કિી છતાૂં હબલક લ એકલાૂં અભ્યાસ કરવાની દૃઢ ઇચ્છા , તેન ૂં મક્કમ મનોબળ ખૂબજ પ્રેરક છે. બાળદોસ્તો તમે શા માટે એકલવ્ય 

જેવી દૃઢ ઇચ્છા ન ધરાવી શકો? જરર ધરાવી શકો. તમે પણ એકહચત્તે , એકાગ્રતાથી અભ્યાસ કરો તો ધાય ું  પદરણામ મેળવી શકો. ઇચ્છા 

િોય તો માગગ મળે , મનોબળ િોય તો કોઇ મ શ્કેલી નડે નિીં. તો તમને આગળ વધતાૂં કોઇ અટકાવી ન શકે. 

સૌ.મીના ચુંદ્રકાુંત દેઢીયા,બેલ્લારી 
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Editor’s message 

 

From me to you 

Dear readers,  

 We are very happy to receive replies from young people. It’s time for them to eloquent 
their new ideas for growth of our society and nation as well. The need of time is to pen down the 
experiences as well as to take snaps-videos and lock the memories. Friends, I am sharing a splen-
did story. 

  A giant ship’s engine failed. The ship’s owners tried one expert after another, but none of 
them could figure how to fix the engine. Then they brought in an old man who had been fixing 
ships since he was a young man. He carried a large bag of tools with him, and when he arrived, he 
immediately went to work. He inspected the engine very carefully, top to bottom. Two of the 
ship’s owners were there, watching this man, hoping he would know what to do. After looking 
things over, the old man reached into his bag and pulled out a small hammer. He gently tapped 
something. Instantly, the engine lurched into life. He carefully put his hammer away. The engine 
was fixed! A week later, the owners received a bill from the old man for ten thousand dollars. 
“What?!” the owners exclaimed. “He hardly did anything!” So they wrote the old man a note say-
ing, “Please send us an itemized bill.”The man sent a bill that read: 

Tapping with a hammer…….. ……… $ 2.00 
Knowing where to tap……… …….. …….. $ 9, 998.00 

Effort is important, but knowing where to make an effort makes all the difference! 

 We all are working hard and hitting the hammer for the success without knowing 
about the last hit which brings us success. Sometimes it’s a moment of truth which changes our 
life completely. Our success stories or our experiences can be shared in Vavad, so I invite all 
young and energetic youth to send your stories, experiences or heart touching moments for making 
them precious. 

The contents should be mailed to us on:  vavad.bellary2015@gmail.com or you can write 
to us on:  “Vavad”  

Mr. Narendra Nanji Savla, “Bharat Automobiles”, shop no. 50 & 5, Sri M V Lorry termi-
nal, bellary-583101. 

Along with the contents to be published, please tag in your Full name, city, Contact no, 
passport size photo and email ID. 

 Nilam Hitesh Chheda, (Baroi),9449226670  

 
 
 

    

 Vavad is introducing ‘Selfi Contest’ for all the vivacious, energetic & affectionate young 

pals. Participate in Selfi contest by capturing all your happy moments. Topic is “ My pet”. Send it 

to Vavad on or before 25 August 2016. Best entries will be admired by adding the photos in up-

coming Vavad.               

 Mrs. Bindu Prashant Chheda, Baroi,9590920131  

mailto:vavad.bellary2015@gmail.com
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એક્કમના નેજા હઠેળ આગામી કાયમક્રમ 
HUM-TUM 2016 

 DBKVO Ekam, uttar Karnataka gatak is organizing the youth 
camp 2016 for unmarried youth (boys and girls) between age group 
of 18 to 35 years at JSW Vidyanagar, Toranagallu, Karnataka. All 
dynamic and nature loving young buds are invited to experience thrill 
and adventure amidst nature’s beauty.                               

Registration fees– 1500/ per person                

Activities include : Adventure activities, JSW plant visit, Music, 
masti and lot more.                                                                    

Details about Date, Itinerary and convenient mode of transportation 

will be shared. 
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BIO-DATA 

Name: Nisha Praful Mamniya 

Date of Birth: 19/07/1994 (Manglik)  Time: 1.20pm  Place: Gadag 

Height: 5”  Complexion: Fair 

Qualification: B.Sc. in Fashion Designing. 

Achievements: Selected For Implementation Team at Lakme Fashion Week & Twice Been Topper At 

INIFD (International Institute of Fashion Design) 

Current Work Experience: Freelancer Designer & Take Orders for Mehndi, Homemade Chocolate & 

Chocolate Bouquet & Many More …. 

Hobbies: Like Be To More Creative, Cooking, Baking & Many More Things 

E-Mail:Nisha.Mamniya@Yahoo.Com 

Family Details 
Father Name: Praful Morarji Mamniya     Mother Name: Dina Praful Mamniya 

Sibling: Elder Brother (MBA) & Working in Company at Bangalore 

Business: Commission Agent & Finance. 

Address: Dayanand Colony, Keshwapur, Hubli. 

Paternal (Grand Parents): Moraji Vershi Mamniya, Kapaya   

Maternal (Grand Parents): Ratilal Khiyashi Umarshi Savla (Gadag), Dumara 

Contact Details:  9241587238(Dina),  9379743090(Praful), 9740560021(Nisha) 
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A MOTHER'S HEART 
 ‘’That funny old woman kept staring at me and I… I was afraid of being pestered by some needy 

old fogie for some kind of help. Moreover, I was alone, on my way to IIT Mumbai. With all this in mind, I 
didn't notice that now this woman was sitting beside me. I looked at her. She was smiling toothlessly. She 
was beyond doubt, a benign lady. She was shorter than me and had round spectacles on. 

 "Are you travelling alone, son?" she asked me. "Yes," I said reluctantly to avoid further conversa-

tion. "Are you hungry?" she asked again. Well, yes I was, but still I managed, "No, thank you!" "But you 

look so." She smilingly offered me handmade parathas and while I was too engrossed in eating, she ques-

tioned, "Have you any idea when the Bombay mail arrives?" 

 I told her it was due 10:40 p.m. She then told me that her son, who was of my age, had gone to 

Mumbai in search of a job, which he found in the Hotel Taj. He came home every Sunday via the Bombay 

mail. But after the November of 2011, he had not returned home. Every Sunday, Sita, that was the name of 

an old woman, came to this station, with a faint belief that her son might return.  

 Ah! A mother's heart. No room for greed or anything else, just compassion and pure love. I was 

surely dumbfounded at my observation of the old woman being funny, which in reality, I could see now, 

was a face full of pathos. An old lonely mother had offered her precious parathas to me, a boy of her son's 

age.” 

 I liked the above article which made me think about Taj Attack in 2011.Many people were killed. I 

could not forget her face and was thinking about that old mother who was still waiting for her 

son. 

Drashti C Shah,Bagalkot,9880906888 

 

 
  

આપિા યોગ્ય ભેટ 
વપતાને આપવા યોગ્ય ભેટ : આદર  

સતંાનને આપવા યોગ્ય ભેટ :  અખ  ટ પે્રમ 
સ્વજનને પરરવારને આપવા યોગ્ય ભેટ : હૈયાની હુુંફ  

ગરુુને આપવા યોગ્ય ભેટ : સમપમણ 
સ્નેિીને આપવા યોગ્ય ભેટ : અવિસ્મરણીય યાદ 

શત્રનેુ આપવા યોગ્ય ભેટ : િમા  
વમત્રને આપવા યોગ્ય ભેટ : હૃદય  

જીવનસાથીને આપવા યોગ્ય ભેટ : વિશ્વાસ  
સિવતીને આપવા યોગ્ય ભેટ : પ્રોત્સાહન 

ખદુને આપવા યોગ્ય ભેટ : તુંદુરસ્તી, સદિાુંચન, શ્રતુશ્રિણ 
  પે્રમીલા દકશોર છેડા,બાગલકોટ,૦૯૮૯૨૦૦૬૬૪૩ 
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1. Femi Gada , Hyderabad 

 
 

2. Yashita Dedhia, Hyderabad 
Grandmother  - Harsha Dedhia  Grandfather  - Mahendra Dedhia  

 

 
 
 
 
   

 We, team of Vavad, congratulate all the achievers for their achievements. 

 

હૈદ્રાબાદ 

 
 
 
 
1) શ્રી ગૌરાગં નેમજી ધરોડ (પત્રી) ને સીને જગતના 
નામારંકત િક્સ્તઓ ના ડીઝાઈનર તરીકે તા ૧૩.૧૨.૨૦૧૫ 
ના બેંગલરુુ મધ્દ્યે એવાડશ મળેલ છે. ખબુ ખબુ અચભનદંન. 
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2) Mrs. Darshana Pankit Savla won the Award for 

Women Achievers who have excelled in their Re-

spective Professions and Field of anchoring, event 

management and advertising department. Choo Lo 

Aasman Naari Shakti Awards 2016 organized by 

BJS (Bharatiya Jain Sanghatan) & Public Relations 

Council of India held on 6th march2016.Award 

was given by Sri Sanjay Kumar Jain IPS. 

 

ચેન્નઈ  
 

૧. ચી. કયાન યોગેશ િરીશ ભેદા (ભજુપરુ) તાવમલ એકટર 
સયુાશના વપકચર મા ં બાળપણનો રોલ કયો છે. એ ૨૪ એવપ્રલ 
૨૦૧૬ ના ંરીલીઝ થયેલ. 
૨. કુ. શે્રયા શૈલેશ પ્રાગજી દેરઢયા (ચબદડા) વર્શ ૨૦૧૫મા ંમદ્રાસ 
યવુનવસીટીમા ં લેવાયેલ બેચલર ઓફ આટીટેકની ફાઈનલ 
પરીિામા ંબીા ક્રમાકેં ઉતીણશ થયેલ છે. 
 
 

ચૈન્નઇ ક. વિ. ઓ. સમાજનુું ગૌરિ – તેમનુું યિુાિગમ 
 આ વરે્ ચૈન્નઇમા ંપડેલ આફતી વરસાદમા ંફસાયેલ લાખો લોકોની િાલત ટીવી, વોટસઅપમા,ં ન્દ્યઝુપેપરોમા ં
વાચંી અમારા યવુાનોનુ ં લોિી ઉકળી ઉઠયુ.ં અને હૃદય દ્રવી ઊઠયુ.ં કઇક કરવુ ં જોઈએ એ વવચાર આવતા ં જ જોત 
જોતામા ં૧૮ થી ૨૦ ઊગતા યવુાનો, આધેડ વયના, યવુાનો તેમજ મોટી ઉમરના પણ ‘મનથી યવુાનો’ ની ટીમ બની 
ગઈ અને રાિત કાયશ આરંભી દીધુ.ં તેમનુ ંકામ અને રાિત કાયશની ધગશ જોઈ આવથિક તેમજ અંગત િાજરી અને જરૂરી 
ચીજો જેવીકે ખાવાનુ,ં પાણી, દવાઓ વવગેરે માટે ડોનેશન અને ઓફરો આવવા લાગી. તેમનુ ંકાયશ જોઈ બીા સમાજના 
રાિત કાયશકરોએ પણ પોતાના રસોડામાથંી દરરોજ િારો પેકેટ ખાવાનુ ંતથા અન્દ્ય વસ્તઓુ ગરીબોમા ંવિેંચવા  માટે 
આપી. કોઈએ િારો નવા શટશ તો કોઈએ િારો લેડીઝ ગાઉન આપ્યા. અમેરરકાથી સમાજના જ કોઈ ભાઈએ મોટી 
રકમની આવથિક મદદ મોકલી.  
 આવી રીતે તા.૩૦/૧૧/૧૫ થી સતત ૧૮/૨૦ રદવસ પોતાના કામધધંા છોડી ઘુટંણભેર કે તેથી વધારે 
પાણીમા ંકાર-ટેમ્પો કયારે ખોદકાશે તે ડર છોડી તેમના સ્થાનેથી દરેક બારુ્ ૨૦ થી ૩૦ રક.મી. દુર સધુી ગરીબ વસ્તી 
અને ઝુપડપટ્ટીમા ંાતે જઈ િારો શટશ , લેડીઝ ગાઉન અને આવેલ રોકડ મદદમાથંી ખરીદેલ િારો નવા બ્લેંકેટસ, 
પાણીની બોટલો, ચબસ્કીટ પેકેટો, દવાઓ તેમજ ૨ રકલો ચોખા જેવી આઈટમોનુ ં વવતરણ કયુ.ં અને ક.વી.ઓ.સમાજનુ ં
ગૌરવ વધારેલ છે. જયા ં ત્યાનંા લોકલ નેતાઓ મોઢું પણ નિીં બતાવેલ ત્યા ંઆ મદદ લઈ આવનાર યવુાનોને તમે 
અમારા એરીયામાથંી ચુટંણીમા ંઊભા રિજેો. અમે તમને જીતાડી એસેમ્બલીમા ંમોકલશુ.ં એવા ઉધ્દ્ગારથી તેમની કદર 
કરેલ છે. અમારા રસ્ટ બોડશ અને સમસ્ત સમાજવતી તેમને વધાઈ અને શાબાશી આપી તેમનુ ંઉત્સાિ વધારેલ છે.                                                         

લી: ટ્રસ્ટ બોડમ 
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 Gulbarga 
 We have experienced proud moment by the achievement of Mr. 
Manilal Premjibhai Shah as General Secretary of JSGIF (Jain Social 
Group International Federation). This is the second highest position in 
JSGIF. He is chartered accountant by profession and holds the responsi-
bility of vice president of our south Ekam K. V. O.  
 He is a Chairman of The Institute of chartered Accountant India 
for Gulbarga—Kalaburgi  branch of Southern India Regional Council. He 
is founder president of Jain Social Group, Gulbarga. His wife has sup-
ported him in all his success. 

   
 Parag shah and his friend, final year students of Ceramics and cement 
department in Pooja Doddappa Appa Engineering College, Kalaburgi, won the 
third prize in a four day international conference on Ceramics and advance 
materials for energy and environment, titled CAMEE-2015, held in Bengaluru 
on December14.the paper was presented on ”Synthesis of magnesium alumi-
nate Nano powders by solution combustion process using mixed fuel ap-
proach”. 

કચ્છી કન્દ્યાએ મેળવ્યો ગઝલગાયકીમાું ફસ્ટમ  નુંબર-ગોિા 
 વાસ્કોમા ંજન્દ્મી, કોંકણ, ગોવાનીઝ, કોન્દ્વેન્દ્ટ કલ્ચરમા ંજ ઉછરી ને ભણી. રિન્દ્દી ભાર્ાનુ ં
જ્ઞાનપણ રફલ્મોમાથંી મેળવેલુ ંિત ુ ંએટલુ ંજ ને ઉદુશ  શબ્દો સાથે સાત પેઢી સધુી કોઈ સગપણ 
નિીં. જોકે 23 વર્શની િતે્વીએ મમ્મીના કિવેાથી ઓલ ઈષ્ન્દ્ડયા રેરડયો એન્દ્યઅુલ નેશનલ 
કોક્મ્પરટશનમા ંગઝલગાયકી પ્રવતયોચગતામા ંનવો એતસ્પીરરયન્દ્સ મળશે એ ભાવથી ભાગ લીધો 
અને ગઝલ સાથે એવો ઈશ્ક થઈ ગયો કે એક વર્શમા ં તેણે ઉદુશ  ભાર્ાના શબ્દો,એના 
ઉચચાર,એના અથોનો ઊંડો અભ્યાસ કચો ને ગઝલગાયકીની સઘન તાલીમ લઈ ભારતભરના ં
િાર જેટલા ંગઝલ ગાયક-ગાવયકાને પાછળ મકૂીને 26 ફેબ્રઆુરીએ વરલી ક્સ્થત ઓલ ઈષ્ન્દ્ડયા 
રેરડયોના િડેતવાટશરમા ં ગઝલ ગાયકીમા ં મપ્લ્લક-એ-ગઝલ બેગમ અખ્તરના નામનો વવશેર્ 
પરુસ્કાર અને પ્રથમ પારરતોવર્ક મેળવ્યુ.ં     

 
‘ADAPT TO CHANGE’ CONTEST  

  
  The contest describes a situation. There are many ways to 

deal with the situation so we are looking for the way which will adapt to change the 
scenario in optimistic way. The situation is same as given in earlier edition to get better solutions.  

 “In our country, the migration of the rural people to towns and cities is increasing 
drastically. This is causing serious problem and becoming unmanageable in both the areas. 
Can you indicate socio-economic and attitudinal factors responsible?” 

 You can write your perspective toward the situation. You can write to us in English. No 
age bar. Simple, short and optimistic solutions will be considered for prizes. copied contents will 
not be considered for prizes. Email your entries to vavad.bellary2015@gmail.com on or before 25 
August 2016. Two cash Prizes of Rs1000/- and Rs 500/- are sponsored by Mr. Premjibhai 
and family, Gulbarga.   

Dr. Dhwani Anil Savla, Bellary, (9900200057) 
 

mailto:vavad.bellary2015@gmail.com
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