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જગંી ખચ' બચાવીન ે આ.થક સમાનતા
લાવતા સ5હૂ લ8.... 

સ5હૂ લ8નો કો:સે;ટ સદ>ઓ જૂનો છે. 324 BC મA ધ Cેટ
એલેકઝAડરH પશKયન રાMની Nદકર> સાથે સ5હૂમA લ8 કય'
હતા. તેમની સાથ ેઅP 80 લોકોએ પણ લ8 કય' હતા. 
સ5હૂ લ8મA ભેટ સોગાદો આપવાની શSઆત પટHલ સ5ુદાયે
કર> હતી. સ5હુ લ8મA સૌથી વVુ Wડા લ8CંXથથી Wડાયા
હોય તેનો રHકોડY  પણ નZધાયો છે. ફH \ુઆર> 2011
મAઅમરાવતી ખાતે બાબા રામદHવ ની સં]ાએ 3100
^ુગલના લ8 કરા_યા હતા. દ`aણના રાbોમA સ5હૂ લ8
મોટા પાયે Wવા મળે છે. સ5હૂ લ8મA લોકો હZશભેર લાભ લે
તેમA કોઈનાનમ નથી તેવી ભાવનાવાળા સામાefક
આંદોલનની જSર છે. સરકારH તેમજ સમાજના અCણીઓએ
દરHક કુટંુબને સ5હુ લ8 તરફ વાળવા માટH gચાર gસાર કરવો
Wઈએ fનેા કારણhેાiતમA સૌ આ.થક ર>તે સમાન લાગે.
ચાલો નવા કો:સે;ટને jવનનો એક ભાગ બનાવીએ. સ5હૂ
લ8 ચોમેરથી આવકાયY છે. સ5હૂ લ8 એ સામાefક gથાનો
એક ભાગ બનવોWઈએ. સ5હૂ લ8 કરાવતી hાiતઓkુ ં તો
સરકારH સlાન કરmું Wઈએ. લ8મA થતા nબનજSર> ખચ'
અટકાવતી આ gથાએ સમાજમA નવો ચીલો શS કયo છે. W
કોઈ _યpqતએસ5હૂ લ8 ના Wયા હોય તો તેને માણવા
માટHની તક શોધવી Wઈએ. ઘણા સ5ુદાય સ5હૂ લ8ને હવે
કાયમી બનાવી દ>ધા છે લોકો સ5હૂ લ8 માટH ડોનશેન
આપતા થયા છે સ5હૂલ8 નવા જમાનાની ઓળખ છે સ5હૂ
લ8મA પણ ઝાકમWળ હોય છે તેમA દરHક િવXધ થાય છે તેમA
લ8ની ભાવના દHખાડા માટH નથી હોતી પણ એક gકારની સંઘ
ભાવના ની લાગણી વહHતી Wવા મળે છે.

tૂગભY જળ...

પાણીની જSNરયાતનો મહuમ આધાર tૂગભYજળ છે. એક
અvયાસમA એmું Mણવા મળ^ુ છે કH  ભારતમA tૂગભY જળની
અછતથી લાખો લોકો tૂખમરામA ધકHલાશે.2025 પછ> તળના
પાણી આધાNરત ખતે ઉxપાદન ઘટH તેવી શyતા. ખેડૂતોએ ફર>થી
વરસાદ પર zનભYર રહHmું પડશ ે એ {ચતાજનક અહHવાલ છે
અમેNરકન જનYલ સાય:સ એડવા:સીસ ના અહHવાલમA કહHવા^ું હ|ું
કH  ભારતમA 40% પાણીની જSNરયાત tૂગભYજળથી }ૂર> થાય છે.
દHશનો બહુ મોટો વગY tૂગભYજળ પર આધાNરત છે. પીવાના
પાણીથી લઈન ેખતે ઉxપાદનો માટH tૂગભYજળ 5ુ~ �ોત બની
રÄો છે. પરં|ુ તળkું પાણી સતત ઘટÅ રÇું હોવાથી 5ÉુકHલી શS
થઈ છે. અહHવાલ gમાણ ેભારતમA સતત તાળkુ ંપાણી નીÑું જઈ
રÇુ ંછે. બે Öણ દસકા પહHલા જમીનના ઉપલા પડ મAથી જ પાણી
મળતી આવ|ું હ|ુ ં પરં|ુ હવે પાણી મેળવવા માટH Üૂબ જ ઊંડH
àુધી ખોદકામ કરmું પડH  છે. ભારતભરમA જળ âતર Üૂબ જ નીચે
પહZચી ગ^ું છે અને ધીમે ધીમે અછત સMYય એવી ä]iત બનવા
લાગી છે. 2025 àુધીમA તળના પાણી પર આધાNરત કૃåષ ઉxપાદન
ઘટÅ જશ ેઅને ફર>થી ભારતના ખેડૂતોનો મોટો વગY વરસાદ> પાણી
પર zનભYર રહHતો થઈ જશે. વરસાદ આધાNરત ખતેી થવા મAડÅ
એનો અથY એ થાય કH  ખેડૂતો વષY પર ફસલ લેવાને બદલે વVુમA
વVુ બે ફસલ લઈ શકH  તેના કારણે સમC દHશkુ ંખતે ઉxપાદન ઘટÅ
શકH  છે. tૂગભYજળની થતી ખતેીમA ૨૦ ટકા àુધીનો ઘટાડો
આવશ ેએવી ચતેવણી અહHવાલમA અપાઈ હતી. અ5ુક િવâતારોમA
bA પાણીના તળ Üૂબ જ નીચા ગયા છે êA 68% àુધી
ઉનાળાની ખતેી ઓછ> થઈ Mય એવી શyતા છે. પાણીkુ ં તળ
ઊંÑુ ંલાવવા માટH તાકÅદના પગલA ભરવા જSર> છે. W પAચ સાત
વષYમA ^ëુના ધોરણે એ કામ નહí થાય તો પછ> બહુ મોડંુ થઈ જશે
મોટો વગY ખોરાક àુરaા સાથે ઝઝુમતો થઈ જશે.
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િવâતારના જળ સંCહ gબંધનની સમજ નકશા અને માનXચÖો સાથ ે હોવી
Wઇએ. મહHàૂલી દâતાવેWમA  નાની નદ>ઓ, તળાવો અને સરોવરને બરોબરkું
]ાન આપmું પડશે fથેી તેના પર કોઇ અiતîમણ ન કરH.

Request to SubScribe our Youtube  Channel :   "Talks with Nitin"  

આïહêા કરવી 5ૂખ'મી છે.
- ñી માતાj
તમે એટóું zનeòત પણે Mણી લો કH  આïહêા કરવી એ
એકદમ 5ૂખ'મી છે, કારણ કH  શર>રના અતં સાથે ચતેનાનો અતં
આવી જતો નથી. ઉપરAત jવતો jવત f ેવâ| ુતમને 5ÉુકHલી
કરતા હોય છે તે વâ|ુ 5ôૃુ બાદ પણ 5ÉુકHલી કરતા જ બની
રહH  છે અને એમA પછ> તમારા મનને બીj NદશામA વાળવાની
શyતા પણ રહHતી નથી bારH jવનમA એ શy હોય છે. 
તમારH આ જગતમA જ પNરવતYન સાધવાkું છે અને એ સê છે.
તમે W જગતમAથી ભાગી જશો તો તમારH ફર>થી અહí આવmું
પડશ ેઅને કદાચ ખરાબ પNરä]iતમA તમારH નવેસરથી બધી
શSઆત કરવી પડશે ડરપોક ન બનmું તે જ સાöં છે અને
પNરä]iતનો સામનો કર> લેવો તથા િવજય માટH જSર> gયõ
કર> લેવા એ જ સાöં છે મદદ હંમશેા તમાર> સાથે જ છે તમારH
મદદ gા;ત કર> લતેા શીખmુ ં Wઈએ. માણસ શા માટH
આપઘાત કરH છે, કારણ કH  ત ે બાયલો અને ડરપોક હોય છે
બાયલા માણસન ેહંમશેા દુઃખ સહન કરવા જ પડH  છે. 
ચૈûêક અüâતxવ અ5ુક અkુભવોની પરંપરામAથી પસાર
થવાના બોધપાઠ શીખવાના અને gગiત કરવાના zનeòત હH|ુ
માટH આવ|ું હોય છે, W તેkું કાયY }ૂöં થયા પહHલA તમે ચા°ા
Mઓ તો તેન ે વધારH ક¢ઠન પNરä]iતઓમA તે કાયY ફર>
કરવા માટH પાછંુ આવmુ ં પડH  છે એટલે એક jવનમA તમે
fનેાથી દૂર ભાગ ગયા છો ત ેબVું બીM jવનમA તમન ેઆવી
મળશ ેતે વધારH ક¢ઠન સંWગો હશે. 

તમારH jવનમA અ5ુક 5ુસીબતોનો સામનો પરાભવ કરવાનો
હોય fનેે આપણે કસોટÅ કહÅએ છ>એ તેમAથી પસાર થવાkું
હોય અને W તમે તેમAથી આપઘાત કર>ને છટકÅ Mઓ તો
બીM જlમA તમારH તેમAથી પસાર થmુ ં જ પડશે અને તે
પહHલA કરતA વધારH ક¢ઠન કસોટÅ હશે .jવન 5ુસીબતોનો
એક £ુ§ છે અને પછ> આવ|ું 5ôૃ ુએક સનાતન શAiત છે
એmું તમ ેમાનો છો પણ હકÅકતમA એmું નથી.
bારH માણસ âવૈü§ક ર>તે આપઘાત કર>ને ચા°ો Mય છે.
અhાનમય અને અâપ•ટ આવેગ }ૂવYક ચા°ો Mય છે êારH તે
આ સવY આવેગોથી અને અhાન ભરHલા gમા¶ણક જગતમA
સીધો જતો હોય છે પNરણામ ે f ે 5ÉુકHલીઓમAથી તે છટકÅ
જવા માગતો હતો તે ફર> તેની પાસ ેઉપä]ત થાય છે અને તે
પણ શર>ર f ેરaણ આપે છે તે રaણ િવના.
W કદ> તમને ભયાનક ઓથાર (ભીષણ âવß)નો અkુભવ
થયો હોય તો ઉપાય છે તમાર> Mતને MCત કર> દHવાનો પણ
bારH તમે તમારા દHહનો િવનાશ કર> ના~ો હોય છે તો પછ>
તમાö રaણ કરનાર શર>ર નથી હો|ું. ઓથારથી દૂર રહHવા
માટH તમારામA ચૈûêક ચતેના હોવી Wઈએ. તમ ેbારH ચૈûêક
ચતેનામA હોવ છો êારH વâ|ુઓ તમે દુઃખ નહí આપે તેવી
ખાતર> તમ ેરાખી શકો છો. આïહêા તો સાથે જ અhાનમય
અંધકારમA ગiત છે સતત કરવા યો®ય gયõો સામે એક
મહાન નામદ' છે બાયલાપ©ુ ંછે.
પા.થવ jવન gગiત માટHkું ]ાન છે. આ }ૃ™વી પર , પા.થવ
અüâતxવ દરiમયાન જ gગiત શy છે .f ે લોકોમA પોતાના
jવનનો ñ•ેઠ ઉપયોગ કરવાની સંક´પ શpqત રહHલી હોય છે
ત ેલોકો તો Mણે છે કH  bA àુધી જSર> છે êA àુધી હંુ અહí
રહÅશ. છે¨લી aણ àુધી હંુ jવીશ અને મારા ≠યેયની gાÆ;ત
માટH એક aણ પણ £ુમાવીશ ન¢હ.
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માöiત વીર જવાન ટØ∞ ±ારા શહÅદ
થયેલ જવાનનA પNરવારને આ.થક મદદ.

àુરતનA માöiત વીર જવાન ટØ∞ ±ારા વડગામ તાóુકાનA Öણ
ગામોમA શહÅદ થયેલ જવાનનA પNરવારને એક પNરવાર દ>ઠ
Sિપયા ૨,૫૦,૦૦૦/- એમ કુલ Sિપયા ૭,૫૦,૦૦૦/- નA ચેકો
અપYણ કર> સlાzનત કરવામA આ_યા.

છzનયાણા ગામનA વીર શહÅદ રમશેકુમાર ચેલાભાઈ દHસાઈ
પNરવારન ેSિપયા ૨,૫૦,૦૦૦/- નો ચેક અપYણ કરાયો.

મેમદ}ૂર ગામનA વીર શહÅદ જસવતં¥સહ જુવાન¥સહ રાઠોડ
પNરવારન ેSિપયા ૨,૫૦,૦૦૦/- નો ચેક અપYણ કરાયો.

ઘોNડયાલ ગામનA વીર શહÅદ ચંદન¥સહ fઠેાj બારડ
પNરવારન ેSિપયા ૨,૫૦,૦૦૦/- નો ચેક અપYણ કરાયો.

મા"8ત વીર જવાન ટ>?ને અ@ભનંદન.......

વડગામ તાóુકાનA કોદરામ ગામનA વતની અન ે હાલ àુરત
ખાતે રહHતા મનોજભાઈ લવjભાઈ gMપiત આ ટØ∞મA પોતે
ટØ∞Å છે. માöiત વીર જવાન ટØ∞ ±ારા છે¨લા Öણ વષYથી
દHશની સેવામA પોતાkું jવન અપYણ કરનાર અને શહÅદ>
વહોરનાર શહÅદોનA પNરવારન ેઆ.થક સહાય અપYણ કર> હંૂફ
}ુર> પાડH  છે અને હાલમA જ ૧૬ મી ઓ∑ો∏બરH દHશનA રaા
મંÖી રાજનાથ¥સહની અ≠યaતામA એક વÑુYયલ gોCામ યોj
૧૨૧ શહÅદનA પNરવારજનોને Sિપયા Öણ કરોડની આ.થક
મદદ કરવામA આવી. મનોજભાઈ પણ આવા સેવાકÅય યhમA
સહભાગી થયા છે એ આપણા તાóુકા તેમજ ef¨લા માટH
ગૌરવની લાગણી કહHવાય fનેો આપણ ેસૌને ગવY છે. એમના
gયõો અને માગYદશYન હHઠળ વડગામ તાóુકાનA શહÅદ થયેલ
પNરવારોની મા¢હતી મેળવીને ટØ∞ àુધી પહZચાડÅ આ ચેકો
અપYણ કરવામA આવેલ.
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િવચાર મંથન .....

આપણ ે^ુNરયા અને ડÅએપી ઉમેર>ન ેજમીનના પડો ને એટલા
સખત બના_યા કH  tૂગભY જળના Xછπો બંધ થઈ ગયા.
અળસીયા f ેXછπો બનાવતા હતA તેને પણ નાશ કર> દHવામA
આ_યા. ભગવાન ±ારા બનાવવામA આવેલી પાણી સંCહ
પëiત કHટલી જબરદâત હતી કH  અળસીયા એ બનાવેલ
અસ~ં XછπોમAથી વરસાદkું પાણી ધરતી માતાના પેટમA જ|ું
રહH|ું અન ે આપણને ∫ëુ પીવાkુ ં પાણી મળ|ુ ં હ|ું. આજથી
૨૦ વષY પહHલા આપણે ગમે êA પાણી િપતા કઈ બગડ|ું
નહો|ું અન ેહવે બંધ બોટલ નો ઉપયોગ કર>એ છ>એ આટóું
ઝેર ખતેરમA પડH  છે.
વhૈાzનકોએ એક સમયે આ દHશમA લોકોને tૂખથી બચા_યા
હતA. હવે લોકોને બીમાર થવાથી બચાવવા પડશ.ે વhૈાzનકો જ
ખેડૂતો અને દHશkુ ંભા®ય છે. - આચાયY દHવªત

આપણા }ૂવYW કુદરત સાથે àુમેળમA jવન j_યા છે
અન ેતેઓ િવકાસ પાછળ દોºા નથી એ જ કારણ હ|ું કH
તેઓની ઉમર 100 વષYની આસપાસ રહHતી હતી, પરં|ુ
િવકાસના ^ુગમA j_યા પછ> પણ આપણ ે એ સરHરાશ
ઉંમરન ે55 થી 60 àુધી ખΩચી લા_યા છ>એ. િવચારવા fmેું
ઘ©ુ ં છે...પહHલA ઘરો નાનA હતA પણ હવાદાર હતા,
આંગ©ુ ંલીમડાkું હ|ું, કોઈ રોગ ન હતો, ચાલવાkું પસંદ
હ|ુ,ં દવાઓનો કોઈ ખચY ન હતો, મેદાનની રમતોને gાધાP
મળ|ુ ં હ|ું.... ઘણા બધા છે. f ે ઉદાહરણો આf ે Wવા
મળતા નથી...

BCDજEલ - સેવા GૂIત Jવ. ઇલાબહMન ભN 
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બાલારામના સંæરણો : zનiતન પટHલ 

આજથી ૨૫ વષY પહHલા બાલારામ નદ>મA તરતી માછલીઓ
âપ•ટ દHખાતી, પાણીની નીચે પડHલ નદ>ની કAકર> – પ™થર
âપ•ટ દHખાતા એટóું પારદશYક અને âવ§ પાણી આ નદ>મA
હ|ું. નદ>ની બાજુમA વીરડા ગાળતા તો વΩત ભય' વીરડામAથી
કAકર> અને પ™થર મAથી ગળાયેóું અ5તૃ fmેું ∫ëુ પાણી
ખોબલે ખોબલે પીતા. નદ>ના પટમA ઉગાડવામA આવતા
ટામેટા, કાકડÅ, સøર ટHટÅ, તર¿ૂચ મીઠા મVુરા લગતા એની
ઉપર દHવી}ૂજક ભાઈઓ લાર> ઉપર મસાલો નાખીને અમને
ડÅસ બનાવી આપતા êારH તો એનો âવાદ jભે લાગતો. `શવ
મંNદર ની સામે આવેલી રHલ¡ગ પરથી નદ>મA tૂસકા મારવાની
અને નદ>kું પાણી f ે ર>ત ે અમને ઝીલી લ|ેું એનો તો આનંદ
અ¬tતુ અkુભવાતો. ચોમાસામA }ુરના પાણી મંદ>રની ટોચ
àુધી પહોચતા êારH આ }ુરના પાણીનો √ૂઘવાટાભયo
ભયંકર અવાજ નદ>થી માÖ એક બે Nકલોમીટર દૂર આવેલા
અમારા zનવાસ-]ાન એવા સઘનaેÖમA અમાર> રાÖી ઊંધને
તહસ નહસ કર> અમને સતત {ચતામA ઉMગરો કરાવતો કH
}ુરના પાણી આપણી પથાર> લગી તો નહÅ પહોચી Mય ને??.
પણ અમન ેઅમાર> zનêની સાથી એવી બાલારામ નદ> ઉપર
ભરોસો હતો કH  એ yારHય િવƒાસઘાત નહÅ કરH એ િવƒાસ
એણે સાર> ર>ત ે zનભા_યો હતો. બાલારામ નદ>એ અમારા
બાળપણને Üૂબ સાચ_^ુ ંછે, Üૂબ શીખવા≈ુ ંછે. પચીસ વષY
પહHલાના બાલારામ િવâતારમA નદ>, જગંલ, ડંુગરા, ઝરણા
અને tૂiમ સહÅતkું ન^ુ∆ નૈસ«ગક વાતાવરણ અમે ભર}ુર
મા»^ું છે એને ƒાસે-ƒાસ ેઅkુભ_^ ુછે. 

બાલારામ એક PાQુ8તક Sળ છે એને પય)ટન Sળ

ન બનાવીએ......

છે¨લા બે- અઢÅ દાયકામA એmું તો ∫ું થ^ુ ં કH  બાલારામની
અમાર> બારમાસી નદ> કH  fkેું અ5તૃ |ુ° પાણી અમΩ પીVું છે.
એના ખોળામA અમે તરતા શી~ા છ>એ, Üૂબ Vુબાકા માય'
છે,એના }ૂરમA અમારા આNદવાસી iમÖો સહજતાથી તય' છે
અન ેઆ નદ>ના તટમA પેદા થતા શાકભાj અને ફળ ફળાદ>
નો મVુર âવાદ મા»યો છે, જળચર jવો સાથે દોâતી બAધી છે
એ બારમાસી નદ> આમ ભય' ચોમાસામA આf ે  હાડ પજર
fવેી કોર> ઢાકોર પડÅ છે. પવYતો મAથી વહH|ું પાણી yAક
બીf ે વળÅ ગ^ું નદ> ધરતીમA સમાઈ ગઈ એનો કોઈ જ
અતોપuો નથી સાaી Sપે fનેા અમે zનê દશYન કરતા એવા
અમારા મહાદHવ, mૃaો અને પ™થરો 5ુક બની ઊભા છે Mણે
કહÅ રÄા હોય કH  તમે માનવીઓએ આ દુદYશા કર> છે. અને એ
સનાતન સê જ છે કH  કાળા માથાના માનવીએ fટેલી આ]ા
ધમYની રાખી છે એટલી સમજ ધમYના ચાલક બળ એવા
પય'વરણની રાખી નથી. આખી નદ>નો પÀ ગંદકÅ થી ખદબદ>
રÄો છે અને હવામA દુગ∆ધના વાયરા વાય છે. નદ>ન ે ગટર
બનાવી દHવાkું અને ધમYને નામે પય'વરણન ેkુકશાન કરવાkું fે
પાપ માનવMત કર> રહÅ છે એનો £ુâસો દHવાXધદHવ મહાદHવના
ચહHરા ઉપર એમના દશYન કરતી વખત ેâપ•ટ વત'ઈ રÄો હતો
Mણ ે કH  તેઓ કહÅ રÄા હોય કH  મA ગંગાન ે }ૃ™વી ઉપર
અવતરણ કરાવી f ે tૂલ કર> છે એ તમાર> હરqતો WતA
બીjવાર કરવા fવેી નથી. અમે તો નશીબદાર કH  નદ>ની,
જગંલોની, ડંુગરોની , ભ_યતાન ેમનભર>ને માણી છે fણેે અમને
Üુમાર>ના પાઠ શીખ_યા છે, પણ આગામી પેઢÅ માટH આ
કુદરતી સંપદા માÖ પાÃ }ુâતકો }ુરતી સીiમત ના રહÅ Mય
એ તરફ કોણ િવચારશે ? જય ભોલેનાથ. સવY ન ે સ¬¿ુnë
આપW.....!!! 

- zનiતન એલ. પટHલ 
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લખેક  - જગદYશભાઈ બારોટ 
barot.jagdish@gmail.com ગામની વÕ ેæશાન....

આપણા મલક અને દHશમA æશાન ઘર ગામથી દૂર એકAત જ®યાએ હોય છે f ેકોઇની æશાન યાÖા વખતે જ Wવાkુ થાય. બાકÅ zનf Yન
ભΩકાર tુiમ લાગે. હા tતૂ પeલતનો વાસોહોવાની વાતો નબળા મનના લોકો કરતા રહH . 
5ôૃુને આપણે એટóુ ભયાનક nબહામ©ુ બનાવી દ>Vુ છે કH  મોટાભાગના ને 5ôૃુkું નામ સAભળÅ 5ôૃ ુઆવી Mય છે. એ સાÑુ કH  એક
બાજુ બાવાjઓ "Œœ સê જગત iમ™યા," "આશર>ર નાશવતં કાચી માટÅનો ઘડો", "jવન એક નરકની ખાણ " fવેA iમ™યા ગાણA
ગાતા રહH  પણ W આપણે }ુછ>એ કH  બાપj W jવન આટó ુખરાબ હોય,નરકની ખાણ હોય, અનેઉપર âવગY હોય, તો પછ> ઉપર
âવગYમA zનવાસ કરોન,ે આ ધરતી શીદ ભારH મારો છો? તો ના પોતે મર> âવગY ભોગવmું નથી. પણ બીMને âવગYના પરવાના કાઢÅ આપવા
છે. એકનર¥સહ મહHતા એવા હતા f ેકહHતા, " વનરાવન છે Sડુ, વૈકંુઠ ન¢હ Mઉ રH" તો બીM કબીરસાહHબ કહHતા, "રામ ¿ુલાવા ભેjયા
કબીરા બેઠા રોય, W àુખ સંસારમΩ, વૈકંુઠમા ના હોય" આ બંન ેઆપણન ેસમMવી ગયા કH  વૈકંુઠ કરતA અહÅ મM છે, પણ ભોળા જનો
માને તો ને? બાવાjની પકડ એવી ભારH છે કH  છુટmુ 5ÉુકHલ. ખેર, મારH કહHmુ એ છે કH  5ôૃુનો અને 5ôૃુ પછ> પાપની સM, નરકની પીડા
િવગેરHનો એવો ભય ઊભો કયo છે કH  માણસ nબચારો 5êૃkુ ંનામ સAભળતA ફફડÅ મરH છે. æશાન WતA જ બી મરH છે. àુખેથી jવી પણ
નથી શકતો અને 5ôૃુના ભયથી રોજ રોજ મરH છે. nબચારો માનવી એ ભય, એ પાપની `શaા, એ કહHવાતા નરકની યાતનામAથી છૂટવા
હવાiતયA મારતો રહH  છે. મંNદર મંNદર ભટકતો રહH  છે. âવગYનો પરવાનો કાઢÅ આપવાની લાલચે, બાવાjની આરતી ઉતારતો રહH  છે, પગ
ધોઇ પડતો રહH  છે, ભંડારા કરતો રહH  છે, છ–નભોગ ધરાવતો રહH  છે. 
zનશાળ ન¢હ Wયેલી, ચાલીસ વરસે િવધવા બનેલ, એક છેવાડાના ગામમA ¥fદગી િવતાવેલ માર> મા }ુરA સો વરસ તંદુરâત jવન jવી.
એ bારH મરણ પથાર>એ હતી êારH મને }ુછેóું, બેટા ∫ું આ નરકની પીડા, યમદૂતોની `શaા, વતૈરણી પાર કરવાની, પ∫ુયોનીઓમA
ભટકવાkુ ંિવગેરH સાÑુ હશે? મન ેબીક લાગે છે. મΩ કÇુ મા |ું મને કદ> ર>બાવે ખર>? કોરડા  વઝે ખર>? માર> tૂલોની આકર> `શaા કરH
ખર>? તો કહH  ના એmું તો કદ> ના કöં. તો બસ પછ> મા, આ ભગવાન તો આપણો બાપ કહHવાય છે, દયાનો સાગર અને કöણાનો કરનાર
કહHવાય છે,(ઓ કöણાના કરનાર તાર> કöણાનો કોઇ પાર નથી), એ કદ> પોતાનA બાળકોને આવી `શaા કરતો હશે? સંસાર> મા બાપો
પણ W બાળકોના £ુના માફ કરતA હોય, માવતર કમાવતર ના થતA હોય તો પછ> આ તો આપણો મહાન મા બાપ છે. એ પોતાની Nદકર>
એવી તને કદ> હHરાન કરતો હશે? મા કહH , હાશ હવે મારો ભય ગયો. 
aમા કરW, વાત થોડÅ લAબી થઈ ગઈ પણ મોતનો ભય ભગાડવા, âવગYની લાલચમAથી અન ેબાવાjની ÑુંગાલમAથી છોડાવવા, એમ
કરmું જöર> લા®^.ુ 5ુળ વાત ઉપર આmુ. કHનેડામA દરHક શહHર કH  ગામમA કŒâતાન કહો કH  æશાનtૂiમ શહHરની વÕ ેરહHણાક િવâતારમA
હોય છે. આજુ બાજુ વસવાટનA ઘરો હોય છે. અડધી રાત ેપણ આ જ®યા આજુબાજુ અવરજવર ચાóુ હોય છે. કદ> yAય tતુનો વાસ
હોવાkુ કH  જન દHખાયો હોવાkુ સAભ—^ુ નથી. બની શકH  કH  બધA tતુોને આપણા tુવાઓએ ભારતમA તેડાવી લીધA હોય. તો જ એમની
હાટડÅઓ ચાલેને? શહHરની વÕે æશાનઘર નjકથી જતA આવતA રોજ 5ôૃુની યાદ તાj થાય છે. યાદ રહH  અહí કોઇ 5ôૃુના ભય કH
tતૂના ભયથી ભયભીત નથી. ઉ“ાkુ æશાનના દશYનથી માણસkું અ”ભમાન કH  કાવાદાવા ઓછા થાય છે. એક Nદવસ મારH પણ આ
જ®યાએ આવી àુઇ જવાkું છે એ યાદ રોજ તાj થાય છે. એટલ ેમાણસ 5ôૃુથી સભાન રહH  છે, {ચiતત ન‘હ પણ M£તૃરહH  છે. રોf ે
રોજના _યવહારમA 5ôૃુન ેનજર સામે રાખીને વત’ છે. મંNદરની 5ૂ÷તના દશYનથી કH  બાવાjના પોપટÅયા hાનથી મોહમાયાનો ભંગ થતો
નથી પણ æશાનના દશYનથીઅવÉય વૈરા®ય પેદા થાય છે. અને અહí તો રોf ેરોજ æશાનનA દશYન ન ેરોfરેોજ વૈરા®ય.આ છે ગામની
વÕે æશાન હોવાનો ફાયદો f ેઆપણે ÑુકÅ જઇએ છ>એ અને મોતના ભયથી રોજ મર>એ છ>એ.
5ôૃુના દHવનો જય થાવ. કŒâતાનનો જય થાવ. કŒâતાનમA પોઢHલા jવાïાઓનો જય થાવ, એમની પરમ શAiત થાવ.

પાયાની સગવડો અને PQુ8તની \ળવણી બં]ે^ું સ_ંુલન જ`રY છે.
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આવો આપણ ેનીચેની પદયાcાઓ
િવષે િવચારYએ, શ"આત કરYએ.

1) વhૈાzનક અ”ભગમ યાÖા
2) જળ બચાવ યાÖા
3) âવ§તા M£ૃiત યાÖા
4) પય'વરણ રaણ યાÖા
5) mૃa સંવધYન યાÖા
6) `શaણ ગૌરવ યાÖા
7) }ુâતક gેમ યાÖા.
8) કPા કHળવણી યાÖા
9) મ¢હલા સશpqતકરણ યાÖા
10) ^ુવા રોજગાર યાÖા
11) અંધñ◊ા zન5ૂYલન યાÖા
12) પાખંડ ખંડન યાÖા
13) કતY_ય પાલન યાÖા
14) નીiત અને સદાચાર યાÖા
15) આરો®ય Mળવણી યાÖા
16) _યસન 5ુpqત યાÖા
17) આફત zનવારણ યાÖા
18) આભાર દશYન યાÖા

ચાલો આપણ ે 10 રોપા વાવીને તેને
mૃa બનાવવાનો સંક´પ
લઈએ...≠યાન રાખો કH  W આપણા
વાવેલા છોડમA લીમડો, પીપળ,
આમળા, |ુલસી 5ુ~ ર>તે હોય તો
સાöં રહHશે...આ છોડ gકૃiત અને
આપણા âવાÿ...માટH Üૂબ જ
મહxવ}ૂણY છે. આવતીકાલ ે આપણા
બાળકોને આ દુzનયામA રહHવાkું
છે...તેમને ઓŸ⁄જન, પાણી, વરસાદ
અને નીચા તાપમાન સાથે સમયAતરH
બદલાતા હવામાન ચîની પણ જSર
છે.... આવો કુદરત પાસે જઈએ.

ભારતીય સં¤ૃiતમA કલાkું ઘ©ું જ મહxવ રહHóુ ંછે. દરHક તબøે આપણી jવનશૈલીમA પણ
કલા આપોઆપ વણાઈ ગઈ છે fમે કH  Cામીણ �ીઓ ભ¡ત ને લ¡પણ કરH છે તેમA કલા
રહHલી છે fનેે આVુzનક નામમA મડ iમરર વકY  કહHવામA આવે છે. ભ¡ત XચÖો પાથરણA િવગેરHમA
પણ દHશી વનâપiત રંગોથી કલાïક XચÖAકન કરવામA આવે છે આવી જ ર>તે કઠ}તૂળÅની
પારંપNરક કલાને નવા Sપે પપેટ શેડો પપેટ તથા બીM અનેક જુદા જુદા âવSપે પપેટમA રજૂ
કરવામA આવે છે. આ તમામ કલામA ñી રમશે રાવલ તેમના હાથનો કસબ અજમાવીને Üૂબ જ
àુઝ-¿ુઝથી àુંદર સfYન કરHલ છે અને તેમA આVુzનકતાન ેપણ ]ાન આપેલ છે. આ કલાને
લઈને તેમણે િવદHશ gવાસો પણ કરHલ છે તેઓ ઈરાન, અફઘાzનâતાન ,Mપાન વગેરH દHશના
gવાસો કર>ન ેપોતાની કલા અજમાવી Ñૂyા છે.

આપના ગામની શાળાના બાળકો તેમજ fા2જનોને     િવિવધ િવષયો ઉપર ગ2મત સાથે
jાન આપવામD મહklmૂણ) પપેટ શો ના   અયોજન હM_ુ વnુ માoહતી મેળવાવા આપ

નpતાબેન ભાવસાર નો મોબાઇલ નંબર  9825035195 ઉઅપર સપક)  કરY શકો છો. 

!"#$ %&'()# *#$+, -.#, /,  0)1 2"/3 4)', -5#$ 4$651।
789# 9$:9 ;< %-) 5=, ),6/# )3> ?%, 7@A) *#$#, "- 73- BC',
5D। 789# -37 #1 "$E "F$'8 5= 07G, %;H#, /,  0)1 78#$ 4$651।
;5$# /$+I /-#, /$ 1/;$J '-8/$ +5 5= 6/ 2" 73 /-', 5D
K%%, L$- /-M। 
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}ુâતક પNરચય..... 

¥fદગીના િવિવધ રંગોના િવચારો›વ
થકÅ jવન jવતં બનાવ|ુ }ુâતક એટલે
જય વસાવડા eલ`ખત લાઈફ લાઈન. 

પાને પાને jવનને સાથYક કર> શકH  એવી
વાતો આ }ુâતકમA ખોબલે ખોબલે
લખાણી છે.

આ રસgદ }ુâતકદરHકH  અવÉય વસાવા
અન ેવAચવા fmેું છે.

અછંદાસ રચના. : .રયાઝ મીર 

મ§ુ તારા ઉદરમા મfiા કHટલાય પNરવાર !
jવલેણ }ુલે jવ લીધો |ૂટતA એના તાર!

અflુ વÄા એટલA કH  Üુદ નદ> યે શરમાઇ,
હસતા બાળક મોતન ેભેfiા ફૂલો ગયા કરમાઇ !

મોરબી મ§ુ ઘટના બની ઘણી ગંભીર 
ઝૂલતો }ૂલ ઝાeલમ બPો ભરખી ગ^ુ ંનીર!

gtુ પરમ શAiત અપ’ દુઆ છે માર> ખાસ !
£ુજરાતે માતમ છવાયો આખંો રહÅ ઉદાસ !

એક નવી પશેકશ : .રયાઝ મીર 

હાલ પાછા મળÅએ અજવાસના નગરમA !
fમે હ‡^ું હ‡યા ને મળે ƒાસના નગરમA !

રંગ અનેરો,ઉ›ાહ અનેરો,Üશૂીઓ બમણી !
પામી ન¢હ શકાય બVુ આમ આસપાસના નગરમA 

જગતની આખંે ન¢હ âવયંની આખં ેભાળÅએ ! 
ચ· એવા હોય આ િવƒાસના નગરમA !

કતY_ય પથ zનહાળÅ સઘળÅ કામના 5ુકાઇ !
મન લાગી ગ^ું હષo¨લાસના નગરમA 

ઇƒર સમીપ રÄો છતA છુપાઇ રÄો !
શો≠યો ન¢હ તે હ‡યાની હળવાશના નગરમA !

કલમ Nદવસો અને એકAત ભરHલી પળ આ !
સબંધ સઘળA તાM કÅધા ઊંડા અહHસાસના નગરમA !
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લખેક : .કશોર rસહ સોલકંs 
મગરવાડા (વડગામ ) વીરડા...

આf ેચારHબાજુ પાણીની ¿ૂમા¿ૂમ છે. લોકો-gાણીઓ-પ∫ુઓ પાણી િવના વલખA માર> રÄા છે! પણ છ–zનયા દુકાળને અભડાવે એવો
ગોઝારો કાળ આf ેદંુદુ”ભ ગગડાવી રÄો છે - આપણા માથા ઉપર!

વહHળા અન ેવAકળA, નદ> અને સરોવર, તળાવ અને કૂવા પાણી િવના ટળવળવા લા®યA છે આf ેતો. આf ેતો વહHળા અન ેવAકળA કH  નદ>kું
નામzનશાન પણ રÇંુ નથી. bA બંન ેકAઠા લઈને જતી એ નદ>ઓનો પટ આf ેપાધર થઈ ગયો છે êારH êA ઊભા રહÅએ તો આખંોમA
આંàુ આવી Mય એવી ä]iત થઈ હોય છે.!

પણ મારા ગામના સ¬ભા®ય ેકH  દુભ'®ય ેકોઈ નદ>ની હંૂફ મળેલી નહí ગામને ! પણ અમારા ગામનો વહHળો કંુવારકા એટલે કH  સરâવતી
નદ>ને મળતો, એmું યાદ છે આf ેતો! êારH તો એ વહHળો કહHવાતો પણ કોઈ નદ> તો એના આગળ જખ મારH એવો હતો એ !

એ જ વહHળાના કAઠH  અમાöં આંબાવાNડ^ું હ|ુ ં ! એટલ ે એ વહHળાનA મΩ અનેક Sપ WયA છે, અkુભ_યા છે. અમારા આંબાવાNડયાની
બરાબર પાસે જ બારમાસી પાણીનો ઘરો હતો. એ ઘરામAથી કયારHય પાણી àુકા|ું નહÅ ! એટલે એની અનેક Nકવદંતીઓ ચાલતી. એ ઊંડા
પાણીના ધરાએ મને નmુ ંjવન આ;^ું છે, મન ેઘ©ું શીખ_^ું છે એણે તો ! એના કAઠH  ઊભેલા mૃaોન ેડાળÅઓ ઉપરથી સીધેસીધા એ
ધરામA tૂસકા માય' છે અમે ! તો જળ nબલાડÅઓ પણ પહHલી વહHલી એ ધરામA જ Wઈ હતી અમે ! પાણીમA રહHતા સાપનો gથમ âપશY
એ ઘરાએ કરા_યો હતો અમને ! અને એ ઘરામA આવેલા મોટા બે મગરના મોઢામAથી બ‚યા હતા ! એ જ ઘરામA અમને ડૂબાºા અને
efવાºા પણ છે. એવી હતી એની કરામત ! વરસમA એકાદ ભોગ તો એ ધરો અÑૂક લે તો જ, એવી તો એની શાખ હતી આખા ગામમA !
એટલે એ ઘરાની પાસ ેજવાની સખત મનાઈ હતી પણ બA≠યા રહÅએ તો અમે ટ„¶ણયા નહí !

અમારા વહHળાનો પટ પણ િવશાળ િવâતરHલો: એના આજુબાજુના િવâતારમA ભZયબાવળÅની જબરજâત ઝાડÅ! કોઈ Nદવસે અંદર સતંાઈ
Mય તોયે મળે નહí એવી તો એની હાક! એટલ ેચોર ડાકુઓન ેછુપાવા માટHનો મોટો આશરો હતો એ ભZયબાવળÅ તો !

એ વહHળાના કAઠHની લીલાશમA અમે ઉનાળામA સવાર-સAજ ભΩસો ચારવા જતA ! પણ ઉનાળામA વહHળો દયામણો લાગતો ! પોeલયો
થયેલા માણસ fવેી એની ä]iત થતી ! yAય પાણીનો રHલો જણાઅ નહí પણ અતંરH અતંરHના ધરાઓમA પાણી ભરાયેóું રહH|ું 

અમે એની ભીની ભીની વે‰ુમA આળોળતા ચÂÅઓ કાઢÅને ! પછ> ઘરામA ઘા¿ૂલા કૂટતા ! પણ તરâયા થઈએ એટલે ∫ું કર>એ ? તો
ઘરાની પાસેના વે‰ુમA બધા ‘વેઈડÅઓ’ ગાળતા! દરHકને પોતાની ‘વેઈડÅ’ રહHતી !

અમે સવારH ભΩસો લઈને આવતા એટલે પહHóુ ંકામ કરતા વેઈડÅઓ ગાળવાkું. િવâતર>ને પડHલી વે‰ુમA અમે મંડÅ પડતા હાથથી વેઇડÅઓ
ગાળવા ! દરHક પોતપોતાની જ®યા નøÅ કર> લતેા પછ> ખોદવા લાગતા. વે‰ુની સાથે છ>પલA, પથરા વગેરH નીકળતા. fમે fમે વેઇડÅ
ખોદતા જઈએ એમ એમ એમAથી પાણી ફૂટ|ુ.ં

વે‰ુમAથી માગY કર>ને આવ|ુ ંપાણી Wmું એ પણ એક Êાવો હોય છે. સહHજ   ખોદ>એ અન ેચારHબાજુથી એમA સરવાણીઓ ફૂટતી અને
થોડÅ વારમA તો આખી વેઇડÅ ભરાઈ જતી !
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નાની હોય તો વેઈડÅ (વીરડÅ) અને મોટો હોય તો (વીરડો) કહHતા અમે! અમારH ટાબNરયAન ેકHટóુ ંપાણી Wઈએ ? એટલે વેઇડÅ જ, બરાબર ને ?
પણ W પાસેનA ખતેરોમA કAઈ કામ ચાલ|ું હોય અને મજૂરો વગેરH હોય તો પછ> વેઇડા ગાળવા પડતા fથેી માટલA ભર>ને પાણી ભર> શકાય
!

અને ટાબNરયA અમાર> વેઇડÅઓ હારબંધ ગાળતA ! કોની વેઇડÅ પહHલી ભરાય છે એની રાહ WતA ! fનેી વેઇડÅ પહHલી ભરાય એ ભમરાળો
કહHવાતો ! હંુ તો માર> વેઇડÅ ઘરાની નjકની વે‰ુમA પસંદ કરતો એટલે તરત જ પાણીથી ભરાઈ જતી ! અને બધાની ઇષ'નો ભોગ બનmું
પડ|ું મારH !

પોતાની વેઇડÅ ભરાઈ Mય એટલે એમAથી જ પાણી પીવાkું ! W ખોબો ભર>ને લઈએ તો વેઇડÅkું પાણી ડહોળાઈ Mય ! એટલે અમે બકર>
બની જતા. Üુદાની દુઆ મAગવા અમે ઢíચણ ેપડતા અને અમારા હાથના ટHકાથી વેઇડÅના પેટkુ ંપાણી પણ હલા_યા િવના – બે હોઠ ડુબાડÅને
ગટગટાવતા પાણી ! êારH અમારH તમાર> fમે Nફ“ર લગાડÅને પાણી ગાળવાkું નહો|ું   રહH|ુ ં ! તમારH તો હવે ચોÁખા પાણી પીવાના પણ
વલખA છે, એટલે ∫ું કરવાkુ ંતમારH ?

વે‰ુમA ગળાઈ-ચળાઈને આવ|ું પાણી મ¡ઠુ લાગ.ે અમે તો ƒાસ લઈને ગટગટાવીએ. પાણીથી જ પેટ ભરાઈ જ|ું એટલે િવર ભીમસેન બનીને
ચાલવા લાગતા ! અમે જયારH હારબંધ બકર> બનીન ેપાણી પીતા êારH એ πÉય Wવાનો પણ એક Êાવો હતો !

દરHક જણ પોતાની વેઇડÅની આજુબાજુ સરસ મMની બેસવાની જગા બનાવે ! f ેબાજુથી ઢíચણે પડÅન ેપાણી પીવાkું હોય એને તો થેપીને
બનાવીએ! કારણ કH  એ જ તો અમારા આખા Nદવસનો પાણીનો ખMનો રહHતો! તમાર> fમે વોટરબેગ સાથે લઈન ેફરવાkું સ¬ભા®ય êારH
અમારH કરમ ેyAથી હોય?

અમે તો વે‰ુનA }તૂળA! વે‰ુમA વીરડા ગાળવાના ! વે‰ુમA રમવાkું અને વે‰ુમA ઊંઘવાkું!

વે‰ુના દHશના વાસી! વે‰ુ અમાર> મા ને વે‰ ુ અમારો જlારો! અમારA હાડકA પણ એ વે‰ુનA અને અમારા લોહÅkુ ં વહHણ પણ એ
વેઈડÅઓવા‰ું!  એટલે એ વે‰ુ અને એ વે‰ુડÅઓ અમાöં jવતર હ|ું, ભઈલા!

આf ેએ jવતરને તમારા Nફ“રH Cસી લીVું છે. તમાર> દાવાઓએ દાટÅ દ>Vુ ંછે અને તમારા ËÅઝે એને થીજવી દ>Vું છે. તો પછ> yAથી
આશા રાખી શકાય એ વે‰ુમAથી ફૂટતી સરવાણીઓની ?

અમે yારHક મâતી-તોફાન પણ કર> લતેા. કોઈ વેઇડÅમA પાણી પીવા નીચો થાય અને પાણી પીવા Mય કH  આવીને એkું આÜું માÈુ ંપાણીમA
ડબોળÅ દHતા! એક વખત તો એક જણાને નાકથી પાણી પીવાઈ ગ^ું.   એટલ ે  એ તો એવો વીફરHલો કH  ન }ૂછો વાત! એkું માÈું ડબોળનારને
લાકડÅ લઈન ેપાછળ પડHલો! પેલો હાથમA નહí આ_યો એટલે છૂટÅ લાકડÅ એના ટA¢ટયામA માર> દ>ધી હતી. પેલાને બરોબરkું વાગેóું, પણ
પછ> એમે ભેગા મળÅને નøÅ કરHóું કH , આવી મâતી કરવી નહí !

બીM Nદવસે આવીએ એટલ ેવેઇડÅમાkું પાણી વાસી થઈ ગયેóું હોય ! એટલ ેએ પાણી તો બદલmું જ પડHન ે? એટલે બધા વળગી પડÅએ
વેઇડÅઓમાkુ ંપાણી ઉલેચવા માટH.Wત WતામA તો વેઇડÅઓ ખાલી કર> નાખીએ! સાફ કર> દઈએ અને થોડÅ વારમA તો પાણી થી ભરાઈ
Mય વેઇડÅઓ ! અને ફર>થી ચાóુ થાય અમારો zનêîમ !
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અમે અળવીતરા પણ જબરા! અમારામAનો કોઈ વધારH ડાÄો થતો હોય તો એની પણ અમે દવા કર>એ. એક કાન થી બીM કાન àુધી આખો
;લાન પહZચી Mય અને એ bારH ડોબાન ેyAક વાળવા Mય કH  આઘો-પાછો થાય તો એની વેઈડÅમA જઈન ેપશેાબ કર> આવવાનો ! એને તો
nબચારને yAથી ખબર હોય કH ,પોતાની સાથે કHવા કાવાદાવા ખેલાયા છે?

એ પાછો આવે એટલ ેઅમે ઘાટ ઘડÅને જ રા~ો હોય. ‘ચાલો પAણી પીવા fએૈ’ અને સ5હૂમA જઈ પહZચીએ વીઈડÅઓના કAઠH  ! ઢíચણે
પડÅએ પણ અમે પાણી પીવાના બદલે પેલાની સામે ÖAસી આખંે તાકÅ રહÅએ. પેલો તો ગટગટાવતો હોય વટથી એટલે અમારાથી હàુ ખાળÅ
શકાય નહí ! અમે બધા જ ખડખડાટ હસી પડÅએ એટલ ેએને શંકા Mય! અમારામAથી એકાદ ડાÄો થઈ Mય કH , ‘તી 5તૂર પીVું..’ બસ પછ>
તો }ૂછmું જ ∫ું? પાણીપતkુ ં^ુ◊ જ Wઈ °ો. ¿ૂમા¿ૂમન ેમારામાર>! અમે બધા હારHલા યોÍાની fમે નાસી છૂટÅએ દૂર દૂર. અને હસી હસીને
બેવડ વળÅ જઈએ! એવો હતો એ વેઇડÅઓનો gતાપ!

પણ હવે તો એ વહHળોય નથી કH  નથી રહÅ ભZય બાવળÅ! પછ> yAથી હોય વેઈડÅઓ કH  વેઇડા? આf ેતો પાણીના છAટા માટH પખંીઓ તરફડH
છે. પછ> yA ખોદવાની હતી હારબંધ વેઈડÅઓ? હાથથી વે‰ુમA વેઇડÅઓ ખોદતA êA આf ેશાયડા 5ૂકવા છતAય પાણી આવ|ુ ંનથી-
ધરતીના પેટાળમAથી! yA ગ^ું એ પાણી? yA ગયા એ વહHળા? yA ગયા એ બારમસી ઘરા? yA ગયા એ ઢોર ચારવા આવતA ટાબNરયA?

આf ેતો ઊડH  છે Vૂળના ગોટHગોટા અને લાય વરસ ેછે આકાશમAથી! અંગારા ઉપર ચાલતા હોય એવી ધરતી બની ગઈ છે. નથી રÄા વહHણ કH
નથી ફૂટતી સરવાણીઓ ! તો પછ> yAથી બચી હોય વેઇડÅ-વેઈડÅઓની અમાર> સં¤ૃiત? કોણ ેનાશ કયo એનો? W ઇƒર fmેું કોઈ હોય તો
એ જSર ‘માણસ’ fવેો બની ગયો હશે; નહÅતર આવી દશા ન આવે વેઇડÅઓની !

[ PJ_તુ લખે વીરડાના લખેક Bી વડગામ તાtકુાના મગરવાડા ગામના વતની છે આ લખે તેમના mુJતક uુગંધનો Jવાદ મDથી સાભાર

અcે  GકુવામD આlયો છે. ]

અöણોદય પિÖકા દર મ¢હન ેઇ-મેગે`ઝન
તર>કH   geસë થાય છે. fkેું કોઇ પણ
gકારkુ ં લવાજમ નથી અને zન:∫ુÎ
ઉપલÏ છે. આપના વોટ્સએપ કH  ઇ-
મેઇલ ઉપર મેળવવા અમારો સંપકY  કરવા
િવનતંી છે. 

બહુ ઓછા vુજરતીઓને ખબર હશે કM  વડ^ું ઝાડ એ vુજરાત^ુ ંરાw xૃz છે.
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