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ુ શ્રીનો
પ્રમખ
શુંદે

વભ્મ દં તી વભત્રો,

ગ્રીષ્ભ ઋતુની કાઝા ગયભીભાં આ વૌને “લાલડ”ના ભાધ્મભથી ભતા
ું
આનંદથી હુ ં ઠંડકની રાગણી અનુબવુ ં છં. લાલડને ભાટે “Excellent/Superb/Drastic Changes/ઉડીને આંખે લગે તેવ/
એકજ ફેઠકે લાંચી નખામ તેવ ુ ં લગેયે અભબપ્રામો જાણી ખ ૂફજ આત્ભ વંતો અનુબવુ ં છં. આ વપતાનો વં ૂણય મળ
લાલડના તંત્રી શ્રીભતી બાલના ભનોજ વલછીલોયા અને શ્રીભતી પ્રવતબા યવેળ વાલરાને જામ છે . તેઓના અથાગ હયશ્રભથી
ખયે ખય “લાલડ” એક્કક્કભનુ ં ભનગભતુ ં મુખત્ર ફન્દ્ય ુ ં છે .
આ હયશ્રભ, ભશેનત અને વપતા ભાટે ભાયી વભજણ મુજફ કંઇક કશીળ. વળમાાની યાત રાંફી શોમ છે . તેભાં ફંકાતો
લન અવશામ શોમ છે . યં ત ુ તેની વલાય ઘણી જ સુદય,
ં
યભણીમ અને ભનને ળાંવત આનાય શોમ છે . તેલી જ યીતે
વપતા ભેલલા ભાટે નો વભમ ઘણોજ રાંફો શોમ છે . તેભાં ણ ઠંડા લનની જેભ ઘણીજ અડચણો આલે છે . યં ત ુ
તેભાંથી ભતી વપતા ઘણી ખુળી આનાય શોમ છે . દયે ક કામય વપ ફને તેવ ુ ં જરૂયી નથી. કયે રા કામયથી ભનને વંતષ્ુ ષ્ટ
ભે તો એ વપતાથી કાંઈ કભ નથી. શજાય કાભ નહશ કયો તો ચારળે ણ એક કામય એવુ ં કયજો જેના ભાટે દુ વનમાને તભને
માદ કયલા ડે. જે આલડે છે તેને શ્રેષ્ઠ ફનાલલા પ્રમત્ન કયો. આલડે છે તો આલડળે જ. ડગ ભાંડતા જાઓ. ધ્મેમને વવદ્ધ
કયલા તભાયી તભાભ ળક્ક્કતઓ – ળાયીહયક, ભાનવવક, વાભાજજક અને આવથિક ને કાભે રગાડી દો. જેટરા ખંતથી તભે કામયનો
પ્રાયં બ કયો છો તેટરોજ ઉત્વાશ તેના હયણાભ સુધી જલાઈ યશેલો જોઈએ. વપતા તભાયો ડછામો છે . જો તભે પ્રકાળ
તયપ ચારી યહ્યા છો અથાય ત તભે જો ઈભાનદાયીથી ુરુાથય કયી યહ્યા છો તો તેને કડલાની કોળીળ ન કયો. એ સ્લમં
તભાયી ાછ ાછ આલળે. ળતયં જની યભતભાં ભાત્ર આગ લધીને નથી જીતી ળકાતુ.ં જીતલા ભાટે ક્યાયે ક ાછની
ચાર ણ ચારલી ડે છે . ભાટે ોતાનાભાં વલશ્વાવ કયો, આલડતાને હયક્કલ ફનાલો.
એક્કક્કભના નેજા શેઠ શૈદયાફાદ ઘટકે ૧૭ લયથી ઉયના અયભણત યુલા લગય ભાટે યુથ કેમ્નુ ં આમોજન તા. ૧૬ અને
૧૭ ઓગસ્ટના યોજ હયવોટય ભધે કયે ર છે . વૌ વભ્મોને વલનંતી કે તેભના ૧૭ લયથી ઉય અયભણત વંતાનોને જરૂયથી બાગ
રેલડાલળો. તેઓ જરૂયથી કંઇક નવુ ં ળીખીને આલળે.
એક્કક્કભનુ ં ભશાવંભેરન જાન્દ્યુઆયી,૨૦૧૫ ભાં ફેંગરોય ભધે મોજલાનુ ં નક્કી થમેર છે જેની લધુ વલગત “લાલડ” ના આલતા
અંકભાં આલાભાં આલળે. દયે ક ઘટકના વૌ વભ્મોને ખાવ વલનંતી કે ભશાવંભેરનને વપ ફનાલલા ફશોી વંખ્માભાં શાજય
યશેળો અને ુયેયુ ા જોળથી બાગ રેળો.
શાર ચાતુભાય વ ળરુ થઈ ગમેર છે . આ અંક પ્રકાવળત થમાના થોડા જ વભમભાં યુ
ય ણ લય ણ આલી જળે. તો યુ
ય ણ
લય દયમ્માન વલેની મથા ળક્ક્કત ત આયાધના સુખ વતા  ૂલયક  ૂણય થામ એલી પ્રાથયના.
ગત ળૈક્ષભણક લય ૨૦૧૩-૧૪ દયમ્માન વૌ વપ થમેર વલદ્યાથીઓને ભાયા શાહદિ ક અભબનંદન અને બવલષ્મભાં વપતાના
ઉચ્ચ વળખયો વય કયે તેલી શુબેચ્છા.
ગત ત્રણ ભાવ દયમ્માન એક્કક્કભના કોઈ ણ વભ્મનુ ં કે તેભના કુ ટુંફીજનોનુ ં દુ :ખદ અલવાન થયુ ં શોમ તો શ્રદ્ધાંજભર અવિત
કરૂ છં.
અંતભાં એક્કભના દયે ક કામયક્રભોભાં આનો વાથ અને વશકાયની બાલના વાથે .....
ાનખયભાં લવંત થવુ ં ગભે છે ભને ...
માદોની લાય ભાં બીંજાલવુ ં ગભે છે ભને ....
આંખો તો બીની યશેલાની જીલનભાં...
ણ ફીજાને શવાલતા યશેવ ુ ં ગભે છે ભને...
આનો: ચુનીા જીળરાજ ગાા, બેંગોર
પ્રમુખ
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તુંત્રી સ્થાનેથી
વૌ લાચક વભત્રોને જમ જીનેન્દ્ર !
જોત જોતાભાં અડધુ ં લયવ વાય થઇ ગયુ.ં યલી છી વોભ અને વોભ છી યલી આલતાં યશે છે . યં ત ુ જ્માયે
આણે ઘહડમાના વેકંડના કાંટાને ગવત કયતા જોઈએ છીએ ત્માયે વભમની વાચી યપતાય કડામ છે અને ત્માયે વભજામ છે
મુઠ્ઠીભાથી વયી જતી યે તીની હકિંભત. યોજીંદી ઘટભાભાં આ વભમતો ક્યાંમ ખોલાઈ જામ છે . યં ત ુ વલવળષ્ટ ઘટનાઓ ઘટતાં
એ જયાલાય ઊબો યશી જામ છે આણને વભમ નુ ં બાન કયાલલા.
વભમની વાથે ભન ણ દોડે છે . અખફાય, ટીલી, ઈન્દ્ટયનેટ, લોટ્વએ, પેવબુક, ઈભેર, એક ઉય થી ફીજા ઉય
છરાંગ રગાલે છે , બટકે છે , થાકે છે . આલી ોભાં કોઈ રેખકનુ ં ુસ્તક, કોઈ કવલનુ ં કાવ્મ ભનનો વલવાભો ફની જામ છે .
આભજ ગુજયાત ના ગારીફ ‘ભયીઝ’ નુ ં ુસ્તક શાથભાં આવ્યુ ં ને જાણે ભયભના ભોતી લટં ૂ ાલી ગયુ.ં હદરને ફે ઘડી
ફેશરાલી ગયુ.ં
“ કોઈ એલા હદરેયની વંગત દે ઓ ખુદા
વંજોગને જે ભારું મુકદ્દય થલા ન દે .”
વંજોગોની વાભે ઝઝૂભી ગમેરા એલા ભયીઝ રખે છે :
“ જીંદગીભાં છે લ્શાલો કદભ કદભ ય
પક્કત ળયત એટરી કે ગવતભાન યશેવ.ુ ં
નલા છે મુવાપય વલવાભે વલવાભે
નલી વગલડો છે , ઉતાયે ઉતાયે .”
જેભની ાવે કશુ ં નથી તેભને જ લશેંચલાના આનંદની ખફય છે .:
“ ખુદા આે તો જરૂયતથી થોડુ ં લધાયે આજે
જેથી હુ ં ફીજાને લશેંચી ળકુ ં.”
આ વહુ ના અંતે ગવતભાન યશેવ ુ ં તે જ જીલનનુ ં વત્મ.

લંદન
પ્રવતભા ાષ

રોકોને પ્રેયણારૂ થળે. ફધાને ોતાનુ ં દુ ુઃખ જગતભાં વહથ
ુ ી
ભોટો રાગે ણ “જમ શો” ભા જમા ફેનનો જીલન વંઘય અને
એભનો વકાયાત્ભક બાલ જોઈને ફધાને જીન્દ્દગી ભા આલેર
તકરીપોથી રડલાની તાકાત ભળે

ુ ર
ળાળડને પ્રત્યત્ત
FROM YOU TO US

“જીના ષૈ તો જગમે જજઓ ,બનકે વમશા શબકે ક્ષએ”

ભેં જ્માયે ઇન્દ્ટયવ્યુ આપયુ ં ત્માયે ભને કાંઈ ખાવ રાગતુ ં ન્દ્શોતુ.
ણ તે છાઈ ગમા ફાદ, જ્માયે ભને ફધાના પોન આલલા
ભાંડયા ત્માયે ખ ૂફ ખ ૂફ આનંદ થમો. ભાયા જીલનભાં આલો
વોશાભણો હદલવ આલળે એ ભેં વભાંમ વલચાયુું નશોતુ.ં
જીલન વાથયક થયુ ં રાગે છે . અત્મંત વંતોની રાગણી
અનુબવુ ં છં. લાલડે ભને જે ભાન અને નવુ ં અક્સ્તત્લ આપયુ ં
છે તે ફદર હૃદમુલયક આબાય.

વૌ નીરભ હશતેળ છે ડા, ફેલ્રાયી.
FROM THE EDITORS :
શ્રી કલ્માણજીબાઈ વૈમા (ચેન્નાઈ) ને :

લાલડ ભાટે આે જણાલેર ઇન્દ્ટયવ્યુ નો કોન્દ્વેપટ
ખયે ખય વપ નીલડેર છે . અભને ઘણા રોકો એ એલો સુજાલ
આપમો છે કે દયે ક ઈશ્યુભાં ઇન્દ્ટયવ્યુ છાજો. લાચકોને એ
યવપ્રદ રાગતા ફધાનો વાયો પ્રવતવાદ ભે ર છે . આ સુઝાલ
ફદર આશ્રી નો ખુફ ખુફ આબાય. આનો કીભતી
જયાબેન શાળા, બેંગોર. ભાગયદળયન આગ ણ ભતો યશે એ જ ઈચ્છા.
લાલડભા કયે ર “જમ શો” નો આયં બ તો વાચે જ ભનભા નલી To SRI HAPIN LALAN(MADURAI):
ઉભંગ બયી ગમો.નાયી પ્રત્મે ુયસ્કૃ ત બાલ જોલા ભળ્મા.
The cartoon created by you added variety to the last
“જમ શો” ની ળરૂઆત વુભન્દ્વ ડે ના વનભીત્તે થમેર છે ણ issue. Anything in visual form can be enjoyed by both Gujaભને રાગે છે કે આલતા અંકોભાં ણ ભશીરાઓનો આલી rati as well as English readers. The colouring done by your
યીતે વન્દ્ભાન થલો જોઈએ. જમા ફેનની ‘આવલતી’ ઘણા daughter was a nice way of involving her. Thank you, more
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બેંગોર ઘટક
શ્રી ક.ળી.ઓ.જૈન શમાજ-બુંગોર:
કચ્છી નવુ ં લય અાઢી ફીજ ઉજલલા વભાજના વૌ વભ્મો યલીલાય તા.૨૯-૬-૨૦૧૪ના યોજ વલાયના ૮-૩૦ લાગ્મે ભળ્મા
શતા. ળરૂઆતભાં ચા-નાસ્તો કયીને ૮-૧૨ લયના ભ ૂરકાઓએ લાલડ મુખ  ૃષ્ઠ ડ્રોઇંગ સ્ધાય ભાં બાગ રીધો શતો. ત્માય ફાદ
મુખ્મ કામયક્રભની ળરૂઆત શ્રી ઉદમબાઈ બેદા દ્વાયા નલકાય ભંત્રના ઉચ્ચાયણ વાથે થઈ શતી. ત્માય ફાદ પ્રમુખશ્રી
ચુનીરારબાઇ ગારાએ નલા લયની શુબેચ્છાનુ ં આદાન પ્રદાન કયુું શતુ.ં ત્માય ફાદ શુબ ડોલીન યાંબીમા એ કચ્છીભાં,
કચ્છની અરફેરી છફી દળાય લતી એક સુદય
ં
કવલતા વંબાલી પ્રેક્ષકોનુ ં હદર જીતી રીધુ.ં પ્રથભ ૨-૫ લયના ભ ૂરકાઓએ
“કાટય ુ ન કે યેક્કટવય” તયીકે સ્ધાય ભાં બાગ રીધો શતો. કોઈ ોામ તો કોઈ છોટા બીભ. કોઈ ચુટકી તો કોઈ સ્ોન્દ્જ ફોફ. કોઈ
ડોયે ભોન તો કોઈ સ્ાઈડયભેન ફન્દ્યુ ં શતુ ં અને ભનોયં જક યજૂઆત કયી શતી. ત્માય ફાદ ૬-૯ લયના ફાકોએ “શીસ્ટોહયકર
(ઐવતશાવવક) કે યેક્કટવય” ફની સ્ધાય ભાં બાગ રીધો શતો. ભશાયાણા પ્રતા, ફાણના ગાંધીજી, બગતવીંગ, જાંવીની યાણી,
ભધય ટે યેવા, સ્લાભી વલલેકાનંદ, ક્કરેઓાત્રા અને ચાચા નશેરુ ફનીને સ્લતંત્ર વેનાનીઓની માદ અાલી શતી.
સ્ધાા ના વળજેતા:
કાટય ુ ન કે યેક્કટવય: ૧લુ: લંવળકા અજીત ળાશ – છોટા બીભ, ૨જુ : પ્રથભ ભની ગારા-ડોયે ભોન
શીસ્ટોહયકર (ઐવતશાવવક) કે યેક્કટવય : ૧લુ: હદમા જુ ગર લીયા- ક્કરેઓાત્રા, ૨જુ : શુબ ડોલીન યાંબીમા- ભશાયાણા પ્રતા
ત્માય ફાદ “એન્દ્ટયટે ઇનભેન્દ્ટ કે રીમે કુ છ બી કયે ગા” ભા વલવલધ આઈટભો-ડાન્દ્વ, વભાજના વભાચાય લગેયે ની યજૂઆત થઈ
શતી. ત્માય ફાદ શ્રીભતી અલની ચેતન ગડા અને શ્રી વલળાર યભેળ ગારાએ ફોરીવ ૂડ થીભ આધાહયત ક્કલીઝ યભાડી શતી
જેભાં ૪૦ વભ્મોએ બાગ રીધો શતો અને પ્રેક્ષકોએ ભાણ્મો શતો.
ગત ળૈક્ષભણક લય ૨૦૧૩-૧૪ દયમ્માન ધોયણ ૧૦ અને તેથી ઉયની યીક્ષાભાં ાવ થનાયનુ ં ાહયતોવક આીને
ફહભ
ુ ાન કયલાભાં આવ્યુ ં શતુ.ં રકી ડી ભા શ્રીભતી રીરાફેન ળયદ ોરહડમા નવીફદાય કુ ટુંફ ફન્દ્ય ુ ં શતુ.ં વભગ્ર કામયક્રભનુ ં
વંચારન કચ્છી બાાભાં કુ .શીયર નીવતન ભોતા અને શ્રીભતી કોભર દળયન બેદાએ ખુફજ આકયક યીતે કયુું શતુ.ં સ્ધાય ના
જજ તયીકે શ્રીભતી યીના કલ્ેળ ધયોડ અને શ્રીભતી પ્રીતી યાજીલ યાંબીમાએ જલાફદાયી વંબાી શતી.
છે લ્રે વૌ સ્લાદીષ્ટ બોજન ભાણતા અને કામયક્રભાં બાગ રેનાયને ભફયદાલતા તેભજ શ્રી ચુનીરારબાઇ તયપથી સુદ
ં ય
દીલડાની બેટ રઈને છટા ડયા શતા.

શ્રી ક.ળી.ઓ. ળવનતા વદ
ું
વલશ્વ માય લયણ હદલવને અનુરક્ષીને ળનીલાય તા. ૭-૬-૨૦૧૪ ના યોજ વલવલધ કામયક્રભોનુ ં આમોજન કયલાભાં આવ્યુ ં શતુ.ં
ળરૂઆતભાં શ્રીભતી અવભતા યાગ છે ડાએ માય લયણ હદલવ ક્યાયથી, કેલી યીતે અને ક્યાં ઉજલલાભાં આલે છે એની ભાહશતી
આી શતી. “પ્રદુ ણ” કે લી યીતે પેરામ છે અને આણે એને યોકલા શુ ં કયી ળકીએ એની ખુફજ વય યીતે અને દાખરા
આીને વભજણ આી શતી.
ત્માય ફાદ ARMY BIO-TECH LTD કંની તયપથી ભીવ રૂકવાને GIFT A PLANT, વલવલધ જાતના છોડનો દલા તયીકે
ઉમોગ, તેને કે લી યીતે ઉગાડી ળકામ લગેયેની ઉમોગવબય વભજણ આી શતી.
છી ECO FRIENDLY ચીજોનો ઉમોગ કયીને ેય ફેગ ડેકોયે ળનની શયીપાઈ યાખલાભાં આલી શતી. સ્ધયકોએ ખ ૂફજ
ભશેનત કયીને સુદય
ં યીતે ફેગનુ ં ડેકોયે ળન કયુું શતુ.ં
વલજેતાઓના નાભ: પ્રથભ: શ્રીભતી બક્ક્કત વલળાર ગારા, દ્વદ્વતીમ: શ્રીભતી રીના ડોલીન યાંભબમા.
વલજેતાઓને GIFT PLANT આી એભનુ ં પ્રોત્વાશન લધાયલાભાં આવ્યુ ં શતુ.ં
ત્માય ફાદ અલ્ાશાય અને ઠંડા ીણાને ભાન આી વૌ છટા ડયા શતા.
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જમ જીનેન્દ્ર ,
શૈદયાફાદ અને આજુ ફાજુ ના ગાભો ભાં ગયભી નો પ્રકો ફહુજ ઓછો થઇ
ગમેર છે , ણ લયવાદ શજી ણ નજયે નથી ચડયો તેથી લીજી અને
ાણી નો કા ચાલુ થઇ ગમેર છે .

આંધ્ર પ્રદે  ઘટક

૧. ધીરજ તેરી યાદ મેં :

સ્લ. ધીયજરાર ટોકયળી કાહડમા ની પ્રથભ ુણ્મ વતથી ૧-અવપ્રર ૨૦૧૪ ના યોજ શોલા થી, તા.૬ અવપ્રર ૨૦૧૪
ના યોજ કચ્છી બલન ભાં આળયે ૪૦૦ વભ્મોની શાજયી ભાં એક સુદય
ં
કામયક્રભ ગોઠલલાભાં આલેર. ધીયજબાઈ ના જીલન
ય એક ડોક્યુભેન્દ્રી ફતાલલાભાં આલેર. શ્રધાંજરી રૂી એક જુ ના ગીતો ના કામયક્રભ ભાં શૈદયાફાદ ના વલખ્માત ‘યાભ અને
અંજરી’ એ પ્રેક્ષકો ને ભંત્ર મુગ્ધ કયી દીધેર. છે લ્રે વૌ જભીને છટા ડયા અને આલા અદ્વદ્વતીમ કામયક્રભ ની ગોઠલણ ભાટે
આરોચના કયતા ગમા. એજ હદલવે ધીયજ બાઈ ના નાભ ય વભાજ તયપ થી ભશાલીય ડાઈભરવવવ વેન્દ્ટય ને
રૂ.૧,૫૧,૦૦૦/- નો અનુદાન ણ આલાભાં આલેર.

૨. ૨૧ મી ળાવવિક શામાન્ય શભા :

તા.૨૯-૬-૨૦૧૪ ના યોજ ૨૧ ભી લાવિક વાભાન્દ્મ વબા નો આમોજન કયલાભાં આલેર . આવયે ૩૫૦ વભ્મો ની
શાજયી ભાં, વલચાયોની આરે, હશવાફો ય ચચાય અને બવલષ્મ ના કામયક્રભો ય ચચાય , વલચાયણા અને વનણયમો રેલાભાં
આલેર.

૩. અવાઢી બીજ – કચ્છી નળો ળવા :

તા. ૨૯-૬-૨૦૧૪ ના કચ્છી નલા લય ની ઉજલણી કયલાભાં આલેર અને એ નીભીત્તે કચ્છ થી ધાયે ર શાસ્મ
કરાકાય શ્રી. ીયુ જોળી અને કચ્છી વાહશત્મ ના કવલ શ્રી. ગોલધયન ટે ર અને મુફઈ
ં
થી ધાયે ર કથાકાય શ્રી.સુદયજી
ં
બાઈએ ોતાની આગલી ળૈરી ભાં કામયક્રભ પ્રસ્તુત કયતા પ્રેક્ષકો ભંત્ર મુગ્ધ થઇ ગમેર અને કામયક્રભ ને ખ ૂફ વયાશના ભે ર.
અંત ભાં વહુ જભી કયીને છટા ડેર .

૪. કે.ળી.ઓ કે વશતારે :

આ લય થી વભાજ ના વભ્મો જે ળૈક્ષભણક, વાભાજજક, ધંધાકીમ, યભત ગભત અથલા કોઈ ણ ક્ષેત્ર ભાં વાયી વવદ્વદ્ધ
ુ
ભેલી શોમ એલી વ્મક્ક્કતઓ ને ‘કે .લી.ઓ. કે વવતાયે ’ નાભક એલાડય થી નલાજલાનો વનણયમ રેલાતા, શ્રી.ગૌયાંગ ધયોડ, સુત્ર
– શ્રીભતી જમલંતી ફેન અને શ્રી. નેભજી કાનજી ધયોડ , ગાભ ત્રી ને પેળન હડઝાઈનીંગ ભાટે જેભણે દે ળ વલદે ળ ભાં
ોતાની હડઝાઈનય વાડી ભાટે ખ્માતી ાભેર છે , ‘કે.લઈ.ઓ કે વવતાયે એલાડય થી નલાજલાભાં આલેર.
ુ ી લાય અને શ્રી બયત ળાભજી છે ડા, ગાભ ગોધયા , જેભણે ‘યીવચય અને કમ્યુનીકે ળન’ ના ક્ષેત્રે દે ળ
કુ ભાયી. અભી છે ડા , સુત્ર
વલદે ળ ભાં ખુફ ઉભદા કામય કયે ર છે , તેઓને ‘કે.લી.ઓ. કે વવતાયે ’ નો ભખતાફ આલાભાં આલેર. આ કામયક્રભ ભાટે વભ્મો નો
વાયો પ્રવતવાદ ભે ર. 

શેળા શમાજ :

તા.
૮-૬-૧૪:
હયરાઈન્દ્વ
ભાકે ટ
ની
મુરાકાત
રીધી .ત્માંના
વ્મલસ્થાકોએ વભાજ ના વભ્મો ભાટે અલનલી યભતોનુ ં આમોજન કયુું
શતુ.ં વભ્મો તથા ફાકોએ યભતોની ભજા ભાણી .વલજેતાઓને ઇનાભ
અામા .વભ્મોએ ળોવિંગ ની ભજા ભાણી.
તા. ૬-૭-૧૪ મુફઈ
ં
થી આલેર કરાકાય શ્રી ભણીરારબાઈ છે ડા દ્વાયા યજુ
ગઝરોની ભજા ભાણી.

મદુરાઈ ઘટક
કયામેર જુ ના વદાફશાય ગીત અને

મહષા મુંડલ :

તા. ૨૧-૬-૧૪ વીભાફેન દે હઢમા એ અલનલી ચોકરેટ કેભ ફનાલલી એનુ ં ડેભોન્દ્વરે ળન ફતાડેર.

તા.૨૯-૬-૧૪: આાઢી ફીજ ના કચ્છી નલા લયવની ઉજલણી કયી. મુફઈ
ં
થી આલેર ભશેભાન શ્રીભતી યં જનફેન
ુ ફેને વયવ યભતો યભાડી .બાયતી વંગોઇ એ એક કચ્છી કવલતા લાંચી અને જલેયફેન, દળયના દે હઢમા
તથા શ્રીભતી કુ સભ
અને વનભયાફેન દે હઢમા એ કામયક્રભ ને અનુરૂ ગીત યજુ કમાય .
થંડય ફોલ્ટ્વ :

તા.૧૫-૬-૧૪ એક ીકનીક નુ ં આમોજન કયલાભાં આલેર. ભદુ યાઈ નજીક આલેર ગ્રેનાઈટ ની ક્કલાયી જોલા ગમા
શતા અને ત્માય ફાદ એક પાભય શાઉવ ય ીકનીક ની ભજા ભાણી શતી. 
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એક્કક્કમના નેજા ષેઠલ આગામી કાયાક્રમો

1. Hyderabad Hungama -2 : The YOUTH CAMP

The youth camp “Hyderabad Hungama-2” will be organized on 16th & 17th August,2014 at a beautiful resort
“Songs of Earth” about 35kms from Hyderabad. A variety of activities, adventure sports are being planned
which will ensure a bountiful of entertainment and knowledge.
The minimum age limit for the participants both unmarried boys and girls will be 17 years. We expect at
least 40 youth participating in youth camp from the rest of the ghataks {excluding Hyderabad] and request
the members of newly formed youth forum and office bearers of all ghataks to help us in this direction.
More details on page 18.
The participants are requested to bring their swimming clothes, if interested in swimming and rain dance. All
are requested to arrive at Hyderabad by the 1st possible train on 16th August, 2014 and leave by the last possible train on 17th August,2014 to make full use of the time as the resort is very far. Any doubts and for further information , you may get in touch with the undersigned.
Tarachand Dharod, (Secretary : APKVO, tarachandshah@gmail.com, 9849017752)

2. ગત ળૈક્ષભણક લય ૨૦૧૩-૧૪ દયમ્માન ધો.૧૦, ધો.૧૨, ગ્રેજયુએળન, ોસ્ટ ગ્રેજયુએળન અને પ્રોપેળનર યીક્ષાભાં

ઉત્તીણય થમેર વલદ્યાથીઓની ભાહશતી પોટા વશીત લાલડના ઓક્કટોફય ભહશનાના અંકભાં આલાભાં આલળે . જેના ભાટે નીચે
જણાલેર રગુતભ મોગ્મતા ( Minimum Criteria) ગણલાભાં આલળે:
ધો.૧૦/S.S.C. (STATE BOARD/CBSE/ICSE) ભાં ૯૦% aggregate marks.
ધો.૧૨ ભાં ૮૫%
ગ્રેજયુએળન – B Com, B Sc, BA – ૮૦%
અન્દ્મ ગ્રેજયુએળન કોવય- ૭૫%
પ્રોપેળનર કોવય – ાવ થનાય વલદ્યાથીઓ

લધુ એન્દ્રી આલતા રગુતભ મોગ્મતા ( Minimum Criteria)ભાં પેયપાય કયલાભાં આલળે. એરીજીફર (Eligible)
વલદ્યાથીઓએ ઉત્તીણય થમેર યીક્ષાની ભાક્કવય કાડય ની ઝેયોક્ષ અને પોટો ોતોતાના ઘટકના કાયોફાયી વવભવતના વભ્મોને
તા. ૨૦-૯-૨૦૧૪ સુધી આલા વલનંતી.

3. શ્રી દ.બા.ક.લી.ઓ.જૈન એક્કક્કભ ના ઉક્રભે દ્વદ્વતીમ ચયણનુ ં આગાભી ભશા વંભેરન ફેંગરોય ઘટક દ્વાયા ળનીલાય-યલીલાય
ુ યી.૨૦૧૫ના યોજ આમોજજત કયલાભાં આલેર છે જેની લધુ વલગત ાછના અંકભાં જણાલલાભાં
તા.૧૭ અને ૧૮ જાન્દ્યઆ
આલળે.

ળાળડ મષાશુંમેન વળેવાુંક માટે .......

ભશાવંભેરન વલળેાંક ભાટે વાહશજત્મક અથલા ભૌભરકતા વબય યવપ્રદ રેખ , જીલનભાં ફનેર કોઈ પ્રેયક પ્રવંગ, અથલા કોઈ
અન્દ્મ ુસ્તકભાં લાંચેર વાયા ટુચકા ભોકરલા લાલડ આને આભંત્રણ આે છે .
આણે વૌ દક્ષીણ બાયતભાં યશીએ છીએ. આણે જે વલસ્તાયભાં યશેતા શોઈએ એની આજુ ફાજુ ઘણા એલા યભણીમ કે પ્રલાવ
કયલા મોગ્મ સ્થો શોમ છે , જે ખુફ જાણીતા કે પ્રખ્માત નથી શોતા. એલા કોઈ સ્થની વશેર આે ભાણી શોમ તો લાલડના
ભાધ્મભ દ્વાયા તે આ ફધા વાથે ળેય કયી ળકો છો. એ સ્થની ભાહશતી વાથે - તેના પોટા, ત્માં યશેલાની તથા ખાલાીલાની વ્મલસ્થા, ત્માં કે લી યીતે શોંચવુ,ં કોઈ મુખ્મ સ્થથી તે કેટલું દૂ ય છે લગેયે ભાહશતી જરૂયથી ભોકરળો. આનો આ
રેખ લાલડના દીલાી વલળેાંક ને ફદરે ભશાવંભેરન વલળેાંકભાં પ્રગટ થળે . આ અભને આનો રેખ
vavad12@gmail.com ય આના નાભ, પોન નંફય તથા વયનાભાં વાથે ભોકરળો. લધુ વલગત ભાટે પ્રવતબાફેન વાલરા 9900180922 /બાલના વલછીલોયા-9448460056 ને કોન્દ્ટેકટ કયી ળકો છો.

VAVAD MAHASAMMELAN ISSUE ………

Vavad invites its readers to share value-based articles, inspiring real life experiences or any interesting excerpts for the Mahasammelan Issue.
In India there’s so much to explore, that one lifetime wouldn’t be enough. Why India, in Southern India itself
there would be so much which we still wouldn’t have explored or even heard of. Vavad gives you a chance to
reveal such - not so famous, uncommon places that you have visited in the South. They could be places with
scenic beauty or having some significant feature. You may send us the photographs of the place along with
details like-the distance, accommodation and eatouts, transportation facilities to reach the destination etc to
vavad12@gmail.com along with your name, address and contact number. Your write-up will be published in
the VAVAD MAHASAMMELAN ISSUE instead of Diwali Issue. For any further queries you may call Pratibhaben Savla- 9900180922 or Bhavana Vichhivora – 9448460056.
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ગીના ાડનાર
ુ ી જન્મ:
પત્ર

બેંગોર ઘટક
શ્રીભતી લૈળારી અવભત શયીરાર વાલરા
ચેન્નાઈ ઘટક
ચાંદની હકયણ ભોયાયજી કેવનમા

શગાઈની ળધાઈ:

બેંગોર ઘટક
 ુનીત યવેળ ભાલજી વાલરા
ગીતાંજભર વંજીલ વલદ્યાવાગય તરલાય
આંધ્ર પ્રદે  ઘટક
 ખ્માતી ખુળાર રક્ષ્ભીચંદ ગારા
નીયલ વનવતન ગોવલિંદજી શહયમા
 વનભખર હકળોય ભગનરાર દે હઢમા
રૂર નલીન ાયે ખ
 CA ધ ૃવત પ્રદી રક્ષ્ભીચંદ વલવયીમા
બાવલન ગીયીળ કલ્માણજી ગોવય
ચેન્નાઈ ઘટક
 વલની વલજમ વાલરા
કાવતિક વલજમકુ ભાય ળાશ

ગ્નની ળધાઈ

આંધ્ર પ્રદે  ઘટક:
 CA લીયર હદનેળ રક્ષ્ભીચંદ વાલરા
ભચિંતન નયે ન્દ્ર શીયજી વોની

 શ્રુવત હશતેન ભણીરાર વંઘોઈ
યોનક જલેયચંદ તેજયાજજી જૈન
 લીયે ન લલ્રબજી વાલરા
હકિંજર અવશ્વન દે હઢમા
ચેન્નાઈ ઘટક:
 હશયે ન ચંક વલકભ
ભભતા જીતેન્દ્ર ળાશ
 કેજર ળાંતીરાર જેઠુ બાઈ ગારા
રૂબ બયતબાઈ ળાશ
ઉત્તર કણાા ટક ઘટક:
 નેશા હશતેન્દ્ર ખીભજી લીયા
વલયર ળળીકાંત દે લચંદ દે હઢમા

અહરષુંત રણ

બેંગોર ઘટક
શ્રીભતી ઉવભિરાફેન નેભીદાવ ગોગયી
ચેન્નાઈ ઘટક
ઝલેયફેન તરકળી વળલજી વાલરા
આંધ્ર પ્રદે  ઘટક
 અ.વૌ. જમશ્રીફેન હકળોય ભગનરાર દે હઢમા
 ભાતુશ્રી શાંવફાઈ બલાનજી ધયોડ
 ભાતુશ્રી ાનફાઈ મુયજી ભારુ




શીયજી મુરજી વાલરા
શ્રીભતી પ્રવભરાફેન ગુરાફ ગોવય

- ત્રી
- ફાયોઈ

- લાંકી

- ફંગરોય
- હદલ્શી

- વાબયાઈ
- વાબયાઈ
- ભુજુય
- ગોંડર
- ગઢળીળા
- ભેયાઉ

- શૈદયાફાદ
- મુફઈ
ં
- શૈદયાફાદ
- શૈદયાફાદ
- શૈદયાફાદ
- શૈદયાફાદ

- યાભાણીમા - ચેન્નાઈ
- ોયફંદય - કોઈમ્્તુય

- ફેયાજા

- શૈદયાફાદ

- ટોડા
- ખાડરા
- ફેયાજા
- તરલાણા

- શૈદયાફાદ
- મુફઈ
ં
- શૈદયાફાદ
- અંકોરા

- દે વરુય

-

-:મુફઈ
ં

ભોટી ખાખય - ચેન્નાઈ
ભુજ
- અભદાલાદ
નાના આવંફીમા - ચેન્નાઈ
બરુચ
- બરુચ

- દે લુય
- નલાલાવ

- ગદગ
- કોલ્શાુય

- ભુજુય

ઉ.લ. ૫૭

- લાંકી

ઉ.લ.૮૦

- ભુજુય
– ત્રી
– બોજામ
– ફેયાજા
– ભોટા યતાહડમા

ઉ.લ.64
ઉ.લ.83
ઉ.લ.80
ઉ.લ.84
ઉ.લ.64
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- શૈદયાફાદ
- શૈદયાફાદ
- શૈદયાફાદ
- શૈદયાફાદ
-:શૈદયાફાદ

મહષા MUNCH
નીર બેબીકોના ોીો

શામગ્રી : -નીય
250 gms
ફેફીકોનય
16 નંગ
ફટે ટા
3 Aફાપીને ભવે રા]
રવણ
4 કણી
રીરા ભયચા
2 થી 3
ભધ્મભ કદનો કાંદો
1
કોથભીય
1/4 જુ ડી
વોમા વોવ
1/2 ટે ફર સ્ ૂન
ભયી ાલડય
1/4 ચભચી
કોનય ફ્રોઅય
2 1/2 ટે ફર સ્ ૂન
ભેંદો
1/4 ક
ભીઠુ ં
સ્લાદાનુવાય
તેર
તલા ભાટે
રીત: નીય ને ફયોફય ભવી રેવ.ુ ં રવણ, કાંદો, ભયચા, કોથભીય ને ઝીણુ ં વભાયી રેવ.ુ ં ત્માયફાદ ભવે રા નીય ભાં
રવણ, કાંદો, ભયચાં, કોથભીય, વોમાવોવ, ફાપીને ભવે રા ફટે ટા, ભયીનો ાલડય અને ભીઠુ ં નાખી ફયોફય વભક્કવ કયી
રેવ.ુ ં આ વભશ્રણના એક વયખા 16 બાગ કયી ગોર ગોર લાી રેલા. ફેફીકોનયને આ ફોર ભાં લચભાં રગાડી દે વ.ુ ં આ
ગોાને ફંને શાથથી દફાલી દે વ ુ ં જેથી રોરીો જેલો આકાય ફને. તેરને ગયભ કયલા મુકવુ.ં રોરીોને ભેંદા ભાં
યગદોી લધાયાનો ભેંદો ખંખેયી તેરભાં તી રેલા.ગોલ્ડન બ્રાઉન થામ ત્માયે કાઢી રેલા. અને ગયભા ગયભ વોવ વાથે
ીયવલા.
દાના દે હઢયા [મદુરાઈ] 9600977757

ચોકો -નીર -ડીાઇટ

શામગ્રી :
કુ હકિંગ ચોકરેટ Aખભણેરી]
150 gms
ડામજેસ્ટીલ ભફસ્કીટ
10-12
ીવેરી વાકય
4 ટે ફર સ્ ૂન
તજ ાલડય
1 સ્ ૂન
ભાખણ
2 ટે ફર સ્ ૂન
નીય
100 gms
કોકો ાલડય
3 ટે ફર સ્ ૂન
ભાલો
4 ટે ફર સ્ ૂન
રીત: ડફર ફોઈરય ભાં ચોકરેટ ભેલ્ટ કયી એક ફાજુ મ ૂકી દે વ.ુ ં ભફસ્કીટનો ભ ૂકો કયી રેલો .એ ભ ૂકાભાં ભાખણ, થોડી
ીવેરી વાકય, થોડો તજ ાલડય એક વયખુ વભક્કવ કયી રેવ ુ ં શલે જે ફાઉર અથલા ગ્રાવ ભાં ડીરાઈટ વેટ કયલો
શોમ તે રેલો. વૌથી શેરા ફાઉર /ગ્રાવ ભાં નીચે શેરા આ ભુકાનો રેઅય નાખી વયખુ ં દફાલી રેવ.ુ ં ફીજી રેઅય
ભાં થોડો નીય અને વાકય વભક્કવ કયી નાખવુ.ં ત્માય ફાદ કોકો ાલડય, ભાલો, નીય, વાકય, તજ વભક્કવ કયી ત્રીજી
રેઅય કયલી. થોડુ ં દફાલી રેવ.ુ ં ત્માયફાદ ીગાે રી ચોકરેટ એભાં યે ડલી. અને ફ્રીઝ ભાં વેટ કયલા મુકલી. ખાલાથી થોડી
લાય શેરા ફશાય કાઢી રેલી કુ હકિંગ -ફેહકિંગ કમાય લગયની આ લાનગી ચોકો -નીય -ડીરાઇટ ખુફજ સ્લાહદષ્ટ છે .
ષેમ ાન [મદુરાઈ] 9843252462

હકચન ટીપ્શ

કાટ રાગેરા ચપુ-છયી-કાતય ય કાંદાનો યવ રગાડલાથી કાટ દૂ ય થઇ જળે.
પાટે રા દૂ ધ લડે ચાંદીના લાવણો કે ઘયે ણા વાપ કયલાથી તે ચભકી ઉઠળે.
દશીં લધુ ખાટું ડી ગયુ ં શોમ તો ાતા સુતયાઉ કડાભાં ફાંધી, ાણી વનતાયી રઇ ખ  ૂયતુ ં દૂ ધ ઉભેયલાથી ઉમોગભાં
રઈ ળકાળે.
રાદી- ટાઈલ્વ યના ડાઘ કાઢલા તેના ય ભીઠુ ં બબયાલવુ,ં છી કેયોવીનભાં ફોે લું
સ્ોંજ ઘવલાથી ડાઘ નીકી જળે.
ઈા નીવતન મોતા, બેંગોર. 080 - 23129881

ષેલ્થ ટી

સુઠ,
ં ભયી અને શયડે ના પ્રમોગ ફધાએ કમાય જ શળે યં ત ુ જમાયે એ ચોકકવ ભાત્રા ભાં અને ચોકકવ ટાઇભે રેલા ભાં આલે
ત્માયે તે આણને લધુ ં ભાં લધુ ં રાબદામક નીલડે છે :
 સુઠં – વલાય અને વાંજે , ફે લખત જમ્મા શેરા એક કરાકે ૧ ટી સ્ ૂન ( ગેવ ના ઉચાય ભાટે )




ભયી – ૪ – ૫ દાણા ૫-૬ લાગ્મા ની લચ્ચે વાંજના રેલી.

યુલાનોએ ૨-૪ દાણા જમ્મા છી ગલા અને નાના ફાકને ૨ ભયી ના દાણા આલા.
શયડે – ૧૮ લયવની ઉયનાને ૧ ટે ફર સ્ુન નયણા કોઠે રેલી.
૧૦૦ હદલવ એકધારુ રેલાથી શાડકાં, ભાંવ, ભજ્જજા ફધા ચોક્કખાં થઈ જળે.
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પ્રવતભા શાળા, બુંગોર.. 9900180922



પ્રેરક પ્રશુંગ—સ્ા ની ભાવા

સ્ળય ની ણ એક અરૌકીક બાા શોમ છે જે અનુબલે જ ભશેસ ૂવ થામ. આજ થી ૧૦-૧૨ લયવ શેરા અભાયી ફાજુ ના
ફંગરા ભાં થી એક ભાજી(૬૫-૭૦ લયવના) ભાયી ાવે ક્રોળીમો ળીખલા આલતા. શેરા તો એકાદ કરાક ફેવતા. છી ૩-૫
કરાક ફેવતા. ક્યાયે ક વોપા ય થોડી લાય સ ૂઈ ણ જતા. એભને અંગ્રેજી અને તેરગુ જ આલડતુ.ં ભને તેરગુ તો જયા ણ
ન આલડે અને અંગ્રેજી વભજાતુ ં ણ ફોરતા પાલતુ ં નશી. તો ણ ભાયી હદકયી અને કાભલાી વાથે ભી કાભ ચારતુ.ં
અભાયી લચ્ચે યે વીી ની આરે અને લાટકી વ્મલશાય ચાલુ થઇ ગયુ.ં
આભ જ ફધુજ વયવ ચારતુ ં શતુ.ં એભાં થોડા હદલવ એ હદકયી ને ત્માં યશેલા ગમા. ત્માં ભાંદા ડયા અને ઘણુ ં વભમ
ત્માંજ યશેવ ુ ં ડ્ુ.ં અને આ ફાજુ હુ ં ણ વંવાયની ભામાજાર ભાં ખોલાઈ ગઈ.

ણ થોડા હદલવ શેરા એ અચાનક ઘયે આવ્મા અને કાંઈજ ફોલ્મા લગય ભાયો શાથ કડી ફેવી ગમા. આંખો વજર
શતી. થોડી લાય છી અંગ્રેજી ભાંજ છોકયાલ ના ખફયઅંતય  ૂછયા. અને થોડી લાયે ઉબા થઇ ગમા. ણ એભની વજર
આંખો અને શાથો ની ઉષ્ભા એ અંદય સુધી ભને શચભચાલી દીધી. ભાયા ઉય ભને જ ખીજ ચઢી કે હુ ં કે ટરી નગુણી છં.
આટરા લોભાં ક્યાયે એભની ુચ્છા ણ ન કયી. એભને તો ખારી ોતાણાની હપ
ુ ં જોઈતી શતી. બાા ણ અભને નડતી
ન શતી.એભના સ્ળય થી આ વત્મનો અનુબલ થઇ ગમો.

ચુંદન ષરી ષરીયા, ષૈદરાબાદ. 9390430469 

ઉદાયતાની નાની નાની ક્ષણો

- રૂબ તુયખીમા(અંતયભનનો વાદ)

ઉદાયતાનુ ં દયે ક કામય ભશાવાગયભાંના એક ભફિંદુ જેવુ ં શોમ છે , જો તભે એ કૃત્મ ન કયો તો વદાકા ભાટે દુ રયબ ફની જામ છે
એની અનુભ ૂવત ભને ભાયા દીકયા વલલાન તથા એની ફાવખી યાળી ાવેથી થઇ. યવલલાયની એક વાંજે ઘયનાં ફશાય ગમા
શતાં. હુ ં અને વલલાન ઘયે એકરા જ શતાં. થોડો વભમ એની વાથે યભતો યમ્મા છી વલલાન કશે કે એને યાળી વાથે
વાઈકભરિંગ કયલા જવુ ં છે . ભેં યાળીને પોન કયીને ફોરાલી અને અભે ત્રણે ાયવી કોરોનીના ફગીચાભાં શોંચી ગમાં.
વાભાન્દ્મણે હુ ં વાઈકભરિંગ ભાટે વલલાનની વાથે નથી જતો. એ હદલવે એ ફંનેને વાઈકભરિંગ કયતા, યે વ રગાલતા, એક
ફીજાની લાટ જોતાં અને ડી જામ ત્માયે શાથ આીને વશામ કયતાં જોઇને ભને આનંદ – આશ્ચમય થયુ.ં
એટલું જ નશીં થોડી લાયભાં વલલાન અને યાળીને વાઈકભરિંગ કયતા જોલા ભાટે ાવેની ઝંડટ્ટીભાંથી એક અઢી લયનો
નાનો ફાક આવ્મો, એટરે યાળી ભાયી ાવે આલી અને ભને  ૂછ્ુ,ં કે એની વાઇકરના કેહયમય ય જે યભકડુ ં શતુ ં તે ેરા
ફાકને આી દે ? ચાય લયની નાનકડી ફાકીની આલી ઉદાયતા જોઇને હુ ં ડઘાઈ ગમો. વલલાને ણ એજ ઈચ્છા વ્મક્કત
કયી. ભેં શા ાડી એટરે એ ફંને જણે ેરાં ફાકને એભનાં યભકડાં આપમાં. ેરો ફાક તો એટરો આનંહદત થમો, એ
તયત જ દોડીને એની ભાં ાવે ગમો અને ભે ર યભકડાં ઉલ્રાવબેય ફતાલલા રાગ્મો. વલલાન અને યાળીની આંખોભાં એક
અજફ ચભક શતી જેભાં એભણે જીલનભાં ઉદાત્ત ફોધાઠ અને ભાનલમ ૂલ્મોની ચભક શતી. ઉદાયતાનુ ં એક નાનકડુ ં કૃ ત્મ
ણ કોઈકના જીલનભાં કેટરો આનંદ રાલી ળકે છે એ અભે અનુબવ્યુ.ં બરેને થોડી ક્ષણો ભાટે શોમ ણ ેરા ફાકના
ચશેયા ય કેવ ુ ં ક્સ્ભત પ્રવયી ગયુ!ં
એ હદલવે હુ ં નાના ભુરકાંઓ ાવેથી ળીખ્મો કે જીલનની શ્રેષ્ઠ ક્ષણો નાની શોમ છે , અનાભી શોમ છે અને ત્લહયત ભ ૂરાઈ
જામ એલી ઉદાયતાની એ ક્ષણો શોમ છે .

વંકરન : રક્ષ્ભીફેન વલછીલોયા, ફેંગરોય. 9448486849 

ુ શુંદે “ાુંત લોમાું વળચારજો“
માનળને શભ

ક્રોધ અને ભાનરૂી અજગય શાલી થામ છે જ્માયે ,
અને તાયા આત્ભા ય ક્જો કયી રે ત્માયે ,

શે ભાનલ ,યોજ યાતના તું સુએ છે જ્માયે ,

તને નયકના દ્વાયે રઈ જામ છે જ્માયે ,

ને જગત ના વલચાયો ળાંત થામ ત્માયે ,

ળાંત ોભા વલચાયજે ત્માયે , તાયે શું કયવું છે ?

આત્ભા ને ભન વાથે જોડે છે જ્માયે ,
ળાંત ોભા વલચાયજે ત્માયે , તાયે શું કયવું છે ?

વલચામાય લગય અજ્ઞાની જેવું જીલે છે જ્માયે ,
જ્ઞાનરૂી પ્રકાળ ભાટે જયા વલચાયી રે ત્માયે ,

ભન તાયા આત્ભા ને ધોખો આે છે જ્માયે ,

ભાનલ બલ વાકાય કયી આત્ભળાંતી ભાટે જીલવુ શોમ જ્માયે ,

આત્ભાના સ્લબાલથી દુ ય રઈ જામ ત્માયે ,

ળાંત ોભા વલચાયજે ત્માયે , તાયે શું કયવું છે ?

અને તને વલબાલ ભા રઈ જામ છે જ્માયે ,

શૌ પ્રભાબેન ાુંતીા છે ડા (બેલ્ારી) 8392267382 

ળાંત ોભા વલચાયજે ત્માયે , તાયે શું કયવું છે ?
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Extraordinary True Stories About Ordinary People
It was the beginning of summer. I was boarding Udyan Express at Gulbarga railway station. My destination was
Bangalore. As I boarded the train, I saw that the second-class reserved compartment was jam-packed with people. I sat
down and was pushed to the corner of the berth. Though it was meant for three people, there were already six of us
sitting on it…
The ticket collector came in and started checking people's tickets and reservations.. Suddenly, he looked in my
direction and asked, 'What about your ticket?' 'I have already shown my ticket to you,' I said.
'Not you, madam, the girl hiding below your berth. Hey, come out, where is your ticket?' I realized that someone was
sitting below my berth. When the collector yelled at her, the girl came out of hiding.
She was thin, dark, scared and looked like she had been crying profusely. She must have been about thirteen or fourteen years old.She had uncombed hair and was dressed in a torn skirt and blouse. She was trembling and folded both
her hands.. The collector started forcibly pulling her out from the compartment. Suddenly, I had a strange feeling. I
stood up and called out to the collector. 'Sir, I will pay for her ticket,' I said. Then he looked at me and said, 'Madam, if
you give her ten rupees, she will be much happier with that than with the ticket.' I did not listen to him. I told the collector to give me a ticket to the last destination, Bangalore, so that the girl could get down wherever she wanted.
Slowly, she started talking. She told me that her name was Chitra. She lived in a village near Bidar. Her father
was a coolie and she had lost her mother at birth. Her father had remarried and had two sons with her stepmother. But
a few months ago, her father had died. Her stepmother started beating her often and did not give her food. She was
tired of that life. She did not have anybody to support her so she left home in search of something better.
By this time, the train had reached Bangalore. I said goodbye to Chitra and got down from the train. My driver
came and picked up my bags. I felt someone watching me. When I turned back, Chitra was standing there and looking
at me with sad eyes. But there was nothing more that I could do. I had paid her ticket out of compassion but I had never
thought that she was going to be my responsibility!...I told her to get into my car. My driver looked at the girl curiously.
I told him to take us to my friend Ram's place. Ram ran separate shelter homes for boys and girls. We at the Infosys
Foundation supported him financially. I thought Chitra could stay there for some time and we could talk about her future after I came back from my tours.
I was not sure if Chitra would even be there. But to my surprise, I saw Chitra looking much happier than before.
Ram suggested that Chitra could go to a high school nearby. I immediately agreed and said that I would sponsor her
expenses as long as she continued to study. I left the shelter knowing that Chitra had found a home and a new direction
in her life.
I got busier and my visits to the shelter reduced to once a year. But I always enquired about Chitra's well-being
over the phone. I knew that she was studying well and that her progress was good.. I offered to sponsor her college
studies if she wanted to continue studying. But she said, 'No, Akka. I have talked to my friends and made up my mind. I
would like to do my diploma in computer science so that I can immediately get a job after three years.' She wanted to
become economically independent as soon as possible.. Chitra obtained her diploma with flying colours. She also got a
job in a software company as an assistant testing engineer. When she got her first salary, she came to my office with a
sari and a box of sweets.
One day, when I was in Delhi, I got a call from Chitra. She was very happy. 'Akka, my company is sending me to
USA! I wanted to meet you and take your blessings but you are not here in Bangalore.'.
Years passed. Occasionally, I received an e-mail from Chitra. She was doing very well in her career. She was posted
across several cities in USA and was enjoying life. I silently prayed that she should always be happy wherever she was.
Years later, I was invited to deliver a lecture in San Francisco for Kannada Koota, an organization where families
who speak Kannada meet and organize events. The lecture was in a convention hall of a hotel and I decided to stay at
the same hotel. After the lecture, I was planning to leave for the airport. When I checked out of the hotel room and
went to the reception counter to pay the bill, the receptionist said, 'Ma'am, you don't need to pay us anything. The lady
over there has already settled your bill. She must know you pretty well.' I turned around and found Chitra there.
She was standing with a young white man and wore a beautiful sari. She was looking very pretty with short hair.
Her dark eyes were beaming with happiness and pride. As soon as she saw me, she gave me a brilliant smile, hugged
me and touched my feet. I was overwhelmed with joy and did not know what to say. I was very happy to see the way
things had turned out for Chitra. But I came back to my original question. 'Chitra, why did you pay my hotel bill? That is
not right.' suddenly sobbing, she hugged me and said, 'Because you paid for my ticket from Bombay to Bangalore!'
(Sudha Murthy, chairperson, Infosys Foundation and author, is known for her ability to glean interesting stories from the
lives of ordinary people and weave these narratives into a unique blend of anecdote and fable. Excerpted with permission from Penguin Books India from Sudha Murthy's 'The Day I Stopped Drinking Milk: Life Stories From Here and
There')
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What Bungee jumping taught me…
I have always wanted to do Bungee Jumping.
A few weeks ago, we were holidaying in Nepal. We went to this awesome resort cheekily called 'The Last Resort'.
The place was breath taking. It had the world's 3rd highest Bungee Jump (a little over 520 feet). That’s like jumping
from the top of a 47-floor high-rise apartment. Ouch!!! In the introduction session on Bungee jumping, the guide remarked, in the last 6 years they had zero fatality rate. That increased my courage. He also promised, in case there was a
fatality, they would give 100% refund. That evoked a round of nervous laughter from the crowd.
Bah! My darling wife's facial expression in that moment said, 'This guy is crazy". 'She looked at me with wide
eyes that pleaded, 'Please say no you are NOT going to do this'. You see, I am one of those rare husbands who have the
courage to defy my wife's instructions. (I pray she is not reading this LSM. After all, there are limits to a man's courage
too, isn't it.) I did Bungee jumping there. It was an out of the world experience.
Was I scared? Of course. Did I think of giving up? The thought did occur. Did someone else give up? Yes a few
did. Did I give up? No. I went ahead.
Not only did I do it, my cousin, their kids, our 18-year-old son and our 13 year young daughter Mahek too did.
Mahek was one of the youngest ever and the Bungee jump master was thrilled with her grit. He congratulated her on
being so young and so courageous.
Putting my modesty aside, I must share; my jump inspired her to take the literal plunge. Bungee jumping was
more than an adventure or crossing off an impossible thing from my 'to do' list. Bungee jumping taught me a few important things about life. Things like Bungee jumping, sky diving, deep sea diving are experiences that have the capacity to redefine life. They are also great life metaphors for doing something that we are scared of.
My Bungee jump made me contemplate on the list of things that I believed are very difficult for me hence were
being avoided at all costs. Now, I wanted to give all of them a shot. This includes going to do a one-month long mountaineering course coming summer. They say many fit people give up during this course. I weigh only 93 kgs. So you can
imagine...
This includes wanting to do sky diving at the earliest half an opportunity. This includes running a marathon in
less than 4 hours before January ends. Today, the maximum I have run at a go is 14 kms. That too was in about 1 hour
and 45 minutes. This means I have to improve my stamina 300 % and my speed 40% within 5 months. Yeah man! Can
do!!! Want to do!
Bungee jumping made me realize, we can talk endlessly about things we want to do but till we actually do it, all
the talking means 'nothing'. Life looks very different on the edge of the jumping ledge. Most importantly, after the
jump, every jumper says, it is not as difficult as it looks.
The truth is, it is more exciting than difficult. You see, next day, I went for a much more difficult jump which is
called the 'Canyon Swing'. It was simply mind blowing...I felt like a hero. Most importantly, I saw in the eyes of our kids
their father as a hero.
Ahaaa, now I move into the whispering mode in this mail. Imagine, I am asking you to lean across and come
closer to me. Imagine, I want to share a secret with you and I do not want anyone else to hear this secret. This secret is
'for your ears only'. (shades of James Bond)
Let me share a simple secret with you on how did I actually do the jump.
Well, when I saw the plummeting heights below, I was scared. There were huge boulders and a flowing river
below. I could imagine my head banging against these rocks and my head split wide open. I could imagine my family
crying. As I imagined these scenes my heart was doing somersaults within the confines of my cartilage. I wanted to feel
courageous but I miserably failed. I wanted to smile but my facial muscles seemed to have frozen. 'My good lord', what
craziness.... these were the words that were playing kabaddi in my mind.
But I decided to go ahead. I decided I am not going to think about the actual jump, I am just going to focus on
the small steps. A song came to my mind, 'Dil hai chota sa, choti si asha...'.
First step, register. I did. Second step, reach the bridge for the jump. I did. Third jump, get into the harness. I did.
Fourth step, watch how the person before me jumped and was alive!!! I did and I smiled a feeble one. Fifth step, take a
few smallest possible steps towards the ledge. I did. A few more. Oh no! Come on...just focus on the smallest step I told
myself. I did. Now, stand at the edge of the ledge, I did.
You see, all this while, I did not look down, I just focused on the small steps to be taken. And, I did.
Standing at the ledge was the moment of truth. My family was cheering me hoarse. They were so excited I was
doing it. There was no way I can let them down.
I took a deep breath and jumped. Actually it was a jump; it was a small step into the abyss. The first thought post
the jump (? ) was, 'I am crazy to do this'. For a few seconds, I had acute fear. And then, ecstasy. Wow, this is awesome.... The breeze, the scene, the adrenaline, the bounce. Wow! And the jump was over.
Will you believe me when I write; I was a tad sad that the jump was over. I wanted more!!! Now, this was crazy I
thought and I smiled to myself. Arre wah! I could smile! My smile is back, my smile is back, I thought and laughed. Here
I was hanging upside down and I was laughing.
Brilliant! I faced just a few moments of fear and I gained an experience of a lifetime. I did so by focusing on one small
(continued on page 21)
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ભોદી....ભોદી....ભોદી....સુયભેન છે નયે ન્દ્રભોદી,

ુ મ ૨૦૧૪ યગ
ુ મ
શભ

બાયતીમ જનતા ાટી ને વરાભત એકભતથી જોડી,
કોંગ્રેવ ાટીના વપામા કાજે અલનલી ખાઈ ખોદી,

જનતા દ્વાયા ડકાયભમ રરકાયી, જે વયકાય છે ફોદી.
ભોંઘલાયી, ભ્રષ્ટાચાય, ને યાજકાયણની અનેક ફંધનભમ ફેડી,
વભસ્ત બાયતના ફન્દ્મા પ્રલાવી, જાશેયભાં જગને
ં
છે ડી,

અજૉનભમ વાતકોઠાની કવોટીભમ અનેક રશેયોને બેદી,

જમ...જમ...ગયલી ગુજયાત, ગૌયલલંત છે ટોી, ાઘ ને છે ડી.
વલયત્ર અનેયા વલકાવ ંથ , વંગીન આત્ભીમ બાલોને જગાડી,

મોજનાવબય ફંધાયણભાં ઉબયે પ્રગવતભમ, નલીન ફને આઝાદી,
‘ધીય’ જગતબયભાં બાલી બાયત દે ળ ફનળે, વમ ૃદ્ધ ને અગાડી,
“ન.ભો” પ્રધાનભંત્રી ની સુરશેય, આે આળીલાય દ જનક ભાડી.

‘ધીય’ છોટુબાઈ ધયોડ, ફેંગરોય 9343829299

વળચારતો રષી ગયો ....

નાનો શતો ત્માયે સ્કૂર ભાં શોભ લકય અને ક્કરાવ લકય ની ભાથાકૂટ ભાં

વલચાય આવ્મો કે કેભ નશી હુ ં કફડ્ડી અને ક્રીકે ટ ભાં ણ યવ રઉં ...ણ વલચાયતો જ યશી ગમો .
૭ ભી ક્કરાવ ભાં આવ્મો , ગોલા ની ટુય ય જતા ફધા વભત્ર ગણ

ફાુજી ને રૂ . ૧૦૦/- ભાંગલાનો વલચાય આવ્મો ... ણ વલચાયતો જ યશી ગમો.
કોરેજ ભાં આવ્મો, આકીટે ક્કચય કયવુ ં શતુ,ં ભાક્કવય ઓછા આવ્મા શતા

એડવભળન ભાટે ફીજી લાય યીક્ષા આલી શતી... ણ વલચાયતો જ યશી ગમો
ભોટા થમો , રગ્ન થમા, યીલાય થમો, જીમ્ભેદાયીઓ લધી ,

ધંધાકીમ ભોકો આવ્મો , ફેન્દ્ગરોય સ્થાંતય થલાનો.... ણ વલચાયતો જ યશી ગમો
આધુવનક અને એક અંતય યાષ્રીમ સ્તય ની ાઠળાા ચાલુ કયલાનો આવ્મો વલચાય

ત્રણ વભત્રો ના જુ દા જુ દા વલચાય , ા ા ગરી ભાં જ ડગભગી ગમા અને હુ ં .... વલચાયતો જ યશી ગમો
ધંધાભાં ણ એક વલદે ળી કંની વાથે કામયયત થલાની તક વાંડી

યોકાણ ભોટો છે , પેર થઇ જઈળ? તો એભ કયી .. વલચાયતો જ યશી ગમો
કેટરીક વંસ્થાઓ ભાં ઉચ્ચ દલી ાભલા ના ભળ્મા ભોકાઓ અનેક
હયસ્ક રેલાની શા અને ના લચ્ચે ..... વલચાયતો જ યશી ગમો

સ્લાસ્્મ વંફધ
ં ી ુસ્તકો લાંચી , આવ્મો વલચાય નેચયુ ોથી ને અનાલલાનો ,
શજી ણ વલચાયો ના લભભાં ગોથા ખાવુ ં છં અને.... વલચાયતો જ યશી જાઉં છં

‘ક્યા વે ક્યા શો ગમા’ નો અપવોવ નથી , જીલન ભાં ‘જ્માદા નશી તો થોડા ’ ાભેર નો વંતો તો છે
અને આજે વલચાયતો જ નશી યશી જાઉં અને કવલતા વં ૂણય કયલાનો વંતો તો છે
વલચાયતા જ ના યશો , વનાઓ ને વના થી ફશાય કાઢો

‘power of now’ ને અનાઓ , જીલન ની આ નલી ળૈરી ને અનાઓ વભત્રો .
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તાયાચંદ ધયોડ,શૈદયાફાદ. ૯૮૪૯૦ ૧૭૭૫૨

ભાનનીમ નયે ન્દ્ર ભોદી પ્રચંડ ફહુભતી થી વલજમી થમા ત્માયે
રખેર કવલતા:

શમેટી

ષાક ળાગી

શાક લાગી ભોદીની વલશ્વભાં યે ..
ગુજયાતે હદધો વુત
જ્માં ગાંધી લલ્રબ જેલા શુયલીયો યે ..
ભોયાયજી શ્રી યાજચંર વંત
પ્રાણ ફંક્યા ખેડૂતના શાડ ભાં યે ..
કામયતાને કીધી ભશંત
વન ૨૦૧૪ ભાં યે
.......
વલકાવ નો લગાડયો ઘન્દ્ટ ...
શાક લાગી ભોદીની વલશ્વભાં યે ...
મણીબેન રામજી છે ડા (મદુરાઈ), ગામ ક્ષબદડા.

અંધકાયે યાત વભેટી,
વના સુતા લાત વભેટી,
આંખો ખોરી ઝયણું જાગે,
કાંઠા ઊંઘે જાત વભેટી.
યસ્તો અધી યાતે જાગી,
ફેઠો છે આઘાત વભેટી.
શેરા શેરા અજલાાના
હકયણો ઉગ્મા ઘાત વભેટી.
ફરોએ ખોરી ાંખડીઓ
તંગીમા એ બાત વભેટી.
ઝાક ટકી ફરો યથી
યં ગોની ઓકાત વભેટી
વાંજ ઢી ગઈ ધીભે ધીભે
સ ૂયજની વોગાત વભેટી.

શુંકન: રમીા ળીરા, ચેન્નાઈ. 7299163350
जो चाहा कभी पाया नह ीं,
जो पाया कभी सोचा नह ीं,
जो सोचा कभी ममऱा नह ीं,
કચ્છી અઈંમા તેંજો ગલય આમ.........
जो ममऱा रास आया नह ीं,
આંકે કચ્છ જી વેય કેણી આમ, ત શરો મુ ં બેયા.....
जो खोया वो याद आता है
કચ્છ મુજો ખેરાતો ને ભોયકે તો ભરક ભેં
पर
શરો આંઉ આંકે કચ્છ લતાઇંઆ ચારી ડીએં જી જરક ભેં
जो पाया - सींभाऱा जाता नह ीं ,
ડુ ગ
ં ય આમ કાયો ને યણ આમ ધોયો
क्यों
શાજી ીય કે ભનીમેંતા ફોયો.
अजीब सी पहे ऱ है ज़िन्दगी
जजसको कोई सुऱझा पाता नह ीं.
નાયામણ વયોલય ને ભડઈ જો ધયીઓ,
जीवन में कभी समझौता करना पडे
કચ્છ મુજો શુ ધન વે બયીઓ.
तो कोई बडी बात नह ीं है ,
શકડી બયા આમ કકય બટ, ળીળ ભશેર અને આઈ વાયા,
क्योंकक,
શરો નેયેરા યાજ ભશેર, કોટે શ્વય અને અંફે ધાભ.
झक
ु ता वह है जजसमें जान होती है ,
નંઢી લડી ંજ વતવથ કયાજે ફાલન ફેતારા ગાભ ભેં,
अकड तो मुरदे की पहचान होती है ।
ગુણવાગયસ ૂયી જી વભાધી આમ ફઉંતેય જીનારમ ધાભ ભેં.
ज़िन्दगी जीने के दो तर के होते है !
ફાલન ડેહયમે લાયો વતયથ બરેશ્વય લખણાજેતો,
पहऱा: जो पसींद है उसे हामसऱ करना सीख ऱो.!
અાઢી
ફીજ જો ઓછલ ાંજો નલો લયે ચોલાજેતો.
दस
ू रा: जो हामसऱ है उसे पसींद करना सीख ऱो.!
जजींदगी जीना आसान नह ीं होता;
ચંધય કે નેયેને નાહયમેર જી જોડ લધાયાજેતી,
बबना सींघषष कोई महान नह ीं होता.!
ફેપો કયે ને, ગજીઓ ગાઈને, ભટુકડી યભાજેતી.
जजींदगी बहुत कुछ मसखाती है ;
ાંજી ફાઈઉં કચ્છી બયત અને ફાંધણી ભેં ળોબેત્યુ,ં
कभी हीं सती है तो कभी रुऱाती है ;
કચ્છી ભાડુ ભેં પેરેરીયુ ં નત નઈ કરા ઓબયાજેતીઉ.
पर जो हर हाऱ में खुश रहते हैं;
ભાતાજે ભઢ ઘી ફોરાજેતો જેતે લઠા અઈ આળાુયાભાં,
जजींदगी उनके आगे सर झक
ु ाती है ।
કંઠી અબડાવો કે લાગડ, ાં ભે આઈયુ ં બા બા.
चेहरे की हीं सी से हर गम चुराओ;
જતે નેયીયુ ં ઓતે લાડીઉં અને ખેતય ડવજેતા,
बहुत कुछ बोऱो पर कुछ ना छुपाओ;
ણ શણે બેયા બેયા ફોયા ફાલ ચોબેંતા.
खुद ना रूठो कभी पर सबको मनाओ;
रा़ि है ये जजींदगी का बस जीते चऱे जाओ।
ુ યક્ષા કઈયુ ં ઝાડ ઓગાઇયુ ં ને ભે ફાલ શટાઇયુ,ં
"गज
र
ह
ई
जजीं
द
गी
को
कभी
याद
न
कर,
બેયા ભરેને ાંજે લતન કે ાછો નીરોછભ બનાઈયુ.ં
ु
ु
तकद र मे जो मऱखा है उसकी फयाषद न कर...
ભુતડા અને ભઠડીયુ ં ખાયકુ ં શતે જો ભેલો ચોલાજેતો,
जो होगा वो होकर रहे गा,
ગોફીટ ને ેડે બેયો કલાન ણ લખાણાજેતો.
तु कऱकी कफकर मे अपनी आज की हसी बबाषद न कर...
ગો ભાની ને ભેઠી છામ શી ંજો ખેણ આમ,
हीं स मरते हुये भी गाता है
બરે આઉં અઈંમા ફેંગરોયજો ણ કચ્છી આઈંમા તેંજો ગલય આમ.
और
ણ કચ્છી આઈંમા તેંજો ગલય આમ.
मोर नाचते हुये भी रोता है ....
Sankalan
:Leena
Dovin Rambhia, Bangalore. 9980495800
Sankalan: Pankaj Vallabhaji Savla, Hyderabad.
93945 53154.
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મષામાનળીને ભાળાુંજક્ષ

(પ્રથભ ુણ્મ વતવથ વનવભત્તે ધીયજબાઈ કાડીઆને શ્રદ્ધાંજભર) (યાગ: જશાં ડાર ડાર ય)
જેના યોભ યોભભાં લશેતી શતી વેલાની અમ ૃતધાયા,
ધીયજબાઈને લંદન અભાયા....(૨)
ભાનલ વેલાને ભાધલ વેલા ભાની જીલી જનાયા, ધીયજબાઈને લંદન અભાયા (૨)
જમ ભાનલી...ભશાભાનલી....(૨)
ભાતા અમ ૃત અને વતા ટોકયળીબાઈની આંખના તાયા...,...(૨) શતા આંખના તાયા
ધભય વંગીની રીરભફેન વંગાથે કામય કમાય ફહુ વાયા...વત્કામય કમાય ફહુ વાયા
ુત્ર સુળીર ને ુત્રી લાય ય વ્શાર લયવાલી જનાયા....
ધીયજબાઈને લંદન અભાયા...(૨) જમ ભાનલી ભશાભાનલી...

૧

અનેક વંસ્થાઓના સ્થંબ ફની ફન્દ્મા એ વજૉનશાયા.... ફન્દ્મા એ વજૉનશાયા
વળક્ષણ વંસ્થાઓ ઉબી કયી ફન્દ્મા વલદ્યાથીઓના તાયણશાયા... ફન્દ્મા તાયણશાયા
જીલરેણ દદીઓની વશામ કયી હદરોભાં લવી જનાયા.... ધીયજબાઈને લંદન અભાયા
જમ ભાનલી ભશાભાનલી... (૨)

૨

અનાથોના એ નાથ ફન્દ્મા, વાધવભિક ના વશાયા .....(૨)
જભણો આે ડાફો ના જાણે એ યીતે આી જનાયા... અાલી જનાયા....
ભોટા વાથે ભવરતો કયે નાના વાથે બી જનાયા....ધીયજબાઈને... લંદન અભાયા(૨)
જમ ભાનલી ભશાભાનલી... (૨)

૩

દભક્ષણ બાયત ક.લી.ઓ. વભાજના એ વતાભશ...ભવીશા...ફન્દ્મા એ ભવીશા
એભના વાનીધ્મભાં યશી ભી અભને ભી નલી વલચાયણા....(૨)
ભી નલી વલચાયધાયા
“અજ્ઞાની” કશે છે આણને કે લા એવપ્રર ફર ફનાવ્મા....(૨)
જમ ભાનલી ભશાભાનલી... (૩)

રચીયતા..”અજ્ઞાની” મષેન્ર દે ળી ળોરા, ષૈદરાબાદ.

ried youth)
The Details of the Event:
16th August,2014 (Saturday)
DATES : 16th & 17th August, ‘14
10.30am to 12.30 pm - Inaugural Session
VENUE : Summer Green REsort - About
and a talk on Challenges by a re20kms from Hyderabad City puted speaker.
DRESS CODE:
1.00 pm to 2.00pm - Lunch
1st Day : White T Shirt or Top and Blue
2.00 pm to 4.00pm - Outbound activities
Jeans
4.00pm to 4.30pm - High Tea
2nd Day: Black T Shirt or Top and Blue
4.30 pm to 6.30pm - Outbound Activity
Jeans
6.30pm to 7.30pm - DJ Party etc
AGE LIMIT : 18 years & above (only unmar7.30pm to 8.30pm - Dinner

YOUTH CAMP - HYDERABAD
HUNGAMA

8.30pm to 11.00pm - Group activity, talent
show, treasure hunt etc.
17th August,2014 (Sunday)
7.30 to 8.30 am - Morning activity, Swimming, Rain Dance etc.
8.30 to 10.00 am - Breakfast, Getting
Ready
10.00 to 11.00am - Indoor activity
11.00 to 12.00pm - Closing Formalities
12.00 to 1.00pm - Lunch

BE

THERE !

 એક હદલવ ળંકય બગલાન ોતાનુ વત્રશુ ળોધી યહ્યા શતા. તેભણે ાલયતીને ુછ્ુ - વપ્રમે.. તભે ભારુ વત્રશુ જોયુ કે ?
ાલયતી - અયે શા આજે એ આણા ભચયં જીલ(ગણેળજી) રઈ ગમા છે .
ળંકયજી - આજે રાડુ ના ળોખીન ગણેળને વત્રશુની જરૂય કે ભ ડી ?
ાલયતી - એ તો કોઈએ આજે પ્રવાદભાં ભેગી ધયાલી છે ને એટરે.. !!!

 એક લખત એક ચીની અભેહયકાના ફાયભાં ગમો ,ત્માં તેણે સ્ટીલન સ્ીરફગયને જોમો. તે ખુળ થઈને તેનો ઓટોગ્રાપ રેલા
ગમો.
સ્ીરફગે ઓટોગ્રાપ આલાને ફદરે ગુસ્વાભાં એક થપડ રગાલી અને ફોલ્મો તભે રોકોએ અભાયા રય શાફયય ય
ફોમ્ફ પેક્યા શતા ગેટ આઉટ
ચીની વલચાયભાં ડી ગમો અન ફોલ્મો - અભે નશી જાાનીઓએ પે ક્યો શતો
સ્ીરફગય - ચામનીઝ ,જાાનીઝ ,તામલાનીઝ ફધા વયખા.
ચીનીએ ણ એક થપડ સ્ીરફગયને રગાલીને કહ્યુ - તભાયે કાયણે ટામટે વનક ડૂ્યુ ,જેભા ભાયા દાદા-યદાદા શતા.
સ્ીરફગય વલચાયભાં ડી ગમો અને ફોલ્મો - એ તો આઈવફગયને કાયણે ડૂ્યુ શતુ ,ભાયા કાયણે નશી.
ચીની - આઈવફગય ,સ્ીરફગય ,કાલ્વયફગય ફધા વયખા.

 કસ્ટભય : એલી ચા ીલડાલ જેને ીને તન ભન ઝૂભી ઉઠે, ળયીય રશેયાલલા ભાંડે અને હદર ભચરી જામ.
લેટય – અભાયી ત્માં બેવનું દૂ ધ આલે છે , નાગણનુ નશી.
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રોમ રોમ ની ભાવા ~

ગુરાફ દે હઢમા

દે શ ભાં જીલ છે તે રગી સ્ળય જીલે છે . પ્રતીક્ષા નો શાડ લટાવ્મા છી આલતી વભરનની ક્ષણો ભાટે જોમા,
વાંબળ્ર્મા, ફોલ્મા ઉય વલોયી ફની ફેવે છે બેટલાનો બાલ. સ્ળય તે બાલની ગંગોત્રી છે .
ઉત્વલ / તેશલાય તો ભને સ્ળયપ્રધાન રાગે છે . કાે કોઈ કુ ભકુ ભ નો ચાંદરો કયે ત્માયે થતો અંગુરી સ્ળય, ઉય
અક્ષત રગાડે ત્માયે થતો મ ૃદુ શથેી નો સ્ળય, ચાંદરો સકામ
ંૂ
ત્માયે કા ય લયતાતી તેની શલી શાજયી, બોજન
લખતે ીયવનાયના આગ્રશ અને યોક્કનાયના પ્રવતકાયભાં પ્રેભ બમાય સ્ળય નુ ં આદાન પ્રદાન થામ છે .
સ્લચ્છ વનરે યે તીનો વલાયનો ળીત સ્ળય, લૈળાખના ફોયનો તપત સ્ળય, મુડન
ં
કયાલેરા વળશુન
ં ા ભસ્તકનો મ ૃદુ
સ્ળય, નદીની બેખડ ાવેની કાંની ટે કયીનો કંકય યહશત યે ળભી સ્ળય .
ાયવભણીના સ્ળયથી રોઢુ ં વોનુ ં ફને એતો પ્રવતક રૂેજ કે શલાયુ ં શળે. ખયે ખય તો ાયવભણી જેલા ભાનલી નો
સ્ળયજ કોઈનુ ં જીલન ફદરી નાખે છે .
સ્ળય નો યોકડો જલાફ કોણ દે છે ? રજાભણી. આણુ ં અડવુ ં એને ગમ્યુ ં લા ન ગમ્યુ ં એભ તો કેભ કશે, એ રાજલંતી
ખયીને !

કોશો

વંકરન : પ્રવતબા વાલરા, ફંગરોય. 9900180922 

કોરવાની કાીભાં જોઈ ભને શવવુ ં આવ્યુ,ં ત્માયે ભાયી ધલરતા ય કોરવાને શવવુ ં આવ્યુ.ં
ભેં  ૂછ્ું : “તુ ં કેભ શસ્મો?”

એ કશે : “બાઈ તુ ં કે ભ શસ્મો?”
ભેં કહ્યું : “વંવાયભાં વલયથી અવધક તાયી કાાળ જોઇને!”
એ કશે : “ ભને તાયી ફાહ્ય ધલરતા જોઈને શવવુ ં આવ્યુ!ં ભેં તો ભાયી જાતને ફાીને, જગતને પ્રકાળ આી, ભાયી જાતને
કાી કયી, ણ તભે ભાણવોએ તો જગતને કાળં કયી ભાત્ર તભાયી જાતને જ ફાહ્ય યીતે ધોી કયી. અને બાઈ, અભે બરે
કાા શોઈએ તો ણ હદવ્મ તેજથી જશતા શીયા આનાય કોઈ શોમ તો તે અભે જ છીએ.

જાતને ફાી પ્રકાળ આનાય ય તભને શવવુ ં આલતુ ં શોમ, તો અભને ણ તભાયી ફગરા જેલી, ફાહ્ય ધલરતા ય શવવુ ં
કેભ ન આલે!
વાકયથી ગળ્યુ ં શુ?ં
વાગયથી વલળા શુ?ં
રોઢાથી કઠણ કોણ?
ઝેયથી કડવુ ં કોણ?
અક્ગ્નથી ગયભ શુ?ં

અણુથી નાનો કોણ?

કષો શ?ુંુ

પ્રેભ

ચંરથી વનભય શુ?ં

વત્મ

ભેઘથી ભશાન કોણ?

કંજૂવ

લનથી લેગલાન કોણ?

દુ ષ્ટ ભાણવ

ૈવાથી ભોંઘુ શુ?ં

ક્રોધ

રોબી

શ્રીભંતથી સુખી કોણ?
ભણીથી ભોંઘુ શુ?ં

ત

દાનલીય
ભન

સ્લભાન
વંતોી
ગુણ

વંકરન : ભંજુરાફેન કલ્માણજી ગડા, ફેંગરોય. 080 - 23203628 

દરે ક બ્દની ાછલ કર આળે એળા બ્દો ખાી જગ્યામાું ખો

૧) ______ નો સ્લાદ ભીઠો શોમ છે .

૨) ગહૃ શણીને ____ લગય ચારતુ ં નથી.

૫) રગબગ ફેંકોભાં _____ શોમ છે .

૬) યવોઈ ભાટે લયાતુ ં વાધન _____

૩) એક ભયાઠી રેખક નુ ં નાભ _____ છે .

૪) એક પ્રાણી _____

૭) બમ ભાડે તેવ ુ ં એટરે ______

૮) ભાર ભાટે રક તેભજ પ્રલાશી ભાટે _____ લયામ છે .

૯) એક હપલ્ભી શીયો ______ છે .

૧૦) ધનીકોને _____ની ભચિંતા છે .

૧૧) એક બગલાન નુ ં નાભ _____ છે .

૧૨) ફાક ને પેયલલા લયામ છે _____.

૧૫) ભશાન ખીરડી ( હક્રકે ટય ) છે ) _____ _____.

૧૬) ________ પ્રમોગ ળાા ભાં લયામ છે .

૧૭) જભીન નુ ં ભા ____ છે .

૧૮) પ્રખ્માત અથાણુ ં _____ છે .

૧૩) ભોટો આલાજ વાંબલા ભાટે ____ લયામ છે .

૧૪) આણને શવાલે છે ____

૧૯) એક યાળી ____ છે .
(Answers page 21)

૨૦) _____ લાગલાથી ભાણવભાં અક્કર આલે છે .
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EDITOR’S MESSAGE
FROM ME TO YOU …
Hello friends,
Asadhi Beej has showered us with the satisfying sweet fragrance of the wet earth. Wish you all a happy
new year. Thanks to the humble rain for showing up, though a little late this year. The predictions for the monsoon this year are not so good. A cause for worry because rain has an impact on everything.
The rains are such a great necessity of the whole ecosystem and mankind. They put life into the heart of the
whole universe! We have to go through the seasons of nature as they come, so also we have to live through
the seasons of life as they come. God is there to take care…..so let’ s leave the rest to him. To still the ripples
of worry, just click your smart phone on this QR code and enjoy the video that has more to say about the season’s of life and inspire….

Soon on the 5th of September will fall Teacher’s Day, bringing back to our mind those innocent, carefree
school days and the mischief filled college days……and the variety of teachers we’ve had…..The strict, the
loving, the happy, the ever cheerful, the interesting, the selfless, the always complaining, the never satisfied
with their students, the always partial to pet students types, the humourous.etc etc. Thanks to all of them for
they have made us what we are. But friends there is one common striking feature that all of them have, which
is, if you meet them after a couple of decades of leaving school they still have a valuable lesson to teach
you….that is why they are called Teachers !! On this note I would like to share a small instance….
A group of alumni, highly established in their careers, got together to visit their old university professor. Conversation soon turned into complaints about stress in work and life
Offering his guests coffee, the professor went to the kitchen and returned with a large pot of coffee and an
assortment of cups - porcelain, plastic, glass, crystal, some plain looking, some expensive, some exquisite telling them to help themselves to the coffee.
When all the students had a cup of coffee in hand, the professor said: "If you noticed, all the nice looking expensive cups have been taken up, leaving behind the plain and cheap ones. While it is normal for you to want
only the best for yourselves, that is the source of your problems and stress.
Be assured that the cup itself adds no quality to the coffee. In most cases it is just more expensive and in
some cases even hides what we drink. What all of you really wanted was coffee, not the cup, but you consciously went for the best cups... And then you began eyeing each other's cups.
Now consider this: Life is the coffee; the jobs, money and position in society are the cups. They are just tools
to hold and contain Life, and the type of cup we have does not define, nor change the quality of life we live.
Sometimes, by concentrating only on the cup, we fail to enjoy the coffee. Savor the coffee, not the cups! The
happiest people don't have the best of everything. They just make the best of everything.
Live simply… Care deeply… Speak kindly… Love generously.
God bless all our Teachers.
Bhavana Vichhivora .
(continued from page 14)
step at a time. To my family, I became a hero.
I realised, if I had waited to 'conquer' fear, I would have never done it in my entire life. My will to do it had to be greater
than my fear. And focus on the small forward steps.
I guess this is true about almost anything in life. Bungee jumping has changed my life, one small step at a time.
In your glorious life, what has been 'your' bungee jumping? With loads of love, prayers and exceptional wishes.
Narendra Goidani
(As I Live...I Learn, www.lifeschool.co.in) 
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RHYTHM DOWNPOUR
IIaiyaraaja who is one of the finest music composers in India, is also an instrumentalist, conductor, singer, and
a songwriter. He has composed more than 4500 songs and is the only composer in the history of cinema to
provide film scores for over 1000 films. particularly being acclaimed for his background scoring.Ilaiyaraja is
also known for creating music by fusing symphonic orchestration with traditional Indian instrumentation. He is
also the first Asian to compose a full symphony performed by the Royal Philharmonic Orchestra, London—
and is a recipient of Padma Bhushan, awarded by the Government. In 2012 he received the Sangeet Natak
Academi Award for his creative and experimental works in music field.
My vote for his best music goes to Ilayaraja's non filmy albums "How to Name It ? & Nothing But Wind"

LINK : YOUTUBE~How to Name it? – Ilaiyaraaja
LINK : YOUTUBE~Nothing But Wind – Ilaiyaraaja
Happy Listening,
Bhavesh Savla, Chennai. 9840209888



DESIGN COVER PAGE CONTEST
લાલડ એવપ્રર-જુ ન, ૨૦૧૪ અંકના મુખ  ૃષ્ઠ ભચત્ર(ડ્રોઈંગ) સ્ધાય ભાં બાગ રેનાય ફાકો :
આયતી જે ગારા, ફેંગરોય.

સુશાની ભની ગારા, ફેંગરોય.

ધીય ચંરળ
ે લીયા, ફેંગરોય.

ટીમા કલ્ેળ ધયોડ, ફેંગરોય.

બક્ક્કત ભયુય ળાશ, ફેંગરોય.
વાવનમા વભને છે ડા, વનઝાભાફાદ.
વંજના જમેળ ગડા, શૈદયાફાદ.

હશતાંળી ભચયાગ ળાશ, ફેંગરોય.
વમ્મક ભેહર
ુ છે ડા, શૈદયાફાદ.

સ્ધાાના વળજેતા: શાવનયા વમનેવ છે ડા, વનઝામાબાદ
Winner: Saniya Minesh Chheda, Nizamabad.
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 - RANGOLI. 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 25-9-2014. You may send it to us at: Bhavana M Vichhivora, c/o L.K & SONS, 15 Kirana
Complex, APMC Yard, Yeshwantpur, Bangalore 560022. Contact number – 9448460056.

જળાબો :
૧) વાકય

૨) નોકય

૩) કાકા કારેરકય

૪) ડુ ક્કય

૧૨) લોકય

૧૩) રાઉડ સ્ીકય

૧૪) જોકય

૧૫) વભચન તેન્દ્દુરકય

૭) બમંકય
૧૬) ફીકય

૮) ટે ન્દ્કય

૧૭) એકય

૯) નાના ાટે કય
૧૮) ફેડેકય

૧૦) આમકય
૧૯) ભકય
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૫) રોકય

૧૧) ળંકય
૨૦) ઠોકય

૬) કુ કય

TOPIC FOR VIEWPOINT …
ફચણભાં ળીખેરી કેટરીક ટે લો આણી વાથે જજિંદગી બય યશે છે . જેનીથી આણી જીંદગી વ્મલક્સ્થત અને સુખરૂે ગુઝયે
છે . એલી ટે લો દયે ક ના જીલનભાં શળે જ. લાલડ આભંત્રણ આે છે આને એ ટે લોને ળ્દ આલા જેથી લાચક વભત્રો
એભાંથી પ્રેયણા રઈ ળકે .
લમ ભમાય દા નથી. ળ્દ ભમાય દા ૫૦૦ થી ૬૦૦ ળ્દ. આની એંરી અભને તા. ૨૫-૦૯-૨૦૧૪ સુધી vavad12@gmail.com
ય આના નાભ, પોન નંફય તથા વયનાભાં વાથે ભોકરળો. ફેસ્ટ એન્દ્રીને ઇનાભ રૂ. ૭૫૦/- આલાભાં આલળે.
When we were children, our parents wanted to imbibe good habits in us. They strived to do that, so that as we moved
further , life would be easy for us and we would grow to be responsible humans. Do good habits really help in the long
run? You may share your opinion and experiences on Viewpoint.
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 25-9-2014
Email your entries to vavad12@gmail.com with your name address and contact number. The
best entry each from English and Gujarati will be awarded a cash prize of Rs. 750/Here are the two winning entries for the Viewpoint contest announced in the previous issue.

1st Winner for English
THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON OUR LIFE
In the modern era imagine a day without electricity, car, TV, phone, our loving Whats app...
how you would have spent the whole day, how would a person survived a major accident, how
the business would run, our shopping style. Technology has become an integral part of our life
in modern age.
It was a happy and peaceful time when blackberry and apple meant just fruits, keyboard was
just piano, mouse was an animal, web was spider and application was something written on a
piece of paper. The development in technology has been so tremendous that it has changed
all manual process by system driven process. It would be correct to say that IQ has been replaced by EQ ( Electronic Quotient) i.e how much technology a person is using in his/her life. It is really hard to imagine
life without our gadgets around.
It is technology that has changed the transportation from normal trains to metro and bullet, from Concord to Boeing
A380, a bus to a high speed luxury bus. The teaching methodology has changed from books to tablets. Creation of
weapons to wipe out mankind. Who had imagined that someday a machine would land on other planets, its all due to
technology.
Things have changed and so the human response to the change, but all this comes with a cost, not only in monetary
terms but also much more. With all this people are losing the human touch inside them. It is a common sight to see a
person of 40 in depression because concentrating on work he/she has lost the personal life. Most of the working fraternity gets time to speak to their family only on weekends ... even on the dinner table they are busy on their laptops
every night. No doubt technology has made our life easy with it has also made our life painful which we are ignorant
of.
In communication and Information we know what is happening all over the world but barely know who is our
neighbour. We are using medicines for prevention than doing exercise. We are preferring ready to eat junk food but not
nutritious food. Even the most intelligent person is considered idiot is he/she is not exposed to technology. To know
something we had to search lots of books, papers, magazines but now there is Google. If you are updated you are in
the market else no soon you will have to close as our dearest car “Ambassador.”
The inventors have invented every possible entity that they could create but it is upon the user how to use it judiciously
to satisfy their needs.
Mihir Shah, Hyderabad. 9030618172 

ટે કનોોજીનો આણા જીળનર પ્રભાળ
આજની નલી ટે કનોરોજી એ જે શયણપા બયી છે , તે ફેવભવાર છે . દુ વનમા ક્યાંથી ક્યાં શોંચી
ગઈ છે . આજના ભોડનય યુગભાં રક ઝકતા જ જાણે કાભ થઇ જામ છે . એક જભાનો શતો જ્માયે
વભાચાય ટારો દ્વાયા ભોકરતા. જે વભામાય ટારો દ્વાયા ભતા તેભા વભમ રાગતો તે વભામાય
આજે ાંચ વભનીટભા શજાયો ભાઈર સુધી શોચીં જામ છે , તે ણ પોટાઓ વશીત. આ લાત કાંઈ નાનીસુની નથી. છે લ્રા ફે દામકાભાં આલી સુવલધાઓ આણને ઉર્ધ થઇ છે એજ ભોટી લાત છે . આ
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સુવલધા તભને ભાત્ર પામદો કયાલે છે કે નુકવાન ણ છે ? શભેળા વવક્કાની ફે ફાજુ ઓ શોમ છે !
જે ીક્કચય જોલા ચાય ાંચ કરાક કે એનાથી લધાયે વભમ જાતો શતો તે ીક્કચયો ઘય ફેઠા જોલા ભે છે તે પામદો,
ણ એજ ભનોયં જન નુ વાધન તભાયો યોજનો આટરો હકભતી વભમ રઈ રેતો શોમ છે , અથલા તભે તેભાં તભાયો ખારી
વભમ વાય કયતા શો તે પામદો કે નુકવાની તે વલચાયલા જેવુ ં છે કાયણ ભાનલ જન્દ્ભ અમ ૂલ્મ છે , એને ભાત્ર ભનોયં જનભાં
લેડપી ન ળકામ. કોમ્પયુટય,ઈન્દ્ટયનેટ અને લોટ્વ અ, એભણે તો જીલન જીલલાની હદળા જ ફદરી નાખી છે . આનો
ઉમોગ ક્યાં સુધી કયલાનો છે એની જો તભને ખફય નથી તો એ તભાયા ભાટે નુકવાન કયતાં છે .
જે નલા વાધનો ગહૃ શણીએ ઘયભાં લવાવ્મા છે તેનાથી તે ઘયકાભભાં યાશત જરૂય અનુબલે છે , યં ત ુ તે વાધનો
લધાયે ડતા, ઈરેક્કરીક થી ચારતા શોમ છે . જ્માયે કયં ટ ન શોમ ત્માયે ગશૃ ણીનુ શાથ,ગ કે હદભાગ કાભ નથી કયતુ કાયણ
એકંદય નલી ટે કનોરોજી ભાણવને ાંગો ફનાલી દે છે એના વલના જીલન નથી એવુ રાગે છે . આ શુ ં ઈચ્છનીમ છે ? નલી
ટે કનોરોજીભાં વૌથી વલળે ઉમોગ ભોફાઈર પોનનો છે . એના પામદાઓતો ફધાને દે ખામ છે યં ત ુ ં નુકવાનો જલ્દી
દે ખાતા નથી. તે કાન અને આંખ ને ભાટે નુકવાનકતાય છે , ળટય ના ખીવાભા યાખલાથી છાતીને નુકવાન કયતાં છે . એના ટાલયો
ઉબા કયામ છે તેભાથી નીકતા હકયણો એટરા તેજ અને ાલયલાા શોમ છે કે ચકરી જેલા નાના ઉડતા ક્ષીઓ તેની
ઝટભા આલીને ભયી જામ છે , તેથી કચ્છના ગાભડાઓ ભાંથી ણ ચકરીઓ ઓછી થઈ ગઈ છે . શલે તભો વલચાયો તભાયા
નાના ફાક કે ટલું નુકવાન થતુ ં શળે?
એકંદયે નલી ટે ક્કનોરોજીનો ઉમોગ લધુ પ્રબાવલત થઈને કયલા જેલો નથી ભાત્ર જરૂહયમાત ુયતો યાખીએ. એના
વલે રખલા ફેવીએ તો ૪૦૦ ાનાની બુકણ નાની ડે યં ત ુ થોડાભાં ઝાઝ એટલું જ કે “અતી વલયત્ર લજૉતે” આ સુત્ર
અનાલલાનો છે .

શૌ પ્રભાબેન ાુંતીા છે ડા, બેલ્ારી, 8392267382 

Even God Has A Sense of Humour

Look Within..

God was in the process of creating the universe.
And he was explaining to his subordinates
"Look everything should be in balance.
For example, after every 10 deer there should be a lion.
Look here my fellow angels, here is the country of the
United States.
I have blessed them with prosperity and money.
But at the same time I have given them insecurity and
tension.....
And here is Africa. I have given them beautiful nature.
But at the same time, I have given them climatic extremes.
And here is South America. I have given them lots of
forests.
But at the same time, I have given them lesser land so
that they would
have to cut off the forests...
So you see fellows, everything should be in balance.
One of the angels asked...
"God, what is this extremely beautiful country here?"
God said....... "Ahah...that is the crown piece of all.
"INDIA",
My most precious creation.
It has understanding and friendly People.
Sparkling streams and serene mountains.
A culture which speaks of the great tradition that they
live.
Technologically brilliant and with a heart of gold.....
The angel was quite surprised:
"But god you said everything should be in balance." God
replied "Look at the neighbours I gave them."
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A man feared his wife wasn't hearing well as she used
to and he thought she might need a hearing aid. Not
quite sure how to approach her, he called his family
doctor to discuss the problem. The doctor told him
there is a simple, informal test; which he could perform
and give them a
better idea about her hearing loss.
"Here's what you do," said the doctor, "stand about 40
feet away from her, and in a normal conversational
speaking tone, see if she hears you. If not, go to 30 feet,
then 20 feet, and so on until you get a response."
That evening, when his wife was in the kitchen, cooking
dinner, he was in the drawing room, standing about 40
feet away from her. "Honey, what's for dinner?" he
asked in a normal tone. No response! So he moved
closer to the kitchen, about 30 feet from his wife and
repeated "Honey,
what's for dinner?" Still there was no response. Next, he
moved into the dining room where he was placed about
20 feet from his wife and asked the same question. Still
further, he didn't get his awaited response. He now
walked up to the kitchen door which was another 10
feet away and asked "Honey, what's for dinner?" Again
no response! So he walks up and whispers behind her
"Honey, what's for dinner?" "Steve, for the fifth time
I've said, "Chicken". "Do you have some hearing problem?"
Sometimes, the problem may not be with the other
person as we always think; it could be within us.
Let's look within ourselves before we find fault with
others !!

`

The 8th Wonder
Neelesh J Savla – 098 454 88 693 Email - asknjsavla@gmail.com

Quite a few of us may have had the chance to visit, see and admire the Seven Wonders of the World. A life time experience and a memory forever. The Seven wonders make us think of the effort and planning that goes in to creating a wonder that can be admired forever.
There is an 8th wonder which all of us do experience and observe. Many of us may understand it and most of us don’t. The
8th wonder of the world is called COMPOUNDING. Just to give you an idea, the ability of a financial asset to generate earnings and those earnings being reinvested to further generate their own earnings is called compounding.
Most banks pay interest on fixed deposits on a Simple Interest Basis. When the Interest on capital, generated at the end of
a period (Typically 1 year) is added back to the capital and generates interest, it is commonly known as Compound Interest.
All of us would have heard stories of how someone known to us invested in a property / shares or other assets at ‘X’ price
and after a period of 5 / 10 /15 or 20 years was able to get 200 / 300 X profit on the original investment. That is compounding at work for you. The main points of note about compounding are:
It looks very simple and straight forward. After 5-6 steps the multiplication gets complex.
Like air, water, plants and our own children growing, we cannot see the growth that easily. Only time and patience
will show the growth or the multiplier factor.
Below please find a table for ease of understanding compounding. The amount of Rs.10000/- invested per month is shown
from the 56th to the 60th month. Total investment spread over 5 years is Rs.6.00 lacs. At different growth rates, we notice
that the money grows many times over.
Month

Total

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

56

5,60,000

10,000

7,07,897

7,94,190

8,89,466

9,94,707

11,10,519

12,37,485

13,76,793

57

5,70,000

10,000

7,23,616

8,13,606

9,13,228

10,23,558

11,45,283

12,79,067

14,26,219

58

5,80,000

10,000

7,39,461

8,33,249

9,37,354

10,52,950

11,80,814

13,21,702

14,77,051

59

5,90,000

10,000

7,55,431

8,53,122

9,61,848

10,82,894

12,17,131

13,65,416

15,29,328

60

6,00,000

10,000

7,71,529

8,73,228

9,86,717

11,13,399

12,54,251

14,10,237

15,83,091

We have this wonderful opportunity of growing our money in the above format. Provided we leave the money undisturbed and have the patience. Please note here, that we are not doing anything for our money to grow like in the table
above. Our money is invested in to various sectors of the economy and their performance will help our money to multiply.
We are busy doing our own business / job or profession, while our money is also working hard in different sectors. Give
your money a chance and see the magic happen.
If you would like your money to work like in the table above, you need to follow simple steps as listed below:
 Get your investments started in Equity & Equity Related Investments.
 Have a goal based approach with a clear time frame. Risk reduces with time.
 Stick to your strategy for at least 36 months, at any point in time. Review and rework on the same thereafter, if
needed.
 Have an adviser help you. All that you may know may not actually help. It’s like if a person knows that a surgery is
needed, can he perform it himself? You may be good at your full time activity, but not so with investments.
 Don’t ever be in a hurry. Investments are not magic and need lots of patience. Warren Buffet is 80+ years old today.
He started to invest at age 11. If he stays invested for over 40-50 years, any one of us should not have any doubts.
We are all now blessed to have a dynamic person heading our country. His vision and earlier performance gives new hope
and chance for us to grow our business and our money. It is high time we are excited about investing in our great country
INDIA. We don’t need foreigners or others telling us about how good our country is in growth and opportunity.
Invest, Invest and Invest Now, is all that I can repeatedly suggest, to each of you. It is better for all of us for our own
benefit and profits in the years to come. Not often do these opportunities come up!!!!
Authors Note: The above is meant to be a general guideline. Each individual may need a different approach and diverse
sets of investments. Hope these articles are useful. A few lines by way of an email would be welcome and appreciated.
Please do give your valuable inputs.
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