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ુ શ્રીન
પ્રમખ
વંદળ

વભ્મ દં તી વભત્ર,
“ભાન્યુ ં કે તભાયી વાથે યજ મુરાકાત નથી થતી
આભને વાભને લાત નથી થતી, ણ દયે ક “લાલડ” દ્વાયા
ઢદરથી માદ કયીએ છીએ કે ભ કે
એના લગય અભાયી શુબ ળફૃઆત થતી નથી”

જાન્યુઆયી,૨૦૧૨ભાં “શર શૈદયાફાદ” ના નાયાથી શૈદયાફાદના આંગણે શ્રી દગક્ષણ બાયત કચ્છી લીવા ઓવલાર
એક્કભનુ ં ભશા વંભેરન આમજન થમેર. ઉડીને આંખે લગે એવુ ં સુદય
ં
આમજન થમેર. વંભેરન દયમ્માન એક્કભના મુખ્મ
કામાય રમની જલાફદાયી ફેંગરય ઘટકને વલાભાં આલેર . અવનલામય વંજગથી ભાયી ગેયશાજયી શલા છતાં એક્કભના વલે
દાવધકાયીઓએ (ફેંગરય ઘટક વશીત) વંસ્થાના પ્રમુખ સ્થાન ભાટે ભાયી વનભણુક કયલાભાં આલેર. આ ભાયા ભાટે ગલયની
લાત છે . ભાયાભાં મુકેર વલશ્વાવ ફદ્દર વલે દાવધકાયીઓન હુ ં આબાયી છં. આળા યાખુ ં છં કે આ વોએ મુકેરા વલશ્વાવ ને
ભેં વનષ્ઠાુલયક વનબાવ્મ શળે.
આજકાર કયતાં ત્રણ લયના લશાણા લશી ગમા. ખાટાં ભીઠાં સ્ભયણથી (વંબાયણાથી) લખત વાય થઇ ગમ. આ
વભમ દયમ્માન એક્કભના નેજા શેઠ થમેર કામયલાશીની આછી ઝરક આતાં ગલય અનુબલીળ.

તા.૧૧-૧૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૨ભાં ભદુ યાઈ ઘટક દ્વાયા કડાઈકે નારના ળીત લાતાનુકુ શલાભાનભાં યુથ કે મ્નુ ં સુદય
ં
આમજન
કયલાભાં આલેર.

તા.૧૫-૧૬ જુ ન,૨૦૧૩ના યજ ભદુ યાઈ ભધ્મે ગારા ક ટે નીવ ફર ઢક્રકે ટ ટુનાય ભેન્ટ મજલાભાં આલેર જેભાં શૈદયાફાદ,
ભદુ યાઈ, ચેન્નાઈ અને ફેંગરયની ટીભએ બાગ રીધ શત. આ સ્ધાય ભાં શૈદયાફાદની ટીભ વલજેતા થઇ શતી અને
ભદુ યાઈની ટીભ યનવય અ તયીકે વલજેતા થઇ શતી. આ ટુનાય ભેન્ટના સ્ન્વય ફેંગરયના શ્રી ઢકયણબાઈ પ્રેભજી ગારા
શતા.
તા.૧૯-૨૦ ઓક્કટફય,૨૦૧૩ભાં ફેંગરય ઘટક દ્વાયા “નાવ”ના હર
ુ ાભણા નાભથી ધયભવી ઢયવટય ભધ્મે યુથ કે મ્નુ ં
આમજન કયલાભાં આલેર જેભાં ૮૮ યુલા-યુલતીઓએ બાગ રીધ શત. આ યુથ કેમ્ભાં “ગર વેટીંગ”, “યુ આય મય
ઓન બ્ાંડ” લગેયે વલમ ય લકય ળ યાખલાભાં આલેર.
તા.૧૬-૧૭ ઓગસ્ટ,૨૦૧૪ભાં શૈદયાફાદ ઘટક દ્વાયા વોંગ ઓપ અથય ઢયવટય ભાં યુથ કેમ્નુ ં આમજન કયે ર જેભાં ૬૩ યુલાયુલતીઓ જડામા શતા. આ યુથ કે મ્ભાં “ ટીભ ગફલ્ડીંગ”, “ટ્રે ઝય શંટ”, “એડલેન્ચય સ્ટૌય વ”, “સ્લીભીંગ”, “યે ન ડાન્વ”
જેલી એક્કટીલીટી યાખી ાટીવીંટ્વ ને વાફૃ ભનયં જન ભે ર.
ભાયા કામયકા દયમ્માન આણી વંસ્થાનુ ં મુખ ત્ર “લાલડ”ને નલા કરેલય ભાં યજૂ કયીને લાલડ ભાટે – Excellent/
ુ ં એક જ ફેઠકે લાંચી નખામ તેવ ુ ં લગેયે પ્રત્વાશજનક પ્રવતવાદ ભે ર
Superb/ Drastic changes/ ઉડીને આંખે લગે તેવ/
છે જે અભાયા ભાટે એક ગલયની લાત છે . “લાલડ” આણા કચ્છી વભાજભાં અગ્રીભ પ્રકાળન થઇ ગયુ ં છે . “લાલડ” દ્વાયા “કલય
ેજ ડ્રઈંગ સ્ધાય ” તેભ જ “વ્યુ ઈન્ટ” જેલી સ્ધાય ઓ યાખીને ફાકને તેભ જ યુલાઓને તાની ળક્ક્કતઓને/ આલડતને
યજુ કયલા એક ભંચ ભળ્મ છે . “લાલડ” ની વપતાન વં ૂણય મળ તંત્રીઓ શ્રીભતી બાલના ભનજ વલછીલયા અને શ્રીભતી
પ્રવતબા યવેળ વાલરાને જામ છે .
શાર આણે વફંધ કેલી યીતે વનબાલી યહ્યા છીએ એન નજય અંદાજ ક્યાયે હ્રદમથી કમો છે ? વલચાયીએ ત ઘણુ ં
વભજાઈ જામ. આણે આણા ફંને ચારતા ગ ાવેથી ઘણુજ
ં ળીખલાનુ ં છે . આગ યશેરા ગને આગ યશેલાન કઇજ
ગલય નથી અને ાછ યશેરા ગને ાછ યશેલાન કઈ ળક નથી કાયણ કે ફંનેને ખફય છે કે આણી જગ્મા લાયં લાય
ફદરાતી યશેલાની છે . આલા ભૈત્રી વફંધ ભનુષ્મ જીલનભાં આલી જામ ત? ધ્માન યાખજ કે વાચલલા ડે એ વફંધ કદી
વાચા નથી શતા વફંધ વાચા શમ ત વાચલલા નથી ડતાં. આંગીના નખ લધ્મા શમ ત નખ કામ આંગી નશી.
તેભ વફંધભાં અંતયામ ઉબી થામ ત યશેરી ખટયાગતાને દૂ ય કયામ, વફંધ તુટલા ન જઈએ.
અવત શય અને ઉભંગની રાગણીઓથી બયુય જણાલતા શય થામ છે કે આણી વંસ્થા યજત જમંતી લય એટરે કે ૨૫ભાં
લયભાં પ્રલેળ કયી યશી છે અને આ યજત જમંતી લયની ળફૃઆત ગાડય ન વીટી ફેંગરયભાં ભશા વંભેરન “ભઠ ભેાલડ” થી
થઇ યશી છે . આ “ભઠ ભેાલડ” ભાં આ વો ફેંગરયની ભશેભાનગતી ભાણી યહ્યા શળ.
આ વંભેરનની વભાપ્તી ફાદ એક્કભના પ્રમુખ દે થી હુ ં ભધુય સ્ભયણ અને વંબાયણા રઈને વલદામ રઈળ. ભાયી
કામયળૈરીભાં એક્કભના દાવધકાયીઓન ુયે ુય વાથ અને વશકાય શત જે હુ ં કદી ભ ૂરીળ નશીં. આન ઋણી યશીળ. ભાયી
કામયળૈરી દયમ્માન ઘટકના કઈ ણ દાવધકાયીનુ,ં કઈ ણ વભ્મ દં વતનુ ં તેભ જ “લાલડ” ભાં પ્રકાવળત થતાં ભાયા રેખન
દ્વાયા કંઈ ણ અજુ ગતુ ં રખાણ રખાઈ ગયુ ં શમ જેથી કઈના હ્રદમને દુ :ખ રાગ્યુ ં શમ ત અંત:કયણ  ૂલયક ક્ષભા ભાગું છં.
એક્કભની નુતન કામયલાશક વવભવતનુ ં ગઠન થળે. નુતન કામયલાશક વવભવતના પ્રમુખ તેભ જ અન્મ વભ્મને એડલાન્વભાં
ભાયાં ખ ૂફ ખ ૂફ અગબનંદન. એક્કક્કભ પ્રગવતના વળખયના ંથે યશે અને દયે ક કામય વપ ફની કચ્છી વભાજભાં ગોયલળાી
ફને એલી શુબેચ્છા.
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લીતેરા ભાવ દયમ્માન એક્કક્કભના કઈ ણ વભ્મનુ ં કે તેભના કુ ટુંફીજનનુ ં દુ :ખદ અલવાન થમેર શમ ત પ્રભુ પ્રાથયના
કે તે આત્ભાને ચીય ળાંવત આે.

લીતેરા લય દયમ્માન આના કુ ટુંફભાં કઈણ સુખદ પ્રવંગ તથા કઈણ પ્રકાયની વવદ્ધિ શાંવર કયે ર શમ ત ભાયા
ખુફ ખુફ અગબનંદન.
અંતભાં પયીથી આ વલેન આબાયી છં. આની માદ રઈને છટ ડીળ.
ભેં કહ્ુ:ં

દૂ ય યશીશુ ં ત ણ ઢદરભાં યશીશુ,ં
વભમના વથલાયે પયી ભતાં યશીશુ.ં
આભ ત હુ ં ચંર નથી, છતાં કયળ માદ,
ત અભાવ ભાં ણ ભતાં યશીશુ.ં

તભાયા ભાટે ....

નમનભાં લસ્મા છ જયા માદ કયજ..
કદી કાભ ડે ત માદ કયજ..
ભને ત ડી છે આદત તભ વલેને માદ કયલાની..
જ આલે ”ઇચકી” તભને ત ભાપ કયજ.

આન: ચુનીરાર જીલયાજ ગારા, ફેંગરય. પ્રમુખ 

તંત્રી સ્થાનેથી
વો લાચક વભત્રને જમ જીનેન્ર !
આ નવુ ં લય આણા વો ભાટે વલળે છે . વલળે એટરા ભાટે કે આણુ ં દગક્ષણ બાયત એક્કક્કભ આ લે ચ્ચીવભાં લયભાં
પ્રલેળ કયી યહ્ું છે . અથાગ ઢયશ્રભ અને ધગળનુ ં ઢયણાભ છે દગક્ષણ બાયત એક્કક્કભ. અને તેના સુત્રધાય છે ચેન્નાઈના
દૂ યંદેળી શ્રી કલ્માણજીબાઈ વૈમા અને શ્રી પ્રફુરબાઈ બેદા. અને તે છી એક્કક્કભની કભીટીઓ જેભણે આ જલાફદાયી
કુ ળતાથી વનબાલી. તેભને વોને આણા શાઢદિ ક અગબનંદન. એકભેકન વશકાય અને નલા વલચાયની આ રે થી આગ
લધતાં એક્કક્કભથી આણે વો નજીક આવ્માં. આણા યુલા લગયને એકફીજાને જાણલાન અલવય ભળ્મ. એક કચ્છ દે ળ, એક
બાા કચ્છી, ખાણી ીણી કચ્છી, યીત ઢયલાજ કચ્છી, આણી ક્કચ્છીમત છે જેનાથી આણે જડામેરાં છીએ. અને એ જ
દગક્ષણ બાયત એક્કક્કભન ઉદ્દે ળ છે .
ભાણવ ગભે તેટર દૂ ય જામ. દુ વનમા પયી લે ણ છે લ્રે ત તાના મ ૂ તયપ જ ાછ પયે છે .
ધીંગા કચ્છ જા ભાળુ ને ધીંગી કચ્છ જી ધયા
ન યયુ ં ભાપેલાી લેલ ું ને ન યમા ઉ ઢગા
ધણભેં ગામેં જે ડકભેં યણઝણધર ઘ ૂઘયા રગધાલા કેા ફૃાા.
ાદયભેં ઓબ લડર ને ગાભભેં ઘય
ફચણ કે ફરામ આવ્મ નદી ને કૂલે જ ઘય.
નાનાણેં જી લાટ શજી ફરામ મકેં ૂ કયે ને વાદ
ડાડાણેં જ ઘય ને લાડી કીં બરામ?
૭૨ જીનારમજી ધજા
ને બરેશ્વયજ વળખય
લાંકી જ તીથય મ ૂકે રગે લર,
પયાં દે ળ યદે ળ છતાં મ ૂકે રગે મુજ કચ્છ બર.
ભાનલતાજી ચયભ વીભા બનેવ્મ કચ્છ
બજામજા અધાને ફીદડા જે ફચુબાઈ જે શથ.
ધયતીકં જે કાે કે ય ભંજા ઓબ થ્મ કચ્છ
નલ અલતાય ાભે ને ક લનેત ફેં જે શથ?

લંદન, પ્રતતબા ળાશ
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Dear friends,

સ્થાકન વંદળ Message from Founders

વભાજનાં વલાાં ગી ઉત્કય - ઘડતયના ઉદે શ્મ થી
સ્થામેર વંસ્થા નુ ં આગાભી ભશા વંભેરન ફેંગરય ઘટકના
ના આવતથ્મભાં આમજાઈ યહ્ું છે અને વંસ્થા ૨૫ભાં યજત
જમંતી લયભાં પ્રલેળી યશી છે . તે પ્રવંગે પ્રવન્નતા અનુબલી
શુબેચ્છાઓ વ્મક્કત કરું છં. આ આનંદના અલવયને લયવ
દયમ્માન વલવલધ પ્રવ ૃવત દ્વાયા માદગાય ફનાલલા પ્રમત્નળીર
યશીએ એ જ અગબરાા.
“વંગઠને ળક્ક્કત યુગે યુગે” ના સુત્રને - અને પ્રવતક
લડના ઝાડ ને વાથયક કયે ર છે . આણે દગક્ષણ બાયતભાં
સ્થામી ક. લી. ઓ. જૈન ઢયલાય એક ફીજાથી લધુ ઢયગચત
થઈ તેનાથી ઉત્ન્ન થમેર યચનાત્ભક ઈચ્છા ળક્ક્કતન
ઉમગ કયી આણા પ્રશ્નન વય ઉકેર વંન્ન કમો છે .
યુલા ળક્ક્કતને વભાજ અગબમુખ કયી તેભને વલળા ભંચ ભે
તેલી તક ઉબી કયલાભાં વપ યહ્યા છીએ. આણા વંગઠનન
પ્રચાય કયલાભાં ણ વપ યહ્યા છીએ.
વલવલધ ઘટકના કામયકતાય ઓની કામયવનષ્ઠા એલભ તન
ભન ધનનાં વશકાયન વાક્ષી છં. વલયને અગબનંદનધન્મલાદ. બવલષ્મનુ ં આમજન યુલા કામયકયના શાથભાં
સુયગક્ષત છે . આધુવનક ટે કનરજીથી વજ્જ યુલાન “સુલણય
જમંતી” ના વના  ૂણય કયળે એની ભને ખાત્રી છે . ભાયા નમ્ર
સ ૂચન :

૧.દયે ક ઘટક તાના સ્થાવનક વાંસ્કૃવતક કામયક્રભનાં આમજન ના
અલવયે અન્મ ઘટકનાં યુલા ભઢશરા કામયકય ને ભશેભાન તયીકે
આભંવત્રત કયે જેથી વલચાય વલવનભમ દ્વાયા વભાજની પ્રવ ૃવિઓનું
અગ્રેડ થમા કયે .
૨.લે એકલાય ભઢશરા વંભર
ે ન નું આમજન ઘય ભશેભાન ફૃે
આમજામ જેભાં અન્મ પ્રવ ૃવિ વશ વાભાજજક પ્રશ્નની છણાલટ
ળક્ય ફને.
૩.વભાજનું મુખત્ર શલેથી દય ફે ભઢશને પ્રગટ થામ જેથી આણા
વલચાયક, રેખક, કવલઓ ને તક ભે . લાલડ એ ખુફજ જયદાય
વંકય વેત ુ ફને એ જફૃયી છે .
૪.દય લે એક પ્રલાવનું આમજન ૭ થી ૧૦ ઢદલવનુ.ં
૫.“વીનીમય વીટીઝન” પયભનું ગઠન .
૬.યુલા વંભર
ે નનું આમજન શેરા વલવલધ ઘટકના “યુલા વલબાગ”
દ્વાયા પ્રવ ૃવિઓ ભાટે સ ૂચન ભંગાલલાભાં આલે અને ઇલેન્ટ
ભેનજ
ે ભેન્ટ આણા યુલાન જ કયે એવું સુચન.
૭.આધુવનક ટે કનરજીના અનુવધ
ં ાનભાં દયે ક ઘટક રગ્નઈચ્છક
યુલા-યુલતીઓ વલડીમ - ફામડેટા વાથે ફનાલી અન્મ ઘટકને
ભકરી આે જેથી વગણ પ્રશ્ને વયતા આલે.
૮.રગ્નની વીઝન દયમ્માન રગ્ન ઈચ્છક યુલા યુલતીઓન
ફામડેટા મુફ
ં ઈની વત્રકાભાં વમુશફૃે વંસ્થા તયપથી પ્રગટ
કયલાભાં આલે જેથી વંકચ ન યશે.
૯.ત્ર ભૈત્રી ચેટ ગ્રુનું આમજન વલચાયી ળકામ.

ઉયના સુચનનાં અનુવધ
ં ાનભાં અન્મ કામયકયવલચાયકના સુચન ભંગાલી કામયલાશી વવભવત તફક્કાલાય
આમજન કયે ત વયતા યશે. અસ્તુ.
અંતભાં વંસ્થા વેલા વંકય ના લધુને લધુ વાન વય
કયે એલી શુબેચ્છા.

I have been asked to write for the next edition of Vavad
which will be published as a “Maha Sammelan Visheshank”
on the occasion of Maha Sammelan to be held at Bengaluru on January 17, 18, 2015.
Since in all probabilities, inauguration of our web site
will happen during this Maha Sammelan, I would like to
recount the events and history that shaped our Dakshin
Bharat Kutchi Visa Oswal Jain Ekkam.
In Chennai, then called Madras, we have Samaj by
name Sri Kutchi Milan, which was formed in 1976. During
1989-91, I was the Secretary of the Samaj. Quiz competition was the annual feature which was conducted by the
youth wing of the Milan. In 1990, its Secretary Sri Pankaj
Premji Chheda suggested to conduct quiz competition
between Madras and Bangalore teams of KVO Samaj. In
1989, the Berlin wall which divided the city of Berlin was
demolished to give way to unite the Berlin City. The bearing of that event made me to agree to have interaction of
same community living in different cities. Pankaj with his
brother-in-law Paresh Talakshi Gala of Bangalore went
ahead with organizing the quiz competition and the 1st
Inter City quiz competition was held at Madras on 17 th Feb,
1991.
After the success of the 1st Quiz competition, a question cropped up in my mind, why only two cities? Why not
invite two other cities of South India – Hyderabad and
Madurai? This proposal was discussed in our committee
and every member agreed. While this was getting shaped
up, my mind was working on a much broader spectrum .
In December 1990, we had organized a group tour of
our Milan to Sametsikharji. During this tour of 13 days, a
comradeship between members of Milan had manifested
and that gave strength to my proposal of organizing a
‘Milan’ of KVO families of four southern cities. We felt that
one day program may not give sufficient time for members
to interact with each other & hence a two day program
was agreed upon.
In 1990, this was a tough task. So I invited Sri Kalyanjibhai Saiya for the discussion and to take a lead for organizing this fete. During the discussion a thought emerged to
establish an organization of South Indian KVO families.
To talk about organizing such an event was easy, even
to organizing such a program was not a problem for us, but
where was the fund? In Kutchi Milan all programs were
(and are) organized on ‘aanafod’ basis. So for this fete a
committee of host was constituted and all members of
Milan contributed whole heartedly.
It was agreed to host 1st such ‘Milan’ of KVO families of
four southern cities on 17- 18th August, 1991 and it was
named “Dakshin Bharat Kutchi Milan”. Invitations were
sent out to all KVO Samaj of all cities and towns of South
India. An ad for an open invitation to attend the program
was given for seven days in Mumbai’s ‘Khabar Patrika’.

કલ્માણજી કું લયજી વૈમા, ચેન્નાઈ. 9150140370 
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296 delegates arrived on the day. Sri Kunverji Natha Pasoo
મઠ્ઠુ ી ઊંચેયા ભાનલી
of Calcutta inaugurated the ‘Milan’ in the forenoon and in
“વભાજ વેલાન યાશ આે દીધ ફતાલી
afternoon a meeting of dignitaries was held. In that meetઋણી છીએ પ્રકાળની દીલાદાંડી આે જરાલી”
ing it was agreed
unanimously to form “DAKSHIN
આ ંક્ક્કતઓને અનુફૃ  ૂ. ગગુબાઈ
BHARAT KUTCHI VISA OSWAL JAIN EKKAM”.
વંગઈની જીલનગાથા ઘડામેરી છે . ભદુ યાઈનુ ં
The beginning was good and the program was appreciનાભ આલે અને વ્મક્ક્કત વલળે શમ ત એ  ૂ.ગગુબાઈ.
ated by everyone. But the passage to carry forward from
here was very steep and difficult. To give momentum to આજથી ૮૦-૯૦ લો શેરાંની તલાયીખ ય નજય ભાંડીએ
Ekkam, Bangalore and Madurai were ready to support. But ત આણને - કચ્છીઓને ક્યાં ખફય શતી કે ભદુ યાઈ ક્યાં છે .
we were awaiting positive reply from Hyderabad. So to કેલી યીતે શોંચામ? ત એ યાશફય શતાં – અશીંના
make our dream a reality, Kalyanjibhai and I reached Hy- ામનીમય શ્રી ગગુબાઈ. ૮૦ લય શેરાં મુફઈથી
ં
જાાન
derabad on August 1992. We had a meeting with elders, જલાની આળા વાથે ઘયે થી બાગીને નીકળ્માં. એ પ્રગવતળીર
committee members and the youth of Hyderabad Samaj. દે ળની લાત એભણે ખ ૂફ વંબાે ર. ણ ટીકીટન ખચય,
In that meeting the youngsters of Hyderabad stole the
ાવટય , લીવા લગેયે ન અંદાઝ નામુભકીન રાગતાં,
show and their support to our cause made committee
જાાન જલાનુ ં ભાંડી લાળ્યુ.ં ભદુ યાઈને કભયભ ૂભી ફનાલી.
members also agree upon to join the DBKVO Ekkam.
અશીં સ્થામી થમાં. ભક્કભતાથી અડગતાથી આગ લધતાં
In February 1993, the meeting was held at Madras under
ં ી નશીં.
the chairmanship of Sri Damjibhai Jadavji Chheda of Hubli ગમાં. મુશ્કેરીઓન ાય નશીં. કઈ વગું નશીં, વંફધ
and all the necessary decisions were taken to form the બાાની તકરીપ, ખાલાની તકરીપ. ણ એ ફેવશાયા
શારતભાં ગફરકુ ર ઢશિંભત શામાય નશીં. વનયાળ ન થમા.
DBKVO Ekkam.
In May 1993, a constitution committee meeting was ભદાય નગી, લેાયની કુ નેશ ત કચ્છીઓના યગેયગભાં
held at Bangalore. A committee headed by Sri Kalyanjibhai લણામેરી શમ ત એલા આ કચ્છી ભાડુ ની જીલનગાથા
Saiya as chairman with representatives of five Ghataks રખલી શમ ત ાનાંઓ ઓછા ડે. એભની કંડાયે ર કેડીએ
(Hyderabad, Chennai, Bangalore, Madurai and Uttar Karna- આગ લધેરાં ૫૦-૬૦ ઢયલાય સુખચેનથી ભીનાક્ષી
taka) was formed and then the journey of DBKVO Ekkam ભાતાની છત્રછામાભાં યશે છે . કચ્છભાં તેઓ ગાભ
began. So far 7 Maha Sammelans, 17 Youth Camps, Dee- વભાઘઘાના લતની. એભના ખાવ વભત્ર એલા  ૂ.
pak Cup Cricket Tournament, Gala Cup Tennis Ball Cricket
ઠાકયળીબાઈ તેજળી લયાને ભદુ યાઈ તેડાલી તેઓ ણ અશીં
Tournament, Quiz-Paroli, Antaksari etc programs have
સ્થામી થમાં. એભના ગરે ગરે  ૂ. ગાંગજીબાઈ કુ ંલયજી
been held among all Ghataks.
લયા, કડામના શ્રી યલજીબાઈ ભયાયજી રારન, ગફદડાના
In 1994, first Vasti Patrak of our Ekkam was published
during the Maha Samelan by Andhra Pradesh Ghatak. In શ્રી આય.લી.ળાશ અને અન્મ ઘણાં ઢયલાય આલી લસ્માં.
1996, second Vasti Patrak was published during the Maha યે ડીભેઈડ ઇન્ડસ્ટ્રીભાં, વલકાવભાં મુખ્મ પા  ૂ. ગગુબાઈન
ગણામ. ટ્રુથફુર નાભ થી બાગ્મે જ કઈ અઢયગચત શળે.
Samelan by Chennai.
In the journey of the last 24 years of Ekkam, we વભાજની પ્રગવત ભાટે એભન વવિંશપા શત. આજે
achieved our main objective of integrating K V O Samajs of ભદુ યાઈભાં વભાજની તાની ફીલ્ડીંગ, જૈન દલાખાનુ,ં
all Southern Cities. Now we are entering Silver Jubilee 25th આંખની શસ્ીટર, ળશેયભાં વળયભય સ્થાન ધયાલતી
year with Maha Sammelan hosted by the Garden City Ban- એકયભાં થયામેર જૈન વલદ્યારમ એલી ઘણી વંસ્થાઓના
galore & wish all the success to the Ekkam.
વલકાવ ભાટે એભની ભશેનત અજડ છે . ઓનયયી ભેજીસ્ટ્રે ટ
- Shri Praful Bheda, Chennai  તયીકે, એક્કટીલ યટે યીમન તયીકે , આઈ ફેંક એવવવએળન ના
પાઉન્ડય તયીકે દયે ક સ્તયે એભનુ ં નાભ ભાનબેય રેલામ.
ઓક્કટફય ના અંકભાં
નેળનર કોંગ્રેવની ભીટીંગભાં તેઓ અગ્રણીમ સ્થાને શતા.
RHYTHM
DOWNPOUR
ભાં આલેર આખા વભાજના ઢશતગચિંતક ખયા અથયભાં. એભના ધભયત્ની
ખગરર
ગગબ્ાન
ની શ્રીભતી ઇંદુ ફેનનુ ં એભના વલકાવભાં ભશત્લનુ ં સ્થાન યશેર.
FROM YOU TO U
કલીતાઓ ભેં જ્માયે એલા વેલાવભાજના લડીર શ્રી ગગુબાઈને કટીકટી લંદન.
YouTube ય વાંબી- ભાનનીમ લાચક,  ૂ. ગગુબાઈએ રખેર “BUSINESS BIBLE”
ુ ી થઈ. સુદય
જઈ ત ખયે ખય આનંદ અને ળાંવતની અનુભત
ં
વલડીઓ અને “પ્રાવાઢદક ઢયત્ર” આ નાભના ફે ુસ્તક
વાથે લણામેર કવલતા અને વાથે કણયવપ્રમ મ ૃદુ વંગીત – આ એક
આણાભાંથી ઘણાંના ઘયની રામબ્ેયીભાં શળે જ. આ ફંને
અદભુત અનુબલ શત. કરભભાં તભે આલી વયવ જાણકાયી આી
ુસ્તક આણને જીલન જીલલાની કા વલે ઘણુ ં વભજાલે
છે તે ફદ્દર ધન્મલાદ. Stars of Vavad ને 50
છે . યજફયજની જજિંદગીભાં ફનતા નાના નાના અનુબલ
અગબનંદન. Cover Page Contest, Viewpoint Contest ની ળફૃઆત
ટાંકીને ઘણુ ં વભજાલલા એભણે બય ૂય કળીળ કયી છે .
કમાય ફદ્દર ફંગરય ઘટકને ખુફ ધન્મલાદ. Stars of vavad અને
Aspiring Achievers ની ભાઢશતી ઘણા ફધા વલદ્યાથીઓને પ્રેયણા વચ્ચાઈ, વભમારન, યકાય એલા અનેક ગુણ દયે કભાં
આળે. આલતા અંકભા ણ એલી જ યીતે લાલડના ભાઘ્મભ થી વલકવે એ ભાટે ની અથાગ ભશેનત ઉઠાલી છે . શ્રી ગગુબાઈને
નજય અંદાઝ યાખીને “મ ૂઠી ઊંચેયા ભાનલી” ફનલા પ્રમત્ન
ફધાને એકજુ ટ કયળે એલી જ બાલના છે .

ુ ય
લાલડને પ્રત્યત્ત

નીરભ હશતેળ છે ડા, ફેલ્રાયી . કયીએ.
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સ્લ. ધીયજરાર ટોકયળી કાડીમા
૭-૮-૧૯૩૮ --- ૧-૪-૨૦૧૩
એક પ્રાચીન ભાન્મતા પ્રભાણે દુગાા (ળક્તત) રક્ષ્ભી (ૈવા) અને વયસ્લતી (ક્લદ્યા) નો વંગભ ફશુ ંજ દુરાબ શોમ છે ,
ણ શૈદયાફાદ ળશેય જે બાગ્મનગય ના નાભે ણ ઓખામ છે તે એટરું બાગ્મળાી છે કે આ અદબુત વભન્લમ
ધીયજબાઈ ભાં શતો. વોના ની ચભચી વાથે જન્ભેરા, વુક્ળક્િત અને પ્રબાલળાી વ્મક્તતત્લ ધયાલનાય ધીયજબાઈ
કચ્છી વભાજ ના રોખંડી ુરુ, ગાંધીલાદી, વેલા ના બેખધાયી શ્રી ટોકયળી રારજી કાડડમા ના નોતા ુત્ર શતા.
ફા કયતા ફેટો વલામો ની ઉક્તત ને વાથાક કયનાય ધીયજબાઈ ના વ્મક્તતત્લ ને ભાલું એટરે કે આકાળ ને ફૂટટ્ટી થી
ભાલું.
“શોલા ણા નો ગલા , ઓગી ગમા છી ,
યશમું છે ફ્કતત , શોલા નું ગૌયલ”
અડધી વદી ની વભાજ વેલા ની માત્રાભાં તેભણે વભાજ ને લશીલટ િેત્રે અનેક ભાદંડો પ્રદાન કામા શતા. સ્ષ્ટ વ્મક્તતત્લ ને કાયણે ફશાય થી ઉગ્ર
દેખાતા શ્રી ધીયજબાઈ અંદય થી ખૂફજ ભૃદુ સ્લબાલના શતા. ક્ભટટગ ભાં ક્ળસ્તારન અને આદળો ને તેઓ ભાન આતા વબાભાં તેભની ઉક્સ્થક્ત
ક્નણાામક અને થદળાક ફની જતી. ધંધાકીમ અને ધાયાકીમ વરાશ વુચન દ્લાયા અનેક રોકો ને તેભણે ભાગાદળાન આી વશામ કયી શતી.
ક્લચાયો ભાં તટસ્થતા ક્નણાામક દ્રક્ષ્ટ અને પ્રત્મેક નાના ભોટા કામાકતાા કે અક્ધકાયી ય વંૂણા ક્લશ્લાવ યાખી તેભેને કાભ કયલાની સ્લતંત્રતા ભે તે ભાટે
શભેળા વશામરૂ ફનતા. રીધેરું કાભ શાથ ભાં રઇ તેને ૂણા કયલા વદા તત્ય યશેતા.
જીલન બય વંસ્થાકીમ િેત્રે વશુ ના આદય ાત્ર ફની યશેરા ધીયજબાઈ જીલન મંત કામાયત યશી ોતાની પ્રત્મેક િણ વભાજ વેલા ના િેત્રે અાણ
કયી વંસ્થાઓને એક અબીનલ ચીરો દોયી આપ્મો છે .
લશીલટ િેત્રે એભની વચ્ચાઈ, ાયદળાકતા, દૂયદર્શળતા અને કામાક્નષ્ઠા વાથે ભાણવ ને યખલાની વૂજ અને કાભ ને ઉકેરલાની અદ્બુત ળક્તતના
કાયણે લયવો વુધી વંસ્થાકીમ પ્રલૃક્તઓ ભાં આદય ાત્ર ફની ઉચ્ચ સ્થાને યશી ળતમા શતા.
ધીયજબાઈએ આ ફીજુ ં ફધું બરે કંઇજ ના કમું શોત અને પતત ડકડની ડામારીવીવ પ્રવ ૃવિ
ને લેગ આપ્મું શોત તો ણ શૈદયાફાદ ળશેય એભનો એટરો જ રૂણી યશમો શોત. નેત્ર દાન ની પ્રવ ૃવિ
લેગલાન ફનાલી અને બાયતબય ભાં શૈદયાફાદ ને પ્રથભ સ્થાન ય રાલનાય ધીયજબાઈ ને રાખો વરાભ.
ધીયજબાઈ નું ભાનલું શતું કે જીલન દાન અને ક્લદ્યા દાન ફે ભાધલ વેલા ના શેરુ છે જે ના રીધે તેઓ ળૈિક્ણક િેત્રે અનેક સ્કૂરો, કોરેજોના
પ્રણેતા શતા.
તન, ભન અને ધન થી અનેક ળૈિક્ણક વંસ્થાઓ ચરાલતા અને ભાનક્વક ક્લકરાંગ ફાકો ભાટે ની વંસ્થા, અનાથાશ્રભ, લૃદ્ધાશ્રભ ની શાય ભાા તો
ઘણી રાંફી છે .
જાશેય જીલન ભાં આટરી પ્રવ ૃવત ભાં યશેનાય ધીયજબાઈ યભત ગભત ભાં ણ એટરાજ ઉત્વાશ ૂલાક બાગ રેતા. યાષ્ટ્રીમ સ્તયે ફેટભીન્ટનના
ચેક્પમન ધીયજબાઈ, ડિકેટ ણ ફશુ જ વાયી યીતે યભતા.
ુત્ર વુળીર, ુત્રી લાા અને ધભા ત્ની રીરભફેન ને તમાયે ણ એલું રાગલા દીધું ના શતું કે એભના ાવે વભમ નથી કાયણ કે તેઓ નખળીવ થી
પેભીરી ભેન શતા.
ઉચ્ચ ક્લચાય , વાદુ જીલન, અને ઘભંડ રેળ ભાત્ર નશીં, એલા ધીયજબાઈ નું જીલન દયેક વ્મક્તતના જીલન ભાં એક પ્રેયણા દાઇ સ્તોત્ર ફની યશે , એલી
કલ્ના વાથે .......

ક્નળા ક્નક્તન ધયોડ, શૈદયાફાદ 

એક્કક્કભના નેજા શઠ આગાભી કામયક્રભ

શ્રી દ.બા.ક.લી.ઓ.જૈન એક્કક્કભ ના ઉક્રભે આગાભી યુથ કેમ્નુ ં આમજન તા. ૧૫-૧૬ ઓગસ્ટ
૨૦૧૫ ના ચેન્નાઈ ભાં કયલાભાં આવ્યુ ં છે . લધુ વલગત છીના અંકભાં આલાભાં આલળે.

Best Exercise.... is Walking....
A lot of 'walking away' will do your life good.
'Walk away' from arguments that lead you to anger and nowhere.
'Walk away' from people who deliberately put you down.
'Walk away' from any thought that reduces your worth.
'Walk away' from the failures and fears that stifle your dreams.
The more you 'walk away' from things that poison your soul, the happier life will be.
Practice 'Walking' towards Happiness....
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ફેંગરય ઘટક

નવુ ં વંલત લય ૨૦૭૧ ના આગભનને ઉજલલા યલીલાય તા.
૨૫-૧૦-૨૦૧૪ના યજ ફયના ૪ લાગ્મે વો ભશાયાષ્ટ્ર ભંડ,
ગાંધીનગય ભધે ભળ્મા શતા. ળફૃઆતભાં યં ગીની શયીપાઈ
યાખલાભાં આલી શતી જેભાં એક ૫ લયની ફાા વશીત વાત
સ્ધયકએ શોંળબેય બાગ રીધ શત. સ્ધાય ના વનણયમ ભાટે પ્રથભ
લખત શાજય યશેર વભ્મન ઓવવનમન ર (OPINION POLL)
તેભ જ વનણાય મકના વનણયમન આધાય રઇ વલજેતાનુ ં નાભ જાશેય
કયલાભાં આવ્યુ ં શતુ.ં સ્ધાય ના વલજેતા શતા: શ્રીભતી કાશ્ભીયા ધીયજ
ળાશ. વનણાય મક: શ્રીભતી દક્ષા વલછીલયા અને શ્રી યે ળ ગારા. ત્માય
ફાદ ભંત્રી શ્રી ધીયજબાઈએ વોને આલકામાય શતા અને નલા લયની શુબેચ્છાઓ આી શતી. તેભ જ
પ્રમુખશ્રી ચુનીરારબાઇન વંદેળ લાંચી વંબાવ્મ શત. જાન્યુઆયીભાં મજાનાય ભશા વંભેરન વલે શ્રી
ધીયજબાઈએ વંબલત: કામયક્રભની ફૃયે ખા જણાલી શતી. શ્રી અવશ્વનબાઈએ વો વભ્મને તન-ભન-ધનથી
બાગ રેલા પ્રત્વાઢશત કમાય શતા. ત્માય ફાદ શ્રીભતી ઢકયણ દે ઢઢમા અને શ્રીભતી બક્ક્કત ગારાએ વોને શાઉઝી
યભાડી શતી. અંતભાં નલા લયની શુબેચ્છાઓ નુ ં આદાન પ્રદાન કયી અને પ્રીતી બજન ભાણી વો છટા ડયા શતા.

શ્રી ક.લી.ઓ. લક્નતા લૃદં :
ળવનલાય તા. ૧૩-૧૨-૨૦૧૪ના યજ વંસ્થા દ્વાયા મજલાભાં આલેર ીકનીક ભાણલા વો ફશેન
વલાયના ૧૧-૦૦ લાગ્મે કબ્ફન ાકય ભધ્મે ખ ૂળન ૂભા લાતાલયણભાં ભળ્મા શતા. ળફૃઆતભાં ફધાને જીયા ભવારા વડા
ુ ાફેન બેદા એ વલવલધ યભત જેલી કે ફટરના Opening ય દીલાવી
આલાભાં આલી શતી. ત્માય ફાદ શ્રીભતી યે ણક
ગઠલલી, ાવીંગ ધ ાવયર, વતઓના નાભ ય ક્ક્કલઝ - ફશેનને યભાડી શતી. ત્માયફાદ શ્રી ભશાયાજા બગ ભાંથી આલેર
સ્લાઢદષ્ટ બજનની ભજા વો વાથે ફેવીને ભાણી શતી. થડીલાય આયાભ કયીને શ્રીભતી ઢકયણફેન દે ઢીમાએ શાઉઝી યભાડી
શતી. ીકનીકની ભજા ભાણી વો છટા ડયા શતા. 
ડદલાી ક્ભરન:

વૌથી વાયી અને પ્રબાલળાી પ્રસ્તુક્ત ભાટે ક્નપન રખેર વ્મક્તતમો ને ાડયતોક્ક આલાભાં આલેર .
૧. ભેધા ક્નભેળ બેદા – ડાંવ
૨. મળીતા જમેળ દેડિમા – ેક્ન્ટગ
૩. વપમક ભેશુર છે ડા. – ગામન
અને આકાક લેળ બૂા ભાટે નીચે જણાલેર વ્મક્તતઓ ને ાડયતોક્ક આલાભાં આલેર .
૧. વુયેળ શીયજી ગોવય – કે.લી.ઓ.ટકગ
૨. ઉર્શભરા ોટરાર છે ડા – કે.લી.ઓ તલીન
૩. અક્િત બાલેળ ગારા – કે.લી.ઓ ક્પ્રન્વ
૪. ક્નક્ધ પેનીરા ગારા – કે.લી.ઓ પ્રીનવેવ્
બાગ રેનાય દયેક વ્મક્તતઓ ને વભાજ તયપથી એક વુબેચ્છા બેંટ આલાભાં આલેર અને શ્રી.વુયેળ શીયજી ગોવય તયપથી દયેક બાગ
રેનાય ને રૂ. ૧૦૦૦ અને રૂ.૫૦૦ આલાભાં આલેર.
કામાિભ ના અંત ભાં કામાિભ ને લાગોતા જભી કયીને વૌ છુ ટા ડ્મા. 

આંધ્ર પ્રદળ ઘટક

યલીલાય તા.૨૬-૧૦-૨૦૧૪ ના યોજ કચ્છી બલન ખાતે આવયે ૩૫૦ વભ્મોની શાજયી ભાં ડદલાી અને નૂતન લા ની ઉજલણી થઇ. કામાિભ ભાં
આણા વભાજ ની વ્મક્તતઓ દ્લાયા એક ટેરેન્ટ ળો અને આકાક લેળ બૂા ની પ્રસ્તુક્ત નો આમોજન કયલાભાં આલેર જે ભાં ૩૦ વભ્મોએ બાગ રઇ
ગીત વંગીત, એક્તટગ, કયાટે, ભોનો એક્તટગ જે લા ક્લક્લધ કામાિભો ની પ્રસ્તુક્ત કયેર જે અક્ત આકાક યશેર .

શ્રી કચ્છી ક્ભરન

ચેન્નાઈ ઘટક

તા.૨૧-૯-૨૦૧૪ના ળેક્ષગણક લય ૨૦૧૩-૧૪ભાં ૧૦ભી, ૧૨ભી અને તેનાથી ઉચ્ચિય પાઈનર યીક્ષાભાં ઉિીણય થમેર
વલદ્યાથીઓનુ ં ફહુભાન, વભાયં બના મુખ્મ અવતથી શ્રીભતી દીપ્પ્તફેન ળયદ બેદા ના શસ્તે કયલાભાં
આલેર. શ્રી ઢદનેળબાઈ ધનજી દે ઢઢમા તયપથી ૧૦ભી અને ૧૨ભી ભાં વોથી લધાયે ભાક્કવય ભેલનાય
અનુક્રભે કુ . કાવ્મા વંદી વંગઇ અને કુ .વંજના નીરેળ દે ઢઢમાનુ ં ભભેન્ટ આીને ફહુભાન કયે ર.
ત્માયફાદ વ્મવન મુક્ક્કત અગબમાનના પ્રણેતા શ્રી કચ્છ આઠ કટી ભટી ક્ષ સ્થાનકલાવી જૈન વંપ્રદામના
. ૂજ્મ નયે ળ મુની ભશાયાજ તથા ઓજવ મુની ભશાયાજના વ્માખ્માન ન રાબ વલે એ
રીધેર.. ૂજ્મ મુનીશ્રી દ્વાયા ઝાયખંડ ભાં એક વંસ્થા ભાટે આંખના ફ્રી ઓયળન ભાટે ફૃ. ૩,૩૩,૦૦૦
ન પા એકત્ર કયલાભાં આલેર.
તા.૬-૯-૨૦૧૪ના ભઢશરા ભંડ તયપથી ચૈત્મ યીાટીનુ ં આમજન કયલાભાં આલેર.
તા.૨૬-૧૦-૨૦૧૪ના નલા લયની શુબેચ્છાઓની આ-રે કયલાન પ્રગ્રાભ વલાયના ૯-૦૦ લાગ્મે
યાખલાભાં આલેર. આ પ્રગ્રાભભાં ૧૬ લયથી નીચેની ઉભયના ૩૪ ફાક કે જેભણે જૈન ધભયના
અઢશિંવાના વવધ્ધાંતને અનુવયીને આ ઢદલાી દયમ્માન પટાકડા નશતા પડયા એ ભાટે તેભનુ ં શ્રી
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ભદુયાઈ ઘટક

બાલેળ વાલરાના શસ્તે ભભેન્ટ આીને ફહુભાન કયલાભાં આલેર. ત્માયફાદ ભાતુશ્રી કંકુફેન ભંગરદાવ બેદાનુ ં
ફહભ
ુ ાન (શારભાં ૯૦ લય ુયા કયે ર છે ) શ્રીભતી ુષ્ાફેન લીળનજી ગંગય તયપથી કયલાભાં આલેર. ભાતુશ્રી કંકુફેન
બેદાએ રખેર બુક “ભાયી નોંધથી” વભરનના વભ્મને વલતયણ કયલાભાં આલેર.
વેલા વભાજ :
તા. 25.9.14: થી તા.3.10.14 સુધી ભાતાજી ને પ્રવન્ન કયલા નલયાત્રી ની ઉજલણી કયાઈ. યજ અલનલી
સ્ધાય ઓનુ ં આમજન કયલાભાં આલેર, જેભાં ખાવ કયી ફાક તથા ફાાઓ ભાટે ગયફા ળણગાય
શયીપાઈ, કંદય ળણગાય શયીપાઈ અને ફશેન ભાટે રાકડાના ચાકડા ળણગાય શયીપાઈ શતી.
તા. 8.10.14: ળયદ ુનભના ઢદલવે દૂ ધોલા ની રશેઝત ભાણી અને વલજેતાઓને ઇનાભ અામા.
પ્રીતીફેન તથા લીનાફેન લયા એ આ ઉત્વલ વપ ફનાલલા ખુફજ જશેભત રીધી શતી.
તા. 24.10.14: નલા લયવનુ ં સ્લાગત વલક્રભ વલંત 2071 નુ ં સ્લાગત કયલા મજામેર કામયક્રભ ભાં નાના
ભટા વોએ એકફીજાને નલા લયવ ની શુબેચ્છાઓ આી. તે ઢદલવે "ભન કી ફાત "ળીયક શેઠ
યુલાઓએ અરગ અરગ વલમ ય તાના ભંતવ્મ વ્મક્કત કમાય . શ્રી વ્રજરારબાઈ લયા અને
શ્રીભતી જમાફેન લયાએ એભના રગ્નની 50 ભી લયગાંઠ ઉજલી શલાથી તે ઢદલવનુ ં બજન એભના
તયપથી સ્ન્વય કયલાભાં આલેર
તા. 10.12.14: ના ભદુ યાઈથી 130 કી ભી દુ ય આલેર "ગચતન લાવર "નાભના નાનકડા ડુ ગ
ં ય ય
ીકનીક ની ભજા ભાણી. ત્માં ડુ ગ
ં ય ય આલેર ગુપાઓ ભાં 16 ભી વદીની બગલાન ભશાલીય તથા
બગલાન ાશ્વયનાથ ની મ ૂવતિઓ તેભજ વાધુઓ ભાટે ના થ્થયના ગફછાના છે . આ ગુપા જલારામક છે . આખા ઢદલવની
ીકનીક તથા ટ્રે કીંગની ભજા ભાણી.
ભહશરા ભંડ:
તા. 29.9.14: "ઇડીમટ ફક્કવ એન્ટયટે ન્ભેન્ટ ગેભ ળ" જૂની નલી TV વીયીમર એટરે બુવનમાદ થી કયી શભણાની વાવ ફહુ
વીયીમર ઉય ક્કલીઝ યભાડલાભાં આલેર.
તા. 25.10.14: "ટ્રે ઝય શન્ટ" પય લીરય લેઢશકર ભાં એક વયવ ટ્રે ઝય શન્ટ આમજન કયલાભાં આલેર . આેર ક્કલુ યથી
તે તે સ્થ ય શોંચી આેર એક્કટીલીટી કયલાની શતી.
તા. 12.11.14: ભફાઈર પ્રેનેટઢયમભ ભાં અંતઢયક્ષ ની વપય કયી.
થંડય ફલ્્વ :
તા. 23.11.14 કાય ટ્રે ઝય શન્ટ : ફધા ક્કલુ whats app ય જ વલ્લ કયલાના શતા
તા. 30.11.14 karoke disco નુ ં ખુફજ સુદય
ં
આમજન કયે ર.
રગ્નની લધાઈ
ફેંગરય ઘટક
ુનીત યવેળ ભાલજી વાલરા
લાંકી
ગીતાંજગર વંજીલ વલદ્યાવાગય તરલાય

ુત્ર જન્ભ
ચેન્નાઈ ઘટક
શ્રીભતી કાજર ભયુય કાંતીરાર વૈમા
શ્રીભતી દીા અયવલિંદ દે ઢઢમા
વગાઇ ની લધાઈ
શૈદયાફાદ ઘટક
ભૈત્રી શેભત
ં ભણીરાર વાલરા
ઢદનેળ ખીભયાજ ગારા
ચેન્નાઈ ઘટક
આયતી ઢકયણ દે ઢઢમા
 ૂયલ બાયત નયવી ભાભણીમા

ગેરડા
બયાયા

શૈદયાફાદ
મુફઈ
ં
નાની ખાખય ચેન્નાઈ
કુ ંદયડી
મુફઈ
ં

ફેંગરય
ઢદલ્શી

ધલર દીક ટરાર ધયડ
ઢદળા ઢશતેળ જેઠારાર ગગયી

ત્રી
ટુંડા

વનળા ભનસુખરાર દે ઢઢમા
ટી.જી.વીયીફાબુ શ્રીકાંત

લુણી
ફેંગરય
અડની-આન્ધ્ર પ્રદે ળ

શૈદયાફાદ ઘટક
યગક્ષત બાલેળ ભારુ
યાજુ ર અતુર નાનજી વાલરા

શૈદયાફાદ
શૈદયાફાદ

ગચ. કેવતકા ભનજ નાગડા
ડૉ. મુજાર
ં
નલીન યાંગબમા

શૈદયાફાદ
મુફઈ
ં

ચેન્નાઈ ઘટક
ઢદળા ઢશતેળ જેઠારાર ગગયી
ધલર દીક ટરાર ધયડ
અયીશંત ળયણ
ચેન્નાઈ ઘટક
શ્રી કાંવતરાર યતનળી લીયા

10

ફેંગરય
ચેન્નાઈ

ટુંડા
ત્રી

ચેન્નાઈ
ફેંગરય

દે ળરુય

ઉ.લ. ૭૪

activities, the Beach Road had multiple options such as
skating, yoga, and only walking/cycling allowed in the
જીંદગી એક વપય શૈ સશુ ાના ... ઓ વાથી ચર... mornings. A major part of the charm of this city comes
from its people - warm, accepting and cosmopolitan.
I remember my grandpa telling me that they would
Never did we feel that we were there for only a short petravel from Kutchh to Mumbai by ship. It took them days
riod of time.
to make it to their destination with long-lengthy preparaComing to the cuisine, the city offers varied choices
tions over a fortnight. The onset of trains made the go
catering
to vegetarian food. Few good eateries include,
easy. Today with multiple flight options available even
Sairam
Parlour
for South Indian breakfast, any of the Dasagoing overseas has become a hop-skip-jump affair.
palla restaurants for authentic Andhra food, Sweet India
In today’s fast and competitive world, life itself has
for yummy chaat and Flying Spaghetti Monster for contitaken on with such a jet speed that we really need to take
nental food. Our favourite restaurant was The Bamboo
a break from the routine to unwind. The gadget-world and
Bay, part of The Park Hotel - one of the most romantic
the urban life-style demands our mind and body to relax
places open to the sea and the skies.
and rejuvenate, and with travelling becoming so easy it
One more major advantage of the city was the
seems the travel bug has bitten all, the big and small.
When it comes to natural scenic beauty, I should say we short distances. Home / Office / School / Shopping /
Indians are really blessed to have so much variety…… all in Entertainment all within a maximum of 3 km radius with
our own country – the sun-hugging snowy mountain minimal traffic.

TRAVELOGUE

peaks, the steep lush-green mountains with dewy vales
and misty trails, the calm and tranquil country-sides along
the coast, the backwaters, the magnificent palaces and
forts testimony to a remarkable past, the beautiful temples with grandeur and elegance glorifying divinity, the
carpet-green dense forests with wild life, the exotic
beaches, the lovely hill-stations……the various faces of
India get revealed as we move from north to south, east to
west. So there’s really a lot to explore in one lifetime!!

The one sad part of staying there was the absence
of family. Mom and Dad used to visit as often as they could
and we had the privilege of hosting a few friends. All who
came were awe struck by the beauty of the city.
Clean,pristine beaches, abundant greenery and exotic locales. Some of the famous tourist spots include Kursura India's only submarine museum, Kailasagiri temple which
can be accessed by cable car, Dolphins Nose, and a number of pristine beaches such as Rushikonda and Yarada. A
short distance away, we have the Borra Caves, which are
made up of stalagtites and stalacmites and Araku Valley, a
hill station full of coffee plantations and a rich tribal heritage. Details on the same available in the adjoining pages

India has so much to offer that while exploring one
place, you would have invariably stumbled upon or got to
know some lesser known yet interesting place which runof-the-mill travel itineraries don’t feature. In the Maha
Friends, even now, we get nostalgic while rememVisheshank Travel Special our aim has been to highlight
such rare destinations, yet if our dear readers have had bering the days spent there and would love to go back for
something to share out of their travel diaries they have a few more moments of our life.
been given the privilege to do so.
Jihan Haria, Poonam Haria, Mehul Harish Haria, Chennai.
We thank you all for your valuable contributions
9884954426. Native - Hamlamanjal 
which have given a personal touch to this section. Happy Kurusura Museum : INS Kurusura, a Russian built submaReading…….Happy Exploring!!
rine of the Indian Navy was turned to a museum on 27th
~ Editor Feb 2001. The Submarine was brought from the sea, to the
sands of the Ramakrishna Beach and positioned on con
crete foundation to set up as a museum. The museum is
Our relationship with Vizag started in December the first of its kind in Asia and second in the world. It has
2010 when I moved to this beautiful city on a new assign- been established with the aim to create awareness among
ment with ICICI Bank........
the public to know how the submarines work during warVisakhapatnam, Vizag for short also known as the time and for show casing the life inside the submarine, etc.
City of Destiny is situated on the east coast of the country It is opens for public from 9 am to 9 pm.
and is one of the few cities in the country to be built Kailasagiri : Kailasagiri, the charming hillock on the seaaround a port. The best part of our stay there was our front , is located at an altitude of 130 mts. above sea level.
house which was across the beach. Literally, waking up to Sprawled over an area of 350 acres, it is one of the most
the sound of the waves every day was a unique experi- attractive tourist spot with an enchanting view of the sea,
ence, and early mornings and late evenings were just too beaches, lush green forests and the bustling city. The 40
beautiful. The Beach Road is the life of the city being the feet tall magnificent Shiva-Parvathi idol atop the Kailasagiri
one major destination and hang out spot for all. Almost all hill, with lighted mountains in front are worth seeing. At
events and festivals including Diwali and Holi were cele- the base of Lord Shiva's statue, there is a stream that flows
brated in a community way on this stretch. In terms of all the way to the foot of the hill.
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The major attractions here are the Shanku Chakra
Naama which symbolizes the image of Lord Vishnu in its
pristine form, floral clock, titanic view point, jungle trails,
manicured lawns and flower beds, art gallery, children play
park etc. The entire area is illuminated and presents a fantastic sight when viewed in the night from any part of the
city. The ropeway that starts from the foot hill (Appughar)
to the picturesque Kailasagiri is an added attraction. Kailasagiri is a gliders paradise with excellent gliding facilities
and the gliding point provides ample opportunities to test
the gliding skills of the gliders.
Dolphin’s Nose : Dolphin's Nose is a huge rocky headland,
around 174 metres in height. The rock gets its name because of its resemblance to a dolphin's nose and is located
358 metres above sea level. It projects majestically out
into the Bay of Bengal and is a natural formation that attracts many visitors. On top of rock formation is a huge
lighthouse, which is renowned for its powerful beam. The
light beam can be seen far out in the sea, about 64 kilometres from land. This is the oldest lighthouse in the city and
offers stunning and panoramic view of the Bay and the
city.
Rushi Konda beach : Rushi Konda can be reached by bus or
own hired vehicle and is 8 km from the city. Here you can
venture in to the beach or you can take boat ride ( Avoid
country boats) and adventurous activities like parasailing
and surfing are planned. You can opt to gaze around with a
cup of coffee and look at the vast spaces changing hues
during the day and night.
Yarada Beach : Yarada Beach, located 15 kms away from
Vizag city offers a fabulous landscape with its exotic blend
of golden sands and the lush green stretch of hills. Nestled
between the hills on all the three sides and the Bay of Bengal on one side, this beach could be an ideal spot for a day
out.
Borra Caves : These caves are located 1,400 metres above
sea level in Anantagiri area, 90 kms from Visakhapatnam.
The caves are famous for their beautiful stalagmite and
stalactite formations. Borra Caves have both religious and
historical significance. The locals flock to the caves to worship a Shivalinga and an idol of Kamadenu, the divine goddess of Hindu mythology. This idol is located deep inside
caves. The rock formations inside the caves look like udders of a cow and hence, these caves also are called Gosthani. The train journey from Vizag to the caves which takes
about 5-6 hours through the thick forests of the Eastern
Ghats is splendid.
Araku Valley : Located at a height of 3,200 feet in the
midst of the hills of Anantagiri, Araku Valley is a beautiful
and enchanting hill station. The pleasant climate, musically
gurgling streams, the rainbow-creating waterfalls and lush
green landscape can offer a memorable escape from the
city life. The valley is located about 112 kilometres from
Visakhapatnam. Araku Valley is home to 19 indigenous
tribes and offers a wonderful opportunity to get insights
into the lifestyle of these tribes and their culture and tradi-

tions. Dhimsa dance, a kind of folk dance, is a major attraction for its rhythmic beats and colourful costumes. Itika
Pongal is a popular festival that is celebrated in the region
and is worth experiencing.

SHIMLA-CHANDIGARH MERI NAZAR SE. .
Friends what if you get to know that one of our
Kutchhibhai lives in Shimla? You would be pleasantly surprised and delighted to know that. That’s how I felt too
when I first spoke to Tusharbhai Maru of Lakhapur who I
know through Whats App. It felt that since he’s been living
there for more than eight years now he would unfold to us
some rare and unknown places worth visiting around
Shimla and Chandigarh. I made just one humble request
and he agreed to do so. So lets know how he reached there
and then about those places from a person who is living
right there !!!
-Editor
I am basically from Mumbai. In the year 2003 our Government declared tax free zone after which our UTL
group have put up a Pharmaceutical plant in the midst of
Chandigarh and Shimla. Our group, Universal Twin Labs. is
a leading manufacturer of generic medicine i.e. creams
and ointments. It is because of my work that I came here
almost eight years back. My family is in Mumbai and I
keep moving to and fro.
When I first came to Shimla, I found life very very slow
because I was so used to the fast paced Mumbai life where
we move on toes. But eventually the beauty and cleanliness of this place charmed me. Now I like it here more
than Mumbai. Being placed in the centre I have connectivity with Shimla as well as Chandigarh.
Chandigarh as you all know is the best-planned city in
India It is divided into 47 sectors, each intertwined by wellknit roads. Many roads intersect at roundabouts, eliminating traffic signals and ensuring smooth traffic. Each sector
has residential area and shopping complexes. The sectors
are studded with lush parks, lovely buildings, concourses
and streets flanked by trees and bushes making Chandigarh a city like no other. Normally, Indian cities are chaotic
but Chandigarh stands for urban serenity. It is a rare specimen of modernization co-existing with nature’s preservation.
In Chandigarh I have enjoyed cycling on the roads
within the city as well as uphill. It really keeps me fit.
Chandigarh gives me the feel of city life and Shimla gives
the soothing feel of a tranquil hill-station.
Chandigarh has various visitor attractions including
theme gardens within the city like:
Sukhna Lake, Pinjore Gardens, Rock garden built by
Nek Chand Saini, Leisure valley-Sector-10, Rose GardenSector-16, City Centre- Sector 17, Open hand monument,
Garden of Silence,Garden of Fragrance, Government Museum and Art Gallery -Sector-10, International Doll Museum etc. These places are quite known but one unknown
destination is :
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Mata Chakreshwari Devi Dham – Kuldevi of Shethia’s &
other Kutchhi communities
This ancient temple is believed to be around 1000
years old and is situated in the village Attewali in Sirhind
town, 35 km from Chandigarh. This temple is known to be
‘Mukhya Sthan’ of Goddess Chakreshwari Devi. Every year,
many people of Shethia ‘nukh’ visit this place to worship
their kuldevi.
There are three to four jain temples in Chandigarh as there
are a lot of jain Punjabi’s residing here. During ‘chatur
maas’ sadhu maharaj and sadhvijis come here for four
months.
Now let me share a little about Shimla. Shimla is
such a beauty!! Once you have lived here you wouldn’t
want to go anywhere. Situated in the lower ranges of the
Himalayan Mountains, it is surrounded by pine, deodar,
oak and rhododendron forests. It is very neat, clean and
well-maintained. The people are very helpful and noble at
heart. Their innocence and honesty touches me the most.
They are very strong and can carry loads and loads and
climb uphill. This used to amaze me when I first went
there. The climatic conditions here are pretty unpredictable. Once the snowfall starts one cannot move around. So
they have to stock a lot of food stuff which they carry in
big big baskets. Due to business related matters I have to
meet the State Government officers very often. They too
are very simple, down-to-earth and are very easy going.
So I would say in Shimla you can live in peace as people are
good and you can live in ease as there is no hustle-bustle.
Shimla is connected to Kalka by an enchanting narrow gauge railway line. The Kalka–Shimla Railway is included in the UNESCO World Heritage List as part of the
World Heritage Site Mountain Railways of India. The places
of visit in Shimla which are common and known to visitors
are :THE RIDGE: which is a large open space in the heart of
town. It presents excellent views of the mountain ranges.
Shimla's landmarks - the neo- gothic structure of Christ
Church and the neo - Tudor library building - are worth
seeing. LAKKAR BAZAR: Popular for its wood crafts and
Souvenirs, this is just off the ridge. JAKHOO HILL: Town's
highest peak and a famous point for Shimla's famous
views. Crowned with a temple dedicated to Lord Hanuman. Then there is the STATE MUSEUM: This houses a
representative collection of Himachal's rich heritage. Exhibits include archaeological artifacts, carvings, paintings
and sculptures. Situated at a distance of about 5 km from
Shimla is the SANKAT MOCHAN: a temple dedicated to
Lord Hanuman. KUFRI : This is famous for its wide views
and ski slopes. An enjoyable walk leads up to the Mahasu
Peak. CHAIL : It is a hill station surrounded by deodar and
oak forests with grasslands which are the abode of wildlife.
It was a former Summer Capital of the Patiala State. It is
known for its Palace built by Maharaja Bhupinder Singh.
There is sanctuary and cricket ground which is the world’s
highest cricket ground.
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There are some beautiful places near Shimla to visit.
Many tourists do not know about these places such as
Mashobra, Naldehra, Kasauli, Baragaon, Kotgarh, Arki
and Shoghi.
MASHOBRA : This beautiful suburb is surrounded by thick
forests. From here, a track leads down to Sipur which is an
exquisite glade shaded by ancient deodar trees.
NALDEHRA : Located near Shimla, Naldehra is a heaven
for tourists. It boasts of the oldest 9 hole golf course in the
country. The well groomed Golf Course is a lovely verdant,
perhaps one of the finest and sporty in India. Naldehra is
dotted with several attractions which include temples,
lakes, hot water springs, scenic beauty and golf course.
Naldehra has derived its name from the two words - Naag
and Dehra, meaning the Abode of the King of Snakes. Mahunaag Temple is one of the most prominent attractions.
The temple is located inside the majestic Golf Course. This
temple is dedicated to Naag, the Serpent God.
Kasauli : Kasauli is a beautiful hill station near Shimla. Kasauli stands as a perfect retreat to many who want to
spend a vacation blessed with greenery, tranquility and
privacy. Kasauli is a cluster of rustic cottages that are
perched on the pristine hills of this tourist city with beautiful pine trees surrounding the cottages.
Baragaon : Baragaon which is 38km from Shimla is a small
village on Kingal - Basantpur state highway. This village has
hundred of years old temple of Brahmeshwar Mahadev
which is worth a visit. Some 6-7 km form Baragaon is Sangri Fort which is again a very very old fort. On route to this
fort you can see many apple orchards on both sides of the
road.
Kotgarh : Kotgarh, the apple bowl of India, is situated 82
km from Shimla on the old Hindustan-Tibet road. Kotgarh
is a quaint scenic place. It offers marvellous walks through
pine forests and apple orchards. The picturesque terraced
fields dotted with apple trees and bungalows look like an
artist’s painted canvas. Just 2 Kms from Kotgarh, is the
Mailan Devta Temple (Chatur Mukh) which is dedicated to
the diety Deo or Deota. Constructed in Shikhar style, it has
beautiful architecture. Just 5 Kms From Kotgarh is the Tani
Jubbar Lake. The famous Naag Devta temple is built along
the lake, but not open to outsiders. Every month of June, a
fair is held near the lake, where local artisans and craftsmen display their wares.
Arki : Arki is 39 km west of Shimla. Arki, meaning ‘sunny
place’, was founded in 1643 by Rana Ajai Dev (a Panwar
Rajput). The hillstation also holds a strong historic significance. The ruler of Baghal, built a fort and a royal palace
within the town. The original palace was built, at the foot
of the fort, near the old Laxminarayan Temple where today's Arki’s bazaar stands. In 1760, the palace started sinking due to erosion, the royal residence was moved to fort.
Designed like a blend of Mughal and Rajput style of architecture that showcases the strong dominance of Rajasthan.
The hillsides of Arki are dotted with tiny shrines,

and cave temples some dating back centuries. Among the
famous are Arki’s famed Lutru Mahadev and Muturu Mahadev. Located 4 km away from Arki, Luturu Mahadev
temple is a much-revered shrine. It is a pink and white, 3storied temple that doesn’t look like a temple. It has a
Shikhara that rises atop it. One can find a Shivalinga here.
Since it is situated high up on the mountain and the climb
is steep, care is needed.
Muturu Mahadev temple is Luturu Mahadev temple’s
twin. Built at the base of Arki’s hills, it's façade is plain and
not interesting. The Jakholi Mandir is known for its shikara
-style architecture. Shakti Mahadev, Bhairon, Gangeshwar
Mahadev temple which has a water spring and Durga temple on the Kunihar - Solan road, the ancient Bhadrakali
Temple on the outskirts of Arki are the other famous temples in Arki.
Shoghi : Shoghi is a pleasant suburb, 13 kms from Shimla.
Set among greenish rhododendron and oak forests, it is an
ideal tourist destination. There are marvellous opportunities for trekking and camping in Shoghi. Bird watching is
one activity one can do here while camping.
Shoghi offers marvellous walks through fairy tale
forests of deodar. One such path leads to the famous Tara
Devi Temple which is 4kms from Shoghi. Situated at a
height of 1851 meters above sea level, it offers a majestic
view of the surrounding snow-clad Himalayan mountains
on one side and view of Shimla. Legends say that Tara Devi
appeared to the Raja of Junga on the mountain and he
built a temple for Tara Devi on that spot. The picturesque
view from the temple is indeed breath taking and captivating. Shoghi is more calm, not crowded, not yet fully commercialized and has clean surroundings.
So this is all that I have to share about Shimla.
Friends two things that I have thoroughly enjoyed in Himachal Pradesh are trekking and river rafting. And
there….one more thing I must tell you ….you will not get
idli-dosa like you get in South or chaat like you get in
Mumbai (which I really miss) but the food you get here is
very healthy. So my dear fellowmen down South it has
given me great joy to share with you the little that I have
explored and that I know about Shimla. Anytime that you
come here and need any guidance for touring you may call
me. It will be a pleasure to be of some help.
Tushar Maru, Shimla. (Lakhapur). 9805019303 

BHITARKANIKA – A WONDER IN THE WILD
This was almost a decade ago…… a friend of mine
had been to Orissa. She described her tour so interestingly
that we thought of going there too. We listed out the famous places to visit in Orissa - like Jagannath temple, the
Puri beach, Konark, Udaygiri and Khandagiri, Dhauli, Lingraj temple, Nandankannan Zoological Park etc. In the
mean time we came across a place called Bhitarkanika at a
travel and tourism fair, so this new place about which we
had never heard before, got added to the list. Infact this
was the place we began our Orissa tour with. We went by

train from Bangalore and got down at Bhadrak. From
Bhadrak we took a taxi to Chandbali which is 60km. Chandbali is a very small place. We went to a Government Guest
House as that was the only option available. After a nice
bath we stuffed our tummies with ‘ aaloo sabzi’ and ‘puri’.
We then hired a motor boat which was just by the hotel
and set out on our journey to this unknown place ….
The world of nature is full of wonders – sometimes
tender, sometimes awe inspiring, but all the time exciting.
Such is the land of rare and unmatched beauty …. Bhitarkanika – a wonder in the wild. Widely known for its biodiversity in flora and fauna. It is the second largest mangrove
ecosystem in India. It is a sanctuary and national park, extended over more than 600 square kms. of most luxuriant
mangrove vegetation in the world. Its wetland provides
home to more than 200 species of birds including winter
migrating birds.
As we moved around admiring the beauty of this
wondrous land we saw that it was bounded by rivers on
three sides and the sea on the fourth. Bhitarkanika is crisscrossed by numerous creeks and canals. It is a natural
habitat of a lot of wild creatures like salt water crocodile
and white crocodile. These mangrove forests are a good
habitat for King cobra, Indian python, Water monitor lizard, wild pigs, monkey, sambars, spotted deer etc. There
is a crocodile breeding farm at Dangmal. The pride possession of this farm is white crocodile – Sankhua, a rare species in the world.
Watching the wildlife in their natural habitat while
cruising through the creeks was a very thrilling experience.
We saw many varieties of birds like open-billed storks, sea
eagles, kites, sand pipers, king fishers, darters, whistling
teals etc. The chirping of birds nestling at Baga Gahna was
an unforgettable experience.
Friends, another amazing phenomenon of nature
here is the visit of Olive Ridky sea turtles. They come here
in lakhs, twice a year between January and March, just to
lay eggs, so if you could make it there at that time it would
be great. A few other things which I want to mention are
that you must start this one-day trip early so that you can
return back before it’s too dark. Secondly you must carry
food, water enough for the day and other necessities
along with you because once you enter Bhitarkanika you
won’t get anything. The rate of the motor boat is fixed,
you need not bargain. A special permit to get in is required.
Away from the blinding lights, gadgets and deafening sound Bhitarkanika is a different world altogether.
Moving from one island to another made us feel that we
had a real retreat in the lap of nature. Once in here, the
world outside will virtually disappear. Back in work place
the memory will haunt like a fairy tale. A trip to Bhitarkanika is in itself a complete package…….A place worth
watching, not to be missed if you plan a tour to Orissa.
-Mrs Kiran Rajnikant Dedhia, Bangalore. Gadhshisha.
9448937092 
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where near Mysore, take a detour and make sure you connect yourself to this rare temple and see these insights
Located between Nanjangud and Bandipur, about yourself.
53 Kms away from Mysore this small village is a wonder on
Urvisha Dharod, Bangalore. 8105625555 
its own. The famous Digambar Jain temple here makes this
place known in the books of Karnataka. It is credited to be RAMESHWARAM
the only siddhakshetra in South India. This temple is a very
The first thing that comes to our minds on hearing
ancient one, about 2500 years old. Built in the South Inthis name is that beautiful shot of the Rameshwaram
dian style, on a hilltop, this temple more or less resembles
bridge in Chennai Express. Of course, the bridge is one of
like any other ancient Hindu temple except for the part
the finest things about this place but that’s not all. This is a
where the idol is that of Lord Parshwanath, the 23 rd
place in Tamil Nadu, near Kanyakumari, with many temtirthankar of Jains.
ples, each having a different story to tell. Amongst them is
This temple isn’t like any other Jain temple. It has one of the biggest and the most ancient temple- the Ramfour deep passages after which the main idol of the Lord is nathswamy temple. The history of this temple goes like
kept. And the most astonishing fact about this temple is this- Lord Rama before going to defeat Ravana rested on
that the first rays of the sun cross over all the four pas- this part of the sea. During his stay, he wanted to offer his
sages and touch the Lord’s feet and then travel upwards prayers to Lord Shiva and so he asked Hanuman to bring a
finally hitting back outwards. And no, this doesn’t happen linga from Kailash. Due to some odds Hanuman was late in
on any specific days, this is the actual routine of the Sun to bringing the linga and meanwhile here, Rama had already
first bend to the Lord every single day and then lighten up made a linga with the sea sand to worship on. Hanuman
our worlds. And just in case you’re thinking if these pas- felt sad on seeing the sand linga and regretted his late
sages are short ones, one standing at the door of the tem- coming. So, he tried to replace the sand linga with the one
ple cannot see the main idol in any possible way. So that he bought. And all his powers went into vain in trying to
should put any mind into wonder about how these narrow replace the sand linga. On having decided to let the sand
rays can pass over all the four deep passages and fall into linga be, the gods offered their worship to it. Due to shortthe tiniest passage of the Lord!
age of water for the abhishekam of the linga, the gods deWell, that’s what makes this temple stand out from cided to hit an arrow each on the underground to get
the rest. And that’s not all. The history of this place has a some water.
lot more to offer. It is said that a Digambar sadhu who
These arrows hit the ground and turned out to be
used to meditate on this hill was blessed with a power of 25 different Kunds (wells/springs) which contain fresh wawhatever he would touch would become gold. And hence ter even today. These Kunds are right next to each other
this hill is said to be filled with gold underneath, as its and the astounding part is that the water of each kund
name suggests- ‘Kanak’ - Gold and ‘Giri’—Hill.
tastes sweetly different from the next one. And these kund

KANAKGIRI

Recently, about a year ago, when construction for a waters are warm throughout the year and they’re so fresh
room on the hilltop was going on, two idols of Lord Dhara- like someone keeps refilling them.
nendra- the Lord of snakes emerged from the ground. And
So the devotees here believe that before entering
now a separate temple is made for these idols.
the temple, one must take a shower with the waters of all
Kanakagiri is the only place among the Jain centres these kunds. No, one doesn’t have to change for that. But
providing relief to the ill effects of Rahu & Ketu as de- there’s a person beside every kund who keeps filling buckscribed in the Jain heritage i.e. Kalasarpadosha. It is also ets with these waters and all you have to do is pour it over
mentioned in the Jain classics. It is interesting to note that you. Each kund is believed to have a unique medicinal
the idols of Sri Amra Kushmandini, Sri Nagadevata and Sri quality in it by which one’s illness is said to have washed
Padmavathi Goddess are placed opposite each other. away too, on pouring these waters. So washing your sins
These bring peace and tranquility amongst the devotees. away is not the only plus point these kunds give you.
The Jains and also non Jains visit the place seeking relief
This temple is so close to the sea which makes the
from Rahu Ketu dosha. Queen Deverammanni of Mysore existing of these Kunds boggle our minds. And this is the
royal family once suffered with Kalasarpadosha and found first ever linga made of sand which you can ever see in the
relief on worshipping the Goddesses here. Hence she be- world.
stowed the place with the idol of hood of snake bearing
That’s not all. The sea here also is an amazing one.
Dharanendra and Padmavathi figures. This idol of DharaThis sea doesn’t have any waves in it. Did that put you on
nendra Yaksha and Padmavathi being installed in a snake
wonder? Yes, this sea is called the “Silent Sea” and this is
hood is very unique and one of its kind and cannot be
the rarest wonder you’ll ever get to see about the seas.
found in any part of the world.
These are some amusing facts that make this temThis serene temple has a lot to offer with its history
ple the rarest one amongst the rest. So, if you’re ever planand its mind boggling incidents. So next time you’re anyning to visit the tip of the country, don’t forget to make a
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small detour and visit this incredible temple filled with
mysterious wonders. Also make sure, you get a nice
shower of all these 25 different tasting waters to wash
away all your sins and start afresh.

and his consort Sarpayakshini. The most popular offering
of this temple is ‘Uruli Kamazhthal’, the placing of a bell
metal vessel upside down in front of the deity, which is
believed to restore fertility to childless couples.

Urvisha Dharod, Bangalore. 8105625555 

Serpent worships are a part of Hindu religious practices and Kerala is one such place dedicated to the worship
EKAMBARESHWAR TEMPLE
of serpent gods. The Mannarasala Temple has over 30,000
Located on the way to Chennai, Kanchipuram, also images of snakes along the paths and among the trees,
known as the ‘City of temples’ is one of the most ancient and is the largest such temple in Kerala.
cities and the nerve centre of Vedas. Ekambareshwar temAs strange it seems on seeing a priestess heading
ple is one of the Pancha Bhoota Sthalas- which means the the temple and presiding its rites, it is believed that the
temples depicting the five elements of nature- fire, earth, first priestess of Mannarasala gave birth to a five-headed
water, air and sky. Lord Shiva is the deity worshipped here. snake, which is said to reside in the ancestral house to
The five elements are said to be enshrined in the five lin- safeguard the family.
gams and each of these lingams have five different names
Though the legends related to the origin of a place
of Lord Shiva based on the elements they represent. The
cannot be deemed as its history, the story on the evolution
linga here is made out of mud which represents the earth
of Mannarasala as the supreme place of worship of the
element.
serpent Gods is associated with Parasurama, the creator of
This temple has many legends associated with it. Kerala.
According to Sthala Purana, Shiva was once immersed in
Not only that, this temple has various other mysterious
meditation when Parvati distracted him. This resulted in
beliefs too. Women seeking fertility come to worship here,
obstruction to the process of the natural law of things as
and upon the birth of their child come to hold thanksgiving
he was the creator and destroyer of the universe. This anceremonies here, often bringing new snake images as ofgered him and he cursed her to go back to earth and do
ferings. A special turmeric paste which is available at the
penance for her carelessness. Parvati sat under a mango
temple is credited with curative powers.
tree near Vedavathi river and meditated there. Shiva then
So, next time you’re in Kerala enjoying the tea eswith the help of the five elements tried to disturb Parvati’s
tates
of
Munnar or Wayanad, take a small detour and
penance but in vain. Parvati then made a linga of sand to
make
sure
you drop by this place to see where women
propitiate Shiva under the mango tree. The Lord then
stand
today
in such a small place as well. Embrace yourcame to be known as ‘Ekambareshwar’ or the ‘Lord of
selves with all the worship done to the serpent gods which
Mango tree’.
most of us wouldn’t have ever known, also if such gods did
The most amusing fact about this temple is that the
even exist.
mango tree which is more than 3000 years old, is also
And a note to all the women reading this……… you
known as ‘Sthala Vruksha’ or the Temple Tree. And this is
no ordinary tree. Its four branches are supposedly repre- ought to visit this temple once in your lifetime and seek
senting the four Vedas and the tree produces four differ- inspiration for yourselves about what we can do in this
ent tastes of mangoes- sweet, bitter, spicy and citric in world. When women can head a temple, what more is
four different seasons. And it is believed that a childless tough and stopping us from listening to the society which
woman who takes a fruit from this tree will bear children. doesn’t let us step beyond our comfort zones and explore
our own spaces! So only kitchen and our beautiful homes
So, if you’re off to Chennai by road, make sure you
aren’t our only spaces. Let’s get out from what we condon’t miss out on this enchanting city of temples with infisider as our spaces and create many more miracles like
nite stories and beliefs. Each temple offering a mysterious
these! Inspire Yourselves! Happy Travelling!
story to tell. And ensure that you do see this exceptional
Urvisha Dharod, Bangalore. 8105625555 
mango tree like none in this world bearing four different
tastes of mangoes every season.
MURUDESHWAR – A FUSION OF BEAUTY AND
Urvisha Dharod, Bangalore. 8105625555 

MANNARASALA NAGARAJA TEMPLE- HARIPAD
This temple is devoted to serpent worship. The uncommon feature about this temple is that it is presided
over a priestess, managed by a Brahmin family. Usually
we’re known to the fact that only male priests are allowed
to head the temples but women here head this mysterious
temple. The temple is located in 16 acres of dense forest.
The two main idols here are the Nagaraja (serpent king)

DIVINITY
A young boy in his childhood used to go to the temple of Mrideshwar, their deity, along with the elders of his
family. He had a dream in his childhood to renovate the
sacred place, since the temple was deteriorating. As a
teenager he often prayed Lord Mrideshwar to bless him
with this ability. It seems his prayers were answered as he
gradually prospered financially and attained a very high
regard and status in society. This gave him the strength
and confidence to shape his dream into reality. Once on a
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pilgrimage to south India with his father, he was fascinated
by the beauty and grandeur of the temples. On seeing the
Vivekananda Memorial of Kanyakumari he was inspired to
build a temple on similar lines for Lord Mrideshwar….and
he did it!! He is none other than Mr. R.N.Shetty, Chairman
of R N Shetty group of companies. I should say he is a living
legend and this beautiful place renovated and developed
by him is a wonderful gift to us. Now let me break the ice. I
am talking about a place called Murudeshwar, near Mangalore.
On a bright and clear February morning my husband, son and myself stepped out of the bus just at the
doorstep of this young boy’s realized dream and the words
that slipped out of our mouth were Wow! Beautiful! Out
of the world. And these words kept slipping out now and
then as this small place unfolded its captivating features
and kept enveloping us with its mesmerizing beauty over
the weekend.

on the verge of leaving for the hotel, suddenly the clouds
looked threatening. In no time the golden beach turned
brown, blushing to welcome the caress of raindrops. It
poured heavily. My expectation of enjoying a lovely sunset
got shattered. After taking a shower, since the downpour
had now turned into a light drizzle we set off to the statue.
God had better plans. The rain was a blessing in
disguise. The sun shone again and a beautiful rainbow
smiled at us. The clouds parted miraculously and the sun
peeped through the gaps. We witnessed a glorious sunset.
Fragments of light spread across with vibrant spectrum of
colours that lit up the enormous firmament. A bright
sunny day with a clear blue sky, the downpour, the pleasant shower, the lovely rainbow and an extraordinary sunset – this was a perfect celebration of nature!! Switching to
the laze mode we relaxed by the statue for a long time just
admiring the sky and the waves of the sea. A pale moon
peeped from behind the dark curtain. Enveloped in the
soft radiant moonlight this wondrous land looked ethereal.
Washed by the beautiful waves of such heavenly images,
we were relaxed to the core.

After a quick bath and breakfast we made it to the
temple first. We were dwarfed by the 19 storey, 249 feet
high Rajagopuram. The temple is very ancient and the
chief deity is Lord Mrideshwar, an incarnation of Lord
Early the next morning, we again made our way to
Shiva. The Shivling is a roughly sculpted rock inside a hol- the idol of Shiva where the chirpy birds welcomed us. The
lowed spot in the ground. Entry into the sanctum is re- view of the mountain ranges blanketed in lacy mist was
stricted for all devotees.
breathtaking. It rendered a soft romantic touch to the
After taking the blessings of Lord Mrideshwar we landscape that can be found in the delicate brush strokes
looked around at the beautiful carvings and statues in the of a Chinese painting. The tender sunrays gently touched
complex of the temple. We were now eager to go to the the surroundings. Drinking deep the fragrances of the
topmost floor of the gopuram so we got into the elevator. morning sea we took a long walk along the virgin beach.
Up there, there were big windows on all four sides. Eagerly There was no soul around. The melodious rhythm of the
we rushed to the window and it opened a gateway to the waves silenced us completely. My son joined in at the
most spectacular view of this enchanting piece of land. Naveen Beach Restaurant. Dining here is again a wonderful
The aerial view of the magnificent Shiva idol on one hand, experience. The restaurant protrudes into the sea, so it
the virgin beach wide-spread to other; a lovely view of the feels as if you are dining in a boat. The waves splashed and
mountains and a green carpet of plantations to one side the sea kept roaring besides us as we enjoyed the crispy
and to the other, the glittering water of the Arabian Sea. dosas, golden brown vadas and the aromatic coffee that
Oh what beauty! And what joy! We kept changing win- totally energized our spirits.

dows soaking in the the view on all four sides, hoping that
We planned to go on a half day tour to Idagunji
there was a terrace here where we could spend the whole which is famous for its 1500 years old Ganesh temple. We
day! Couldn’t believe that, a small place like this had so travelled to Idagunji by local transport so that we could
much to offer.
know about the routine life, people, their customs etc. We
We now headed to the Shiva idol on a small hill, got into an 18 seater mini bus. Soon a fisherwoman got in
adjoining the temple. Oh! What say of its magnificence. It and the conductor helped her with the heavy baskets. At
is the second largest Shiva statue 123 ft tall. The gigantic the next stop, a farmer got in with a couple of grain sacks
statue gave me the feel of the magnified power of God. It weighing a quintal each, the conductor again helped him
literally felt as if God has come down on earth and he is get it in. In metros half the people wouldn’t do it out of
majestically sitting and guarding the whole earth. I am back problems and the other half because it was none of
falling short of words to describe the beauty of this won- their business and they had no time. It was nice to see
derful feeling. You just have to be there to experience it, people helping each other for nothing. It felt good to see
honestly. After exploring this place we had lunch in the the care and concern one human being had for another.
temple ‘annakshetra’, which again was an experience. Everything managed very orderly and systematically. The rest
of the afternoon we spent enjoying water sports at the
beach. Deep in the heart I was looking forward to enjoy
the sunset by the Shiva idol. At around four when we were
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On reaching Idagunji we got to know that it was a
very auspicious occasion that day, so there was a ‘jatra’
there. People from nearby villages were pouring in leaps
and bounds. We worshipped the ancient Ganesha idol and
took prasadam. There were all sorts of stalls lined up like

શટર છે , તેભાં શત. આ ઢયવટય રશાયી નલાફ, જે
ારનુયના શતા તેભનુ ં શરીડે શભ શતુ.ં ળશેયી ધાંધર
ધભાર છડીને ગુજયાતના એક નાનકડા ગાભની નીયલ ળાંવત
અને પ્રદુ ણ યઢશત શુિ લાતાલયણ એક નલી જ અન ૂભ ૂવત
કયાલતુ શતુ. ફીજે ઢદલવે વલાયના શટરથી નીકી
ારનુયથી રગબગ દઢ કરાકના યસ્તે ાટણની નાની
નાની ળેયીઓભાં થઈને શ્રી ભશેળબાઈ ની ઓપીવે અભે
શોંચ્મા. શ્રી ભશેળબાઈ ાટણ ળશેયના પ્રખ્માત ટાના
ભટા ઉત્ાદક છે . આગતા સ્લાગત કયી શ્રી ભશેળબાઈએ
તેભના લકય ળ, જ્માં ટા ફનતા શતા ત્માં અભને રઇ
ગમા. ટા ફનાલલા ભાટે જઈતુ ં માનય, યે ળભના દયા,
યં ગ, ભળીન, ડીઝાઈન લગેયે તેભજ ટા ફનાલલાની યીત
ખ ૂફજ વલસ્તાય થી વભજાલી. વલવલધ ડીઝાઇન જેલી કે ભય,
ટ, શાથી, ચકરી, ફૂર, ાંદડા, લેર લગેયેન ુ ં તાણા-લાણા
થી લણાટકાભ થામ છે . ટ્રે ડીળનર લુક થી રઈને ભડય ન
લુકભાં ફનેરા એક રાખથી દવ રાખ સુધીની કીંભતના
ટા અભે જમા. એક ટા ફનાલતા ૬ થી ૧૨
ભઢશનાન વભમ રાગે છે . ખ ૂફજ ભશેનત અને જશેભત ભાગી
રેતી આ કા લુપ્ત થઇ યશી છે . શારભાં ાટણભાં ટા
Back at Murudeshwar after this half day fun-filled ફનાલલાભાં શ્રી ભશેળબાઈ અને અન્મ એક કુ ટુંફ એ ફે જ
tour to Idagunji, we rested for a while and then packed કુ ટુંફ કામયયત છે .
up so that we could spend the evening by the Shiva idol.
જભલાન વભમ થતાં ભશેળબાઈ અભને ફધાને
The mystical aura of the idol had woven a spell on us. We
felt like going there so often. Up there the blue sky started તેભના ઘયે રઇ ગમા જ્માં તેભના ધભય ત્નીએ અભાયા ભાટે
changing its color. The soft orange hues of the rays basked કાઠીમાલાડી બજન તૈમાય યાખ્યુ ં શતુ.ં અભાયા વો ભાટે
in a crimson red. The sun slowly approached the horizon કાઠીમાલાડી બજનન શેર જ અનુબલ શત. બજન ખુફ
and in no time the ball disappeared into the arms of the જ સ્લાઢદષ્ટ શતુ ં અને બજન વોએ ફહુ ભાણયુ.ં ભશેળબાઈએ
sea. I thought, in a few hours our short holiday too would અભાયી ભશેભાનગતીભાં કઈ ઉણ યાખી ન શતી.
end and so would these leisurely , rare moments spent
બજન ફાદ ભશેળબાઈ ખ ૂફ જ વ્મસ્ત શલા છતાં
with nature! But….but the memories would be with us
અભાયી
વાથે ાટણની પ્રખ્માત અને લલ્ડય શેયીટે જ “યાણકી
forever!!
લાલ”
ફતાલલા
અભાયી વાથે ચાલ્મા. તેન  ૂય ઈવતશાવ
Sometimes in life it so happens….you go to some
small place, not much heard of and it turns out to be a big વભજાવ્મ. આ લાલ નુ ં વનભાય ણ વરંકી Dynasty ( ૧૦૨૨packet of surprise offering you so much in terms of natural ૧૦૬૩)ના વભમ દયમ્માન થયુ ં શતુ.ં યાણી ઉદમભતીએ
beauty and inner joy that you are back with a sackful એભના વત યાજા બીભદે લની માદભાં આ લાલ ફનાલડાલી
golden memories to cherish. This was exactly what we શતી. કઈ ણ ઇભાયતનુ ં ફાંધકાભ નીચેથી ઉય થામ છે .
experienced after enjoying a short trip to Murudeshwar.
ણ યાણકી લાલ નુ ં ફાંધકાભ ઉય થી નીચે થયુ ં છે , જે એક
Murudeshwar is truly – ‘Chhote packet mein badaa mazaa’ કુ તશુ રતાન વલમ છે . ત્થયની ફનેરી યાણકી લાલ ખ ૂફ જ
Bhavana Vichhivora, Bangalore.  બવ્મ, અકલ્નીમ અને અદભ ૂત છે . ત્થય ય વલષ્ણુના
અલતાય, યાભ, કૃષ્ણ લગેયેની કતયણી કયે ર છે . જે યીતે
ાટણની બવ્મતા
ફાયીઓ, ઝફૃખા ફનેરા છે એ ફતાલે છે કે તે વભમે ણ
છે રાજી યે , ભાયે શાટુ ાટણથી ટા ભોંઘા રાલજ.. રક અજડ કાયીગય શતા. ખયે ખય ત્થય ઉય કતયણી
અને વળલ્કા જઇને એ વભમના વળલ્પ્કાયને વરાભ
એભાં ફૃડા યે ભયરીમા ચીતયાલજ..
બયલાનુ ં ભન થઇ ગયુ.ં ભશેળબાઈએ અભને ફાયીકાઈથી
ાટણથી ટા ભોંઘા રાલજ...
ફતાવ્યુ ં કે ત્થયની કતયણી ના નમ ૂના ટાભાં ફનતી
આ ગીત વંબાીને આણને ળેન ખ્માર આલે છે ? વલવલધ ડીઝાઈનભાં જલા ભે છે . લાલ ને છે ડે એક કૂલ છે
દયે ક સ્ત્રીને ભનવંદ એલા ાટણના “ટા” વાડી.
જેના ાણીભાં ઔધીમ ગુણ શતાં. જમાયે તાલ કે અન્મ
ગત ડીવેમ્ફયભાં ભાફૃં અને ભાયા બાઈનુ ં કુ ટુંફ, અભે કઈ ફીભાયી થતી ત્માયે રક આ કૂલાના ાણીનુ ં ઔધી
ફધા ૭ જણ ટે મ્ ટ્રાલેરયભાં ુનાથી ગીત ગાતા ભસ્તી તયીકે ઉમગ કયતાં.
કયતા, ારનુયથી નજીક આલેલ ું એક નાનુ ં ગાભ ગચત્રાવણી
ભશેળબાઈ અને તેભના ધભય ત્નીન ખ ૂફ ખ ૂફ
છે ત્માં વાંજના રગબગ ૯ લાગ્મે કડકડતી ઠંડી ભાં શોંચ્મા. આબાય ભાની ાટણની મુરાકાત સ્મ ૃવત તટ ય અંઢકત કયી
અભાય ઉતાય ફારાયાભ ેરેવ ઢયવટય , જે એક શેયીટે જ ાટણ થી વલદામ થમા. ખયે ખય કશેલાનુ ં ભન થામ છે કે “
in a ‘mela’. One thing that thrilled us was the ritual of making a wish and throwing small bananas into a big globe-like
structure with small openings onto the 2 nd storey of a
holy wooden chariot which was decorated for the occasion. The wish made would be granted if the banana went
into the globe through the small openings. People were
standing with big bunches of ‘elakki ‘ bananas and they
were getting sold like hot cakes. We too bought bananas
and rocketed them into the chariot. This was more of a
sport than a ritual. Life in metros has refrained us from
such experiences. Two things were remarkable – one is the
faith and devotion that villagers have for God and the second thing that I found was that people derived joy from
simple things. On the way back in the mini-bus that we got
in, I observed that while returning home from the ‘jatra’
each child was holding a plastic bat and ball, a doll, a gun
or a balloon. The excitement was evident on their innocent
faces that had lit up with joy even at owning such a small
gift. They were so happy and content in contrast to our
gadget freak, brand freak urban children with never ending
demands! Simplicity still lives in small towns and villages.
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ાટણ નશીં દે ખા ત કુ છ નશીં દે ખા”.......

કાશ્ભીયા ધીયજ ળાશ, ફેંગરય. 080-41261866 

ુ રૈ
કડ્ગભ

ભદુ યાઈ એ દગક્ષણ બાયતનુ ં એક ભશત્લનુ ં ળશેય છે .
જૂના
ળશેયભાંન ુ ં
એક
ળશેય
છે .
આ
ળશેયની
આજુ ફાજુ ની
ટે ક્કડીઓ તથા
નાના ડુ ગ
ં ય ય અનેક
તીથાંકયની મ ૂવતિઓ કંડાયે રી છે . એ જતા ખ્માર આલે છે કે
અશીં જૈન ધભી રકન લવલાટ શત. યં ત ુ કારાંતયે જૈન
લસ્તી ઓછી થતી ગઈ. રકલામકા એ છે કે ત્માયન યાજા
ણ વાધુઓનુ ં વન્ભાન કયત. યં ત ુ યાણી ળીલધભી શલાથી
એને જૈન પ્રત્મે નપયત શતી. એટરે એણે ઘણા વાધુઓને
ભયાલી નાખ્મા અને ભંઢદયને તડી નાખ્મા. છતાં ણ ઘણી
ટે ક્કડીઓ ય તીથાંકયની સુદય
ં
મ ૂવતિઓ છે .
કડગભરૈ
ભદુ યાઈ ની આવાવ જે ટે કડીઓ છે
એભાંથી વોથી વયવ ધાભ છે "કડ્ગુભરૈ" એટરે "Hill of
Vulture". એ ભદુ યાઈ થી ૯૧ કી ભી દૂ ય છે . રગબગ
આઠભી વદીની આ મ ૂવતિઓ છે . ત્માં ત્રણ ચલીવીની મ ૂવતિઓ
છે એટરે ગઈ ચલીવીના તીથાંકય, લતયભાન ચલીવી
અને આલતી ચલીવીના તીથાંકયની મ ૂવતિઓ છે . એ જતાજ
બાલવલબય થઇ જલામ છે . આ ડુ ગ
ં યની લચભાં એક ખુફજ
સુદય
ં
ઢશિંદુ ભંઢદય ણ છે . કડ્ગુભરૈ કલીરટ્ટી ગાભભાં છે
તે તુતીકયીનથી એકદભ નજીક છે .

ણચત્તન લાવર

ફનેરી ઢદલાર એભની અડગતાની ખાત્રી ુયે છે . ુયાણા
કાભાં જાવતબેદ લગેયે વભસ્માઓ ખુફ શતી. તમ રગબગ
૧૯૩૦ થી શઢયજનને ણ આ ભંઢદયભાં દળયન કયલા દે લાભાં
આલતાં. ગાંધીજી જ્માયે અશીં આવ્મા શતા ત્માયે તેભણે આ
લાતની વયાશના કયી શતી.
એકલાય અભે ઢયલાય વશ ત્માં ગમા શતા. ફેલ્રાયી
થી વંડુય આલતાં યસ્તા ની એક તયપ ઉંચા ઉંચા લયત ને
ફીજી ફાજુ ઉંડી ખાઈ, એ દૃ શ્મ જઈ ભન પ્રફુપ્લ્રત થઈ
ગયુ.ં સ્લચ્છ, વનભય અને પ્રદુ ણયઢશત એલા લાતાલયણનુ
આનંદ અનુબલતા અભે ભંઢદયે શોંચ્મા. ત્માંના ળાંવત ૂણય
લાતાલયણભભાં જાણે અનખુ વંગીત લાગતુ શતુ.ં સ્લચ્છ
ઝયણાભાં લશેત ુ ાણી જાણે ભંદભંદ ધ્લવન થી ધુન છે ડી યહ્ું
શતુ.ં
ભંઢદયભભાં અંખડ અને અડગ કુ ભાયસ્લાભીની મ ૂવતિ
જઈ. ત્મા અરગ અરગ ડેયીઓભાં ાલયતીભાતા, ગણેળ અને
કાવતિકેમ ની સુદય
ં
મ ૂવતિઓ ણ સ્થાવત કયે રી છે . આજ થી
ંદય લય શેરાં કુ ભાયસ્લાભી ના ભંઢદયભાં સ્ત્રીઓ ને જલાની
યલાનગી નશતી. ણ ૧૯૯૭ થી સ્ત્રીઓ ણ
કુ ભાયસ્લાભીના દળયન રઈ ળકે છે .
ગુરાફના ફગીચાભાં વલવલધ પ્રકાયના ગુરાફ જઈને
ઢદર ખુળીથી છરકાઈ ગયુ.ં ગુરાફની ભીઠી સુગધ
ં ત્માંના
લાતાલયણભાં ભીઠાળ ઘી યશી શતી. પ્રકૃવતની આ અણભર
વોગાદ ભાણી અભે ાછા પયતા શતા ત્માં એક જગ્માએ
શાડભાંથી આલેર નાનકડા ઝયણાના ાણી ને થ્થયથી
ફનાલેર ગામના મુખભાંથી આલતા જમા. ફન્ને શાથ બેગા
કયીને ાણી ીધુ.ં ભન ત ૃપ્ત થઇ ગયુ.ં
ત્માંથી થડા આગ શોંચ્મા ત્માં ફે નાના શાડના
લચ્ચેથી નદી લશેતી શતી. નદીના ઢકનાયે ફેવી નદી ને
તાની ભસ્તીભાં લશેતી જઈ રાગ્યુ ં કે નદી, આગ શુ ં છે
એની ગચિંતા કમાય લગય કે લી ભસ્ત ભજાથી આગ લધતી
જામ છે . એને જઈ ફે ઘડી જીલનની શાડભાયી વલરમ ાભી
અને નદીની જેભજ ભજથી જીલન જીલલાની પ્રેયણા ભી.
ખયે ખય વંડુય નાનકડુ ં ણ યીમાભણુ ં છે .

ભદુ યાઈ થી રગબગ 120 ઢકભી દૂ ય આલેર ગચિન
લાવર ભાં નાનકડી ટે કડી
ઉયની ગુપાભાં બગલાન
ભશાલીય તથા બગલાન ાશ્વયનાથ ની ફાયભી વદીની મ ૂવતિઓ
છે . ગુપાની અજામફી એ છે કે ત્માં શ્વાવ તથા શભીંગ ન
ડઘ વંબામ છે . પક્કત 10-15 વભવનટભાં ઉય ચડી જલામ
છે . ઉય જલા ગથીમા ણ છે . તેભજ નીચે સુદય
ં
ફગીચ
ણ છે .
એલી જ યીતે ભદુ યાઈ થી 5 ઢકભી થી 15 ઢકભી સુધીના અંતયે
તનરભ હશતેળ છે ડા,ફેલ્રાયી. 9449226670 
નાગભરૈ, માનેભરૈ, ઢકરલકુ ર, અયીટાટ્ટી, ઢકરકુ લીરકુ ડી,
ઉદમગીયી, અસ્તગીયી વલગેયે યભણીમ ટે ક્કડીઓ છે જ્માં
દાજીણરિંગ, તવક્કક્કભ, ભ ૂતાન
તીથાંકય ની મ ૂવતિઓ છે અને ગુપા અથલા ડુ ગ
ં ય ની કતયભાં
ઢશર સ્ટે ળન એટરે જ લૈબલ. ડુ ગ
ં યા અને લાદ,
વાધુઓ ભાટે આયાભ કયલાના ગફછાના ણ છે .
ૃક્ષ
વ
અને
લનયાજી,
ફૂર,
ઝયણા
ને
ધુ
મ્
ભવ.
આંખને એલ
આ સુદય
ં
ટે ક્કડીઓ ય ટ્રે ઢકિંગ કયલાની ખુફજ ભઝા
આલે છે . અઢશમાં જલા ભાટે ભદુ યાઈ થી લાશન ભી જામ છે . ત રબ રાગે યખે ક્યાંક એક વ ૃક્ષ જલાનુ ં યશી જામ કે એક
બાયતી હકળય વંગઇ ,ભદુયાઈ. 9442629102  લાદ કે એક ઝયણુ.ં વ ૃક્ષભાંથી વંતાકૂકડી યભત સ ૂયજ
કડય કડાત નથી. જેભ કઈ મુક્સ્રભ સ્ત્રી ચશેયા યન
વંડુય ન ુ કુ ભાયસ્લાભી ન ુ ભંહદય
ડદ શટાલે ને એની ખ ૂફસ ૂયતી દે ખામ તેભ ધુમ્ભવન આ
કનાય ટકભાં ફેલ્રાયી જજલ્રાનુ, વંડુય એક તાલુક છે . ડદ શટતાં જ કુ દયતની ખ ૂફસ ૂયતી દે ખામ. આંખ થાકતી
ફેંગરય થી ૨૬૦ ઢકભી અને ફેલ્રાયીથી ૪૦.૮ ઢકભી દૂ ય આ જ નથી.
નાનકડા ઘાભનુ ં પ્રાકૃ વતક વોન્દમય ભાણલા જેવુ ં છે . કુ દયતની
શાથ રંફાવુને
ં શથેીભાં ફેવી જામ ડુ ગ
ં યા. ંખ રગાડુ ં
યભગણમતા અશીં જલા ભે છે . વંડુય ઘાભ ચાયે ફાજુ થી ત ફની જાઉં લાદ. ધ ૂમ્ભવને કાયણે ફધુ ં જ યશસ્મભમ
‘આમયન ઓય’ના સુદય
ં
શાડથી ઘેયામેર શલાથી ત્માંન ુ ં રાગે. ઘડીક દે ખામ ઘડીક ન દે ખામ. યસ્તા ય નાનાં નાનાં
લાતાલયણ ઠંડુ શમ છે . આ ઘાભથી ૧૨ ઢકભી દૂ ય યભકડાં જેલા ઘય ને નાનાં નાનાં ભાણવ. જીની લણઝાય.
કુ ભાયસ્લાભીનુ ભંઢદય છે .
નાનકડી યભકડા જેલી રાગતી ટ્રે ન, નાનણના પ્રદે ળભાં
ઘણા લો ેશરા ચાલુક્યએ આ બવ્મ ભંઢદયનુ પયી રઇ જામ. ભાથુ ં ઊંચુ ં કયીને સ ૂમયસ્નાન કયલા ભથતા
વનભાય ણ કયે લ.ુ ભંઢદયનુ ભજબુત ફાંધકાભ અને થ્થયથી
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ઉંચા ઉંચા વ ૃક્ષ. ફૂર ણ અશીં ઉગે યસ્તા ઉય.
શાથ રંફાવુન
ં ે શથેીભાં ફેવી જામ ડુ ગ
ં યા. નાનાં,
ભટાં, કાા ઢડફાંગ, દૂ ધાાં, ચભકીરા, રીરા રીરાં,
ડુ ગ
ં યીરા, થયાાં ડુ ગ
ં યા- દાજીગરિંગથી વવજક્કભ જતાં
ુ ા ઝંડ ભળ્માં. જે વ ૃક્ષનાં નાભ આલડે તે ફધાં
યસ્તાભાં ફાંબન
જ આત્ભીમ રાગે ને ફીજાં ફધાં દસ્તી કયલા જેલાં. અશીનાં
રકની ભાન્મતા મુજફ મ ૃત ૂલયજને વંદેળા રખેર ધ્લજાઓ
વપેદ, રીરી, ીી, લાદી અશીં તશીં જલાભાં આલે. ઉંચી
ઉંચી લનથી પયપયતી જાણે વંદેળાઓ લશેતા યશે. યાભ
નદીની વાથે વાથે ચારતી ટીસ્ટા નદી એક ફાજુ યં ગરી
નદીને ભે છે . તેના જુ દા જુ દા યં ગન અશીં વંગભ. એક
શ્વેતલણયને એક નીરશ્માભા. ક્યાંક વલળા ત ક્યાંક વાંકડી.
નદીનાં વપેદ ટ ય વપેદ નાનાં ભટાં ગ અને અન્મ
આકાયનાં થ્થય. ઠંડી શલા. ઠંડી શલાન નળ ત કયે તે જ
જાણે.

ગેંગટક (તવક્કક્કભ)

રા ચગથી
ંૂ
૩૦ ઢકરભીટય દૂ ય ૧૨૦૦૦ પીટની ઉંચાઇ
ય છે બુભથાંગ લેરી. યસ્તાભાં ઉય જતાં એક છી એક
યશસ્મ ઉઘડતા જમાં. ક્યાંક ક્યાંકથી એક ડુ ગ
ં ય ડઢકયુ ં કાઢે
ને ાછના ફયપીરા લયત જાણે દાંવતમા કાઢે . જાણે
દુ વનમાબયનુ ં યશસ્મ એભાં. ધુમ્ભવ શઠતાં જ અનખી સ ૃષ્ષ્ટન
ઉઘાડ થામ. જાણે કઈ જાદુ ગય એક છી એક જાદુ
ફતાલત જામ છે . આંખભાં આ અચંફ જે નાનણથી ભેં
આંજ્મ છે તે કદીમે નાન થમ નથી. આટરાં ભટાં શાડ
ને આટરી ભટી નદી ને આટલું ભટું આકાળ આ નાની
અભથી આંખ કેલી યીતે વભાલતી શળે? ધુમ્ભવભાં આ ઘડીક
દે ખાતી ઘડીક અર થતી સ ૃષ્ષ્ટ કંઇક એલા જ અદભ ૂત
તત્લની ઓખ આે. ક્ષણે ક્ષણે રટાતી આ સ ૃષ્ષ્ટના યં ગ
કંઇક ભાનલીના ભનના યં ગ જેલાં જ ળાંત, અદભ ૂત, લીય
જીલનના ફધા જ યવ અશીં. અને આ દે લદાયના વ ૃક્ષ, પયી
ગેંગટકથી ાંચ કરાકના યસ્તે છે રા ચગ.
ંૂ
નથય પયીને હ્રદમભાં જગ્મા કયી રે.
વવક્કીભભાં ૯૫૦૦ પીટની ઊંચાઈ ય. ગેંગટકથી જતાં
આ બુભથાંગથી ટીસ્ટા નદીની ળફૃઆત થામ છે . અશીં
યસ્તાભાં ટીસ્ટા વાથે વાથે જ યશી. ક્યાયે ક અલ્રડ, ત ક્યાયે ક ધીય ગંબીય રાગતી ટીસ્ટાન જુ લા ત નીચે જ જઈ રીધ.
નાના ફાક જેલી, ત ક્યાયે ક છંછેડામેરી. યસ્તાનાં ાણીના ુરની નીચેથી ધવભવતી ટીસ્ટા, ડુ ગ
ં યની લચ્ચેથી દડતી
ુ ા ઝંડ ટીસ્ટા. ક્યાંક નાજુ ક નભણી ત ક્યાંક પ્રચંડ, ભશાકામ યૈ ાર.
ધધ ત ક્યાંક ફાઝયણાંઓ. પયી યસ્તાભાં ફાંબન
ભળ્માં. વલખુટા ડેરા વભત્ર જેલાં, ટે લીને ગપ્ા ચાયે ફાજુ ડુ ગ
ં યાને લચભાં હુ ં શાથ રંફાવુને
ં શથેીભાં ફેવી
ભાયતાં. વ ૃક્ષની જાતન કઈ ાય નશીં ને ડુ ગ
ં યા જ ડુ ગ
ં યા. જામ ડુ ગ
ં યા. આ ક્ષણ, આ વલાય, આ વાંજ, આ શ્વેત
ડુ ગ
ં યા છી ડુ ગ
ં યા. આગ ાછ ડુ ગ
ં યા. કાા ઢડફાંગ ફયપીરા શાડ, ટીસ્ટા નદી, નદી યન ુર ભાનલીના
ડુ ગ
ં યા. ભાથા પયે ર ભાનલી જેલા ત ક્યાયે ક ફયપથી ભન જેલ. લાદભાં લાદ થઈ યભે ભારું ભન. રીરાં
છલામેર ઉજજલ ડુ ગ
ં યા જાણે કઈ મગી લોથી ત કયે વ ૃક્ષથીમે રીલુ.ં આવભાની આકાળથીમે આવભાની.
છે ને તથી ઉજજલ દીવે છે . કાકા વાશેફ કારેરકયે ત
ચાંગ ુ રેક – (ગેંગટક-તવક્કક્કભ)
ડુ ગ
ં યાઓને રાઠી લાીને ફેઠેરાં ઋવઓ જૌ કહ્યાં છે ને.
શાથ રંફાવુન
ં ે શથેીભાં ફેવી જામ ડુ ગ
ં યા. અશીં ફેવીને આ
ગેંગટકથી ૧૨૪૦૦ પીટની ઊંચાઈએ આલેર આ રેક
રખુ ં છં ત ટીસ્ટા ાવેથી જ જામ છે . એન અલાજ વતત ભાચય ભઢશના સુધી થીજીને ફયપ ફની જામ છે . બાયતની
આવ્મા કયે છે . યાતના અશીં જાગે છે આ ટીસ્ટા, અને ફયપથી ફડય ય ાવે શલાને રીધે યસ્તાભાં જતાં થડે થડે અંતયે
આચ્છાઢદત શ્વેત લયત આ નદી આ નીયલ સ્તબ્ધતા ને વભરીટયી કે મ્ આલે. વીક્યયીટી ને વભરીટયીના લાશન ભે .
ભનભાં આ ફધા લચ્ચે શલાન આનંદ.
ચાંગ ુ રેકની આવાવ ણ ડુ ગ
ં યાઓ જ. યં ત ુ રેકની તદ્દન
ં યાઓની શાયભા ય ભાચય ભઢશનાભાં ફયપ ડે
આજે હુ ં આકાળ વાથે લાત ભાંડી ળકુ ં ને એના વાક્ષી નજીકના ડુ ગ
ને
કાાં
કાાં
થયીરા ડુ ગ
ં યાની કામા રટામ. કાાં કાાં
આ લયત, ને આ નદી. વોથી ઉંચા લયત ઉયથી લશેત ુ ં
ં યા ઉય વપેદ વપેદ ફયપ દે ખામ. એ શાડ
ઝયણુ,ં લશેતી નદી ને આ ફધાભાં લશેત ુ ં ભાફૃ ભન. કઈનેમ થયીરા ડુ ગ
વપે
દ
ચભકીરાં
ફની જામ. એ શાડ જ્માયે ીગલા ભાંડે
યકામ એભ નથી. આ નદી ને એને યકલા ભથતા ભટાં ભટાં
થ્થયને રીધે એ ખખાય
ંૂ
રાગે છે . આણા દઢયમા જેલી. ત્માયે થડ થડ ફયપ યશી જામ તે દે ખામ. આજે ફયપ ૧૦
સ ૂમાય સ્ત વભમે લાદ વો ગુરાફી ઝાંમલાા રાગે જાણે કે પીટના સ્રેફ જેલ. ક્યાં નાનણન યં ગફેયંગી ખાટ ભીઠ
એક વાભટી કે ટરી ફધી યીઓનાં લેયામેરાં લસ્ત્ર ! યીઓ ફયપન ગર ને ક્યાં આ ફયપ....યસ્તાભાં ગભબ ૂટ તથા
ણ શળે ક્યાંક આટરાભાંજ. યાત્રીની કાાળભાં આ જ શાથનાં ભજાં બાડેથી રીધાં. ફયપના શાડને અડતાં જ ભન
લાદ એટરાં વપેદ જાણે કે આકાળે વપેદ ધાફફૄં ન ઓઢ્ું ઝંકૃત થઈ ઉઠ્ુ.ં ભન મ ૂકીને ફયપથી યમ્મા.
શમ? યં ત ુ વાભેન ુ ં આ વ ૃક્ષ, આ લયત ને આ નદી જાણે કે
ફયપભાંથી ફશાય નીકી આવ્માં છી લયવાદ ડય
સ્તબ્ધ !
ને આખુ ં લાતાલયણ ફદરાઈ ગયુ.ં લધાયે નળીલું લધાયે ને
ં
ફૂર અને ઝાડી નશાઈને નીકળ્માં શમ તેલાં.
સ ૂયજ ઉગતાંથી યાત સુધીભાં આ આકાળે કેટરાંમ લધાયે સુદય.
યં ગ ફદલ્માં છે . ભનબયીને લ્શાણી કયી છે અશીં કૂદયતે ાછા શટર ય ગમા(ગેંગટક) ને ઓયકીડ ફ્રાલવયન ળ
ફૂરની, લયતની, ઝયણાની ને દે લદાયનાં વ ૃક્ષની. ફધુ ં જ જમ. જે ફૂર અભને યસ્તાભાં ભળ્માં તેઓ ણ અંદય શતાં.
એકભેકભાં તન્ભમ. શલે રાગે કે ળા ભાટે ઋવઓ આલી
ફીજે ઢદલવે દવ લાગ્મે ફૂન્ટશ ૂરીંગ (Phuntsholing)
જગ્માએ આલીને તાને ળધતા શળે? અશીં કંઈક એવુ ં તત્લ શોંચલા નીકળ્મા. ફૂન્ટશ ૂરીંગ એટરે ભ ૂતાન. બાયતથી
છે જેની ઓખ આે છે આ સ ૃષ્ષ્ટ ને જેને આણે ફધાંજ ભ ૂતાનન ભટ દયલાજ ઓંગ એટરે ફૂન્ટશ ૂરીંગ. તભે
કાયભાં કે ગે ઇષ્ન્ડમા-ભ ૂતાન આલ જા કયી ળક યભીટ
ળધી યહ્યાં છીએ. અને સ ૃષ્ષ્ટ કશી યશી છે તत्वभ असस !
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લગય. ણ આગ જતાં અભને ફધી જગ્માએ યભીટ
ફતાલલી ડી. ગેંગટકથી ફૂન્ટશ ૂરીંગ શોંચતા શાડ
યથી નીચે ઉતયતાં વીધા યસ્તાને વાટ ભેદાન રીરાં
રીરાં ને ભટા વલસ્તાયલાાં જમાં. ચાના ફગીચાઓ
એકયભાં થયામેરાં. યસ્તાભાં એક ફંગાી સ્ત્રીની રજભાં
ખાધુ.ં ચશેયા યનુ ં પ્રથભ શાસ્મ છે ક સુધી એનુ ં એ જ યહ્ુ.ં
સ્ત્રીને અન્ન ૂણાય અભસ્થી જ થડી કશી શળે? રાર ચાંદર ને
રાર ઢકનાયલાી વાડીભાં જાજયભાન રાગતી એ અજાણી
સ્ત્રી પ્રવન્નતાન ાઠ બણાલી ગઈ.
ફીજે ઢદલવે વલાયના દવ લાગ્મે થીમ્ુ ભ ૂતાનની
યાજધાની જલા નીકળ્માં. યસ્ત છ કરાકન યં ત ુ અભને
લાંક લાા યસ્તા ઉય ફવભાં દવ કરાક રાગ્માં. યસ્તાનાં
શાડ એક છી એક ને એની ઉય ઉગી નીકે રાં જગર.
ં

ભ ૂભતાંગ

ભ ૂભતાંગ એટરે ભ ૂતાનનુ ં સ્લીટઝયરેન્ડ. આખુ ં રશ્મ
પયી ગયુ ં જાણે પયી કઈએ જાદુ ની છડી પેયલી. શલાભાં
તાજગી ને આકાળ ણ તાજુ .ં નીચે ઉય ડુ ગ
ં યા ય ઉબેરા
વ ૃક્ષ. ઉંચા નીચા જાણે કતાયભાં કલામત કયલા ઉબેરાં
વળસ્તફિ વૈવનક. નદીનાં ાણી યે વ કયલા દડતા શમ તેલાં.
યસ્તાભાં ફૂર ણ અલનલા.
અશીં ણ ભનેસ્ટયી જઈ. અંદય જલા ખ ૂફ જ
યીસ્ટ્રીક્કળન. ફધુ ં જ યશસ્મભમ. કઈને એના ઇવતશાવ વલળે
કળી જ ખફય ન શમ. અંદય યશેતા ભન્ક્કવને ણ નશીં.
લયવાદભાં રતા શોંચ્મા. થડી લાય યાશ જઈ. અંદય
જલા દયલાજ ખ ૂલ્મ ને ગવથમા ચડીને ઉય ગમાં.
રગબગ ફધે એવુ ં જ લાતાલયણ. અશીં ઘીના ખ ૂફ ભટા
દીલાઓ જમાં જેભાં ભાનતા કયનાયાંઓ ઘી મ ૂકી જામ.
આણે ત્માં ભંઢદયભાં શમ તેલાં ઘંટ ણ લગાડલાની
ભનાઈ. રંફગ આકાયના અવંખ્મ ઘંટ ભનેસ્ટયીની
ચતયપ પયતા અને ઉય એભનુ ં ધાવભિક રખાણ.

થીમ્ુની શટર ડ્રુકભાં ત્રીજા ભા ય વયવ કઝી ફૃભ
ભળ્મ. લાદી યં ગના ડદા ને લાદી યં ગના ફેડ સ્પ્રેડ .
અંદય રાકડાની ેનર ઉય યં ગયગાન, તેભનાં અરગ
અરગ શુબ ગણાંતા પ્રતીકથી ચીતયે રાં ને વનેયી યં ગથી
ળણગાયે રાં. ત્રણ ફાજુ ની ફાયીઓભાંથી જુ દા જુ દા ડુ ગ
ં યાઓ
ફશાય નીકી પયી ફીજી ભનેસ્ટયી ઉય ચઢીને
દે ખામાં. થયુ ં આ ફૃભભાં યશીને જ વભમને ડુ ગ
ં યાઓની ઉય
ફશાયથી જઈ. ફાજુ ભાંથી શાડભાંથી ભંઢદય લાટે નીકતુ ં
ને ાછ જત જમા કફૃં. દયે ક ફૃભભાં બુિ બગલાનની
શરી લટય ીધુ.ં ખ ૂફ જ ઠંડુ અને આશરાદક. એભના કશેલા
ટીચીંગ્વનુ ં એક ુસ્તક. અશીં જ્માં જાલ ત્માં બુિ તભાયી વાથે
મુજફ યગવનલાયક.
જ.
અશીં ડુ ગ
ં યા ઉય વ ૃક્ષ ને નીચે વાટ રીરા
ભ ૂતાનભાં ડુ ગ
ં યાઓ, ઝયણાં ને વ ૃક્ષ વવલામ જલાનુ ં
ભેદાનભાં ઘય અને ખેતી. અશીં લાંવની લાડની ગથ
ં ૂ ણી વાલ
શમ ત એભની ભનેસ્ટયીવ અને ઝોંગ. ભનેસ્ટયી એટરે
અરગ ને એલી જ ગથ
ં ૂ ણીભાં ભટાં ભટાં લાંવના ીડાં
બુદ્ધિસ્ટ ટે મ્ર. અશીનુ ં લાતાલયણ કઈંક જુ દું. દયે ક
ધ્માન ખેંચે. નાનાં નાનાં છકયાઓના ચશેયા ય રારી ફૂટે રી
ભનેસ્ટયીની ફશાય રંફગ આકાયના યં ગીન ગ ગ
ને નાનાં એભના શાથ દૂ યથી આલકાયતાં. અશીં ગલભેન્ટ
પયતાં જ લાગતાં એભના ઘંટ જમાં. ફશાય એક અરગ
શાઉવભાં યહ્યાં. અંદય એભનુ ં ટ્રે ડીળનર શીટય ને ઉય
ઓયડાભાં વેંકડ દીલા એક વાથે ફતાં જમાં. આ શેરા
ચીભની. ફૃભભાં ફધુ ં જ રાકડાનુ ં પનીચય. દીલાર ફશાયથી
ફધગમાભાં આલા વેંકડના ઢશવાફે દીલાઓ જમાં છે . જફૃય
વીભેન્ટની વપેદ યં ગની ને ઘયભાં ફાયીઓભાંથી દે ખાતાં
કંઈક ભશાત્મ્મ શળે તે ળધવુ ં યહ્ુ.ં
રીરાં, લાદીને રાર ડદાઓ.
થીમ્ુના શેન્ડીક્રાફ્ટ એમ્યીમભભાં ગમા જ્માં
રીરાં વ ૃક્ષ ને રીરાં રીરાં ભટા ભેદાન ને તેવ ુ ં જ
વલકયા ચશેયાલાા ભાસ્ક, એભના કડાં તથા કાગ
રીલું ભાફૃં ભન. નીચે અરઝર દે ખાતી નદી, થ્થયની
ઉયના ગચત્ર જમાં. ભ ૂતાનના દયે ક ઘયની વલળેતા કશ કે
ા ને ઘાવભાં ઉગેરાં નાનાં નાનાં વપેદ ફૂર. રાકડાંના
વભાનતા એ જ એક વયખા રાગતાં ઘય ફશાયથી ગચત્રકાભ
રગ્વ. ઠેય ઠેય યસ્તાભાં આલતી રાર, રીરાં, ીા,
કયે રાં ઉય ધ્લજા ને એક વયખી ફાયીઓભાંથી દે ખાતાં
લાદીને વપેદ યં ગની ધવ્જાઓ  ૂલયજની માદ જેલી, ગ
યં ગફેયંગી ડદાઓ.
ગ થયાઓ (પયી) આખી સ ૃષ્ષ્ટ લયવાદભાં બીંજાઈ યશી.
ભ ૂતાન ગલભેન્ટ વળક્ષણ તથા ભેડીકર એક્કવેન્વીવ બીની બીની લધાયે બીંજલે તેલી.
ફ્રીભાં આે છે . ભ ૂતાનીવ ેઈન્ટીંગની કા અકફંધ યાખલા
ટ્રોંગ્વા
એક સ્કુ ર થીમ્ુભાં છે જ્માં ગલભેન્ટના ખચે ાંચવ જેટરા
થીમ્ુથી દવ કરાકે ટ્રોંગ્વા આવ્મા. યસ્તાભાં એકભાંથી
છકયા-છકયીઓ વલવલધ કા જેલી કે ેઈન્ટીંગ, સ્કલ્ચય,
ફીજા
શાડ
નીકતા દે ખામાં. પયી પયીને શાથ રંફાવુ ં ને
સ્રેટ કાલીંગ, વુડ કાલીંગ, એમ્બ્ઈડયી લગેયે જુ દા જુ દા
ં યા. અલનલાં ઝયણાં ભળ્માં. ઉયથી
લગયભાં કયતાં દે ખામાં. ફાય લયવના નાની ઉંભયનાંને મ ૂવતિ શથેીભાં ફેવી જામ ડુ ગ
ફનાલતાં જમાં. એભની ડયભેંટયી જઈ. વરભાનખાનને નીચે દે ખાતી નદી નાનકડી દે ખાઈ. ક્યાયે ક વાથે ચારતી ત
ક્યાયે ક અચાનક દૂ ય થઈ જતી. વાંજના વાડા ાંચ લાગ્મે
ળાશફૃખખાનનાં પટા એભના ફૃભની ઢદલાર ય જમાં.
ભ ૂતાન સ્ટે મ્પ્વ ફનાલલા ભાટે ખાવ પ્રવવિ છે . અશીં ત્માં શોંચી ત્માનુ ં ઝોંગ જલા ગમા. ઝોંગ એટરે એભની
ભ ૂતાનના યાજાની વલવલધ અને વલવળષ્ટ સ્ટે મ્થી કયીને ારાય ભેન્ટ કે એડવભનીસ્ટ્રે ટીલ ઓઢપવ. અશીં એભના ભન્ક્કવ
ઇંગ્રેન્ડની યાણી, વપ્રન્વ ચાલ્વય, ડામના તથા વલવલધ શુ, ણ યશે. અંદય એક બુિનુ ં ટે મ્ર શમ. ફીજા ણ ઘણા
ટે મ્ર શમ. આ ઝોંગ ૧૬૪૦ભાં ભ ૂતાનના યાજાન પટય શત.
ક્ષી, પ્રાણી, કાય, ટ્રે ન લગેયે વલમ યની સ્ટે મ્પ્વ જઈ.
એટરે ફયાફય ઢકલ્રા જેવુ ં યશસ્મભમ અને બેદી રાગે .
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વાંજના વાડાાંચ લાગ્મે ણ અંધાફૃં. અંદય જતાં યસ્તાભાં
વાંકડી રાંફી ફાયીઓ દે ખામ. જેભાં ત ગઠલતા શળે. આ
ઝોંગની અંદય રગબગ નાનાં ભટાં ૫૦૦ જેટરાં ભન્ક્કવ છે .
ભરુન કડાભાં ળબતી ઉજી ચાભડી, એક જેલાં વયખા
ચશેયા ને ફશાયની દુ વનમાથી અજાણ. ફશાયનાઓ ભાટે અંદય
જલા યભીટ જઈએ. અંદયનુ ં ભંઢદય જયુ.ં કે ટરાંમ લો
જૂન ુ ં જેભાં બુિની વનેયી યં ગની અદભ ૂત વોમ્મ મ ૂવતિ જઈ.
થયુ ં અશીં કંશી આટરાભાં જ બુિ! શળે. આખુ ં રાકડાનુ ં
પરયીંગ. વદીઓ જૂનાં રાકડાં ઉય કઈના ગરાંની છા
જઈ. અંદયની દીલાર ય એભનુ ં સ્થાવનક યં ગયગાન. બુિ
ધભયગ ૂફૃઓ ને વલકયા ભઢાંઓ ને વલવલધ અજગય. એક
યશસ્મ ઘ ૂટાતુ ં યહ્ુ.ં ભટાં ભટાં ચગાન, ભટી ભટી
થ્થયની રાદીઓલાાં ને વદીઓ જૂન વપેદ ઉંચી ઉંચી
દીલાર લા આ ઢકલ્ર. ફાજુ ભાંથી નાની નદી લશેતી
જણાઈ.

ાય

ાય ફર એટરે શેરાં દે લદાવની ાય જ માદ
આલે ને વાથે ળયદફાબુ. ાય એટરે ભ ૂતાનનુ ં એકભાત્ર
શલાઈભથક. ભ ૂતાનથી ાછા પયતાં ાયથી આકાળભાં ઉડતાં
લાદનુ ં એક વામ્રાજ્મ જયુ.ં કદી ન જયુ ં શમ તેવ.ુ ં
વપેદથી ણ વપેદ લાદના ગુચ્છે ગુચ્છા. ઢગરે ઢગરા.
જાણે કે લાદ જ લયત, લાદ જ ાણી ને લાદ જ
લન. એક ઢકયણ સ ૂયજનુ ં ભેઘધન ૂ ફનીને ફાયીએથી

Æh‚dp„
A‚ych¡gp
Mpk
k„cpfZpê$‘u âk„Np¡‚¡ iåv$p¡dp„ Apg¡Mu
b^p„ kp’¡ share L$fhp‚p¡ lº„ ‚d° âepk L$ê„$
Ry>„. rhrh^ âv$¡ip¡dp„ âhpk L$fhp‚p¡, A¡‚p
Ly$v$fsu kp¦v$e® kp’¡ Ðep„‚u cpsuNm k„õL©$rs,
sl¡hpfp¡, kpdpÆL$ furs-qfhpÅ¡ hN¡f¡
ÅZhp‚p¡ A‚¡ dpZhp‚p¡ M|b ip¡M R>¡. L¡$.hu.Ap¡. k¡hp kdpS>
dy„bC‚p dprkL$ dyM‘©›$ "‘Nv$„X$u' ‚p g¡Mp¡ dpV¡$ hj® 201213 dpV¡$ îu ‘pð®Q„ÖkyfuðfÆ iuëX$ ’u kçdpr‚s L$fhpdp„
Apìep¡ R>¡.

v$¡hc|rd - qL$ßp¥f
ApS>¡ Ap‘Z¡ A¡hu s‚phcfu tS>v$Nu Æhu füp R>uA¡ L¡$
khpf’u kp„S> ky^u OqX$epm‚p L$p„V$p‚u S>¡d v$p¡X$u-v$p¡X$u‚¡ ’pL$u
S>CA¡ R>uA¡. Äepf¡ Ap‘Z‚¡ ‘p¡sp‚p dpV¡$ A‚¡ ‘qfhpf dpV¡$
kde ‚’u sp¡ Ly$v$fs¡ Ap‘¡g kp¦v$e® dpZhp‚u aŸfkv$ ¼ep„’u
lp¡e? dpZk ‘pk¡ ¼epf¡e kde lp¡sp¡ ‚’u ‘Z kde L$pY$hp¡
‘X¡$ R>¡. iy„ Ap‘ klº‚¡ ‚’u gpNsy„ L¡$ Aphu d¡L¡$r‚L$g gpCadp„’u
’p¡X$p¡ kde L$pY$u ‘p¡sp‚p Ly$Vy„$b kp’¡ ’p¡X$uL$ lmhu ‘mp¡ dpZuA¡
A‚¡ âv|$rjs hpsphfZdp„’u ’p¡X$p qv$hk dy[¼s d¡mhu ¼ep„L$
Ly$v$fs‚p Mp¡m¡ õhÃR> A‚¡ spÆ lhp a¡akpdp„ cfu spS>Nu
d¡mhuA¡ A‚¡ âcy‚u DÐL©$ô$ c¡V$ A¡hu "âL©$rs' ‚¡ d‚ d|L$u‚¡
dpZuA¡.
Ap‘Z¡ blº cpÁeipmu R>uA¡ L¡$ cpfs‚¡ Ly$v$fs¡ Mp¡bg¡-

પ્રલેશ્યુ.ં સ્લપ્નનાં યં ગ જેવુ ં ભેઘધન ૂ. દૂ ય દૂ ય ફયપીરા
ઢશભારમના ચભકતા લયત જાણે કે તાયી ને ભાયી લચ્ચેન ુ ં
અંતય. કદાચ જેને ાભલા ભથુ ં છં હુ ં તે જ અંતય ફનીને
લશી યહ્ું છે હ્રદમભાં ને ળધુ ં છં એને ફશાય. હ્રદમભાં લશે છે
પ્રેભના દૂ ત જેલાં લાદ. લાદ ભાયી ાંખ. લાદ ફની
ગઈ આંખ. આ જગત આખુ ં લાદ. હુ ં એક લાદ, ત ં ૂ એક
લાદ. એકભેકને ાભલાની યભત  ૂયી કયીશુ ં શુ ં અશીં જ !
એકભેકભાં યલામેરાં લાદ, એકભેકભાં ખલામેરાં લાદ,
સ ૂયજન પ્રકાળ ડતાં ઉજાં થતાં લાદ, લયતની ેરે
ાયથી આલતાં લાદ. દયે ક લાદનુ ં ઉદબલસ્થાન અશીં જ.
ાયથી વલભાનભાં ઊંચેથી દે ખાતા ડુ ગ
ં યાઓ એકભેકભાં શાથ
યલતા ડુ ગ
ં યાઓ. ઉંચા, રીરાં, ભ ૂખયાં ડુ ગ
ં યાઓ. આવુ ં એક
જગત શળે એની જાણ કમાં શતી! આંખને કે ભનને થામ કે
કણ જતન કયતુ ં શળે આ ડુ ગ
ં યાઓનુ,ં ને એભાંથી લશેતા
ઝયણાનુ,ં નદીનુ.ં લશેતી નદી, લશેતા ઝયણાં, લશેતા લાદને
આ ફધાભાં લશેત ુ ં ભાફૃં ભન. કશુકં ાભવુ ં છે જે આ ફધાને
ભન બયીને ાભે છે તેને ણ કમાં છે એ? સ ૂયજ ક્યાયન
વંતાકૂકડી યભે છે (ભાયી વાથે). ક્યાયે ક નીચે યસ્તા ય યસ્ત
થઈ ક્યાયે ક ાણીભાં ાણી થઈ ક્યાંક પ્રકાળે કઈ લાદ
ય લાદ થઈ ભાયી અંદયના પ્રકાળને વત્મ થઈ પ્રકાળલા
દે સ ૂયજ. લયવથી યાશ જઈ છે ભેં આ  ૃથ્લી ય સ ૂયજ
થલા.

પ્રતતબા યવેળ વાલરા, ફેંગરય.

Mp¡bg¡ kp¦v$e® Apàey„ R>¡. rhð‚p L$v$pQ Ap A¡L$ S>v$¡idp„
ApV$gp h¥rhÝecep® cp¥Np¡rgL$ n¡Óp¡ Å¡hp dm¡ R>¡. Al] DÑfdp„
bfapÃR>pqv$s rldpge‚p Xy„$Nfp¡ R>¡, v$rnZ¡ Ap„v$pdp‚dp„ fdZue
kp¡‚¡fu dMdgu f¡su’u ip¡csp A‚¡ f„Nb¡f„Nu v$qfepC Æhk©rô$ A‚¡ L$p¡fëk’u cf‘|f kdyÖ sV$p¡ R>¡. Q¡fp‘|„Æ S>¡hp kp¥’u
h^y hfkpv$ A‚¡ Living Root Bridges R>¡ sp¡ L$ÃR>dp„ ka¡v$ v|$^
S>¡hp¡ ‘|‚d‚u fps¡ Mugu DW$sp¡ fZ R>¡. NyS>fpsdp„ tkl‚u
NS>®‚p sp¡ L$gL$Ñp‚p ky„v$fb‚ S>¡hu l¡qfV¡$S> kpCV$dp„
d¡ÞN°p¡ìT‚p S>„Ngp¡dp„ b„Npg V$peNk®‚u bp¡gbpgp R>¡. Apsp¡
’C Ly$v$fs‚p kp¦v$e®‚u hps. cpfs‚u DÃQ k„õL©$rs, L$mp A‚¡
ApqL®$V¡$L$¹ Qf‚u hps L$fuA¡ sp¡ fpS>õ’p‚dp„ b¡‚d|‚ S>e‘yf,
Dv$e‘yf, Apby-v$¡ghpX$p, S>¡kgd¡f‚u Av¹$cys L$pfuNufu. sp¡
Ðep„‚p L$gfaŸg d¡mpAp¡ ‘Z vy$r‚epcf‚¡ ApL$j£ R>¡. L$Zp®V$L$,
dÝe âv$¡i, Ap¡qfõkp, sprdg‚pXy$ A‚¡ L$ÃR>‚p ^p¡mphufp S>¡hp
âprQ‚ õ’p‘Ðe, ‘pV$Z‚u fpZL$uhph S>¡hp A‚¡L$ õ’mp¡‚p¡ Å¡
kfhpmp¡ dp„X$p¡ sp¡ Ap b^y„ Å¡hp dpV¡$ L¡$V$gpe S>‚d g¡hp ‘X¡$.
iy„ Ap‘Z¡ Ly$Vy„$b kp’¡ Aphp õ’mp¡A¡ S>C‚¡ Ap‚„v$ kp’¡ qfg¡L¹$k
‚ L$fu iL$uA¡?
lº„ OZp õ’mp¡A¡ Nep¡ Ry>„ ‘Z V²¡$qL„$N‚p ip¡M‚¡ L$pfZ¡
gNcN 10 hj®’u rldpQg A‚¡ DÑfp„Qg sp¡ v$f hj£ S>hp‚y„
’pe S>. Ðep„ S>hp‚u hps Aph¡ Ðepf¡ A¡L$ DÐkpl A‚¡ Dd„N‚u
gl¡fL$u s‚-d‚dp„’u ‘kpf ’C Åe. L$p¡CL$ V|$fdp„ rlg õV¡$i‚¡
S>hp‚u, kpfu 3-5 õV$pf lp¡V$gp¡dp„ fl¡hp‚u A‚¡ QV$pL¡$v$pf
hp‚NuAp¡ Mphp ky^u S> Ap‘Zu V|$f kurds flu Åe R>¡.
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dlpbm¡ðf, d‚pgu, ‚¥r‚spg, ridgp A¡hp„ V|$qfõV$ õ‘p¡V¹$k
L$dri®eg ’C Nep R>¡, S>¡ l„d¡ip âhpkuAp¡’u Dcfpsp lp¡e R>¡.
L$Qfp¡, N„v$L$u A‚¡ NuQsp’u ‘f A¡hp„ L¡$V$gpe fdZue õ’mp¡ R>¡
Äep„ lSy>„ kp¦v$e® AL$b„^ R>¡. rldpQg âv$¡i‚p¡ blº Ap¡R>p¡
ÅZusp¡ A‚¡ V|$qfõV$p¡ dpV¡$ blº kNhX$p¡ L¡$ lp¡V$gp¡ ‚ lp¡hp’u
A‚¡ BÞäpõV²$¼Qf X¡$hg‘d¡ÞV$‚p Acph¡ V|$f Ap¡‘f¡V$f‚p¡ a¡hf¡V$
‚ lp¡e A¡hp¡ ‘Ë$p¡ qL$ßp¥f, [õ‘su A‚¡ gplp¥g V|$f sfuL¡$
Ap¡mMpe R>¡.
Ap ApMu kaf Agp¥qL$L$ R>¡. Äep„ lqfepmy qL$ßp¥f A‚¡ Mpk
L$fu‚¡ kafS>‚, S>fv$pgy, AMfp¡V$’u gv$¡gp h©np¡ sdp{„$ d‚
dp¡lu g¡i¡. sp¡ [õ‘su S>¡ "Cold Desert", A¡V$g¡ L¡$ W„$Xy$ fZ
L$l¡hpe R>¡. A¡‚p L$gfaŸg Xy„$NfpAp¡ 14500 aŸV$‚u KQpCA¡
hk¡gp NpdX$pAp¡, rh‘fus ‘qf[õ’sudp„ Ly$v$fs kp’¡ TT|du
Æh‚‚¡ dpZsp Ðep„‚p gp¡L$p¡, dpV$u s’p gpL$X$p’u b‚¡gu lÅfp¡
hj® S|>‚u Av¹$c|s dp¡‚¡õV²$uAp¡ A‚¡ ky„v$f smphp¡ Å¡C v$„N flu
S>hpe R>¡. gplp¥g ‘Z bV¡$V$p, hV$pZp, S>h A‚¡ AdyL$ S>X$ubyË$uAp¡‚u M¡su L$fsp¡ lqfepmp¡ âv$¡i R>¡. ky„v$f dL$p‚p¡’u
ip¡csp NpdX$pAp¡, kp’¡ hl¡su ‚v$u, ‘yfps‚ Archaeological
Site A¡hy„ 5000 hj®’u ‘Z S|>‚y„ d©Ly$gdpsp d„qv$f, Dv$e‘yf‚y„
d„qv$f, ky„v$f hp¡V$f ap¡ëk Å¡hp‚p¡ ‘Z A¡L$ glphp¡ R>¡. 12 ’u
13 qv$hk‚u Ap V|$f sdpfp s‚-d‚ ‚¡ ip„rs A‚¡ Aph‚pfp
hMs dpV¡$ ‚hp¡ DÐkpl A‚¡ Dd„N ‘|fp¡ ‘pX¡$ R>¡, ’pL$ Dspfu
‚pM¡ R>¡, kp’¡ Ap‘Z‚¡¡ Agp¥qL$L$ k„õL©$rs A‚¡ kp¦v$e®‚y„ fk‘p‚
L$fph¡ R>¡.
R>¡‰p ÓZ hj®dp„ ÓZ hMs Ap Av$¹cys kqL®$V$ (Circuit)
dp„ rdÓp¡, Ly$Vy„$rbS>‚p¡ kp’¡ S>hp‚p¡ dp¡L$p¡ dþep¡ Ðepf¡ Sy>v$p-Sy>v$p
drl‚pAp¡dp„ A¡‚p Sy>v$p õhê$‘p¡ Å¡C‚¡ Mf¡Mf ^Þesp A‚ychu.
v$f hj£ A¡L$ hMs sp¡ rldpge‚p Ap ‘rhÓ õ’mp¡‚u epÓp
L$fhu A¡hp¡ d‚p¡d‚ r‚òe L$ep£.
dpfp Ns Sy>gpC‚p âhpk‚p ap¡V$p Å¡C‚¡ âL©$rs â¡du A¡hp„
dpfp dçdu-‘à‘p‚¡ Ap õ’mp¡A¡ S>hp‚y„ d‚ ’ey„. ‘Z 75
hj®‚u he¡ ApV$gu JQpCA¡, Mfpb fõsp A‚¡ h¡ÆV¡$qfe‚
aŸX$‚p Acph¡ L¡$hu fus¡ S>C iL$uA¡ A¡hp¡ cph dpfu kdn
âL$V$ L$ep£ Ðepf¡ d¢ sfs A¡d‚¡ L$üy„ L¡$ tQsp ‚ L$fip¡, Ap‘Z¡
kp¦v$e® dpZhy„ R>¡ sp¡ a¼s qL$ßp¥f S>CA¡. kàV¡$çbfdp„ Ðep„
kafS>‚p¡ h©np¡ ‘f’u sp¡X$hp‚u iê$Aps ’pe R>¡. Ðepf¡ ApMu
gpg-gpg h¡gu Å¡hp‚u dÅ dpZuiy„. Å¡sÅ¡spdp„ 18 S>Z‚y„
Adpfp Ly$Vy„$b‚y„ N°y‘ s¥epf ’C Ney„. S>¡Ap¡ ‘l¡gp ‘Z dpfu kp’¡
‚¥r‚spg, dy¼s¡ðf hN¡f¡ afu Q|¼ep R>¡. d¢ A¡d‚u ‘pk¡ A¡L$
ifs d|L$u L¡$ s¡Ap¡‚¡ fp¡S>‚u 5-6 L$gpL$‚u kaf A‚¡ S>dhpdp„
flexible fl¡hy„ ‘X$i¡, compromise L$fhy„ ‘X$i¡, sp¡ S> s¡Ap¡
Ap kp¦v$e®‚¡ dpZu iL$i¡. dykpafu v$fçep‚ dmsp äºV$, ’¡‘gp,
cpMfu, MpMfp, v$lu, b°¡X$-bV$f kp’¡ fõspdp„ Aphsp ^pbp
‘f S>dhp‚u s¥epfu lp¡e, A-Class L¡$ 5 õV$pf lp¡V$gp¡‚p õ’p‚¡
õV$pÞX$X®$ lp¡V$gp¡ ‘Z "ky„v$f NpdX$p' ‚p¡ rMspb d¡mh¡g NpdX$pdp„
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fl¡hp‚u s¥epfu lp¡e A¡‚¡ S> dpfu kp’¡ Aphhy„. b^pA¡ dpfu
hps‚¡ õhuL$pfu A‚¡ rhðpk d|L$u‚¡ Av¹$cys âL©$rs‚¡ dpZhp‚p¡
r‚òe L$fuA¡ gu^p¡. sp. 17du kàV¡$çbf¡ 12:00 hpN¡
Q„v$uNY$$ A¡f‘p¡V®$’u V¡$ç‘p¡ V²$ph¡gfdp„ Adpfu kaf‚u iyc
iê$Aps ’C. hÃQ¡ Aphsp h¥óZh ^pbp ‘f ‘l¡gp bp¡g ‘f
sixer ‚u S>¡d b^pA¡ ‘‚uf ‘fpW$p, Apgy ‘fpW$p, dygu ‘fpW$p,
Np¡bu ‘fpW$p, d½¡$ L$u fp¡V$u kfkp¢ L$p kpN ‚u dÅ dpZu.
^pbphpmp‚u ‘uW$ ’pbX$u õhpqv$ô$ cp¡S>‚ dpV¡$ Arc‚„v$‚
Apàep Ðepf¡ d‚¡ A„v$f’u A¡L$ rhðpk b¡W$p¡ L¡$ 50 hj®’u 76
hj®‚u Jdf‚y„ Ap N°y‘ Æh‚‚y„ A¡L$ Ad|ëe k„cpfÏ„ gC ‘pRy>„
afi¡ A¡ ‚½$u. Ad¡ kp„S>¡ ridgp’u gNcN 30 L$u.du. A„sf¡
Aph¡g dip¡bfp Npd’u ‚uQ¡ 9 L$u.du. Dsfu‚¡ h¡gudp„ Aph¡g
A¡L$ M|b S> ky„v$f qfkp¡V®$‚p ky„v$f rhgpdp„ ‘lp¢Ãep. kp„S>¡
A„^pê„$ ’C S>sp A¡ S>Áep‚u M|bkyfsu‚u Mbf ‚p ‘X$u.
khpf¡ Äepf¡ DW$ép Ðepf¡ Qpfp¡ sfa ky„v$f ‘pC‚ A‚¡ Ap¡L$ ‚p
OV$pv$pf h©np¡’u ip¡csp KQp ‘h®sp¡‚u lpfdpmp A‚¡ ‘nuAp¡‚p
duW$p L$gfh’u N|„S>sp hpsphfZ‚p¡ ‚Åfp¡ Å¡C klº fp¡dp„rQs
’C Nep A‚¡ lj®‚u rQrQepfu ‘pX$sp ‘p¡sp‚p dp¡bpCg A‚¡
L¡$d¡fpdp„ ap¡V$p ‘pX$hpdp„ Ap¡sâp¡s ’C Nep.
ÓZ b¡X$ ê$d ^fphsp A¡L$ rhgp A¡hp ÓZ rhgpdp„ A„v$f
‚p‚L$Xy„$ qL$Q‚ A‚¡ X$pet‚N lp¸g lsp. Ad¡ b^p„ ÓZ¡ rhgp‚u
kpd¡ Aph¡gu ky„v$f dYy$gudp„ b¡ku khpf‚p Ap Ly$v$fsu kp¦v$e®‚¡
dpZu b^p A¡L$ S> rhgpdp„ c¡Np ’ep. b^p Ly$Vy„$b‚p kæep¡A¡
‘p¡sp‚u S>hpbv$pfu D‘pX$u gu^u. b°¡X$-bV$f, kp’¡ gph¡gp
MpMfp, L$Qp¡fu, Np¡m‘p‘X$u, gpXy$, Np„qW$ep‚p l¡hu b°¡L$-apõV$
kp’¡ Bg¡¼V²$uL$ qL$V$gudp„’u Nfd ‘pZu ‚p„Mu BÞõV$ÞV$
dkpgphpmu Nfdp-Nfd Qp‚u gl¡S>s dpZu. Ly$v$fs‚p
kpr‚Ýedp„ ‚p‚p-dp¡V$p$ b^p Ly$Vy„$buAp¡‚¡ W„$X$u Apbp¡lhpdp„ Nfd
Qp‚¡ QyõL$u kp’¡ lmhu ‘mp¡ dpZsp Å¡hp‚p¡ ‘Z A¡L$ glphp¡
lsp¡.
gNcN 11 hpN¡ Ad¡ 150 L$u.du ‚p A„sf¡ Aph¡g
kflp‚ dpV¡$ fhp‚p ’ep. hÃQ¡ S>dhp dpV¡$ A‚¡ Qp dpV¡$ A¡L$pv$
L$gpL$‚p¡ b°¡L$ gu^p¡. kp„S>¡ gNcN 8 hpN¡ Adpfu ANpD byqL„$N
L$fphu lsu A¡hp„ cudL$pgudpsp‚p âpQu‚ d„qv$f‚p ‘qfkfdp„
Aph¡g gpL$X$p‚u ‚L$iuL$pd L$f¡gu ^fdipmpdp„ ‘lp¢Ãep.
ANpD’u k|Q‚p Ap‘¡gu A¡V$g¡ kpdp‚ Ðep„‚u õhÃR> A‚¡ ky„v$f
ê$dp¡dp„ Np¡W$hu, bpSy>dp„ Aph¡gu cp¡S>‚ipmpdp„ Nfdp„Nfd v$pm
-cps, ipL$, fp¡V$gu‚y„ cp¡S>‚ gC b^p„ r‚Öp^u‚ ’ep.
khpfdp„ b^p„ DW$ép Ðepf¡ kpd¡ Agp¥qL$L$ b¡ dpm‚y„ gpL$X$p‚y„
d„qv$f A‚¡ ‘l¡g¡ dpm¡ Aph¡gu ê$dp¡‚u blpf N¡g¡fudp„’u v|$f
ky^u v$¡Mpsp Xy„$Nfp¡, ky„v$f õhÃR> ‘qfkf, ‚L$iuL$pd L$f¡gu
gpL$X$p‚u Bdpfsp¡ A‚¡ D‘f ‘Ð’f‚u gpv$uAp¡‚p R>ˆ>pAp¡ M|b
S> ApL$j®L$ gpNsp lsp. b^pA¡ Nfdp-Nfd ‘pZu’u ‚plu‚¡
cudL$pgudpsp‚u buS>¡ dpm¡ Aph¡gu d|rs®‚p v$i‚® L$ep®.
Apfsudp„ cpN gu^p¡. rhipm ‘qfkfdp„ Aph¡g L|$hp¡, âpQu‚

hõsyAp¡‚y„ k„N°lpge Å¡C d‚ cfu ap¡V$p ‘pX$ép„. bpSy>dp„
Aph¡g ky„v$f NpX®$‚‚u ‘Z dygpL$ps gu^u.
ApS>¡ rldpge‚u M|b S> kp¥„v$e® ^fphsu kp„Ngp h¡gu
‘lp¢Qhp‚y„ lsy„. S|>‚p¡ fõsp¡ gNcN A¡L$ hj®’u Land Sliding
‚¡ L$pfZ¡ b„^ ’C Nep¡ R>¡ s¡’u buÅ L$pQp A‚¡ Mfpb fõs¡’u
S>hp‚y„ lsy„. khpf¡ 10 hpN¡ Qp-‚põsp¡ L$fu fhp‚p ’ep.
12:30 hpN¡ hÃQ¡ Aphsp sp‘fu ‘pk¡ NpX$u Ecu fpMu.
Al] Aph¡gp ‘à‘y L$p ^pbp dp„ gpL$X$p‚u b¢Qp¡ ‘f gNcN 20
-25 dpZkp¡ S>du iL¡$ A¡V$gu S>Áep lsu. Ad¡ ‘lp¢Ãep Ðepf¡
Ðep„ rhv$¡i’u Aph¡g V|$qfõV$p¡, ApSy>bpSy>’u Aph¡gp rldpQg‚p
dpZkp¡ S>du füp lsp. A¡ ^pbp‚p dpZkp¡ b^p‚¡ â¡d’u
‘ufku füp lsp. Mf¡Mf fkp¡C‚p õhpv$ L$fsp„ A¡ ^pbphpmp‚u
Ap ApNhu fus A‚¡ AprsÕe cpfsue k„õ¾$rs‚y„ A¡L$ DÐL©$ô$
Dv$plfZ L$lu iL$pe.
kp„S>¡ 5:00 hpN¡ kp„Ngp ‘lp¢Qu A¡L$ b°¡L$ gu^p¡. Qp‘pZu s’p A¡L$ vy$L$p‚¡’u b°¡X$-bV$f A‚¡ R>pk (Adyg), d¡‚fg
hp¸V$f gC Ðep„’u 12 L$u.du. ‘f Aph¡gp dpfp a¡hf¡V$ Npd
A¡hp„ ""fL$R>d'' Npd¡ ‘lp¢Ãep. hj® 2010 "dp¡X$‚® rhg¡S> Ap¸a
rldpQg âv$¡i' ‚y„ rbê$v$ d¡mh‚pfp Ap Av¹$cys Npddp„ ‘N
d|L$sp ÅZ¡ sd‚¡ L$p¡CL$ Agp¥qL$L$ õhà‚ gp¡L$dp„ Aphu ‘lp¢
Ãep‚u âsurs ’pe R>¡. NpX$u bfpbf Adpfu lp¡V¡$g kpd¡ Ecu
flu. d¢ b^p‚¡ ê$d A¡gp¡V$ L$fu A‚¡ L$üy„ L¡$ klº’u ‘l¡gp ê$ddp„
S>C‚¡ ‘pR>m‚u bpëL$‚u Mp¡gÅ¡. d‚¡ A‘¡rns lsy„ A¡d
b^p‚u ê$dp¡dp„’u "Wow! beautiful", "hpl-hpl' S>¡hp iåv$p¡
k„cmpep. dpfu dçdu, dpku, L$Tu‚ A‚¡ g„X$‚’u Aph¡g
fQ‚p ‘Z v$p¡X$u‚¡ Aphu, A‚¡ L$üy„, "Kiranbhai, Thank you
for bringing us to such a beautiful place. I had never
been to such a beautiful place on the earth. I am
really missing my husband, as he has missed such a
wonderful place."

b^p‚p Aphp â¡dpm ârskpv$¡ d‚¡ gpNZudp„ c]S>hu
v$u^p¡. lp¡V¡$gdp„’u v$¡Mpsu iyc° Mm-Mm hl¡su ‚v$u, ba}gp
V$p¡Qhpmp ‘h®sp¡‚u lpfdpmp, ‚p‚L$Xy„$ NpdXy$, b°pD‚ A‚¡ t‘L$
L$gf‚p L$p¡CL$ rhriô$ ^pÞe’u gl¡fpsp M¡sfp¡, ‚v$u‚u ‘¡g¡ ‘pf
S>hp dpV¡$ bp„^hpdp„ Aph¡gp gp¡M„X$‚p ‘yg ‘f gl¡fpsu
f„Nb¡f„Nu ‘spL$pAp¡ (bp¥Ý^ ^d®hpmp Aphu ‘spL$pAp¡ iyc
dp‚¡ R>¡) A‚¡ lp¡V$g‚u bfpbf ‚uQ¡ kafS>‚’u gv$¡gp h©np¡,
Mf¡Mf Ap ‘rhÓ hpsphfZ sd‚¡ kçdp¡rls L$fu ‚pM¡ A¡d
L$l¡hy„ S>fp ‘Z Arsiep¡[¼sceȳ ‚ L$l¡hpe.
hl¡gu khpf¡ b^p„ Nfdp-Nfd ‘pZudp„ ‚plu‚¡, Nfd
L$‘X$p ‘l¡fu‚¡ Ap dp¡X$‚® rhg¡S>‚u ky„v$fsp‚¡ dpZhp ‚uL$mu
‘X$ép„. b^p„ Ly$Vy„$buS>‚p¡ Npe-c¢k, bL$fuAp¡ Qfphhp gC S>sp
NpdhpkuAp¡ kp’¡ L$pQu L¡$X$uAp¡ ‘f’u Qpgsp Qpgsp ‘yg
Ap¡mN„ u‚¡ ‚v$u ‘pk¡ ‘lp¢Qu Nep. bfa S>¡hp hl¡sp W„$X$p ‘pZu
‘pk¡ ‘Ð’fp¡ D‘f b¡ku, sp¡ L$p¡CL$ W„$X$p ‘pZudp„ ‘N bp¡mu b|dp¡
‘pX$u A¡L$buÅ‚¡ bp¡gphu ap¡V$p ‘pX$hp A‚¡ d|hu L$pY$hp gpÁep,
sp¡ L$p¡C bpSy>‚p M¡sfp¡ sp¡ L$p¡CL$ Aph¡gp Swiss Tent dp„ S>C
ap¡V$p ‘X$phhp gpÁep. gNcN 2-3 L$gpL$‚u dp¡S> dpZu gu^p

‘R>u klº NpX$udp„ b¡ku fhp‚p ’ep. gNcN 10 L$u.du. ‘f
Aph¡gp "R>usLy$g' Npd sfa S>¡ BÞX$p¡-QpC‚p bp¡X®$f ‘f‚y„ R>¡‰y„
Npd R>¡. ApX$p-Ahmp ip‘® hmp„L$p¡, ‚e‚ fçe TfZpAp¡ s’p
v$¡hv$pf A‚¡ ‘pC‚ h©np¡ hÃQ¡’u ‘kpf ’sp R>usLy$g ‘lp¢Ãep.
R>usLy$g’u V²¡$qL„$N L$fu‚¡ 5-6 L$u.du. ‘f Aph¡gu ITBP (BÞX$p¡V$ub¡V$‚ bp¡X®$f ‘p¡guk) ‚u R>¡‰u "Nagasthi" check post ‘f
S>C iL$pe R>¡. A¡‚p’u ApNm S>hy„ prohibited R>¡. b^p„ 50
hj®’u D‘f‚p lp¡hp’u 10-12 L$u.du. ‚p¡ Ap Trek i¼e ‚
lsp¡. Ad¡ R>usLy$g Npd‚u dygpL$ps gu^u. d„qv$f Å¡ep, ‘pZu’u
Qpgsu ^pÞe ‘ukhp‚u Q½$u Å¡C, lqfepmp M¡sfp¡, hl¡su ‚v$u
A‚¡ gpL$X$p‚p rldpQgu bp„^Zu‚p ky„v$f dL$p‚p¡ hN¡f¡ Å¡C‚¡
‘pR>p hþep. hÃQ¡ Aphsp A¡L$ TfZp ‘pk¡ NpX$u Ecu fpMu.
NpX$udp„’u k¡h, ddfp, L$Qp¡fu, L$p„v$p, V$pd¡V$p, L$pL$X$u, QZp‚u
v$pm, g]by, dfQp hN¡f¡ L$pY$u b^p„ ‘p¡s‘p¡sp‚p L$pd¡ gpÁep.
L$p¡C L$p„v$p kdpfhp gpÁep sp¡ L$p¡CL¡$ L$pL$X$u R>p¡gu kdpfu, V$pd¡V$p
kdpfu c¡m‚u s¥epfu L$fhp gpÁep. L$p¡CL$ b°¡X$‚¡ bV$f gNpX$u
k¡ÞX$huQ b‚phhp gpÁep. b^pA¡ r‚fp„s¡ b¡ L$gpL$ Aphp dõs
hpsphfZdp„ picnic ‚p¡ Ap‚„v$ gC MpC-‘u ‚¡ bpSy>dp„ hl¡sp
TfZpdp„’u ‘pZu‚u bp¡V$gp¡ cfu‚¡ ApCk-L$p¡ëX$ ‚¡Qfg
du‚fg hp¸V$f’u s©á ’ep. ‘R>u ‘pR>p "fL$R>d' sfa fhp‚p
’ep. kp„S>¡ Npd‚p ky„v$f dL$p‚p¡, d„qv$fp¡ Å¡ep. N°pdS>‚p¡ kp’¡
hpsQus L$fu Ðepf¡ Ap ‚p‚L$X$p Npd‚p ìe[¼sAp¡ by[Ý^dsp’u
L¡$V$gp kd©Ù R>¡ A¡ ÅZhp dþey„. A¡[ÞS>‚uek®, X$p¸¼V$fp¡, IAS
Officers A‚¡ BÞX$p¡ V$ub¡V$‚ ap¡k® S>¡hp„ DÃQ lp¡Øp‚¡ ip¡cphsy„
Ap NpdXy„$ Mf¡Mf "Modern Village" ‚p rMspb‚¡ e’p’®
W¡$fhsy„ lsy„. qv$hkcf‚p duW$p A‚ychp¡‚¡ hpNp¡msp kp„S>¡ qX$‚f
L$fu S|>‚p qaëdu Nusp¡ A‚¡ L$rhspAp¡‚u dl¡aug Ådu. fL$R>d‚p¡
buÅ¡ qv$hk ¼ep„ rhsu Nep¡ A¡‚u Mbf ‘Z ‚ ‘X$u.
khpf‚p hl¡gp EW$u kpdp‚ NpX$udp„ Np¡W$hu gNcN 8
hpN¡ 5 L$u.du. bpSy> Npd "bsi¡fu' ‘lp¢Ãep. Ap Npd‚¡ "N°u‚
rhg¡S> Ap¸a rldpQg âv$¡i' ‚p rMspb’u kçdpr‚s L$fhpdp„
Apìep¡ R>¡. Npd‚p ‘pv$fdp„ S> NpX$u ‘pqL¯$N‚u S>Áep R>¡. Npddp„
NpX$u gC S>hu allowed ‚’u. b^p„ NpX$udp„’u Dsfu bß¡
bpSy> Np¡ëX$‚ A¡‘g A‚¡ gpg A¡‘g’u gQu ‘X¡$gp k¢L$X$p¡
h©np¡‚u hpX$uAp¡ hÃQ¡’u ‘kpf ’sp Npddp„ âh¡íep. A¡L$-A¡L$
TpX$dp„ k¢L$X$p¡ dp¡V$p-dp¡V$p kafS>‚ Å¡C‚¡ ap¡V$p L$pY$sp A‚¡
fp¡dp„Q A‚ychsp Ðep„ Aph¡gp bqÖ-rhipg d„qv$f¡ ‘lp¢Ãep.
gpL$X$pdp„ Av¹$cys ‚L$iuL$pd hX¡$ ip¡csp Ap d„qv$fdp„ Bky
rÀõs, Nyê$ ‚p‚L$, rhh¡L$p‚„v$ , fpd, L©$óZ, l‚ydp‚, A„b¡
dpsp, NZ‘rs, rih-‘ph®su‚u ârsdpAp¡ L$p¡sfhpdp„ Aphu
lsu. d„qv$f‚p riMf D‘f k|e® A‚¡ Q„Ödp ‚¡ L„$X$pfhpdp„ Apìep
lsp„, S>¡ M|b S> ky„v$f A‚¡ L$v$pQ ‘l¡guhpf S> Å¡hp dþep
lsp„. kafS>‚ ¼epf¡ sp¡X$hpdp„ Aphi¡ A¡hu rS>opkcep® âñ‚p
S>hpbdp„ gNcN ‘l¡gu Ap¡¼V$p¡bf ‘R>u A¡ hpX$u L¡$ bNuQp‚p
dprgL$ ‘p¡sp‚u Ly$mv$¡hu‚u ‘|Å L$fu‚¡ ‘R>u S> amp¡ sp¡X$hp‚u
iê$Aps L$f¡ R>¡ A¡ ÅZhp dþey„. A¡ Ðep„‚u ApNm’u Qpgu
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Aphsu A¡L$ â’p R>¡, S>¡ AQ|L$ b^p„ îÝ^p‘|h®L$ ‘pm¡ R>¡. Ap
Npddp„ A¡L$ qfkp¡V®$ R>¡ S>¡dp„ rhv$¡iuAp¡ M|b Aph¡ R>¡. Mphp‘uhp kp’¡ [õhk V¡$ÞV$dp„ fl¡hp‚p A¡L$ fprÓ‚p gNcN 12 ’u
16 lÅf ê$r‘ep Q|L$h¡ R>¡.
Al]’u Ad¡ gNcN 20 L$u.du. ‘f Aphsp "L$pdê$' Npd¡
Nep. Äep„ lÅfp¡ hj® S|>‚p¡ L$pdê$ ap¡V®$ Aph¡gp¡ R>¡. gNcN 300
-400 ‘Nr’ep QY$u‚¡ Npddp„’u ‘kpf ’sp¡ fõsp¡ sd‚¡ Äep„
123 fpÅAp¡‚p fpÄeprcj¡L$ ’ep R>¡ A¡hp„ A¥rslprkL$$
gpL$X$p‚p ÅS>fdp‚ dL$p‚‚u (qL$‰p‚u) Tp„Mu L$fph¡ R>¡. A¡
dL$p‚dp„ a¼s ‘|Åfu rkhpe L$p¡C S>C iL$sy„ ‚’u. ‘Z Ðep„ ‘pk¡
Aph¡gp v$¡hu‚p d„qv$fdp„ v$i®‚ dpV¡$ S>C iL$pe R>¡. Äep„ sd‚¡
afrS>eps V$p¡‘u, v$p¡fX$p’u b‚¡gp¡ L$df‘Ë$p¡ bp„^hp¡ ‘X¡$ R>¡. sd‚¡
sdpfu QpdX$p‚u ‘k®, b¡ëV$ hN¡f¡ blpf d|L$u‚¡ d„qv$fdp„ S>hy„ ‘X¡$
R>¡. L$pdê$ Npd ‘Z M|b S> ky„v$f R>¡ A‚¡ amp¡’u gQ¡gp h©np¡
A‚¡ f„Nb¡f„Nu aŸgp¡’u sdpê„$ d‚ dp¡lu g¡ R>¡. fõspdp„ Aphsp
rldpQg‚p L©$rj L¡$ÞÖ‚u dygpL$ps gu^u. Ðep„ kafS>‚, fpS>dp,
L$pmy rS>ê„$ A‚¡ Mpk "L¡$kf' ‚p DÐ‘pv$‚ D‘f k„ip¡^‚ L$fhpdp„
Aph¡ R>¡. A¡dp„ rhL$kph¡gu kpfu Åsp¡‚p buS>‚y„ dpL£$V$]N
rldpQg‚p¡ L©$rj rhcpN L$f¡ R>¡. Ap dygpL$psdp„ b^p‚¡ M|b S>
dÅ kp’¡ ÅZL$pfu ‘Z dmu. lh¡ Al]’u qL$ßp¥f qX$õV²$u¼V$‚p
dy¿e Administrative Town A¡hp„ Recong Peo (qfL$p¢N
r‘Ap¡) ‘lp¢Ãep. rhipm ‘pqL¯$N gp¡V$dp„ NpX$uAp¡ ‘pL®$ L$fu Ðep„
dmsp rldpQg‚p S>fv$pgy‚u Mfuv$u L$fu. v$¡hv$pf‚p OV$pv$pf
h©np¡’u O¡fpe¡gp ky„v$f fõspAp¡ hV$phu‚¡ ‘lp¢Ãep Ars fdZue
A¡hp„ "Qu‚u rhg¡S>' Ðep„‚u âpQu‚ dp¡‚¡õV²$u Å¡C‚¡ ’p¡X$pL$ A„sf¡
Aph¡gp Adpfp ApS>‚p destination 'Kalpa' (L$ë‘p) ‘lp¢Ãep.
kafS>‚’u gQ¡gp ky„v$f h©np¡’u O¡fpe¡gu Adpfu lp¡V$g‚u
ê$dp¡dp„’u "qL$ßp¥f L¥$gpk' ‚p v$i®‚ ’sp lsp. kpd¡‚u
‘h®sdpmpdp„ A¡L$ ‘lpX$‚u V$p¡Q ‘f gNcN 70 aŸV$ KQy ‘Ð’f
(rigp) R>¡. S>¡‚¡ "qL$ßp¥f L¥$gpk' sfuL¡$ Ap¡mMhpdp„ Aph¡ R>¡. v$f
hj£ S>¡d Adf‚p’‚u epÓp ’pe R>¡ s¡d Al] Sy>gpC-Ap¸NõV$
dp„qL$ßp¥f L¥$gpk‚u epÓp ’pe R>¡. epÓpmyAp¡ dpV¡$ S>dhp‚u ìehõ’p g„Nfdp„ lp¡e R>¡ s’p V¡$ÞV$dp„ eprÓL$p¡‚¡ fprÓ fp¡L$pZ dpV¡$
S>Áep dm¡ R>¡. Ap epÓp M|b S> rhL$V$ lp¡e R>¡. Adpfp X²$pChf
L$pL¡$A¡ d‚¡ L$üy„ L¡$ d¢ ‚h hMs Ap epÓp L$fu R>¡ A‚¡ L$üy,„
"qL$fZcpC, vy$r‚ep d¢ Bs‚u ky„v$f Ap¥f Av¹$cys S>Np ‚l] lp¡Nu.
hlp„ k¡ hp‘k Ap‚¡ L$p qv$g lu ‚l] L$fsp. Ap‘ ANg¡ kpg
Ap¸NõV$ d¢ AL¡$g¡ ApAp¡, d¦ Ap‘L$p¡ g¡ Qgy„Np. Ap‘L¡$ rgA¡ 5
qv$‚ L$u Ry>Ë$u g¡ gy„Np'. AÐepf¡ sp¡ Ad¡ b^p„ A¡ qL$ßp¥f L¥$gpk ‚p
v$i®‚ L$fu ^Þesp A‚ychu füp lsp. Ðep„ lp¡V¡$g‚p d¡‚¡S>f A¡hp„
A¡L$ ep¡N‚p ÅZL$pf A‚¡ ^d®op‚uA¡ kpd¡ qL$ßp¥f L¥$gpk‚p
bpSy>‚p ‘h®s ‘f Ýep‚’u, A¡L$pN°sp’u Å¡hp L$üy„. sp¡ Adpfp
Apòe®‚p¡ ‘pf ‚ füp¡. dp¡V$p ‘h®s‚u V$p¡Q‚u ’p¡X¡$L$ ‚uQ¡ Åd¡gp
bfa’u tlv$udp„ ÅZ¡ "±' gMpey„ lp¡e A¡hy„ A¡L$v$d õ‘ô$ v$¡Mpsy„
lsy„. A¡ dpZk¡ M|b S> klS>sp’u L$üy„ "A¥k¡ QdÐL$pf sp¡ Bk
v$¡hc|rd d¢ Ap‘L$p¡ v$¡M‚¡ rdg¢N¡. rka® Ap‘ cp¡g¡‚p’ L$p¡ Mf¡ qv$g
k¡ epv$ L$fp¡'. Ap Agp¥qL$L$ ×íe r‚lpmu b^p„ S>dhp X$pCt‚N
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lp¸gdp„ b¡W$p„. ‘R>u ‘pR>u L$rhspAp¡‚u dl¡qag Ådu. khpf¡ S>ëv$u
EW$u dp¡V$u dykpafu L$fhp‚u lsu.
khpf¡ Qp-‚põsp¡ L$fu 6:30 hpN¡ gNcN 220 L$u.du.
‚u dykpafu dpV¡$ L$ë‘p’u âepZ L$ep£. Mfpb fõspAp¡ A‚¡ hÃQ¡
S>dhp‚p A‚¡ Qp-‘pZu‚p ÓZ-Qpf b°¡L$ gu^p ‘R>u gNcN
fpÓ¡ 10 hpN¡ Adpfp ApNgp ‘X$ph "kp¡Å' ‘lp¢Ãep. ApS>¡
Mf¡Mf b^p„ M|b S> ’pL$u Nep lsp„. s¡’u qX$‚f ‘sphu‚¡
11:30 hpN¡ r‚Öp^u‚ ’ep.
khpf‚p DW$sp‚u kp’¡ "kp¡Å' ‚y„ kp¦v$e® r‚lpþey„. b^p„A¡
lp¡V¡$gdp„’u blpf ‚uL$mu ap¡V$p ‘pX$ép„. ‘R>u Qp-‘pZu A‚¡ Apgy
‘fpW$p, ‘‚uf ‘fpW$p ‚p¡ Nfd-Nfd ‚põsp¡ L$fu Ðep„’u rhv$pe
’ep. Ly$gy-rs’®‚ h¡gu‚p Av¹$cys kp¦v$e®‚¡ dpZsp, hÃQ¡ Aphsp
‚p‚p-‚p‚p fdZue NpdX$pAp¡ Å¡sp„ gNcN 3 hpN¡ b^p‚p
a¡hf¡V$ A¡hp„ Hot destination "d‚pgu' ‘lp¢Ãep. bÅfdp„„ S>
lp¡V¡$g lsu. A¡V$g¡ b^p„ ä¡i ’C‚¡ bÅfdp„ gV$pf dpfhp ‚uL$mu
‘X$ép A‚¡ ApNm sp¡ Ap‘ klº ÅZp¡ R>p¡. kp„S>¡ kpfu
f¡õV$p¡f¡ÞV$dp„ cphsp cp¡S>‚, ‘„Åbu, kpD’ BÞX$ue‚, ApCk
¾$ud‚p S>gkp ‘X$u Nep.
khpf¡ 10 hpN¡ rlX$çbp dpsp‚p d„qv$f¡ Nep. Mf¡Mf ky„v$f
õ’m R>¡. ’p¡X$uL$hpf Ðep„ b¡ku, v$i®‚ L$fu‚¡ bpSy>dp„ Aph¡gp
çeyrTeddp„ rldpQg‚u k„õL©$rs, ‘l¡fh¡i, i‛p¡, v$prN‚p, Of,
hpkZp¡ hN¡f¡‚u dprlsu d¡mhu. Ðep„ b^p‚p a¡hf¡V$ QpV$hpmp‚u
vy$L$p‚¡ b^pA¡ d‚ cfu‚¡ V$uL$u-QpV$, Apgy-QpV$ Mp^y„. D‘f’u
dkpgp Qp ‘u^u. A¡V$gu b^u dÅ Aphu L¡$ A¡‚p dp¡bpCg
‚„bf gu^p A‚¡ L$pg¡ ‘pR>p spfu QpV$ Mphp S>ê$f Aphiy„ A‚¡
AÖL$hpmu dkpgp Qp ‘Z ‘uiy„, A¡d ‚½$u L$fu lp¡V¡$g ‘pR>p
Apìep. b‘p¡f¡ ’p¡X$p¡ Apfpd L$fu kpd¡ Aph¡gp ‘pL®$dp„ b¡W$p. 76
hj®‚p dpfp ‘à‘p A‚¡ 73 hj®‚p dpfp dçduA¡ ‘Z ipmp‚p
bpmL$‚u S>¡d tlQL$p Mp^p. Mf¡Mf b^p‚p Ql¡fp ‘f Ap [õds
rhi¡j k„sp¡j Ap‘‚pfp¡ lsp¡.
d‚pgu’u Q„v$uNY$ M|b gp„bp¡ ê$V$ lp¡hp’u hÃQ¡ Aphsp
"‘„X$p¡l' dp„ lp¡V¡$g byL$ L$fphu lsu. S>¡’u V²$ph¡g]N Ap¡Ry>„ ’C Åe.
’p¡X$u b°¡L$ dmu Åe. ‘„X$p¡ldp„ õhÃR> ê$dp¡ A‚¡ bfpbf ‘pR>m
hl¡su ‚v$u Å¡C‚¡ b^p Myi ’C Nep. Ad¡ ‘p„Q-R> S>Zp ‚v$u
ky^u Nep. dp¡V$p ‘Ð’fp¡ ‘f b¡ku A¡L$pv$ L$gpL$ ‘pZudp„
R>bR>rbep L$fu dÅ dpZu ‘pR>p„ Apìep. kp„S>¡ S>çep bpv$
b^p„ A¡L$ ê$ddp„ c¡Np ’ep. ApS>¡ R>¡‰p¡ qv$hk lsp¡. b^pA¡ kp’¡
rhsph¡gp qv$hkp¡‚¡ hpNp¡mu‚¡ duW$p k„õdfZp¡‚¡ epv$ L$ep¯.
‚p‚‘Zdp„ cZsu hMs¡ h¡L¡$i‚dp„ b^p„ cousins kp’¡
rhsph¡gp¡ kde ApS>¡ 40 hj® ‘R>u ÅZ¡ Ad‚¡ Adpfp
bpm‘Z‚p qv$hkp¡‚¡ ‘pR>p¡ gC Apìep¡. Ðepf¡ Q„v$uNY$’u dy„bC
ãgpCV$dp„ b¡W$p b¡W$p Nus NZNZhp‚y„ d‚ ’ey„, ""L$p¡C gp¥V$p v$¡
d¡f¡ bus¡ lºA¡ qv$‚''.
"iy„ gpN¡ R>¡ Ap‘‚¡, "’p¡X$p¡L$ kde L$pY$hp¡ S>ê$fu R>¡ ‚¡?'
qL$fZ fs‚iu rhkfuep, Np¡hpguep V¢$L$ - L$p¡V$X$p fp¡lp.
.
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भेयी तीथथ मात्रा – हे भरकसा

अल्राऩरी औय चऩयारा के घने जॊगरोंसे हभायी गाड़िमाॉ
सपय कय यही थी| कहने के सरए यास्ते थे रेककन गाड़िमाॉ
२० से आगे स्ऩीड नहीॊ रे ऩा यही थी| ननभथनुष्म याह औय
नक्सरवाददमों के इराके का तनाव हभें चचॊनतत कय यहा था,
कपय बी डॉ. प्रकाश आभटे का “रोक बफयादयी प्रकल्ऩ”
दे खने, चॊद्रऩुय से २०० कक. भी. की दयू ी ऩय आमे हे भरकसा
के सरए हभ फिी उत्सक
ु ता के साथ चर ऩिे|
भहायाष्र के वधाथ नगय भें भुयरीधय दे वीदास आभटे
माने फाफा आभटे (B.A.,LLB) को यास्ते के एक कोने भें
फिी ददऩन्नावस्था भें ऩिा एक कुष्ठयोगी ( Leprosy affected ) ददखाई ऩिा| मह दृश्म फाफा के सरए turning
point साबफत हुआ| वे अऩनी ऩत्नी साधना ताई, दो भासभ
ू
फच्चे ववकास औय प्रकाश, एक रॊगिी गाम, छ: कुष्ठयोगी
औय चौदह रूऩमोंकी फिी ऩूॊजी के साथ ई.स १९४९ भें वयोया
के घने जॊगर भें आ ऩहुॉचे| वयोया से वधाथ १०८ कक.भी. की
दयू ी ऩय है | महाॉ उन्होंने “आनॊदवन” की स्थाऩना की|
साधना ताई के साथ फाफा आभटे ने दहभारम से बी ऊॉचे
अनेक काभ ककमे जो अऩने आऩभें एक सभसार है | इसके
सरए फाफा ने अनेक अॊतदे शीम औय अॊतययाष्रीम ऩयु स्काय
प्राप्त ककए है |
आसऩास के जॊगरों भें घूभते फाफा १९७० भें ऐसी जगह
ऩय आमे जहाॉ भाड़डमा औय गोंड नाभक आददवासी ऩशु
तुल्म जीवन बफता यहे थे| जो बी सशकाय सभरे उसे बुनकय
खाना औय ताराफ मा झीर का ऩानी ऩशु की तयह ऩीना
फस...मही इनका ददनक्रभ था| ससवा जॊगर उन्हें कुछ भारूभ
न था| गसभथमों भें ४८ ड़डग्री का ताऩभान. ठॊ डी भें ३ ड़डग्री
तक चगया हुआ औय घनघोय वषाथ भें मे आददवासी बफना
कऩिे ऩहने यहते थे| फाफा ने इन रोगों को जॊगरी भें से
भानव भें रूऩान्तय कयने की ठान री| कुष्ठयोचगमों के साथ
फिे हुए ववकास औय प्रकाश भें से प्रकाश डॉक्टयी ऩढ़ चूका
था| फाफा का मह सऩना वास्तव भें राने के सरए डॉ. प्रकाश
अऩनी ऩत्नी डॉ. भॊदा औय कुछ सेवकों के साथ वयोया से
२३५ कक.भी. दयू हे भरकसा आमे जहाॉ गाढ़ जॊगर था|
छह घॊटे घने जॊगर के फीच के सपय के फाद जफ हभ
हे भरकसा ऩहुॉचे तो आश्चमथ चककत हो गए| ऐसे ननभथनुष्म
जॊगर भें , नगयी वस्स्त से दयू एक अनोखा जग था औय
वह बी सफ सुववधाओॊ के साथ!! बव्म प्रवेशद्वाय, सस
ु ज्ज
फिा अस्ऩतार, ऩाठशारा, कोरेज, होस्टे र, क्रीडाॊगण, सफ
के सरए एक यसोईघय बोजनकऺ, अभ्मागतों के सरए
आवास, क्मा नहीॊ था!! हय जगह साफ़-सुथयी औय ऩेिों,
ऩौधों, रता पुरोंसे सश
ु ोसबत| सफ सोच के फाहय था|
हे भरकसा “ रोक बफयादयी प्रकल्ऩ” नाभ से सुऩरयचचत है | मे
भहायाष्र के आग्नेम कोने भें आमे गडचचयोरी स्जल्रे के
दक्षऺण भें है | १९७३ भें डॉ. प्रकाश महों आमे तो जॊगर के
ससवा कुछ न था| न यास्ते, न बफजरी| हभ मह जानने के
सरए उत्सुक थे कक मह सफ कैसे हुआ?
तयोताजा होकय हभ इकटठे हुए औय कुछ ही ऺणों भें
सपेद फननमान औय सपेद हाफ्ऩें ट भें प्रकाशदादा औय सपेद
सुती साडी भें भॊदाताई आ ऩहुॉचे| कुछ उन्होंने फतामा औय
कुछ हभने अऩने तीन ददन के वास्तव्म के दौयान जाना
हे भरकसा के फाये भें | उसकी मह कहानी|
सयकाय से प्राप्त की हुई घने जॊगर की थोिी जभीन
साफ़-सुथयी कयके उसभें दो कुदटमाॉ फनाई गई| एक भें

दवाखाना औय दस
ु ये भें घय. घने जॊगर भें अनेक दहॊसक
श्वाऩद, साॉऩ, बफछुए आदद की चहर ऩहर के फीच
दवाखाना यचामा रेककन ऩहरे एक सार तक कोई भयीज़ ही
नहीॊ आमा| आददवाससमों
को डॉक्टय औय दवाइमाॉ क्मा
होती है मह ऩता ही न था| वे तो ससपथ भाॊबत्रक जानते थे|
उनकी बाषा बी अरग, उनसे सॊवाद बी कैसे कये ?
प्रकाशदादा फिे धीयजवारे थे, थोिी थोिी भाड़डमा बाषा
सीखी. भाॊबत्रक के इराज के फावजूद बी रोग भयने रगे तो
धीये -धीये आददवासी प्रकाशदादा के महाॉ आने रगे औय सच्चे
भाइने भे जॊगरका दवाखाना चरने रगा|
आददवाससमों भें डामरयमा, ऩीसरमा, एनीसभमा, ऺम,
भरेरयमा जैसे अनचगनत योगों ने वास ककमा था| साथ भें
सऩथदॊश, भधभ
ु क्खी दॊ श, वऺ
ृ ऩय से चगयके हड्ड़डमाॉ टूटना
औय न जाने क्मा क्मा? हये क इराज भुफ्त भें | प्रकाशदादा
औय सेवकों को सभम कभ ऩिने रगा| आददवासी इतने
वऩछिे हुए थे कक गोसरमाॉ ये ऩय के साथ खा जाते थे| ऩूयी
गोसरमाॉ औय फोतरकी दवा एक साथ रे रेते थे| कबी बूखे
फच्चों को सायी दवाइमाॉ खखरा दे ते थे| परस्वरूऩ
प्रकाशदादा भयीज़ को अच्छा होने तक अऩने महाॉ ठहया रेते
थे| उनका खाने-यहने का इॊतजाभ बी कयते थे| रोगों का
ववश्वास फढने रगा| आसऩास के गाॉव से रोग कतायें रगाने
रगे| प्रकाशदादा का सफ खचाथ आनॊदवन से चरता था| धीये
-धीये शहयी रोगों को प्रकाशदादा के सेवामऻ का ऩता चरा
तो फाहय से धनयाशी बी प्राप्त होने रगी|
दादाने भहसूस ककमा कक हय योग की जड अऻान है , तो
ऩहरे फच्चों को सशक्षऺत कयना होगा| उन्होंने ऩाठशारा
खोरी| ऩहरे तो भाड़डमा रोग फच्चों को बजते न थे| फच्चों
का खाने-ऩीने औय यहने का इॊतजाभ हुआ तो फच्चे आने
रगे| आददवासी की सोच फहुत सससभत थी तो उनकी सोच
के अनस
ु ाय अभ्मासक्रभ फनाना ऩिा| ककताफी सशऺा के साथ
कताई, फुनाई, चभथकरा, फीज उत्ऩादन, धातुकाभ, फाॊफूकरा
वगेये ऐसी कराएॉ ससखाईगई की फच्चे फिे होकय अऩने ऩैयों
ऩय खिे हो सकें| वैधकीम उऩचायों के साथ फिों को बी
सापसुथये यहना, खेती कयना, दध
दे नेवारे ऩशु ऩारना
ू
आदद सशऺा दादा दे ते थे| अऩने घये रु भाभरे, टोसरमों के
भाभरे सर
ु झाने भाड़डमा रोग दादा के ऩास आते थे| दादा
की हय फात भानते थे, उन्हें बगवान सभझते थे,सभझते है |
सार भें एक फाय महाॉ केम्ऩ आमोस्जत ककमा जाता है |
हय ऺेत्र के जानेभाने सजथन आते है | एक हफ्ते भें सैकडों
ऑऩये शन होते हैं | एक कुदटमाभें शुरू ककमे हुए दवाखाने का
रूऩ आज ककसी फिे शहय के अस्ऩतार से कभ नहीॊ | जहाॉ
बफजरी नहीॊ थी, एनेस्थेसशमा ददए फगैय ऑऩये शन होते थे
वहाॉ अफ ५० भयीज़ यह सकें ऐसे वाडथ है | सोनोग्रापी,
ऩेथेरोजी रेफ, एक्स-ये , ऑऩये शन चथमेटय सफ सुववधाएॉ है
आददवाससओॊ के सरए औय वह बी नन:शुल्क| ऩाठशारा भें
३५० छात्र औय ३०० छात्राएॉ सशऺा रे यहे हैं| महाॉ से ऩढ़कय
रोग ऩुसरस, सशऺक, वनयऺक, वकीर, इॊजीननमय आदद ऺेत्र
भें काभ कय यहे हैं | खुद प्रकाशदादा का ऩुत्र ददगॊत आज
इसी प्रकल्ऩ भें डॉक्टय होकय अऩनी ऩत्नी डॉ.अनुयाधा के
साथ दादा का कामथ आगे फढ़ा यहा है | प्रकाशदादा का
प्राणीप्रेभ बी प्रशॊसनीम है | जॊगर के जख्भी, योगग्रस्त
जानवयों-ऩॊछीओॊका औय भाॉ से बफछिे नवजात फच्चों का
वन्मप्राणी अनाथारम भें इराज औय जतन ककमा जाता है |
प्रकाशदादा को इस काभ के सरए ऩद्भश्री, ये भन भेगेसेस
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ફાૈમાએ દીધા યે લયના લધાભણાં યે રર

બભય ઊડ ય યં ગભરભાં ય

રગ્ન ગીતભાં પ્રકૃ વત  ૂયફશાયભાં છે . રકગીતને પ્રકૃવત
ડૉ. ગુરાફ દહઢમા નાની ખાખયના લતની લગય ક્યાંથી ચારે?
છે . એભણે M.A. B.Ed Ph.D. સુધી અભ્માવ
માય લયણ પ્રેભીઓને ગભી જામ એલી લાત ત આણા
કમો છે . તલરે ારેની જભનાફાઈ નયવી રગ્નગીતએ ડગરે ને ગરે કયી છે . રકવાઢશત્મ પ્રકૃવત
સ્કર
ૂ ભાં ગુજયાતી તલબાગના અધ્મક્ષ છે .
લચ્ચે જ ાંગયુાં શતુ.ં

એભના કચ્છી કાવ્મ વંગ્રશ અને ગુજયાતી
તનફંધ વંગ્રશને કચ્છી વાહશત્મ અકાદભી
અને ભશાયાષ્ટ્ટ્ર વાહશત્મ અકાદભીના ુયસ્કાય
ભળ્મા છે . એભના તનફંધ ાઠય ુસ્તક તલદ્યાથીઓ બણે છે .

જેને તે આંગણ ી
તેને તે ધન અલતાય
વાંજ વલાયે  ૂજીએ

જ  ૂજ્મા શમ ભયાય

જલનાયા ત ઘણા શમ છે ણ જ્માયે કઈ ગીત ની
ઘયને આંગણુ ં શમ, આંગણાભાં વ ૃક્ષ શમ તેન અલતાય
કડી જલે છે ત્માયે ત ભનન કફજ રઇ રે છે . એકાએક, ધન્મ થઇ ગમ એવુ ં રકકવલ કશે છે . શલે ત  ૂજલા ભાટે
કઈ કાયણ લગય, કઈ વંદબય લગય ગીતની એક રીટીન ણ ીા ક્યાં ભળે?
ચભકાય ભનભાં થામ છે . જીબ એને ઝીરી રે છે . ત્યુ.ં છી
રગ્નના આનંદને કવલએ લસ્ત્ર આભ ૂણથી વ્મક્કત કયી
ત ઢદલવબય શજાય કાભ કયતાં કયતાં એ ગીતંક્ક્કત કે ડ નાયીના ભનબાલને વ્મક્કત કયલાભાં કવલતા જ કયી છે .
નથી છડતી. ગણગણત યહુ ં છં. ભટે થી આરાીમ દઉ છં.
યાતા તે યં ગન ચ ૂડર
‘બભય ઊડે યે યં ગભરભાં યે ’ આ રીટી ફરત જ યહુ ં છં.
વાંબત જ યહુ ં છં જત જ યહુ ં છં. અગાઉ આ ંક્ક્કતના
જાદુ ની ખફય ન્શતી. આ ંક્ક્કત ખયી ગચત્રાત્ભક છે .
યં ગભશેરભાં બભય ઊડે છે . ણ બભય ક્યાયે ઊડે? યં ગભર
કંઈ અભથુ ં અભથુ ં ભશાનગયનુ ં લીંટામેર ભશેર છે . ફાગભાં
ફૂર છે , બભયા ત્માં આવ્મા છે . સુખલૈબલની લાત લગય ત
રગ્નગીતને ક્યાંથી ચારે? એ ગીતભાં આગ લાત ત
કુ ટુંફપ્રેભની આલે છે . ‘કાકા આવ્મા ને ભાભા આલળે, દાદા
વલના તે કે ભ ચારળે?’ રગ્નના ઓચ્છલભાં સ્લજન લગય
નઢશ ચારે એ બાલ ભનને ુરઢકત કયી દે છે .

કય તે કભખ શાથ

ઘયચે ઘડય બાંગીએ
જ  ૂજ્મા શમ ભયાય.

શલે શલે ઘયચાની ઘડ ઉકેરતાંની વાથે
અલવયન આનંદ ઉછી ડે. લસ્ત્ર ધાયણ કયીએ છીએ.

જ

એ ધાયણ કયતી લખતે એની ગડી ખરીએ છીએ, ણ
દયે ક લખતે ગડી ઉકેરતાં ક્યા પ્રવંગ ભાટે લસ્ત્ર શેયીએ
છીએ તે સ્ભયણે નથી ચડતુ ં ણ રગ્નના પ્રવંગભાં ભશારલા
જનાય નાયી ત ઘયચાને શેયતાં જ અલવયના ઉલ્રાવભાં
આ ગીત ગાલાની જે શરક છે તે આણને ઘામર કયી દે આલી જામ છે . જીલનભાં પ્રવંગ પ્રભાણે લસ્ત્ર ણ લસ્ત્રને
અનુફૃ બાલ દયે ક લખતે શમ છે ખય !
છે .
ભવાફૄં ભડુ ં ડે ત્માયે બાઈની લાટ જતી ફશેનની શુ ં
બભય ઊડે યે યં ગભરભાં યે
ક્સ્થવત થતી શળે? રગ્નગીતભાં ભાનવળાસ્ત્રીમ આફેહફ
ૂ ગચત્ર
ઊડે યે અફીર ગુરાર.
ઝીરાયુ ં છે .
કેવઢયમ ભાય ફારક યણે છે આજ...
ચક લચ્ચે તે ચં યીઓ
ઘણાંખયાં રગ્નગીતભાં ધ્રુલ ંક્ક્કતભાં ત ઊવભિ કાવ્મની
હુ ં ઊંચી ચડુ ં ને નીચે ઉતરું યે ,
ઝરક શમ છે . રગ્નના પ્રવંગન ઉભંગ કે લ છે તે લણયલતી
જઉં હુ ં ત ભાડી જમાની લાટ
આ ંક્ક્કતઓ કે લી છે !
ભાન જામ લવે લેગ યે .
ભાંડલડાભાં ઊડે યે ગુરાર,
જાન્યુભાં ઊડે યે યાતા કસુફા
ં શ યાજ

ગુરાર અને કસુફાન
ં
ભદભાત યં ગ લૈબલ પ્રવંગભાં
વશબાગી થનાયની ખુળીને વ્મક્કત કયે છે .

એક તયપ ચંાની સુગધ
ં જેલી પ્રવંગની ખુળી અને ફીજી
તયપ યઘલાટ. એનમ અંત આવ્મ, ચભત્કાય થમ.
યણભાં ઊડે ઝીણી ખેમ યે

ઝ્બુક્યા ધયી કે યાં ળીંગડાં યે .

તભે એક વાથે કેટરા ભયને ટહક
ુ તા વાંબળ્મા છે ? એ
દૂ યથી ધ ૂ ઊડતી દે ખામ છે . ફદનાં ળીંગડાં ચભકે
કેકાયલન ળ પ્રબાલ ડય છે ? લનબયીને ભય ફરે ત્માયે
છે . ભવાફૄં આલે છે . વો વાયાં લાના થામ છે . રગ્નગીતની
શૈય ુ ં શાથ યશે ખરું!
એક ંક્ક્કતભાં ણ ગચત્રન અણવાય ભે , યં ગની ઝરક ભે ,
ફલ્મા ફલ્મા નંદન લનનાં ભય
आदद अनेक ऩयस्काय प्राप्त हुए है | दादा औय ताई दोनों
शाॊत, ननगवी, बफरकुर सीधे इन्सान है | सफ कुछ दे ख, सुन,
भहसस
ू कयके हभ तो दॊ ग यह गए| एक इन्सान अऩनी
इच्छाशस्क्त के फर ऩय क्मा क्मा कय सकता है !!!बगवान
श्री कृष्ण ने गीता भें कहा है कक “जफ जफ भेयी जरूयत
ऩिेगी, भैं ऩथ्
ू ा” महाॉ हभें मही फात
ृ वी ऩय अवताय रॉ ग
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भहसस
ू हुई|
हे भरकसा भेये सरए तीथथमात्रा थी औय आनॊदवन
भहातीथथ मात्रा!! स्जऻासुओॊ के सरए :
www.lokbiradariprakalp.org
www.lbphemalkasa.org.in
www.anandwan.in

मोनाली धनजी शाह, ऩूना. (दे वऩुर) 8390701644 

એક રવયક, એક તાજગી.

બયાલલાથી ળફૃ થતા ઉલ્રાવભમ ગાન સ ૂના ભાંડલા ાવે
અટકે છે .

યાભ વીતાના રગ્નને રગ્નગીતભાં કેટરા વલયાટ પરક
ય આરેખલાભાં આલે છે . યવકવલ નાનારાર માદ આલે.

લી લી દાદા  ૂછે લાત

લનની ચયી ચીતયી યાભૈમા યાભ,

આજ ભંદલ ળેણે અણવય યે ,

ધયતીના કીધા ફાજઠ યે યાભૈમા યાભ.

દીલડ શત ફશેનને શાથ

આબન નાખ્મ ભાંડલ યાભૈમા યાભ,

ભેરીને ચારી વાવયે યે .

લીજીની કીધી લયભા યે યાભૈમા યાભ.

દીકયીને લાલતી લખતે અને ુત્રલધુને આલકાયતી
લખતે તાન કન્માવલદામન પ્રવંગ માદ આલત શળે? તે
લખતે કે લી અનુભ ૂવત થતી શળે?

નલરખ તાયા જઈ ઢયમા યાભૈમા યાભ,
યણે યણે વીતાને શ્રીયાભ યે યાભૈમા યાભ.

રગ્નગીતભાં ભશેકતી કવલતાને ભાણલા જેલી છે .
રગ્નગીતના ઢા, રમ, શરકને ભાણલા રગ્નનુ ં અલવય ન
શમ ત ણ સુયીરાં કંઠ શમ તેભની ાવેથી આ ગીત
વદગાનભાં
ંૃ
વાંબલા જેલા છે . વંગીતની કઈ વભજ લગય
ણ ફશેન જે દે ળી ઢાથી રગ્નગીત ગામ છે તે ઊવભિઓ
હૃદમને બાલનાથી બયી દે છે . વનયાંતન વભમ શમ,
કુ ટુંફભે જામ્મ શમ ત્માયે રગ્નગીતની યભઝટ યે રામ છે
અને લગય અલવયે , લગય ભાંડલે, લગય તયણીમે
આનંદચ્છલ જાભે છે .

રગ્નગીત પ્રત્મેક વ્મક્ક્કતને ગબન્ન ગબન્ન વભમે નખી
નખ યીતે સ્ળે છે . આખુ ં જીલન એક અલવય જેવુ ં છે .
આણી ભ ૂવભકા ફદરાતી યશે છે . નાણાલટી વાજન ફનીને
આ ક્ષે ફેવીએ છીએ ત ક્યાયે ક વાભા ક્ષે.

ઊથર જલ છે ? આનંદની છ ઉછતી શમ, વાજન
ભશાજન યં ગેચગ
ં ે ભશારતુ ં શમ, ફૃ, યવ, ગંધ, શ્રાલણન
થા છરછર શમ ત્માં વલયશન લીંઝણ વલિંઝામ અને કરુણ
ગઢ જીતી રે. આનંદની વાભે જ કરુણ એલી ધાય કાઢે કે શૈય ુ ં
શાથ ન યશે.

ઊડે યે અફીર ગુરાર.

વભમની છફીઓ અને ઋતુઓન ઠાઠ, જીલતયન
બાયબાય ભઢશભા, વીધી વાદી રાગણીઓની ફાયાખડી,
કુ ટુંફબાલનાનુ ં ત અને આળીલાય દના યં ગબ ૂટા આલે છે .
ગાભડાની આડીઅલી ખાફડખ ૂફડ ળેયીઓ, ઊડતી ધ ૂ,
ઠંડી-ગયભીન પ્રક, અઠે કઠે ગઠલણ, ભાન-અભાનના
ંૂ
ભન ભનાલલાની શૈમાધાયણા છતાં બાલ ત
રગ્નના પ્રવંગ વો વોના ભનભાં અનેક રાગણીઓ ઘટડા,
ઊબયામ છે . એ સ ૂક્ષ્ભ રાગણીઓ રગ્નગીતભાં હફ
ૂ હ ૂ યં ગભરન છે .
બભય ઊડે યે યં ગભરભાં યે
ઝીરામાનુ ં જલા ભે છે .
રાગણીઓન યં ગ કે વઢયમ શમ છી કશુ ં નડતુ ં નથી.
- ગુરાફ દહઢમા. 9820611852



ઉદમ અને અસ્ત

કન્માવલદામના રગ્નગીતભાં વલમગ કે લી કરુણયવબયી શે પ્રકાળનાં જ
ંૂ
ને લાય લનાયા, ગગનભાં રાડકલામા
કવલતા વજ ે છે .
ઢદલુય! તને રક  ૂજે છે અને વંધ્માલંદન કયે છે , એનુ ં
ગીતની અંદય વંલાદ છે . એક તયપ શોંળીરી, ઉતાલી,
કાયણ જણાલીળ?
યાજી થતી જાનભાં આલેર સ્ત્રીઓ ગામ છે :
બા, ન વભજ્મ? હુ ં જેભ ઉદમાચર ય વનમવભત યીતે
આવુ ં છં, તેલી જ યીતે અસ્તાથ ય ણ વનમવભત યીતે
ઢરીડા ત લાજ્મ રાદી ચાર આણે ઘેય ય.
ઢરનું ધડુકવું અને આનંદના ઊંચા સ્લય તે લચ્ચે તમયથી જાઉં જ છં.
લી ઉદમ લખતે જે પ્રકાળ-ક્સ્ભત ાથરું છં તેવ ુ ં જ પ્રકાળ
તલદામ રેતી કન્માની તલનલણી : પ્રલાશ લચ્ચે તયણુ.ં
ક્સ્ભત અસ્ત વભમે ણ ાથરું છં. ભાયે ભન ઉદમ અને
ઘડીક યમ ત ભાગું ભાયી ભાતા ાવે ળીખ ય.
અસ્ત વભાન છે ! ઉદમ ટાણે ભને અસ્તન ખ્માર છે અને
ભનની અનુભ ૂવતને આટરા વય ળબ્દભાં રાઘલ ૂલયક યજુ અસ્ત ટાણે ભને ઉદમની  ૂણય શ્રિા છે .
કયલાની કા રગ્નગીત ાવે છે . એ વલયશગીત ય લાયી
ઉદમભાં હુ ં ફૂરત નથી તેભ અસ્તભાં મુઝાત
ં
નથી. ભારું આ
જલામ છે . એકરા ફેઠા શઈએ, વાંજ ઉતયતી શમ, એ
જીલન યશસ્મ ભેલલા જ પ્રવત ભને  ૂજે છે અને એ વલે
વલદામ ગીત ગણગણીએ, વાંબીએ ત ભનભાં જાભેરી
ભને અદમય આે છે !
ગયલની ખટી બેખડ ખયી ડે. હક
ુ ં ાયન ફૂંપાડ થડ નયભ
વંકરન :
ડે.
ગાડાભાં ફેવીને વમયની વીભભાંથી વાય થતી કન્માને
શુ ં વાંબયે છે ? રગ્નગીતની એક રીટી ગચત્ર વજ ે છે .
આ દૃ શ્મ આ દૃ શ્મ ી,
આ દૃ શ્મ દાદાનાં ખેતય.

આટરા ળબ્દમ કન્મા ક્યાંથી ઉચ્ચાયી ળકી શળે! કંકુ
છાંટીને કંકતયી રખલાથી અને ભાણેક ભતીઓથી વરી
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રકબાાની વંસ્કાય છફી
ગાભ ડુભયાના વાંતાક્રુઝ (મુફ
ં ઈ) ભાં યશતા
તફીફ ડ. તલળન નાગડા કચ્છી બાાના
પ્રતવદ્ધ કતલ, વાહશત્મકાય, રક-વાહશત્મ
વંળધક, કચ્છી નાટય રૂાંતય કયનાય છે .
કચ્છી ફા કરાકાય દ્વાયા કચ્છની રક
વંસ્કૃતતને યં ગભંચ ય યજૂ કયનાય “કચ્છી ફા ડામય” અને
“ણખરભસ્તી-હદરભસ્તી”ના વજૉક તલળનબાઈ ‘ગદં ડી’ ના
ભ ૂત ૂલય તંત્રી ઉયાંત કાવ્મ તલબાગ (ઉતભિરશય)ના શાર
ઘણા લોથી વંાદક છે . એભનું મુફ
ં ઈ અને કચ્છભાંન ંુ
અસ્થભા (દભ) નું રક તળક્ષણ અને તળણફય કામય પ્રતવધ્ધ છે .
“વોંજાખ”, ભીં (ફાગીત) કાવ્મવંગ્રશ દ્વાયા અનેક રકતપ્રમ
ગીત-ગઝર આનાય ડ.નાગડા એ કચ્છી કશલાતના ક્ષેત્રે
ફશળું કાભ કયુું છે . એભની ત્રણ દામકાની બાા વંળધનની
તસ્માના પ રૂે ‘કચ્છી ળબ્દ કળ’નું વજૉન પ્રકાળનના
ંથે છે .

‘ફીજુ ં ફધુ’ં ભળ્માન આનંદ ત જફૃય શળે. ભાણવ ભાણવ
લચ્ચેન ુ ં અનુવધ
ં ાન દે ખામ બરે ળબ્દનુ ં ણ એભાં યવામણ
ત વંસ્કાયનુ ં જ ને! નકાય ને શકાયભાં ફદરલાનુ ં કાભ
વંસ્કાય જ કયી ળકે !! ઓછં શમ ત ણ ‘ઓછ’ નશીં જ.
લાક્ય એ વંસ્કાઢયતાનુ ં મ ૂ છે . રકબાા એ મ ૂને ણ
આે છે .

ખેડૂભાડૂ કે આડૂ (શુારક)નુ ં જીલન ‘ખીય-છામ’થી
ઉજફૄં છે . ણ યાતે અજલાા કયલાં દીલા-ફિીન આળય
ત રેલ જ ડે. સ ૂલા ટાણે દીલાફિી ઓરલલા ભાટે ‘ફિી
ઉજામણી’ એલ ળબ્દ પ્રમગ યાખે કઈ કયતા! અજલાફૄંત
દે લ નુ ં દીધેલ ું છે એને ઓરલનાય આણે કણ? એટરે જ
રકબાાભાં ‘ફિી લધાયણી’ અથલા ‘ફિી લડી કેણી’ જેલા
પ્રમગ છે . ‘અબયુ’ં (અજાણયુ)ં શમ એને નલાઈ રાગે કે
ફિી ઓરલલા ટાણે લધાયલાની કે ભટી કયલાની ળી જફૃય?
ણ ભઘભ લાચ્માથયને વભજે એ ત ઝટ ફિી ઓરલી દે .
જાણે અજલાફૄં લધીને ભાનલ ભનભાં ન ચાલ્યુ ં ગયુ ં શમ!!
આલ જ પ્રમગ વાંજે ધંધ-દુ કાન ફંધ કયલા ભાટે ણ ખય!
કશેલામ છે કે જીલનભાં કશુમ
ં ક્સ્થય નથી વવલામ કે ‘ધુકાન બંધ ક્યાં?’ એભ  ૂછલાને ફદરે ‘ધુકાન લધામાં?’
ઢયલતયન!! આઢદ કાથી કમ્પ્યુટય યુગ સુધીની વતત એભ  ૂછનાયના ભનભાં આયતી કમાય છી ‘લધલ’ ગાઈને
ઢયલતયનળીર ભાનલ માત્રાના અનેક ઢયભાણ શઈ ળકે . ભંઢદય ફંધ કયલાભાં આલે છે એલ બાલ ત નશીં શમ?
વંસ્કાઢયતા એ એલા ઢયભાણભાનુ ં એક ખ ૂફ જ અગત્મનુ ં
કઈના ઘયે ગમા શઈએ અને ફાયણે તાફૄં જલા ભે
ઢયભાણ છે . દે ળ, કા અને સ્થ પ્રભાણે વંસ્કાઢયતાના ત એભ કશેલાનુ ં ભન થામ કે ઘયને તાફૄં રાગેલ ું છે . ણ
અથયઘટન ફદરાતાં યશે છે . વભાજની વંસ્કાઢયતાન અભ્માવ જેભ કંની ઉઠી જામ ત્માયે તાાં રાગે એભ કુ ટુંફ નષ્ટ થઇ
એના લેળ, યશેણીકયણી, યીત ઢયલાજની જેભ બાાના જામ કે ઉચાા બયી જામ ત્માયે ઘયને રાગે એ તાફૄં ફાકી
ભાધ્મભ દ્વાયા ણ થઇ ળકે છે . બાાન આધાય જાવત, ધંધ આ ત ‘યખાય-યખલાય કશેલામ યખાય શાં’ કઇ અભસ્તી
કે ધભય જેલાં ઢયફ ય શમ છે . વભાજનુ ં ગફિંફ ફદરામ ક્યાંક ગમા શમ ત તાાનુ ં કાભ ભાત્ર યખેલાીનુ ં જ ને.
એભ બાાભાં પ્રગટ થતુ ં વંસ્કાઢયતાનુ ં પ્રવતગફિંફ ણ તાફૄં જ્માં સુધી યખેલાી કયે ત્માં સુધી યખાય અને
ફદરાલાનુ ં જ. બાાભાં ઝીરાતી વંસ્કાય છફી જેટરી યવપ્રદ ખાનદાન ખરાવ થઇ ગમા છી તાફૄં !!
છે એનાથી વલળે અભ્માસુઓ ભાટે આકયણનુ ં કાયણ ણ
કુ ટુંફની દીકયીને કચ્છીભાં નીંમાણી કશે છે .કચ્છી
છે . આલ, આણે કચ્છી બાાના કેટરાંક ળબ્દ-ળબ્દ બાના ળબ્દભાં કુ ની કન્માનાં ભાં ત જુ ઓ (નીંશ એટરે
પ્રમગને એભાં પ્રવતગફિંફ થતા વંસ્કાયની દૃ ષ્ષ્ટએ વનશાીએ, સ્નેશ, સ્નેશભમી એ નીંમાણી એવુ ં શળે !?) વાવયીમેથી દીકયી
ભાણીએ, જાણીએ અને તાણીએ ણ ખયા!
વમયના ગાભભાં વાયા-ભાઠાં પ્રવંગે આલી શમ, અને જ
રકજીલન યસ્ય વશકાય ય આધાઢયત શમ છે
એભાં એક વ્મક્ક્કતને ફીજી વ્મક્ક્કત ાવેથી-એક કુ ટુંફને ફીજા
કુ ટુંફ ાવેથી કંઇ ભાગલાન, અલવય ત આલલાન જ.
યસ્યાલરંફનની આ પ્રઢક્રમાભાં બાાનુ ં સ્થાન અદકે રું છે .
‘છામ’ (છાળ) કે ‘ખીય’ (દૂ ધ) જેલી લસ્તુઓની આ-રે એ
આભ ત અવત વાભાન્મ ઘટના ગણામ.

ણ ક્યાયે ક એવુ ં ફને કે કઈએ ભાંગણી કયી શમ એ
લસ્તુ (છાવ) વવરક ન શમ એલા વંજગભાં ‘ના’ ત ડલી
જ ડે ણ ‘ના’ ાડલી કઇ યીતે? ‘છામ નાંમ’ એલ ચખ્ખ
અને વય ઉિય આલાભાં ભાગનાયને ભાઠુ ં રાગલાન બમ
યશેર છે . એટલું જ નશીં દે નાયની બાલનાનુ ં શુ?ં રકબાાભાં
ભંથન છી નીતયે રા નલનીત વભા આ ળબ્દ તાની
વંસ્કાઢયતા રઈને લ્મ આ થમા શાજય ‘છામ તા જજી
આમ’ (છાળ ત ઝાઝી છે ). ળાષ્બ્દક અથય પ્રભાણે છાળ લધાયે
છે – ઝાઝી છે ણ ભાંગલાલા શકીકતની મુશ્કેરી અને
બાાની ગઢયભા ફંનેને ભાં વભજી જામ ‘છાળ નથી’ નુ ં
વછછયાણુ ં ‘ ઝાઝી છે ’ ભાં ઢયલવતિત થઇ, વમ ૃિ થઇ ગયુ.ં
ભાગનાયને છાળ ન ભળ્માન લવલવ શમ કે ન શમ ણ
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વમયભાં વાત ેઢી સુધી કઈ વગું ન ફચ્યુ ં શમ ત એને
નીંમાણી કશીને ભાન આનારું કણ? રકબાાએ એન
માય મ ળધ્મ છે અને એ ણ વલામ-‘યાજ નીંમાણી’
અથલા ‘ગાભ- નીંમાણી’ પગમાની કે ગાભની કઈ ણ
વ્મક્ક્કત જમાયે એની દીકયીને ‘ફાઈ ત ં ૂ તા યાજ નીંમાણી
અઈંએ યાજ નીંમાણી શર અવાંજે ઘયે ’ એભ કશી ભાનબેય
તેડી જામ ત્માયે વ્મક્ક્કતભાં યાજ–ગાભની વંસ્કાઢયતા દીવ ઉઠે !
વગું બરે ન શમ ણ વ્શારાંને કાયણે દીકયીને વમયનુ ં ગાભ
વ્શાલું –અવતવ્શાલું ન થઇ ડે ત જ નલાઈ! લસુધૈલ
કુ ટુંફકભ ન રક અનુલાદ!!

મ ૃત્યુ છી ભાણવના અંવતભ વંસ્કાય કયલાભાં આલે છે
ણ મ ૃત્યુ ભાટે ની ઢયબાાભાં ‘ઉચ્ચિભ’ વંસ્કાયનુ ં વનફૃણ
ત રકબાા જ કયી ળકે : મ ૃત્યુન ભરાજ જાલલાની લાત
જાણીતી છે . ણ મ ૃત્યુ ાભલાની ઢક્રમાન એલ કઈ
માય મલાચી ળબ્દ ખય કે જે મ ૃત્યુથી ઉંચે રઇ જામ?
વંસ્કાઢયતાના અંવતભે રઇ જામ ? શા એ ળબ્દ છે ‘ાછા થ્મા’
ાછા થમા એટરે કે જ્માંથી જ્માંથી આવ્મા શતા ત્માં લીને
ાછા ગમાં. મ ૃત્યુ નાભની એક સ્થ ૂ ઘટનાનુ ં કે ટલું

સુક્ષ્ભદળયન આ એક ળબ્દ – પ્રમગ કયાલી જામ છે ! આત્ભા
વલેની ધાવભિક વલબાલનાને રક્કબાાએ કેવ ુ ં વશજ યીતે
તાનાભાં વભાલી રીધી! મ ૃત્યુ ભાટે ફીજ ણ એક ળબ્દ છે
‘ગુજયી વ્મા’, ‘ભયી વ્મા’ના તછાડાણાથી ‘ગુજયી વ્મા’ભાં
વલળે ગઢયભા ત છે જ ણ એ વાથે વભમ વાથેન ુ ં
અનુવધ
ં ાન ણ ખરું! વાધુવત
ં ને ત ગુજયી ગમા ન કશેતાં
‘કારધયભ ામ્મા’ એભ કશીને મ ૃત્યુને ઓચ્છલની કક્ષાએ
મ ૂકી દે લાભાં આવ્મ છે ! શા વભમ (કાર)ને અનુવયી આત્ભા
દે શભાંથી મુક્કત થામ છે એ ઓચ્છલ ત ખય જ નેં!

દે લત્લના દળયન કમાય શમ એ વભાજ એ રક એલા ળબ્દથી
કેભ ચરાલી રે? એટરે જ રકફરીભાં ‘ટાંઢા’ ને ‘દે લતા’
કશે છે . ‘ટાંઢ’ દઝાડે છે , જમાયે ‘દે લતા’? ઉષ્ભા આે છે ,
યવઈ કલે છે અને અજલાાં ત ાથયે જ છે ને ! નાના
ફાકને શેડકી ત લાયે ઘડીએ આલતી શમ ણ એ શેડકીને
‘લધણી’ કશેલાથી એનુ ં મ ૂલ્મ અનેકઘણુ ં થઇ જામ છે . લધાયે
તે લધણી ફાકના લાઘયકમની ાયાળીળી એ લધણી (શેડકી
નશીં). ધાવ્મા છી ફાકને ઓડકાય આલે અને ઓડકાય
કશીને ભ ૂરી ન જલામ રકબાાભાં વેંથડી-વેંથડીયુ ં કશી એને
બાાની વંસ્કાઢયતાનુ ં દળયન ભાત્ર ઘયફશાયની આલકાયલાભાં આલે છે . ‘વેશત’ ળબ્દન અભ્રંળ વેથ એનુ ં
વ્મક્ક્કતઓ કે વભાજ વાથેના વ્મલશાય  ૂયતુ ં ભામાય ઢદત નથી. રાગરત્મબયુાં અનેક લચન એટરે ‘વેંથડીયુ’.ં બાાની આ
કુ ટુંફની વ્મક્ક્કતઓના યસ્ય વંફધ
ં ભાં ણ એ પ્રગટ થામ વંસ્કાઢયતા રકજીલન ભાટે સ્લાસ્થ્મલધયક ખયી કે નશીં?
છે . ક્યાયે ક આદય પ્રગટ કયલા ક્યાયે ક ઔગચત્મ ત ક્યાયે ક
વનેધના નકાય અને ગઝટીલીટીના પ્રસ્થાનની
ભાન-ભમાય દાની જાલણી ખાતય ણ! આજે કુ દે લી ભાટે આધુવનક વલચાયધાયાનુ ં આ છે સ્લમંભ ૂ દળયન! આ વલધેમકતા
પ્રમજાત ‘આઈ’ ળબ્દ, જૂની કચ્છીભાં વાસુ ભાટે ણ ઢયલતયનના પ્રલાશભાં ઓગી યશી છે . એના અંળ ફૃ આ
લયાત. ‘આઈ’ ળબ્દ દ્વાયા વાસુને ભાતાતુલ્મ ગણલાની ળબ્દ આજે ણ કચ્છીબાાભાં વલદ્યભાન છે . ણ
વંસ્કાઢયતાન જ ડઘ ડત શમ એવુ ં નથી રાગતુ!ં ળશેયીજનને યબાા ના રાગે ત નલાઈ નશીં. ળબ્દ દ્વાયા
વવયાને જઈ અલાજને શલ કયી દે નાય કે ગની ચારને યજૂ થતી વંસ્કાઢયતા બુઠ્ઠી થઇ ભાત્ર ઔચાઢયકતા ફની જતી
ધીભી ાડી દે નાય લહુ ળબ્દ લગયની જે બાા ફરે છે શમ ત્માયે આ છફીઓનુ ં દળયન ગ્રામ્મ જીલનની એક ભીઠી
એભાં આદય ખય ને! ‘ુતય’ કે ફચ્ચા ુતય’ જેવુ ં વંફધન રશેય ફની આણને સ્ળી જામ ત કે વ ુ ં ! બાાના અગાધ
કયી લહુને ફરાલનાય વવય તાનુ ં લડીરણુ ં જ નઢશ વાગયભાંથી શાથલગાં શમ એલાં કે ટરાંક ળબ્દ યત્ન દ્વાયા
ણ લડરાણુ ં ણ પ્રગટ કયત શમ છે .
પ્રગટ થતી વંસ્કૃ વતને જમા-ભાણમા છી ખઈ નાખી ારલે?
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વગતા કરવાને ‘ટાંઢ’ કશીએ ત ચારે? અક્ગ્નભાં

ફાક ભાટ ધ્માનન અભ્માવ

Dr Maneklal Sangoi currently is enjoying
his retired life with his wife, Smt Zaverben
indulging in his passions of travel, yoga,
writing, photography and meditation!
Having been a product of the revered Songadh Ashram (1953) Dr Manek has several
feathers in his cap. He was the first Occupational Therapist in the KVO and KDO samaj, way back
in 1957. He has served in various capacities in different
forums working on Physiotherapy across the globe and
also social organizations. He has been honored with several credits including award for Ambassador of Peace by
the Universal Peace Federation, UK. He writes regularly in
popular gujarati periodicals and magazines, including
‘Pagdandi’. An author, progressive thinker, guide, travel
enthusiast, Dr Manek is a stickler for fitness and will soon
be celebrating his 80th birthday. He is well read had has
travelled to 53 countries! He effuses warmth and compassion and has the ability to strike an interesting conversation on almost any topic with old and young alike. Vavad
is privileged to publish this article from Dr Manek.
ભશાન વલચાયક-તત્લજ્ઞાની ઓળ કશી ગમા, "Give
your child meditation as well as thinking. Thinking will help
them to be successful and meditation will help them towards success in the Divine."
નફેર તલજેતા દરાઈ રાભા કશ છે , " આ તલશ્વભાં દયક આઠ
લયના ફાકને ધ્માન કયતાં ળીખલાડલાભાં આલે ત આણે
વભસ્ત તલશ્વભાં એક ેઢીની અંદય હશિંવા ફંધ કયાલી ળકશુ.ં "

ફાકની વ્માખ્મા? જેનાભાં ખુફ ફ છે એ ફાક.
જેનાભાં ે  ફ ઉબયામ છે એ ફાક. ફા અલસ્થા
ઘણી ચંચર છે . ઢકળય શમ કે ઢકળયી, કઈ ણ ખાવ કાયણ
લગય એભના શાથ ગ ચારતા શમ છે . યીલપ્લ્લિંગ ચેય ય
ફેવલાનુ ં ભે ત એ ગ ગ પમાય જ કયે . આ કરું કે ેલ ું
કરું, આ રઉં કે ેલ ું રઉં ની ઉથરાથર ચારતી યશે છે .
અભાયા ચોદ લયના દોત્રને જઇને નલાઈ ામુ ં છં કે એ
લાત કયત ઊબ શમ ત ણ એના શાથ ગ ક્સ્થય ન
શમ. એ ફરે ત એટલું પાસ્ટ કે એને કશેવ ુ ં ડે કે, "બાઈ,
ભને ઓછં વંબામ છે , જયા ફરલાની સ્ીડ ઓછી કય ત
તાયી લાત વભજી ળકુ ં." બણલાભાં એ નેવ ુ ં ટકા રાલે
ણ વ્મલશાયભાં ક્સ્થયતા શજી નથી આલી. આવુ ં રગબગ
ભટા બાગના ઢકળય-ઢકળયીઓભાં છે . સ્કુ રભાં ઠીક ઘોંઘાટ
શમ છે . ળાાના દાદયાના ફે ત્રણ ગવથમાં ઉતયલા
ચઢલાની વાથે આગલાાને વશેજ ધક્ક રાગી જામ ત
લાંધ નશીં. આ ફધી ઢક્રમાઓને આણે ફાભસ્તી કશીએ
છીએ. ફાકને આવુ ં કયતાં જઈ જયા ગમ્ભત ણ થામ.
આ ફાકભાં અદમ્મ ળાયીઢયક અને ભાનવવક ળક્ક્કત છે . આ
ળક્ક્કતને જ યચનાત્ભક પ્રવ ૃવિ તયપ લાલાભાં આલે ત
ઉિભ ઢયણાભ આલે.
યભત ગભત, વ્મામાભ, વામકરીંગ, સ્લીભીંગ વલગેયે
પ્રવ ૃવતઓભાં ળાયીઢયક ળક્ક્કતઓ યચનાત્ભક યીતે કાભ કયે છે .
વંગીત, નાટયકરા, ગચત્રકાભ, વળલ્કાયી વલગેયે રગરત
કાઓ ભનને ક્સ્થય કયલાભાં ઠીક ઉમગી છે . પ્રાથયના,
પ્રાણામાભ, ધ્માન આણી અંતમુખ
ય ી પ્રઢક્રમા છે . તેભનુ ં જીલન

34

-વલકાવભાં અરગ જ ાસું છે . ધ્માનભાં ળયીય અને ભનને
ક્સ્થય યાખલાની ગજફની ળક્ક્કત છે . બાયતીમ વંસ્કૃ વત ભાં
આના ઊંડા મ ૂ છે . યુય, અભેઢયકા, ઓસ્ટ્રે ગરમાના દે ળભાં
ધ્માનની ઢક્રમાના અનેક લૈજ્ઞાવનક પ્રમગ થમા છે .
અભેઢયકાના
વાંસ્ફ્રાન્વીસ્કની
એક
ળાાભાં
દઢવ
વલદ્યાથીઓને ધ્માનની ઢક્રમા ળીખલાડી એના ઢયણાભન
અભ્માવ કયતાં ચઢકત થઇ ગમા. શલે રગબગ એક શજાયથી
લધાયે વલદ્યાથીઓને ધ્માનની ઢક્રમા ળીખડાલલાભાં આલે છે .
તેભાં ણ શાઇયએક્કટીલ( અસુખીમા), ઓટીસ્ટીક, ઓછા
આત્ભવલશ્વાવ લાા ફાકને ધ્માન કયતાં ળીખલાડી,
વનમવભત અભ્માવથી એભની બુપ્ધ્ધ અને એભના વ્મલશાયભાં
ઠીક એલ પયક નજયે ડય છે . વળક્ષણ ળાસ્ત્રીમ તેભજ ફા
લૈજ્ઞાવનકએ જયુ ં કે ધ્માનના અભ્માવથી ફાકભાં નીચે
જણાલેર નોંધનીમ પામદાઓ થમાં.
1. તેભની કામયક્ષભતાભાં ઉભેય થમ.

2. ધૈમય ળક્ક્કત લધી. ખટી ઉતાલ ન કયતાં થડ લધાયે
વભમ આી કાભ કયતાં ળીખ્મા, ળાંવતથી ફીજાની લાત
વાંબી એભને ભાન આલા રાગ્મા.
3. લસ્તુ ક્સ્થવતને જાણલાની ક્ષભતા લધી. ઢયણાભે ઢક્રમા
ઝડી અને અવયકાયક થઇ.

તાના જ્ઞાન, અનુબલ અને થમેરી અનુભ ૂવતથી
ધ્માનાભ્માવની ધ્ધવતઓનુ ં આમજન કયુાં છે . આ રેખભાં જે
ફે ધ્ધવતઓન ઉલ્રેખ કયલ છે તે જૈન ધ્માન િવત
પ્રેક્ષાધ્માન અને અને બગલાન બુિની વલશ્માના છે . ફંને
દધવતઓભાં પ્રાયં ગબક ઢક્રમા શ્વાવશ્વાવને વાક્ષીબાલે જતાં
ધ્માનન અભ્માવ કયલાની છે જેને આનાાન કશેલામ છે .

વલશ્મના ધ્માન ધ્ધવત વલય બગી અને કઈ ણ
જાતના આરંફન વલના જેલાં કે ભંત્ર, છફી, મ ૂવતિ, ગુરુ
સ્ભયણ, ળબ્દ યટણના આધાય
વલના તાના ળયીયભાં
ઉત્ન્ન થતાં સ્ંદનની અનુભ ૂવત ય આધાઢયત છે . કઈ ણ
ધભય,જાવતના ફંધન વલના વોને ઉમગી ફની ળકે એટરા
ભાટે વવિશસ્ત આચામય શ્રી એવ.એન.ગએન્કાજીએ ઘણા
લોના અભ્માવ છી સ્લાનુભ ૂવતના આધાયે દળ ઢદલવની
આલાવીમ ની:શુલ્ક વળગફયનુ ં આમજન લમસ્ક ભાટે કયુ.ય
એની રકવપ્રમતા એટરી લધી કે વલશ્વના વલય ખંડભાં
રગબગ 158 ધ્માન કેન્ર સ્થાવત થમા છે . આ વલશ્મના
કેન્રભાં ફાક ભાટે એક-ફે ઢદલવની ધ્માન વળગફયનુ ં
આમજન, ફાક ભાટે ના ખાવ વળક્ષકના ભાગયદળયનથી થામ
છે . દગક્ષણબાયતભાં ચેન્નાઈના ધમ્ભવેત ુ કે ન્રભાં, ફેન્ગલુરુના
ધમ્ભ પ્રફુર કે ન્રભાં, શૈરાફાદના ધમ્ભખેતા કેન્રભાં અને
કેયારા-ચેન્નયુ ના ધમ્ભકેતના કેન્રભાં ફાક ભાટે ખાવ
વળગફયનુ ં આમજન થામ છે . વલળે ભાઢશતી ભાટે એની લેફ
વાઈટ છે : children.dhamma.org

4. આજુ ફાજુ શુ ં થઇ યહ્ું છે એની વબાનતા લધી. દા.ત.
કચય દે ખામ ત ધ્માન ગયુ.ં ખાતાં શેરા શાથ ધલાનુ ં
અને ટમરેટ ગમા છી પલ્ળ ચરાલલાનુ ં અને વાબુથી
ભાય અનુબલ:
શાથ ધલાન તુયંત ખ્માર આવ્મ.
ફેન્ગરયલાવી  ૂ.જમાફેન બાણજીબાઈ વંગઇ જેભણે
5. એકાગ્રતા લધલાથી કામય વવિી ઝડી ફને છે એવુ ં
 ૂ.ગએન્કાજીના વાવન્નધ્મભાં અનેક લોની વલશ્મનાની
રાગલા ભાંડયુ.ં
વાધના કયી, વળગફયના આમજન અને વળક્ષણ ભાટે તાનુ ં
6. ભનના ઘડાં દડતાં શતાં એના ય કાબ ૂ લધ્મ. ભનની
જીલન અયણ કયુાં છે . એભની પ્રેયણાથી વલશ્મનાની દળ
અંદય શુ ં ચારી યહ્ું છે એની વબાનતા થઇ.
ઢદલવની વળગફય કયલાની અમ ૂલ્મ તક ભને ઈંગ્રેન્ડના
7. ધ્માન ભજબુત થલાથી ભનન અને ગચિંતનની ઢક્રમા ણ
શયપડય ના ધમ્ભદીા કેન્રભાં ભી. ત્માય છી ત ફીજી છ
વશજ થઇ ગઈ.
વળગફય થઇ ગઈ. એની વાથે ત્માં જ મજામેર ફાક
8. ઢયક્ષાભાં વલદ્યાથીઓના ઢયણાભ વાયાં દે ખામા.
ભાટે ની ફે ઢદલવની ધ્માન વળગફયભાં ભને એક વેલક તયીકે
9. ધ્માન કયલાથી વશકાયીતાની બાલના અને ફીજાઓને વેલા કયલાન અલવય ભળ્મ જે અવલસ્ભયણીમ શત.
વભજલાની ળક્ક્કત વલકવી.
વળગફયભાં 8 થી 14 લયની ઉભયના લીવેક ઢકળય
10 ટે રીવલઝન, ભફાઈર, કંપ્યુટયન ઉમગ કયલાભાં ઢકળયીઓની શાજયી શતી. ભેં અનબલ કમો કે યભતગભત,
ગચત્રકાભ, વંગીત, વલગેયેની વાથે લચભાં લચભાં લીવ લીવ
વલલેક અને વબાનતા લધી.
11. ડ્રગ અને ફીજા વ્મવનભાં ડતાં શેરા ઢકળય- વભવનટના ધ્માનના આનાાનના વેળન થતાં શતાં. આલ્થીઢકળયીઓ વલચાયતાં થમા. વ્મવનની ખાઈભાં ાલ્થીભાં ફેવીને ધ્માન કયતી લેા આંખ ફંધ શલી
જઈએ. શ્વાવશ્વાવ રેતાં, શ્વાવ અંદય જામ છે અને
ડતાં શેરાં બ્ેક રાગી ગમ.
આણે બાયતીમ ઘણા બાગ્મળાી છીએ કે આણા ફશાય નીકે છે એ જલાનુ ં શમ છે . અમુક ચન્ચર ફાક
મુભ ૂત વંસ્કાયભાં પ્રાથયના અને ધ્માનનુ ં ભશત્લનુ ં સ્થાન છે . કાણી આંખે જઈ રે કે ફીજા ફધાં શુ ં કયી યહ્યા છે . ફીજા
આક્સ્તક અને નાક્સ્તક, ધભયભાં ભાનનાયા કે ન ભાનનાયા ઢદલવે એભને ફધાને ઠીક વયતા રાગી ને ધ્માન કયલાન
એલાં ભટા બાગના વંસ્કાયી કુ ટુંફ ધ્માનભાં ફેવલાન લાયવ અનેય આનંદ રેતાં એભને જમા. એ નીયલતાભાં ળાંત બાલે
ફાકને ધ્માન કયતાં જઈ જાણે ભેં ઢદવ્મતા અનુબલી.
જાલતાં જલા ભે છે .
વલશ્વભાં ધ્માનના અભ્માવની અનેક ધ્ધતીઓ આણા ફાક આ તલશ્મના કન્રની તળણફયભાં ધ્માન
પ્રચગરત છે . બાયત આભાં અગ્રેવય છે . મગળાસ્ત્રના પ્રણેતા અભ્માવ કય ત એભના ફીજા ફધા અભ્માવ વય થઇ
શ્રી તંજગરથી કયી બગલાન ભશાલીય, બુધ્ધ, ઓળ, શ્રી શ્રી જામ.
રે. ભાણેક એભ વંગઇ. 916746524 
યવલળંકય, આચામય તુરવી અને અનેક અધ્માજત્ભક ગુરુઓએ
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વ્મલવામે તફીફ ણ એક અચ્છા વાહશત્મકાય, વંગીતનું ઊંડું
ળાસ્ત્રીમ જ્ઞાન ધયાલનાય, છફીકા(પટગ્રાપી) ળખન તલમ
શતાં જેભણે છફી કાનું ળાસ્ત્રીમ જ્ઞાન વંાહદત કયુું છે ,
એલા ડૉ. તલછીલયાનું ળૈળલ કચ્છના ગાભભાં લીત્યું છે .
ુ ી,
ગ્રામ્મ વંસ્કૃતત અને પ્રકૃતતપ્રેભથી યવામેરા આ ફહુમખ
પ્રતતબાવંન્ન વાહશત્મકાય ગયીફી અને કયાં વંજગભાં ન
ડગતા, દૃ ઢ ભનફે તફીફી અભ્માવ  ૂણય કયી આજે
તફીફી વ્મલવામને વં ૂણયણે વભતિત છે . કઈ ણ
જાતના આમાવ તલના અંત:સ્ૂયણાથી વક્કજૉત એભનું ગદ્ય
ગુજયાતી વાહશત્મના રરીત-તનફંધકાયભાં એભને ભખયાની
શયભાં પ્રસ્થાતત કયર છે . આજે ૮૫ લયની ઉભય ણ આ
વજૉકનું ગુજયાતી વાહશત્મને વાતત્મ ૂણય તલુર પ્રદાન યહ્ું
છે .
ધઢયમ વાલ કય શમ. કળ ચાલુ થામ. ાણીથી
બયાઈ ઉય આલે બદ કયત થાાભાં ઠરલામ ત્માયે રાગે
જાણે કેદીને યીશા થઇ. મ ૂભ ૂત સ્લબાલ જ ચરણ. ગવત.
કુ લાભાં શરનચરન લગય સુસ્ત થઇ ડ્ું શમ, થાાભાં
ઠરલાઈ કેદભાંથી છૂટે , તાન સ્થામીબાલ – ગવત કડી
રે. અસ્વર ગરફાવભાં આલી જામ. ધઢયમાભાં લશેત થામ.
કયા ધઢયમાભાં સ્થામી થમેરા જીલડાને વંકેત ભે ,
ચતાથી સ્થાનભ ૃષ્ટ થઇ વરાભત જગ્માએ ગઠલાઈ જામ.
ક્યાયાભાં શોંચે ત્માયે યણા જેલ જ બાવે . ાણીભાં ગવત
શમ. ગવત એટરે ઘયણ. જ્માં ઘયણ શમ ત્માં યલ, સ્લય
શમ જ. ધયીમાને કાન ધયી આંખ ફંધ કયી, યલની પ્રતીક્ષા
કયલી આત્ભ ખજ ફની યશે. એ કૂણ કુ ભાળબમો યલ કે ટર
સ્નેશર ને તીક રાગે છે .

ફંધીમા જ તાની જજીયને
ં
તડલા કટીફધ શમ
છે . તાલ, તાલડી, વયલય ને વાગય દયે કે જગ્માએ
વંગ્રામેરા જભાં ગવત થનગનતી શમ છે . વાલ કૂણી કુ ભી
કાવ્મભમ રશેય, તાલ, તાલડી, વયલયને તીયે નીયનુ ં
વાવનધ્મ ભાણતાં વંબામ છે . એ લાભન લ્શેયભાં વલયાટબાલ
સ્થામી થમેર શમ છે . વયલયના નીય લધુ ડરે. ક્યાયે ક
ઢકનાયે અથડામ. યલ દૂ યથી વંબામ. લનના વશાયે
ભજાઓભાં ક્યાયે ક ભસ્તી ણ આલે. ધ્લની કાવ્મભમ ઉવી,
વંગીત નીખયે . વાગયની લાત જ વનયાી. જનાદ્ય ભફરક.
ઘટ્ટતા ઘેયી લે રી શમ.  ૃથ્લીની ગવત એને ડરામભાન
કયતી શમ, વશેજે ભજાં ભશારતાં દે ખામ.
ઓટન દઢયમ સુતેરા વા જેલ. વાલ જડસુ, એદી
ને અગરપ્ત. વનષ્ષ્ક્રમતાનુ ં મુવતિચદ
ં
ઉદાશયણ. એની
વનષ્ષ્ક્રમતાભાં વભાવધ જેલી જ વઢક્રમ ઢક્રમા શમ છે . જયા
છંછેડી, ફુંપાડ ભાયતા પેણ પ્રવયાલે. બયતીન વાગય જીલંત
યીમાભણ બવ્મ બાવે. વાલ નાનાં અભસ્થા લભ નાભ
ુયત યલ ઉવાલે. કણયવપ્રમ શમ. એભાં ખલાઈ જલાની
સુબગ ઘડી વાંડે ત ધન્મ થઈ જલામ. દઢયમ જ્માયે ગાંડ
ને ઘેર ફને છે , ત્માયના એના ડુ ગ
ં ય જેલા ડરતા ભજાં યોર
સ્લફૃ દે ખાડે. બમજનક, બમાનક,ને ભ ૂયામાં થઇ બેખડ ય
બટકામ. શાકયા, ડાકયા ને વછિંકમ કયતાં ધુધ
ં લાતા યશે.
એભાંથી નીખયતુ ં વોન્દમય ભાણી હૃદમ ધન્મ થામ.
તાકાત,ફ, ળક્ક્કત એ ભજાઓભાં શમ છે ! અફ્ડાઈ ખડકને

ખડંગત કયી દે . અડપેટે ચડય તે ગમ. છી બરે નાની
નાલ શમ કે વલયાટ સ્ટીભય. સ્લયનુ ં એ યોર સ્લફૃ. એ યોર
સ્લફૃને હ્રદમના એક ખ ૂણાભાં સ્થામી શુ ં કાભ ન કયીએ?
પ્રકૃવતનુ ં સ્લફૃ જ છે ને. પ્રકૃવત નલે નલ યવભાં ભશારે છે ને
નલે યવ પ્રાકૃ ત, વલત્ર ને ાલક છે . કઇણ યવ જજિંદગીનુ ં
ઉઢદન કયી ળકે છે . ડુ ગ
ં યા પ્રદે ળના ઝયણાં ચંચ, ચ
ને ચકય શમ છે . યભવતમાણુ ં એભન સ્થામીબાલ.
યભતયભતભાં ખાફકતાં, છડાતાં, ભ ૂવકતા ને બાગી છૂટે રા
ઝયણાં યુલાનીન તયલયાટ ફતાલે છે . એ ણ જીલનનુ ં એક
અંગ. ભ ૂવકતાં જ કઠણ સ્લય ભાગરકા ઉવાલે તે મોલનન
આવલષ્કાય કયતી યશે છે . જીલનનુ ં એ ણ એક અંગ.
યુલાનીભાં વાશવ કયી ળકામ ત જ લાધયક્યભાં એને
ભભાલી ળકામ. યલને વશાયે  ૂરું જીલનચક્ર નજય વભક્ષ
બજલાતુ ં યશે ને જે ભાંશી ડી ળક્ય તે જફૃય ભશાસુખ ભાણી
ળકે.

નદી સ ૃષ્ષ્ટનુ ં ઉિભ અંગ. યલન શય વભજાજ, શય યવ,
શય વોન્દમય રશેયી નદી તાના ઉગભથી વંગભ સુધીના
પ્રસ્થાનભાં પ્રદવળિત કયતી યશે છે . એની અલસ્થા પ્રભાણેન
યલ ને યલભાંથી ઉવત જીલનયવ તાની રાંફી વપયભાં
વલવલધ બાલભાં લશાલતી યશે છે . એક,એક બાલ, યવ ને એનુ ં
ભાધુમય નદીને શાથલગું છે . નદીના ઉગભથી વંગભ સુધીની
માત્રા કયતાં બાવલકની જીલનની ઢકતાફ નલેનલ યવબય,
અરોઢકક ને આત્ભબાને ઉજી થમેરી શમ છે . જીલનન અકય
તેઓ ાભે છે .
પ્રત્મેક કુ દયતી તત્લ યલ ેદા કયે છે . એ યલ છે લટે
ત ભોનભાં વલયભે છે . દયે કન જીલનથ નક્કી થમેર જ
શમ છે . એ થ ય ઢયભ્રભણ કયત કઇણ પ્રાકૃત દાથય
વનયવનયા યલ ેદા કયત કરાશરથી ગજૉન ને ધભવાણ
પેરાલત યશે, ળક્ક્કતથી પાટપાટ થત યશે, છતાં છે લટત
યભળાંવતભાં જ વલયભે છે . આ છે પ્રકૃ વતચક્ર. એ ચક્ર ને ન
આઢદ છે ન અંત. એ ચક્રના ઢયધ ય બય તતાને
પાે આલેરી ઢયક્રભા ય પયતા યશી પ્રાકૃ ત તત્લ
તતાની પયજ અદા કયી છે લટે ત ભોનભાં જ વલરમ
ાભે છે . ભોનભાં ભકાળ શમ છે . કઈ ણ લાજજિંત્ર
લગાડનાય કે ગાનાય તાની કાની ચયભકક્ષાએ શોંચે છે
ત્માયે એને ભોન યશેવ ુ ં લધાયે પાલે છે . ભોન અગાધ છે . ભોન
અવીભ છે . ફધી આંા, ફધા પ્રાકૃત તત્લથી અગરપ્ત
થઈ, જીલનની દયે ક આંટીગુટીને ઓંગી તત્લ જ્માયે છટું
થામ છે , જેભ  ૃથ્લી યથી છડેલ ું અલકાળમાન,  ૃથ્લીના
ચુફકીમ
ં
તત્લથી છટું થઈ મુક્કતણે અલકાળભાં વલશયતુ ં થામ
છે . તેવ ુ ં જ છટા થમેરા તત્લનુ ં શમ છે . જીલનચક્રના ઢયધ
યથી અરગ થઈ દૂ ય પેંકામ છે ત્માયે એની દળા અનખી
શમ છે . પ્રકૃવતનુ ં અંળ શતાં ણ પ્રકૃવતથી વલયક્કત થમેર
શમ છે . તે છે ને નથી. ભોનના ભાગે વલચયતાં કઈ
એકરલીયને વાક્ષાત્કાય થામ છે ત્માયે એ વબાનની ક્ષણ શમ
છે . દુ વનમાદાયી ુયત એ મ ૃત્યુ ાભી છક્ય શમ છે . દુ ન્મલી
ઘટનાઓથી એ ય થઇ ગમ શમ છે . એલી કઇણ ઘટના
વાથે એને જયાણ વંફધ
ં યશેત નથી. એટરે જ એ એટર
વલળા હ્રદમી, કરુણાભમી, વલયક્કત થમેર શમ છે , આખી
સ ૃષ્ષ્ટ એની કૃ ા નજયથી બયી બયી થઇ જામ છે . એના દળયને
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BALAJI ENTERPRISES
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ધન્મ ફને છે . આલ ભશાત્ભન મગી વાલ વનરે બાલે વોનુ ં
બલું ઈચ્છત વશજબાલ કંઇક લદી ઉઠે છે . એનુ ં લદવુ ં
ઢપયસ્તા જેવુ ં શમ છે . રાગે ત ખયાં જ સ ૃષ્ષ્ટનુ ં શય ઘટક,
શુ, પ્રાણી, ક્ષી ને લનસ્વત વલય એનાભાંથી પ્રેયણા રે છે .
તાનુ ં જીલન ધન્મ થમેલ ું ભાને છે . યુગે યુગે આલા
અલતાય ભશાનુબાલ ાકતા જ યશે છે . માદ યશે સ્લગય કે
નયક  ૃથ્લી યની જ અરગ અરગ દળા છે . ઉય
આવભાનભાં કે નીચે ાતાભાં સ્લગય કે નયક ભાટે નજય
દડાલલાની જફૃય નથી. યભધાભ, દે લરક કે સ્લગય, ફધુ ં
અશીં જ છે . યભજ્ઞાન ાભી આત્ભા અશીં જ સુખ ચેન થી
યશે છે . ાકભય કયી ાી અશીં જ યોર નયકની માતના
ભાણે છે . સ્લગય કે નયક ભાટે ઉંચે કે નીચે જલાનુ ં તજી
ળકામ, લાણી ને લતયનભાં અબેદ આલે, વં ૂણય પ્રકૃ વતભમ થઇ
ળકામ ત પ્રકૃવત આલા આત્ભાને યભાત્ભા ગણળે ને
તાનાભાં વભાલી રેળે.

શલાનુ ં એને અગબભાન થળે. પ્રકૃવતભાં વલશયતા, એનાં
અલનલાં ઘટકને ભાણતાં વનયવનયાાં યલ ને હૃદમભાં
ભાણતાં એનુ ં યવાન કયતાં વ્મક્ક્કત ક્યાયે ક કઈક ધન્મ ક્ષણે
તાનાભાં જ વયી ડે છે . તાનાભાં જે વમો તે ભોન ને
લમો. ભોનની બાા હૃદમની ઊવભિ છે . એ ઊવભિ અરોઢકક ને
અજયાભય શમ છે . આલી ભશાભમી વ્મક્ક્કત તાની વનજી
કેડી કંડાયતી જામ છે . એ કેડી ય અન્મ બાલક ણ ભ્રભણ
કયતાં યશે છે . આલી અરોઢકક ઘટનાભાં યલ કેન્ર સ્થાને યશેર
છે . યલ, ધ્લવન ને એનુ ં સુયેખ સ્લફૃ વંગીત દે લાંળી તત્લ છે .
એ અદભુત તત્લને ભાણનાય, હૃદમભાં ઉતાયનાય એટર
વનભય હૃદમી થઇ જામ છે , દુ વનમાદાયીભાં ણ તે શંભેળાં
બયવાાત્ર યશે છે . એટરે જ કહ્ું છે કે જે વ્મક્ક્કત વંગીતને
ખયા ઢદરથી ચાશે છે તેના ય શંભેળાં બયવ યાખલ.

»É±ÉÉ©É +à {ÉÉùÒ ¶ÉÎGlÉ {Éà

©ÉÉùÉ ©ÉÉlÉÉ Ê~ÉlÉÉ {Éà +ÉW ©ÉÉùÉà Ê~É«Éù`, qÖHÉ{É©ÉÉÅ oÉÒ ¥Éà +hÒ »ÉÉà °É. {ÉÒ
W A~ÉÉe ©É³lÉÒ +à÷±ÉÉÅ ©ÉÉÅ +÷±ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù {ÉÉà ~ÉÉàºÉiÉ Hà©É oÉÉ«É? lÉàoÉÒ
PÉù©ÉÉÅW XlÉ ©É¾à{ÉlÉ ]ÒÅÅqÉ¥ÉÉq. ¶ÉÒ´ÉiÉ{ÉÉà HÉ©ÉHÉW ¶É° H«ÉÉâ. +à »É©É«É
©ÉÉÅ lÉä«ÉÉù H~ÉeÉÅ (ùàeÒ©Éàe) {É¾Ó´ÉlÉ ©É³lÉÉÅ, lÉàoÉÒ yÉÒ©Éà yÉÒ©Éà HÉ©É X©É´ÉÉ
±ÉÉN«ÉÉà. Wà £ùÒ+É ©ÉÉÅ ù¾àlÉÉ lÉà ~ÉeÉà¶ÉÒ+Éà {ÉÉà ~ÉiÉ »ÉNÉÉoÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ »ÉÉoÉ
©É³´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. £Ò÷, ÷Ò.¥ÉÒ. yÉ{ÉÇÚ´ÉÉ Wà´ÉÒ ¥ÉÒ©ÉÉùÒ+Éà {ÉÉà ~ÉiÉ »ÉÉ©É{ÉÉà +É
»mÉÒ+à H«ÉÉâ. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¥Éà ¥ÉÉ³HÉà {Éà mÉiÉà {ÉiÉÅqÉà {Éà ÊqHùÒ{ÉÒ Wà©É
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NÉÉÅ©ÉeÉ+Éà ©ÉÉÅoÉÒ §ÉÖW +´Éù W´Éù ¥É¾Ö ù¾àlÉÒ. +à W©ÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ ´ÉÊe±ÉÉà Hà
©ÉÊ¾±ÉÉ+Éà ¾Éà÷à±É ©ÉÉÅ Hà ¥É¾Éù ù»lÉÉ ~Éù {ÉÒ ±ÉÉùÒ ~Éù HÅ> LÉÉ«É {É¾Ó
lÉàoÉÒ PÉùà ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà {ÉÒ +É´É SÉÉ±ÉÚW ù¾àlÉÒ. yÉ{«É Uà +à »ÉÉ»ÉÚ ´É¾Ö {Éà Hà
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oÉ> ùÂÉ Uà, qÖHÉ{É©ÉÉÅ H> LÉÉ»É A~ÉW {ÉoÉÒ, {Éà ¾´Éà »É»ÉùÉoÉÒ ~ÉiÉ ´ÉyÉÖ
HÉ©É {É¾Ò oÉ> ¶ÉHà XiÉÒ ©ÉÉà÷É ~ÉÖmÉ{Éà ~Éùqà¶É ©ÉÉàH±É´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉIÒ oÉ«ÉÖÅ.
»ÉNÉÉ+Éà{ÉÉà +ÉOÉ¾ ©ÉÖÅ¥É> ©ÉÉ÷à ¾lÉÉà ~ÉiÉ ~ÉÖmÉ{ÉÒ >SUÉ ©ÉÖÅ¥É> ù¾à´ÉÉ{ÉÒ
{É ¾lÉÒ. ´É³Ò »´É¥É³à +ÉNÉ³ ´ÉyÉ´ÉÖÅ +à´ÉÒ {Éà©É oÉÒ HùU oÉÒ qÖù ©ÉrÉ»É +àH
¾àlÉÖ »ÉÅlÉÉàºÉÒ {Éà l«ÉÉÅ ©ÉÉàH±«ÉÉà.... {É´ÉÉà NÉÉ©É, {É´ÉÉ ±ÉÉàHÉà, {É´ÉÉà yÉÅyÉÉà,
+XiÉÒ §ÉÉºÉÉ UlÉÉÅ YNÉù{ÉÉ ÷ÖHeÉ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ oÉÒ qÚù ©ÉÉàH±ÉÒ +É~«ÉÉà,
SÉÉù ´ÉºÉÇ ~ÉUÒ {ÉÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉà ~ÉiÉ +à»É.+à»É.»ÉÒ. ~ÉÉ»É HùÒ {Éà §ÉÉ< ~ÉÉ»Éà
17 ´ÉºÉÇ{ÉÒ A©Éùà ©ÉrÉ»É ¡É«ÉÉiÉ H«ÉÉâ.

નીયલતા એટરે ચ ૂકીદી. ચ ૂકીદીભાં ફધુ ં વભાઈ
જામ છે . ફધુ ં આલી જામ છે . ફધુ ં કશેલાઈ જામ છે . એટરે જ
એટરે જ કુ દયત વન્મુખ થવુ,ં કુ દયતભાં ભશારવુ ં ભશાન ળામય ગારીફ લદી ઉઠે છે : ‘Silence alone can tell a
એના અંગ થઇ યશેવ ુ ં આત્ભા ભાટે અવત ભશત્લનુ ં વાન થઇ thing, which is beyond all.’
ડૉ. ણગયીળ તલછીલયા, 022યશે છે . આલા આત્ભાનુ ં હ્રદમ વલળા ફનળે. બેદ ભટળે. વલય
24024023 
પ્રકૃવત ને એના અંળ એને તીકા બાવળે. પ્રકૃવતનુ ં એક અંગ

({ÉÒSÉà +É~Éà±É ±ÉàLÉ©ÉÉÅ HÉà> H±~É{ÉÉ Hà +ÊlÉ¶É«ÉÉàÎGlÉ {ÉoÉÒ +àH
»mÉÒ{ÉÉ Y´É{É ©ÉÉÅ ¥É{Éà±É »Él«É PÉ÷{ÉÉ+Éà Uà.) »É{ÉÃ 1937 ©ÉÉÅ +à »mÉÒ
{ÉÉà W{©É oÉ«ÉÉà SÉÉù ¥¾à{É {Éà +àH §ÉÉ>©ÉÉÅ +à »ÉÉäoÉÒ ©ÉÉà÷ÉÅ lÉàoÉÒ {ÉÉ{É~ÉiÉ
oÉÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ {ÉÉ +{ÉÖ§É´É oÉ´ÉÉ ©ÉÅeÃ«ÉÉ. +à »É©É«É +{ÉÖ»ÉÉù 16 ´ÉºÉÇ {ÉÒ
HÖ©É³Ò ´É«É©ÉÉÅ ±ÉN{É oÉ«ÉÉ. §ÉiÉlÉù »ÉÉlÉ SÉÉà~ÉeÒ, ~ÉÅX¥É©ÉÉÅ ´É»ÉlÉÉÅ Ê~É«Éù
{Éà UÉàeÒ ~ÉùiÉÒ {Éà ©ÉÖÅ¥É> +É´«ÉÉ. »ÉÉÅHeÒ ¥Éà °©ÉÉà ©ÉÉÅ ù¾à´ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÉ»ÉÖ»É»ÉùÉ {Éà mÉiÉ {ÉÅiÉqÉà ©É³Ò 7 WiÉ{ÉÉà ~ÉÊù´ÉÉù. ~ÉÊlÉ{ÉÉà SÉÉ {ÉÉà UÚ÷H
yÉÅyÉÉà, +ÉÊoÉÇH Î»oÉÊlÉ YiÉÇ, HÅ>H {É´ÉÖÅ Hù´ÉÉ {ÉÉ >ùÉqà +à©É{ÉÉ ~ÉÊlÉ+à
©ÉÉ©ÉÉ »ÉÉoÉà ©É³Ò {Éà HSU §ÉÖW ¶É¾àù©ÉÉÅ qÖHÉ{É SÉÉ±ÉÚ HùÒ. ©ÉÖ³Ò ©ÉÉ©ÉÉ +à
ùÉàHÒ ©É¾à{ÉlÉ +à©É{Éà Hù´ÉÉ{ÉÒ. ©ÉÉ©ÉÉ lÉÉà ©ÉÖÅ¥É> ©ÉÉÅ ù¾àlÉÉ ¾lÉÉ, ~ÉÊlÉ-~Él
{ÉÒ §ÉÖW ©ÉÉÅ W> ´É»«ÉÉ {Éà »ÉÉ»ÉùÉ ´ÉÉ³É ©ÉÖÅ{rÉ©ÉÉÅ ùÂÉ.... yÉÅyÉÉà W©ÉÉ´É´ÉÉ
¥É}Éà LÉÚ¥É ©É¾à{ÉlÉ Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ »ÉÅ»ÉÉù SÉJ SÉÉ±É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. ¥Éà ~ÉÖmÉ {ÉÉ W
{©É oÉ«ÉÉ, {ÉÉ{ÉÉà ~ÉÖmÉ +àH ´ÉºÉÇ {ÉÉà oÉ«ÉÉà, +É´ÉlÉÒ HÉ±Éà W{©ÉÊq´É»É Uà lÉÉà
oÉÉàeÉ qÉà»lÉ {Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ PÉù©ÉÉÅ W©ÉiÉ HùÒ¶ÉÖÅ +à©É {ÉIÒ oÉ«ÉÖÅ, ~ÉiÉ HÖqùlÉ
{Éà +à LÉÚ¶ÉÒ ©ÉÅXÚù {É ¾lÉÒ. ¥ÉÒX Êq´É»É{ÉÒ +à HÉù©ÉÒ »É´ÉÉù +SÉÉ{ÉH
~ÉÊlÉ {Éà UÉlÉÒ ©ÉÉÅ qÖLÉÉ´ÉÉà A~ÉeÃ«ÉÉà, ~ÉÒeÉ +»ÉÂ ¾lÉÒ ~ÉÉeÉà¶ÉÒ »ÉÉä §ÉàNÉÉ
oÉ> NÉ«ÉÉ HÉà> eÉàG÷ù {Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÉ NÉ«ÉÉà ~ÉiÉ eÉàG÷ù{ÉÉ +É´ÉlÉÉ ~É¾à±ÉÉÅ
©ÉÉàlÉ +É´ÉÒ NÉ«ÉÖÅ.
XiÉà Hà +É§É lÉÖ÷Ò ~ÉeÃ«ÉÖÅ. ~ÉÊùÎ»oÉÊlÉ{ÉÒ XiÉ oÉlÉÉÅ W + ¥Éà{É
¥Éà§ÉÉ{É oÉ> NÉ«ÉÉ. H³ ´É³Ò l«ÉÉùà §ÉÉ{É oÉ«ÉÖÅ Hà ©ÉÉ°Å lÉÉà »É´ÉÇ»´É ±ÉÖ÷É>
NÉ«ÉÖÅ. 23 ´ÉºÉÇ {ÉÒ {ÉÉ{ÉÒ ´É«É ©ÉÉÅ »ÉàoÉÉ{ÉÉà »ÉÓqÚù §É»ÉÉ> NÉ«ÉÖÅ, »ÉÉ»ÉÖ
»É»ÉùÉ {Éà §ÉÚW ù¾à´ÉÉ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ. qÚHÉ{É{ÉÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ »É»ÉùÉ ~Éù +É´ÉÒ
NÉ> ~ÉiÉ +É´ÉÒ Î»oÉÊlÉ ©ÉÉÅ ~ÉiÉ ~ÉÉämÉ, ~ÉÖmÉ´ÉyÉÚ {Éà ÊqHùÒ XiÉÒ{Éà »ÉÉoÉà
ù¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. oÉÉàeÒ PÉiÉÒ HÉ{É §ÉÅ§ÉàùiÉÒ ~ÉiÉ oÉ> Hà ¾´Éà +É mÉiÉ WiÉ
{ÉÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ lÉ©Éà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ±«ÉÉà UÉà ~ÉiÉ +É~É»É©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉ ©ÉI©É ¾lÉÉÅ.
+É´ÉÒ ~Éeà±É »ÉÅXàNÉÉà {Éà ¾´Éà lÉÉà »ÉÉoÉà ©É³Ò{Éà W »ÉÉ©É{ÉÉà HùÒ¶ÉÖÅ +à´ÉÉà Ê
{ÉýÉ«É HùÒ ±ÉÒyÉÉà...
Ê~É«Éù oÉÒ lÉàeÉ +É´«ÉÉ ~ÉiÉ +à »mÉÒ Hà÷±ÉÒ ©ÉW¥ÉÚlÉ Hà `{ÉÉ ¾´Éà lÉÉà +ÉW
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¡Éà©ÉÉ³ ¶Éàc{ÉÒ ¾ÖÅ£ »ÉÉùÒ ¾lÉÒ, ¥É}Éà §ÉÉ>+Éà+à HÖ÷Ö©¥É{Éà HSUoÉÒ
©ÉrÉ»É ù¾à´ÉÉ >SUÉ q¶ÉÉÇ´ÉÒ WàoÉÒ ¥ÉyÉÉ »ÉÉoÉà ù¾Ò ¶ÉHÒ+à {Éà ´ÉÊe±ÉÉà{Éà lÉoÉÉ
©ÉÉlÉÉ {Éà ~ÉiÉ +ÉùÉ©É ©É³à.... ~ÉiÉ ©ÉÉlÉÉ {ÉÉà ©É{É ©ÉÖÅ]ÉlÉÉà ¾lÉÉà Hà +É÷±ÉÉ
©ÉÉà÷É ´ÉÊe±É{Éà l«ÉÉÅ ~Éùqà¶É©ÉÉÅ £É´É»Éà Hà Hà©É? ~ÉiÉ +É´Éà±É ~ÉmÉ ´ÉÉÅSÉÒ {Éà
´ÉÊe±ÉÉà +à lÉÉà H¾Ò qÒyÉÖÅ +©ÉÉùÉ ~ÉÉàmÉÉ+Éà ~ÉÉ»Éà lÉÉà +É~ÉiÉà ¥ÉyÉÉ »ÉÉoÉà W
W>¶ÉÖÅ {Éà V«ÉÉÅ ù¾Ò¶ÉÖÅ l«ÉÉÅ »ÉÉoÉàW ù¾Ò¶ÉÖÅ. ¥ÉyÉÉ LÉÚ¥ÉW A©ÉÅNÉ oÉÒ HSU {Éà
ùÉ©ÉùÉ©É H¾Ò ©ÉrÉ»É +É´É´ÉÉ Ê{ÉH³Ò ~ÉeÃ«ÉÉ. ~ÉiÉ +à©É{Éà G«ÉÉÅ LÉ¥Éù ¾lÉÒ
Hà ¾XÖ +à H»ÉÉà÷Ò ¥ÉÉHÒ Uà. Wà Êq´É»Éà ©ÉrÉ»É ~É¾ÉàS«ÉÉÅ lÉàW Êq´É»Éà »ÉÉ»ÉÚ{Éà
~ÉKÉPÉÉlÉ {ÉÉà ¾Ö©É±ÉÉà oÉ«ÉÉà. ¶ÉùÒù{ÉÉà +àH ¥ÉÉWÖ {ÉÉà +ÅNÉ LÉÉà÷Éà ~ÉeÒ NÉ«ÉÉà.
UÉàHÉùÉÅ{Éà ©É³´ÉÉ{ÉÒ Hà÷±ÉÒ ¥ÉyÉÒ LÉÚ¶ÉÒ ¾lÉÒ? ¥ÉyÉÒ Ê´É¶ÉÉq©ÉÉÅ £àù´ÉÉ>
NÉ>. ~ÉiÉ H¾à Uà {Éà Hà »ÉÉoÉà »É¾{É Hù´ÉÉoÉÒ qÖ&LÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ ¾³´ÉÒ oÉ>
X«É Uà. ©ÉÉà÷É ~ÉÖmÉ{ÉÉ ±ÉN{É ¾ärÉ¥ÉÉq©ÉÉÅ oÉ«ÉÉ {Éà U ©É¾Ò{ÉÉ ~ÉUÒ
¾ärÉ¥ÉÉq©ÉÉÅ ù¾àlÉÉ {ÉÉ{ÉÉ-{ÉÉ{ÉÒ {Éà ©ÉÉ©ÉÉ{ÉÉ +ÉOÉ¾ {Éà ´É¶É oÉ>{Éà ©ÉÉ¥ÉÉ~É Wà´ÉÉ ¶Éàc-¶ÉàcÉiÉÒ{Éà UÉàeÒ ¥ÉyÉÉ ¾ärÉ¥ÉÉq +É´ÉÒ ´É»«ÉÉ. ©ÉÉà÷Éà ~ÉÖmÉ
©ÉÉ©ÉÉ »ÉÉoÉà ÷ÄÉ{»É~ÉÉà÷Ç ±ÉÉ>{É ©ÉÉÅ NÉ«ÉÉà {ÉÉ{ÉÉà ~ÉÖmÉ ùàeÒ©Éà>e qÖHÉ{É©ÉÉÅ
HÉ©É ¶ÉÒLÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà... ¥Éà ´ÉºÉÇ ~ÉUÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ qÖHÉ{É {É´ÉÉ W +àùÒ«ÉÉ©ÉÉÅ

LÉÉà±ÉÒ. ©É¾à{ÉlÉ +{Éà HÒ»©ÉlÉà »ÉÉoÉ +É~ÉlÉÉÅ yÉÒ©Éà yÉÒ©Éà yÉÅyÉÉà WÉ©É´ÉÉ
±ÉÉN«ÉÉà. {ÉÉ{ÉÒ {ÉiÉÅq{Éà ¾ärÉ¥ÉÉq©ÉÉÅ ~ÉùiÉÉ´ÉÒ. ~ÉUÒ {ÉÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉ{ÉÉ ~ÉiÉ ±ÉN
{É oÉ«ÉÉ. mÉiÉ {ÉiÉÅq {Éà ¥Éà ~ÉÖmÉÉà +à©É ~ÉÉÅSÉ ~ÉÉÅSÉ »ÉÅlÉÉ{ÉÉà {Éà ©ÉÉà÷É HùÒ {Éà
»ÉÅ»ÉÉù SÉJ©ÉÉÅ XàeÃ«ÉÉ... ¥É}Éà ´ÉÊe±ÉÉà{ÉÒ LÉÚ¥É »Éà´ÉÉ HùÒ. ¥É}Éà U ©É¾Ò{ÉÉ{ÉÉ
+ÅlÉùà 78-79 ´ÉºÉâ +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©«ÉÉ.
¾WÖ ~ÉiÉ ~ÉÊù´ÉÉù©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ »ÉÅ»ÉÉÊùH ¶ÉÉùÒÊùH ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ©ÉÖ¶ÉÒ¥ÉlÉÉà©ÉÉÅ
+à©É{ÉÉà W ~ÉÒc¥É³ ©É³Ò ùÂÉà Uà. FiÉÉ{ÉÖ¥ÉÅyÉà ¥É}Éà ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ »É©ÉWÚ Uà.
~ÉÉämÉÉà- ~ÉÉämÉ´ÉyÉÚ ¥ÉyÉÉ{Éà +àH lÉÉÅlÉiÉà ¥ÉÉÅyÉÒ{Éà +É »mÉÒ 78 ´ÉºÉâ ~ÉiÉ
+eÒLÉ©É Uà. ¶ÉÉùÒÊùH ùÒlÉà oÉÉàeÉ ]ÒiÉÇ oÉ«ÉÉ Uà ~ÉiÉ HÉàiÉ XiÉà ©ÉÖ»ÉÒ¥ÉlÉÉà
©ÉÉÅ G«ÉÉÅoÉÒ +XiÉÒ ¶ÉÎGlÉ +à©É{ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ X«É Uà. ¾WÖ ¥ÉyÉÒ ùÒlÉà
HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É Uà. ~ÉÚUà +à©É{Éà »ÉÉSÉÒ »É±ÉÉ¾ +É~Éà, »ÉNÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ+Éà ©ÉÉÅ »ÉÉä{ÉÉ
©ÉÉ{ÉÒlÉÉ Uà. +à©É{ÉÉ +Éq¶ÉÇ{Éà ©ÉÉ{ÉoÉÒ Xà´ÉÉ«É Uà.
+à ¼ÉÒ{ÉÚÅ {ÉÉ©É Uà ``©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ +©ÉÞlÉ¥Éà{É qà´É¶ÉÒ ´ÉÉàùÉ ``+©ÉÉùÉ
´¾É±ÉÉ ©ÉÉlÉÉY LÉùàLÉù ``©ÉÉlÉÞqà´ÉÉà§É´É&”
±ÉÒ. lÉ©ÉÉùÉà, ©É¾à{r ´ÉÉàùÉ, ¾ärÉ¥ÉÉq 

નાયી ત ંુ નાયામણી

આજે હુ ં તભને એક એલા ફેનની લાત કરું છં જે ભાયી વખી ણ થામ છે . નાના શતા ત્માયે , મુફઈભાં
ં
ફાજુ ફાજુ ભાં
જ યશેતા. ણ છી અભે નાગુય ચાલ્મા ગમા. એની વાથે વંકય તુટી ગયુ.ં જેભ જેભ ભટા થતા ગમા નલા વંકય , નલા
વભત્ર ફનતા ગમા. એ ભાત્ર માદભાં યશી.
હુ ં જ્માયે શૈદયાફાદ યશેલા આલી ત્માયે એક ઢદલવ એ અચાનક ાકય ભાં બટકાઈ ગઈ. એકફીજાને જઈ ફંને ખુળ થઈ
ગમા. વમયની લાત થઈ. એના પ્ા ત એના જન્ભ છી તયત ગુજયી ગમા શતા. ચાય બ્શેન અને ત્રણ બાઈઓના
ઢયલાયભાં વોથી નાની શલાથી એ ફધાની રાડકલામી શતી. અઢશિંઆ એભની યે ડીભેડ કડાની દુ કાન શતી. યં ત ુ
વંજગલળાત દુ કાન ચારી નશીં. ઢયલાય દે લાભાં ડૂફી ગયુ.ં ઓછં શમ એભ એના વતને કેન્વય જેલી જીલરેણ ગફભાયી
થઈ. ઘયભાં ફે નાના ઢદકયા, વવયા, ઢદમય અને આવથિક વંકડાભણ. કાંઈ યસ્ત સ ૂઝત ન્શત. ણ એણે ઢશિંભત ન શાયી.
તાના વધ્ધય બાઈ બ્શેન ાવે શાથ ન પેરાવ્મ. એ રક ભદદ કયે ણ એ કે ટરી વશામ ફૃ થામ?
છી એણે નાના ામે નાસ્તા ફનાલલાનુ ં ચાલુ કયુ.ાં ધીયે ધીયે એના નાસ્તા અને વભષ્ઠાન પ્રખ્માત થલા રાગ્મા.
લશેરી વલાયથી યાતના ભડે સુધી એ ભશેનત કયતી. એક ફાજુ વતની ગફભાયી, છકયાઓન બણતય, જે કાભ ભે એ ના
ન ાડતી.  ૂરું કયીને જ જતી.
ં
ંદય લયવ શેરા વતએ અંવતભ શ્વાવ રીધા, ણ એ ઢશમ્ભત ન શાયી. છકયાલનુ ં બણતય
 ૂરું કયાવ્યુ.ં આજે ફંને ઢદકયાઓ ાવે વાયી જફ છે . તેઓ ભા ને કાભ કયલાની ના ાડે છે , ણ એ શજી ણ ભશેનત કયે
છે . સ્લભાનબેય જીલે છે અને ફીજાને ણ ભાગય ચીંધે છે .
અભાયા શૈદયાફાદલાા ત એને શલે ઓખી ગમા શળે . એ છે કામભ નાભ પ્રભાણે શવતી શસુભતી લવંતબાઈ ગડા,
ગાભ ફાડા. આજના આ કયા કાભાં એકરા શાથે લગય મુડીએ વાન ચડવુ ં આવાન નથી, એ ણ શવતા ભઢે અને
વગાવંફધ
ં ીઓ ન અશેવાન રીધા લગય. ભને એની ય ગલય છે કે એ ભાયી વશેરી છે . એની ભાટે આટલુ જ કશીળ....
વંઘો કા મશી વવરા શતા શૈ, ઉવભેં કાભમાફી કા યં ગ વભરા શતા શૈ !!

ચંદન શયીળ શયીમા, શૈદયાફાદ. 9390430469 

ળાંત ભાં તલચાયજ....

શે ભાનલ તે ક્યાયે એલ વલચાય કમો છે કે તુ ં કેલ જીલન જીલી યહ્ય છે ?નથી કમો ત વાંબ – તુ ં અવંખ્માતા અને
અનંતા જીલનુ વંશાય કયી યહ્ય છે .તભને થળે ,અયે પ્રબાફેન, તભે આ શુ ં કશ છ ? અયે હુ ં ત વલાયના ઉઠી –નાશીધઈ,ુજા-ાઠ કફૃં છં .ફે લખત વાભાઈક કફૃ છં, ને તભે આભ કેભ કશ છ ?ત શુ આ ગરત છે ? ગફરકુ ર ગરત નથી .હુ ં
તભને એભ કશેલા ભાંગ ુ છં ,શારતા, ચારતા, ઉઠતા, ફેવતા અવંખ્માતા (જાણતા-અજાણતા) અબક્ષ્મ આશાય ને આયગતા
અનંતા જીલન વંશાય કયી તાયા ળયીય ને ણ આલાનુ છડી, ભનફૃી ઘડાને વનમભ (વ ૃત-વનમભ) ફૃી દયીથી ફાંધી
અબક્ષ્મ આશાયભાં યશેરા અનંતા જીલન યક્ષક ફન. વનમભભાં ફંધ થઈ તેઓને અબમદાન આ.
અબમદાન ચાય પ્રકાયના દાનભાં વલયશ્રેષ્ઠ દાન છે . શલે તુ ં વલચાય કય તાયે શુ કયવુ છે ? કવાઈ એક શત્મા કયી થાક
અનુબલે છે , તુ અનંતા જીલની શત્મા કયી થાક અનુબલે છે ? શલે વલચાય – ળાંત ભાં .......

પ્રબાફેન ળાંતીરાર છે ડા, ફેલ્રાયી. 8392267382 
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આત્ભવનબયય છે . લક્કતના ફદરાલની વાથે આજની નાયીએ
ઢયક્સ્થવત વાભે રડલાનુ ં ળીખી રીધુ ં છે . નાયી સ્લાતંત્રની
ઝંફેળ થાકી સ્ત્રીઓએ આજે ઘય ફશાય કદભ ભાંડયા છે . એક
ચયીત્રણચત્ર
જભાનાભાં દૂ ધ ીતી કયલાભાં આલતી ફાકી વભાજનુ ં
ખગરર જજબ્ાને સ્ત્રી વલળે કહ્ું છે : નાયી ફૃલતી કે અફૃ ગોયલ ફની છે . ખટે યસ્તે ચારનાયની અને વત્મને ડકાય
કાંઈ નથી. એ જે કાંઈ છે એ તાયી તાની જ પ્રેભભામા છે . કયનાયા વાભે વત્મ ફનીને ઉબી છે .

સ્ત્રી એ કઈ આકૃવત નથી. કઈ વ્મક્ક્કત નથી. એ ત શલા છે .
સુગધ
ં ી લાતાલયણ છે . એ ુફૃના હૃદમની સુદય
ં
બાલનાન
સ્ત્રીન ંુ સ્થાન ઘયભાં ક ફશાય
ડઘ છે .
દયે ક ભાનલી એ સ્ત્રી શમ કે  ૂફૃ વોને તતાન
એ સ્ત્રી કઈ ણ શઈ ળકે - હ,ુ ં તભે, વીતા, રોદી, વતી
ફોવધક,
ળૈક્ષણીક તથા આવથિક વલકાવ વાધલાન શક છે .
વાવલત્રી, દે લકી, મળદા, યાધા, ભીયા કે કઈ ણ. સ્ત્રી
આજના
વલશ્વની ભાંગ છે કે દયે ક વ્મક્ક્કતએ તે તાનાં
ળબ્દની વાથે જ આણી વભક્ષ સ્ત્રીનાં અલનલા ફૃ ખડાં
થઈ જામ છે . કામેષ ુ ભંત્રી, કભેષ ુ દાવી,ળમનેષ ુ યં બા, તયપની જલાફદાયી મુખ્મણે વનબાલલાની છે . જ્માં સુધી
બજનેષ ુ ભાતા, ,......... એક જ સ્ત્રીભાં કંઈ કેટરાંમ ફૃ આજની બાયતીમ સ્ત્રીન વલાર છે ત્માં સ્ત્રીને શલે આદળય સ્ત્રી
વભામેરા છે . એટરે જ ત એ વદા યશસ્મભમી યશી છે . ફનલા કયતાં તાનુ ં સ્લત્લ લધાયે વપ્રમ છે . આજે દયે ક
સ્ત્રીએ તાના ગબય ઉબા યશેલાની ક્ષભતા ત કેલલી જ
કવલની કલ્ના છે ને ગચત્રકાયની ગચત્રળાા.
યશી છી બરે એ બવલષ્મભાં જફૃયી શમ કે ન શમ. આજના
દયે ક સ્ત્રી યાજયાણી શમ છે . વાભાન્મ સ્ત્રી એનુ ં જગત
વભમભાં થતાં રગ્નવલચ્છે દ, ભોંઘલાયી, કોટુંગફક વભસ્મા
આગવુ ં શમ છે . રકકથાઓની જગદં ફા, ઝલેયચંદ
વોને ધ્માનભાં રઈને આ જફૃયીમાત આલશ્મક ફની છે . યં ત ુ
ભેઘાણીની વય છતાં ખુભાયીલાી સ્ત્રી, યાજસ્થાનની
કેટરે સુધી? આણ દે ળ અભેઢયકા ત નથી જ્માં ન ત
ુ
શ ૂયલીય નાયી, વયસ્લતીચંરની કુ મદ
અને એલી જ
વંયક્કુ ત કુ ટુંફ છે કે ન ત ભટાં થઈ ગમેરાં ફાકની
ફલંતયામ ઠાકયની પ્રેભન ઢદલવની નાવમકાથી કણ
જલાફદાયી.
ુ
અજાણ છે ? ગુજયાતી વાઢશત્મે ગોયલળીર, વંસ્કાયી કુ મદ
આણે આજની સ્ત્રીને ગભે તેટરી વ્મલવામકુ ળ શલા
આી છે ત “જૂન ુ ં વમેયઘય અને ભગય” કાવ્મભાં એક
છતાં
ઢયલાયથી વલમુક્કત ત ન જ જઈ ળકીએ. ઘયની
કુ ભાયીથી ભાતા થતી સ્ત્રીનુ ં અતયં ગ જયુ ં છે . “વાત ગરા
આકાળ”ભાં એક સ્ત્રીથી રખામેરી અનેક સ્ત્રીઓની લાત છે . વ્મલસ્થા, ફાકના વંસ્કાય, જતન એક વળક્કત, સ્લસ્થ
શેરાંની ઘયે ડભાં ઘડાતી નાયીએ લખત વલતતાં તાનુ ં બાવલ ેઢીનુ ં વનભાય ણ સ્ત્રી વવલામ ળક્ય જ નથી. ભાંદા
આગવુ ં ફૃ ઉભુ ં કયુાં છે . કશુક ાભલા કદાચ કશુકં ગુભાવ્યુ ં ફાકની ઉય પયતાં ભાતાના શાથનુ ં લાત્વલ્મ ફીજા કઈ
ણ છે . ક્યાયે ક સ્ત્રીની ગઢયભા ક્યાયે ક સ્ત્રીનુ ં સ્ત્રી ણુ.ં ક્યાંથી રાલી ળકે ? વલાર થામ કે જ્માં આટરી ભટી ભાંગ,
ઝલેયચંદ ભેઘાણીની ફૃડી ફૃઆફદાય સ્ત્રી ક્યાંક ખલાઈ ગઈ આટરી ભટી જલાફદાયી સ્ત્રીના ભાથે શમ ત્માયે બરા એને
ફશાય જઇને કોળલ્મ ફતાલલાની ળી જફૃય? એ જભાન જુ દ
છે . ક્યાં એ કાગરદાવની ભેનકા? આજે કાગરદાવ શત ત?
શત જમાયે સ્ત્રી ાવે ઘયકાભ અને ઘયની ચાય દીલાર
આજે કાગરદાવ શત ત ભેનકાના કમા કણયફૂરની લાત
વવલામ ફીજ કઈ વલકલ્ નશત. યં ત ુ આજની સ્ત્રી વળગક્ષત
કયત?
છે અને વળક્ષણે આપ્યુ ં છે ભન અને કોળલ્મ. જેને વંતલાની
કઈ લવંતવેનાની લાત કયત?
જલાફદાયી એની તાની છે . શલે તેનાં સ્લપ્નાઓ ઘય ને
યલીન્રનાથ ટાગય કઈ આંખની લાત કયત?
લયથી ઉય તાની ભશત્લાકાંક્ષાઓનાં છે . અને એભાં ક્યાં
કંઈ ગુન ણ છે ? યં ત ુ સ્ત્રીને અશીં એક યે ખા દયલી ડે છે .
કાી ગબફૃ કે શેઝર, બ્લુ કે ગ્રે કે ગફન્ધાસ્ત?
ઘય અને ફશાયની દુ વનમા લચ્ચે. આણે જઈએ છીએ કે
ુ ને કારી ઘટા વાથે વયખાલત?
કમા કેશઓ
ડક્કટય-એન્જીનીમય લગેયે
ફનતી સ્ત્રીઓને તાની
લેજ કટ, બ્રંટ કટ કે ફમ કટ?
કાયઢકદીન બગ આલ ડે છે ણ તે સ્ત્રી તાનાં
વ લયવની છકયીના ભનભાં ઉઠતા કમા તયં ગની લાત ઢયલાય અને ફાક ખાતય ઢયલાયની વ્મલસ્થાભાંવોને
કયત?
તતાન યર વનબાલલાન છે તે જ સ્ત્રી વભજી ળકે ત
 ૂફૃ વભલડી થલાની તેની શઠનુ ં વભાધાન ભી યશેળે.
જાઝ, ઢડસ્ક કે યક?
ટી.લી. વીયીમર શ્રીભાન-શ્રીભતીભાં આલતી સ્ત્રી ુફૃના
એના ભનભાં વલસ્તયતા કમા આકાળની લાત કયત?વ
યરની અદરાફદરી કેટરી કઢંગી રાગે છે . જ વલધાતાએ
ળયદફાબુ કઈ ાય કે ચંરમુખીની લાત કયત?
એને  ૂફૃ વભલડી ફનાલલી શત ત એ સ્ત્રી જ ન શત.
આજે કાગરદાવ શત ત શુ ં ભેઘદૂ ત રખત?
એનુ ં સ્ત્રી શવુ ં જ કંઇક વલળેણુ ં સ ૂચલતુ ં નથી શુ?ં તાત્મય
યલીન્રનાથ ઘયફાઢશયે કે ળયદફાબુ દે લદાવ રખત?
એ જ કે સ્ત્રીએ ઘય ફનાલીને વાથે વાથે તાની ભશત્લકાંક્ષા
યુગથી સ્ત્રીના કેટરાંમ ફૃ ફદરાતાં આવ્માં છે . ણ  ૂયી કયલાની છે વભમ લતીને. ભજબ ૂયીથી નશીં,
ગુજયાતી વાઢશત્મભાં આલતી ભશાકાવ્મની નાવમકાઓ વીતા, અનીચ્છાથી નશીં. ણ પ્રેભથી, વભજથી. જમાયે સ્ત્રી ત્માગ

રોદી લગેયે ત્માયે શતી અને આજેમ છે . આજની નાયી કયે છે ત્માયે તે વલળેે કયીને સ્ત્રી છે .

ુ યાતી વાહશત્મભાં સ્ત્રીન ંુ ફદરાત ંુ
ગજ
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ભહશરા MUNCH

BOMBAY SUBMARINE
(An unusual way of making a sandwich, nutritious with
protein & zinc laden sprouts)
Cooking Time : 20 mins
Preparation Time : 10 mins
Makes 4 large sandwiches
INGREDIENTS
French loaf (10-12”)
4
Tomatoes (sliced)
2
Cucumber (sliced lengthwise)
2
Onions (sliced)
2
Cabbage (shredded)
1 cup
Garlic Cheese Spread
4 tbsp
Grated Cheese
1/2 cup
For Masala Sprouts
Boiled mixed sprouts
1 cup
(Wheat, Moong, Green & Brown Chana – Soak overnight.
Remove water and leave it for another day for them to
sprout. Pressure cook them until 2 whistles in mid-flame.)
Potatoes (boiled & mashed)
1/2 cup
Tomatoes (Finely chopped)
1 ½ cups
Onions (finely chopped)
1/2 cup
Ginger-Garlic paste
2 tsp
Green chilli (finely chopped)
1
Pav bhaji masala
2 tsp
Dhania-Jeera powder
2 tsp
Turmeric powder (haldi)
1/4 tsp
Black salt (sanchal)
1/2 tsp
Oil
2 tsp
Salt to taste
Method:
Heat the oil in a non-stick pan.
Add the Onions and sauté till the Onions turn translucent.
Add the Ginger-Garlic paste, Green chilli and sauté for another 1 minute.
Add the Pav bhaji masala, Dhaniya-Jeera powder, Turmeric
powder, Black salt, Tomatoes and Salt. Cook for 5 minutes.
Add the sprouts & potatoes and mix well. Keep aside.
For Tofu-Paneer Mix

Slit the loaves into 2 halves. Scoop the centre of the upper
half for the Tofu-Paneer filling.
Apply the cheese spread on both sides of the bread. Place
one portion of the Sprouts mix & spread equally.
Then top it with slices of Cucumber, Onions, Capsicum, &
shredded Cabbage.
Top with grated cheese and sandwich using the other half
of the loaf. Press tightly to bind it together & remove all
extras.
Fill the centre with the Tofu-Paneer mix
Garnish with slices of Tomatoes on top.
Repeat the same to make the remaining 3 French loaves.
You can also cut it into 3-4 pieces to serve smaller portions.
This is a very nutritious, stomach-filling & delicious Sandwich balanced well with Sprouts, Vegetables, Cheese &
Paneer, and tastemakers to complete with perfection. A
Sumptuous meal that people of all ages will love!
Mrs. Hemal Hapin Lalan, Madurai. 9843252462
TIL BURFI
Ingredients
1 cup fat milk
1 cup milk powder
3/4 cup sesame seeds
1/2 cup sugar
1/8 teaspoon cardamom powder

Method
Roast sesame seeds over medium heat
till they are golden in color. This should take about 3-4
minutes. Keep aside.
Mix well. In a non-stick frying pan add milk and milk powder and mix it well over medium-high heat.
Stir continuously till the mixture starts to bubble.
Lower the heat to medium and keep stirring and scraping
the sides and bottom of the pan for 8-10 minutes until
mixture is reduced to thick paste and starts coming together.
Add roasted sesame seeds and mix well. Stir for another 23 minutes until the mixture starts looking like a soft dough.
Lower the heat to low and add sugar and cardamom powTofu (grated)
1/2 cup
Paneer (grated) 1/4 cup
der and mix it well. Mix will become little soft in texture
Onion (chopped)
1 medium
Green chilli (chopped) 1
after adding sugar.
Chaat masala
1 tsp
Butter
4 tsp
Keep stirring for 1-2 minutes and bring the burfi back to
Coriander and mint chutney 4 tsp
dough texture.
Salt to taste
Spread burfi mixture onto the greased plate, approxiMethod:
mately ½ inch thick. Let it set for two hours at room temTake all the ingredients and mix well in a bowl. Keep aside.
perature. Cut burfis to desired shape; square or diamond
HOW TO PROCEED
shape works well.
Divide the Masala sprouts mix into 4 equal portions and The burfis will store well in an airtight container, at room
shape each into a long patty.
temperature for up to 2 weeks.
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દહયમ ભને ગભે છે

૧૪ભી જાન્મુ. ના ફદરાળે લનગક્તની ડદળાને દળાના ચરણ
તર-ગોની લાનગીના ભધુય સ્લાદ રાગે અક્ત ભન-બાલન
વનાતન કુંબભેાભાં અજફ-ગજફનું જન-ભાનવ કયે ળુધ્ધીકયન
ક્તર ગુડ ગ્માને ગોડગોડ ફોરા “ોંગર” નાયાભાં છે ભધુય-ક્ભરન.
‘ધીય’ છટુબાઈ ધયડ, ફેંગરય. 9343829299

ઘુ...ઘુ...ઘઉં, ગુફ્તગુ કયત દઢયમ ભને ગભે છે ,
છીરા ને ળંખરા વશ યભત દઢયમ ભને ગભે છે ,
બયતી, ઓટન ઢશવાફ, છ, યાખતાં ઢકનાયા,
ભજ, ભજા ભસ્તીભાં ઉછત દઢયમ ભને ગભે છે .
ભઝધાયે ભોનની ભશેપીર બયત, દઢયમ ભને ગભે છે ,
વપ્તયં ગી ગક્ષવતજે, આબ અડત, દઢયમ ભને ગભે છે ,
ઝંખતી વઢયતાઓ ને સ્નેશથી વભાલી,
સુ:ખ, દુ :ખની વ્મથા રઇ બભત, દઢયમ ભને ગભે છે .

મ ૃગજ

તભે મ ૃગજ અભને દીધાં,
અભે શોંળે શોંળે ીધાં.

કઠય ઢદર ખડકથી રડત દઢયમ ભને ગભે છે ,
ભયજીલાઓને ભતી દે ત, દઢયમ ભને ગભે છે ,
લાદ ફૃે રઇ વલદામ, ઝયણુ ં થઈ પયી લશેત,
‘ાગર’ પયે છે કશેત, દઢયમ ભને ગભે છે .

“ાગર” કલ્માણજી કું લયજી વૈમા, ચેન્નાઈ. 9150140370

જીંદગી અની આવાન કયરી ...

કડિન દૌય વે ગુજય યશી થી જીંદગી
ડપય કુછ વોચ કય , કુછ રોગોં વે ભાપી ભાંગરી , કુછ કો ભાપ કય ડદમા
ઔય જીંદગી અની આવન કયરી ....
કામાસ્થર ય ક્લચાય ક્બન્ન શોને રગે
કુછ ફાંતે ઉનકી ભાંન રી , કુચ ફાંતે ભેયી ભનલાકાય ,
જીંદગી અની આવાન કયરી ....
ત્ની કો વંદ થી ખીચડી ઔય ભુજે દાર ચાલર ,
એક ડદન ખીચડી ખારી , ઔય દુવયે ડદન દાર ચાલર કે ક્રમે ભનલાકય ,
જીંદગી અની આવાન કયરી ....
ભુજે કોભેડી ડપલ્ભ અચ્છી રગતી થી , ત્ની કો વાભાક્જક,
એક શફ્કતે ત્ની કો ડદખાઈ ‘વુય નાની ’ ઔય અગરે વપ્તાશ દેખી
‘શેપ્ી ન્મુ ઇઅય ‘
ઔય ઐવે જીંદગી અની આવાન કયરી ....
મું તો ભેયે ઔય ત્ની કે ક્લચાય કબી ક્ભરતે નશીં ,
ડકવી બી વભસ્મા કે દ્રક્ષ્ટકોણ એક વે શોતે નશી,
લાદ ક્લલાદ ઔય જડટરતા કો છોડ કય ભૈને ,
જીંદગી અની આવાન કયરી ....

એક વલાયે ઢકયણ થઈને
ઊબા’તા અભે દ્વાયે ,
થઇ ઠાલકા તભે ચાલ્માં
દઈ ને આડળ ત્માયે .
ફતી એક ફય શતી,
શતી અગન તભે અકામા
ળીી લડની છાંમ ફની,
અભે ગ ૂચ ૂ થઈ છલામા.
લગડે વલકટ લાત શતી,
તભે અંધાયે અટલામા,
ઠકય દઈને ગમાં તમે,
અભે ભાયગ થઈ થયામાં.
વલન પ્માર ભીયાંએ ત,
ભસ્ત થઈને ીધ,
થઈને આત ૂય ઊબાં અભે,
તભે ખારી પ્માર દીધ.
મ ૃગજની ભામા રાગી,
ને જ ત વાલ આઢદકાં,
લાદ, વ્શેણા કેલાં યણને
યે તીનાં સુખ ભીઠાં.
અભે મ ૃગજ ભાગી રીધાં
છી શોંળે શોંળે ીધાં.

તાયાચંદ ધયડ, શૈદયાફાદ. 98490 17752

વંક્રાંતતભમ – ચભકાયા.....

ચંરકાંત નંદુ (તંત્રી – ગદં ડી) 9323541351

ટૂ ભામ ગ્રન અ વન

કુદયતભાં છે અનેકાનેક અનેયા વુખદ ડયલતાન
આણે વદામ કયલાના ભસ્ત....ભસ્ત....અલરોકન
પ્રબુના ભક્શભાભાં થાળે ભામાલી....ડદવ્મ....દળાન
ખુળનુભા લાતાલયણભાં આલે આયોશ-અલયોશભમ “ઉતયામન”
ળુબભ તશેલાય ભકય વંિાંક્તભાં ભશત્લભમ છે ......લન
આંતયીમ દેળોભાં ણ “તંગોત્વલ” ક્લળા ને આનંડદત છે આમોજન
નાના-ભોટા વશુ નું યંગીન ને વંગીન તંગભમ છે ઉચ્ચ જીલન
જગતના તારભેરભાં યશો, ના ફને કદી તભ કટી તંગભમ વંવાય ભ્રભણ
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-એરીક યઝ
ભાયા શાથ ઢદનબય યકામેરા યશેતા
તુ ં ભને તાયી વાથે નાની નાની યભત યભલા કશેત.
એભાં હુ ં જડાઈ ન ળકતી,
ભાયી ાવે તાયા ભાટે વભમ નશત.
હુ ં તાયા કડા ધતી, વવરાઈ કયતી અને યાંધતી.
તુ ં તાયી ગચત્રથી રઈ ને આલતતાયી ખુળીઓભાં ભને
વશબાગી ફનાલલા ચાશત

બાઇ બાઇ કચ્છ એટરે કચ્છ

ત્માયે હુ ં કશેતી છી...છી...શ દીકયા ભાયા.
યાત્રે ટાણે ઢબ ૂયીને સુલાડતી, તાયી પ્રાથયના વાંબતી,
ફિીઓ બુઝાલતી, છી ગફલ્રી ગે ચારી જતી.
કાળ હુ ં એક વભવનટ લધુ યકાઈ શત.
કેભ કે આ નાનકડી જજિંદગી
અને લો ત કાઢતા શડી.
એ નાનકડ છકય કેટર જલ્દી યુલાન થઇ જામ છે
એ ક્યાં શલે તભાયી વાથે
શલે ક્યાં એ વલશ્વાવે કશેત તેની ઢકિંભતી ખાનગી લાત
ગચત્રથી દૂ ય ક્યાંક, ન શલે ફચણની યભત, ન
શુબયાત્રીણી ચ ૂભી.
ન ેરી પ્રાથયનાના ફર
એ ફધી શલે લશી ગમેરા લોની મ ૂડી
એ વભમે શતા ભાયા શાથ વ્મસ્ત
શલે તદન ક્સ્થય ઢદલવ ફન્મા છે રાંફા ને બયલા મુશ્કેર
કાળ......હુ ં ાછી પયી ળકુ ં
અને  ૂયી કયી ળકુ ં
નાની નાની ઈચ્છાઓ તાયી.

ગાભડાન ગુણાકાય...!ગાભડાભાં લસ્તી નાની શમ..
ઘયે -ઘયે જ્ઞાની શમ..., આંગગણમે આલકાય શમ...
ભશેભાનન ભાય શમ...!ગાભભાં ચા ાલાન ધાય શમ,
લશેલાય એન વાય શમ,યાભ-યાભન યણકાય શમ,
જભાડલાન ડકાય શમ...!વત્વંગ ભંડી જાભી શમ...
ફેવ ત !
વલાય વાભી શમ..,જ્ઞાનની લાત ફહુ નાભી શમ,
જાણે સ્લગયની ખાભી શમ...!
લહુને વાસુ ગભતાં શમ...બેાં ફેવી.. જભતાં... શમ..,
ફરલાભાં વભતા શમ...ભ ૂર થામ ત નભતાં શમ...!
છકયાં ખાભાં યભતાં શમ...આલી ભાની ભભતા શમ..,
‘ગઇલ્ઢા’ છકયાલને વંબાલતાં શમ..ચયે ફેવી યભાડતાં
શમ !
વાચી ઢદળાએ લાતાં શમ..ફાાના ફર વો ાતા શમ..,
બરે ! આંખે ઓછં બાતાં શમ...આલા ‘ગઇલ્ઢાં’ ગાડા
લાતાં શમ !
નીવત વનમભનાં શુઘ્ધ શમ..,આલાં ઘયડાં ઘયભાં વ ૃઘ્ધ શમ..,
વંકરન : ચંદન શયીળ શહયમા, શૈદયાફાદ. 9390430469
ભાંગે ાણી ત્માં શાજય દૂ ધ શમ...ભાન ત બગલાન બુિ
શમ..!
બજન-કીતયન થાતાં શમ..યફે ાણી ાતાં શમ...,
ંજ ેપ્ય (કચ્છી મક્કુ તક)
ભશેનત કયીને ખાતાં શમ...ાંચભાં  ૂછાતાં શમ..!
ત ૂત
દે લ જેલા દાતા શમ...યફે ાણી ાતાં શમ...,
ત ૂત જેડા ત ૂત ધયા કઈ વગોં
બઢકત યં ગભાં યં ગાતા શમ...પ્રભુનાં ગુણ ગાતા શમ...!
ધાઢયયુ ં ત ભ ૂત ધયા કઈ વગોં !
ઘી-દૂ ધ ફાયે ભાવ શમ...ભીઠી-ભધુય છાવ શમ...,
ાં અઢઈઅખયે કનાં ઓછા નઈયુ ં
લાણીભાં ભીઠાળ શમ...યભઝટ ફરતા યાવ શમ...!
ાં ભંજા અલધ ૂત ધયા કઈ વગોં !!
ુન્મ તણ પ્રકાળ શમ... ત્માં નકકી...શ્રી કૃ ષ્ણન.. લાવ
આડસ ૂ
શમ..,
સુખ સુખ કઈયુ ં તા, વે સુખ જા તાં સઢા
ં ૂ અઈ,
કાચાં-ાકાં ભકાન શમ..એભાંમ એક દુ કાન શમ...,
ડુ ખ આમ ઈતય ક, સઢા
ં ૂ વભડે ઊંધા અઈ!
ગ્રાશકનાં એલાં ભાન શમ...જાણે ભમા બગલાન શમ...!
નભી ન તા ન્માયીએ ચેં તા અડે અડે આડસ ૂ
વંસ્કૃવતની ળાન શમ...ત્માં સુખીએનાં વંતાન શમ...,
ખઈયુ ં તે ખાયકુ ં ને શી વભડે ગધ
ં ૂ ા અઈ!!
એક ઓળયીએ ફૃભ ચાય શમ, વોનુ ં બેફૄં જભણલાય શમ...,
વત્રવણા
અવતથીને આલકાય શમ...ખુલ્રાં ઘયનાં દ્વાય શમ...!
ઢશક્કડ્ું મુબઈયુ
ં
ં ને ગફઈયુ ં ભડઈયુ ં
કુ લા કાંઠે આય શમ...,નદી કાને ઢકનાય શમ...,
અડીન્ધે અવીં કઈક નગયીયુ ં અડઈયુ!ં
લહુ-દીકયીન લતાય ય શમ...ઘણી પ્રાણથી પ્માય શમ !
વત્રવણા વત્રલાટે તે મુજી
ં પ્માવીં એડા,
કાન બરે ! કા શમ.. એની યાધાને ભન ફૃા શમ..,
જ વિંઢ જ્યુ ં અડેલ્યુ ં વિંઢ કે ન લડઈયુ.ં
લાણી વાથે લતયન શમ...ભટા વોનાં ભન શમ...,
શઢયમાાં લન શમ...સુગધ
ં ી લન શમ...!
જેય જટી ગગન
ગાભડુ ં નાનુ ં લતન શમ,ત્માં જગભામાનાં જતન શમ...,
ભારક તજી ભેય જટી ગગન,
ભાનલી ભતીનાં યતન શમ...ાનુ ં ત્માં તન શમ...!
જટણુ ં લે વે ખેય જટી ગગન
ળીતલાયુ લાત શમ,ઝાડલે જઇ... અથડાત શમ.., .
જીમણ જટે ન ુ ં ભય જજયા તુ ં
ભય તે દી’ ભરકાત શમ, ગાભડાન ભશીભાં ગાત શમ,
જીમણ ભંજાનુ ં જેય જટી ગગન !
છી તેની... કરભે.. રખાત શમ...
બાઈ
.................બાઈ
...............કચ્છ એટરે કચ્છ.
વેડ
વંકરન : અનીરાફેન હદનેળ બેદા, ચેન્નાઈ. 9840893406
ખેતયનુ ં બરેં અવીં ફાય ‘લાવીં,

ભર કનાં તાંમ ઢકડાં ધાય ‘લાવીં,!
કમ ન ત ઢડઈ વગે નાર જે કે ,
અવીં એડે વગણ જ વાય ‘લાવીં !!
-ડૉ. તલળન નાગડા.
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ભને ગભે છે (ગઝર)

Your Children…

-અમ ૃત ઘામર Your children are not your children.
કાજબમાય નમનનાં કાભણ ભને ગભે છે ,
They are the sons and daughters of Life's longing for itself.
કાયણ નશીં જ આુ,ં કાયણ ભને ગભે છે .
They come through you but not from you,
રજ્જા થકી નભેરી ાંણ ભને ગભે છે ,
And though they are with you, yet they belong not to you.
બાલે છે બાય ભનને બાયણ ભને ગભે છે .
You may give them your love but not your thoughts.
For they have their own thoughts.
જીલન અને ભયણની શયક્ષણ ભને ગભે છે ,
You may house their bodies but not their souls,
કે ઝેય ણ ગભે છે ભાયણ ભને ગભે છે .
For their souls dwell in the house of tomorrow, which you
ખટી ત ખટી શૈમાધાયણ ભને ગભે છે ,
cannot visit, not even in your dreams.
યણ શમ ઝાંઝલાનાં ત ણ ભને ગભે છે .
You may strive to be like them, but seek not to make
them like you.
સુદય
ં ફની ગયુ ં છે , કંઈ ઓય ઢદર ભટીને,
For life goes not backward nor tarries with yesterday.
ત ૂટી ગયુ ં છે ત મે, દયણ ભને ગભે છે .
You are the bows from which your children as living arરાલે છે માદ ફૂર છાફ બયી બયીને
rows are sent forth.
છે ખ ૂફ મ્શફતીરી ભારણ ભને ગભે છે .
The archer sees the mark upon the path of the infinite,
and He bends you with His might that His arrows may go
આલી ગમાં છ આંસુ લ ૂછ નશીં બરાં થઇ,
swift and far.
એ ફાયે ભાવ રીરાં તયણ ભને ગભે છે .
Let your bending in the archer's hand be for gladness;
રજ્જાના ફંધ તડી જુ લ્પ ઢદમ વલખેયી,
For even as he loves the arrow that flies, so He loves also
જીલન ફને છ લેયણછે યણ, ભને ગભે છે .
the bow that is stable.
વંકરન : ટબાઈ છે ડા, શૈદયાફાદ. 9440055113
~ Khalil Gibran

પ્રલાવ ભાં શલા યશ

-રૂબ તુયણખમા

આ ઘટના રગબગ ૧૩ લય શેરાં ઘટી શતી, ણ એન ખય અથય ભને આજે વભજામ. અભારું આખુ ં કુ ટુંફ
ગફશાયભાં માત્રા કયલા ગયુ ં શતુ.ં અભને ફધામને લશેરા સ ૂઈ જલાની વરાશ આલાભાં આલી શતી, કાયણ કે વલાયે ાંચ
લાગ્માથી અભાયે ઉય ચઢલાની ળફૃઆત કયલાની શતી. ચઢાણ ચઢલાભાં અભને ઓછાભાં ઓછ, વાલ આલશ્મક શમ
એટર જ વયવાભાન વાથે યાખલાન શત, કાયણ અભાયે તે ઉાડીને ઉય ચઢલાનુ ં શતુ.ં ફીજુ ં કાયણ એ ણ શતુ ં કે અભાયે
ઉય પ્રાથયના કયલાની શતી એટરે લધુ વાભાનની જફૃયત ણ ન શતી. લાતાલયણભાં વળમાાની ઠંડક શતી. અભાયી ભંડી
ભટી શતી એટરે ઉય ચઢલાભાં ઘણી ભજા આલી. ભાગયભાં અભે જયુ ં કે કે ટરાક રકએ ત એભની વાથે ાણી ણ ન્શતુ ં
રીધુ,ં કાયણ એવુ ં જાણલા ભળ્યુ ં કે તેઓ ઉય શોંચીને બગલાનના દળયન કમાય છી જ ાણી ીળે.
આજે વલાયે એ માત્રાના પટા જત શત ત્માયે ભને વલચાય આવ્મ કે આણા જીલનભાં અને એ ાંચ કરાકનુ ં
ચઢાણ ચઢીને બગલાનને ભલાની માત્રાભાં કે ટલું ફધુ ં વામ્મ છે . આ એક એલી માત્રા છે જેભાં પ્રલાવ કયતાં કયતાં આણે
થડી ભજ કયીએ છીએ. કે ટરાક રક લશેરા શોંચે છે જ્માયે થડાક રકને લધુ વભમ રાગે છે . છે લટે ફધાં તાના
ગંતવ્મ સ્થાને શોંચે છે ત્માયે કેટરાક રક થાકી ગમા શમ છે , થડા રક શ્રિા અને ઉજાયથી બય ૂય શમ છે . ભટા બાગના
રક ભાગયભાં બગલાન ય ખીજાઈ ણ જામ છે . જે વરાશ ભને અત્માય સુધી વાચા ફૃભાં વભજાઈ ન શતી એ શતી
“પ્રલાવભાં શલા યશ.”
છે લટે આજે ભને એન ખય અથય વભજાણ કે જીલનના પ્રલાવભાં અવંત, અવઢશષ્ણુતા તથા ઘ ૃણા જેલી
અનાલશ્મક રાગણીઓન બાય રકના ભન ય આલી જત શમ છે અને કેટરીક લાય આલ અનાલશ્મક બાય આણા ભન
યથી આખા જીલન માંત છૂટત નથી. જયા વલચાય કય આલી રાગણીઓન બાય ફીજા રક કયતાં આણને જ લધુ
શાવન શોંચાડે છે . આલ લધાયાન બાય આણા જીલનભાં તાણ, અસ્લસ્થતા તથા યાગ રાલે છે , જે જીલનભાં લધાયાના
ફજ જેલા જ છે , જેને રીધે આણને ઉય ચઢલાભાં ીડા અને કષ્ટ ડે છે . માત્રાનુ ં ચઢાણ વીધુન
ં ે વશેલ ું શતુ.ં જીલનના
પ્રલાવની જેભ જ. ચઢાણ જ્માં કઠણ શતુ ં ત્માં આણે વલશ્રાભ અથલા વશાય રઈને આગ ચારતા શતા. જ્માયે વાભાન
ઓછ શમ ત્માયે એવુ ં કયવુ ં વાલ વશેલ ું ડે છે .
માદ યાખ, જીલનના અદભુત પ્રલાવને વાયી અને વાચી યીતે ભાણલા ભાટે એ આલશ્મક છે કે આણે ફને એટરી લધુ લાય
આણા અનાલશ્મક બાયને ખંખેયી નાખીએ.

વંકરન : રક્ષ્ભીફેન તલછીલયા, ફેંગરય. 9448486849 
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શોંચી ગઈ શતી અને તે લખતે ભાાભાં ઈંડા કે ફચ્ચા શળે .
વંતાનના યક્ષણાથે ગયીફડુ ં ક્ષી ણ ઝાંવીની યાણીન
ળાંતાફેન...નાભ પ્રભાણે જ ળાંત અને વાદગી બયુું વ્મક્ક્કતત્લ અલતાય ધાયણ કયી રે.
ધયાલનાય ખુફજ પ્રતતબાળાી રેણખકા છે . કુ દયતની એભની
આ નાનાં ંખીઓનુ ં ભટા શકા વાભે કાંઈ ન
ય કલી ભશય છે ક, પ્રકૃતતના કું ડ ની લચ્ચે જ જાણે એભનું ચારે.કાગડા જેલ ણ થડ ભટ શક કૂદત કૂદત ઝાડ
ઘય લવેલ ં ુ છે . કતલ હદર અને પ્રકૃતત પ્રેભી શલાથી પ્રકૃતતભાં ય ચડે. એની રાર તીક્ષ્ણ આંખથી ભાાઓની ળધાળધ
થતી પ્રત્મેક શારચાર ને એક અરગ અંદાઝ થી તેઓ ભાણે કયે . જઈ યાખે. ભ ૂખ રાગી શમ ત ઈંડા અથલા ફચ્ચા જે
છે . આ રખાણ ય થી ખ્માર આલળે ક પ્રકૃતત કલી ક્ષણેક્ષણે ભે તેન ુ ં બજન કયી રે. ઘેય ઘુ...ઘુ અલાજે વાદ કયે . ફીજી
ને ે ે એભના તનભય જીલનભાં ગથ
ં ૂ ામેરી છે . એક કુ ળ ઢદળાએથી એલા જ અલાજભાં પ્રવતવાદ ભે . કઈ લાય ન
રેખક જ વાભાન્મ રાગતી લસ્ત ુભાં અવાભાન્મતા જઈ ળક ણ ભે . વાથીદાયને ફરાલત શળે. ફદાભી યં ગન કટ
છે . આ રેખભાં ક્ષીઓને એભણે જે ઉભાઓ આી છે તે શેયી, છાતી કાઢી, ઠાલકી ચારે એક એક ગલું ફૃલાફથી
એભની ભોણરકતા અને ઉચ્ચતભ રેખન ળૈરી ને પ્રતતણફિંણફત બયત ચારે; જાણે યાજા નગય પ્રદગક્ષણા કયલા નીકળ્મ
કય છે .
શમ. એને ઉડલાનુ ં ન ગભે. રગબગ એકર જ શમ ણ
હુ ં કઈ ક્ષીલીદ નથી. ભારું ફેઠું ઘય ળશેયની ગીચ એક ળાંત ફયે ત્રણ શકા એકી વાથે જલા ભળ્માં. ઝડી
લસ્તી થી થડુ ં દૂ ય શલાથી અશીં જાતજાતના નાનકડા ચારે દડત આગ એક અને ાછ ફે. કદાચ એક
ક્ષીઓ આનંદથી વલશાય કયે છે . આભ ત ંખીઓ ભાનલથી યાજકન્મા ફે યાજકુ ંલયને વંદ ડી ગઈ શળે.

ભાયા ઘયની આવાવનું ક્ષી લૈબલ

ડયે ણ જભીનથી એકાદ ફૂટ ઉંચે, કાંચના લાવેરા
દયલાજાલાી ફાયીભાંથી હુ ં એભની શારચાર, ટે લ આનંદથી
વનશારું છં. આભે કુ દયતની લાત કયીએ ત વજીલભાં ઝાડ,
ાન, પ, ફૂર, જીલાત તંગીમા, ંખી, શુઓ લગેયેભાં
જેટરી વલવલધતા નજયે ડે છે એ ભનુષ્મપ્રાણીભાં ક્યાં?
ભાણવને વલકવવત ભગજ પ્રદાન કયી કુ દયતે એ ઉણ  ૂયી
કયી છે . ઢયણાભે લધતા જતા તંત્રજ્ઞાન અને લસ્તી
લધાયાના કાયણે ક્ષીઓની વંખ્માભાં ઘટાડ થઇ યહ્ય શમ
એવુ ં ભને રાગે છે .

આ શકાની ઢશટરયળાશીથી નાનકડાં ંખીઓને
ફચાલલા ભાયી ુત્રી ભનારીએ વાંકડાં ભઢા લાા અરગ
અરગ વાઈઝના પ્રાસ્ટીકના કેનને મગ્મ યીતે કાી મગ્મ
ઠેકાણે ટીંગાડમા. ક્ષીઓ ઈંડા મ ૂકલા એન લયાળ કયે એ
ભાટે . ભાયી યવડાની ફાયીભાંથી દે ખાતાં એક કે નને દમા
ક્ષીએ તાનાં ફંગરા ભાટે વંદ કમો. ચભકતા કાા
યં ગના ેટ અને વઈડના ીંછાની એક રાઈન ધા યં ગની
ધયાલતા, ભીઠાં અલાજે ફરતા, ચકરીથી વશેજ ભટા એલા
દમાે ત્રણ લયવ રગરગાટ વશીવરાભત ફચ્ચાં ઉછે માય . ‘
લશેરી ળાંત વલાયે , “એ આસુ, ઉઠ શલે.” એભ પ્રાસ્ટીક ફંધ કય. માય લયણ ફચાલ’, એલ વંદેળ આતા
તાની ગચિં...ગચિં બાાભાં કશેતી ચકરીઓ ક્યાં ગામફ થઇ અન્મ ંખીડાઓએ ફાકીના નકરી ભાાઓને નકામાય .
ગઈ છે ? ખ ૂણા ખાંચયાલાી જગ્મા ભી કે ઘાવનાં
ક્ષીઓને ાણી ીલા એક છીછરું ભાટીનુ ં રંફગ
તણખરાઓ રાલી ભાા ભાટે પ્રમત્ન કયતી ચકરીઓને ટ્રે જેવુ ં લાવણ હુ ં ાણીથી બયી યાખુ.ં આ ટ્રે ઓછી ડે છે
આણે ઉડાડી દે તા શતા એટરે યીવાઈ ગઈ છે કે શુ?ં એભ વલચાયી ભાટી જેલા યં ગ લાફૄં પ્રાસ્ટીકનુ ં છીછરું ટફ
ચકરીઓ જેટલું ભાણવ વાથે બે લું ફીજુ ં કઈ ક્ષી નથી. ફીજી જગ્માએ મ ૂક્ુ.ં એને ણ નકાય ભળ્મ. ભાટીના
એભની ખટ  ૂયલા લશેરી વલાયે ભીઠા સ્લયભાં પ્રબાવતમા લાવણભાં અરગ અરગ ક્ષીઓ ાણી ીલા આલે. વાથે
ગાઈ બુરબુર આણને જગાડલાન કાભ કયે છે . ચકરીથી ન્શાલાની ભજ ણ ભાણી રે. કઈ લાય એક જાતનાં ત કઈ
થડુ ં ભટું, ભાથે નાની કરગી અને ેટની નીચે ાલરી લાય અરગ જાતનાં ક્ષીઓ વાથે સ્નાનન આનંદ ભાણે.
જેલડ રાર ટીક ધયાલતુ ં બુરબુર વરાભત જગ્મા જઈ ડાહ્ય દમા ટફ ખારી થલાની યાશ જમા કયે . એક લાય
લાટકી જેલડ તણખરાન ભા ફાંધેર. ફહુ ભશેનત ન રે એક નાચણ સ્નાન કયી યહ્ું શતુ ં અને ાંચ છ વ્શાઈટ આમ
તમ શમ ઠીકઠાક. બુરબુરને થડુ ં ભતુ ં પેનટે ઈર ફ્રામ ક્ષીઓનુ ં ટફૄં ાણીભાં ઉતયલા જામ છે ત્માં ત ાંખન
કેચય નાનકડ ણ ફહુ ભજબુત ભાા ફાંધે. તણખરાઓને ંખ લીંઝી નાચણે તેભને બગાલી દીધા. ભાણવ વાથે યશી
દાફી દાફીને એલા ત ગુથ
ં ે. લી કયીમાના જાાથી તેભનુ ં ગુણ નાચણભાં ઉતમો કે શુ?ં વ્શાઈટ આમ એટરે શ્વેત
અંદય લ્શાય રીંી પ્રાસ્ટય કયે . કાજઘેયી આંખ લાફૄં થડી નમના વાલ નાનકડાં, રીરાળ ડતાં ીાં યં ગના, આંખની
ભટી  ૂછડી ધયાલતુ ં આ ક્ષી  ૂછડીન ંખ કયી ડાફે- પયતે વપેદ કુ ંડાાલાા ક્ષી. ફૃ ભાંથી ફનાવ્મા શમ એલા.
જભણે ઠુ ભકઠુ ભક નાચ્મા જ કયે .
એલા ત સુદય
ં રાગે. ફહુ ન દે ખામ.
ગચયક...ગચયક અલાજ કયતુ ં આ ક્ષી નાચણ તયીકે
ઓખામ છે . ઘણી લાય ંખ પેરાલી પેયફૂદડી ણ પયે .
ભાયા કચયાની ટરી ાવે ઘડી ઘડી આલે. હુ ં જલા જાઉંત
ઉડી જામ. ણ એકલાય કડાઈ ગઈ. એણે શલાભાં ંખ
લીંઝય અને ટરી ભાંશન
ે ા ભચ્છય ઉડયા. નાચણ તેને
શલાભાં ને શલાભાં ગટગટાલા રાગ્મ. નાના નાના ક્ષીઓ
આભ ત ફીકણ ણ બુરબુર અને નાચણ ફન્નેની ચાંચન
ચીંટીઓ ભને ભળ્મ છે . અણજાણે એભનાં ભાા ાવે હુ ં

સ્નાન કયી ફધા ક્ષીઓ વનયાંતે તડકે ફેવે. ીછાની
અંદય ચાંચ બયાલી ખ ૂણે ખાંચયે વપાઈ કયે . ણ ભાયી આ
ભાન્મતા ખટી ઠયી. ખ ૂણે ખાંચયે ચાંચ ખવી તેઓ ીછાને
વીધા કયે છે . આણે ભાથુ ં ઓીએ તેભ. તેભજ અંદયની
ફાજુ એ યશેરી તેરગ્રંથીઓભાંથી તેર ીછા ય ચડે છે .
એટરે કે સ્નાન છીનુ ં ભઈસ્ચયાઈઝીંગ વભજી લ્મ.
ાણી ીતા કે સ્નાન કયતાં શેરાં દયે ક ક્ષી ટ્રે ના
કાંડે કાંડે ચારી આભતેભ જઈ ખતયાની ખાત્રી કયી રે . એક
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ઘટડ
ંૂ
ાણી ીએ ને ચાયે કય જઈ ખાત્રી કયી ત ૃા વભાલે. ઉજીવલકા ચરાલે. અલાદ પક્કત કબુતય ન. ચકરી જેભ
ં
ણ બાયે
ફી ઈટય અને કા કવી વળમાફૄ ભશેભાન ફની એ ણ ભાનલ વાથે બે ર. દે ખાલે ઘણ સુદય
શે
ય
ાનકતાય
.
કાં
ઈ
તડકે
નાખલા
ન
દે
.
ખામ
ત
બરે
ણ
આલે. ચકરી જેટર ણ જયા ાત અને રાંફ, રાંફી
 ૂછડીલા, ટી યં ગન ફી ઈટય અનેક બાઈફંધ વાથે ાંખના પપડાટ થી લધુ લેય વલખેય કયી નાખે. છીછયા
ઊંચે લીજીનાં તાય ય રાઈનવય ગઠલાઈ જામ. ાતી લાવણભાં યાખેલ ું ાણી બરે ીએ ણ એભાં વંડાવ કયી ગંદુ
રાંફી ચાંચલાા ફી ઈટય થડી થડી લાયે શલાભાં વેય કયી કયે . આસુ ણ એલ કે ભા ફાંધલાની તસ્દી ન રે.
ાછા મ ૂ જગ્માએ ફેવી જામ. આ એભની વેય એટરે કબુતય ળાકાશાયી શલાથી અને આણને કનડગત ન કયે
શલાભાં ઉડતા જીલની ભેજફાની. કા કવી, કબુતય જેટર એટરા ભાટે જ શુ ં કબુતયખાનાનુ ં વનભાય ણ થયુ ં શળે?

ણ વાલ કા, ચભકતા યં ગન, ાછ ચીીમા જેલી
ટીટ એટરે કે યાભચકરીને ખય ફહુ બાલે. ભેં
 ૂછડીથી તયત ઓખાઈ જામ. એ નીચે તાય ય ળાંત ખયા સ ૂકવ્મા નથી ને ટીટ શાજય થમ નથી!! ચકરી જેલડ
ફેઠેર કઈક લાય નજયે ડી જામ ણ ફી ઈટય ક્યાયે મ કાધ તમ રાગે ફૃા. થડ આસ્તેથી ગચચક...ચી
નીચે ન આલે.
ગચચક...ચી કયત પયત શમ. દય ફાંધી ખયાની લાટકી
ભાયાં ઘયની ફાજુ ભાં નાર લશે છે . ભ ૂતકાભાં વનભય ટીંગાડી શમ ત ઊંધ ફેવી ખતયી ખતયી ખામ. જલાની
શત ણ વભમનાં વથલાયે એને ગટયનુ ં સ્લફૃ આલી ગયુ ં ભઝા ડે.
છે . આ ગંદા ાણીભાં ન્ડ શેયન ળાંવતથી ખાલાનુ ં ળધત
શમ. ભાયા ઘયની આવાવ દે ખાતાં ક્ષીઓભાં આ વહથ
ુ ી
ભટ છે . ફંધ ાંખ શમ ત્માયે ભેરઘેર રાગત આ ક્ષી
રાંફા વભમ સુધી બજન કયી ભટા વ ૃક્ષ ય ફેવી આયાભ
પયભાલે. ઊડે ત્માયે તેની દૂ ધ જેલી ધી ાંખ દે ખામ.
ાણીનાં સ્ત્રતનાં કાયણે કીંગપીળય (કરકગરમ) અચાનક
ાણીભાં છરાંગ રગાલે અને ાછ ઝડથી મ ૂ જગ્માએ
ગઠલાઈ જામ. ત્માયે તેની ચાંચભાં નાનકડી ભાછરી શમ.
થડ વલચાય કયી ભાછરીને ગી જામ. કઈક લાય ઓછી
ઉચાઈએ ણ ફેઠેર દે ખામ. રાંફી આરાી લાફૄં ળાસ્ત્રીમ
ગીત ગામ.

કમરને ફડય ચેયી ફહુ બાલે. એભન પ્રણમાયાધનાન
વભમ એટરે લવંત ઋતુ. તે લખતે ચેયી ણ ાકીને રાર
ચણટી જેલી થઈ શમ. આભ ત આમ્રવ ૃક્ષની ઘટાભાં ફેવતી
કમર ચેયી ખાલા વંકચ છડી દે . કમર લવંતઋતુભાં ભટ
ટહુક કયે . કવલઓ શમ કે રેખક કાગડાને કમરથી તુરના
કયતાં કાગડાને ઉતાયી ાડે. ણ ભાયી રષ્ષ્ટએ કાગડ
ઢદરખુળ-ઢદરદાય જ્માયે કમર લ ૂચ-ફાંઢ.

કરફરાટ કયલાભાં કાફય ણ ઓછી નથી. ફે-ત્રણ
શમ તમ એભ રાગે કે ભટું ટફૄં શળે. ઝાંખ કા યં ગ ણ
ચાંચ અને ગ શદય જેલા ીા શલાથી રાગે સુદય.
ં
ભાય
ફાથટફ એભને નાન ડે તમ નબાલી રે. એક લાય ફહુ
ભટ કરફરાટ કાને ડય. જઉં છં ત વાલ આખી કાી
કાફય હવ
ં કયી ખાઈ યશી શતી. શા.... થડીલાય શેરા
ુ ં ાતુવી
જ એક યગગ્રસ્ત છડલ કાી નાંખ્મ શત. એભાંથી
નીકે રી જીલાત આયગી યશી શતી. આ કાફય ભાનલી
લસ્તીથી ફહુ દૂ ય નઢશ એલા જગરભાં
ં
યશે છે . એભને કણે
લાલડ આપ્મા કે અમુક ઠેકાણે બાલતાં બજન ીયવામાં છે !!!

ઢકનાયે વયખે અંતયે કાણાં ાડે. ક્યાંકથી તાંતણાઓ ભેલી
ફયાફય વીલી રે. ઉયથી ભોં ખુર યાખે. અંદયથી નયભ
લસ્તુથી બયી ફચ્ચાઓ ભાટે ફીછામત કયે . એળી પ્રીવનમા
ણ એ જ પ્રભાણે ભા ફાંધે. ણ એ કાણાઓને ફૃ ની
ભદદ થી વીલે. ફશાયની ફાજુ એથી ફૃ ની ગાંઠ દે ખામ. અંદય
નાની નાની ગટી જેલા ઈંડા મ ૂકે . ણ કવજ શક.......

ઠાકય ...ઠાકય ...ઠાકય ...એલ એકધાય અલાજ ઊંચા વ ૃક્ષ
યથી વંબામ, જાણે કે કંવાય લાવણ ઘડે છે . દૂ યફીન
કાઢી ભનારી ભને કશે, “ફાયફેટ ન અલાજ છે . ચાર તને
દે ખાડુ .ં ” દૂ યફીન ભાંડીએ ત અલાજ ફંધ થઇ જામ. અભે
ભાયાં ઘયની ાછનાં ખાફગચમાભાં નાની નાની ણ ઘયભાં ેઠા કે ાછં ઠાકય ...ઠાકય ...ચાલુ. આણી શારચાર ય
કબુતયથી થડી ભટી, વપેદ ેટલાી જકૂકડીએ લવાશત એની ફાયીક નજય શમ. ચકરી જેલ ણ અનેક યં ગથી
ફનાલી છે . દીલારને કાયણે દે ખામ નઢશ ણ એભન વશાભણ રાગે.
કરફરાટ વંબામ. નાનણભાં અભે ફશેન ઝઘડતી ત્માયે
શ્વેત નમનાથી મે નાન, વમ જેલી ચાંચલા યં ગીન
ભાં ગુસ્વે થઇ કશેતી, “જેય નેમો તેય જકક ભંઢમત્યુ.ં ળક્કયખય ગચક ગચક એભ ાત અલાજ કયત એક ફૂર
ફયુાં ખાસ્યુ ં રગત્યુ.”ં જકક એટરે ઝઘડ એભ હુ ં યથી ફીજા ફૂરે ઉડી, ચાંચ ફૂરની અંદય ખોંવી ભધ ચ ૂવે.
ભાનતી. ચાવ લય ફાદ જકક ળબ્દ ળેનાં યથી ફહુ ચંચ, એક જગ્માએ ળાંત ન ફેવે. તે દે ખાલડ ણ
આવ્મ છે તે વભજાણુ.ં આ કુ ક્કડીઓ તડક ખાલા દીલાર ય ભા વાલ રઘયલઘય, ગંદ ફાંધે. ભા ફાંધલાભાં ટે રય
ફેવે, ાણી ીલા ણ ધાયે .
(દયજીડ) ક્ષી ફહુ કુ ળ. ભટું ાન વંદ કયી ઢકનાયે

ચકરીથી જયા જાડ, રીરા ીા યં ગન આમયા યજ
જડીભાં વલાયે વલાયે ભાયી ફાયીએ ફેવી શામ શર કયી ઉડી
જામ. શભણાં થડાં લયવથી એણે કીટ્ટા કયી છે . એન ચીવ
જેલ અલાજ કઈ લાય કાને ડી જામ.

કચ્છી કવલ અને વાથે વાયા ક્ષી નીઢયક્ષક કવલ ‘તેજ’
આ ત સ્થ ૂ રષ્ષ્ટએ સ્લાબાવલક યીતે થઇ ગમેલ ું
થડા ણ વચટ ળબ્દભાં કશે છે ,
નીઢયક્ષણ. ફાકી ક્ષીઓન ઊંડ અભ્માવ કયલ એ ભારું ગજુ ં
“અન્ન ખેણ ન – ડીં, ાણી ીમણ ન – ડીં, જ ંખી નઢશ.
ન લેં ત, વના વના જીલ ાંકે જીમણ ન – ડીં”
ળાંતાફેન ધનજી ગારા,કલ્શાુય. (ગદલુય) 7875937400
રગબગ ફધા જ ંખીઓ ભટે બાગે જીલાત ખાઈને
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અંદયની શ ૂન્મતા

ગપ્ુ ત દાનલીય

‘ફીજી લસ્તુ ખયીદી, એટરે ગભાં ફીજ થય ફાંધ્મ.
ખારી શાથે આવ્મ છે તુ,ં ખારી શાથે જલાન છે ઓ
નલી
ભાગરકી
અને નલી ગુરાભી. શાથભાં ભાર રેલ, એટરે ઢદરને
ઇન્વાન, અશીનુ ં અશી યશી જળે, કયીરે મુડીનુ ં થડુ ં દાન,
ફે
ડ
ીઓ
શે
ય
ાલલી.’
અઢયગ્રશન એ પ્રાચીન ભંત્ર શત. ણ એ
ભનની ભનભાં યશી જળે, ાછલાા ફૂરાઈ જળે, શળે અગય
જૂના ઉદે ળભાં શલે નલ યણક લાગે છે . કાયણ કે એ ઉદે ળ
એભનાભાં સ ૂઝ, તાયી મુડી વચલાઈ જળે.

ણ....અગય રાગ્મ ચસ્ક તેભને મુડી લધાયલાન કે
લાયલાન ત જજિંદગી તેભની ફની જળે રબી ને કંજુવ, મા
ત ફધુ ં પના થઇ જળે, ભાટે જ ઓ ઇન્વાન ઘણુ ં ફધુ ં ભેવ્યુ ં
છે તેં વભજીને કયીરે થડુ ં દાન, કઈનુ ં બાગ્મ ખુરી જળે,
કઈનુ ં જીલન વપ થળે.
આ ત થઇ કભામેરી મુડીભાંથી થડીક મુડીના દાનની
લાત, ણ આ  ૃથ્લી ય અને એ ણ તાવભરનાડુ ભાં એક
એલી શસ્તી છે જેણે જજિંદગીબય તાના ગાયની ફધી યકભ
ગયીફ અને જફૃયતભંદ ભાટે દાનભાં આી, તાના વનલાય શ
ભાટે ભજુ યી કે શટરભાં લેઈટયની નકયી કયી, યાત ફૂટાથ
મા યે લ્લે સ્ટે ળન ય ગુજયી છે . મુફઈ
ં
વભાચાયના ૩-૮-૧૪
ની  ૂવતિભાં આ શસ્તી ભાટે વલગતલાય રખામેર છે .

ું ભ ગાભભાં ૧૯૫૩ ભાં
વતરુનલેરી તાલુકાના ભેરકાલેલગ
જન્ભ, એક લય ન થમ ને વતાશ્રીનુ ં અલવાન થયુ.ં કષ્ટ
લેઠી ભાતાએ બણાવ્યુ.ં ગાભભાં ન સ્કુ ર, ન લીજી કે ન કઈ
ફીજી વગલડ. આઠથી દવ ઢક.ભી. ચારી ફીજે ગાભ સ્કુ રભાં
બણી અભ્માવ  ૂય કયી તાવભરભાં ફી.એ. કયલાનુ ં ભ ૂત
વલાય થયુ.ં ઢયક્સ્થવત ન શલા છતાં બણલાની તીવ્ર ઈચ્છા
એટરી ભજબુત શતી કે વેન્ટ ઝેલીમવય કરેજના સ્થાકે
તેભના ભાટે બણલાની વગલડ તદન ફ્રી ભાં કયાલી આી.
તાવભરભાં ફી.એ. કયી રાઇબ્ેયીમન ફન્મા ભરાવ
યુવનલવવિટીના, ઢશન્દુ સ્તાનભાં ફેસ્ટ રાઇબ્ેયીમન ુયલાય
થમા.
એ રાઇબ્ેયીમન શદાના શેરાં ગાયથી દાનની ળફૃઆત
કયી તે તેભના ૩૫ લયની નકયીના રાબ ત દાનભાં, ણ
વનવ ૃવતના ફીજા ફધા રાબ દાનભાં, લડીરની લાયવાભાં
ભે ર મ ૂડી ણ દાનભાં!!
તેઓને ઇષ્ન્ડમાના ફેસ્ટ રાઇબ્ેયીમનન એલાડય પ્રાપ્ત
થમ, ઉયાંત દુ વનમાબયના ફેસ્ટ દવ ટભાં ણ
રાઇબ્ેયીમનનુ ં અલાડય ભળ્મ છે . જજિંદગીબયની કભાણીનુ ં દાન
કયનાય Only One Man In The World નુ ં વન્ભાન ભળ્યુ.ં અને
અભેઢયકાની એક વંસ્થાએ તેભના આલા કામય ભાટે ફૃવમા ૩૦
કયડનુ ં દાન તેભને આીને વન્ભાવનત કામય ત એ યકભ ણ
દાનભાં!!!!
એકટય યજનીકાંતે આલા દાનીને તાના દતક વતા
તયીકે અનાલેર છે અને તેભનુ ં ગોયલ લધાયુાં છે . ધન્મ છે
દાની ને, ધન્મ છે એના ભાતા-વતાને, ધન્મ છે મુફઈ
ં
વભાચાયને કે આલા દાનીની લાત આણા સુધી શોંચેર છે .
અને તેથી જ કહુ ં છં:
કયીરે થડુ ં દાન, કઈનુ ં બાગ્મ ખુરી જળે.

યુગભાં વલજ્ઞાનીઓના વળયભગણ એલા આલ્ફટય આઈન્સ્ટાઈનના શતા.

રક એભને કઈ બેટ આલા જામ, કઈ વાયા પ્રવંગે પ્રેભાદય

ફતાલલા કંઈક ભકરે કે એભના શાથભાં કઈ લસ્તુ મ ૂકે , ત્માયે તે
કંઈક ભજાકભાં ને કંઈક ઠકાભાં પઢયમાદ કયતા: ‘ભને આ શું આ

છ? ભાયા શાથભાં આ કે લી ફેડીઓ નાખ છ? ભાયે આ ફધી

લસ્તુઓની ક્યાં જફૃય છે ? અને જફૃય નથી, છી એના ભશભાં ળા
ભાટે પવાઉં?’ અને જેવું કશેતા, તેવ ું કયતા. વાદુ ં , તસ્લીને ળબે
એવું જીલન. ઘેય ભોંઘુ ં યાચયચીલું નશીં. બીંત ય કઈ ગચત્રની

ળબા નશીં. યજ જેભતેભ દાઢી ફનાલે – વાભાન્મ વાબુ ને બ્રેડ

લાયીને. અને લા કાલલા ત કઈ ઢદલવ ન જામ – લયભાં
એકાદ લાય ભાથા યનાં ડાખાંભાં ત્નીને ભારણની કાભગીયી
ફજાલલા દે .

વપ્રન્વટન યુવનલવવિટીએ એભને

અધ્માક

નીમ્મા ત્માં

સુધીભાં ત એ દુ વનમાભાં વોથી પ્રખ્માત વલજ્ઞાની ફની ચ ૂક્યા શતા.

વલજ્ઞાનના ક્ષેત્રભાં વપ્રન્વટન શેરી શયભાં, ત્માં એભને વંળધન
ભાટે  ૂયી વગલડ ભી ળકે . તેન ું આભંત્રણ આઈન્સ્ટાઈને સ્લીકાયુાં
ત્માયે યુવનલવવિટીના પ્રમુખે એભની આગ કાગ ધયીને કહ્ુ:ં

‘આના ગાય-ુયસ્કાય ભાટે આને મગ્મ રાગે તે યકભ આભાં
ખુળીથી રખી નાખ. આ જે કાંઈ આંકડ મ ૂકળ, તે યુવનલવવિટીને
ભંજૂય શળે.’ આઈન્સ્ટાઈને કાંઈક યકભ રખી. એ જઈને પ્રમુખશ્રીનું
ભોં ડી ગયુ.ં ‘આવું તે કાંઈ રખાતું શળે?’ એટરે આઈન્સ્ટાઈન

કાગ ાછ રઈને ઓછી યકભ રખલા જતા શતા, ત્માં પ્રમુખે
ખુરાવ કમો: ‘આટર ઓછ ગાય ત આ યુવનલવવિટીના કાયકુ નને
ણ અભે આતા નથી અને આ એટર જ ગાય ર, ત
યુવનલવવિટીની આફફૃ જામ. ભાટે આની આ ભાગણી અભાયાથી

નશીં સ્લીકાયી ળકામ.’ અને આઈન્સ્ટાઈને રખેર આંકડાની છી
એક ભીંડુ ં ચડાલીને યુવનલવવિટીના પ્રમુખે વનભણ ૂક ત્ર ય વશી
કયી.

વાદુ ં જીલન, વય વ્મલશાય. ણ વાદુ જીલન તશ્ચમાય

ભાગી રે છે . વય વભજણની ાછ ઊંડ અભ્માવ શમ છે . જેનું
આંતઢયક જીલન વમ ૃિ શમ, એ જ તાના ફાહ્ય જીલનભાં વાદાઈ
યાખી ળકે . જેનું ઢદર ને ભન બયે લ ું શમ, તેને ફશાયના આધાયની

જફૃય ડતી નથી. આઈન્સ્ટાઈનના જીલનભાં વલજ્ઞાનનું અનુળીરન
શતુ.ં લામગરન ય ળાસ્ત્રીમ વંગીત લગાડવું એ એભન ભટ ળખ

શત, અને ઘેય પ્રેભા ત્નીને સુખી દાંત્મ શતાં. જ્ઞાનવલજ્ઞાનનું
વેલન, વલદ્યાની ઉાવના, કરાવંગીતન યવ ને પ્રેભની હપ
ંૂ , એ
વંસ્કાયી જીલનનાં ખયાં મ ૂલ્મ છે . એ શમ ત છી ફશાય ધાંધર ને
બક, ભનયં જન ને એળઆયાભ ળધલાની કઈ જફૃય યશેતી નથી.

ઢદર ખારી છે , ભન શ ૂન્મ છે , એટરે જ્માંત્માંથી કંઈ ને કંઈ

કડી રાલલાનાં પાંપાં ચારે છે . રેલાનુ,ં ભાગલાનુ,ં ખયીદલાનુ,ં નવું
નવું લવાલલાનુ,ં આખું ઘય બયી દે લાનુ.ં અંદયની શ ૂન્મતા ન

ફધુ ં અશીં નુ ં અશીં યશી જળે,

ણ કઈનુ ં જીલન વપ થળે.

આનાય એક આધુવનક વલજ્ઞાની શતા. ઉય ટાંકેરા ળબ્દ આજના

દે ખામ, તે ભાટે ફશાય ધનનું પ્રદળયન કયલાનુ.ં વાદાઈ અને
અઢયગ્રશન ભાગય અને તેન અનુયધ કઈ જૂનલાણી ઉદે ળક

-હદનેળ ધનજી દઢીમા, ચેન્નાઈ. 9500040296

તયપથી નશીં, ણ આધુવનક વલજ્ઞાનીના ભોંએથી ને જીલનભાંથી.
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ુ ાયી
ખભ

કશલતભાં આયગ્મ જ્ઞાન

-સુરચના બણળારી.

વભાજભાં રક કશેલતનુ ં એક ખાવ ભશત્લ છે . ઘણીલાય
ફયે ફાય-વાડાફાય લાગ્મે ડયફેર યણકી. દયલાજ જે લાત અનેક ળબ્દના લાક્યવમ ૂશથી નથી વભજાલી ળકાતી
ખરી જયુ ં ત એક 13-14 લયન ઢકળય, ભેં પ્રશ્નાથય કમો ત તે ટૂંકી કશેલતના સ ૂત્ર દ્વાયા ખુફ વચટ ણે કશેલાઈ જામ છે
કશે, ‘આન્ટી, કુ ઢયમય.’ અત્માય સુધી રગબગ 24-25 અને વાભી વ્મક્ક્કત ખ ૂફ જ વયવ યીતે વભજી ણ જામ છે .
લયવના યુલક કુ ઢયમય ફમ તયીકે આલતા એટરે જયા
દયે ક કશેલત ાછ ચક્કવ અનુબલનુ ં એવુ ં બાતુ ં શમ છે
નલાઈ રાગી ને વલાર કમો, ‘ફેટા, તુ ં આટર નાન ને કે પ્રામ: તે શભેળા વાચુ ં શમ છે . દયે ક કશેલત ાછ એક
આલી નકયી ભી ગઈ ?’ તેની તેજસ્લી આંખ ને ભાસુભ ગંબીય અથય શમ છે . એક પ્રેયક વંદેળ શમ છે , અનુબલની
ચશેય જઈ પ્રવન્નતા અનુબલી.
વળખાભણ શમ છે . તેભાં આયગ્મ યક્ષા અને આયગ્મ વ ૃિી ના
તે કશે, ‘શા….. આન્ટી, એક અઠલાઢડમાથી આ ઢકિંભતી સ ૂચન છે .
‘વવલિવ’ ભી છે .’ ખ ૂફ ખુળ દે ખાત શત એ.

તેણે રાલેલ ું ભટું ેકેટ રઈ દયલાજ ફંધ કયલા
રાગી ત ખ ૂફ ળારીનતાથી કશે, ‘આન્ટી, ાણી ભળે ?’
વાભાન્મ યીતે હુ ં આલા વભમે એકરી શઉં ત્માયે દયલાજ ન
ખલું ને ાણી ણ ન આુ.ં (લતયભાન વભમાનુવાય ડય
રાગે એટરે) ણ આ છકયાની વનદોતા ને તેજસ્લી
આંખએ ભને વલલળ કયી મ ૂકી, ભેં કહ્ું : ‘ચક્કવ, ઊબ યશે,
રાવુ.’ં ઘયભાં જઈ એક રટ ાણી બયીને રાલી. તેણે ખ ૂફ
વંત ૂલયક ીધુ ં અને છી કશે, ‘આન્ટી, હુ ં ભાય ડબ્ફ
અશીં ફેવીને ખાઉં ?’
ભેં વશજતાથી કહ્ું : ‘ખા, જફૃય ખા.’
તેણે તેની ફૅગભાંથી એક પ્રાષ્સ્ટક કાઢી જભીન ય
ાથયુાં ને તે વાથે રાલેર સ્ટીરન ડબ્ફ કાઢી ખલ્મ. ભેં
ણ જજજ્ઞાવાથી તે જલા ભાંડ્ું ત ભાત્ર બાત જ શત. તેણે
એક નાની ડીકી કાઢી, જેભાં રાર ભયચાની ચટણી જેવુ ં
કાંઈક શતુ,ં તેભાંથી થડી ચટણી ડબ્ફાના ઢાંકણા ય કાઢી,
ફાકી ડીકી ફંધ કયીને બાત ખાલા રાગ્મ. દા-ળાકયટરી કંઈ જ ન શતુ ં છતાં તે ખ ૂફ ળાંવતથી ને વંતથી
ખાત શત. હુ ં ઘયભાં જઈ લાટક બયી છાળ રઈ આલી ને
તેને આી. ણ તેણે ખ ૂફ વયતાથી ના ાડી. ખ ૂફ
આગ્રશ કમો ત્માયે ીધી. છી ફાકી યશેરા બાતન ડબ્ફ
ફંધ કયી, ાણી ીધુ.ભાયાથી
ં
 ૂછયા વલના ન યશેલાયુ ં કે :
‘આટર બાત કે ભ ન ખાધ?’

આયગ્મલધયક ટુંકા સુત્ર :
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ેટભાં ીડ ઉડે ત પાંક અજભ.
ઘણ ભવાર, દે શન કવાર.

જ્માં લવે લાવા(અયડૂવી), ત્માં શુ ં કયે કાવા(ખાંવી)
કઢયમાતુ ં તે કડુ ,ં તાલનુ ં ઓવડ લડુ .ં

જેવુ ં ખામ અન્ન, તેવ ુ ં થામ ભન, જેવુ ં થામ ભન તેવ ુ ં
થામ તન.
શ્રભ વલના ળયીય કટાઈ જામ, શ્રભથી કવામેલ ું થામ.
ઉામ કયતાં અટકાલ બર

થામ યગ ત કય દલા, પેય ના ડે ત પેયલ શલા.
બગ ત્માં યગ ને દુ :ખ ત્માગ ત્માં સ્લાસ્થ્મ ને સુખ.

આયગ્મલધયક કશેલત :







કશે : ‘વલાયે ભાત્ર ચા ીને નીકે ર એટરે ભ ૂખ
રાગી શતી તેથી ભાએ આેર બાત ખાઈ રીધ. ફીજ

લધેર બાત 4-5 લાગ્મે ક્યાંક જગ્મા ભળે ત્માં ખાઈ
રઈળ, જેથી યાત્રે આઠ લાગ્મા સુધી વનયાંત.’
ભેં  ૂછ્ું : ‘તુ ં આટરી નાની લમે કે ભ બણલાને ફદરે
કાભે રાગી ગમ છે ?’ ભનભાં થયુ,ં જફૃય કાંઈક ભજબ ૂયી
શળે.
ત્માયે તેણે કહ્ું : ‘ઘયભાં હુ ં ને ભાયી ભા ફે જ છીએ.
આંધ્રથી આલીને અશીંમાં યશીએ છીએ. ફીજુ ં કઈ નથી. ભા
કઈનાં ઘયકાભ કયે છે અને હુ ં આ જૉફ કરું છં. ણ આન્ટી,
હુ ં બણુ ં ણ છં. નાઈટ સ્કૂરભાં. યાત્રે 9 થી 11 લાગ્મા રગી.
વલાયે 8:30 લાગ્મે આ જફ ય આલી જઉં; યાત્રે 8 લાગ્મે
ઘયે શોંચી, જભીને યાત્રે નલ લાગ્મે સ્કૂરભાં. શારભાં હુ ં
નલભી કક્ષાભાં બણુ ં છં. ગમા લે 74% ભાક્કવય ભેલેરા.
આ લયવે લધુ ભેલીળ. ખ ૂફ ખ ૂફ બણીળ. ભાયી ભાને સુખી

રીંફડ ગુણ ફત્રીવ, શયડે ગુણ છત્રીવ.

ત્રીફ્ાનુ ં ભશત્લ : ઉનાે કે યી ને આભા બરા,વળમાે
તા, સુઠં ને તેર, ચભાવે અજભ ને રવણ બરા,
જાણજ વત્રપા ફાયે ભાવ.
યગ રાલનાય : શ્રાલણ ની કાકડી, બાદયલા ની છાવ,
તાલ વંદેળ ભકરે, આજ આવુ ં કે કાર.

કણ શુ ં ભટાડે? : ઘી કશે = હુ ં વત ભટાડુ ,ં ભધ કશે = હુ ં
કપ ભટાડુ ં તેર કશે = હુ ં લાત બગાડુ ,ં રાંઘણ કશે = હુ ં
યગ બગાડુ .ં
યવામણ ન રાબ : ગફૄં, ગખરું, આભા, ઘી-વાકયથી
ખામ,
વ ૃિણુ ં વ્માે નઢશ, જુ લાન વદા યશેલામ.

ગાનાય ની યે જી : ઢશિંગ, ભયચુ ં ને આભરી, વાયી ને
તેર,
જ ગાલાન ળખ શમ ત ાંચે લસ્તુને ભેર.

વંકરન : નીતા શયીળ બેદા, ફેંગરય. 9019387054 

કયીળ. આ ભને એલા આળીલાય દ આ.’ તેની ધગળ,
વોમ્મતા જઈ ભસ્તક નભી ડ્ુ,ં કાયણ તેના ભોં ય જયામ
દુ ુઃખ રાચાયી નશીં, ણ ખુભાયી શતી.
આખ પ્રવંગ ખ ૂફ જ નાન છતાં હૃદમને સ્ળી ગમ કે
આણા જેલાં કુ ટુંફભાં ળાક-બાલતુ ં ન શમ તમ ખાનાય
વ્મક્ક્કત તયત દુ ુઃખી થઈ જતી શમ છે . ત્માયે આ ફાકભાં
વંજગના વશય સ્લીકાય વાથે ખુભાયી જઈ ભન આનંઢદત
થઈ ગયુ,ં પ્રભુને ભનભન પ્રાથયના થઈ ગઈ- એ ફાકને
ખ ૂફ સુખ પ્રગવત આજે.


ભધય-ઈન-ર

આળીલાય દ અ છાનાંભાનાં…’ નભયદાફાએ આંખ કાઢી.

-અલ્ેળ ાઠક

હુ ં કુ ંજન… નજય ઢાી ફેઠી શતી. ડાફી ફાજુ ફાજઠ ઉય
નલીનન શવત પટ શત. તેની ઉય શાય ચડાલેર શત
અને ફાજુ ભાં અધી ખરાવ થઈ ગમેરી અગયફિી વગતી
શતી. આજ નલીનનુ ં ઉઠભણુ ં શતુ.ં

‘ણ ફા… હુ ં એને લહુ ગણતી જ નથી… એ ભાયી દીકયી છે .’

હુ ં જાણતી શતી ભાયી દરીર ઊડી જલાની છે . તમ કયી એ
ભાય લાંક…

‘ફહુ આવ્માં ભટાં દીકયાલાાં… લહુને લહુની જેભ જ
એક છી એક સ્ત્રીઓ ઊબી થઈ, ભાયી વાભે શાથ જડતી… યાખલાની શમ. જ તભને ણ ભેં દીકયી ગણીને ભાથે ચડાવ્માં
અમુક સ્ત્રીઓ ઢદરવજીના ફે ળબ્દ ફરતી ણ ભને કશુ ં શત ત તભાય વંવાય આજે એલ સુખફૃ ન શત…’
વંબાતુ ં નશતુ.ં ભારું ધ્માન કળાભાં નશતુ…
ં હુ ં ત ફવ આ નભયદાફાએ નલી લહુની વાભે ભને કડીની કયી નાખી. હુ ં ત’મ
ઢયલાજનુ ં નાટક ક્યાયે  ૂરું થામ એની યાશ જતી શતી.. ભાયે શવતી યશી… ભને ચીવ લયની ટે લ શતી. આભ દુ ુઃખભાં ણ
ફૃભભાં દયલાજ ફંધ કયી, અંદયથી સ્ટય ભાયી ખ ૂફ યડવુ ં શવલાની…
શતુ…
ં ફધુ ં ભનભાંથી કાઢી નાખવુ ં શતુ…
ં ફધાં દુ ુઃખ… ફધા અને તુ…
ં તુ…
ં ળેના કય છ… એ તભાયી લહુ છે . એને તભે
અબાલ… ફધા યં જગભ લશાલી દે લા શતા આંસુ વાથે… ભાયે કશેલાનુ ં શમ… વંસ્કાય નથી ળીખ્માં…?’
શવુ ં થવુ ં શતુ…
ં હુ ં શલે આઝાદ શતી.
ભને સ્તાલ થમ કે કેભ દરીર કયી. જ નલીનને ખફય
રાખ યકલા છતાં એક ડૂવકુ ં છૂટી ગયુ…
ં નજીકભાં જ ફેઠેરી ડળે ત ાછ તભાચ ખાલ ડળે… અને એ ણ નલી
વના તયત ઊબી થઈ.
લહુની વાભે… હુ ં તભાચાથી નશતી ડયતી. હુ ં ડયતી શતી
‘ાણી આુ,ં ભમ્ભી…’
કંકાવથી… કંકાવ થત છી નલીન ફે કે ત્રણ ઢદલવ સુધી
‘શા ફેટા, રાલ અધો ગ્રાવ…’ ભેં વાસુ તયીકે અવધકાય ભાયી વાથે ફરતા નશીં, ઈભળનર બ્રૅકભેરના ભાસ્ટય શતા એ.
જભાવ્મ.

હુ ં વનાની વાભે ઢપક્કું શવી. તે ણ શવી. તેના શવલાભાં
ધીયે ધીયે ફધાં વલખેયામાં. વાભે વીભાફશેન શજી ફેઠાં શતાં. વશાનુભ ૂવત શતી ભાયા પ્રત્મે…
ધીયે યશીને નજીક આવ્માં.
આજની ઘડી ને કારન દી’… ત્માય છી હુ ં કે વના
નભયદાફાને ફરલાન કે પઢયમાદન ભક આતાં નશીં… હુ ં
જાણતી શતી કે કશુ ં ફદરાલાનુ ં નથી… ણ ભને થયુ ં કે ભાયા
વાસુ થઈ જલાથી ફદરાઈ ગયુ.ં હુ ં મ ૂખય શતી.

‘બાબી… હુ ં જાઉં છં. આલતી યશીળ. ફે ત્રણ ઢદલવે…’
તે ઊબાં થમાં.સુધાકય વાભે ખુયળી ય ફેઠ શત.
‘સુધાકય… દીકયા, પઈફાને મ ૂકી આલ ને…’

હુ ં આ ઘયભાં આલી તેના ત્રીજા જ ઢદલવે ભેં નલીનના શાથના
સુધાકય તયત ઊબ થમ. એક આજ્ઞાંઢકત ુત્રની જેભ… ફંને
ફે તભાચા ખાધા શતા.
ગમાં. વના ઊબી થઈ.
રગ્નના ત્રીજા ઢદલવે હુ ં તૈમાય થઈ. ભાય પેલયીટ ફટર ગ્રીન
‘ભમ્ભી… શુ ં જભલાનુ ં ફનાવુ?’
ં
કરયન ંજાફી ડ્રેવ શેયી ફેડફૃભની ફશાય આલી. નલીન
‘અં… શં… ના… ના…’
શજી ઑઢપવથી આવ્મા નશતા. નભયદાફાએ ભઢુ ં ફગાડ્ુ-ં
ભને ઊબા થલાભાં ખાસ્વી તકરીપ થઈ. વતત ચાય કરાકથી ‘લહ…
ુ આ શુ ં શેયાં ુ છે ?…’
ફેઠાં ફેઠાં ગ જકડાઈ ગમા શતા… હુ ં શલે અડતારીવની થઈ
‘ડ્રેવ છે ફા… નથી વયવ ?’ ભેં વાલ વશજ વલાર કમો.
શતી.
‘વયવ ત છે … ણ રગ્ન છી તભને આ ફહુ નથી ળબતુ.ં
‘ભાયે જભવુ ં નથી… તુ ં અને સુધાકય ભાટે બાલે તે ફનાલી ર.’
જાલ વાડી શેય.’
અચાનક હુ ં ‘તભે’ભાંથી ‘તુ’ં ય આલી ગઈ. વનાને ઝટક
‘ફા, આજે ત ડ્રેવ વાલ વશજ લસ્તુ ગણામ છે . જભાન કે ટર
રાગ્મ શળે… તેના ચશેયા યથી દે ખાતુ ં શતુ ં ણ કશુ ં ફરી
આગ લધી ગમ છે . આણે જભાના વાથે ચારવુ ં જઈએ ને?’
નશીં. હુ ં વાસુ શતી તેની… અને ભેં ફેડફૃભ ફંધ કયતાં શેરાં
ભેં એક વનદો લાત કયી ને ફા ગયભ થઈ ગમાંઉભેય-ાં ુ
‘અને વના… આજથી ભને શુ ં જભલાનુ ં ફનાવુ ં એવુ ં  ૂછવુ ં ‘આણે શુ ં કયવુ ં જઈએ તે તભે ભને ન વભજાલળ… તે હુ ં આ
ચાની થઈ એ ાણીભાં જ ને ?’ ત્માં નલીન આવ્મા.
જ…. આ કામદ યદ થામ છે .’
હુ ં ખુળ થઈ, વનાને તુ ં કશેલાઈ ગયુ.ં ભાયે તેને ક્યાયે મ તભે ‘શુ ં થયુ ં ફા… ? કે ભ ગુસ્વે થાલ છ… ?’
‘આ તાયી લહ…
ુ રગ્નને ત્રીજે ઢદલવે ભાયે કે ભ યશેવ ુ ં એ ળીખલે
કશેવ ુ ં જ નશતુ…
ં ભાયે તેની ભા થવુ ં શતુ.ં
ભને સુધાકય-વનાનાં રગ્નન ફીજ ઢદલવ માદ આલી ગમ. છે ભને…’
‘ફા વાચુ ં કશે છે , કુ ંજન ?’ નલીન ણ જયા તી ગમા.

વના વલાયભાં ઊઠીને તેને ગે રાગી… ભેં કહ્ુ-ં

‘ના… ણ હુ ં ત એટલું કશેતી કે આજકાર ત વાયા ઘયની
‘… લહ,ુ ફહુ લેલરી થાલ ભા…’ નભયદાફા… નલીનનાં  ૂજ્મ છકયીઓ ણ ડ્રેવ શેયે છે .. ફાએ ભને શેયલા દે લ
ભાતુશ્રી… ભાયાં વાસુ વાભે જ ફેઠાં શતાં… તેભની જીબ ઝેયથી જઈએ..’
વટાક.. વટાક..
ણ લધુ કડલી શતી.
‘ના, વના… શલે તાયે ક્યાયે મ ભને ગે નથી રાગલાનુ.’ં

‘એ તભને નશીં, તભાયા વાસુ તયીકેના દને ગે રાગે છે . ગાર ય ડેરા ફે તભાચાએ રગ્નના ત્રીજે જ ઢદલવે આ
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With best compliments from:

DEEPEE TRANSPORT CO
PARCEL SERVICE BETWEEN BANGALORE AND HYDERABAD

BANGALORE

HYDERABAD

NO 22, 2ND CROSS

NO 14/7/39/40,

S G N LAYOUT, LALBAGH ROAD

NEAR MUSLIM JUNG BRIDGE

BANGALORE—560027

BEGUM BAZAR

PHONES: 22235797, 22235698, 9844061111

HYDERABAD 500012
PHONES : 9440288815, 65538802
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ઘયભાં ભારું સ્થાન વભજાલી દીધુ ં શતુ.ં છી ત હુ ં ણ ટે લાઈ
ગઈ શતી. તભાચાથી.. કંકાવથી.. દાળાકભાં ભીઠુ ં લધાયે ડે
ત.. ઓછં ડે ત.. કડાભાં જયા ડાધ યશી ગમ ત.. હુ ં કંઈ
ફલું ત.. અયે , ચ ૂ યહુ ં ત ણ તભાચા ખાધા છે ભેં…
છટાછે ડા રેલાની ઢશિંભત નશતી.. ભા-ફાના ઘયની
ઢયક્સ્થવત ણ એની યલાનગી નશતી આતી.
… છી ત હુ ં પ્રેગનેન્ટ થઈ.. ત્માયે મ ભને ત ફીક એ જ કે
દીકયી આલળે ત ફા ભને કેટલું વંબાલળે. ભાયે ત દીકયી
જ જઈતી શતી. ણ.. ભાયી ઈચ્છાનુ ં ક્યાં કશુ ં સ્થાન શતુ ં આ
ઘયભાં.. સુધાકય આવ્મ છી ભનભાં ઊંડે ઊંડે આળા શતી કે
કંઈક ફદરાળે.. તેનાં રગ્ન થમા છી ણ આળા શતી.. અયે
સુધાકયના રગ્ન છીના છ ભઢશના ફાદ નભયદાફા ગમાં
ત્માયે ણ આળા શતી… ણ નલીન આખયે ત નભયદાફાનુ ં
જ રશી શતા ને…?

‘તભને કે ભ ખફય ડી ભા… કે ભને સ્કૂટી ચરાલલાની ઈચ્છા છે ..’
‘કેભ ?’ ભેં તેના ગાર ય ટરી ભાયી…. ‘તાયાં રગ્ન થમાં
છી એક લાય નશતી ફરી…?’
‘ણ..’ એની આંખ બીની થઈ.. એ ત હું ણ ભ ૂરી ગઈ શતી..’
‘ણ હુ ં ક્યાયે મ નશતી ભ ૂરી.. ભાયી દીકયી…’

વના ણ ભને બેટી ડી.. ભેં એને યડલા દીધી..

‘અને સુધાકય.. એક ઢયકલેસ્ટ છે તને….’ એના જલાફની યાશ
જમા વલના ભેં કહ્ુ-ં ‘તાયા પ્ા જે યીતે ગફઝનેવ કયતા એ
યીતે ગફઝનેવ ન કયત દીકયા.. ઘયભાં થડા ઓછા ફૃવમા
આલે તે ચારળે ણ એભાં કઈનાં આંસુન ડાઘ શળે કે
અનીવતની છા શળે તે નશીં ચારે…’
અભે ત્રણે એકફીજાને બેટીને ખ ૂફ યમાં.. ભને રાગ્યુ ં કે ભારું
વભળન ડેભેજ કન્ટ્રર વપ થયુ.ં

ણ આજે રગ્નના વત્માલીળ લય છી હુ ં આઝાદ શતી… થડા ઢદલવ છીની લાત છે , હુ ં ફૃભભાં ‘વયસ્લતીચંર’
વિાલીળ લય સુધી એક ણ અલાદ લગય.. વલાયે ાંચ લાંચતી શતી.. પનની ઘંટડી લાગી.. હુ ં ફશાય આલી. ત્માં ત
વનાએ પન ઉઠાલી રીધ શત.
લાગે ઊઠી છં.. આજે આઠ લાગે ઊઠી…
નાશીને વોથી શેલ ું કાભ કયવુ ં શતુ ં ેર ચીવ-વત્માલીવ
લય જૂન ફટર ગ્રીન કરયન ડ્રેવ ળધલાનુ..ં ણ કફાટભાં
કડાંની નીચે યાખેર ગલ્ર શાથભાં આલી ગમ.. છે લ્રાં
વિાલીળ લયથી તેભાં ાંચની અને દવની નટ
વયકાલલાની ટે લ શતી. ક્યાયે ક વમય ગઈ શઉં અને બાઈએ
ચાવ કે વની નટ આી શમ ત ણ ગલ્રાભાં જતી..
ભટ ડબ્ફ શત.. તડય ફૃવમા ગણમા. તેંતારીવ શજાય
વાતવ ચારીવ.. થેન્ક ગડ કે આ ગલ્ર નલીનની નજયથી
ફચી ગમ શત. હુ ં ખુળ થઈ.. હુ ં જાણતી શતી કે આ ફૃવમાનુ ં
ભાયે શુ ં કયલાનુ ં છે .
સુધાકય ઑઢપવે જલાની તૈમાયી કયત શત ભને કશે –
‘ગુડ ભવનિંગ ભા….. પ્ાના લીભાના ત્રણેક રાખ એક ફે
ભઢશનાભાં આલળે… શુ ં કયીશુ…
ં ?’
હુ ં ભાયા બા દીકયા વાભે જઈ યશી.
‘તાયે કળી જફૃઢયમાત છે …?’

‘ના. ખાવ ત કંઈ નશીં.. બગલાનની દમાથી ગફઝનેવ વાય
છે .. તાયે જઈએ છે ..?’

‘ભાયે નથી જઈતા..’ હુ ં વશેજ ખચકાઈ- એક સ ૂચન કરું
સુધાકય…? ‘આણે એ તાયી વીભા પઈને આી દઈએ ત…
તેન દીકય નાન એલ ગફઝનેવ કયી વેટર થઈ જામ ને ..
જ કે આ ત ભાત્ર સ ૂચન છે . તાયા ય ફંધન નથી..’ હુ ં
વશેજ શવી. ભને એ લાત માદ આલી ગઈ કે જ્માયે
વીભાફશેન આંખભાં આંસુ વાથે નલીન ાવે શાથ પેરાવ્મ
શત.. નલીન ાવે ઘયભાં ફે રાખ જેલી કેળ શલા છતાં
ૉઇન્ટ બ્રેન્ક જુ ઠ્ઠ ં ફલ્મા શતા… ભાયે એ ાનુ ં પ્રામવશ્વિ
કયવુ ં શતુ.ં
‘શા.. ભા.. એભ જ કયીશુ…
ં ’ તે ભને બેટી ડય… ‘યુ આય
ગ્રેટ ભા…’
‘અને વાંબ.. વાંજે ભાયે અને વનાએ ફશાય જવુ ં છે .
વના ભાટે સ્કૂટી ખયીદલા..’ વના આશ્ચમયથી ભાયી વાભે
જઈ યશી.
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‘શલ્ર ભાભા.. કે ભ છ ? અયે , હુ ં ત ભજાભાં જ શઉં ને ?
આણે ક્યાં કંઈ પ્રબ્રેભ છે .’ હુ ં વાંબતી શતી- ‘ફધાં
ભજાભાં સુધાકય ઑઢપવ ગમા છે . શુ ં કહ્ું ભધય ઈન રૉ..?
ના ભાભા.. તભે ખટ ળબ્દપ્રમગ કમો છે – એ ભધય-ઇન-રૉ
નથી. ભાયી ભધય છે . ઓ.કે. ? ળી ઈઝ ભામ ભભ…’
હુ ં ફધુ ં વાંબતી શતી. ફધા અબાલ, ફધા કંકાવ.. ફધા
તભાચાઓ ભુરાઈ યહ્યા શતા.. ભને ભાયી જજિંદગી આજે વપ
રાગતી શતી. હુ ં ભાયી લહન
ુ ી ભધય ઈન રૉ નશીં ણ ભધય
શતી.

NEWEST EVENING CLASSES FOR MEN!!!
Evening classes for men. Starting this month! Note: Due to the
complexity and level of difficulty of the contents, each course will
only be open to a maximum of eight participants each.
Topic 1. How to fill ice-cube trays: Step by step with slide presentation.
Topic 2. Toilet paper rolls: Do they grow on the holders? :
Round-table discussion.
Topic 3. Differences between the laundry basket and the floor:
Pictures and explanatory graphics.
Topic 4. Learning how to find things, starting with looking in
the right place instead of turning the house upside down while
screaming: Open forum.
Topic 5. Health watch: bringing her flowers is not harmful to
your health: Graphics and audio tape.
Topic 6. Real men ask for directions when lost: Real-life testimonials.
Topic 7. Is it genetically impossible to sit quietly as she parallel
parks? : Driving simulation.
Topic 8. Learning to live: basic differences between mother and
wife : Online class and role playing.
Topic 9. How to be the ideal shopping companion: Relaxation
exercises, meditation and breathing techniques.
Topic 10. How to fight cerebral atrophy: remembering birthdays,
anniversaries, other important dates and calling when you’re
going to be late : Cerebral shock therapy sessons.
(for NEWEST EVENING CLASSES for WOMEN, look elsewhere in
this issue)

આવાવ ફધુજ
ં અંગ્રેજીભાં થઇ યહ્ું છે . શલે શુ ં આણે દ
દઈશુ ં તભને? શા ! એકાદ SPORTS કે MUSICની
ઝાડનુ ં જે મ ૂભાં છે તે ભશત્લનુ ં છે , તેવ ુ ં જ જીલનભાં ACTIVITY ઓછી કયીને કદાચ આણે આણી ભાત ૃબાા
મ ૂલ્મનુ ં છે . આજે આણે જઈએ છીએ ભશાન વલભ ૂવતઓ જે ળીખલલાન ALTERNATIVE આી ળકીએ ણ એ શુ ં
ફની ગઈ છે તે ફધાનાં જીલનભાં મ ૂલ્મ ભશત્લનાં શતાં. ફયાફય થળે?
નૈવતક મ ૂલ્મ એ જીલનની અવનલામયતા છે અને વાભાજજક
આજકાર જઈએ છીએ આ ક્કરાવ ને તે ક્કરાવ.
મ ૂલ્મ એ યં યા છે .
ભનતડ બણતય છી તનથી ઘવડાવુ ં ડે છે . જુ દાં જુ દાં
દયે ક દે ળની તાની વંસ્કૃવત છે . નૈવતક તથા વાભાજજક શફી ક્કરાવભાં. ભાયાં બાઈની દીકયી સ્કુ રેથી ઘયે આલી તે
મ ૂલ્મ છે . વભાજ વ્મલસ્થા છે . બાયત દે ળની શજાય લય શેરાં તેને ભાટે ફે ટીચય ઘયે યાશ જતાં શતાં (ભ ૂરભાં ફંને
જૂની વંસ્કૃવતના ામાભાં એના આ મ ૂલ્મ યશેરા છે . अनतचथ બેગા થઇ ગમાં શતાં). તેને  ૂછલાભાં આવ્યુ ં કે કમા ટીચય
दे वो बव, ભશેભાનની આગતા સ્લાગતા, ભટાંને ભાન, (છી યશે? તેણે કહ્ું કે ભને જે ન બણાલલાના શમ તે યશે. આના
એ કઈ ણ શમ), ગુફૃને વન્ભાન, વશનળક્ક્કત, ઉયથી આણે વલચાયીએ કે ફાકને ણ ફે ઘડી કશુ ં જ
ફીનસ્લાથીણુ,ં યકાય, ભાતાવતા વાભે ન થવુ,ં ન કયલાનુ ં કે ભનગભતુ ં કયલાનુ ં કે તાના ટાઈભે કયલાનુ ં
બાઈફશેન વાથે શેતપ્રીત, રગ્ન વનબાલલાં, ઢયલાયે એક ગભતુ ં નઢશ શમ શુ?ં ક્યાયે ક રાગે છે IT IS TOO LATE.
વાથે પ્રાથયના કયલી, વાથે જભવુ,ં કુ ટુંફ બાલના, બગલાનભાં COMPUTERભાં નાવબાગ કયતા ભાઉવની જેભ તેભનુ ં ભન
આસ્થા, આણા ઉત્વલ, આણા યીતઢયલાજ લગેયે લગેયે ણ નાવબાગ કયતુ ં યશે છે તેભને કણ વભજળે?

મ ૂલ્મ

આણી વંસ્કૃવત છે યં યા છે . આ વંસ્કૃવત, આ યં યાભાં
જ ઢયલતયન આવ્યુ ં શમ ત તે છે લ્રી વદીભાં. તેથી જ
બવલષ્મની બાયતની ેઢીન ઉછે ય આ મ ૂલ્મ વાથે કેલી યીતે
ળક્ય ફને એ વભાજળાસ્ત્રીઓનાં ગચિંતાન વલમ ફની ગમ
છે .

ફાકના ઉછે ય દયમ્માન જે મ ૂલ્મ ફાક લાયં લાય
જુ એ તે ળીખ ગ્રશણ કયે અને તે તેભનાં subconcious mindભાં
યજીસ્ટય થઈને ુખ્ત ફન્મા છી એજ લતયનભાં ઢયણભે.
વંયક્કુ ત કુ ટુંફ ન યશેતાં શલે ફાક ઘણી ફાફતથી લંગચત
યશી ગમા છે .દાદાદાદીન ભબ અને ભાન જે શેરાં શતાં તે
શલે નથી તેથી ફાકને ભન ણ તેઓ ગોણ ફની ગમાં છે .
જ કુ ટુંફભાં એકફીજા પ્રત્મે ભટાંઓને પ્રેભ શળે ત દયે ક
ફાક કુ ટુંફભાં યશેલા આકાય ળે. કાયણકે ફાક વોથી લધુ
પ્રેભની બાા વભજે છે . લડીર પ્રત્મે આદય કયતાં ભા
ફાને જઇને ફાક તાનાં ભા ફા પ્રત્મે આદય
દાખલતાં ળીખે છે . ભા ફાને ફીજા કઈને ભદદ કયતાં
જઇને ફાક ણ ફીજાને ભદદ કયલા પ્રેયામ છે . અશીં ભા
ફા એ ROLE MODEL છે .

આજે ખાલાીલાનની ફાફતભાં આણા ફાકને
વઝ્ઝા, ફગયય ને બ્ેડની ાછ જુ લાય-ફાજયીનાં યટરાને
યટરી
અખાભણા
થઇ
ડયાં
છે .
T.V.ની
ADVERTISEMENTS, યાપડાની જેભ ઉગી નીકે રાં વઝ્ઝા
શટ ને McDONALDS. લી ગભે ત્માયે નાચી ળકામ તેલા
WESTERN DANCE ાટીઓની જાન ફની યશે. જમાયે
આણા ન ૃત્મ ને ગયફા પક્કત નલયાત્રી  ૂયતાં યશી ગમાં છે .
આ ફધાથી ફચી ત ન જ ળકામ કાયણકે એક બાયતના
જુ દી જુ દી જાવતના ફાક આ WESTERN CULTURE નીચે
ભે છે . આજે તભાયા ફાક ાવેથી T.V.,COMPUTER
શટાલી ર ત? કમા આકાળની એ વેય કયળે?

FAST MOVING CONSUMER GOODSને રીધે શલે
ફાકની જફૃઢયમાત પેળન પ્રભાણે લલા રાગી છે .
નાનણથી જ ફાકને કયકવય તથા વંત લગેયે
ળીખલલાભાં આલે ત વભજાલી ળકામ. ેપ્વી અને કકકરા
જેલી અભેઢયકન કંનીઓ બાયતભાં ફાકને જે યીતે એકજ
ઢદલવના થડા કરાકભાં ADVERTISING CAMPAIGNભાં
શજાય ફૃવમાઆીને ૈવા ફતાલે છે તેની વાભે
વાથે પ્રાથયના ને વાથે જભવુ ં એ એકફીજાને વાથે જડી ન્યુઝેયલાાઓએ ભા ફા વાભે રારફિી ધયી છે .આલી
યાખે છે . એજ હપ
ુ ં , વલશ્વાવને તાણુ ં ફાકભાં જગાડે છે . યીતે ફાકનુ ં અઢશત ન થામ તે ભા ફાે જલાનુ ં છે .
આણે આણી વંસ્કૃ વત પ્રભાણે ચાલ્માં. આણા
આજકાર ભાત ૃબાાન શફા છે . વંસ્કૃવતન ામ એ
ફાકએ
નલી ળધખ, નલી દુ વનમા, લધાયે ભટી દુ વનમા
ૃબાા
ભાત
છે ણ આજકાર ફાકનુ ં બણતય થામ છે
અંગ્રેજીભાં, સ્કુ રભાં વળક્ષક વાથે અંગ્રેજી, વભત્ર વાથે અંગ્રેજી, જઈ. જેભાં આણા મ ૂલ્મ ખલાઈ ગમાં છે . ભટી, લધાયે
વલચાયવુ ં ણ અંગ્રજીભાં. ભાત ૃબાા ત પક્કત ભાં ાવે યશી ભટી, રબાભણી દુ વનમાભાં આણા ફાકએ તે જ એ

ગઈ છે .અને RELAX થલાનાં થડા વભમભાં અંગ્રેજીભાં વંસ્કાયને કડલાનાં છે .
આલતાં ટી.લી.યના પ્રગ્રાભ તેને આકે છે કાયણકે

થડાક ળબ્દ ઉચ્ચાયલાથી ….

અક્ગ્નની વાક્ષીએ રગ્ન થામ છે .... અને થડાક લધુ ળબ્દ ઉચ્ચાયલાથી ઘયભાં અક્ગ્નન વાક્ષાત્કાય થામ છે .!!
કામદાનુ ં વળક્ષણ ભેં વાયી યીતે કયુ ં કે કામદાન અભ્માવ ુય થમા છી ભેં ભાયી કરેજ ય દાલ ભાંડય અને ભાયી વઘી
ટ્ુળન પી ાછી ભેલી....
વંતાનને વાયા વંસ્કાય ગભે તેટરા કય.....આખયે ત એ ભા-ફાને જ અનુવયળે!!!
ફયપ જેલી છે આ જીંદગી.... જેન ભુતકા ણ ાણી અને બવલષ્મકા ણ ાણી....
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દયે કના ભનભાં ફાણની સ્મ ૃવત કઈ અમ ૂલ્મ
ખજાનાની જેભ વચલામેરી ડી શમ છે . ફાણના કીટા ને
બુચા, યીવાભણા ને ભનાભણાં, નાની નાની વખીઓ ને નાનાં
નાનાં યશસ્મ. અંધકાયભાં ગ મ ૂક્કતાં જ ઉબા થતાં ભ ૂત ને
દાદીભાની લાતાય ભાં આલતી યીઓ આંખભાં વલતી.
એકની એક લાતાય ભાંથી જુ દ જુ દ યવ રેલાત. આજેમ એ
યીઓ અનામાવે દે ખાઈ જામ છે ક્યાયે ક ને લયવથી ઊંઘતા
ફકય ટે ર ને ફૂવકી વભમાં જાગી જામ છે પયીથી. ણ નાની
નાની ભાયી વખીઓ લયવ છી ણ ભટા થલાનુ ં નાભ જ
નથી રેતી.
ફાણના આંસુ ને ગખરગખરાટ શાસ્મ ગભે ત્માં લેયી
જતાં ને ઉગી નીકતાં યાજકુ ભાય, યાજકુ ભાયી, ઢકલ્રાઓ ને
ઢકલ્રાના નાના દયલાજાભાંથી નીકત ભટ યાક્ષવ. નાનેથી
ભટા થલાભાં કણ જાણે કેટરાંમ ઢકલ્રાઓ વય કમાય ને કેટરાં
યાક્ષવ? કેટરાં જતન ને ભાલજતથી ઉછયે લ ું ફાણ
યુલાનીભાં નલા ફૃે ભળ્યુ.ં બાઈ ફશેનને શજી આજે ણ ભફૄં
છં ત ફાણની છામાભાં. વતાની વાથે કયે રી લાત થંબી
ગઈ છે કાના લશેણભાં ને હુ ં શજીમે વાંબફૄં છં કાન દઈને.
ભા ન પ્રેભ જજિંદગીની લાસ્તવલકતાના ાઠ નીચે દફાઈ
ગમ.

કવલ ભટાં થમાં છી ણ ફાક ફની યહ્યા છે . ત્માયે જ રખે
છે ભને સ ૂમય વલના, તડકા વલના, ઉઘાડ વલનામ બાય બાય
ુ ીને છે એલ જ ભનેમ પ્રેભ
રાગત શમ છે ને ેરા સ ૂમયમખ
છે સ ૂમય ય ણ ભાય ક્ષાત ભાયી આવક્ક્કત ત ચંર ભાટે
જ. ચંર શ્માભ શત ત ણ હુ ં એને જ ચાશત. ચંરભાં એવુ ં
કંઈ છે જે ભને મ ૂભાંથી ખેંચે છે . ચંરને જતાં ભને કદીમે
થાક રાગ્મ નથી. ચંરભાં વવલું છે , શયણ છે કે યે ઢટિંમ
કાંતતી વ ૃિ ડળી છે એ આજેમ ચંર ય અલકાળમાન ઉતયુાં
છી ણ હુ ં નક્કી કયી ળક્ય નથી. ચંરને ભેં બગલાનની
ખાવ કયીને ત ફારકૃષ્ણની જભલા ભાટે ની થાી જેલમ
ભાન્મ છે . અને ગકુ રભાં ગેડીથી યભલા કાભ રાગે એલ
દડમ ભાન્મ છે .
જેભને રીભડ  ૃથ્લીના મોલનના જ
ં ૂ જેલ દે ખાત
શમ, જેભને શાડ ઉય ચડલાની દીક્ષા આતા શમ,
જેભને તડકાન યં ગ ગભત શમ એલા કાકાવાશેફ કારેરકય
ભને ફાકથી ણ લધુ ફાક જેલાં રાગે છે . (ફા
અલસ્થા વાય કમાય છી ણ એભની અંદય યશેર ફાક
વદં તય એભની વાથે જ છે ) એભની કલ્નાભાં એક ફાકની
આંખની વલસ્ભમતા છે .

લાદાઓને લણયલતા કવલ કશે છે લાદાં ત અનંત
આકાળના ગચયપ્રલાવીઓ અને માત્રીઓ. આકાળ ફદરામ
નશીં અને લાદા એક ક્ષણ ણ ક્સ્થય યશે નશીં. જાણે ભટાં
ૃવતઓ
સુયેળ જી ફાલ્મકાની સ્મ
વલળે રખે ત્માયે તન ભટાં શંવનુ ં અથલા ફગરાઓનુ ં ટફૄં સ ૂયજનાં દળયને દડે છે .
ભન ઘટ પ્રાણ ફધુ ં જ એ કાભાં ેવી જામ. કવલ કશે છે
ઇન્રધનુ ને લણયલતા કવલ કશે છે ઇન્રધનુ ત
જૂઈ, જાઈ ને ચભેરી યીકથાઓભાંની ભ ૂરી ડેરી નાનકડી વલધાતાનુ ં વલરક્ષણ કાવ્મ છે જ્માં કાંઈ નથી ત્માં એકાએક
નાજુ કડી યીઓ જ જાણે. ભકાઈને કવલ આ યીતે લણયલે છે . વાતયં ગ ભટી કભાનભાં પેરાઈ જામ છે . વાભાન્મ ધનુષ્મ,
ભકાઈન છડ ઉધયી આવ્મ શમ ને એભાં ભતી જેલાં દાણા ખેંચેલ ું ફાણ દૂ ય સુધી પેંકે છે . આ ધનુષ્મ આશ્ચમયચઢકત
દૂ ધબમાય ગઠલાઈ ગમા શમ ને એની વનેયી મ ૂછના ગુચ્છા થમેરા દૂ યના રકની રષ્ષ્ટ તાનાં તયપ ખેંચે છે .
ફશાય આલે. વીતાપની અંદયની યાખડી ધાવલાી લી કવલ તડકાને ળેની ઉભા આે છે ? તડક ુયજળભાં
ેળીઓ ડાકણના દાંત જેલી રાગતી ને કાીને મ ૂકેરા ડત શમ તે લખતે આકાળની ળબા ખાવ જલા રામક
દાડભના સ ૂમયના તડકાભાં ચકતા પ્રત્મેક રાર દાણાભાં એક શમ છે . બેંવ દૂ ધ દે તી લખતે જેભ આંખ ભીંચીને વનસ્તબ્ધ
એક તેજયી છાઈને રાર ચટ્ટક શવી યશી શમ એવુ ં દે ખાતુ.ં ઉબી યશે છે તેભ આકાળ તડકાની વેય છડતુ ં યશે છે .
ફયન ખટભધુય સ્લાદ ચાખતા ત્માયે દે લવળશુની
તાજભશાર ને આ કલ્નાથી નાલાજલ એ જ કેટરી
કારીલાણીન સ્લાદ ચાખતા શઈએ એવુ ં રાગતુ.ં કઈ
ભટી લાત છે . દયલાજાભાંથી તાજ કે લ નાન અને ફૃા
ચાંદની યાતે જાગી ઉઠીને ફશાય નજય જતી ત ચંર જાણે
વાલ ફાક જેલ દે ખામ છે . આલા કાકા વાશેફ કારેરકયનુ ં
લાતાય કશેત શમ ને આખુ ં લન ભાથુ ં ધુણાલીને શોંકાય  ૂયતુ ં
ફાણ ણ ખ ૂફ જ અવાધાયણ યહ્ું છે . ફાણભાં
શમ એવુ ં રાગતુ.ં ફાલ્મલમભાં નવુ ં ખીરેલ ું ફૂર જઈને આખુ ં
એભણે અનુબલેરી ક્ષણ કંઈક જુ દ જ ચીતાય આે છે .
ળયીય એની ાવે દડી જતુ.ં
ફાણની મઝલણ,
ંૂ
વલસ્ભમતા, બમ લગેયે તેઓ ખ ૂફ
ચંરકાંત ળેઠ બરે તાના ફાણની લાત કશેતાં શમ આફેહફ વ્મક્કત કયે છે .
ૂ
ણ આણે ણ એ ભ ૂવભ ય એ કાભાં વશેજે પ્રલેળી
તેઓ રખે છે – પ્રકૃવત ભાણલાન ળખ નાનણથી જ
જઈએ કઈ યીકથાભાં પ્રલેળતા શઈએ તેભ. ત્માયે ત
કેલામ. નદી, નાાં, તાલ, ફગીચા અને ખેતય જઈ હુ ં
આશાય, વનિંરા ને બમ ત્રણેમન અનખ સ્લાદ શત. ત્માયે
પ્રવન્ન થત. નદીના ાણી ઉય ભીટ ભાંડી નાનણથી ભેં
ચાંદનીબીના લનની રશેયથી અગાળીભાં નીંદયન જે ભીઠ
કેટલુમ
ં ધ્માન કયુાં છે . શાડ, ઢકલ્રાઓ, ભટાં ભટાં ભંઢદય
છંટકાલ થત, વનાંની કઈ નીગ ૂઠ ભશેક ઝીણી ઝીણી
અને ઘનઘય જગર
ં
નાનણથી જલાને ભે રા. એટરે
ઝીકની જેભ શલાભાં જે તયલયતી. ક્યાયે કઈ ગગનયી
વનદો આનંદ લ ૂટલાની કા અનામાવે ભાયે શાથ આલી
આલીને એના જાદુ ઈ સ્ળયથી યભણીમ મ ૂછાય ભાં ઢી જતી
શતી. નદીના ઘાટ, નદી યના ુર, શડીઓ અને જશાજ
તેની જયામ ખફય ન ડતી. વલાયે શજુ થાયીભાં ચાદયભાં
જઈ ભાણવ અને કુ દયતનુ ં વખ્મ ભગજ ય ઠવતુ.ં આજે
ગટટ થઈને ઢમા શઈએ ને તડકાન વનેયી ટ્ટ
ણ ુર અને શડી જલાનુ ં કુ ત ૂશર ભાયાભાંથી ઓવયી ગયુ ં
અભાયી થાયી ય થયાત જામ. ચશેયા ય એન હપ
ુ ં ા
નથી. શજી ણ ફૂર અને તાયાઓ ભાયે ભાટે લાવી નથી.
સ્ળય રાગે ને આંખભાં ઝીણી ઝીણી જાગવૃ ત વલે .
પ્રવતબા ળાશ 
અભાયી વાભે જાજલલ્મભાન સુયજમુખીજેલ સુયજ ભીઠુ ં ભીઠુ ં
શવત યશેત.
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જ્મવત ળાસ્ત્ર એટરે બવલષ્મ ફતાલતુ ં વલજ્ઞાન. ગગણત જેલા નક્કય આંકડાળાસ્ત્ર ય જ્મવત વલદ્યા અલરંફીત છે

ને છતાંમ ક્યાયે ક કઈ આગાશી વાચી ડે છે ને કઈ ખટી. ભાણવ ત ણ બવલષ્મ જાણલાની રારવા ક્યાં છડી ળક્ય છે ?
શુ ં બવલષ્મ જાણવુ ં સુખભમ છે ? અને દુ :ખભમ શમ ત એ ફદરાલી ળકામ ખફૃં?

ખ ૂફ લો શેરાં એક ઢશન્દી ઢપલ્ભ જઈ શતી. જેભાં એના બુઢ્ઢા નામકના શાથભાં આલતી કારનુ ં NEWS PAPER

આલે છે જાણે કઈ ખજાન શાથ રાગ્મ શમ તેભ એને લાંચીને ફયાફય એ પ્રભાણે એ આજન ઢદલવ જીલે છે . યે વભાં
જીતેરા ઘડાન નંફય રગાલીને યે વ જીતે છે . ૈવા આલતાં નાચનાયી ાવે જામ છે . ખ ૂફ જભે છે ને ટે ક્કવીભાં ાછા પયતાં
પયી શયખાઈને ન્યુઝ ેય ઉાડે છે જ્માં તેની નજય એ જ વભાચાય ય ડે છે જે એના તાના જ મ ૃત્યુના શમ છે તે

ણ ટે ક્કવીભાંઅને એ જ ટાઇભ ય અને એને ત્માંજ HEART ATTACK આલે છે ને એ મ ૃત્યુ ાભે છે . એ ઢપલ્ભ શજી ણ
સ્મ ૃવતટ ય જીલે છે . બવલષ્મનુ ં જાણવુ ં આભ જ ક્યાયે સુખ ફની જામ છે ક્યાયે દુ :ખ તેની કને ખફય છે ?

“છઠ્ઠીના રેખ વભથ્મા ન થામ” અને એના આધાઢયત લાતાય ઓ નાનણથી વાંબી છે ને લાંચી છે . ત લી રગ્નના

ઢદલવે જ મ ૃત્યુના રેખ રખાલીને આલનાય લયયાજાની ત્નીની દમાથી એક ગયીફ ગબખાયણની આંતયડી ઠાયીને વતના એ
રેખ પેયલી નાખતી લાતાય ણ લાંચી છે . ત્રણ ત્રણ લાય ઘાતભાંથી ફચી જલાની ને છે લ્રે ચભત્કાયીક યીતે ઉગયી જલાની
ને ભેં તે અનુબલી છે . આભ જે લસ્તુ નજય વાભે ફનીને યશેલાની શમ તે છે લ્રી ઘડીએ રટાઈ જતી શમ છે .

એભ કે ભ થતુ ં શળે કે આખી જજિંદગી ખયાફ ભાણવ તયીકે જીવ્મા છી એક ખયાફ ભાણવ વાય થઇ જત શમ છે .

લાગરમ લટં ૂ ાય લાલ્ભીઢક ઋવ થમા. આખી જજિંદગી જમાયે લટં ૂ લાભાં ગઈ ત્માયે એ વંસ્કાયભાંથી ઉય ઊઠલાનુ ં કાભ કણે

કયુ?
ાં ગયીફાઈભાં ઉછયે રા ગરિંકન Street Light ભાં બણીને અભેઢયકાના President થમા. જ એભનુ ં President થવુ ં વનવશ્ચત

શતુ ં ત એને અનુકુ લાતાલયણ એભને શેરેથી જ કેભ પ્રાપ્ત ન થમાં. એવુ ં તે કયુ ં ઢયફ શતુ ં જેભણે તેભને આટરે ઉંચે
ફેવાડયા?

આભ જઈએ ત આણુ ં દયે કનુ ં બાવલ આણા કભો પ્રભાણે વનવશ્ચત શવુ ં જઈએ કાયણકે જેવુ ં કયીએ તેવ ુ ં ાભીએ.

યં ત ુ આ  ૃથ્લી ય ભાનલી તયીકે જન્ભ રધા છી કંઇક એવુ ં વનણાય મક તત્લ આણને પ્રાપ્ત છે જેનાથી આણે આણી

વનમવત ઘડી ળકીએ. અને એ છે ુફૃાથય. નાનુ ં ફાક ણ ચારલા ન ુફૃાથય કયે છે ત્માયે ચારી ળકે છે . ને આગ
લધતાં જજિંદગી આખી ત ુફૃાથય જ છે . લી દયે કની જજિંદગીભાં ન દે ખાતાં ઢયફ ણ ભાણવની જાણ ફશાય કાભ

કયતાંજ શમ છે . એક ફાજુ શમ વનવશ્ચત બાવલ ને ફીજી ફાજુ કઈ એલી જ અગમ્મ અગચય લસ્તુ જે વત્મના ભાગય ય
ચારતાં એ વનવશ્ચત લસ્તુને ફદરલાની તાકાત ધયાલે છે .
છે :

કુ ન્દવનકા કાઢડમાનુ ં એક ગુજયાતી અનુલાદ છે . જીલન એક ખેર. જેભાં Positive Thinking ઉય રખાયુ ં છે તે આભ
ભનુષ્મના ભનભાં અનંત વાભથ્મય યશેલ ું છે . ણ ભટા બાગના રકને તેની જાણ શતી નથી. દયે ક ભનુષ્મ ભાટે દૈ લી

મજના યશેરી છે જે તેની ળક્ક્કતભાં છે અને એજ એની વનમવત છે . આણા વનયથયક વલચાય, વનયથયક ળબ્દ આણા જીલનને

ણ વનયથયક ફનાલી ળકે છે . તેઓ એક દાખર આે છે એક સ્ત્રી ાવે ુષ્ક ૈવા શતા. વયવ લસ્તુઓથી વજાલેલ ું ઘય

શતુ.ં ણ ઘયની વ્મલસ્થા કયતાં એ એટરી થાકી જતી કે ઘણીલાય કહ્યા કયતી ભને આ ફધી લસ્તુઓન થાક રાગે છે .
એટર કંટા આલે છે ને થામ છે આના કયતાં ઘરકાભાં યશેતી શત ત વાફૃં. અને છી તેને ખયે ખય ઘરકા જેલી
જગ્માભાં યશેલાનુ ં આલતુ.ં

ઘણી લાય વલચાય આલત કે જે આણે ભાંગીએ તે ભે છે ત છી ગબખાયી એ વનધયનણુ ં ન જ ભાંગ્યુ ં શમ યં ત ુ

તેન જલાફ ભળ્મ. યસ્તા ય ફેઠેરા વનધયન ાવેથી ધ ૂ ઉડાડીને જતી ધનલાનની ગાડી જઇને ધનને ગા બાંડતા

ગબખાયી ાવે ધન કેલી યીતે આલે? ધનલાન ઉયન દ્વે ખયે ખય ત ધન ઉયન ય ફની જામ છે અજાણતાં જ. જે જેનુ ં
વન્ભાન કયે છે તે લસ્તુ તેની ાવે આલે છે .આ logic છે . આ કુ દયતન વનમભ છે .

સ્કુ રભાં શેરી bench ય ફેવતા વલદ્યાથીઓના હ્રદમભાં વળક્ષક અને વળક્ષણ પ્રત્મેન ુ ં ભાન, વન્ભાન શલાથી તેન ુ ં

હ્રદમ તે વળક્ષા જલ્દી ગ્રશણ કયી ળકે છે તે આણે જઈએ છીએ. આનાથી લધુ ુયાલ શુ ં શઈ ળકે?

Negative અને Positive thinking થી આલતાં ઢયણાભ આણે વોએ અનુબવ્મા જ છે . આભ આણે જ આણા

ભાટે વનમભ ફનાલીએ છીએ અને આણુ ં બવલષ્મ ઘડીએ છીએ.
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દીકયી લશારન દહયમ

ભાડીએ ારલડે ફાંધ્યુ ં એક આકાળ
જેભાં ચાંદા ને સ ૂયજ ળીખના
ને તાયા અગગણત
ભાડી તાયે ખે સ ૂતેરી આંખ
જતી’તી ચાંદી-ચાંદી આકાળ
ભાડી તાયા ચા ચા શાથ
ઢગર ઢગર લાદગયુ ં આકાળ.
આ એક દીકયીના ફર છે . એ દીકયી જ શઈ ળકે જેના
ારલફૃી આકાળભાં ભાની વળખાભણ ચાંદા સ ૂયજ થઈને
ચભકતી શમ. દીકયી એટરે આલકાય. દીકયી એટરે ઉભંગ.
દીકયી એટરે લશારન દઢયમ. અંતય ઉગાલે લશાર ને
અંતયથી લશાલે લશાર તે દીકયી. લાતન બંડાય તે દીકયી ને
વતાની કૂણી રાગણીઓન વયલા તે દીકયી. ઘયનુ ં

નાયીજીલન

સ્ત્રી ક્રાંવતને રીધે કૃષ્ણ ભથુયાભાં સ્થાામા. ગકુ ની ગીઓ
ભાખણને ફશાને ભથુયાભાં કૃષ્ણને લશેંચ્મ. બીયે બયલાડણ શઢયને
લેચલા આલી. ગીઓએ ભથુયાના રકનાં હ્રદમભાં કૃષ્ણને સ્થાી
દીધા. ઈષ્માયથી ગીઓએ લાંવી રઈને વંતાડી દીધી. અધાયામ ૃત
નશી ભળ્યુ.ં ણ ક્સ્ભત ગયું બગલાનનુ.ં ફંવયી કશે છે બગલાન ભને
લગાડે છે કાયણકે હું વાલ રી છં. ક છં. આણી અંદય ઈષ્માય,
ભાન, ભશ, યાગ, દ્વે ના થયા બયે રા ડયા છે . તેથી આણે
ફંવયી કે લી યીતે ફની ળકીએ. લાંવીભાં છે દ છે તે લીંધાઈ ગઈ છે
તેથી બગલાનને વપ્રમ છે . લી હું બગલાનને વભવિત છં તેથી
બગલાન ભને લગાડે છે . જેભ લગાડે તેભ હું લાગું છં. સ્ત્રી વત ાવે
વભવિત થામ છે એટરે બગલાન ાવે વભવિત થઈ ળકે છે . સ્તુવત

આંગણુ ં તે દીકયી ને શીન ગુરાર તે દીકયી. ઢદલાીની
યં ગી તે દીકયી ને પાગણ કેય પાર દીકયી. એને ટે યલે ટે યલે
લશાર.
રક્ષ્ભી આલે અને લાત લશેતી થામ ને લાતાય ની ળફૃઆત
થામ. દીકયીના નાના નાના શાથભાં શાથ યલામ. દીકયીની
આંખથી પયી દુ વનમા જલામ. એનુ ં કાલું કાલું વાંબતા શૈમે
આનંદના ફૂલાયા ફૂટે ને છી દીકયીનાં શૈમે સ્લપ્ના ઉગે .
વતાને ખ્માર ણ ન યશે કે દીકયી ભટી થઈ ગઈ.
ઘયને ઘયનુ ં આંગણુ ં જે દીકયીથી યભતુ ં શમ એ દીકયી શંભેળ
ભાટે યાઈ થઈ જામ. આટરા રાડ રડાવ્મા શમ, શૈમાભાં જે
શમ તે ફધુ જ જેની ાવે ઠારલી દીધુ ં શમ એ દીકયી વાવયે
જામ ત્માયે શુ ં રઇ જતી શમ છે ? ને શુ ં યાખી જતી શમ છે ?
એક લશારન દઢયમ શૈમે ઉગાલી ને એક દઢયમ લશાલી જામ
છે .

પ્રતતબા ળાશ

એ કુ ંલાયી કન્માછે . ભાત ૃબાા એ આંખ છે . ફીજી બાાઓ ચશ્ભા છે .
સ્ત્રીને લધાયે યસ્તા દે ખામ તેથી તે લધાયે ગુચ
ં લામ. તેથી વરાશ
સ્ત્રીની ને વનણયમ ુફૃન. જીલનનાં શ ૂન્માલકાળને બાયે તેન ું નાભ
બામાય. સ્ત્રી વફા છે અફા નથી. આણે યાષ્ટ્રધ્લજની યક્ષા
કયીએ છીએ, ધભય, વંસ્કૃવતની યક્ષા કયીએ છીએ એ શું નફા છે ?
એના વતની યક્ષા વોથી લધાયે કયલાની છે ત તે શું નફ છે ?
સ્ત્રીની યક્ષા એટરે શુ?ં સ્ત્રી એ જીલનમ ૂલ્મ છે .ભટી ળક્ક્કત છે . સ્ત્રી ને
ક્ષેત્ર કશેલામ. ખેતય, તીથય લગેયે ણ ક્ષેત્ર જ છે .
વોથી ભટું FINANCE ભશારક્ષ્ભી
વોથી ભટી વલદ્યા
ભશા વયસ્લતી
વોથી ભટું યક્ષણ
ભશા કરી ના શાથ ભાં છે .

---શહયબાઈ કઠાયી

ુ ી થલાની ચાલી આ કક તળખલે છે
સખ
ક - કભય કયતા યશ

ખ - ખયાફ ન ફન

ગ - ગલય ન કય

જ - જમણા યાખ

ઝ - ઝગડા ન કયલા

ટ - ટકટક ન કયલી

ઘ - ઘભંડ ન કય

ઠ - ઠગાઈ ન કયલી

ત - વતયસ્કાય કઈન ન કયલ
ધ - ધગળ યાખ

પ – ફુરણળી ન ફન

ભ – ભધુય ભીઠા ફન
ર – રારચી ન ફન
 – ડમંત્ર ન યચ

 – આવ ન કયળ

ચ - ચીડાળ નઢશ

છ - છ – કટ થી દૂ ય યશ

ડ - ડયક ન ફન

થ - થડાભાં વંત ભાનલ
ન - નમ્ર ફન

ફ – ફશાદુ ય ફન
લ – લપાદાય અને વલદ્વાન ફન
વ – વત્મ બાવી ફન

થડાક ળબ્દ ઉચ્ચાયલાથી ….
પ્રશ્ન ત યશલાના જ. સુખી રકને પ્રશ્ન થામ ક શું કયીએ ત ભ ૂખ
રાગે..અને દુુઃખી રકન પ્રશ્ન છે ક ભ ૂખત રાગે છે ,ણ શું
કયીએ?!!!
ઇશ્વયનું ફેરેન્વ કવું અદભુત છે .... ાંચ ભણ ઘઉંની ફયી ઉાડી
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દ - દમાલાન ફન

 – ાયકી ંચાત ન કય
બ – બાયફૃ ન ફન

મ – મળ ભેલ

ક્ષ – ક્ષવત્રમ ફન

ઢ - ઢંગથી યશ

ય – યમુજી ફન

ળ – કઈને ળત્રુ ન ભાનળ
શ – શવતા યશ

જ્ઞ – જ્ઞાની ફન

લારફાઈ તલળનજી કાયાણી, ફેંગરય.

9035191517 

ળક તે ભજુય એકી વાથે ખયીદી ના ળક; અને જે ખયીદી ળક છે તે
ળેઠ તેને ઊાડી ના ળક.
અને છે લ્રે...
શ્વાવ ખુટી જામ અને ઈચ્છાઓ ફાકી યશી જામ.......તે ભત..
ઈચ્છાઓ ખુટી જામ અને શ્વાવ ફાકી યશ ...........તે ભક્ષ!!

MOBILE WALLETS
Mobile wallets are making headlines these days. Domestic e-commerce companies, such as Flipkart plan to
launch a wallet soon while a few payment gateways, such
as Paytm and Mobilewik, offer semi –closed wallets already. Telecom operators also offer this facility. Internationally, too, Apply Inc is said to be introducing an iphone
wallets, which will have tie-ups with Visa Inc., Master Card
Inc. and American Express Co.
According to many experts, mobile wallets are going to be the next wave of
change in the way people make payment.
WHAT IS IT?
Simply put, it is a virtual money wallet that can be used
to make instant payment, same as with a physical wallet. It
is an application stored in cell phone, which enables users
to make payment for utility bills, book tickets, transfer
money and other such transactions. It can also be used to
make instant e-payments while shopping, in physical
stores or at e-stores.
HOW DOES IT WORK?
Mobile wallet is a store of money transferred into it.
Once the application is installed in the mobile phone, a
user is registered and know–your-customer (KYC) document are submitted, a user can transfer money to this wallet and then make payment. For KYC, one has to submit
documents for IDENTITY and ADRESS proof .A Passport
copy or Aadhaar Card copy along with PAN card copy
would suffice.

The outlets where payment can be made depend on
the type of wallet-closed or semi-closed. Closed wallets
generally allow payments only at particular merchants
while semi-closed wallets allow payments to a group of
establishments that have agreed to accept payment
through the wallet.
WHAT’S GOOD AND WHAT’S NOT
Since a mobile wallet is used as a phone application, it
is more convenient to use than a Web-based payment
method such as paying through a website. The payment
can be made over mobile network as well as through a
message using the unstructured supplementary service
data platform. The other advantage is that one can make
payment without using Cash, or Debit and Credit card,
even while in a store. This protects the user from card data
being misused through phishing or cloning. Also, since the
application requires a mobile personal identification number (MPIN) to make transactions, even if the mobile phone
is lost or stolen, without the MPIN, a transient action will
not be possible.
There are, however, daily and monthly limits to the
number of transactions, which may be a hurdle while making big purchases. Also, the fact that it cannot be used at
all outlets is a worry. Finally, even if the mobile wallet has
money stored in it, it will not earn any interest, while
money in a bank saving account earns 4-7% interest depending on the bank.
Compiled by – Sri.Vipul Harilal Nisar Hyderabad 

value the things god has given us.
A crow lived in the forest and was absolutely satisfied in Learn the secret of being happy and discard the comparison which leads only to unhappiness.
life.
But one day he saw a swan. "This swan is so white," he
The Garbage truck
thought, "and I am so black. This swan must be the happi- One day I hopped in a taxi and we took off for the airport.
est bird in the world."
We were driving in the right lane when suddenly a black
He expressed his thoughts to the swan. "Actually," the car jumped out of a parking space right in front of us.
swan replied, "I was feeling that I was the happiest bird My taxi driver slammed on his brakes, skidded, and missed
around until I saw a parrot, which has two colors. I now the other car by just inches! The driver of the other car
think the parrot is the happiest bird in creation."
whipped his head around and started yelling at us.
The crow then approached the parrot. The parrot ex- My taxi driver just smiled and waved at the guy. And I
plained, "I lived a very happy life—until I saw a peacock. I mean, he was really friendly. So I asked, 'Why did you just
have only two colors, but the peacock has multiple colors." do that? This guy almost ruined your car and sent us to the
The crow then visited a peacock in the zoo and saw that hospital!' This is when my taxi driver taught me what I now
hundreds of people had gathered to see him.
call, 'The Law of the Garbage Truck.'
After the people had left, the crow approached the pea- He explained that many people are like garbage trucks.
cock. "Dear peacock," the crow said, "you are so beautiful. They run around full of garbage, full of frustration, full of
Every day thousands of people come to see you. When anger and full of disappointment.
people see me, they immediately shoo me away. I think As their garbage piles up, they need a place to dump it and
you are the happiest bird on the planet."
sometimes they'll dump it on you.. Don't take it personally.
The peacock replied, "I always thought that I was the most Just smile, wave, wish them well and move on. Don't take
beautiful and happy bird on the planet. But because of my their garbage and spread it to other people at work, at
beauty, I am entrapped in this zoo.
home or on the streets.
I have examined the zoo very carefully, and I have realized The bottom line is that successful people do not let garthat the crow is the only bird not kept in a cage. So for past bage trucks take over their day. Life's too short to wake up
few days I have been thinking that if I were a crow, I could in the morning with regrets, so .... Love the people who
happily roam everywhere."
treat you right. Pray for the ones who don't. Life is ten perThat's our problem too. We make unnecessary comparison cent what you make it and ninety percent how you take it!
with others and become sad. We don't value what has God Have a garbage free life!

given us. This all leads to the vicious cycle of unhappiness.

Who is Happy ???
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Bitcoin
Journey Form Barter System to Bitcoin
There has been much talk about Bitcoin within libertarian and economic circles. It is becoming a buzzword, but
like all new systems that break onto the public stage
quickly, Bitcoin, brings with it excitement, speculation and
of course, rumor. After all it is an entirely new global
monetary system – both a currency and a payment network for that currency. Bitcoin is thus the currency and
money system in the world, which has no counter-party
risk to hold and to transfer.
Bitcoin (abbreviated as BTC) is the world’s first
decentralized borderless currency. It is a virtual currency,
or crypto-currency, used only for online transactions. It is
also called Money 3.0 the next gen currency. It was invented in the wake of global financial crisis in November 9,
2008 by mysterious computer guru ,pseudonymous developer, Satoshi Nakamoto. With most transactions being
effected online these days, e-payment world is finding it
convenient to shift to Bitcoin. It can be stored either virtually or on a user’s hard drive, and offers a largely anonymous payment system but it is still in its childhood and this
brings with it both challenges and opportunities. It is based
on an open source protocol which makes use of a public
transaction log. It is world’s most expensive currency.
Procedure of Bitcoin transaction
There is no exchange of note or tokens between purchaser and seller. Bitcoin come into existence through
mining only. If you want to buy anything you should have
bitcoins in your e-wallet. It can be obtained through two
ways
1 Purchase from Exchange: It can be exchanged with
conventional currencies. It can be bought and sold in
return for traditional currency on several exchanges ,and can also be directly transferred across
the internet from one user to another user by using
appropriate software. The total coins generated by
March 2014 through mining are nearly 11.5 million
and that is the total number of coins available for circulation today.
2 Mining: If you don’t want to purchase the bitcoin you
can mine it through super computers dedicated towards processing mathematically complex calculation.
These are mathematically generated as the computers
in this network execute difficult number-crunching
tasks, a procedure knows as Bitcoin “mining”. The
mathematics of the Bitcoin system was set up so that
it becomes progressively more difficult to “mine” bitcoin overtime. Bitcoin can be stored on your computer
using wallet software (equivalent to the wallet in your
personal pocket) which is an open source and can be
downloaded, or in an online wallet. Both methods
provide you with an address which you use similar to a
paypal address to people from whom you want to
receive Bitcoin from. Instead, the buyer requests an
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update to a public transaction log, the blockchain
(Integral to Bitcoin-a public transaction log, that records bitcoin ownership currently as well as in the
past). The master list of all transactions shows who
owns what bitcoins currently and in the past and is
maintained by a decentralized network that verifies
and timestamps payments. The operators of this network, know as “miners”, are rewarded with transaction fees and newly minted bitcoins.
Blockchain is a master list of all transactions that is maintained by a distributed network of computers that does
the payment processing work of Bitcoin. Payment processing work done by miners verifies each transaction as valid
and adds it to the blockchain. As more bitcoins come into
circulation, the reward for doing payment processing decreases and will stop altogether when the Bitcoin ceiling of
21 million bitcoins has been reached. As by the end of December 2013, the number of Bitcoin network peers was
about 172,000
Advantages of Bitcoins
Lesser Transaction Cost: Merchants have an incentive to
accept the currency because transaction fees are lower
than the 2-3% typically imposed by credit card processors.
Notable vendors accepting Bitcoins include Wilkileaks OkCupid, Reddit, Word Press and Virgin Galactic. In India,
Colonial Vintage themed Pizza outlet at Worli Mumbai &
Castle Blue Spa & Salon at Mumbai have started accepting
Bitcoins. The network recommended fee is 0.0005 BTC,
which is equivalent to INR 3.
New Investment Avenues: As per report of NRK
(Norwegian broadcaster), Kirstoffer Koch Bought $24
worth of bitcoins on 2009 & then forgot about them until
this year when he checked his investment’s value, it has
soared to more than $8, 00,000 helping him to buy an
apartment.
World Wide Acceptance: Where credit card, debit card or
Paypal does not exist, bitcoin makes digital payment possible. In October 2013, the world’s first Bitcoin ATM opened
in Vancouver letting users access online BTC accounts to
exchange bitcoins for cash or transfer it through smart
phone to buy stuff online. Coin Monk, online site for
awareness for bitcoin, organized India’s first bitcoin conference in Bengluru on December 15 2013 where investors
& bankers gathered to convince the government & regulators that it will be a beneficial economic innovation for
unbanked India & for remittances. It is organizing monthly
conferences in Bengluru to spread awareness regarding
bitcoin awareness to the general public & opportunity to
invest in bitcoin and bitcoin mining initiatives.
Peer to Peer transactions (no single authority): The money
sent will reach the recipient without going through any
intermediary bank or exchange or payment gateway.
Anonymity: One only needs to provide his/her bitcoins
address to the person who needs to send him/her bitcoin.
The rest of the world will never know the receiver’s bitcoin

address unless the receiver or the sender release the bitcoin address to the world. Limited number of coins will
ever be produced (cap at 21 million), thus on inflation.
Limitations of Bitcoins
No Authorized Agency: Bitcoins are used for Peer-to-peer
transactions, without an authorized agency regulating
payment there is no established framework for recourse before customers. Though not backed by any
central bank in the world, the currency is traded on a
number of exchanges or swapped privately.
Speculation: There is no underlying or backing of any asset
for Virtual Currencies (VCs) and their value seems to
be a matter of speculation. A huge volatility in the
values of VCs has been noticed in the recent past. So
the users are exposed to potential losses on account
of such volatility in values.
Cyber Security Risk: RBI authorities have cautioned the
general public that it may result into ‘r-ponzi’ or an
electronic version of investor fraud. Theft of bitcoins
can and does occur. Generating and storing keys offline mitigates such risk. They are prone to losses arising out if hacking, loss of password, compromise access credentials, malware attack etc. Loss of e-wallet
could result in permanent loss of the currencies held
in them. Trading exchanges like Mt. Gox, worlds handle almost 70% of all bitcoins trades have seen trading
halted due to Distributed Denial of Service (DDoS)
attacks in April 2013. Buy Sell bitco. In, India’s biggest
Bitcoin trading platform suspended its operations on
receipts of advisory from RBI on Christmas eve highlights the risk of digital currency.
Instability of prices: Bitcoins are bought and sold at a variable price against the values if other at a variable price
against the value of other currencies. While there may
be seemingly large number, exchanges regularly fail,
taking client bitcoins with them. A published research
study showed that of 40 Bitcoin exchange markets
studied, 18 ended up closing over a period of 3 years.

Bitcoin prices are fragmented any vary widely across
exchanges.
IIIegal/IIIicit use: The Value of the online currency fell
steeply after a large amount of it was seized in the in
the closure of the website Silk Road, an online marketplace for illegal drugs & arms which had been used to
trade illegal drugs. In August, 2013 security concerns
were identified in certain apps used to store the currency. People’s Bank of China (China’s central Bank)
banned Bitcoin after devaluations of bitcoin almost by
50% in china & vulnerability for being used in money
laundering activities. User of Bitcoins is increasing in
drug market, child pornography & large scale fraud
perpetration
Other: Bitcoin transactions are untraceable, untaxed and
ownership change intently.
Future Aspects
In Indian, it got its visibility when bitfilm used it for the
voting process & as prize money in its 13th International
Digital film competition in Bengaluru. Report says that in
Indian, there are 30000 strong BTC & e wallet owners participating in TOR forums on BTC. Bitcoin supporters say it is
a safer alternative to online payment through credit or
debit cards. When one makes online transaction using a
credit or debitcard,one is exposed to frauds like phishing.
A transaction using Bitcoin is more secure, they argue, as it
involves a private key. However, the United State is currently is considered to be Bitcoin friendly compared to the
other governments. Norway has decided to treat it as asset & charge capital gains tax following the decision of Germany.
India has very young techno-savvy population which is
driving bitcoins popularity in Indian. India is also showing
increasing penetration towards it, there have been 35,648
downloads in India since its launch in 2008. Bitcoin is technology generating currency which can transforms the
world economy & give way to new economic era.
Sources: Coinmonk, Thehindubusinessline.com & economictimes.com

Compiled by: Vipul Nisar - Hyderabad

ANGER
A Professor was teaching about Proverbs 15:1. He asked
his students, 'why do we shout in anger? Why do people
shout at each other when they are upset?' The students
thought for awhile. One said, because we lose our calm.
But why shout when the other person is just next to you?
Asked the professor. Isn't it possible to speak to him or her
with a soft voice? Why do you shout at a person when you
are angry? The students gave some answers but none satisfied the Professor. Finally he explained, 'when two people are angry at each other, there is a distance in their
hearts psychologically. To cover the distance, they must
shout to be able to hear each other. The angrier they
are,the stronger they will shout to hear each other

through that great distance. Then the Professor asked,
'What happens when two people fall in love? They don't
shout at each other but talk softly. Why? Because their
hearts are psychologically close. The distance between
them is very close. The Professor continued, 'When they
love each other even more, what happens? They don't
speak, only whisper and they even get closer to each other
in their love. Finally they even need not whisper, they only
look at each other and that's all.....So next time you shout
on a loved one, know that you are creating distance between your heart and that person’s heart. Proverbs 15:1
says a gentle answer turns away wrath, but a harsh word
stirs up anger. Enjoy every moment. Its HIS touch that
heals and makes us whole when we surrender to HIM

English contributions are compiled by Mrs Bhavya P Satra, Kolhapur.
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An Eye Opener …. A Real Story
I am sharing this wonderful experience, I recently
had in Singapore. I was invited to one Friday evening event
by one of MNC Vendor organization who had organized
the event to raise funds for the visually handicapped people in a center for blind people.
As usual, since it was a Friday evening, I first
thought to skip the event considering it could be a bit boring and rather spend the evening relaxing by some other
means. But being alone and sometimes finding it difficult
to kill time, I thought to accept the invitation and registered on line for booking. Moreover it was free which was
another motivation to go to the event. I was looking at the
event to pass some time, meet few people and nothing
else.
When I went there, there were approx 40 people
from various industries invited for that event. I found some
Indians and naturally talked to them about how life is in
Singapore etc etc. Initially we were shown a video about
the visually handicapped center. What are their activities,
how are they helping blind people in Singapore to lead a
more fulfilling life, etc. It was a short 15 minute video and
quite inspiring that how people from different walks of life
spend time in helping these blind people without expecting anything in return. They shared the satisfaction and
fulfilment they get by helping them.
After the video, we all were gathered in a hall and
were briefed about next event. The theme of the next
event was "Dining in the Dark". And this is the event which
turned out to be inspiring and worth sharing. What is
meant was that we all 40+ people were going to have Dinner in a pitch Dark room!!!! The next 2 hours were completely planned, organized, directed and executed by three
blind youth. One was a girl (Leader) and other two boys
were assistant to her forming a team of three blind volunteers. The blind leader first gave us tips for dining (These
were ACTUAL STANDARDS THE BLIND PEOPLE FOLLOW IN
ORDER TO MAKE THEIR LIFE EASIER) (1) When you sit at
your table the things will be placed as follows: at 3 o clock
of your dish : You will find a spoon at 9 o clock : Fork; 12 o
clock: spoon. 2 o clock: Empty Glass Dish at the center with
Paper napkin tucked at 6 o clock. (2) There will be two
large Jugs circulated to you. The Jug with plain walls will
have water and the Jug with curved wall will have orange
juice. (3) When you get your Jug based on your choice you
have to pour it in your glass. You have to dip your forefinger in the glass so that when you fill it and the liquid
touches your finger, you have to stop pouring.
She asked whether everyone has understood. All
said yes but everyone was confused and trying to remember what she said and confirming with each other. Next 1
1/2 hours we spent were full of fun and learning. In completely pitch dark room where we could not see ANYTHING
we were enjoying various delicious food without seeing it.
We all 40 people were taken in groups in the dark hall.
Each one was directed by blind person till he/she sits on a
chair (We were finding it awkward because actually we are
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supposed to guide blind people to their destination and
help them). We were Served full five course dinner by this
team of three blind people-Welcome drinks, appetizers,
starters, main course and desserts. The amazing thing was
that the team of three blind people were serving exactly
vegetarian dishes to vegetarian people who were sitting
randomly in the room! While registering on line we were
asked question to choose from "Vegetarian" or "Non vegetarian". I obviously chose Vegetarian, being one. We were
so nicely hosted that we did not have to wait in between
serves. As we were ending finishing one dish, we were
served with next without any delays. After approx 1 and
half hours of Dining in the dark, the leader asked whether
everyone has finished eating. After confirmation she
switched on the lights of the dining room. We left the Dining room with tears in our eyes. We realized how lucky we
are and how we have been gifted with beautiful eyes to
see the beautiful world. We realized how difficult lives of
blind people are (and other handicapped) without being
able to see. We realized how uncomfortable we were for
just two hours without being able to see anything and how
they must be living their lives. We realized how unfortunate we are, that we do not value such simple things in life
we have and cry (sometime louder, sometime within ourselves) and run after what we don't have... for whole of
our lives without having time to adore for the things we
have. Be cheerful. Adore whatever you have in life. You
may try for whatever you don’t have but never feel sad
about it.

Silence the mind and you will see….
Once there was a farmer who discovered that he
had lost his watch in the farm. It was not an ordinary
watch because it had sentimental value for him. After
searching the hay for a long while, he gave up and call the
help of a group of children playing outside the barn. He
promised them that, the person who found it, would be
rewarded.
Hearing this, the children hurried inside the barn,
went through and around the hay but still could not find
the watch. Just when the farmer was about to give up
looking for his watch, a little boy went up to him and
asked to be given another chance. The farmer looked
at him and thought, “Why not.? After all, this kid looks
sincere enough.” So the farmer sent the little boy back in
the barn. After a while the little boy came out with the
watch in his hand.
The farmer was happy and surprised and so he
asked the boy how he succeeded where the rest had
failed. The boy replied, “I did nothing but sit on the ground
and listen. In the silence, I heard the ticking of the
watch and just looked for it in that direction.”
MESSAGE: A peaceful mind can think better than a
Worked up mind. Allow a few minutes of Silence to your
mind every day, and see, how sharply it helps u to set
your life the way you expect it to be.
MORAL: The soul always knows what to do to heal itself… The
challenge is to silence the mind…

UBUNTU …
An Anthropologist proposed one game to the kids
of African tribal children. He placed a basket of fruits near
a tree. And made them stand 100 mtrs away. And announced that who ever reaches1st would get all the fruits
in the basket. When he said ready steady go.. Do you know
what these small children did?
They all caught each other's hands and ran towards
the tree together, divided the fruits among them and ate
the fruits and enjoyed it. When the Anthropologist asked
them why u did so? They said 'Ubuntu' Meant 'How can 1
be happy when all the others are Sad'?
Ubuntu in their language means 'I AM BCOZ, WE
ARE!' let's all of us carry dis attitude and spread happiness. Have a pleasant day ahead!

Attitude
A father left 17 camels as an asset for his three
sons. When the father passed away, his sons opened up
the will. The Will of the father stated that the eldest son
should get half of 17 camels while the middle son should
be given 1/3rd (one-third). The youngest son should be
given 1/9th (one-ninth) of the 17 camels.
As it is not possible to divide 17 into half or 17 by 3
or 17 by 9, three sons started to fight with each other.
So, the three sons decided to go to a wise man.
The wise man listened patiently about the Will. The wise
man, after giving this thought, brought one camel of his
own and added the same to 17. That increased the total to
18 camels.
Now, he started reading the deceased father’s will.
Half of 18 = 9. So he gave the eldest son 9 camels.
1/3rd of 18 = 6. So he gave the middle son 6 camels.
1/9th of 18 = 2. So he gave the youngest son 2 camels.
Now add this up: 9 plus 6 plus 2 is 17 and this leaves one
camel, which the wise man took back.
The attitude of negotiation and problem solving is
to find the 18th camel i.e. the common ground. Once a
person is able to find the common ground, the issue is resolved. It is difficult at times. However, to reach a solution,
the first step is to believe that there is a solution.

How To Live & Die - Khushwant Singh

the comfort or security of a home that is yours for keeps.
If it has garden space, all the better. Plant your own
trees and flowers, see them grow and blossom, and cultivate a sense of kinship with them.
4- Fourth, an understanding companion, be it your spouse
or a friend. If you have too many misunderstandings, it
robs you of your peace of mind. It is better to be divorced than to be quarrelling all the time.
5- Fifth, stop envying those who have done better than
you in life—risen higher, made more money, or earned
more fame. Envy can be corroding; avoid comparing
yourself with others.
6- Sixth, do not allow people to descend on you for gupshup. By the time you get rid of them, you will feel exhausted and poisoned by their gossip-mongering.
7- Seventh, cultivate a hobby or two that will fulfill you—
gardening, reading, writing, painting, playing or listening
to music. Going to clubs or parties to get free drinks, or
to meet celebrities, is a criminal waste of time. It’s important to concentrate on something that keeps you
occupied meaningfully.
8- Eighth, every morning and evening devote 15 minutes
to introspection. In the mornings, 10 minutes should be
spent in keeping the mind absolutely still, and five listing
the things you have to do that day. In the evenings, five
minutes should be set aside to keep the mind still and 10
to go over the tasks you had intended to do.
9- Ninth, don’t lose your temper. Try not to be shorttempered, or vengeful. Even when a friend has been
rude, just move on.
10- Above all, when the time comes to go, one should go
like a man without any regret or grievance against anyone.

NEWEST CLASSES FOR WOMEN....
Training courses are now available for women on the
following subjects:
Topic 1. Silence, the Final Frontier: Where No Woman Has
Gone Before
Topic 2. The Undiscovered Side of Banking: Making Deposits
Topic 3. Parties: Going Without New Outfits
Topic 4. Bathroom Etiquette: Men Need Space in the
Bathroom Cabinet Too
Topic 5. Communication Skills I: Tears - The Last Resort,
not the First
Topic 6. Communication Skills II: Getting What you Want
Without Nagging
Topic 7. Driving a Car Safely: A Skill You CAN Acquire
Topic 8. Telephone Skills: How to Hang Up
Topic 9. Classic Footwear: Wearing Shoes You Already
Have
Topic 10. Oil and Petrol: Your Car Needs Both

I’ve often thought about what it is that makes people
happy—what one has to do in order to achieve happiness.
1- First and foremost is good health. If you do not enjoy
good health, you can never be happy. Any ailment, however trivial, will deduct something from your happiness.
2- Second, a healthy bank balance. It need not run into
crores, but it should be enough to provide for comforts,
and there should be something to spare for recreation—
eating out, going to the movies, travel and holidays in
the hills or by the sea. Shortage of money can be demoralising. Living on credit or borrowing is demeaning and
lowers one in one’s own eyes.
(for NEWEST CLASSES for MEN, look elsewhere in this issue)
3- Third, your own home. Rented places can never give you

78

EDITOR’S MESSAGE
FROM ME TO YOU …
Hello friends,
Happy New Year to all of you. It is a moment of great pride for us, to present you a special issue of Vavad on the eve
of the Maha Sammelan. Friends, it wouldn’t have been possible without your support. We are truly overwhelmed!!
Special thanks to all those who have contributed to the Travelogue.
It gives me joy to tell you all that this is the first time that school going children (Yash Dedhia and Femi Gada – Hyderabad) have sent write-ups for Viewpoint. I congratulate them, they have made a good attempt and must further
continue writing. Secondly we have received cover-page entries from women. It felt good to see their enthusiasm.
Good show, keep it up!!
Friends, want to share a small story with you……. One fine day, all the organs of the body thought, we work so hard
and strive the whole day and the stomach eats off everything for free. They approached the stomach and put forth
their complaint. They flatly told him, “ We will eat whatever we earn, else we will stop working.”
When the stomach heard their say, he told them, “Hey friends I don’t eat up your earnings. Whatever you give me, I
send it back to all of you to give you strength and energy. Believe me you get back all that you give me. “ The organs
were in no mood to listen to what the stomach said and they went on a strike.
Now the stomach went through a hard time and since it did not receive anything, it couldn’t give back. Gradually, the
organs started losing strength. It was then that Mr. Mind took lead and scorned the organs, “ You fools, no one is eating
away the fruits of your hard work, it is coming back to you. Don’t think that by serving others you are at a loss. Whatever you are giving others is coming back to you multiple times. The organs understood the importance of working together. Our Samaj is like the stomach and whatever we give to it comes back to us. Contribution to the Samaj is a long
term investment.
This brings to mind the fore-sightedness of the founder members Shri Kalyanjibhai Saiya and Shri Prafulbhai Bheda of
Chennai to connect the Dakshin Ghataks. What a glorious thought it was!! The idea and emotion at the core being,
meeting, knowing, sharing and celebrating the joy of being with our own brothers and sisters.
Entering into the 25th year is such a great achievement! It gives me thrill to imagine how much enthusiasm and fervor
would have been in their hearts when they started off. And more says the harmonious logo ‘વંગઠને ળક્ક્કત યુગે યુગે’ –
If we are together and united we will have an existence for years and years…I heartily congratulate the visionary souls
who made it happen and also those who have strived hard to carry forward. Several members have played a vital role
in sustaining its existence. The coming generations have a greater responsibility to carry forward this incredible legacy.
Neither the stomach, nor the organs would have survived single-handedly, but together they lived on effortlessly. If
the flow goes on….the show will go on!
-Bhavana Vichhivora .

RHYTHM DOWNPOUR
Mili hawaon se..a pick from Sajda (Jagjit Singh and Lata Mangeshkar) – A beautifully composed and rendered ghazal.
Lyrics, just beautifully encompass the abstract version of “the self” trying to chase the crowd and losing its way.
https://www.youtube.com/watch?v=UsHqvl6nna8
Sagar Chheda, Bangalore. 9449821582 
Inspite of so much to travel n explore - Meditating under trees is considered superior.
Inspite of so many colors Inspite of so much to see - Black n White is considered Class.
- Closed eyes n the within is Apex!
Inspite of so many voices words n sounds—
Inspite of listening to all the outside world - Silence is considered ultimate.
- Voice from inside You is eternal.
Inspite of so much to eat Inspite of a Sweet charming Life - Fasting is considered healthy.
- A Peaceful Soul is Solace n Divine.

Inspite of…
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DESIGN COVER PAGE CONTEST
લાલડ ઓકટ-ઢડવે ૨૦૧૪ અંકના મુખ  ૃષ્ઠ ગચત્ર(ડ્રઈંગ) સ્ધાય ભાં બાગ રેનાય ફાક તથા ભઢશરાઓ:
પાલ્ગુનીફેન ચેતન ગારા, ગુરફગાય

ભક્ષા પ્રળાંત છે ડા, ફેલ્રાયી

મળ જમેળ દે ઢઢમા, શૈદયાફાદ

પ્રેક્ષા પ્રળાંત છે ડા, ફેલ્રાયી

સુનીતાફેન ગગયીળ ગારા, ફેંગરય.

ભક્ષ ઢશતેળ છે ડા, ફેલ્રાયી

મળીતા જમેળ દે ઢઢમા, શૈદયાફાદ
પેભી દીેળ ગડા, શૈદયાફાદ

ગફિંદુફેન અજીત ળાશ, ફેંગરય.
શ્રીમા આનંદ યાંબીમા, ફેંગરય

કાજરફેન ી કેવનમા, ફેલ્રાયી
કૃ ા ચંરકાંત દે ઢઢમા, ફેલ્રાયી
કાશ્ભીયાફેન ધીયજ ળાશ, ફેંગરય

સ્ધાયના તલજેતા: કાશ્ભીયા ધીયજ ળાશ, ફેંગરય.
Winner: Kashmira Dheeraj Shah, Bangalore.
THEME FOR THE NEXT ISSUE:
You are welcome to put up your art skills for the next cover page. Kids in the age group 8- 12 years can participate. All
you have to do is create a cover page on the theme –My Favourite Cartoon Character . 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
25-3-2015. 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.

TOPIC FOR VIEWPOINT …
ળયીય ને જે યીતે ળક્ક્કત ભાટે ખયાકની જફૃય છે , તેભ એકંદયે વાજા યશેલા ભાટે યજીંદી કવયત ની જફૃય છે . લાલડ આ
વોને આભંત્રણ આે છે કવયત અને સ્લાસ્થ્મ વલળે રખલા.
લમ ભમાય દા નથી. ળબ્દ ભમાય દા ૫૦૦ થી ૬૦૦ ળબ્દ. આની એંટ્રી અભને તા. ૨૫-૦૩-૨૦૧૫ સુધી vavad12@gmail.com
ય આના નાભ, પન નંફય તથા વયનાભાં વાથે ભકરળ. ફેસ્ટ એન્ટ્રીને ઇનાભ ફૃ. ૭૫૦/- આલાભાં આલળે.
Food gives strength to the body and exercise keeps it fit. Daily exercise plays a significant role in maintaining the body.
So exercise and fitness go hand-in-hand. What do you feel? You may share your point of view on this…….
You can write to us either in Gujarati or English. The word limit is 500-600 words. No age bar.We must receive your
entry by 25-3-2015
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/Here are the two winning entries for the Viewpoint contest announced in the previous issue.

Winner for Gujarati

આધતુ નક હપલ્ભ હશિંવા પ્રધાન છે

ભનયં જન ભનુષ્મ ના જીલનભાં ભશત્લ નુ ં બાગ બજલે છે . આજની બાગદડની કામયળૈરી ભાં ભનયં જન
અવનલામય છે . ભનયં જન ના અનેક વાધન છે જેભ કે યભત-ગભત, ટે રીવલઝન, નાટક કે છી વવનેભા. આ
ફધા વાધન આણા ભન ને પ્રફુપ્લ્રત કયે છે , ભનયં જન કયે છે અને પયી કાભભાં વ્મસ્ત થલાની સ્ફૂવતિ
આે છે . આ ફધા વાધનભાંથી વવનેભા એક એવુ ં ભનયં જનનુ ં વાધન છે જેની જીલન ય વલળે છા ડે
છે . વવનેભા ની કશાની, એભાં યર બજલતાં અદાકાય ની લેળભ ૂા, આદત, શેઅયસ્ટાઈર દયે ક લસ્તુન ુ ં આણે આણા
જીલનભાં અનુવયણ કયલા ભાંગીએ છીએ. એભાં ણ ખાવ કયીને યુલા-ીઢીના જીલન ય શીય-શીયઈન ની જીલનળૈરી,
એભની સ્ટાઈર, શાલ-બાલ નુ ં ખ ૂફ જ ઊંડુ ં અવય ડે છે .
શેરાં ના જભાના ભાં ઢપલ્ભ ના નાભ થી કયીને , એની કશાની કે લેળભ ૂાભાં- વં, ભમાય દા, એકતા જલા ભતી. ઢપલ્ભ
ના નાભ બાબી, ભા, ઘય એક ભંઢદય, ભૈ તુરવી તેયે આંગન કી, ફાગફાન, દસ્તાના એલા જલા ભતા, જેનુ ં કાંઈક અથય
શમ. જુ ના ગીત-વંગીત એલા ભધુય અને માદગાય યશેતા કે આજ સુધી આણને ગુનગુનાલલાનુ ં ભન થામ અને માદ ણ
યશે. દયે ક ગીતભાં ભાતા-વતાનુ ં પ્રેભ કે બાઈ-ફશેનનુ ં કે, વત-ત્નીનુ ં , કે પ્રેભી-પ્રેવભકાનુ ં પ્રેભ નુ ં વંદેળ ભામાય ઢદત યશેત.ુ ં ણ
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આજના આધુવનક યુગભાં ત ઢપલ્ભએ ઢશિંવા-પ્રધાન ફૃ રઇ રીધુ ં છે . ઢપલ્ભના નાભ ણ ઢશિંવા થી બયે રા જલા ભે છે ,
જેભ કે – શ ૂટ આઉટ એટ રખંડલારા, ફેળયભ, કભીને, ઢકર-ઢદર જેલા. ઢપલ્ભી વંગીત ની ત લાત જ શુ ં કયલાની, જેભાં
ગા ને મુખ્મ સ્થાન ભી જામ છે . નાના ફાક ના ભઢાભાં વશેજ જ અળબ્દ ગાતા ગાતા આલી જામ છે . ઢપલ્ભની
સ્ટયી ણ ઢશિંવા, ભાયધાડ, ખ ૂન-ખયાફા થી બય ૂય શમ છે . દમા, પ્રેભબાલ, ભાનલતા એ ફધા બાલને ત ક્યાંમ સ્થાન
અાતુ ં નથી. આ ફધુ ં જતા-જતા યુલા-ીઢી ના જીલન ય ખ ૂફજ ગશયી છા ડે છે અને એભને આ ફધુ ં વાભાન્મ રાગે
છે તથા એભના જીલનભાં આ ફધાનુ ં વભાલેળ થઇ જામ છે . વવનેભાની યુલા ીઢી ય એટરી ફધી અવય થઇ જામ છે કે
અલાયનલાય ખ ૂન, કત્ર, યે  જેલા ક્રડ ના વભાચાય વાંબલા ભે છે . નાની-નાની ફાકીઓ ના યે  ના વભાચાય શમ
કે, ઘયભાં યશેરા એકરા વ ૃિ વ્મક્ક્કતઓ ની શત્મા. નકયએ કયે રી ળેઠાણી ની શત્મા જેલા ઢકસ્વાઓ વાભાન્મ થઇ ગમા છે .
યુલા-ીઢી ના ઢદરભાંથી દમા, ભાનલતા, આદય-વમ્ભાન ફધુ ં અદૃ શ્મ થઇ યહ્ું છે . નાના ફાકને ણ આજકાર ઢીંગરાઢીંગરી થી યભવુ ં નથી ગભતુ ં ણ વસ્તર ની ઠામ-ઠામ લધાયે ગભે છે . આ ફધુ ં શુ ં છે ? આજના ઢશિંવા-પ્રધાન ઢપલ્ભી
જગતનુ ં યુલા ીઢી કે ફારજીલન ય ડતુ ં ખયાફ અવય જ છે , જે એભના બવલષ્મ ભાટે ખુફ જ ઘાતક છે . એટરે જફૃયી
છે ઢપલ્ભ ભાં લધતી ઢશિંવા, અભમાય ઢદત દૃ શ્મ, ભાયધાડ લગેયેને ને યકલાની. ઢપલ્ભ એલી શલી જઈએ જે ભનયં જન ની
વાથે કાંઈક વીખ આે જેના અનુવયણ થી આણુ ં બવલષ્મ ખીરે ન કે ફયફાદ થામ. વેન્વય ફડય ને જઈએ કે એલી
ઢપલ્ભને પ્રવાઢયત કયલાની યલાનગી ન આે અને યુલા ીઢી ના બવલષ્મ ને ધ્માનભાં યાખે.

યખાફેન પ્રકાળ કતનમા, ફેલ્રાયી.

9663146467 

Winner for English
The impact of violence on human minds
Violence is the scourge of our society. Films or television shows are written, produced, and released to the world to entertain and create ideas for everyone. There are different types of films such
as: animated, action, drama, comedy, musicals, documentaries, etc. Nowadays, any kind of movie or
television shows with violence are admired by all viewers of different age group. The last few years
have seen an increase in violence in movies. Many people complain that violence is influencing our
society.
Normally, whatever is seen at the movies, children will praise certain shows and characters featured and try to
be like them. They look up to their hero and want to do everything that person does. In an action movie, the hero or
the 'good guy' is loved by children and they may try to copy their actions, thus leading to violence. Children's greatest
exposure to violence comes from television. TV shows and movies. Small kids love to watch cartoons. The most popular
is ‘Chhota Bheem’; kids go crazy watching his fighting. ‘Doremon’, ‘Balveer’ or any other shows directed specially for
kids results in increase of physical aggressiveness among children and violent criminal behaviour. On the other side,
these shows will teach them to differentiate between good and bad behaviour. I feel parents’ role is guiding them to
think about the violence in right direction.
Adolescence is the most happening or learning stage of the mankind. Teenagers are greatly influenced by the
contents of TV and Movies. Visuals always have greater impact on human mind. In the past may have only been witnessed by a few police officers and military personnel but now TV has brought hitting, kicking, stabbings, shootings, and
dismemberment right into homes on a daily basis. The impact on behaviour is predictable. In the last two decades, violence on television and aggressive behavior in children and teenagers can be linked. Excessive violence on television
spills over into the playground and the streets. Even severe results among children, "several kinds of aggression-- conflicts with parents, fighting and delinquency--were all positively correlated with the total amount of television viewing.
In fact, the effect of television violence on aggression is cumulative. Children who watch significant amounts of TV violence at early age were consistently more likely to commit violent crimes or engage in child or spouse abuse at later
stage of life.
Even many images depict violence, rebellion, sadomasochism, the occult, drug abuse, and promiscuity. Video
images are even more vivid on some channels. Music videos filled with sex, rape, murder, and other images of ruin assault the senses. Violent images on television and in the movies do contribute to greater violence in society. Television
violence affects even adults in subtle ways. Televised imagery actually does affect our perception and behavior. Heavy
exposure to televised violence is one of the causes of aggressive behavior, crime and violence in society. Television violence affects youngsters of all ages, of genders, at all socioeconomic levels and all levels of intelligence."
Parents can watch TV with children. When they watch television, we should try to watch it with them. We can
encourage discussion with children during the programs. These discussions can teach important principles about relationships and violence. The discussion could focus on how cartoon characters or TV actors could solve their problems
without resorting to violence. Parents or elders can discuss the reasons for pain and suffering in the world. That helps
us to imbibe moral values and faith in god which in turn helps children to come out of their grievances, depressions and
competitive pressure. Otherwise TV may mislead their thinking.
Nilam Hitesh Chheda, Bellary. 9449226670 
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RETIREMENT – BLISS OR STRESS ?
Most of us who have seen our parents or grand-parents
retire, would never have heard of the above point at all.
After working hard all their life, they could relax at home,
take part in family, social, charitable & religious activities
while their children or grand children worked at their family business. Excellent Scenario, to imagine.
Today, the above may be a rarity, or not at all. Joint Family
Systems are vanishing. People are moving locations according to their work. Cost of living, education, travel and
in general everything has moved rather high. Affordability
of various necessities like vehicles, homes, cell phones, and
consumerism in general has most of us tearing at our hair,
wondering where all this is leading to. Life itself has become so hectic that none of us have too much time to
think about the next week / month / year, forget retirement.
Cut to today. Listed below are some questions for all of us
to read again and again and give a serious thought.
Can we depend to lead a retired life dependant on our
children and their incomes, for support? In today’s
times, do our old value systems exist or work?
Typically the Life Span in India has moved up to around
75 years+. Will our money last us till then?
Traditional Savings methods like property, gold, shares
etc are excellent. Would they help us survive the entire evening of our lives?
Medical Expenses are moving up every day. Can we maintain our health and not incur any costs?
Do we have enough Cash Savings, to last till we do?
Have we provided enough for our survivors who are
there when we leave?
If the answer to any of the above questions is maybe /
no / unsure / don’t know, then it is a matter of concern.
We people in India, do not realize the seriousness of the
above. The reason is we were never exposed to the same
earlier. We are the first generation with all the above concerns. We have seen, read or heard of many people, who
are well off during their working years, but passed away
very poor, or in extreme financial difficulties.
This is a time bomb, waiting to explode. In most developed markets, we have heard of seniors over the age 60,
forced to work, to support themselves and their spouse. If
we don’t do something about it, that day is not far away in
our great country too. There are steps that we need to
take to at least soften the impact that retirement can kick
us with.
Have a monthly saving plan exclusively towards retire-

ment. This applies to all people in the working age
group of 18-60 years. For Ex., Mr. Ram, aged 35 years,
TODAY, has a family expense is Rs.25,000 per month.
By the time he turns 60, assuming an inflation of only
6% a year, his expenses will jump to Rs.1,07,000/- per
month.
Continuing with the above example, assume, Mr. Ram lives
till the age of 85. Assuming constant expenses with no
inflation, he will need close to Rs.27.00 lacs only for
living expenses. Medical Costs, Travel, Charity, Family,
Gifts and Functions, Religious expenses, taxes + + +.
What one can afford during our working years may be out
of reach in our evening years.
Cash is King. Build easily accessible funds. Avoid locking
monies only in to assets like land and property which
are not very easily disposable. Imagine, a 65 year old
person trying to sell his property to raise money to
fund his day to day living expenses or any medical
emergency.
Taking the above example, any one of us can roughly arrive at a number that would be a good amount to start
retirement on. Starting Saving Seriously for Retirement is the Key here.
Starting Saving EARLY is the only solution to having a comfortable Retired life. Today, what seems like a very
large amount of money will look very small, after 25 or
30 long years.
Make your money work for you. Investing in FD’s and
other similar instruments reduces the growth of money
as also making it liable to tax. Use a proper mix of different Investment Products.
Always, Factor in Taxes and Inflation in to all your savings. Only then, can the actual return on investment be
calculated.
Any amount of thought and calculation cannot help, at
arriving at a perfect amount required for retirement. It
is always better to overestimate and then plan and
save accordingly. Any surprises on inflation, taxes or
any sudden unexpected expenses, can cut short the life
of the amount that may have been estimated.
Any amount of money is less, as far as retirement is concerned.
The simple fact that all of us need to know, is that THE
COST OF RETIREMENT IS MUCH MORE THAN THE COST OF
A WORKING LIFE. We normally, would not have an active
income after retirement. So pension, rental income, interest on FD’s, Dividends etc are the normal sources of income one has. The most difficult part is we do not know
how long we may need to fund ourselves, post retirement.
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Medical Science has improved a great deal. That will en- source of money management. They are guidelines that
sure that we stay alive for a long time. Funding that period can be followed with tuning to different needs. It is sugof staying alive, is a point of debate and concern.
gested to take the regular advice of an experienced finanMany people ask my opinion about the ideal amount one cial expert, on a continuous basis.
needs to have accumulated on the day of retirement.
100 / 200 / 500 / 1000 / 2000 lacs?? Each one has a different life style and requirements. There is no right or wrong
answer to that question. The amount that seems right for
each of us is the correct amount.

Readers are requested to email their queries about any
specific product or category of investment. Also any particular topic of financial / investment interest that would
be of help may also be suggested for coverage in upcoming
articles.

The Key here is Saving Regularly. Small Amount, or Large This Input has been especially compiled for KVO Patrika –
Amount, does not matter.
VAVAD – special edition – Maha Sammelan - BEGALURU DISCLAIMER: The above is not an exhaustive or final re- Jan. 2015. For further details Please call 9845488693
or mail asknjsavla@gmail.com

KINTUSUKUROI

The Transformation

Kintsukuroi is a Japanese art form. It means "to repair with
gold". When the Japanese mend broken objects (especially
pottery), they increase its reputation by repairing the damage by filling the cracks with a lacquer resin sprinkled with
powdered gold.
The Japanese believe, when something has suffered damage, it can become more beautiful than before. Earlier it
was an object, now it has a history. Its value has increased.
Its significance has increased.
Some might say, it does not 'look' beautiful, so, how can it
be an art form?
Well, art is not supposed to look beautiful. It is supposed
to make us 'feel' something.
I love the symbolism in this amazing form of art. It makes
me feel broken but better. It makes me feel damaged yet
significant. It makes me feel incomplete yet wonderful. Its
make me feel limited yet filled with possibilities.
Its a great visual reminder that all of us have our cracks. All
we need to do is to fill the cracks with gold. The gold reminds us of our experiences when we were broken yet we
mended ourselves. The gold also reminds us, the broken
pieces can be and must be repaired; its value will increase.
The gold also reminds us, in joining the pieces, lets enhance the wonder and majesty of our life.
Kintsuturoi makes me feel I am more interesting than I
cared to believe earlier! It makes me recognise my weaknesses that caused me to break. It also makes me aware
those weaknesses must be filled for my value to increase.
With a smile, on a philosophical note, we may ask ourselves, does the life of the clay bowl, begin, when the potter completes his work? Or, does the true life of the clay
bowl begin, when it is dropped and broken?
Does our life begins when we are born on this planet? Or,
does our life begin when we are dropped, chopped,
chipped, bruised, beaten, kicked or broken. Or, does our
life begin, when we join the broken pieces with gold …!

I hired a plumber to help with the repairs at an old farmhouse. He already had a rough and tiresome day: -a flat
tire, his electric drill fault, his old car break down, his tiffin
was spoilt, he lost his wallet, his bank was calling for loan
repayments. In all the tension and stress he finished my
repairs.
Since his car broke down, I drove him home. While I drove
him home, he sat silently, but I could mark his agony and
restlessness.
On arriving, he invited me in to meet his family. As we
walked towards the front door, he paused at a small tree,
touching the tips of the branches with both hands and
closed his eyes.
When the door opened, he was smiling and happy. In seconds he underwent an amazing transformation.
He hugged his two small children, gave his wife a kiss,
laughed, and never even slightly make them feel the troubles that he had encountered that day.
I was astonished, aback and curious. Seeing my inquisitive
eyes he told..
“Oh, that's my Trouble Tree. My best friend. My trouble
carrier for the night”.
He replied. “I know I can't help having troubles on the job,
but one thing's for sure, those troubles don't belong in the
house with my wife and the children. So I just hang them
up on the tree every night when I come home and ask God
to take care of them. Then in the morning, I pick them up
again.”
He smiled and shared secret that “when I come out in the
morning to pick 'em up, there aren't nearly as many as I
remember hanging there the night before !!”
Life may be a burden of worries, but there is a way to keep
our loved ones untouched from these worries. Time will
heal every wound. Spreading Smile and happiness to our
loved ones also in turn relieves us of stress.
TOUGH TIMES DON'T LAST , TOUGH PEOPLE DO!

Don’t go where the path may lead, instead go where there
We shall not cease from exploration and the end of all our
exploring will be to arrive where we started….and know the is no path….and leave a trail
place for the first time.
~ T S Eliot
~ Ralph Waldo Emerson
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