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“ �વાસ કરવો �જ�દગીનો �હાવો છે, 

તેનાથી �વનમા ંઘ!ુ ંશીખવા મળે છે.” 

           
             માર' શાળા (ી હર' ઓમ ક*યાશાળામાથંી ધોરણ ૫ થી ૮ 

નો સૌરા/0નો  શૈ23ણક �વાસ તા.૯.૨.૨૦૧૬ ને મગંળવારના રોજ 

યો9ય ગયો.અમે સૌ રા;ીના ૯-૩૦ કલાક? શાળામા ંએકઠા થયા.શાળામા ં

અમાર' હાજર' Bરૂ' હDમુાન ચાલીસાના પાઠ કર' અમને બસમા ં

બેસાયાF.જGર' સામાન બસમા ં Hકૂ' સરIવતી માતા�ની જય બોલાવી 

અમાર' બસ �વાસના Gટ Hજુબ ચાલવા લાગી.અમે સૌ Kતા2ર' 

રમવામા ંLયIત બ*યા.  

        તા.૧૦-૨-૨૦૧૬ને Mધુવારના વહ?લી સવાર? અમે NPૃ/ટના 

સહંારક ભગવાન મહાદ?વના સાિનSય એવા (ી સોમનાથ તીથFમા ં

પહોTયા.સવારના અરબી સHUુના Vઘુવાટા તથા દWરયાના મો9ના 

અવાજ સાભંળતા સાભંળતા દાતણ કર' હાથ પગ ધોઈ મહાદ?વના દશFન 

કયાF.સોમનાથ મહાદ?વએ ભારતના ૧૨ YયોતZલ[ગમાDુ ં એક આપણા 

રાYય ]જુરાતમા ં આવે^ુ ં એક YયોતZલ[ગ છે._ની આ`ુબા`ુ અરબી 

મારો �વાસ 

Kજલીબા મહાવીરિસ�હ ઘેલડા 

(ી હWર ઓમ ક*યાશાળા,વલભીBરુ 

ધોરણ ૫ 
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સHUુDુ ં bુદરતી ર2ણ છે તથા દWરયાના પેલે પાર પાWકIતાન નામનો 

દ?શ આવેલો છે. 

       અમે સૌએ સવારના ૬ કલાક? દ?વોના દ?વ એવા (ી ભગવાન 

મહાદ?વના દશFન કાયF.પછ' અમે દWરયાWકનાર? cબુ જ મોજ મIતી કર' 

અને ફોટા પણ પડાLયા.દWરયા િવષે કfુ ંતો......... 

“ Yયા ંYયા ંનજર માર' ફર? 

gયા ંgયા ંપાણી જ નજર? ચડ? ” 

          ૯-૦૦ વાhયે અમે ]જુરાતની ઐિતહાિસક નગર' એવા `ુનાગઢ 

જવા નીકkયા.બસમા ંઅમે મ9 મIતી કરતા જતા હતા.૧૦-૩૦ કલાક? 

અમે `ુનાગઢ પહોTયા.આ(મમા ંજઈ અમે સૌએ ભોજન લીlુ.ંgયારબાદ 

અમે ઉપરકોટ જવા નીકkયા.ઉપરકોટમા ંઅમે બૌnની ]ફુા,હ'રા માણેક 

તોપ,રા-નાવઘણનો મહ?લ તથા bુવો જોયો._ની કોતરણી cબુ જ બાર'ક 

હતી.માતા વGડ'Dુ ં Iથાનક પણ આવે^ુ ં છે.ઉપરકોટની આ`ુબા`ુ જગંલ 

િવIતાર આવેલો છે.ઉપરકોટ પરથી ગરવા ગઢ ગીરનારની સૌથી oચી 

pૂંક સાર' ર'તે દ?ખાય છે. 

         gયાથંી અમે ગીરનારની તળેટ' જવા નીકkયા.રIતામા ં અમે 

અશોકનો િશલાલેખ જોયો.આગળ જતા અમે દામોદર bંુડ જોયો.પવFત પર 

ચઢવાનો રIતો જોયો.Bરુાતન એવા ગરવા ગઢ 3ગરનારને ન�કથી 

જોયો.ગીરનાર પવFત એટલે 9ણે વાદળા સાથે વાતો કરતો હોય.ગીરનાર 

પવFતના ૯૯૯૯ પગથીયા છે.ગીરનાર પવFતDુ ં સૌથી oqુ ં િશખર 

દrા;ેય pૂંક મનાય છે.ગીરનાર પવFતને જોવો ઈ એક ઐિતહાિસક 2ણ 

છે._ 2ણ અમને મળ' ઈ બાબતે fુ ં માર' 9તને ભાhયશાળ' માDુ ં

s.ંખર?ખર આ �વાસ �વનભર યાદ રહ?શે. 
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                           બપોરના ૩-૩૦ કલાક? અમે પરબની વાવ જવા 

નીકkયા,પમાનસપટ પર હ`ુ ગરવો ગઢ ગીરનાર રમતો હતો.પરબની 

વાવ પહોચી અમે દશFન કયાF.૪-૪૫ કલાક? અમે gયાથંી વીરBરુ જવા 

નીકkયા. 

           વીરBરુ પહોચી અમે સતં (ી જલારામબાપાના મWંદરમા ંદશFન 

કયાF.gયા ંઆ(મમા ંઅમે સૌએ સાજંDુ ંભોજન સાથે લીlુ.ં]uુુ�એ અમને 

વીરBરુની બ9રમાથંી ખર'દ' કરવાની vટ આપી,અમે સૌ ખર'દ' કરવા 

ગયા.બધા બાળકોએ નીતનવા રમકડા ખર'wા.મx મારા ભાઈ દ2રાજ 

માટ? નાની સાર' બyુંક લીધી અને માર' બહ?ન Wzપાલી માટ? સરસ 

મ9ની ઢ{ગલી  લીધી.પછ' અમે સૌ બસમા ંબેસી ગયા,]uુુ�એ અમાર' 

હાજર' Bરૂ' બસના ચાલકને વાહન હકંારવા ક|ુ.ં૮-૪૦ કલક? અમે 

આટકોટ પહોTયા,gયા ંબસના }ાઈવર અને કલીનર? સાજંDુ ંભોજન લીlુ.ં 

          ૯-૩૦ કલાક? અમે આટકોટથી વલભીBરુ જવા નીકkયા.અમે 

રા;ે ૧૧-૩૦ કલાક? વલભીBરુ શાળાએ પહોTયા,Yયા ંપહ?લેથી જ અમારા 

વાલી અમને લેવા આLયા હતા.તેમની સાથે અમે પોતપોતાના ઘેર 

ગયા.આમ અમારો �વાસ cબુ જ આનદંદાયી અને ઉ�લાસમય 

ર~ો.શાળામાથંી દર વષ� �વાસDુ ંઆયોજન થાય એમ fુ ંઈTs.ં 

“ �વાસે �જ�દગીભરDુ ંસભંાર!ુ ંછે.....” 

સકલન-ઘન�યામિસ�હ બી.સોલકં'  

(ી હર' ઓમ ક*યાશાળા,વલભીBરુ. 
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અરબી સHUુના Wકનાર?...... 

 

 

        વલભીBરુ તા^કુા �ાથિમક િશ2ક સઘં આયો�જત વલભીBરુ તા^કુાના 

�ાથિમક િશ2કો માટ?ની ૮ મી �?*કલી Wzક?ટ pુનાFમે*ટ પાટણા મેદાન પર તા.૬-

૨-૨૦૧૬ ને શિનવારના રોજ  યો9ઈ ગઈ._મા ંવલભીBરુ તા^કુાના �લIટર 

ની આઠ ટ'મોએ ભાગ લીધો હતો. 

      ફાઈનલમા ંHળુધરાઈ ક?.વ. અને વલભીBરુ ક?.વ.ન-ં૧ વTચ ેરસાકસીભય� 

જગં 9�યો હતો._મા ંHળુધરાઈ ક?.વ.એ �થમ દાવ લેતા ૧૦ ઓવરમા ં ૭૮ 

રન ઓલઆઉટ થઈ બનાLયા હતા.જવાબમા ંવલભીBરુ ક?.વ.ન-ં૧ની ટ'મ ભાર? 

રસાકસી બાદ ૧૦ ઓવરમા ં૭૪ રન જ બનાવી શક' હતી અને મા; ૫ રને......  

વલભીBરુ તા^કુા �ા.િશ2ક સઘં આયો�જત �?*કલી Wzક?ટ pુનાFમે*ટ ૨૦૧૬ 
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મેચ હાર' હતી.cબુ જ શાિંતBણૂF વાતાવરણમા ંઆયોજન સફળ થ�ુ ંહ� ુ.ં 

        સમાપન સમારોહમા ંHળુધરાઈ ક?.વ. ટ'મના ક?�ટન ઇ*U�તિસ�હ મોર'ને 

વલભીBરુ તા^કુા �ાથિમક િશ2ક સઘંના �Hખુ (ી ભીcભુાઈ વેગડના હIતે 

ચે��પયન 0ોફ' એનાયત કરવામા ંઆવેલ.જયાર? રનસF અપ વલભીBરુ ક?.વ.ન-ં

૧ની ટ'મના ક?�ટન મહાવીરિસ�હ ઘલેડાને પાટણા શાળાના િશ2ક (ી રમેશભાઈ 

બારડના હIતે િશ�ડ અપFણ કરવામા ંઆવેલ. 

 

 

            બેIટ બોલરનો એવોડF વલભીBરુ ક?.વ.ન-ં૧ની ટ'મના રોWહતિસ�હ 

ચાવડાને તથા બેIટ િવક?ટક'પરનો એવોડF રતનBરુ ટ'મના ઘન�યામગીર' 

ગોIવામીને એનાયત થયેલ.મેન ઓફ ધ મેચનો એવોડF Hળુધરાઈ ક?.વ. ટ'મના 

ક?�ટન ઇ*U�તિસ�હ મોર'ને અપFણ થયેલ.જયાર? સમ� pુનાFમે*ટનો બેIટ �લેયર  

ઓફ ધ pુનાFમે*ટનો એવોડF વલભીBરુ ક?.વ.ન-ં૧ની ટ'મના ક?�ટન મહાવીરિસ�હ 

ઘલેડાને એનાયત થયેલ. 
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        સમ� pુનાFમે*ટના આયોજનમા ંપાટણા �લIટરના િશ2કોએ સાર' એવી 

જહ?મત ઉઠાવી હતી. પાટણા ક*યાશાળાના કા�ભાઈ પટ?લ તથા જવલતંભાઈ 

ભ� તથા તેમના Iટાફ? સમ� આયોજનને સફળ બનાL�ુ ં હ� ુ.ંિશ2કો માટ? 

જમવાની તથા ચા ની LયવIથા પણ Nુદંર હતી. 

 

   

zમ આયોજક મેદાન િવ_તા ટ'મ િવશેષ 

૧ બી.આર.સી.ભવન ક�યાણBરુ 

 

રતનBરુ ક?.વ.  

૨ બી.આર.સી.ભવન હર' ઓમ 

આ(મ 

ક?.વ.શાળા ન-ં૨ 
 

૩ બી.આર.સી.ભવન નવાગામ ગા. 

 

ક?.વ.શાળા ન-ં૧ 
 

૪ બી.આર.સી.ભવન રંગBરુ 

 

ક?.વ.શાળા ન-ં૧ 
 

૫ બી.આર.સી.ભવન વલભીBરુ 

 

ક?.વ.શાળા ન-ં૧ 
 

૬ બી.આર.સી.ભવન વલભીBરુ 

 

Hળૂધરાઈ ક?.વ.  

૭ વલભીBરુ તા^કુા 

�ાથિમક િશ2ક સઘં 

^ણુધરા 

(પાટણા) 

રતનBરુ ક?.વ.  

૮ વલભીBરુ તા^કુા 

�ાથિમક િશ2ક સઘં 

પાટણા Hળૂધરાઈ ક?.વ.  

ર?કોડF Mકુ ઓફ વલભીBરુ તા^કુા �ાથિમક િશ2ક �?*કલી Wzક?ટ pુનાFમે*ટ 
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ચાલો આકારોને K�ે�મા ં9ણીએ  
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zમ િશ2ક(ીDુ ંનામ શાળાDુ ંનામ 

૧ ગોWહલ રાજપાલિસ�હ _. ક?.વ.શાળા ન.ં૧,વલભીBરુ  

૨ પટ?લ પ�ં�તબેન ક?. ક?.વ.શાળા ન.ં૧,વલભીBરુ 

૩ પટ?લ અuુણભાઈ ટ'. વાવડ' �ા.શાળા  

૪ પટ?લ મયકંભાઈ  પીપળ' �ા.શાળા  

૫ સોલકં' શૈલેશભાઈ  કંથાWરયા �ા.શાળા  

૬ મકવાણા bુNમુબેન બી. Hળૂધરાઈ ક?.વ.શાળા  

૭ શાહ Wહરલબેન પી. પTછેગામ ક?.વ.શાળા 

૮ દવે (ેયાબેન આર. પTછેગામ ક?.વ.શાળા 

૯ પટ?લ રાfલુભાઈ  ખેતાટ{બી �ા.શાળા  

૧૦ પટ?લ ભાવીશાબને એસ. રંગBરુ �ા.શાળા  

૧૧ ટંડ?લ ભાિવનભાઈ  _.બી.]જુરાતી શાળા  

૧૨ સોનાણી રા`ુભાઈ એચ. જલાલBરુ �ા.શાળા  

૧૩ િ;વેદ' Wહર?નbુમાર બી. જલાલBરુ �ા.શાળા 

૧૪ સોલકં' જયદ'પિસ�હ એ. જલાલBરુ �ા.શાળા 

૧૫ સાગંWડયા ધમ�શbુમાર એલ. હર' ઓમ ક*યા શાળા  

૧૬ ઉપાSયાય કિવતાબેન વી. માનાસbુમાર શાળા  

 

વલભી બાલ]લુાલની ટ'મ સી.સી.સી.પર'2ા પાસ કરનાર તમામ ]uુુજનોને  

�ભુેTછા સહ અ3ભનદંન પાઠવે છે...............................................................  

 ફ?�આુર' ૨૦૧૬મા ંસી.સી.સી.પાસ કરનાર િશ2કોને અ3ભનદંન  
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 લાખણકા �ા.શાળા  

તા.વલભીBરુ 

000000 
��	� ������� �� ......00000000 

(રાગ--વાયરા વન વગડામા ંવાતા તા...) 

હાર? અમે શાળાએ ભણવા 9તા તા  

                      બાળકો ]જુરાતના ર?....... 

હાર? અમે IવTછ Nુદંર થઇ 9તા તા  

                      બાળકો ]જુરાતના ર?....... 

                      શાળા બોલાવે,િશ2ક બોલાવે  

                ભાઈ બોલાવે,બહ?ન બોલાવે  

   હાર? અમે સૌ સાથે મળ' ભણવા 9તા તા  

                        બાળકો ]જુરાતના ર?....... 

                      IવTછતા અહો,ગીત અહો  

                   ગ3ણત ક?ર' ગ�મત અહો  

   હાર? અમે સૌ સાથે મળ' રમતો રમતા તા  

                         બાળકો ]જુરાતના ર?....... 

                      �ેમ અહો,પરોપકાર અહો  

                   સgય, સાદાઈ  અહો  

હાર? અમે �વન ક?રા પાઠો શીખતા તા  

                          બાળકો ]જુરાતના ર?....... 

                          (રચના-ચાવડા Wહતેષી એસ. ધો.૭ , 

                                        (ી લાખણકા �ા.શાળા ) 

Iવર3ચત કિવતા 
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  COMPOSED BY: Mahaveersinh Ghelda, asst.teacher, shree branch prathmikshala,valabhipur 
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