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સ્નેહી વમત્રો, 

 
“આિરે િરસાદ ગબેરીર્ો પ્રસાદ... 

ઉની ઉની રોટલી ને કારેલાનુું શાક....” 
નાના નાના ભલૂકાઓ આ ગીતનુું ગુુંજન કરે એટલે સમજી લેિાનુું કે િર્ાય 
ઋતનુ ુું આગમન થઈ ચકૂ્ ુું છે. પાણીમાું છબછબીર્ા, મીઠી મધરુી માટીની 

સિુાસ અન ેઝરમર ઝરમર િરસાદના અિાજનો લહાિો લિેો એટલ ેજીિનમાું મીઠાશ આિી જાર્. યિુાન હૈર્ાઓ પણ 
પ્રેમ રસથી ભરપરૂ રચનાઓ પ્રસાહરત કરે. 

“હ ેબરસાત ! ત ુઇતના મત બરસ કી િો આ ન સકે ઔર .... 
આને કે બાદ ઇતના બરસ કી િો જા ન સકે”  

 આિી રચનાઓ હ્રદર્માું ગુુંજતી રહ ે છે.િરસાદ એટલે ભીંજાિવુું...શેમાું? ક્યારે? કેિી રીતે? એ પોતાને નક્કી 
કરિાનુું છે. તો તમજે નક્કી કરો. 
 અગાઉ િાિડના અંકમાું તટૂતા જીિન લગ્ન માટે લખેલ તારિણી કરીએ તો મારા હહસાબે િધ ુપડત ુું ભણતર. 
આજકાલ ભણતરનુું પ્રમાણ બહુજ િર્ી ગયુું છે. તમેાું િધ ુભણતર આપણી દીકરીઓનુું છે. ભણે છે, સારુ છે. ભણતર હોવ ુું 
જરૂરી છે. દીકરીના િડીલોને મારી નમ્ર વિનુંતી કે.. દીકરીને ભણાિતા સાથે ગણાિો. એને એ રીતે પ્રોત્સાહહત ન કરો કે 
તારુું ભણતર ભવિષ્ર્માું કામ આિશે, સહારો આપશે. એવુું િાતાિરણ અત્ર્ારથીજ ઉપસ્સ્થત ન કરો. એને સમજ આપો 
કે તારુું ભણતર ભવિષ્ર્માું તારા કુટુુંબન ેઆવથિક સુંકટ આિે ત્ર્ારે એ કુટુુંબને મદદગાર રૂપ બનજે. કુટુુંબમાું સ્થુંભ તરીકે 
ઉભી રહજેે. આટલી સમજણ આિશે તો ઘણુું પહરિતયન આિશે. આ મારો અક્ષભપ્રાર્ છે મારી વિચાર શ્રેણીના હહસાબે. 
દક્ષિણ ભારત એક્કક્કમની િેબ સાઇટનુું કાર્ય જોરદાર ચાલી રહ્ુું છે. દરેક ઘટકના પદાવર્કારીઓને ખાસ વિનુંતી કે જે પણ 
વિગતો િબે સાઇટ ના કો-ઓરડીનેટર દ્વારા મુંગાિિામાું આિ ેતો સત્િરે મોકલતા રહશેો જેથી કાર્ય કરિામાું જોશ આિે. 
દરેક ઘટકના સાથ અને સહકારની અપેિા રહશેે. 
 ગાલા કપ ટેનીસ બોલ હક્રકેટ ની પ્રથમ ટુનાયમેન્દ્ટ તા.૧૫-૧૬ જુન,૨૦૧૩ના રોજ મદુરાઈ ઘટકના  આવતથ્ર્માું 
પણૂય થર્લે છે. આ ટુનાયમેન્દ્ટમાું બેંગલોર, હૈદરાબાદ, ચેન્નાઈ અને મદુરાઈ એમ ચાર ઘટકોએ ભાગ લીર્ો હતો. છ લીગ 
મેચો રસાકસી પણૂય હતી. હૈદરાબાદ અને મદુરાઈ ટીમો ફાઈનલમાું પ્રિશેી હતી. હૈદરાબાદ ટીમ વિજર્ી થઈ હતી અન ે
મદુરાઈની ટીમ રનસયઅપ થઈ હતી. બુંને ટીમોને હાહદિક અક્ષભનુંદન. “ગાલા કપ”ના સ્પોન્દ્સર હતા બેંગલોરના શ્રી હકરણ 
પ્રેમજી ગાલા (ગાલા ગ્રપુ). શ્રી હકરણભાઈ નો ખબૂ ખબૂ આભાર. ર્જમાન ઘટક મદુરાઈનો પણ ખબૂ ખબૂ આભાર. 
 એક્કમના નેજા હઠેળ ર્ોજાતા કાર્યક્રમોમાું દરેક ઘટકના સભ્ર્ો સહક્રર્ રહશેો. િાિડ માટે રાખિામાું આિેલ 
સ્પર્ાયઓ- કિર પજે ડ્રોઈંગ સ્પર્ાય તમે જ વ્ય ુપોઈન્દ્ટ સ્પર્ાય માું ભાગ લિેા યિુાઓને તેમજ બાળકોને પ્રોત્સાહહત કરશો. 
દક્ષિણ ભારત કચ્છી િીસા ઓસિાલ જૈન એક્કક્કમનુું મખુપત્ર “િાિડ” નો પ્રથમ અંક જુન ૧૯૯૩ માું પ્રકાવશત  થર્લે. 
આપ સૌને જણાિતા આનુંદ થાર્ છે કે પ્રસ્તતુ અંક ના પ્રકાશનથી “િાિડ” ૨૧ માું િર્યમાું પ્રિેશ કરેલ છે જે આપણા સૌ 
માટે એક ગૌરિની િાત છે. 
 ગત ત્રણ માસ દરમ્ર્ાન એક્કક્કમના કોઈ પણ સભ્ર્નુું કે સભ્ર્ોના કુટુુંબીજનનુું દુ:ખદ અિસાન થયુું હોર્ તો હાહદિક 
શ્રર્ાુંજક્ષલ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા તમેને શાુંવત બિે. 
સાથ અને સહકારની અપિેા સાથે ....એક મહુાિરો.... 

આપ સારા િકીલ છો તમારી ભલૂો માટે અન ે
આપ સારા જજ છો બીજાની ભલૂો માટે.. 

પ્રમખુશ્રીનો 
સુંદેશ 

 

જર્ જીનેન્દ્ર!! 
સૌ િાચક વમત્રોને અર્ાઢી બીજ વનવમત્તે નવુું િર્ય મબુારક ! 
આ િખતનો અર્ાઢ ઉત્તરાખુંડના પરૂનુું પ્રચુંડ સ્િરૂપ લઈને આવ્ર્ો. મનષુ્ર્ કેટલાર્ વશખરો સર કરે છતાું કુદરત સામે 
લાચાર થઈ જાર્ છે. જીિનનુું પોર્ક તત્િ એવુું જળ આજે મનના સ્મવૃતપટ પર કેટલાર્ ક્ષચત્રો ઉભા કરી દે છે. 
માનિીનુું બાળ સ્િરૂપ તે ઝરણુું.  
 

તુંત્રી સ્થાનથેી                                                                                                     
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  ઉમાશુંકર જોશીએ બખબૂ કહ્ુું છે: 
ઝરણુું ડુુંગર કરાડ કૂદે, 

ઝરણુું િન િન ખીણ ખ ૂુંદે, 
ઝરણુું મારગ ર્ોત ુું દુર્ે, 
ઝરણુું રમત ુું રમત ુું જાર્, 
ઝરણુું રમત ુું રમત ુું આિે. 

 િરસતા િરસાદને જોઈને દરેક આવશકે ક્યારેક તો કહ્ુુંજ હશ ેકે “સાિન આજ ઇતના બરસો કી મેરી મહબેબૂા જા 
ન પાર્ે.” માનિ પ્રમેની ઉત્કટતાનુું પ્રવતક એટલે િરસાદ. 
શ્રી રામને નદી પાર કરાિતા ખેિટની શ્રદ્ધા તે માનિી માત્રની શ્રદ્ધા છે. ભક્કત છે તો ભગિાન છે. માનિ તો ફક્કત નદી 
પાર કરાિી શકે. ભગિાન ભિ પાર કરાિે. 
 અને છેલ્લે હાજી કાસમની િીજળી અને THOMAS ANDREWS ની TITANIC માનિીના અહુંકારને ડૂબાડી રહ ેછે. 
અહુંકારથી પતન છે. જ્ઞાનીની વશિા છે કે જીતનુું પહલે ુું પગથીયુું તે અહુંકારને જીતવુું છે. બીજાના પતનને જોઈને એક 
શીખ જરૂર મળી રહ ેછે કે હુ ું શોધ ુું મારો અહુંકાર ક્યાું છે? 
 જીિનમાું બાળકનુું પ્રિશે થતાુંજ સૌથી પહલેો સુંબુંર્ ઘરની સ્ત્રીઓ સાથે બુંર્ાર્ છે. સ્ત્રીઓના લાડ-પ્ર્ાર, જતન 
અને હાલરડાુંથી જ તો તેનો પીંડ બુંર્ાર્ છે અને આગળ જતા આ સ્ત્રી જગત તનેુું વનકટનુું થઇ રહ ેછે, જેમાું દાદી, નાની, 
માસી, ફોઈ, બહને, મામી, કાકી, સખી, પત્ની, સાસ,ુ નણુંદ, દેરાણી, જેઠાણી, પતુ્રિધ ૂ વિગેરે કોઈપણ  સ્ત્રી પાત્ર તેના 
ઘડતરમાું ફાળારૂપ બની રહ ેછે. આિા જ કોઈ સ્ત્રી પાત્ર આપના  જીિનમાું પ્રેરણારૂપે રહ્યા હોર્ તો અિસર છે તેમને ર્ાદ 
કરિાનો , શબ્દ રૂપે તનેે વ્ર્ક્કત કરિાનો. િર્ મર્ાયદા નથી, શબ્દ મર્ાયદા – ૫૦૦-૬૦૦ શબ્દ. આપની એન્દ્રી અમને તા. 
૨૫-૯-૨૦૧૩ સરુ્ી vavad12@gmail.com પર આપના નામ, ફોન નુંબર અને સરનામાું સાથે મોકલશો. ગજુરાતી અન ે
ઈંગ્લીશ દરેકમાુંથી એક બેસ્ટ એન્દ્રીને ઇનામ  Rs.750/- આપિામાું આિશે.  

      ~પ્રવતભા સાિલા 

િાિડને પ્રત્યતુ્તર  

FROM YOU TO US 

ખબુજ સુુંદર અને આકર્યક મખુપષૃ્ઠ .પાુંચે ઘટકોના રુંગોથી રુંગાર્લે  
  "િાિડ " ખરેખર અપ્રવતમ છે .કલાકાર બાળા  શ્રીર્ા ને ખબુ ખબુ  
  અક્ષભનુંદન . 
                                          ભારતીબને સુંગોઇ, મદુરાઈ  

“આનુંદ” ર્ીરજલાલ કાપહડર્ા 
 “આનુંદ” મારુ ઓલ ટાઈમ ફેિરીટ પીક્કચર છે. આજે અચાનક ટી.િી.પર આનુંદન ેજોતા, ર્ીરજભાઈની ર્ાદ 
આિી. આનુંદ ઋીશીકેશ મખુરજીની કલ્પના હતી . પણ ર્ીરજભાઈ નુું જીિન ખબુ સુંિદેનશીલ િાસ્તવિકતા છે. 
“જજિંદગી ખબૂ લાુંબી હોર્ તે મહત્િનુું  નથી. જેટલી પણ હોર્ તે પ્રવવૃત્તમર્, આનુંદમર્ અને િણે િણ માણી લિેી” એ 
સતૂ્રને તેમણે સાથયક કયુું. 
 “આનુંદ”માું માત્ર એના વમત્રોની અસહાર્તા મુુંઝિણ- હતાશા આપણે અનભુિીર્ે છીએ. જર્ારે ર્ીરજભાઈના 
સ્િજનો, લીલમભાભી, સશુીલ અને કલ્પનાબનેની કસોટી કેટલી વિકટ હશે? તનેી કલ્પના પણ ન થઈ શકે. એમનુું 
ર્ૈર્ય, હહિંમત ખરેખર અલૌહકક અને અદભતુ છે. 
 ર્ીરજભાઈ, આપે “દક્ષિણ ભારત”ના તકતા પરથી અચાનક એક્કઝીટ લઇ “ચીટીંગ” કરી. ખેર જર્ાું હશો ત્ર્ાું 
સેિાનુું િેત્ર – તકતો શોર્ી લીર્ો હશે ! મારા માટે એક નાનુું – મોટુું “પાત્ર” જરૂર રાખશો. 
તમારુું આદશય જીિન, અમારી જીંદગીની “પહલેીર્ો” સલુઝાિિામાું માગયદશયક બની રહશેે. 

- તમારો “મરુારીલાલ” કલ્ર્ાણજી કુુંિરજી સૈર્ા,ચેન્નાઈ 

STOP PRESS! 
શ્રી ખશુાલભાઈ લક્ષ્મીચુંદ ગાલા, ઉ.િ.૬૦ શકુ્રિાર તા. ૧૨-૭-૨૦૧૩ના રોજ સિારના તમેના 
વનિાસ સ્થાન હૈદરાબાદ મર્ે  ટૂુંકી માુંદગી બાદ અહરહુંત શરણ થર્ા છે. તેઓશ્રી શ્રી 
દ.ભા.ક.િી.ઓ.જૈન એક્કક્કમના ભતૂપિૂય ખજાનચી પદે હતા. ખબુજ સરળ સ્િભાિી અને પોતાના 
કામમાું ચોક્કસ એિા શ્રી ખશુાલભાઈના દુ:ખદ અિસાનથી એક્કમ અને આંધ્ર પ્રદેશ સમાજે 
એક સવનષ્ઠ કાર્યકરને ગમુાવ્ર્ો છે. પ્રભ ુએમના આત્માને શાુંવત આપે અને તમેના કુટુુંબન ેઆ 
 શોક જીરિિાની શસ્ક્કત આપે એજ અભ્ર્થયના !! 

mailto:vavad12@gmail.com
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શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ-બેંગલોર 
સમાજના સભ્ર્ોની િાવર્િક સભા રિીિાર તા. ૧૪-૪-૨૦૧૩ના રોજ સાુંજના ૪-૦૦ િાગ્ર્ે શ્રી ડી.િી.િી.ગજુરાતી 
શાળા મર્ે મળી હતી. ગત િર્ય ૨૦૧૨-૧૩ ના હહસાબો ખજાનચી શ્રી રશ્મીકાુંતભાઈએ રજુ કર્ાય હતા જેને સિાયનમુતે 
સ્િીકાર્ાય હતા. સભ્ર્ો પાસથેી આિલેા સચુનો વિર્ે ચચાય કરીને સભા બરખાસ્ત કરિામાું આિી હતી. 

શ્રી ક.િી.ઓ. િનીતા વ ૃુંદ: 
શનીિાર તા. ૮-૬-૨૦૧૩ના રોજ સુંસ્થાના ઉપક્રમે રાખિામાું આિલે કાર્યક્રમ સફળતા પિૂયક સુંપન્ન થર્ો હતો. 
શ્રીમતી ક્ષબન્દ્દુ અજીત ગડાએ ING VYSYAની ઇન્દ્સરુન્દ્સ પોલીસી વિર્ે માહહતી આપીને ફાઈનાન્દ્સીઅલ પ્લાનીંગ કેિી 
રીતે કરી શકાર્ તેમજ તેને લગતી JOB OPPORTUNITIES વિર્ે સમજણ આપી હતી. 
ત્ર્ાર બાદ નેસ્લે કુંપની દ્વારા કોકોનટ લડ્ડુ, નટી લોગ અને ચોકલેટ કેક નુું ડમેોન્દ્સ્રેશન આપિામાું આવ્યુું હત ુું. 
 
 
 
 
 
 એવપ્રલ અને મે માસમાું પરીિાઓ, િકેેશન અને ઉનાળા ની ભરપરૂ માર હોિાથી કાર્યક્રમોને પણ ફરજીર્ાત 
રજા પાડિી પડી. 
 તા.૧૫ , ૧૬ જુનના રોજ મદુરાઈ ખાતે ર્ોજાર્ેલ ગાલા હક્રકેટ ટુનાયમેન્દ્ટ તથા એક્કક્કમ કારોબારી મીટીંગમાું 
હૈદરાબાદ થી ૧૫ ખલેાડીઓ અને ૧૧ અન્દ્ર્ સભ્ર્ોએ ભાગ લીર્ેલ. હૈદરાબાદના રમતિીરોએ ખલેહદલીથી હક્રકેટ 
રમલે અને ટુનાયમેન્દ્ટ ના અંતે વિજર્ી ઘોવર્ત થર્ેલ અને ગાલા કપ રોફી જીતલે. હૈદરાબાદ ના હક્રકેટરોને વનમ્ન 
લેક્ષખત ઇનામો મેળિેલ અને ગાલા કપના વિજેતા બનિા કરતા નિા વમત્રો મળેિિાનો સુંતોર્ લઇ હૈદરાબાદ પાછા 
ફરેલ. 
૧. મેન ઓફ ર્ મેચ        ૧ લી મેચ  હહરેન િીરા 
૨. મેન ઓફ ર્ મેચ        ૨ જી મેચ   તરુંગ હકરણ રાુંભીર્ા 
૩. મેન ઓફ ર્ મચ        ૩ જી મેચ   સુંક્ષચત પરેશ ગાલા 
૪. બેસ્ટ બોલેર ઓફ ર્ સીરીઝ   હહરેન િીરા  
૫. મેન ઓફ ર્ સીરીઝ     સુંક્ષચત પરેશ ગાલા 
 
 ૧૫ જુન સાુંજના શ્રી દક્ષિણ ભારત કચ્છી વિસા ઓસિાલ જૈન એક્કક્કમની સભામાું હૈદરાબાદથી ત્રણ 
પદાર્ીકારીઓએ ભાગ લીર્લે અને અગત્ર્ના મદુ્દાઓ પર ચચાય કરેલ. 
 
 ૧૭ , ૧૮ જુન ના હદિસોએ હૈદરાબાદથી પર્ારેલ ૧૧ જણ અને બેંગલોર, મદુરાઈ અને ચને્નાઈથી ૧૧ જણ 
એમ કુલ ૨૨ જણ મળીન ેકોડાઇકેનાલ ના રમણીર્ િાતાિરણમાું સમર્ ગાળી અને ભાઈચારાની લાગણી સાથે પાછા 
ફરેલ, જે કેટલાક િર્ો સરુ્ી અવિસ્મરણીર્ રહશેે. 
 
 તા. ૩૦ જુન રોજ હૈદરાબાદમાું કચ્છી વિસા ઓસિાલ સમાજ હૈદરાબાદ (આં.પ્ર) ની િાવર્િક સામાન્દ્ર્ સભા નુું 

બેંગલોર ઘટકબેંગલોર ઘટક  

આંધ્ર પ્રદેશ ઘટકઆંધ્ર પ્રદેશ ઘટક  
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આર્ોજન થર્લે તમેાું કેટલાક અગત્ર્ના મદુ્દાઓ પર ચચાય થઈ અને છેલ્લે આગલા બે િર્ય માટે નિા 
પદાર્ીકારીઓની ચુુંટણી થઈ અને નીચે જણાિેલ વ્ર્સ્ક્કતઓન ેચુુંટાર્લે જાહરે કરિામાું આવ્ર્ા. 
૧. પ્રમખુ   શ્રી ચીમનલાલ લાલજી ગાલા  છસરા  
૨. ઉપ પ્રમખુ   શ્રી પોપટલાલ કેશિજી છેડા  ગોર્રા 
૩. માનદે્  મુંત્રી   શ્રી તારાચુંદ મણીલાલ ર્રોડ  પત્રી 
૪. ખજાનચી    શ્રી તલકશી ભાણજી ગડા   લઠેડી 
૫. સહ મુંત્રી    શ્રી સશુીલ ર્ીરજલાલ કાપડીર્ા પત્રી 
કારોબારી સવમવતના સભ્ર્ો: 
૧. શ્રી નીવતન વશિજી ર્રોડ   પ્રોગ્રામ સવમવત પત્રી 
૨. શ્રી િલ્લભજી મઘેજી સાિલા  િાિડ સવમવત  ડેપા 
૩. શ્રી મહને્દ્ર દેિશી િોરા    િાિડ સવમવત  મનુ્દ્રા 
૪. શ્રી મણીલાલ રામજી ર્રોડ   સભ્ર્પદ સવમવત પત્રી 
૫. શ્રી પ્રિીણચુંર મેઘજી કારાણી  સભ્ર્પદ સવમવત હાલાપર 
૬. શ્રી મનોજ હીરજી સાિલા      બેરાજા 
કોપ્ટ સભ્ર્ો: 
૧. શ્રીમવત લીલમબને ર્ીરજલાલ કાપડીર્ા  પત્રી 
૨. શ્રીમવત વનશા નીવતન ર્રોડ     પત્રી  
૩. શ્રી દીગશે હહરજી નીશર     િડાલા 
૪. શ્રી રમણીક લીલાર્ર નાગડા     િરુંડી 
વિશરે્ આમુંવત્રત : શ્રી જર્ેશ મોતીલાલ ગાલા-  ઉનડોઠ,  વિજર્િાડા 
ઉપર જણાિેલ ચુુંટાર્ેલ ટીમ નિા કલિેર અને નિા વિચારો સાથે આગલા કાર્યક્રમોની ર્ોજનાઓ ઘડિા તત્પર 
થઈ ગઈ છે. 
શ્રી દ.ભા.ક.વિ.ઓ. જૈન એક્કક્કમમાું આંધ્રપ્રદેશ ઘટક તરફથી નીચે મજુબના સભ્ર્ો પ્રવતવનવર્ત્િ કરશે: 
ચીમનલાલ લાલજી ગાલા     પોપટલાલ કેશિજી છેડા   તારાચુંદ મણીલાલ ર્રોડ 
તલકશી ભાણજી ગડા    સશુીલ ર્ીરજલાલ કાપહડર્ા  નીતીન શીિજી ર્રોડ 
રમણીક લીલાર્ર નાગડા    પ્રવિણચુંર મેઘજી કારાણી        

 

 

ગદગ 
 તા.૭-૪-૨૦૧૩: ગદગ મહાજનશ્રીના ઉપક્રમ ે અત્ર ે િરસી તપ કરનાર ૧૯ તપસ્િીઓ માટે સાુંજીનો કાર્યક્રમ 

કે.ડી.ઓ. પાર્શ્યહોલમાું રાખેલ. તમેજ િરસી તપના પારણા વ્ર્િસ્થામાું સહાર્ કરનાર વ્ર્સ્ક્કતઓનુું સન્દ્માન કરિામાું 
આિલે. છેલ્લે ક.દ.ઓ.જૈન મહાજનશ્રી તરફથી સ્િામીિાત્સલ્ર્ને માન આપી સૌ છુટા થર્ા હતા. સમગ્ર કાર્યક્રમનુું 
સ ુુંદર સુંચાલન શ્રી હહતેન્દ્ર ખીમજી િીરાએ સાુંભળેલ. 

 તા.૧૨-૫-૨૦૧૩: અત્રે િરસી તપ કરનાર ૧૯ તપસ્િીઓએ મુુંબઈ ગોરેગામ N.E.C. ગ્રાઉન્દ્ડ મર્ે સામહુહક 
ર્ોજાર્ેલ ઇક્ષ-ુરસ પારણા કરી િરસી તપની આરાર્ના સખુશાતા પિૂયક પણૂય કરેલ. 

 ૨૩-૬-૨૦૧૩: પ.પ.ુસાધ્િીશ્રી સમર્ગણુાશ્રીજી તથા સાધ્િીશ્રી શ્રતુગણુાશ્રીજી મ.સા.ની પાિન નીશ્રામાું િરસી તપ 
તપસ્િી (૧૯) સુંઘે શ્રી આહદનાથ ભગિાનની પ્રવતમા િાજતે ગાજતે િરઘોડામાું ફેરિી શ્રી ક્ષચિંતામણી પાર્શ્યનાથ 
દેરાસરજીને અપયણ કરેલ. દેરાસરમાું ભસ્ક્કતભાિની રમઝટ પછી સ્િામીિાત્સલ્ર્નો લાભ લીર્લે. 

ઉત્તર કણાયટક ઘટકઉત્તર કણાયટક ઘટક  
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ગાલા  હક્રકેટ કપ  ટુનાયમેન્દ્ટ  
     કહિેાર્ છે કે આપણાું દેશમાું ર્મયન ુું બીજુ ું નામ હક્રકેટ છે. કેટલુું સાચુું એ તો ખબર નથી, પણ 
આપણે  સૌ હક્રકેટ પાછળ પાગલ છીએ એ હકીકત છે. તથેી અગર આપણાજ  હક્રકેટિીરો આપણાું  ઘરઆંગણે રમતા 
હોર્ તો આપણાું માટે જાણે સોનામાું સગુ ુંર્.  
    ગાલા કપ ટુનાયમેન્દ્ટની પ્રથમ ટુનાયમેન્દ્ટ મદુરાઈમાું તા.૧૫-૧૬ જુનના રોજ ર્ોજિામાું આિલે. ચાલો માણીએ આંખો 
દેખ્ર્ો અહિેાલ. ચને્નઈ, બેંગલોર, હૈદરાબાદ અને મદુરાઈ એમ ચાર ટીમોએ ભાગ લીર્લે.  

શવનિાર તા.૧૫-૬-૧૩ના સિારના ૧૦ િાગ્ર્ે ખશુનમુાું  િાતાિરણમાું બે  ગ્રાઉન્દ્ડ પર મચે ની શરૂઆત થઇ. બીજા 
હદિસે ફાઈનલ રમર્ા બાદ સૌ જૈન વિદ્યાલર્માું મળ્ર્ા. સાથે મળીને ભોજન કર્ાય બાદ ઇનામ વિતરણ સમારુંભ શરૂ 
થર્ો. બર્ી મેચોના મને ઓફ ર્ મચે ને ઇનામ અપાર્ા  અન ેતાળીઓના ગડગડાટ િચ્ચે  હૈદરાબાદ ટીમને "ગાલા 
હક્રકેટ  કપ" ની રોફી એનાર્ત કરિામાું આિી, અને મદુરાઈ ટીમન ે રનર અપ ની  રોફી એનાર્ત કરિામાું આિી. 
બર્ી ટીમોના કેપ્ટનઓએ  પોતાના મુંતવ્ર્ો  રજુ કર્ાય. તમેજ બર્ા ઘટકોના મહાનભુાિોએ પણ પોતાના વિચારો રજુ 
કર્ાય. આ મેચને ુું કિરેજ લોકલ ન્દ્યજુ પેપર માું આિલે . 
કોડાઈકેનલ  રીપ  
મદુરાઈ  ગ્રપુે  તા. ૧૭-૧૮-૧૯   જુનના કોડાઈકેનલમાું  એક પીકનીકનુું આર્ોજન કરેલ. ચને્નઈથી ૪, બેંગલોરથી ૨,  
હૈદરાબાદ ૧૧ અને મદુરાઈથી ૫ જણા આ રીપમાું જોડાર્ા હતા. જતી િખતે બસમાું સ્તિન, હફલ્મી ગીતોની રમઝટ 
બોલાિી સૌએ આનુંદ માણ્ર્ો હતો. ત્ર્ાું તડકો, ધમુ્મસ, ઠુંડીની મઝા માણી. બોહટિંગ, સાઈટ સીન, શોવપિંગની સૌએ મઝા 
માણી. 
સેિા સમાજ  
તા.૨૩-૬-૨૦૧૩ - JSG ના સુંગાથે મ ુુંબઈથી આિેલ શ્રી મણીલાલ છેડાના મધરુ કુંઠે ગિાર્ેલ ગીતો માણ્ર્ા. 
થુંડરબોલ્ટસ 

તા. : ૨૩-૬-૨૦૧૩ ના રેજર હન્દ્ટ રમાડિામાું આિી, જેમાું લોકેશન શોર્િા માટે ટેકનોલોજીનો ઉપર્ોગ કરિાનો 

મદુરાઈ ઘટકમદુરાઈ ઘટક  

મેચ ૧. ચેન્નઈ  v/s   મદુરાઈ  
                 વિજેતા : ચને્નઈ  
                 આ રસાકસી ભરી મેચમાું એક બોલ 
બાકી હતો ત્ર્ારે ચને્નઈ ૪ વિકેટ થી જીત્યુું . 
                 મેન  ઓફ ર્ મેચ :રાજીિ ગોગરી  

મેચ ૨. બેંગલોર v/s  હૈદરાબાદ   
                 વિજેતા : હૈદરાબાદ   
                 હૈદરાબાદ ૫૩ રન થી જીત્ય ુ
                 મેન  ઓફ ર્ મેચ : હહરેન િીરા  

મેચ ૩.     હૈદરાબાદ v/s  ચને્નઈ  
                 વિજેતા : હૈદરાબાદ   
                 હૈદરાબાદ 30 રન થી જીત્ય ુ. 
                 મેન ઓફ દ મેચ  : હહરેન િીરા  

મેચ ૪.     બેંગ્લોર  v/s  મદુરાઈ  
                 વિજેતા : મદુરાઈ  
                 મદુરાઈ  ૬ વિકેટ થી જીત્યુું  
                 મેન  ઓફ દ મેચ : હર્ય  ભજુપહુરઆ  

મેચ ૫.     હૈદરાબાદ v/s  મદુરાઈ  
                 વિજેતા : મદુરાઈ  
                 મદુરાઈ  ૪ વિકેટ થી જીત્યુું . 
                 મેન  ઓફ દ મેચ : હર્ય ભજુપહુરઆ  

મેચ ૬. ચેન્નઈ  v/s બેંગ્લોર 
                 વિજેતા : ચને્નઈ  
                 ચેન્નઈ  ૨૭ રન થી જીત્યુું . 
                 મેન ઓફ દ મેચ :  રાજીિ ગોગરી  

મેચ ૭. ફાઈનલ  મદુરાઈ v/s  હૈદરાબાદ   
                વિજેતા : હૈદરાબાદ   
               હૈદરાબાદ ૨૭ રન થી જીત્યુું . 
                મેન ઓફ દ મચે : સુંચીત ગાલા  

ટુનાયમેન્દ્ટના - બેસ્ટ બેટ્સમને  :  હર્ય ભજુપહુરઆ  
         બેસ્ટ  બોલર     : હહરેન િીરા  
         મેન  ઓફ દ સીરીઝ  : સુંક્ષચત ગાલા   
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હતો. ક્કલ ુશોર્િા માટે તવમલમાું નામ લખિાના-કેક પર આઈસીંગ કરિાની-જીમમાું કેલેરી બનય કરિાની-સ્િીમીંગ 
પલૂમાું ડાઇિ કરિાનુું િગેરે અિનિી ટાસ્ક રાખિામાું આિી હતી. આિા અનોખા રેજર હન્દ્ટની સૌએ ખબૂ મજા માણી. 

 મદુરાઈ નુું ગૌરિ  
તા.૧૩-૪-૨૦૧૩ ના  કુ. ધ્િની વનલશે રમણીક શાહનુું "અરન્દ્ગેત્રમ" નુું કાર્યક્રમ  સૌએ માણ્ય.ુ અરન્દ્ગતે્રમ એટલે ભરત 
નાટયમનો ઉચ્ચ તબક્કો છે. એમાું ધ્િનીએ વસધ્ર્ી  મેળિી છે. સુંગીત ઉપરાુંત બાસ્કેટબોલ, એથેલટેીક્કસ, સ્િીમીગ અને 
ક્ષચત્રકળામાું પણ ખબુ રસ ર્રાિે છે. આમ નાની ઉમરે વિવિર્ વિર્ર્ોમાું સારુું જ્ઞાન અને વસધ્ર્ી મળેિી છે. 

પ ગ લી ના   પા ડ ના ર 
પતુ્ર જન્દ્મ 
   ચેન્નાઈ ઘટક 

 સ્સ્મતા વિશાલ ભરત દેઢીર્ા  નાની ખાખર  
મદુરાઈ ઘટક 

    ઉમા નીલશે રમણીક  શાહ        ક્ષબદડા     
સ ગા ઈ ની   િ ર્ા ઈ 

બેંગલોર ઘટક 
અભર્ હદક્ષલપ મગનલાલ ર્રોડ      પત્રી      બેંગલોર 
જીનલ જતીન પોપટલાલ રાુંક્ષભર્ા    નાના ભાડીર્ા  મુુંબઈ 

લ ગ્ન ની   િ ર્ા ઈ  
ઉત્તર કણાયટક ઘટક 

રાહુલ મહને્દ્ર ખીમજી િીરા       દેિપરુ       
એકતા હદપક શામજી ગાલા      ભજુપરુ 

અ હર હું ત   શ ર ણ  
 બેંગલોર ઘટક 

નેમચુંદ ર્નજી પાુંચા લાલન      ગોર્રા      ઉ.િ.૭૦ 
ઉતર કનાયટક ઘટક 

ગણુિુંતીબને સુુંદરજી ગોસર     શેરડી    ઉ.િ.૭૫   ગદગ 
મુંજુલાબેન મણીલાલ ગોગરી    િાુંકી    ઉ.િ.૭૨    હુબલી 

એક્કમના નેજા હઠેળ આગામી કાર્યક્રમ 
 તા.૧૯ અને ૨૦ ઓક્કટોબર,૨૦૧૩ના રોજ (subject to confirmation of the venue) ૧૮ િર્યથી ઉપરના અપરક્ષણત 

યથુ માટે સ્પોટે્યસ સ્પર્ાયઓ બેંગલોર ઘટક મર્ે ર્ોજાશે. િધ ુવિગત પહરપત્ર દ્વારા ઘટકોને જણાિિામાું આિશે. 
 તા.૧૮ અને ૧૯ જાન્દ્યઆુરી,૨૦૧૪ ના રોજ ગાલા કપ ટેનીસ બોલ હક્રકેટ સ્પર્ાયની બીજી ટુનાયમેન્દ્ટનુું આર્ોજન 

બેંગલોર ઘટકે કરેલ છે. િધ ુવિગત ઓક્કટોબર મહહનામાું પ્રકાવશત થનાર િાિડમાું જણાિિામાું આિશે. 
 ગત શિૈક્ષણક િર્ય ૨૦૧૨-૧૩ દરમ્ર્ાન ર્ો.૧૦, ર્ો.૧૨, ગ્રજેયએુશન, પોસ્ટ ગ્રજેયએુશન અને પ્રોફેશનલ પરીિામાું 

ઉત્તીણય થર્ેલ વિદ્યાથીઓની માહહતી ફોટા સહીત િાિડના ઓક્કટોબર મહહનાના અંકમાું આપિામાું આિશે. જેના 
માટે નીચે જણાિલે લગતુમ ર્ોગ્ર્તા ( Minimum Criteria) ગણિામાું આિશે: 
ર્ો.૧૦/S.S.C. (STATE BOARD/CBSE/ICSE) માું ૯૦% aggregate marks. 
ર્ો.૧૨ માું ૮૫%  
ગ્રેજયએુશન – B Com, B Sc, BA – ૮૦% 
અન્દ્ર્ ગ્રજેયએુશન કોસય- ૭૫% 
પ્રોફેશનલ કોસય – પાસ થનાર વિદ્યાથીઓ 

િધ ુ એન્દ્રી આિતા લગતુમ ર્ોગ્ર્તા (Minimum Criteria) માું ફેરફાર કરિામાું આિશે. એલીજીબલ (Eligible) 
વિદ્યાથીઓએ ઉત્તીણય થર્ેલ પરીિાની માક્કસય કાડયની ઝેરોિ અને ફોટો પરૂા નામ સાથે પોતપોતાના ઘટકના કારોબારી 
સવમવતના સભ્ર્ોને તા. ૨૦-૯-૨૦૧૩ સરુ્ી આપિા વિનુંતી.  
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શ્રી ક.િી.ઓ. િનીતા વ ૃુંદ બેંગલોર દ્વારા ર્ોજાર્ેલ જૈન 
શાકની સ્પર્ાયમાું વિજેતા થર્ેલ રેસીપીઓ.  

જૈન હહરર્ાલી પનીર મખની 
ત્રીજુ ું ઇનામ વિજેતા-શ્રીમતી અિની ચેતન ગડા,બેંગલોર. ૯૩૭૯૪૧૧૧૦૯ 

સામગ્રી : 
પનીરને  મેરીનેટ કરિા માટે :    ગ્રીન મખની ગ્રેિી માટેની સામગ્રી : 

 
 ગારનીવશિંગ માટે : ક્રીમ 
રીત  : 
૧. પનીરના પીસને મરેીનેટ કરિા તમેાું લીંબનુો રસ, અદરખ 
તથા મરચાની પેસ્ટ, ગરમ મસાલો, જીરુું, દહીં અને મીઠુું 
નાખી વમક્કસ કરી ૧/૨ કલાક માટે રાખી દો.   
૨. લીલા ટામેટાને આખેઆખા એક િાસણમાું થોડુું પાણી 
નાખી ઉપર ઢાકણ ઢાુંકી ૧૫-૨૦ વમવનટ બાફી લો. પછી તેની 
છાલ કાઢી પીસી લો. 
૩. એક કઢાઈમાું ૧ ટેબલસ્પનૂ તલે ગરમ કરી તમેાું કેપ્સીકમ, 
પાલક, મેથી અને  લીલા મરચા નાુંખી જરાક સાુંતળો. તે ઠુંડુ 
થઇ જાર્ પછી તમેાું  કાજુ, ખસખસ, િહરર્ાળી, તજ, લિુંગ, 
એલચી અને અદરખ નાુંખી પીસી લો. 
૪. હિે ૫ ટેબલસ્પનૂ ઘી ગરમ કરી તેમાું ઉપર પીસેલો 
મસાલો નાુંખી ૨ વમવનટ રાુંર્ો. 
૫. તેમાું ટામેટો પ્યરુી નાુંખી તેલ છુટુું પડે ત્ર્ાું સરુ્ી રાુંર્ો. 
 ૬. એક કઢાઈમાું ૨  ટેબલસ્પનૂ તેલ ગરમ કરી તેમાું  મેરીનટે કરેલુું પનીર નાુંખી તે બદામી થાર્ ત્ર્ાુંસરુ્ી 
સાુંતળો. 

પનીર ૧૫૦ ગ્રામ 

લીંબનુો રસ ૧ ટેબલસ્પનૂ 

પાણી વનતારેલ ુદહીં ૨ ટેબલસ્પનૂ 

િાટેલા લીલા મરચા ૧ ટીસ્પનૂ 

અદરખની પેસ્ટ ૧ ટીસ્પનૂ 

ગરમ મસાલો ૧ ટેબલસ્પનૂ 

જીરા પાિડર ૧ ટી સ્પનૂ 

મીઠુું સ્િાદ પ્રમાણ ે

મહહલા MUNCH 

લીલા ટામેટો ૨ મીહડર્મ 

લીલુું કેપ્સીકમ સમારેલુું ૧ મોટુું 

પાલક સમારેલી ૧  જુડી 

મેથી સમારેલી ૧  જુડી 

કાજુ ૨ ટેબલસ્પનૂ 

ખસખસ ૧ ટેબલસ્પનૂ 

િહરર્ાળી ૧ ટેબલસ્પનૂ 

લીલા મરચા ૪ થી ૫ 

લિુંગ ૪ 

એલચી ૩ 

અદરખ ૧ ઇંચ 

તજ ૧ ઇંચ 

ફે્રશ ક્રીમ ૪ ટેબલસ્પનૂ 

તેલ ૩ ટેબલસ્પનૂ 

ઘી ૫ ટેબલસ્પનૂ 

મીઠુું સ્િાદ પ્રમાણ ે
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૭. આ પનીરને ગ્રિેીમાું નાુંખી ૧ વમવનટ રાુંર્ો. 
૮. આમાું ફે્રશ ક્રીમ નાુંખી જરા હલાિી નીચે ઉતારી લો. 
૯. ઉપર ક્રીમ નાુંખી પરાઠા અથિા રોટલી સાથે ગરમાગરમ પીરસો. 

હકચન હટપ્સ 
 મેંદુિડા બનાિતી િખતે તેલમાું એક ટી-સ્પનૂ ઘી નાુંખિાથી તે િર્ારે ક્રીસ્પી થશે અને તેલ 

ઓછુ પીશે. 
 ઠુંડીની વસઝનમાું ઈડલી-ઢોસાનો આથો સારો આિે તેની માટે ખીરાના િાસણને ફીજના 

િોલ્ટેજ સ્ટેબીલાઈઝર  પર સિારના રાખી દો. સાુંજ સરુ્ી આથો સારો આિી જશે.    
 કોફી બનાિતી િખતે તેમાું જરાક બોનયવિટા નાુંખિાથી તે િર્ારે સ્િાહદષ્ટ લાગશે. 

                                                                           ઈલા નીવતન મોતા, બેંગલોર. 

નીચેના શબ્દો માટે કચ્છી શબ્દ લખો : 

 
(જિાબ: Page 18) 

૧. બહનેપણી ૨. રાતનુું જમણ ૩. ગાર્ ૪. નદી ૫. દરિાજો 

૬. જાનનો ઉતારો ૭. તરસ ૮. રેતી ૯. રોટલી રાખિાનો ડબ્બો ૧૦. ભેંસ 

૧૧. સિારનો નાસ્તો ૧૨. સફેદ ૧૩. લાડો ૧૪. કાળા િાદળા ૧૫. ગાલ 

૧૬. મોજડી ૧૭. બાથરૂમ ૧૮. લાડકી ૧૯. કપડા ૨૦. બેલગાડી 

૨૧. ચાર રસ્તા ૨૨. રોટલી ૨૩. નાની ચટાઈ ૨૪.  શીંગ ૨૫. પોતાનુું િાહન 

૨૬. િરસાદ ૨૭. કાુંદો ૨૮. લાલ ૨૯. શાકનો રસો ૩૦. ભોળો 

૩૧. ચાર્ ૩૨.  ગાર્, ભેંસ ૩૩. ચપુ થઈ જા ૩૪. મોટી પટેી ૩૫. નાનો ખાટલો 

એકલવ્ર્ની વ્ર્થા 
           જુન  મહહનો  આિે  એટલે  િાલીઓની  એડમીશન  માટેની દોડાદોડ .આ  દોડાદોડ  જોતા મહાભારત ની કથા 
ર્ાદ આિે છે . 
            કૌરિ -પાુંડિ ના ગરુૂ  રોણાચાર્ય  રાજકુમારોને  ભણાિી રહ્યા  હતા. ત્ર્ારે એક ભીલ કુમાર એકલવ્ર્ 
ત્ર્ાું  આવ્ર્ો અને કહ્ુું, "ગરુૂદેિ  મને પણ શીખડાિો". એકલવ્ર્ તરફ જોતા રોણાચાર્ય બોલ્ર્ા, "હુ ું ફક્કત ઉચ્ચ કુળના 
કુમારોને જ ભણાવુું  છુું. ત ુતો ભીલ કુમાર છે. નીચ જાતીનો છે. તને નહહ ભણાિી શકુું." એકલવ્ર્ વનરાશ થઇ ગર્ો. અન ે
એણે  ત્ર્ારેજ નક્કી કયુું કે હિે નીચ કુળમાું જન્દ્મ નથી લિેો. હિે ઉચ્ચ કુળમાું જ જન્દ્મ લઇશ. 
          એકલવ્ર્ે હિે બ્રાહ્મણ કુળમાું જન્દ્મ લીર્ો. બારમીની પરીિામાું ૮૫% માક્કસય પણ મળેવ્ર્ા. અને ખશુી ખશુી 
વપ્રસ્ન્દ્સપલ પાસે ગર્ો. એણે મેડીકલ માું એડમીશન માટેનુું એપ્લીકેશન આપ્યુું. ચશ્માુંમાુંથી જોતા વપ્રન્દ્સીપાલ 
બોલ્ર્ા ,"સોરી, તન ેએડમીશન  મળી શકે તમે નથી. ત ુું ઉચ્ચ કુળનો છે. અગર ત ુું નીચ કુળનો હોત તો આટલા માક્કસયમાું 
તને એડમીશન જરૂર આપી દેત." 
           એકલવ્ર્  વિચારમાું પડી ગર્ો. રોણાચાર્ે નીચ કુળનુું છુું એટલે ન ભણાવ્યુું અને વપ્રસ્ન્દ્સપાલે ઉચ્ચ કુળનુું છુું   
એટલે એડમીશન ન આપ્યુું.     આવુું કેમ ?  

                                                      ભારતી હકશોર સુંગોઇ, મદુરાઈ.   
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કાવ્ર્ સહરતા   
 

“મ”ના પ્રાસમાું કચ્છી મકુ્કતક 
મલી, ફરે મલજેો મન થીર્ે એળા માડુ કડાું મલતેા 
મુું કે મઝુ પઈ ત, મરી ફૂટે એળા ભેરૂ કડાું મલેતા 

મ ૂું મઝુેજી મમ્મત મેં મુંધ્ર્ો મનેખ મનખો હીંજ િનાર્ 
માુંર્લે કે મલેજી મરુાદ થીર્ે પરુી, એળા ગરુૂ કડાું મલતેા. 

 
મુું=હુ ું, મઝુ=તકલીફ, ભરેૂ=વમત્ર, મમ્મ્ત=ભાિના, મનખે=માનિી, મનખો=જીિન, માુંર્લો=આત્મા, મરુાદ=ઈચ્છા 

                                      કચ્છી કિી માર્ોબાપાને અપયણ-૨૦૧૧ 
                              કલ્ર્ાણજી કુુંિરજી સરૈ્ા,ચને્નાઈ. 

તીથયન ુું સરનામુું બા  
નાના સરખા એક શબ્દનો આભ જેિડો અથય 
તમે વતથયન ુું સરનામુું બા અમે ભમીએ વ્ર્થય, 

મમતા માખણ લીંપી-ગુુંપી, પોતે રાબ રોટલા ખાર્ા 
રમતાું, રડતાું, ચઢતાું, પડતાું નજર દોરથી બાુંધ્ર્ા, 

છીંકે, ઠેસે ખામ્માું કહતે ુું સ્મરણ પણ શુું સમથય. 
તડકા-છાર્ ખમીં-ખમીને િલે ઝુકે છે જેમ 
માડી તારી એકજ મોસમ પ્રમે, પ્રેમ, પ્રેમ. 

સપનામાું જો સાદ કરુું તો “બેટા “ બોલે તતય, 
નાના સરખા એક શબ્દનો આભ જેિડો અથય. 

                                                    સુંકલન : શ્રીમતી િાલબાઈ કારાણી. બેંગલોર. 

વપતા 
"માું" ઘરનુું ગૌરિ તો   "વપતા" ઘરનુું અસ્સ્તત્િ હોર્ છે . 

"માું"ની પાસે અશ્રનુી ર્ારા તો   "વપતા" પાસે સુંર્મ  હોર્  છે . 
બે સમર્નુું  ભોજન  "માું" બનાિે  છે . 

પણ  જીિનભરના  ભોજનની  વ્ર્િસ્થા  "વપતા"  કરે  છે . 
"વપતા" ને આપણે  સહજ  ભલૂી જઈએ  છીએ . 

ક્યારેક જો ઠોકર  લાગે  તો .... 
આપણા  મખુે થી  "ઓ ....માું" એમજ  નીકળે  છે , 

પણ રસ્તો  પાર કરતાું કોઈ રક પાસે આિીને બ્રેક  મારે તો ..... 
આપણાું  મખુેથી  "ઓ .....બાપ રે " નીકળી જાર્  છે . 

કેમ કે  નાના નાના સુંકટો માટે  "માતા" છે . 
પણ મોટા સુંકટો  આિે છે ત્ર્ારે "વપતા "જ ર્ાદ  આિે છે . 

"વપતા " એક ઘટાદાર  વિૃ  છે  જેની  છત્રછાર્ામાું 
આખો પહરિાર સખુેથી  રહ ેછે . 

"ફાદસય ડે " વનવમત્તે " વપતા " ને  અપયણ . 
                                                      સુંકલન :ભારતી સુંગોઇ, મદુરાઈ. . 
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  BEHIND GLASS DOORS 

The theme for this poem is ‘Behind Glass Doors’ and I have interpreted this theme as a metaphor for the hypocrisy 
and judgement that is part of the normal human nature. 

Voices hush as I walk in to a room 
Piercing eyes follow my every single move 

They search for that one little thing 
Just search for that one fatal flaw 

They don't realise that they judge me from behind glass doors. 
  

My father's not rich enough 
I pray to a different God 

My skin colour's not right 
Oh, and my accent is just wrong 

That may be so, my dear 
But you're standing behind a glass door. 

  
No helping hand, no sympathy 

Not a friendly face I see 
Each one thinks they're different 

That they're so much better than me 
They don't know that they are 

But behind glass doors. 
  

Look at me, Talk about me 
Oh, judge me all you want  

Go ahead and pretend 
Feign ignorance, go on 

'Cause you're not perfect, not even close 
Behind your glass doors. 

  
For you're not better 

You're not worse 
Or even that different 
Than those you judge 

On the inside we're all the same 
We're human, all of us. 

-Jaini Paresh Gala,Bangalore. 

“પાગલ”  
છુું શાર્ર શાર્રીનુું ગમુાન રાખુું છુું       ~કલ્ર્ાણજી કુુંિરજી સરૈ્ા, ચને્નાઈ 
હુ ું મારી શાર્રીમાું અનોખી શાન રાખુું છુ 
છે મઝુમાું દુવનર્ાનુું ડહાપણ 
તોર્ આજ “પાગલ” ઉપનામ રાખુું છુ 

આ, જિાનોના જીગરની િાત જાણુું છુ 
હુ ું શાર્રીમાું વપ્રતના તફુાન રાખુું છુ 

જશે વ્ર્થય, સૌ નજરોના તીર 
હુ ું હદલનુું મજબતુ સકુાન રાખુું છુ. 

છે હદલમાું મારા ફહરર્ાદ લાખો 
પણ સદાર્ે હદલમાું મૌન રાખુું છુ 

દદય  ખબુ ભયુું છે આ જીગરમાું 
તોર્ હોઠે હાસ્ર્ , ને કાુંઠે ગાન રાખુું છુ 
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EDITOR’S MESSAGE 

FROM ME TO YOU … 

 

RHYTHM  DOWNPOUR 
Jugalbandi: Pt. Ravi shankar and Ustad Ali Akbar Khan. (Tabla: Ustad Alla Rakha and Zakir 
Hussain) 
In memory of Late Ustad Allaudin Khan saheb, a must listen for every Indian classical music 
lover. Every aspect of this recording is just beyond words. It can take people into divinity within 
no time. The aalap and gats are masterpiece in themselves.  
LINK :  http://www.youtube.com/watch?v=I1nKVExbewM 
     Happy Listening!! 

Sagar Chheda, Bangalore. 

 

 

 

 
 

 The  Summer heat has taken a backseat and the aroma of the rain soaked earth that’s in the air 
is soothing our nerves and giving us the perfect feel of the monsoon. The dull browny shades of the 
earth slowly vanishing to shiny green and eventually giving  the  earth a greener than green fresh, 
young, livelier look. 

 In monsoon it is really pleasing to watch the trees. They sway like graceful dancers in a soulful 
rhythm, hand-in-hand with the carefree wind, happiness sprouting out with every move. Their happi-
ness touches our heart so instantaneously, that this marveling sight releases all our pent up emotions 
and takes us into an ultimate joy  zone . The rains are such a blessing, flushing life into the earth and 
flora and fauna. 

 The monsoon brings in the dance of the peacock, the croaking of the frogs, the ‘jhulas’ – it is a 
season to enjoy nature’s melody and make merry.  The pleasant gentle drizzle, the bing bang and roar 
of the clouds, the pitter-patter down the window-pane and sometimes the hide and seek with the 
sun bringing out a lovely rainbow – the moods of the rain are varied and I think monsoon is one sea-
son that whets our imagination the most!! And to add to all this beauty are the crispy tantalising 
‘pakoras’ and the golden roasted corn. ‘Adrakwala chai’ and ‘pakoras’ is almost a monsoon mantra, 
and along with this if you have your favourite book in hand, you are sure to become a couch potato. 
The grey skies do make the human bones lazy in total contrast to the energetic mood of nature! 

 Every monsoon the child in me gets tempted to make small paper boats and I steal away to the 
terrace to sail my boat. The mind unfailingly flashes back the lines of the poem ‘Paper Boats’ by Rav-
indranath Tagore, learnt in school , wherein the dream of a small boy floats with his boat… 

 Day by day I float my paper boats 

one  by one down the running stream 

In big black letters I write my name on them 

And  the name of the village where I live……. 

 In childhood we would write our names on our paper boats, race them along and wait a long 
way to see whose boat sailed the farthest. Sad to say the modern day gadgets have snatched this in-
nocent child play from our children. 

 Monsoon is nature’s way of conveying – make a new beginning – rejuvenate, revive, rejoice!! 
So our ancestors have taken the right message from Nature to begin our new year in Monsoon. ‘Saal 
Mubarak’ to all of you , may you have a happy and peaceful year ahead.  Be happy and make merry. 

 A  big big thanks to all the members of the Ekkam Committee who have sent us loads of com-
pliments for Vavad.  It really means a lot to us and has motivated us to give our very best. Thank you 
once again for all the support and co-operation. 

Bhavana Vichhivora. 

http://www.rediffmail.com/cgi-bin/red.cgi?red=http%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3DI1nKVExbewM&isImage=0&BlockImage=0&rediffng=0
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TOPIC FOR VIEWPOINT …  ‘I OWE IT TO HER…’ 
 A woman is the epitome of love, tenderness, care, courage and wisdom. A woman is the full circle. 
Within her is the power to create, nurture and transform. If there’s been a woman who has made a differ-
ence in your life…. a remarkable positive influence, then share the story with us. She could be in any role 
…. Grandmother, mother, aunt, wife, sister, teacher … or just any other relationship. 
  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 25.9.13. 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. The 
topic was ‘ IPL and India’ 

1st Winner:  

India is the land of cricket. Cricket-crazy Indians spend hours in front of the TV to relish a cricket match and 
accept heroes on the field as their role models. Though, there have been many controversies yet the popu-
larity of cricket has remained intact. Cricket matches are still something like grand feasts to eyes and mind. 
We Indians haven’t really separated ourselves from cricket. 

You would have thought that a country as cricket-mad as India claims to be would be able to fill its cricket 
stadiums. But that clearly wasn’t the case in the World Cup and it’s even worse for Test matches. The IPL 
succeeds in India where the two older forms of cricket fail. That obviously has much to do with the format — 
a three-hour game is easier to fit in a spectator’s diary than a five-day one. The action is more immediate, 
close finishes are commonplace and inventive batting is the norm. The IPL caters for short attention spans. 
It is like a convenient, well-packaged ready meal, while the 50-over version is more of a sit-down dinner 
and Test cricket is a lengthy buffet.  

IPL is an exciting proposition, no doubt, as it is taking cricket into an unchartered territory. It gives a chance 
to raw talent and has increased back strength of Indian cricket with many new players doing well in this for-
mat. Besides, IPL provides a good chance to all countries to participate and play as a team without any bar-
riers, which in turn fosters a friendly relationship. It’s definitely business all the way, but as long as it man-
ages to provide clean entertainment, enthralls people and doesn’t tarnish the real spirit of the sport it’s 

surely going to retain its popularity and go a long way. 

 It is not worthwhile blasting the IPL for having rich owners and Bollywood stars. The fact is they have the 

DESIGN COVER PAGE CONTEST 
 િાિડ એપ્રીલ ~ જુન-૨૦૧૩ અંકના મખુ પષૃ્ટ ક્ષચત્ર (ડ્રોઈંગ) સ્પર્ાયમા ું ભાગ લીરે્લ  
બાળકોના નામ : 
૧. દીર્ા જુગલ િીરા, બેંગલોર      ૨. એકતા દીપક િીરા, બેંગલોર   ૩.ઉદીતી નીલશે દેહઢર્ા, બેંગલોર  
૪. પે્રરણા ભાિેન સાિલા, બેંગલોર ૫. ર્શીતા જરે્શ દેહઢર્ા, હૈદરાબાદ.  

 
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 - 

Diwali. The best drawing will be selected as the cover page for the next issue of 

Vavad. We must receive your cover page with the details regarding your name, age and city  by 25-9-
2013.  You may send it to us at: Bhavana M Vichhivora, c/o L.K & SONS, 15 Kirana Complex, APMC 
Yard, Yeshwantpur, Bangalore 560022. Contact number – 9448460056.  

Note : All the entries received for the last contest have been put up on e-vavad. 

સ્પર્ાયના વિજેતા: ર્શીતા જરે્શ દેહઢર્ા, હૈદરાબાદ 
Winner: YASHITA JAYESH DEDHIYA, HYDERABAD 

mailto:vavad12@gmail.com%20with
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resources to take risks and make certain things happen. The objections that the rich are becoming richer 
are shortsighted. But what we need is to stop subsidizing these rich owners in the name of economic 
development that lowers the supposed risk, but makes the rewards disproportionately higher. In fact, the 
opaqueness of the bidding process in the IPL gives rise to such disproportionate risk-reward tradeoffs. 
We need a full investigation of alleged money laundering, tax evasion, gambling, and other illegal activi-
ties.  

While the media thrash the IPL management and politicians call for banning the IPL, let's not throw the 
baby out with the bathwater. Let's promote the good and minimize the ugly side. It is a giant platform that 
attracts the resourceful and educated and the energy can be translated for the good of society. Let the 
IPL adopt government schools, promote education, recognize community leaders, teachers, and the mili-
tary, and bring attention to the issues that matter to the nation. We saw that in South Africa. I am sure 
people are forgiving of some of the sins and the subsidies. Let some of the profits go to a greater cause. 

And let's not forget that the greatest cricketing event in India can be a giant platform to energize the 
masses for the greater good. 

Ami Bharat Chheda,  
(Ami lives in Hyderabad and is into research and analysis with Foundation for Democratic Reforms, one 
of India's think-tank on public policy, and a core team member providing research assistance to MLA 
Dr.Jayaprakash Narayan on various public policy and governance related issues. She is also an occa-
sional freelance writer)  

2nd Winner:  

"It has been just 6 years since IPL found its way into every Indian Cricket aficionado’s life. It came as a 
gust of wind and resided inside the heart of each and every Indian for quite long. 
Initially it was a pure marketing tactics employed by BCCI to cash upon the successful triumph of Indian 
cricket team in the 1st T20 world cup. Fans went crazy as India won a world Cup after so long though it 
was only in the shortest format of the game. But T20 cricket had already found a place inside our heart. 

IPL was launched and we Indians went gaga over it and started selecting teams to cheer for and hence 
friends became rivals, couples started fighting upon whose team is better, and there was a battle to 
prove their supremacy in each and every corner of the country. 

The Adverse Impact of IPL on Indian Cricket : Slowly and slowly it started affecting the quality of cricket 
in India. This was not clearly visible initially as the likes of Sachin, Dravid, Laxman etc got India to No1 
Test ranking. But no one realized how IPL was forcing batsmen to adjust their technique accordingly as 
they couldn’t leave each and every ball and hence had to adapt themselves to play each and every ball 
which resulted in tendency to poke or edge the ball and sometimes forced batsmen to play some unor-
thodox shots which could be harmful in Test Cricket. Bowlers too are affected badly as they have to 
change their line and length accordingly and in that process they tend to lose their actual rhythm. Spin-
ners have to give up the art of flight and they form the habit of darting the bowl into the batsmen. 

The Positive Impact of IPL on Indian Cricket : Initially the main aim for a youngster taking up the game 
used to be playing in national jersey for India and if they couldn’t make it they had to earn their livings 
through domestic cricket which didn’t prove to be enough. Since IPL has come into the scenario the 
lesser known players are getting more and more exposure and hence economically they are getting bet-
ter and living pretty good and luxurious life which is the dream of each and every individual. It has in-
spired more parents to allow their kids to take up cricket as career option. Talented players like Jadeja 
took this opportunity in their stride and climbed up to the International Level. It’s the impact of IPL on In-
dian Cricket that nowadays you can find a tirelessly working individual watching and enjoying each and 
every moments of the game as it goes like a 3 hour long movie which contains all the elements like 
drama, action, thriller, and even comedies in form of Siddhu’s never ending punches. 
Overall, as the saying goes “as much you are made to wait for something, your love for that certain thing 
increases all the same”, many of you may not agree with all of them in connection with IPL. The love and 
excitement for the tournament is always there but over the years the negative impacts increased from 
scandals to violations of IPL guidelines, alleged spot-fixing by big players and charges of drug use at 
rave parties in subsequent seasons. That is what is human weakness is! In our lust to gratify our senses 
we fail to recognize the potential cancer in society."  

Kailash Kumar Shantilal Chheda 
(Kailash, 38, works as a senior manager in a Software firm at Hyderabad) 
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`    21 Blunders Investors need to avoid 

 
1. Investing ONLY in Life Insurance Policies: We Indians love Life Insurance and think that it is the way to go in 
saving and investing. Earlier decades, LI policies used to yield anywhere from 11 – 18% growth. Now a days, the 
yields have dropped and are in the range of 4 – 6%. So money invested in LI policies does not grow too far.  

2. Looking for Safety and investing in to Low Interest Yielding Fixed Income Products: - Most of us are guilty of 
this falling for this strategy at some time or the other. Post Office products are a big case in point. Keeping Money in 
our Savings Bank Account. Today, they give us only a mental satisfaction that our money is safe.  

3. Investing only in Tax Saving Products: - Without understanding our requirement(s) and needs, just because a 
product gives a tax break we invest in to them. Products like LI Policies, Post Office Schemes.  

4. Group Investing: - Most of us invest in to various schemes and products just because our brother-in-law, 
neighbors, classmates, close friends invest in them. It is like if 5 people went to buy a garment, they bought the same 
colour, size and design because someone else liked and chose the same.  

5. Over Diversification (Product Wise):- Lots of us would know of people who have invested their money across a 
very large spectrum of products without understanding how long they are locked in, what is the return etc. Multiple LI 
policies, NSC’s, RBI Bonds, FD’s, RD’s, and Government Schemes launched from time to time, invested at different 
points of time.  

6. Investing without any Logic or Check: - A few years ago lots of companies came with schemes involving teak, 
animal farms, cars and the like. They promised very heavy returns in a short period of time. Lot of us lost our money in 
the same.  

7. Investing in Fancy Sounding Schemes: - Lot of large institutions capitalize on this “weakness” in people. They 
launch specific schemes with investment amounts ranging from Rs.25.00 lacs to Rs.100 lacs and above. They sell the 
same saying it is only for a SELECT group and the like, making it sound very exclusive and ego boosting.  

8. Taking on very Large Commitments: - Quite a few people take on large commitments to pay over periods of 
5/10/20 years and then struggle to pay the same. Life Insurance Policies, Chit Funds, Loans to buy Property etc are 
some points where this situation crops up.  

9. Investing in to only one sector or variety of investment: - Suppose an individual works in the IT sector or the 
Paper Industry, he would have more knowledge in the sector than anyone else. Therefore a lot of his investments are 
in the same sector. Concentrated focus of investment in a particular sector creates a huge risk on the portfolio as also 
exposing the money invested, to move with the ups and downs of that sector.  

10. The opposite of the above, Over Diversification (Stocks Wise / Funds Wise):- Many of us are aware that in-
vesting only in one sector could create serious risk for money invested. Therefore, to diversify, people invest in to 60-
100 stocks or funds at any point in time. Over diversification causes lack of watch over complete portfolios. Reason-
able diversification is good and can be watched over without much stress.  

11. Investing on Hearsay or Rumours: - All of us have some or the other connection to various markets. More often 
than not, there are discussions that happen and pronouncements are made without any rationale or basis. Ex:”A large 
company in ABC sector is going in to the construction business, leading to super normal profits. Therefore an invest-
ment in the same is going to be very profitable”. Based on this discussion, there would be a whole bunch of people 
investing in the stock of that particular large company.  

12. Not Investing In Stock Market Related Investments at all:- Over the last 3-4 years, the stock markets are mov-
ing up and down, resulting in investments not yielding great returns. Based on this, many investors stay away from the 
market, thereby denying their money a chance to yield them solid returns in the range of 16-18% tax free per annum. 
By the way, 16-18% per annum is the average return of the Indian Stock Markets since the day the Sensex was 
formed.  

13. Playing Blind with your Money: - If a particular company or strategy has been a success up to a point in time, it 
is not necessary that it would continue to do so. Ex: HMV was a great company managed with extreme success in the 
music industry. They did not diversify in time and in to the right businesses. As a result, newer companies like T-
Series, Tips, etc became very successful and large in their business. Currently the same scene is playing out in the IT 
industry.  
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કોફી વિથ હકરણ ના જિાબ:  ૧)જેડલ  ૨)વિર્ારુ  ૩)ગોં  ૪)નરે્  ૫)કમાળ  ૬)છન્ુું  ૭)ઓન  ૮)આટાર  ૯)
ભતારીર્ો ૧૦)મેં  ૧૧)સીરાણ  ૧૨)ઘોરો  ૧૩)ગોઠ  ૧૪)િડર  ૧૫)મેટ  ૧૬)છપાટ  ૧૭)નાર્ણી  ૧૮)ચાગલી 
૧૯)લગુળા  ૨૦)ગડો  ૨૧)ચોરો  ૨૨)માની  ૨૩)સફરો  ૨૪)ભતુળા  ૨૫)ચાળીકો  ૨૬)મીં  ૨૭)ડુુંગરી  ૨૮)
રતો  ૨૯)ટીમણ  ૩૦) ભોર્લો  ૩૧)કાિો  ૩૨)ચોપા  ૩૩)માટ કર  ૩૪)મુંજૂસ  ૩૫)મુંજી 

14. Attempting Complex Things with your Money: - Quite a few people in the Indian Market are guilty of this. 
They invest in a particular scheme or product. With those returns they in turn invest in a second set or variety of 
product. And with those returns they try to run a business or take on an extra commitment. Leveraging money 
up to a reasonable extent is good and understandable. If all the investments are interlinked, and one of the 
schemes delays or does not give a return, it will in turn hit all the investments.  

15. Borrowing Money for investing: - Stock Market investors develop a false sense of confidence about being 
able to generate a return on money. Based on that, they borrow heavily from the market as also friends and 
relatives, promising themselves and all other people “Fantastic” returns. Many an investor falls for these higher 
returns and invests with them. For references, please look in to the various scams that have taken place in the 
Indian Markets.  

16. Incentive driven Investing: - Lots of Indian Investors are used to investing in to various products based on 
the “payback”, commission sharing or kickback provided by the person / organization giving the service. This 
sort of keeps away people who will offer correct, genuine and useful information and will guide proper. Poor 
Service, Useless Products, Expensive and long commitment products are some of the “achievements” of this 
sort of investing.  

17. Vague Calculation of Returns: - Most of us look at return on investment at different periods of time for the 
money that we have invested. Unless aware and informed, we calculate return at actuals. We tend to forget to 
factor in important items like brokerage, demat account charges, STT, Service Tax, Interest Cost, Capital Gains 
Tax, Income Tax and allied costs. If all these are added up the return can come down substantially, from a 
“good” Return to a “Not-So-Good” Return.  

18. Trying to Time the Market: - Most of us In India are risk averse. In those circumstances we try to ensure 
that we do enter the market at lower prices and exit the market at the highest prices. This is possible mostly in 
theory. In actual market conditions, none can predict the top or the bottom of the market. This results in highly 
negative or over positive approach to the market. The amount of Time our money spends in the Market is the 
only Winner.  

19. Decision Making with advice from Non-Experts:- Most of us who are not aware of many facts take deci-
sions without any sort of basis or judgement. A little common sense and asking from an experienced expert will 
help save and make money.  

20. Impatience: - Patience is a virtue a whole lot of us need and can do with. Most of financial investments and 
decisions are taken in a tearing hurry to either complete the process or to take ADVANTAGE of the markets’ 
“well informed” sources. Investments need to be given adequate time to perform and overcome various cycles 
of the markets.  

21. Booking Profits too early: - Over the last 4-5 years investors have made very little money or grown their 
money on a very low scale. So the first signs of a slight uptick in the market and many investors want to cash 
out. The fear of loss is most dominant in their mind. Then they see the market moving up another 10 / 20 / 40 % 
and curse themselves for cashing out too fast.  

DISCLAIMER: The above is not an exhaustive or final resource of money management. They are guidelines 
that can be followed with tuning to different needs. It is suggested to take the regular advice of an experienced 
financial expert, on a continuous basis.  

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.  

Money Grows on Trees of PATIENCE, & DISCIPLINE  

All the Very Best  
Neelesh J Savla – 98454 88693 Email me at asknjsavla@gmail.com  
Bengaluru – July 2013. 
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દીકરી સદાર્ દીકરી જ રહ ેછે  

 
દીકરી નાની હોર્ કે મોટી હોર્ 

કે.જી. માું ભણતી હોર્ કે કોલેજ માું 
 

કુમાહરકા હોર્ કે કન્દ્ર્ા, 
દીકરી સદાર્ દીકરી જ રહ ેછે. 

માું-બાપ માટે બાળપણ માું ક્ષબન્દ્દાસ દીકરી ભલે બાપ સમુું 
ચબ ચબ બોલતી હોર્, 

માનુું મન રાખતી ન હોર્ ભાઈ ને ભાળ્ર્ો મકૂ્કતી ન હોર્, 
બહનેો હારે બથોબથ આિતી હોર્ 
અને શરેી માું સીપરા ઉડાડતી હોર્. 

 
પરુંત ુજર્ારે યિુાન થાર્ ત્ર્ારે તરત જ ગુંભીરતા ર્ારણ 

કરી લ ેછે. 
લગ્ન િખતે પીઠી ચોળી આમ તેમ સહલેી સાથે મહાલતી 

આનુંદ માનતી હોર્. 
 

હજી જાન પરણિા આિિાને થોડી િાર છે પરુંત ુજર્ારે 
ગામ માું કે શેરી માું જાન આિે છે 

ત્ર્ારે નાના ટાબહરર્ા આનુંદ માું આિી જઇ બમુો પાડે કે 
એ... જાન આિી ગઈ જાન આિી ગઈ.  

આ શબ્દો જર્ારે પીઠી ચોળેલ કન્દ્ર્ાના કાને પડે છે ત્ર્ારે 
તમામ સહલેીઓનો સુંગાથ, આનુંદ  

એક બાજુ મલેી ને જર્ાું ગણશે 
બેસાડયા છે ઘર માું ગણશે સ્થાપન આગળ બસેી જાર્ છે. 

 
હિે મારે આ ઘર આ માુંડિો છોડિાનો સમર્ આિી ગર્ો 

મારા વપતાની છત્ર છાર્ા જેિો 
આ િહાલનો િડલો છોડી ને આજે પારકા પોતાના કરિા 

જિાનો સમર્ થઇ ગર્ો. 
 

જે ઘર માું રમતી હતી ઢીંગલીથી, સમર્ ક્યારે પસાર થઇ 
ગર્ો ? 

આમ જાન પરણી ને પોતાને ગામ જાર્ છે. 
 

દીકરી વપર્રીર્ાના છેલ્લા ઝાડિા જોઈ લે છે. 
માું-બાપ, ભાઈ-બહને સહલેી કુટુુંબ પહરિાર મકૂી ને સાસરે 

જાર્ છે, 
  

આ ત્ર્ાગ છે.  
 કોઈ સાધ ુસુંતો નો ત્ર્ાગ આની પાસે કઈ નથી. 

  
આ ત્ર્ાગ ને મારા સો સો સલામ.... વપર્રીર્ાના 

તમામ સુંભારણાને પોતાના 
હહ્રદર્ના એક ખણૂા માું ર્રબી દે છે. 

 
સાસહરર્ા િાળા કે ગામ િાળા પછેૂ કે િહુ કહરર્ાિર માું 

શુું લાવ્ર્ા ? 
કન્દ્ર્ાની લાગણીર્ો નો અહહર્ાું કોઈ જ વિચાર નથી કરત.ુ 

 
હકીકતમાું સાસહરર્ામાું આિતી દીકરી બાપ ને ઘરે થી શુું 

શુું લાિી એના કરતા કેટલુું બધુું મકૂી ને આિી છે. માું-બાપ, 
ઘર બાર, પહરિાર, ગામ, આ બધુું મકૂી ને આિી છે. 

 

આ િસ્ત ુનો જર્ારે સમાજ વિચાર કરશે ત્ર્ારે જ તનેા 
સુંસાર માુંથી સગુ ુંર્ આિશે. નિી િહુન ુું સાસહરર્ામાું 

આિવુું નિા બાળક નો જન્દ્મ થિા જેવુું છે. 
 

બાળક જર્ાું સરુ્ી માું ના ઉદરમાું હત ુું એને કોઈ કષ્ટ ન હત ુું. 
ખોરાક, હિા, પાણી િગેરે માું દ્વારા જ મળત ુું.  

કોઈ અિાજ ઘોઘાટ નહહ. 
 

પણૂય શાુંવત હતી એને માું ના ઉદર માું, 
પરુંત ુજર્ારે નિ મહહના બાદ એને બહાર આિિાનુું થાર્ 

ત્ર્ારે કષ્ટ થાર્ છે. હિે એન ે
ખોરાક, હિા પાણી જાતે લતેા શીખવુું પડશે. 
ચાલતા બોલતા શીખવુું પડશે. બસ આવુું જ 
નિી આિેલી િહુ માટે છે જે અત્ર્ાર સરુ્ી 
વપતા ના ઘરે હતી, કોઈ ક્ષચિંતા ન હતી . 

 
હિે નિા ઘર માું ચાલતા શીખવુું પડે છે. સાસ-ુસસરા કે 

પહરિાર ના સભ્ર્ો આિો ખ્ર્ાલ રાખતા જ હોર્ છે. 
જેમ બાળક નો ઉછેર મહનેત, પ્રેમ માુંગી લે છે તમે ઘર માું 

આિલેી નિી િહુ આિો જ ઉછેર, મહનેત માુંગી લે છે. 
 

દીકરી નો જન્દ્મ થર્ા પછી વપતા ને ત્રીજી અશ્રભુીની આંખ 
મળે છે, જે એના હદલમાું હમેશા છુપાર્ેલી રહ ેછે. 

પ્રકૃવતએ પરુુર્ ને રડિા માટે આપલેી આ ત્રીજી આંખ જર્ારે 
િહ ેછે ત્ર્ારે દીકરીને વિદાર્ આપતો ચોર્ાર આંસડુે રડતો 

બાપ રૂડો લાગે છે. 
 

ઘર માું જુઓ તો વપતાનો ચહરેો સુંતાનો માટે એક આર્ાર, 
એક વિર્શ્ાસ, એક આદેશ બની જાર્ છે. જર્ારે દીકરી માટે 
વપતાના ચહરેાની રેખાઓ એટલે લક્ષ્મણ રેખાઓ બની જાર્ 
છે.. વપતા નો ચહરેો િાુંચિામાું દીકરી જેટલી બીજી કોઈ 

વ્ર્સ્ક્કત હોવશર્ાર નથી હોતી. દીકરી માટે વપતાનો બોલ-શબ્દ 
એટલે િેદ અને કુરાન છે.બાઈબલના િાક્યો બની જાર્ છે. 
પપ્પા શુું બોલ્ર્ા એ સમજર્ા પહલેા જ દીકરીના હોઠમાુંથી 
શબ્દો સરી પડે છે. હા પપ્પા....આિી પપ્પા... આનુું નામ 

દીકરી. 
 

જેમને દીકરી હોર્ તે વપતાને હહ્રદર્ નો એક ર્બકારો 
પોતાને જીિિા માટે છે જર્ારે બીજો ર્બકારો દીકરીના 

કાર્મી સખુ માટે ઝુંખતો ર્બકારો છે. દરેક દીકરી પોતાને 
વપતાની દીકરી મને છે. જર્ારે દીકરો પોતાને માનો દીકરો 

માને છે.  
કોઈ િાર દીકરી થી નાનકડી ભલૂચકૂ થઇ જાર્ તો મમ્મી 
પપ્પા ને ન કહતેી હોર્. આમ પપ્પાના હૈર્ાના વસિંહાસન 
ઉપર પ્રેમ ને અક્ષભર્કે જીલિા જીિનભર એક દીકરી 
વપતાની નજરે ઉચ્ચ જીિન જીિિા ઈચ્છે છે. ક્યારેક 

પપ્પાની નજરે ઉતરતી છે એવુું બતાિિા નથી માુંગતી. 
 

 તમે જોશો તો ખ્ર્ાલ આિશે કે લગ્ન થર્ા પછી પોતાના 
સુંતાનોના ઘેર હોર્ ૮૦ િર્યની ઉમર હોર્ ગોરા ભરાિદાર 
શરીર સાથ ેઘડપણ ની રેખાઓ હહડર્ા પાત ુું લતેી હોર્. 
આિી માજીને કોઈ એકાએક પછેુ કે હ ેમાજી ફલાણાભાઈ 
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ની દીકરી છે ? 

  
તો તો તે ૮૦ િર્ય ના માજી એટલા બર્ા રાજી રાજી થઇ 

જાર્ કે ના પછૂો િાત 
કોઈ પણ દીકરીને પોતાના બાપને નામે ઓળખો તો તે રાજી 

રાજી થઇ જાર્ એનુું નામ દીકરી. 
  
સાસહરર્ામાુંથી અિારનિાર વપર્હરર્ામાું આિતી દીકરી કઈ 

લેિા અહીં આિતી નથી, પરુંત ુવપતાની ખબર લિેા 
આિ ેછે. 

  
પપ્પાની શારીહરક આવથિક સ્સ્થવત જોિા આિે છે. કઈ િાુંર્ો 

તો નથી ને ? આમ અિારનિાર આિી પપ્પાની 
સ્સ્થવત જોઈ ઘરના સભ્ર્ોને સચુના પણ દેતી હોર્ કે મમ્મી 

ત ુું પપ્પાને હિે આદુિાળી ચા આપજે.  
કફ રહ ેછે માટે, એ ભાભી તમે પપ્પા ન ેનહાિા માટે જરા 

માફકસર નુું પાણી ગરમ આપજો. 
ભૈલા ત ુું પપ્પાની ખબર રાખજે હુ ું તો અહહર્ાું નથી તારા 

વિર્શ્ાસે જાઉં છુું. 
 

જો જે એમની કોઈ િાતની ક્ષચિંતા ના કરાિતો આમ વપતાની 
વધૃ્દ્ધાિસ્થામાું દીકરીના 

અિાજમાું માતતૃ્િ નો રણકો સુંભળાર્ છે અને ક્યારેક 
લાકડીના ટેકે 

ર્ીમા પગલે ચાલતા પપ્પાને જોિે છે ત્ર્ારે ધ્રાસકો 
અનભુિ ેછે, 

   
કે પપ્પા પાસે નહહ હોઉં અને પપ્પાની તક્ષબર્ત િર્ારે 

બગડશે તો... આમ હદિસના 
હજાર કામ િચ્ચે પણ દીકરી પોતાના વપર્રનો, પપ્પાનો 

વિચાર કરે છે. 
 

દીકરીની આંખમાું સદાર્ પ્રમેાળ વપતાનો ચહરેો ચમકતો 
હોર્ છે, બાળપણના હદિસો ના આહ....  અમે નાના હતા, 
પપ્પાને પહલેી તારીખે ટૂુંકો પગાર આિતો સાુંજે પ્રસાદ 
થતો પ્રસાદ, થોડો થોડો હાથમાું આિતો પણ અમે ર્રી 

જતા. 
સાુંજે િાળુું નહોતા કરતા. પપ્પાએ અમોને ક્યારેર્ ઓછુું 
નથી આિિા દીધુું દીકરી ને બાળપણમાું તમે જેટલા લાડ 
લડાિો છો તેટલા જ લાડ એ તમન ેવદૃ્ધાિસ્થામાું લડાિશે. 

 
દીકરી બાપ ને એના ઘડપણમાું લાડ લડાિે છે ત્ર્ારે 

કોઈિાર પવતદેિ એમ કહ ેછે કે ચાલ તારા 
પપ્પાને ફોન કરી ખબર અંતર પછૂીએ તો તો પત્ની રાજી 

રાજી થઇ જાર્ છે પવત માું એને પરમેર્શ્ર દેખાર્ છે. 
 

છેલ્લે ઈર્શ્ર ને પ્રાથયના કે કોઈપણ દીકરીને એના વપતાથી 
એટલી બર્ી દુર ન મોકલતા કે કોઈ વશર્ાળાની કાવતલ ઠુંડી 
હોર્ ચોમાસાની મેઘલી રાત હોર્ અને પપ્પાના છેલ્લા ર્શ્ાસ 

હોર્ તો દીકરી પોતાના હાથનુું ચમચી પાણી પણ 
ન પીિડાિી શકે. 

 
છેલ્લે વપતા પણ કહતેા હોર્ કે મારી દીકરી ને તેડાિી લો 

મારે એનુું મોઢુું છેલ્લી િખત જોવ ુું છે . 
ખરેખર જેઓ આ પથૃ્િી ઉપર દીકરીના માું-બાપ છે તઓે 

ઈર્શ્રની િધ ુનજીક છે. 
 

આ વપતા પતુ્રીના પ્રમે ને મારા લાખ લાખ સલામ.... 
આ અનમોલ રતન છે દીકરી!!! 

આરોગ્ર્ િર્યક કહિેતોઆરોગ્ર્ િર્યક કહિેતો  ((ભાગ ભાગ 22))  
આભાર: પુંકજ સાિલા, હૈરાબાદ  

લોકકવિ ચોખાની ઓળખ આ રીતે આપે છે : 
 ચોખો કહ ેકે હુું ર્ોળોદાણો,  

મારા માથે અણી,  
મારી મજા લિેી હોર્  
તો દાળ નાખજો ઘણી. 

ભારતમાું ચોખાની પ્રાુંતિાર જુદી જુદી જાતો જોિા મળે છે. 
સુંસ્કૃતમાું ચોખાને ‘શાક્ષલ’ કહ ે છે. કાળા ચોખાને કૃષ્ણિીહી, 
ગજુરાતીમાું એને કાળી કમોદ કહ ે છે. ચોખાની બારમાસી, 
સરુતી, કોલમ, લાલ ચોખા અને સાઠી ચાિલ જેિી અનેક 
જાતો છે. સાઠી અથાયત સાઈઠ હદિસે પાકતી કમોદ. 

ચોખા ખાિા મળે એ ચારમાુંન ુું એક સખુ ગણાત ુું : 
સાઠી ચાિલ ભેંસ દૂર્,  
ઘેર શીલિતી નાર,  

ચોથો ચડિા રેિતો (અર્શ્)  
ઈ સરગ નીસરણી ચાર. 

 
આયિુદેની દષ્ષ્ટએ ચોખા ઠુંડા છે, તે ગરમીને મટાડનાર, 
િીર્ય િર્ારનાર, પૌષ્ષ્ટક, મીઠા, બળ આપનાર, હલકા, 
રુક્ષચકર, સ્િર સરુ્ારનાર, મતુ્ર અને મળને કાઢનાર, કફ 
ઓછો કરી બદુ્ધદ્ધ િર્ારનાર ગણાર્ છે.  
 ચોખાની પણ કહિેતો જુઓ.  

1. ચોખો ચુંપાર્ ને દાળ દબાર્.  
 2. ચોખા ભેગી ઈર્ળ બફાઈ જાર્.  

3. દેરાણી જેઠાણીના ચોખા ભગેા ચડયાું સાુંભળ્ર્ાું નથી. 
 
એ રીતે તિુેરરાણી ગજુરાતમાું ઘરોઘર માનીતાું છે. 
ગજુરાતણોની રસોઈમાું આ રાણી રોજ હાજર હોર્ છે, હિ ે
એની િાત સાુંભળો : 

તિુેર કહ ેહુ ું તાજો દાણો,  
રસોઈની છુું રાણી,  

મારો સ્િાદ લેિો હોર્ તો,  
પ્રમાણમાું નાખો પાણી. **** 

  
તિુેર કહ ેહુ ું દાળ બનાવ ુું,  

રસોઈનો રાખુું રુંગ,  
જે ઘરમાું તિુેર ન હોર્ ત ે

ના જોઈ લ્ર્ો ઢુંગ. 
 તિુેરની દાળ બને, દાળઢોકળી બને. પરુણપોળી બને. દરેક 
કઠોળના લોટના પાપડ બને, પણ તિુરે એવુું કઠોળ છે કે 
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એનો લોટ બનતો નથી. લીલી તિુેર બાફી મીઠુું નાખીન ે
ખિાર્. તિુેરદાણા-લીલિાનુું સરસ શાક થાર્. કચોરી 
બને. િૈદ્યો કહ ે છે કે તિુેરદાળ ભારે, લખુી અને ઠુંડી છે. 
શરીરની ક્રાુંવત િર્ારે છે. વપત્ત, વિર્, રક્કતદોર્, િાય,ુ 
પેટનો દુુઃખાિો અને હરસ મટાડે છે. ઘીમાું ખાિાથી 
વત્રદોર્નો નાશ કરે છે. વપત્ત, કફ, મેદ અને કૃવમનો નાશ 
કરે છે. વશિરાતના કોઈ ભાુંગ ચડી હોર્ તો એક ચમચો 
તિુેરની દાળ િાટીને તને ુું પાણી પાિામાું આિે છે. 

એ રીતે શસ્ક્કતિર્યક ચણા સાથે કેિી મજાની કહિેતો 
જોડાઈ છે ? 

 ચણો કહ ેહુું ખરબચડો,  
ને પીળો રુંગ જણાર્,  

રોજ પલાળી દાળ ખાર્, 
તે ઘોડા જેિો થાર્.**** 

  
ચણો કહ ેહુું ખરબચડો  
ને મારા માથે અણી,  

ભીની દાળને ગોળ ખાર્  
તો બને મલ્લનો ર્ણી. 

 
કઠોળમાું સૌથી િધ ુ િપરાશ ચણાનો રહ ે છે. ચણાના 
લોટમાુંથી સેિ, ગાુંહઠર્ા, ભજજર્ાું, પાતરા, બુુંદી, લકડશી 
લાડુ, મગસ, મોહનથાળ, ખાુંડિી િગેરે બન ેછે. ચણાના 
લોટમાું દૂર્ કે મલાઈ કે હળદ મેળિીને સ્નાન કરિાથી 
શરીરનો િાન ઊઘડે છે, ક્રાુંવત િર્ે છે. ગામડામાું જૂના 
કાળે અમકુ જ્ઞાવતમાું લગ્નપ્રસુંગે જાનને મહરર્ા-બાફીન ે
િઘારેલા ચણાનુું શાક ને સખુડી આપિામાું આિતા. આ 
ચણા શીતળ, િાય ુ કરનાર, વપત્તહર, રક્કતદોર્ હરનાર, 
કફહર, હલકા ને દસ્ત રોકનાર ગણાર્ છે. તે જિરને પણ 
મટાડે છે.  

 ચણા સાથે જોડાર્લેી અન્દ્ર્ કહિેતો : 
 ચણાિાળાની દીકરી ને મમરાિાળાની િહુ,  

લાડે લાડે ચાલે, તનેે ટપલાું મારે સહુ. 
  

અડદ કાળા કઠોળમાું આિે. એના માટે કહિેાર્ છે કે, જો 
ખાર્ અડદ તો થાર્ મરદ. એનીર્ કહિેતો લોકકુંઠે 

રમતી જોિા મળે છે : 
અડદ કહ ેહુ ું કાળો દાણો,  

પૌષ્ષ્ટકતામાું પહલેો,  
માણસને હુું મરદ બનાવ ુું,  
જો મસાલો ભળેો. **** 

  

અડદ કહ ેહુ ું કાળો દાણો,  
માથે ર્ોળો છાુંટો,  

વશર્ાળામાું સિેન કરો,  
તો શરીરમાું આિે કાુંટો. **** 

  
અડદ કહ ેહુ ું કઠોર દાણો,  
ચીકાશ મજુબમાું ઝાઝો,  

ખટ (છ) મહહના જો મજુને ખાઓ,  
બક્ષળર્ા સાથે બાઝો. 

સૌરાષ્રમાું અડદની દાળ બાજરાના રોટલા સાથે ખિાર્ 
છે. પટેલો અને રાજપતૂો એનો ઉપર્ોગ વનર્વમત રીત ે
કરતાું જોિા મળ્ર્ા છે. અડદમાું પ્રોહટન િર્ારે હોિાથી ત ે
બળિર્યક બની રહ ે છે. અડદની દાળમાુંથી બનતો 
અડહદર્ા પાક વશર્ાળામાું ખાિાથી બારમાસીની શસ્ક્કત 
મળે છે એમ કહિેાર્ છે. અડદની દાળમાુંથી િડાું બને છે. 
લકિાના દદીને અડદના િડાું ખિરાિિામાું આિે છે. 
અડદ િાતહર, બળ આપનાર, િીર્ય િર્ારનાર, પૌષ્ષ્ટક, 
ર્ાિણ િર્ારનાર, રુક્ષચ ઉત્પન્ન કરનાર, મળમતૂ્રનો 
ખલુાસો લાિનાર, મેદ િર્ારનાર, વપત્ત અને કફ 
િર્ારનાર ગણાર્ છે. 
હદિાળીનુું પરબ આિે ત્ર્ારે બાઈયુુંને મહઠર્ા ર્ાદ આિે. 
ચણા બાજરાની જેમ મઠ માણસોર્ ખાર્ ને ઘોડાર્ ખાર્, 

એટલે કહિેાર્ છે : 
મઠ કહ ેહુ ું ઝીણો દાણો,  

મારા માથે નાકુું,  
મારી પરખ ક્યારે પડે  
કે ઘોડુું આિે થાક્ુું. 

  
મઠ સાથે ઘણી કહિેતો જોડાઈ છે : ઉ…ત, 

મઠને ખતેર માળો નુંઈ,  
ઉંદરને ઉચાળો નુંઈ,  
ઘેલીને ગિાળો નુંઈ  
ને કુુંભારને સાળો નુંઈ 

મઠનુું સ ુંસ્કૃત નામ મકુુષ્ઠક છે. તે િાય ુકરનાર, 
જઠરાસ્ગ્નને મુંદ કરનાર, કૃવમ અને તાિ મટાડનાર મનાર્ 
છે. ચોળા એ િાર્ડુું કઠોળ ગણાર્ છે. એને માટે કહિેાર્ 

છે: 
 મઠ કરે હઠ, ચોળો ચાુંપ્ર્ો ના રહ,ેિા કરે ઢગ, સહજે 

ઢાુંક્યો ના રહ.ે 
મગની જેમ ચોળા શકુનિુંત ુ કઠોળ ગણાર્ છે. જૈનો 
હદિાળી અને બેસતા િર્ે શકુનમાું ચોળા ખાર્ છે. એથી 
તો કહિેત પડી કે: 

લોક કરે ઢોકળાું,  
િૈદ્ય િઘારી ખાર્,  
હદિાળીને પરોહઢર્ે,  

પાટણનુું મહાજન મનાિિા જાર્. 
આ ચોળા ભારે, િાય ુકરનાર, નારીનુું ર્ાિણ િર્ારનાર 
છે. બાળકોને ચોળા પચિામાું ભારે પડે છે.  
એનુું પણ કહિેત જોડકણુું : 

બાળક કહ,ે મેં ખાર્ા ચોળા 
મા કહ ેમારા બગાડયા ખોળ 

આપણે કઠોળ રોજ ખાઈએ છીએ પણ એના વિશે ભાગ્ર્ે 
જ કશુું જાણીએ છીએ. આપણી કહિેતો કેવ ુું મજાનુું 

લોકવશિણ આપે છે. આપણે એનો અભ્ર્ાસ કરીએ તો 
ખબર પડે ને ! 

 
. 
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One day all the employees reached the office and they saw a big advice on the door on which it 

was written:  

 

“Yesterday the person who has been hindering your growth in this company passed away. We in-

vite you to join the funeral in the room that has been prepared in the gym.” 
 

In the beginning, they all got sad for the death of one of their colleagues, but after a while 

they started getting curious to know who was that man who hindered the growth of his colleagues 

and the company itself. 

 

The excitement in the gym was such that security agents were ordered to control the crowd 

within the room. The more people reached the coffin, the more the excitement heated up. 

 

Everyone thought: Who is this guy who was hindering my progress? Well, at least he died! 

 

One by one the thrilled employees got closer to the coffin, and when they looked inside it they 

suddenly became speechless. They stood nearby the coffin, shocked and in silence, as if someone 

had touched the deepest part of their soul. There was a mirror inside the coffin: everyone who 

looked inside it could see himself. 

 

There was also a sign next to the mirror that said:  

 

“There is only one person who is capable to set limits to your growth: IT IS YOU. You are the 

only person who can revolutionize your life. You are the only person who can influence your happi-

ness, your realization and your success. You are the only person who can help yourself.” 

 

Your life does not change when your boss changes, when your friends change, when your parents 

change, when your partner changes, when your company changes. Your life changes when YOU 

change, when you go beyond your limiting beliefs, when you realize that you are the only one re-

sponsible for your life. 

 

The most important relationship you can have is the one you have with yourself. 

 

Examine yourself, watch yourself. Don’t be afraid of difficulties, impossibilities and losses. Be a 

winner, build yourself and your reality. 

 

The world is like a mirror: it gives back to anyone the reflection of the thoughts in which one 

has strongly believed. The world and your reality are like mirrors laying in a coffin, which show 

to any individual the death of his divine capability to imagine and create his happiness and his 

success. 

 

It’s the way you face Life that makes the difference! 

 

If an egg is broken from outside force... life ends. If an egg is broken from inside force... life 

begins. Great things always begin from our inside.  

The Law of Attraction - A Reality 
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