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આમ તો 2012માું પ્રતાર્ભાઈ ર્ુંડયા તરફથી પસુ્તકો મળ્યા ત્યારે 
પસુ્તકર્રબ શરુ કરી લોકોની વાચવાની ભખૂ સુંતોષી અને દર 
મદ્રહને ઇન્ન્ડયા કોમ્યનુીટીસેન્ટર ખાતે મળતા,માતભૃાષાના પે્રમને 
માતભૃાષાનાું સુંરક્ષણની જ્યોત ને પ્રેરણા મળી, કનકુાકાની (કનભુાઈ 
શાહ)ની પ્રેરણા જ્યોતમાું ઘી ઉમેરતી અને એક દ્રદવસ નારણજીભાઈ 
ર્ટેલના સહકારથી વધ ુપસુ્તકો મળ્યા  અન ે એમાું  ભળ્યો મારા ર્વત     
શરદનો  સતત પ્રેમાળ સહકાર.   આ ચાલતી વાતને હ્યસુ્ટનથી 
આવેલા વવજયભાઇએ તમેના “ગજુરાતી સાદ્રહત્ય સદ્રરતા” ના 
અનભુવોની વાતોનાું અંતે જાગેલુું એક શમણુું એટલે “ તો સારુું” 

વવષય હઠેળ અહીંનાું લેખકોને લખતા કરવા અને તેઓનાું લખાણ ને 

“શબ્દોન ુસર્જન” ર્ર સુંકલીત કરી મકુવા સધુીનુું હત ુું 
તેને  પસુ્તક રૂરે્   સોનેરી  સુંભારણુું  આર્   સૌના  ચરણ કમળે…. 
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“બેઠક”  

"તો સાર ું  " 
 

 

આપણ ું  મન જયારે જોઇતી વસ્ત  નો એક વવચાર કરે છે ત્યારે 
આપણા  આંતરરક  મનમાું થી એક અવાજ નીકળે છે "તો સાર ું  " અને 
વણજોઈતી વસ્ત   નો વવચાર કરે છે ત્યારે પણ ઉદગાર નીકળે છે "તો 
સાર ું  '  “તો સાર ું” આમ જોવા જઈએ તો માત્ર કલ્પના જ છે,ભલે એ 
કાલ્પવનક હોય પણ મન સજાગ થઇ જાય છે .. અને  આકર્ષણનાું 
વનયમ મ જબ એક વવચાર એના જેવા બીજા અસુંખ્ય વવચારોની   
શ્ુુંખલાને   ખેંચી લાવે છે. ધુંધાપાણી સારા છે પણ મુંદી ન આવે તો 
સાર ું  ..... અને મુંદી ના વવચારની શર  થઇ શ્ ુુંખલા જાય છે.”તો સાર ું” 

આપણો દરેક વવચાર છે  આપણી અદ્રશ્ય વાસ્તવવકતા છે.....દરેક 
વ્યક્તતના મનમાું છુપાયેલી આશા એટલે તો સાર ું .તો બીજી તરફ 
માનવીના મનનો ભય એટલે “તો સાર ું”! ...જે છે તે બધ ું સાર ું  છે હવે 
બાજી બગડે નરહ “તો સાર ું”  

આમ જોવા જઈએ તો માનવીના બધાજ વવચારોન ું પ્રવતણબિંબ એટલે 

“તો સાર ું”। ...પ્રતીક્ષા,આકાુંક્ષા અપેક્ષા, આશા, અભભલાર્ા, ,વાુંધો 
,.સુંદેહ, શુંકા, સુંશય,આફત,સુંકટ, આપવિ,વવપવિ,કષ્ટ,અનથષ,માુંગણી 
કે વવનુંતી,ભીવત, બીક, ડર, ધાસ્તી, આ બધાને માટે જાણતા 
અજાણતા વપરાતો શબ્દ  એટલે “તો સાર ું”। ..એક જાતની ભચિવવૃિ 



પ્રજ્ઞા દાદભાવાલા 

2 

હવે પત્ની ની અપેક્ષા હોય કે પવત વાત કરે “તો સાર ું” ...જયારે 
પવતનો ધાસ્તી હોય કે પત્ની ન બોલે “તો સાર ું”। .....માની 
અભભલાર્ા હોય કે દીકરો ભણી ગણી ને મોટો થાય “તો સાર ું”। 
...અને એનોજ વપતા પોતાનો ડર  “તો સાર ું” વડે પ્રદવશત કરતા કહ ે
કે દીકરો હવે કામે વળગે તો...... સાર ું । .મોટાભાગના લોકોને સૌથી 
વધ  વવચાર જે બાબત નથી જોઇતી એના જ આવતા હોય છે. 
જોઇએ છે…….ભબઝનેસ ધમધોકાર ચાલે તેવી ઇચ્છા હોય પણ 
વવચાર એવો આવે કે ‘મુંદી ન આવે “તો સાર ું”………… વર્ષનાું અંતે 
સાર ું  બોનસ મળે એવી ઇચ્છા હોય પણ વવચાર એવો આવે કે ‘પગાર 
ન કપાઇ જાય “તો સાર ું”………..  સ્વચ્છતા હોય તો પણ મનમાું 
વવચાર એવો ચાલતો હોય કે ‘ગુંદકી ન હોય “તો સાર ું”……સોદો 
સારી રીતે પાર પડે તેવી ઇચ્છા હોય,પણ વવચાર એવો આવતો હોય 
કે ‘હ ું છેતરાઇ ન જાઉ તો સાર ું ,……તુંદ રસ્તી જોઇતી હોય પણ 
વવચાર એવો ચાલતો હોય, ‘વાતાવરણ ખરાબ છે, માુંદા ન પડાય તો 
સાર ું .’…તો વળી કોઈ ને કહતેા સાુંભળ્યા હશે કે …આવી બધી 
ફોમેલીટીની જરૂર છે? ન રાખો તો સાર ું ,.. તો પત્ની પવતને વારવા 
કહ ેછે કે  સાનમાું સમજે “તો સાર ું”, …અને પે્રમી પોતાનો પે્રમ આમ 
દશાષવે છે કે …….તમારા જીવનનાું બગીચામાું હ ું પ  ષ્પ બની ખીલ ું તો 
સાર ું ,… તો વળી કોઈ કહ ેછે કે .મારા જીવન રૂપી સમ દ્રમાું મોજા 
બની ઉછાળો તો સાર ું ,……..તો  કોઈ ભાવના દશાષવતા કહ ેછે 
કે  રદવસ સયૂષને, રાવત્ર તારાને, નદી પાણીને વવસરી જાય, પણ તમે 
મારાથી કદી વવસરો નહીં.....તો  સાર ું । ...કયારેક અપેક્ષા સ્વરૂપે આવે 
છે. એના થી વવપરીત શુંકા માનવી આમ રજ  કરે છે,કે તેમના વવરે્ 
એવી ઘણી બાબતો છે, જે હ ું જાણતો હોત તો સાર ું ।…....હવે આ  
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આતુંકવાદ  બુંધ થાય તો સાર ું । ……………..આવી ચડ્ ું છે આ જન 
લોકપાલ કેર ું  જાળું…હવે સમજો “તો સાર ું”  આવોજ પ્રયોગ ધમષમાું    
પણ વપરાતો દેખાય છે.ચડસાચડસીમાું ન ચડો  તો સાર ું  ..અને હવે 
અહમને ન પોસો “તો સાર ું”..તો વળી કોઈ તો સાર ું  કહીને સલાહ 
પણ આપે છે …સાથે કામ કરો “તો સાર ું”…….ઝઘડામાું ના પડો “તો 
સાર ું”…..ભાગલા પાડી  રાજ ન કરો “તો સાર ું” …સ્વતુંત્રતા મળી છે 
તો સાચવી રાખો “તો સાર ું” ..કારણોમાું ના પડો “તો સાર ું” 

……………તારણોમાું ના પડો “તો સાર ું”., ……..લફરામાું  ના પડો 
“તો સાર ું”…..પ્રશ્નો એનાથી નરહ ઉકલે..આ અડચણોમાું ના પડો “તો 
સાર ું”.  એટલ જ નરહ ભયને લીધે  વવચાર એવો આવતો હોય કે ‘હ ું 
છેતરાઇ ન જાઉ “તો સાર ું”.વાચકોને ખાસ જાણવાન ું કે આતો માત્ર 
દાખલા છે.પરુંત   બેઠકમાું આવેલ લેખકોએ “તો સાર ું” પોતાની 
દ્રષ્ષ્ટએ ખ બ સરસ આલેખ્્ ું છે. કોઈએ કવવતા તો કોઈએ લેખ 
અથવા સ્વાન ભવે વણષવી આખી બેઠકને મનોરુંજન  
બનાવી છે. આપણે  સહ  જાણતા  અજાણતા “તો સાર ું”શબ્દનો પ્રયોગ 
આપણા  જીવનમાું કરતા હોઈએ છીએ, આ શબ્દના  આ ખેલની મોટી 
મજા એ છે કે જયારે જોઇતી વસ્ત  નો વવચાર મનમાું ચાલતો હશે 

ત્યારે એ વવચાર “તો સાર ું” સ્વરૂપે પ્રગટશે,દરેક વ્યક્તતના સ્વપના " 

તો સાર ું" સ્વરૂપે કયાુંક જરૂર દેખાશે.....મોટા મોટા કવવએ “તો સાર ું” 

શબ્દ પર પોતાનો હાથ અજમાવ્યો છે, તો અમને થ્ ું અમે કેમ રહી 
જઈએ.બેઠકમાું આવનાર પ સ્તક વાુંચનાર તેમની સમજ અને શક્તત 

પ્રમાણે એમન  યોગદાન આપ્ ું છે. એ દ્વારા ગ જરાતી ભાર્ા 
પ્રત્યેના  એના પે્રમના દશષન થાય છે જે આપણા  સહ નો હતે   છે 

,કદાચ ભાર્ની  યોગ્યતા કે સારહત્યના વવચારે,ઘણો મામ લી પ્રયત્ન 
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ગણાય ગ જરાતીમાું લખનારાું–વાુંચનારાું સૌ કોઈને વ્યાપક રીતે 
જોડવાનો આ નમ્ર પ્રયત્ન માત્ર છે.બીજી બાજ  ગ જરાતી ભાર્ા અને 
સારહત્યના પ્રચાર,પ્રસાર આ રીતે કરી કરી ભાર્ાને જીવુંત રાખવા 
લોકોને સજાગ કરવાનો પ્રયોગ છે. આમ જોવા જઈએ તો સામાન્ય 
રીતે આપણા જીવનમાું ઘણી બધી વસ્ત  ઓ કરવા ખાતર જ થતી 
હોય છે તેમ બેઠક બોલાવવી લોકોને  વાુંચન સાથે લખવા પે્રરવા 
એવો મારો ધ્યેયમાું હતો પરુંત    પ સ્તક સ્વરૂપે મ કવાનો શે્રય 

વવજયભાઈ શાહ ને  જ જાય છે એમ કહ ું તો અવતશયોક્તત ન માનતા. 
જેને જશ આપો એટલો ઓછો છે, લખનાર, પે્રરનાર ,વાુંચનાર, 

સહકાર આપનાર ,સૌજન્ય બનનાર  બધાજ તેના સહભાગી  છે  હ ું તો 
પ્રભ નો પાડ માન ું છુું  કે તમે મને  વનવમત્ત  બનાવી છે, તો કોઈની 
પણ લાગણીને દૂભવ ું નરહ તો સાર ું  .....અને આપ સહ  આ બ ક 

વાુંચો  તો સાર ું  અને  એના પર વવચાર કરો તો સાર ું । .....અને નવા 
લેખકોને પે્રરણા આપો “તો સાર ું”! … 

  

(ગ જરાત સમાચાર  USA  એડીશન ના ર્ત્રકાર ,રાજેશ શાહ ,પ્રજ્ઞા 
દાદભાવાળા ,કલ્ર્નાબેન રઘ ુશાહ એ  બેઠકનુું સુંચાલન કયુું ) 
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સરસ્વતી વુંદના -કલ્ર્ના રઘ ુશાહ 
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બે એરરયા માું રહતેા ગ જરાતી ભાર્ાના પે્રમીઓએ ઉપાડી 
કલમ ….ફળ સ્વરૂપે માત્ર વાુંચન નરહ લખવાન ું  કાયષ થ્ ું.   
અને દર મરહને મળતી પ સ્તક પરબને મળ્્ ું નવ ું સ્વરૂપ… 

“બેઠક” 

બેઠકમાું લેવાયો નવો સુંકલ્ર્ અત્યાર સધુી આર્ણા ર્રબમાું 
કાવ્યર્ઠન,વવચારો અને લખાણો પરુતા વાુંચન પરૂતા માયાપદ્રદત 

હતા,હવ ેતેન ેમોટો મુંચ આર્શુું જેમાું જે કોઈએ વાચયુું હશ ેતે અથવા 
લોકો ર્ોતાનુું લખાણ ર્ણ રજુ કરશ,ેતેમજ હવે”શબ્દોનાસર્જન” 

http://shabdonusarjan.wordpress.com/માું  લખતા લેખકો 
એમની રજૂઆત” બેઠક” દ્વારા કરશ.ેબેઠક લખવા માટે લોકોને 
પ્રેરશ ે ગજુરાતી ભાષામાું જે ઉત્તમ સાદ્રહત્ય સર્જન થાય છે તેને લોકો 
સમક્ષ રજૂ કરશ,ેબે એદ્રરયાના ગજુરાતી ભાષાના પ્રેમીઓ અને પ્રવતભા 
ને મુંચ આર્ી લોકો સમક્ષ રજુ કરશ ે…ટુકમાું લેખક,વાચક,પ્રેક્ષક અને 
કલાકાર વચચે કડી થવાનો સેત ુ-એટલ ે”બેઠક “ગજુરાતી ભાષાનાું 
ગજુરાતી સાદ્રહત્ય અને લણલત કલાઓ જેવીકે લોકસુંગીત,નાટય અને 
ગજુરાતી ર્દ્ય અને ગદ્યને માણનારો વગપ અત્રે એકત્રીત થઇને તેના 
સર્જન,સુંવધપન અને પ્રચાર પ્રસારમાું સક્રીય ભાગ લેશે  આર્ણી ભાષાને 
ઉજાગર કરવા ,ગજુરાતી ભાષાના વૈવિક પ્રચાર, પ્રસાર અને 
જાળવણીના એક નાનકડો પ્રયાસ  એટલ“ેબેઠક”  

”બેઠક” એકત્રીસ  મી જાન્યઆુરી 2014ના ઇન્ન્ડયા કોમયુનુીટી સેન્ટર 

વમલ્ર્ીટાસ કેલીફોનીયા ખાતે યોજાઈ.આ બેઠકનો વવષય હતો “તો 

http://shabdonusarjan.wordpress.com/%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82
javascript:void(0);


7 

 

7 

સાર ું”,આવા નતુન વવષયન ેર્હલેીવાર સ્થાન આર્વામાું આવ્યુું હત ુું 
.પ્રજ્ઞા દાદભવાળા એ બેઠકનુું આયોજન કરી,રાજેશભાઈ શાહ તથા 
કલ્ર્નાબેન રઘ ુશાહના સહકાર સાથ ેસમગ્ર બેઠકનુું સુંચાલન 

કયુું,આમુંવત્રત સઘળાું વમત્રોનુું સ્વાગત રામજીભાઈ દ્વારા સ્ર્ોનસર 

કરેલ  મસાલેદાર ચાય, કોફી,જ્યોત્સનાબેનના ણબન્સ્કટ અને પ્રજ્ઞાબેનના 
ખીચા સાથ ેથયુું.ચહા અને નાસ્તાની લહજેત માણી સભાનો દોર 

સુંચાલકના હાથમાું સોંપ્યો. 35 કરતાું વધ ુસભ્યોની હાજરી આકષપક 

રહી. 
કલ્ર્નાબેન ની ગણેશસ્તવુત ર્છી પ્રજ્ઞાબેને સહુનુું  માનભેર સ્વાગત 

કરી, બેઠક નીશરૂઆત કરી. ભીખભુાઈએ  રજૂઆતની શરૂઆત કરીન ે

લોકોન ેપ્રેરણા આર્ી.એક ર્છી એક વમત્રો આવીને ર્ોતાની કૃવતનો 
રસથાળ ર્ીરસી  રહ્યા હતા. તેન ેસાુંભળવાનો તથા વનહાળવાનો લહાવો 
સહુએ ખલુ્લા દ્રદલે માણ્યો . 
પ્રજ્ઞાબેને હ્યસુ્ટનથી મોકલેલ વવજયભાઈની કવવતા વાુંચી સભળાવી 
અને તો ફૂલવતી બેન હાજર ન હોવાથી તેમનો  લેણખત લેખ ,”તો સાર ું  
“કલ્ર્નાબેને વાુંચી પ્રગટ કયો ..હમે ુંતભાઈ ઉર્ાધ્યાય અને જયાબેન 

ઉર્ાધ્યાય  દર વખતની જેમ મેદાન મારી ગયા. તો ર્ત્રકાર રાજેશ શાહ ે

વીસ વષે અંદરના કવવને જગાડયો … અને સ્વરણચત કવવતા રજુ કરી. 
સાથે સાથ ેરાજેશભાઈ એ  દાનવીર  શ્રી દીર્ચુંદભાઈ ગારડીન ેઆર્ી 
શ્રધાુંજણલ.    

કલ્ર્નાબેન શાહ ેદર વખતની જેમ કૈક જુદુું લખી “તો સારુું ” હાસ્ય સાથે 
રજુ    કયુું. વસબેુન શેઠે” તો સારુું ” ર્ર ર્ોતાનો લેખ એમની અનોખી 
શૈલીથી સ્વપ્રસ્તતુ કયો ,તો બ્યાશી વષપના ર્દ્માબેન શાહ ેર્ણ માઈક 
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ચાલતુું ન હોવાથી ન બોલી શકતા હોવા છતાું, મોટા અવાજે રજુ કયો 
,ર્ી.કે.દાવડા હાજર ન રહી શક્યા, ર્રુંત ુતેમની કવવતા પ્રજ્ઞાબેનની 
રજૂઆતથી હાજર રહી. ર્છી તો એક ર્છી એક રજૂઆત આવતી ગઈ 

,ઉષાશાહ ,કુન્તાબેન શાહ ર્ણ કલમ અજમાવી ,રમણીકભાઈ 

ગોહલે  બીજા કોઈ કવવની કવવતા વાુંચી ઉત્સાહ દેખાડયો , જયવુંતી બેને      
દ્રહિંમત  જોડી ર્ોતે લખી રજુ કયુું.પ્રવવણા શાહ ેવદૃ્ધા અવસ્થા ન આવે” તો 
સારુું “ની અજ્ઞાત  કવવની કવવતા રજુ કરી.દેવ્યાનીર્ટેલે બધાથી પ્રેરાઈ 

શીઘ્રકવવની જેમ લખી રજૂઆત કરી,રામજીભાઈએ બેઠકને પ્રોત્સાહન 

આપ્યુું, ભરતભાઈ દેસાઈ હાજર ન રહી શક્યા ર્રુંત ુબધાને શભેુચછા 
ઈમેલ દ્વારા મોકલી,ને છલ્લ ેતો જે કોઈન ેમન થયુું તેમણે ઉમરા 
ઓળુંગી,હરીન્િ દવે,માધવરામાનજુ,રાજેન્િ વત્રવેદી જેવા જાણીતા 
કવવની કવવતા “તો સારુું” વવષયન ેવળગી રજૂઆત કરી ,અંતમાું 
અવવનાશ વ્યાસનુું ગીત ,તમે આવો તો સારુું અન ેન આવો તો સારુું 
સહુએ સાથ ેગાઈને છુટા ર્ડયા, સાથે પસુ્તક ર્રબના પસુ્તકો  હોંશ ે ઘરે 

લઇ ગયા, સહુ સભ્યો  ઉત્સાહ સાથ ેઆવ્યા અને બેઠકને રસપ્રદ બનાવી 
તે બદલ સહુનો આભાર. 

આ અહવેાલ  દ્રદવ્યભાસ્કર usaમાું ઓન લાઈન મકેુલ છે  

http://www.divyabhaskar.co.in/article/NRG-USA-bay-area-gujarati-group-
meet-4514305-PHO.html?seq=1 
 

 "તો સારૂ" by Kalpana Raghu 

         http://www.youtube.com/watch?v=ztzYTjGY 

 

 

 

http://www.divyabhaskar.co.in/article/NRG-USA-bay-area-gujarati-group-meet-4514305-PHO.html?seq=1
http://www.divyabhaskar.co.in/article/NRG-USA-bay-area-gujarati-group-meet-4514305-PHO.html?seq=1


9 

 

9 

 વિજયભાઈ શાહ- 

વિત્રો ,આપણી  બેઠક તો શુક્રિારે  સાાંજે િળશે  પરાંતુ આપણા િડિલ, વિત્ર 

વિજયભાઈ શાહ એ હ્યુસ્ટન(અિેડરકા)થી ”તો સારાં” પર  સુાંદર કવિતા  િોકલાિી 

છે, તો વિત્રો વિજયભાઈ આપણા િાટે હ્યુસ્ટનથી કવિતા િોકલે એ આપણા િાટે 

િોટી િાત છે ….. તો આપ બધા ક્યાક અટક્યા હો અને કલિ ન ઉપાિી હોય 

તો…આજે તિારી એક સ્િરવિત કૃવત. રિિા, સ્િની  ખોજ  સાવહત્ય દ્િારા વ્યક્ત 

કરિાનો સુાંદર િોકો” બેઠક ” દ્િારા  લાિી છુાં….તિારે િાત્ર વહિત કરી …ધીરજથી 

ઉંબરા ઓળાંગિાના છે અને કાલની બેઠકને આપના વિિારો અને લખાણોથી ભરી 

દેિાની છે 

 વિજયભાઈ વિષે લખિા બેસુાં તો  ઘણાં લખી શકાય પરાંતુ ખાસ જણાિુાં તો િારા 

િાટે િેન્ટર રહ્યા છે, િને િાગગદશગક આપી શબ્દોનાસજગન ને પ્રોત્સાહન પણ આપયુાં 

છે ,એિના લખાણ િાાં સરળતા સાદગી સાથે સહજતા દેખાય છે. ટ ાંકિાાં જાણિુાં 

તો આધુવનક ગુજરાતી ગદ્ય  અને પદ્ય સાવહત્ય ના એક સજગક; નમ્ર અને સરળ 

વ્યવક્ત એટલે વિજયભાઈ, િાત્ર લખી જાણે છે તેિુાં નથી બીજાને પ્રોત્સાહન આપી 

લખાિી  જાણે છે.િધુ કાંઈ કહુાં એ પહેલા વિજયભાઈને િાણો એિની કવિતા એજ 

એિની ઓળખ છે…  બધાાં િાટે િનન િાાંગતુ, વિિાર કરતુ …તદ્દન િાસ્તવિક.. 

કાવ્ય, …ઓછા શબ્દિાાં ખુબ િોટી િાત કહી છે. …..“ના કશુાં આપે તોય  સારાં 

“  એક િાક્ય સાંતોષ થી ભરપુર છે,  તો ”જીિન ઝરણા ની જેિ િહે તો 

સાર”કાવ્યની અને કવિની સરળતા સહજતા પ્રગટ કરે છે. આજ એિની લેખન 

શૈલીની વિવશષ્ઠતા છે, 
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તો સાર. 

પ્રભ ુત ુિન ેકશુાં આપ ેતો સાર 

અન ે ના  કશુાં આપ ેતોય સાર 

 તારો તો િાનિો રહ્યો આભાર જ 

બળ બધુ્ધી ન ે ધન તો દીધા છે 

 ઝાઝુ શુાં િાાંગિ?ુ કપૃા િળ ેતો સાર 

જીિન ઝરણા ની જેિ િહ ેતો સાર 

 અપકે્ષા ઘટ ેન ે રહ ેિન ભવક્તિાાં 

અાંવતિ ેનાિ તારાં હયૈ ેરહ ેતો સાર 

-વિજયભાઈ શાહ- 

વિત્રો બેઠકની રજ આત અહી જોઈ શકશો –

http://youtu.be/hgEfWQUKNkw 

 

 

http://shabdonusarjan.wordpress.com/%e0%aa%a4%e0%ab%8b-%e0%aa%b8%e0%aa%be%e0%aa%b0%e0%ab%81/%e0%aa%a4%e0%ab%8b-%e0%aa%b8%e0%aa%be%e0%aa%b0%e0%ab%81-%e0%aa%b5%e0%aa%bf%e0%aa%9c%e0%aa%af-%e0%aa%b6%e0%aa%be%e0%aa%b9/
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સ્નેહી બહને પ્રજ્ઞાબેન, 

 
 
 

અભભવ્યક્તત : 
 

 

સ્નેહી બહને પ્રજ્ઞાબેન 

આરે્ મોકલાવેલ "બેઠક" -- પ્રથમ બેઠક શરૂ કરવા અંગેનુું વનમુંત્રણ 

મોકલ્યુું જે વાુંચીન ેઘણો આનન્દ થયો.  "પસુ્તક ર્રબ" ની  પ્રવવૃત્તને 

આગળ વધારી, લખવાની અણભવવૃત્તને સતેજ કરી લોકોને ર્ોતાની 
ગજુરાતી માતભૃાષામાું લખવા માટે ઉત્સાહી કરવાનો આર્નો આ 

પ્રયત્ન ખરેખર આવકાયપ છે.  આ રીતે માતભૃાષાનુું   જતન કરી અને 
માતભૃાષા દ્વારા સર્જનશક્તત, કલ્ર્નાશક્તત ખીલવવાનો  અને 
સુંસ્કૃવતને સાચવવાનો આર્નો પ્રયાસ ખરેખર આવકાયપ છે.  

મને યાદ આવે છે તે મજુબ બે હજાર અને દસની સાલમાું આરે્  "શબ્દોનુું 
સર્જન"  શરૂ કયુું.  આર્ણી માતભૃાષા ગજુરાતીને જીવુંત રાખવા,  તેને 
ટકાવી બળ આર્ી એને વધ ુચેતના આર્વાનો આર્નો આ નમ્ર પ્રયાસ 

અદ્રહ વરતાય છે. એ અરસામાું આરે્ અદ્રહના અન્ય કાયપકતાપઓ સાથે 
મલી  ગજુરાતી સાદ્રહત્ય, સુંગીત દ્વારા ભાષાન ેજીવુંત 

રાખવા  "ડગલો"  ર્ણ સ્થાપ્યો.  

"શબ્દોનુું સર્જન" ની  શરૂઆતમાું મોટે ભાગ ે "ર્દ્ય" વવભાગ ર્ર વવશેષ 

ધ્યાન કેન્ન્િત હત ુું. આર્ની પ્રેરણા અન ેપ્રોત્સાહનથી  "ર્દ્ય" વવભાગમાું 
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અનેક કૃવતઓ  આવવા માુંડી અને હોંશે હોંશ ેવુંચાવા લાગી. અને હવ ે

"ગદ્ય" વવભાગ શરૂ કરી ર્ોતાની કૃવતઓને વાચા આર્વાની અણભવવૃત્તને 

ઉત્તેજજત અન ેઉત્સાદ્રહત કરી એમ કહુું તો અવતશયોક્તત નથી 
કરતો.  "શબ્દોનુું સર્જન" માું "ર્દ્ય"  અને  "ગદ્ય" બુંને વવભાગ સાથ ેરજુ 

કરવાનુું કાયપ પ્રસુંસનીય છે.બધાને આ કૃવતઓમાું વધ ુરસ ર્ડવા 
લાગ્યો. . વાુંચવાની ઉત્સકુતા વધી આના ર્દ્રરણામે શ્રી પ્રતાર્ભાઈ 

ર્ુંડયાના સૌજન્યથી આરે્  "પસુ્તક ર્રબ" શરૂ કરી,લોકોને ગજુરાતી 
સાદ્રહત્ય ર્ીરસ્યુું , આજે  "બેઠક" શરૂ કરીને તેમના વવચારો અન ે

સ્વપ્નોન ેવાચા આર્ી. શ્રી  વવજયભાઈ શાહની  ( હ્યસુ્ટન ) હૃદયપવૂપક 

મદદથી લેખકોની આ કલ્ર્ના અને વવચારોને તેઓએ 'પસુ્તક' સ્વરૂર્ 

આપ્યુું.... ર્ોતાની કૃવતઓને વાચા આર્વાની અણભવવૃત્તને ઉત્તેજજત અને 
ઉત્સાદ્રહત  આરે્ કરી એમ કહુું તો અવતશયોક્તત નથી કરતો. . 

"શબ્દોનુું સર્જન"ના  "ગદ્ય"  અને  "ર્દ્ય"  બુંનેના લેખનકૃવત રજુ કરનાર 

સાદ્રહત્યપ્રેમી કલાકારને તમો  " પ્રજ્ઞા "  બની રહો -- તેઓને પ્રોત્સાહન, 

પ્રેરણા ને ઉત્સાહ સદાય આર્ના તરફથી મળતા રહ ેએ અભ્યથપના 

કનભુાઈ તથા ર્દ્માબેન શાહ 
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 મેઘલાતાબેન મહતેા 
 

મેઘલાતાબેન ને આર્ સહુ જાણો છો ,તેમ છતાું કહીશ કે "શબ્દોનુું 
સર્જન" ,કહો કે" બેઠક" દરેક વખતે માસી મારા પે્રરણા મવૂતિ તરીકે 
રહ્યા છે મને પ્રોત્સાહન આર્ી નદીની જેમ વહતેા શીખવ્ય ુછે ,ર્ોતે 
સારા લેણખકા છે ,કવવતા, નાટક, લેખો,અનવુાદ તો કયાપ છે...અરે  
એટલજુ નદ્રહ રેદ્રડયોના ખબુ જાણીતા કલાકાર ર્ણ છે.એમની 
બોલવાની છટા પ્રેક્ષકોને જકડી રાખે છે ,આજે "તો સારુું" ની બેઠકમાું 
હાજર ન હતા ર્રુંત ુ ધ્રજુતા હાથે "બેઠક" માટે કલમ ઉર્ાડી છે  ..... 

,માસીને દુખતા ઘુુંટણે ,અને વવલચેર ના સહારે જજિંદગીમાુંથી હાસ્ય 
શોધતા આવડે છે ,આમ ર્ણ ર્ાછલી ઉંમરે જજિંદગીની વાતો ને 
વાગોળી આનુંદ માણવાનો હોય છે.માસીએ અમેદ્રરકાની એક 
વાસ્તવવકતા હાસ્ય સ્વરૂરે્ લખી મોકલાવી છે,અમેદ્રરકા સ્વતુંત્ર દેશ 
છે અને એથી અહી privacy નો મહત્ત્વ ખબુ છે એ કરતા ર્ણ  એમ 
કહુું કે જરા વધારે ર્ડત ુું છે.... તો ખોટુું ન 
લગાડતા।.અમેદ્રરકામાું knock knock કયાપ વગર ક્યાય નથી બોલાત ુું 
કે નથી જવાત ુું ... એજ વાત "તો સારુું "ના વવવવધ ઉર્યોગ કરી 
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માસીએ ર્ોતાની જ વાત,ર્ોતાનો જજિંદગીનો એક અમલુ્ય પ્રસુંગ, 

કલમમાું ઉતારી રજુ કયો છે.  
તો વમત્રો માણો જજિંદગીની વાસ્તવવકતાને હસતા હસતા. … 

 

"Knock-Knock" કરો તો સાર ું । .... 
આ ઘણા વષપ ર્હલેાની વાત છે ....."તો સારુું" શબ્દ કઈ રીતે 
આર્ણા જીવનમાું આવે છે એની વાત છે.....લગ્ન થાય એટલે ઘરના 
દરેક વ્યક્તત ના મનમાું એક વવચાર આવે કે હવે ર્ારણુું બધાય તો 
સારુું। ...અને મારી ર્ણ વ્યતત ન કરતી ઈચછા હતી કે પ્રભ ુમને 
માતતૃ્વનુું વરદાન આરે્ તો સારુું। ...આખરે ડૉ ,દોરા ધાગા ,બાધા 
આખડી ના ર્દ્રરણામ રૂરે્ હુ ું ગભપવતી બની  અને થયુું આખરે મારા 
પે્રમને સ્વરૂર્ મળે "તો સારુું  "અને બુંને ર્કે્ષ જાણે ઉત્સવ આવ્યો 
,અને આનુંદની છોળો ઉછળી ,ત્યારે થયુું મારા ઘરમાું  કુળદીર્ક ની 
હવે જયોત પ્રગટવુું તો સારુું। ....અત્યાર સધુી ખબુ મેણા ટોણા 
સુંભાળવા ર્ડતા અને મનમાું થત ુું કે હવે આ બુંધ કરો તો સારુું। 
....મેં કોઈ ગનુો નથી કયો ,ર્ણ ભગવાન ને બાજી ર્લટતા આવડી 
અને મારી સામે જોયુું ,મારા માનર્ાન વધી ગયા। ...અને લોકો 
કહતેા તમે હવે કામ ન કરો હવે બધુું રહવેા દો  તો સારુું। ...વહુું બેટા 
તમે આરામ કરો ,તમારી જાતને સાુંભળો તો સારુું। ...અને મનમાું 
એમ ઈચછતા  હોય કે કુળદીર્ક ને કોઈ આંચ ન આવે તો સારુું। 
.....અંતે ખબુ આરામ કયાપ બાદ અને ખબુ ખાણી ર્ીણી કયાપ બાદ 
જેની રાહ જોવાની હતી ત ેદ્રદવસ નજીક આવ્યો ,બધા ડોક લાુંબી 
કરી મખુ ઉર્ર આનુંદ અને ણચિંતા ના વમવશ્રત ભાવે રાહ જોતા, 
આંતદ્રરક મનમાુંથી બોલતા કે બધુું હમેખેમ ર્ાર ર્ડે તો સારુું। ... 
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ર્ણ અંદરથી ણબરાજેલા મહાશયને આરામ ફાવી ગયો ,પથૃ્વીર્ર 
પ્રગટ થવાની ઉતાવળ હોય તેમ લાગ્યુું નદ્રહ ર્છી તો મખુ ર્રની 
આનુંદની રેખાઓ લપુ્ત થઇ ગઈ અને ણચિંતામાું ફેરવાઈ ગઈ,ર્છી 
તો સમય પરૂો થઇ ગયો અને એ ફુગ્ગાની જેમ વધ ુને વધ ુ
વવસ્તરતો જતો હતો। ...મારી તકલીફનુું પછૂવુું જ શુું। .. બધાને 
થયુું .કુળદીર્કને સ્વાદ ચાખવાની ભાવના અતપૃ્ત રહી હશે એટલે 
મને જાત જાતની વાનગી ખાવા આર્તા જે કમને હુ ું ખાતી ત્યારે 
થત ુું હવે બસ કરો તો સૌ તો સારુું। ....છેવટે ડૉ ર્ાસે ગયા। ...ભય 
હતો ઓર્રેશન કરવાનુું ન કહ ેતો સારુું। ....મને કરવુું ર્ણ નહત ુું 
,ઘરના ડૉ  ર્ેટ ર્ર સેથોસ્કોર્ રાખી અંદર ણબરાજેલા આત્માને પ્રગટ 
થવા  વવનુંતી કરી કે હવે બહાર આવો તો સારુું। .... 
ડોતટર સાહબેે કહુ ું ફોન જોડયો હતો શુું જવાબ આપ્યો છે, જાણવુું છે 
?ડૉ live me alone  please, you know America is free country. 

મારે શુું કરવુું અને શુું નદ્રહ એ હુું નક્કી કરીશ ,મને આરામ કરવા દો 
,અને please  do not heart my privacy જરા  સાચવો અને 
અંદર  જાુંખતા ર્હલેા  "Knock-Knock" કરો તો સારુું। .... -
મેઘલાતાબેન મહતેા 
 

--  

અભભવ્યક્તત : 
કલમથી જાય ભાગી માુંદગી,કલમ  ઇલમ હોય શકે, એ મલમ બની 
શકે,તેમ કોઈ ઘા ઉર્ર શુું શુું કરી શકે ,એ આ પસુ્તકના ર્ાના બોલે 
છે પ્રજ્ઞાબેનના આ ઉર્ાડે ઘણાની સષુપુ્ત કલમને જગાડી છે 
,કેટલાયના હૃદય ને એમના વવચાર શક્તતને ,ખેડાણ કરીને કેટલી 
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બધી મલુવણ ઉર્જ પ્રાપ્ત કરી છે એ આ પસુ્તક દશાપવે છે 
અનેકોની કલ્ર્ના શક્તતથી નીકળેલા મોતી ની માળા પ્રજ્ઞાબેને 
પસુ્તક સ્વરૂરે્ પ્રગટ કરી છે અને અનેકાનેક ગદૃ્રહણી ,અને ભાઈઓના 
હ્રદય અને બદુ્ધદ્ધના મુંથન કરી  વલોણાના સત્ત્વસ્વરૂર્ આ પસુ્તક 
અનેક રીતે આવકાયપ છે અને હજી લેણખકા કે લેખક વધ ુને વધ ુ
લખે  અને પસુ્તક સદ્રરતા વહતેી રહ ેએવી શભુકામના ,પ્રજ્ઞાબેનના 
આ કાયપમાું વ્યક્તતગત રસ લઈને વવજયભાઈ  શાહ અને કનભુાઈ 
શાહ ે પ્રેરણા આર્ી, આ કાયપમાું અને ભાષાને જીવુંત રાખવા 
માટે  તેમનો ર્ણ અગત્યનો ફાળો  છે” બેઠક”  કહો કે ગજુરાતી 
સાદ્રહત્ય ગ્રહના દ્વાર ર્ર અનેક વ્યક્તત ર્ડાર્ડી કરી રહ્યા છે 
ત્યારે  અમારા જેવા  વનવતૃ્ત થઇ રહલેા exit થઇ રહલેા વયોવદૃ્ધને 
હાથ ર્કડી કલમ ચલાવવાની   પ્રવવૃત્તમાું   પ્રવતૃ્ત કરે છે,  ભાષા અને 
સાદ્રહત્યપે્રમી પ્રજ્ઞાબેન અને વવજયભાઈનુું આકાયપ અને પ્રવવૃત્ત 
ખરેખર પ્રશુંસનીય છે આ બધાનો કલમ ઉર્ાડવાનો આગ્રહ રાખીને 
પકુ્સ્તકા પ્રગટ કરી છે જેમાું બેચાર ટીર્ા મારા ર્ણ છે જેનો મને 
આનુંદ છે। ત્યારે મારી શભેુચછા છે કે નાનકડી વાવ આગળ ઉર્ર 
મહાસાગર બને ...... 
મેઘલતાબેન શવશકાુંત મહતેા  
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             તરુલતા મહતેા  
વમત્રો, 
 તરુલતાબેન આર્ણી બેઠકમાું આવી શક્યા નહીં  ર્રુંત ુતો સારુું 
વવષે તેમનો સ્વાનભુવ ખબુ સરસ રીતે લખી મોકલ્યો,તરુલતા બેન 
બે એરીયાના એક અનભુવી લેણખકા  છે.તેમના ઘણા પસુ્તકો બહાર 
ર્ડયા છે,અન ે“વવયોગ”ેવાતાપ સુંગ્રહ ને તો ઉમાશુંકર જોશી 
ર્ાદ્રરતોષક ર્ણ મળ્યુું છે,તેઓ માને છે કે કોઈર્ણ વ્યક્તત 
માતભૃાષામાું ર્ોતાની અણભવ્યક્તત સુુંદર રીતે કરી શકે છે.એમના 
લખાણમાું સાહજજકતા જોવા મળે છે. હૃદય જે અનભુવે છે 
અને  સ્ર્શ ેછે તે જ શબ્દોમાું તરી આવે છે. વધ ુકહુું એના કરતા 
આર્ જ એન ેમાણો મને ખાતરી છે કે તમારા હૃદયને એ જરૂર 
સ્ર્શે….. 
તો સારુું। .. 
મારી જીન્દગીમાું “ તો સારુું”કયારે કયારે  અને કેવી રીતે આવ્યુું , 
 મેં મારા હુદયને  ઢુંઢોળ્યુું ,ભાવો તો  નદીના જળની જેમ વહતેા 
રહ ેએમાુંથી અનેક તરુંગો ઉઠે ને શમે ર્રુંત ુએ બધાુંમાુંથી 
એકવારના ભાવ પરૂ લઇ આવ્યુું,જેણે મારા અક્સ્તત્વને હચમચાવી 
નાખયુું,તીવ્રતાપવૂપક “તો સારુું”વેદના બની આવ્યુું,મારા બા,જેના થકી 
હુું પથૃ્વી ર્ર આવી,જેની આંગળી ઝાલી જીવનમાું ર્ગલા માુંડયા.
મને યાદ છે એ દ્રદવસો જયારે હુું ર્ાુંચ સાત વષપની હોઈશ ત્યારે 
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થતુું બા સાથ ે આંગળી ઝાલીન ેસુંતરામ મુંદ્રદરના મેળામાું જવાનુું 
મળે તો સારુું ...,અને મેળામાું જવાનુું મળતુું ,ર્રીક્ષા આવી ર્રીક્ષા 
આર્ી ર્ેર્ર   ખબુ સારા લખયા ર્રુંત ુર્દ્રરણામ ન આવે ત્યાું સથુી 
એક જ વવચાર આવતો ર્ાસ થઇ જવાય “તો સારુું”... અન ેબાના 
આશીવાપદથી નોકરી ર્ણ મળી ગઈ,હુું ર્રણી ર્ણ ગઈ. 
જીવન એમ સરળ જતુું હોત તો શુું જોઈત ુું હત ુું?,ખરી કસોટીની વેળા 
આવી આજથી બારવષપ ર્હલેા ..એ વખત ેમારા બા ર્થારીના 
ણબછાને હતા અને એક દ્રદવસ અચાનક ભાઈનો ફોન આવ્યો ,બાની 
તણબયત સારી નથી ,તુું અહીં  આવી જા  તો સારુું...ર્ણ બાને શુું 
થયુું છે? તો કહ ેતુું અહી આવી ને જો. .જેમ તેમ ટીકીટ મેળવી 
વવમાનમાું તો બેઠી ર્ણ મન ણચિંતા કરવા માુંડ્ુું ,વવમાનના 
અન્જીનનો અવાજ કોણ જાણે કેમ વધ ુલાગવા માુંડયો જાણે 
મને  વ્હરેતો ન હોય,મન વલોવાત ુું હત ુું ,બા ને શુું થયુું હશ?ે,ભાઈએ 
માુંદગીની વાત કરી ર્ણ શુું થયુું હશે ? 
બધા સારાવાના થઇ  જાય “તો સારુું”, સાનફ્રાક્ન્સસ્કોથી વશકાગો નો 
પ્રવાસ કોણ જાણે કેમ ખબુ લાુંબો લાગ્યો,બાની વય બ્યાુંસી 
વષપની,લાકડીના ટેકે અને વોકરથી બા ઘરમાું હાલતા ચાલતા હતા. 
અને હુું વશકાગો જાઉં ત્યારે અચકૂ ભાભી સાથ ેકારમાું બેસી જતા, 
એરર્ોટપ ર્ર બા, ભાભીન ેને ભાઈને જોઉં ત્યારે વર્યર આવી છુું તેવુું 
લાગતુું ...તે દ્રદવસે મારી બેગ લઇ ભાઈ એ જ કારમાું મકૂી દીધી,મેં 
અને ભાઈએ વાતો કરી ર્ણ ખબુ ઠાલા શબ્દો અને મને બધુું સારુું 
હોય “તો સારુું “એવા વવચાર આવવા લાગ્યા,ઘરમાું ર્ણ વાતાવરણ 
ગુંભીર દેખાયુું,બધાના મો ર્ર ગુુંગળામણ, બોજ અને વમળમાું 
ફસાયાની લાગણી હતી.ભાઈ ભાભી મને બાના ઓરડામાું લઇ 
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ગયા,બા તો ખાસ્સા બે તદ્રકયાના ટેકે બેઠક માું બેઠા હતા ,ભાઈ 
ભાભી બા ર્ાસે લઇ ગયા અને બાન ેકહ્યુું  જો કોણ આવ્યુું છે ? હુું 
હરખઘેલી થઇ બાને ર્ડખે બેસી ર્ડી, તો બા કહ ેઅત્યારે નસપ ને 
કેમ બોલાવી છે? વવચારોની અને લાગણીઓની એવી ભીસ મારા 
હૃદયમાું હતી કે મેં બાન ેહચમચાવી કહ્યુું હુું તમારી દીકરી  તરુ 
…અન ેબાની આંખોમાું અજાણ્યાર્ણુું તરી આવ્યુું ! તુું કોણ છે ? 
બાનો યક્ષપ્રશ્ન મને વીંધવા લાગ્યો,હુું જાણે નાર્ાસ થઇ 
ગઈ,અજાણ્યાર્ણા અને ર્ારકાર્ણા ના પરુમાું તણાઈ ગઈ,ભાઈએ 
મને આિાસન આપ્યુું કે   બાને મીનીસ્રોક આવ્યો છે. અને 
ડીમેનસ્યા થયો છે.ત્યાું તો ભર બર્ોરે બા બોલ્યા કે હવે લાઈટ બુંધ 
કરો હુું સઈુ જાવ છુું,બાને હવે સુંબુંધ, સ્થળ, સમયનુું ભાન નહોત ુું 
..અન ેબા હવ ેતેમની દુવનયામાું જ હતા.હુું  સ્તબ્ધ  હતી,મારુું હુદય 
િવી ઉઠયુું અને અંદરથી ર્ોકારીન ેકહતે ુું હત ુું કે બા બા એકવાર 
તમારી તરુને ઓળખો તો સારુું...હુું ઓરડાની બહાર નીકળી ત્યારે 
થયુું,કે મારુું નામ અક્સ્તત્વ  અને મારી ઓળખ જે બા હતા તેણે મને 
ર્ાછી ગભપમાું સમાવી લીધી ?ત્યારે મારુું અક્સ્તત્વ ગભપમાું તડફડત ુું 
હત ુું અન ેકહતે ુું હત ુું કે બા મને મારુું અક્સ્તત્વ ર્ાછુ આર્ો તો સારુું.. 
તરુલતા મહતેા  
                       -અણભવ્યક્તત- 
માનનીય પ્રજ્ઞા બેન,  
ગજુરાતી ભાષાને ચેતના અને બળ  આર્વા, તમારા દ્વારા થતા 
પ્રયત્ન  અણભનુંદવનય  છે.મતભૃાષામાું અણભવ્યક્તત કરવામાું કેટલો 
આનુંદ થાય છે તે સૌ જાણ ેછે.તમે સૌ લેખક લેણખકાને લખવા માટે 
બેઠક અન ેશબ્દોના સર્જન દ્વારા આંગણુું આપ્યુું છે,શબ્દોનાસર્જન ર્ર 
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મેં જોયુું કેવા સુુંદર પષુ્ર્ો ખીલ્યા છે  નવી તાજી કલમોને સ્થાન 
મળ્યુું છે.પ્રજ્ઞાબેન તમારી ગજુરાતી ભાષાને જીવુંત રાખવાની 
પ્રવવૃતએ મારા હુદયને ઊંડી શાતા અન ેપ્રસુંનતા અર્ી છે, નવી 
ર્ેઢી સધુી તમારા કાયપના ર્ડઘા ર્ડે તેવી મારી શભેુચછા.  
તરુલતાબેન મહતેા. 
 
       ************************************* 
 

બસ હવે અહીંથી અટકો તો સારુું।... 
 

બદલશે ધારણા સીધી તફાવતમાું 
ખોટા અણભપ્રાય થી બુંધાવ નદ્રહ તો સારુું 
સરળ છે કોઈના ર્ર ઉંગલીનીદેશ કરવુું 

કોઈને ખોટુું મહણેુું ન મારો તો સારુું 
કોઈને ઉતારીને શુું મળશે તમોને 

ખોટા અહમ ને ર્ોસો નદ્રહ તો સારુું 
દરેક સુંબુંધ ર્ાછળ છે પ્રભ ુનો વનદેશ 

અજાણતા કોઈને અન્યાય ન થાય તો સારુું , 
મન થી નથી સ્વીકારતા કોઈનુું સામથ્યપ , 

ર્રાણે કોઈને ણબરદાવો ન તો સારુું , 
મહનેત કરે કોઈ પ્રાણ લગાવીને , 

જશ ખાઈ આગળ ખરુશી ર્ર બેસવાનુું ટાળો તો સારુું 
ખબુ થઇ રહ્યુું છે ,ન થવુું જોઈત ુું હત ુું તે 

             બસ હવે અહીંથી અટકો તો સારુું 
pragnaji 
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ચુંદ્રિકા ર્ી. વવર્ાણી   
-અણભવ્યક્તત- 

 
 
સ્નેહી પ્રજ્ઞાબેન ,બેઠકમાું આવવાનુું આર્નુું આમુંત્રણ મળ્યુું ,અમારા 
ભાવોને ખોલવાનો નકલ્રે્લો અનેરો અવસર મળીયો તે કેવુું સારુું 
લાગ્યુું હશે તે તો અનભુવથી જ જાણી શકાય ,આભાર પ્રજ્ઞાબેન ,કાશ 
હુ ું આવી શકુું તો કેવુું સારુું… 

હાથમાું કલમ લઉં છુ અને વવચાર આવી જાય છે કે વદૃ્ધા અવસ્થાની 
આ જીવન સુંધ્યામાું આ કોણ મને મેઘધનષુના રુંગો પવૂપ પે્રદ્રરત કરે 
છે ?કોણ અમારામાું સતેુલા ગ્રહણ કરેલા આ વાદ્યને ઝણકાર કરી 
જગાડે છે પ્રભ ુકોઈ ભ્ાુંવત ન હોય તો સારુું ?અ હાશ આ જાગવૃત જ 
છે। ..પ્રભનુી ચોક્કસ કૃર્ા એના વગર આ શક્ય નથી ,એમની 
પ્રેરણાથી જ કલમ આજે કામ કરી રહી છે। ….હાથમાું કલમ લઈને 
બેસુું તો સારુું લાગે છે। ...કોઈ મને પે્રરીરી રહ્યુું છે એ વવચાર માત્ર 
મારા મનને પલુદ્રકત કરી દે છે ,શુું લખુું અને શુું નદ્રહ એવા તરુંગો 
ચાલ્યા કરે છે ,મારી ચેતના આમ ચેતનવુંત બને અને હુ ું કલમ 
ઉર્ાડુું તો કેવુું સારુું। ……. ચુંદ્રિકા ર્ી. વવર્ાણી   
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ર્દ્માબેન  કનભુાઈ  શાહ  
 

“ તો  સાર ું " 

પદ્મામાસીનો પરરચય એમની ગ જરાતી ભાર્ાનો 
પે્રમ છે .એમના શબ્દો કહ તો … .”સમાજની સભ્યતા, 

સુંસ્કાર અને સુંસ્કૃવતની રખેવાળ ભાર્ા છે.” ..મારે જો ઓછામાું ઓછા 
શબ્દો દ્વારા મારી ભાર્ા વવશે કુંઇ પણ કહવેાન ું હોય તો હ ું એટલ ું જ 
કહીશ. ભાર્ા મારી ગ જરાતી પણાની  ઓંળખ અને ગૌરવ છે .. 
એમના લખાણ માું મ લાયમ લાગણીઓ ભરપ ર ઉછાળા મારતી 
અન ભવાય છે.એમની ભાવનાઓ જ્યારે શબ્દદેહ ધારણ કરે છે ત્યારે 
સજાષય છે કવવતા . 

“ તો  સાર ું 

" ગ રૂ વગર જ્ઞાન  નથી "  જીવનમાું પહલેા ગ રૂ સુંસ્કાર દેનાર માતા 
વપતા છે. તેમનાજ દ્વારા સુંતાનોને જ્ઞાન મેળવવાની શરૂઆત થાય 
છે.  આ સમજ  અમ ક ઉમ્મર થયા પછી જ સમજાય છે.  જીવનની 
શર આતમાુંજ આ સમજ મળતી હોત તો કેટલ  સારૂ ??   જ્ઞાન 
આપનાર બીજા ગ રૂ  એ શાળાના વશક્ષક છે. આ સમજ પણ ઘણી 
મોડી સમજાય છે. 
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લાગણીશીલ માનનીય પ્રજ્ઞાબેન કે જેમણે અરહના  વનવિૃ ભાઈ 
બેનોમાું પ્રવવૃિમય જીવન જીવવાન ું પ્રોત્સાહન આપ્ ું. આપણા 
તહવેારો, ઋત ઓ, રીત રરવાજ વવ.વવ.ઉપર લખવાની પે્રરણા આપી. 
" શબ્દોન ું સર્જન " ના વશર્ષક હઠેળ " વસવનયસષ " ના લેખ, કવવતા 
અને વાતાષઓ વવ. વવ. સામગ્રી  કોમ્પ ટરમાું આવતી થઇ, સૌ 
ઉત્સાહથી વાુંચતા થયા એટલ જ નરહ પરુંત   તેના ઉપર પોતાના 
અભભપ્રાય આપતા થયા. આ બધાનો યશ પ્રજ્ઞાબેનને ફાળે જાય 
છે.  આ  જો  એ દાયકા અગાઉ શરૂઆત થઇ હોત તો કેટલ ું સાર ું? 
હજ  આ ઉમ્મરે પણ રકશોર રકશોરી જેવા રદવાસ્વપન આવ્યા કરે, જે 
નથી જો્ , નથી જાણ્ ું તે જોવાની અને જાણવાની ભાવના જાગતૃ 
થાય છે.આ વાસ્તવવક  હકીકત બને તો કેવ  સાર ું?હ ું આભમાું ઉંચે 
ઉડી રહમ આચ્છારદત ઊંચા પવષતો, ઉંડી કોતરો, લીલાછમ ખેતરો 
આમ ધરતીની રમણીયતા વનહારવાનો આનુંદ માણ ું તો સાર ું .ઉગતી 
ઉષાના સયૂપ દ્રકરણો રેતીના ર્ટ ર્ર ર્ડતા અનેક રજકણને હીરા 
સમ ઝગમગતા દ્રકરણો વનહારવામાું કેટલો બધો આનુંદ થાય છે? 
આવો આનુંદ સૌને મળી શકતો હોત તો કેટલુું સારુું?........દદ્રરયાના 
ર્ેટાળમાું ઉંડે ઉંડે ડબૂકી મારનાર તરવૈયા -- " ડાઈવસપ " - ની જેમ 
ડબૂકી મારી સુુંદર આકષપક ર્રવાળાના રુંગબેરુંગી ખડકો અને 
અસુંખય ઝગમગતા દ્રકિંમતી રત્નો વનહાળી શકુ તો કેટલ ુ
સારુું?....દેશની સરહદે ચોકી ર્હરેો ભરી રહલેા લશ્કરી યવુાનો જેઓ 
ચોદ્રકયાત સુંત્રીઓ છે જે દેશની સલામતીની રક્ષા કરે છે, જે 
દુશ્મનોના હમૂલાથી સજાગ  રહ ેછે તેવા સૈવનકોનો હુું મદદગાર બનુું 
તો કેવુું સારુું?  " જનની જન્મભવૂમ:ચ  સ્વગાપદવર્ ગદ્રરયસી "  જે 
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ભવૂમમાું જન્મ લીધો હોય તે ભવૂમ સ્વગપથી ર્ણ વવશેષ વ્હાલી લાગ ે
છે આવી ભાવના દરેક માનવમાું હોત તો કેવ ુસારુું???.... 

હ ેપ્રભ,ુ ઉર્રન ુબધુું વાુંચીને એમ સમજવાની ભલૂ ન કરતા કે 
આટલી બધી મારી  માગણીઓ  છે.  આ તો ફતત ઈચછાઓ - 
wishes પ્રદવશિત કરી છે. મારે તારી ર્ાસ ેકોઈ અંગત માગણી નથી. 
...ર્ણ  હા એક વાત તને જરૂરથી કહીશ અને માગીશ.  મારો દેશ 
ભારત આજ આઝાદ - સ્વતુંત્ર  થયાને છચછ દાયકાઓ થઇ ગયા 
ર્ણ સ્વતુંત્રતાને બદલે ચોમેર એકલી સ્વચછુંદતા, અનીવત, 
આતુંકવાદ, અનાચાર, અત્યાચાર, બળાત્કાર, ર્ાશવી વવૃત્તઓ 
વાળાઓને લીધ ેસ્ત્રીઓની - મા, બેનોની ણબન સલામતી  વવ. વવ. 
ભરપરૂ દુ:ષણોથી ઉભરાઈ રહ્યો છે.  જનતા ત્રાદ્રહમામ થઇ છે. માું 
,બહનેની ગગન ભેદી આક્રુંદો સાુંભળી એ જગતર્વત હવે તો આર્નો  
ર્રચો અન ેપ્રભાવ બતાવો તો સારુું ...... 

ર્દ્માબેન  કનભુાઈ  શાહ-( Sunnyvale, CA ) 
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 ફૂલવતી શાહ.     
વમત્રો, 
 “બેઠક” ખબુ સરસ રહી  …..35થી વધ ુલોકોની હાજરી રહી,  એ 
કરતા ર્ણ વધ,ુ ઘણાએ ર્ોતાની કલમ ઉર્ાડી અને અંદરના 
લેખકને જગાડયો ,ઘણા હાજર ન રહી શક્યા  તો લખી મોકલ્યુું 
,ફુલવતીબેને ર્ણ ઉમરા ઓળુંગી ર્ોતાના વવચારોને શબ્સસ્વરૂર્ 
આપ્યુું ,આજે ર્હલેીવાર એમના લખાણ ને આર્ની સમક્ષ રજુ કરુું 
છુું ,તો પ્રોત્સાહન આર્ી આવકારજો ,ફુલવતી બેન આર્નુું સ્વાગત 
છે, 

મારા વપ્રય ભાઈ બહનેો, 

આજે હુ તમારી સમક્ષ પ્રત્યક્ષ હાજર નથી રહી શકતી  ર્રન્ત ુ મારા 
શબ્દો      દ્વારા    આજ ની  ”બેઠક’ માું હાજરી આપ ુછુ. સૌને મારા 
સ્નહે વુંદન. 

આજની બેઠક નો વવષય છે ” તો સાર …” એક જ અક્ષરનો કા’નો 
અને માત્રા  વાળો શબ્દ ” તો “નુું કેટલુું મહત્વ છે એ વવચારશો તો 
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સમજાશે. આર્ણી ગજુરાતી ભાષા માું એક જુની કહવેત માું ” તો ” 
ને તોતેર  (૭૩) મણ નો “તો” આવ ુકહવેા માું આવતુું. જો આ “તો ” 
વ્યક્તતથી જીતાય તો જ ધાયુપ કાયપ સુંપણુપ થઈ શકે. જો તે કાયપ 
કરવાન ુહોય તો કરીને,અથવા ન કરવા જેવ ુકાયપ હોય તો અટકાવી 
ને સફળતાને આરે ર્હોંચી શકાય.આજે હુું આ “તો” શબ્દ વ્યક્તતગત, 
કૌટુુંણબક, સામાજજક  કે રાજકીય કે્ષતે્ર ક્યાુંઅને કેવી રીતે સ્ર્ષે છે 
તેનો વવચાર રજુ કરીશ. 

વ્યતતીથી  કુટુુંબ બનેલ ુછે અને કુટુુંબથી સમાજ રચાયો છે. એજ 
રીતે સમાજ થી રાષ્રો અને વવિ રચાયુું છે. આમ વવિ નો એકમ 
વ્યક્તત ર્ોતે છે. અને માટે જ દરેક વ્યકવત ર્ોતાના વતપન અને 
ગણુદોષને વનહાળે “તો સાર …”ર્રીણામે કૌટુુંણબક , સામાજજક,રાજકીય 
અને  વવિ માું શાુંવત  ફેલાય. દરેક વ્યક્તત ર્ોતે ર્હલેા ર્ોતાના 
વતપન માું  સધુારો કરે.ર્ોતાનાું વવચારો અને વતપન બીજાને દુુઃખ 
દાયક નહીં થાય એનો વવચાર કરી અમલ કરે. જીવનમાું  નીવત 
વનયમોનુું ર્ાલન કરે અને સાત્વીક વ્રવુત્તથી જીવન 
જીવે.અને  ર્છી”તોસાર ” જ ર્દ્રરણામ મળશે. આજે આર્ણે સૌ મળી 
સુંકલ્ર્ કરીએ  અને એના ર્દ્રરણામે …” તો સાર  …’  ફળ 
મેળવીએ.વ્યક્તતઓના અરસર્રસના સબુંધોએ કુટુુંબો રચયાું. માતા 
વર્તા ઇછ્છે કે આર્ણા બાળકો સારો અભ્યાસ કરી ઉજ્જવલ 
કારદ્રકદી બનાવ ેઅને તે જ બાળકો યવુાન વયે પતુ્ર, પતુ્રી, પતુ્રવધ ુ
કે જમાઈ ના રુરે્ વધૃ્ધ માતા વર્તાની  ખટૂતી   શક્તત ના પરુક 
બને. આવા કુટુુંબો ર્રોર્કારી  ભાવના  પ્રગટાવી સમાજ સેવા કરી 
સામાજજક ઋણ ર્ણ અદા કરી શકે. આવ ુથાય તો કેવ  સાર ! 
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વનુઃસ્વાથપ ભાવે વનષ્ઠાવાન નાગદ્રરકો રાજકારણમાું ભાગ લઈ સમાજ 
અને દેશની ઉન્નવત અને પ્રગવત ના કાયોમાું સહાય રુર્ થાય.યોગ્ય 
વ્યક્તત લોક સેવા અને સ્વદેશપે્રમની ભાવનાું પવુપક રાજકારણમાું 
પ્રવેશે. લાુંચ અને રુશવત જેવા શબ્દો સદન્તર ભુુંસાઈ જાય અને 
ચોરી, લ ૂુંટફાટ, અર્હરણ, બળાત્કાર અને ખનુ જેવા શબ્દો સમાચાર 
ર્ત્રો માુંથી  બાકાત થઈ જાય. અને ફરી ” રામ રાજ્ય”ની સ્થાર્ના 
થાય 

તો કેવ ું સાર ! 

ફૂલવતી શાહ.     
 

 
રાજેશ શાહ ેવીસ વષે અંદરના કવવને જગાડયો 
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 વવનોદભાઈ પટેલે  
વમત્રો , 
સેન્ડીએગો કેલીફોનીયાથી આપણી બેઠકના વવર્યને અન રૂપ એક 
સ ુંદર કાવ્ય મોકલ્્ ું છે ,તેઓ  ખબૂ  જાણીતા  લેખક અને અને 
બ્લોગર રહ્યા છે (http://vinodvihar75.wordpress.com/)આપણા 
શબ્દોના સર્જન પર વારુંવાર પોતાના પ્રોત્સાહનભયાષ અભભપ્રાય 
આપતા હોય છે , ખબૂ  સરળ છે અને ઉંચી ભાવના સાથે લખે છે 
તેમના શબ્દોમાું વાુંચો . 

એક સ રજ થવાનાું નથી મને કોઈ શમણાું 
માટીના મારા કોડીયામાું તેલ-વાટ પેટાવી 

અંધારાું ઉલેચતો ઘરદીવડો થવાન ું મને ગમે . 
તો સાર ું .... 

જીવનમાું બધ ું સાર ું જ બનશે એવ ું હુંમેશાું બનત ું નથી  
જ્યારે ખોટ ું બને ત્યારે મનથી ભાુંગી ન પડાય તો સાર ું 

  
જીવન  એક દોડની હરીફાઈ જેવો ખરાખરીનો ખેલ છે 
ભય કે વનરાશાથી દોડ છોડી ભાગી ન જવાય તો સાર ું  

  
પાુંચ ટકા પે્રરણા અને પુંચાણ ું ટકા પરરશ્રમ એક વનયમ છે 
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માટે ધ્યેય પ્રાપ્પત માટે  હુંમેશાું ઝઝૂમતા રહીએ તો સાર ું 
અમેરરકા એ અનેક દેશની સુંસ્કૃવતઓન ું વમલન સ્થાન છે 

અતડા ના રહતેાું દેશના મ ખ્ય પ્રવાહમાું ભળીએ તો સાર ું    
નવી પેઠીને ગ જરાતી શીખવામાું બહ ું રસ જણાતો નથી 
ભલૂકાુંઓથી જ ગ જરાતીની શરૂઆત કરાવીએ તો સાર ું 

સારહત્ય સરરતાનો પ્રવાહ હુંમેશાું વહતેો રહતેો જ હોય છે    
એમાુંથી ખોબલે સારહત્ય રસ પીને તપૃત થઈએ તો સાર ું 
આ દેશમાું ગ જરાતી ભાર્ાનો પ્રચાર-પ્રસાર સરળ નથી 
બ્લોગ જગતમાું ડોરક્ ું કરતા-કરાવતા રહીએ તો સાર ું 
સૌને ગ જરાતી ભાર્ા માટે સરખો રસ ન હોય એમ બને 
એમ છતાું સારહત્યની બેઠકોમાું હાજરી આપીએ તો સાર ું 

આભાર 
વવનોદ પટેલ , સાન રડયેગો , કેલીફોનીયા 
તારીખ - ૨-૧૪-૨૦૧૪ , વેલેન્ટાઈન ડે 

અણભવ્યક્તત  
આદરણીય બહને પ્રજ્ઞા 

આપના બ્લોગ "શબ્દોન ું સર્જન " ને હ ું ફોલો કર ું  છે.આ “શબ્દોના 
સર્જન” ઉપરથી આપની સારહત્ય પ્રીવત અને ગ જરાતી ભાર્ાની 
અક્સ્મતા જાળવવા માટેની બે એરીયામાુંની આપની સારહત્ય 

પ્રવવૃતઓ વવરે્ વધ  જાણીને પરરચય વધ  દ્રઢ થયો .અને હવે “બેઠક 
“બોલાવી વાચવા સાથે લખવાની અને પ સતક રૂપે રજ  કરવાની 
આપની પ્રવવૃિ ખરેખર સ ુંદર છે, સરાહનીય સારહત્ય સેવાઓ માટે 
આપને અભભનુંદન .આપણી દેવ ભાર્ા સુંસ્કૃતના એક શ્લોકમાું 
કહવેા્ ું છે એમ સારહત્ય ,સુંગીત અને ( કોઈ પણ જાતની ) કળા 
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વવહીન મન ષ્ય પ ૂુંછડા વવનાના પશ  સમાન છે.આપણી ગ જરાતી 
ભાર્ામાું આપણા પવૂષજો દ્વારા વવપ લ પ્રમાણમાું સારહત્ય ખેડા્ ું 

છે.ગ જરાતી ભાર્ા અને સુંસ્કૃવત આપણી એક જાજરમાન ધરોહર છે 
એને  જાળવવાની જ નહી પણ એમાું વદૃ્ધી કરવાની આપણા સૌની 
એક ફરજ છે.સારહત્ય અને કલમ સુંજીવની રૂપ હોય છે.કહવેાય છે 
એમાું મડદાને બેઠા કરવાની શક્તત છે.આપણા વપ્રય શાયર અમતૃ 

ઘાયલ કહ ેછે - 
“શાયર છુું પાભળયાને બેઠા કરી શક ું છુું. વવશ્વભરમાું ગ જરાતીઓ મોટી 
સુંખ્યામાું,ફેલાયેલા છે.એમાુંના ઘણાું ખરા ગ જરાતીઓને ગ જરાતી 
ભાર્ામાું જીવનનો ઉત્કર્ષ કરે એવ ું સારહત્ય વાુંચવાની ભખૂ પડેલી 
હોય છે . આજે ગ જરાતી “બેઠક” જેમાું સહ ું સાથે મળીને ગ જરાતીઓ 
સારહત્યરૂપી મોતીઓ પ્રાપત  કરવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છો, 
તે  સારહત્યના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે એક અગત્યન ું સાધન છે 
.સ તેલા સારહત્ય રસને ઢુંઢોળીને જગાડવાની ચાવી છેસરખા સારહત્ય 
રવસકો સાથે ચચાષ કરવાનો ચોતરો  છે-         
વવનોદ પટેલ , સાન રડયેગો , કેલીફોનીયા  
Photo-(દેવ્યાનીર્ટેલે બધાથી પ્રેરાઈ શીઘ્રકવવની જેમ લખી રજૂઆત 

કરી,) 
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રાજેશભાઈ શાહ- 

  

વમત્રો , 

 શબ્દોના સર્જન ર્ર હવે થી 
રાજેશભાઈ શાહ ર્ણ લખી અવનવુું ર્ીરસશે.રાજેશભાઈ એટલે 
બીજા કોઈ નદ્રહ ર્ણ ગજુરાત સમાચારના( ય.ુએસ.એ. )ના ર્ત્રકાર, 
જી હા એમને સુંગીત સાદ્રહત્ય માું ખબૂ દ્રદલચસ્ર્ી છે અને વસવનયરો 
ને મદદ ર્ણ કરે છે, બે એદ્રરયામાું બે દ્રદવસ ર્હલેા મળેલી  બેઠકમાું 
રાજેશભાઈ એ અંદર બેઠેલા કવવને જગાડયો ,આમતો આર્ સહુ 
એ  તેની કલમની તાકાત  છાર્ામાું જોઈ છે,ર્રુંત ુહવે અહી એક 
કવવ, લેખક તરીકે આર્ણે મળશુું,આમતો બે અદ્રરયાના કોઈર્ણ 
પ્રસુંગના અહવેાલ છાર્ામાું છાર્ી આર્ણા સમાજને ખબુ મોટો ફાળો 
આર્ી રહ્યા છે ,તેમ છતાું કવવતામાું કહ ેછે “સેવા અને સત્કમષ ની 
સ વાસ ફેલાવીને જવ ું છે” જે સમાજ થકી આર્ણ ને કઈ મળ્યુું તે 
સમાજને ર્ાછુ આર્વાની કેટલી ઉત્તમ ભાવના।….” જીવન ની 
પાનખર ને વસુંત માું ફેરવવી છે?: માણસો ઉમર થાય તેમ વનરાશા 
તરફ જતા હોય છે જયારે રાજેશભાઈને તો વસુંતની જેમ માણવી 
છે,જીવન ને ઉર્વન બનાવવુું છે, હવે હુ ું વધ ુકહુ ું તે ર્હલેા તમે જ 
વાુંચીને અણભપ્રાય આર્ો તો સારુું…… 

http://shabdonusarjan.files.wordpress.com/2014/02/rajesh-shah.png
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સૌ જાણી લો તો સાર ું…. 

જીવન જીવવુું છે તે હવે લાગી છે લગન 

ઉરે આનુંદ સમાય ના એ જાણો તો સારુું 

સેવા અને સત્કમપ ની સવુાસ ફેલાવીને જવુું છે 

તે નક્કી વાત હવે કહી દઉં તો સારુું 

તમારા જીવન ને ઉર્વન બનાવવુું છે ? 

તો હવે નક્કી કરી લો તો સારુું 

જીવન સુંધ્યા ની રુંગોળી માણવી છે? 

દૂર નથી હવે મુંણઝલ તે હવે જાણી લો તો સારુું 

જીવન ની ર્ાનખર ને વસુંત માું ફેરવવી છે? 

મન ની એ વાત મન માું જ ના રહી જાય હવ ેસમજી જાવ તો સારુું, 

જીવન ન ે માણવા હવ ેસમજૂ થયી ને ર્ાછા ફરવુું છે 

તે સૌ ને જણાવી દઉં તો સારુું, 

બેઠક માું પ્રેમ થી આવો અને મનનો જમણવાર માણો 

એ સુુંદર વાત હવે સૌ જાણી લો તો સારુું।– 
રાજેશભાઈ શાહ- 
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    કલ્ર્ના રઘ ુશાહ 
વમત્રો  
 હસવાને ણબમાર ન ર્ડવા માટેનો સૌથી જૂનો નસુખો માનવામાું 
આવે છે. ડૉતટર ર્ણ લાફ્ટર થેરેર્ી (હાસ્ય દ્વારા લોકોનો ઈલાજ) 
દ્વારા અનેક ણબમારી ઠીક થતી હોવાની વાત કરે છે. તમને હસાવવા 
માટે તો સારુું બેઠકની સૌથી રમજુી  રજૂઆત કલ્ર્નાબેન ની રહી 
,હસવુું સૌન ેઆવે ર્ણ જાહરેમાું લોકોને હસાવવા માટે સૌથી ર્હલેા 
તમારો ર્ોતાનો સ્વભાવ વવનોદી હોવો જોઈએ. અને રમજૂ કેવી રીતે 
કરવી તેની સમજ હોવી જોઈએ।….. ર્ોતાની વાત કહી લોકોન ે
હસાવવા માટે દ્રહિંમત અને રજુ કરવા માટે આવડત બને્ન 
જોઈએ।..લોકો સહુ  હસતા હતા કારણ એમના એક એક 
વાક્યમાું  લોકોને ર્ોતાના જીવનનો ર્ડઘો સુંભળાતો હતો હવ ેવધ ુ
શુું કહુ ું તમેજ વાુંચીને કહો અથવા “તો સાર ું  ”બેઠક ની વવડીઓ જોઈ 
લેજો.  ‘તો સારૂ’ 
વમત્રો,મેં અને મારા પે્રમી ર્વત રઘએુ જ્યારે ૬૦ વષપનો ઉંબરો 
ઓળુંગ્યો છે ….. કેટલો વવરોધાભાસ લાગે છે. નહીં? આ પ્રેમી અને 
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ર્ાછો ર્વત ….. આમ તો કહવેાય છે કે લગ્ન એટલે પે્રમનુું 
પણૂપવવરામ અથવા બાદબાકી ….. ર્રુંત ુઅમને બને્નને વવરોધાભાસ 
સદી ગયો છે. એમ કહવેાયને કે કોઠે ર્ડી ગયો છે.તો હા ….. અમે 
જ્યારે ૬૦ વષપનો ઉંબરો ઓળુંગ્યા ત્યારે આ ‘તો સારૂ’નાું વશષપક 
હઠેળ મારા માટે આનાથી બીજુ કાુંઇ લખવા જેવુું યોગ્ય ના લાગ્યુું 
અને મેં લખી નાખયુું ….. જે હુ ું સ ુંભળાવી રહી છુું અને આ રચના હુ ું 
મારા પ્રેમી ર્વત રઘનેુ અર્પણ કરૂું ….. ‘તો સારૂ’.આવશો ‘તો સારૂું’ 
અને જાશો ‘તોય સારૂ’…..આ આવન-જાવનમાું જીન્દગી જવાની ‘તો 
સારૂ’…..જવાની તો જવાની અને ઘડર્ણ આવે ‘તો સારૂ’…..કુંઇક 
મેળવ્યુું ‘તો સારૂું’, કુંઇક ગમુાવ્યુું ‘તો સારૂ’…..ગમુાવેલુું ર્ાછુું આવીને 
મળે ‘તો સારૂ’…આ આખાય આયખાને ખ ૂુંદીને જીવતરમાું ‘રીવસપ 
ગીયર’ ર્ડે ‘તો સારૂ’ 

આ મારા-તારાનાું મેળામાું ભેળા થઇએ ‘તો સારૂ’…હવે તો ત ુમારી 
રતન અને હુ ું તારો રતનીયો બનુું ‘તો સારૂ’…..ર્રુંત ુત ુહવે મને 
આયનો બતાવવાનુું બુંધ કરે ‘તો સારૂ’……રીસામણા મનામણામાું 
વષો વવતાવ્યાું ર્ણ આખરે હવે એકમેકનાું થઇને રહીએ ‘તો સારૂ’ 

હાલને, જીવનની ર્ાનખરને ર્લટાવીએ ‘તો સારૂ’….તુું હવે કુંઇક 
વાતો કરે ‘તો સારૂ’…..જીવનમાું કરેલી ભલૂોને સધુારીએ ‘તો 
સારૂ’….નથી ભોગવ્યુું તે ભોગવી લઇએ ‘તો સારૂ’…..ફરી એજ 
હારજીતનાું ચક્કરમાું ર્ડીએ ‘તો સારૂ’……આજ જીતે ત ુું અને હારુ હુ ું 
‘તો સારૂ’….અને ક્યારેક હુ ું જીત ુઅને ત ુું હારે ‘તો સારૂ’….ફરી નવી 
ઘોડી નવો દાવ રમીએ ‘તો સારૂ’…..ફરી એજ ઢીંગલા-ઢીંગલીનો 
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ખેલ ખેલીએ ‘તો સારૂ’…..ફરી એજ જીન્દગીની ચોર્ાટ રમીએ ‘તો 
સારૂ’…..ચાલને, એકબીજામાું ખોવાઇ જઇએ ‘તો સારૂ’…..અને 
હજારો-લાખોમાું ચચાપઇ જઇએ ‘તો સારૂ’…મારી આંખ મીચાય તે 
ર્હલેાું ત ુમને દ્રદલથી ‘I Love You’ કહ ે‘તો સારૂ’…. 

આ મારા-તારાનાું ખેલમાુંથી આર્ણે બનીએ ‘તો સારૂ’અને આવતા 
જન્મે મળવાનો વાયદો કરીને છૂટા ર્ડીએ ‘તો સારૂ’…એકબીજાને 
‘અલવીદા’ કહીએ ‘તો સારૂ’….અંતે એક બનીને શીવમાું ભળીએ ‘તો 
સારૂ’. 

અને તમે બધાું હવે થોડી તાળીઓ ર્ાડો ‘તો સારૂ’….અને હુ ું તમારો 
આભાર માનીને વવરામ લઉં ‘તો સારૂ’….હાલને રઘ,ુ ત ુહવે આ 
કીકીઓથી મને કેમેરામાું કુંડારવાને બદલે હમેશ માટે દ્રદલમાું બેસાડે 
‘તો સારૂ’ આભાર.-કલ્પના રઘ  
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“તો સારૂું”–પી. કે. દાવડા 

વમત્રો દાવડા સાહબે આર્ણી  બેઠકમાું હાજર ન રહી શક્યા  તેનો 
અફસોસ છે ,ર્રુંત ુતેમણે  એમની કવવતા મોકલી છે તો માણીએ 
,દાવડા સાહબે આમ તો ભારત છોડીને અહી આવ્યા છે ર્રુંત ુએમ 
કુંઈ આર્ણા  વતનને થોડુું ભલૂાય છે। ..આર્ એની કવવતામાું હજી 
વતનને યાદ કરતા જોઈ શકશો અમેદ્રરકામાું ડોલરની બદલે હજી 
ર્ાુંચ રૂવર્યાની વાતો ,ટીકીટબારીની લાઈન,રેલ્વે ની મસુાફરી ,બધુું 
યાદ કરે છે અને પ્રભનેુ ર્ણ યાદ કરાવે છે  એટલજુ નદ્રહ તો સારુું 
કહી પ્રભનેુ અરજી કરે છે કે હવે ભલુું કરવાની શરૂઆત મારાથી કરો 
તો સારુું ….. 

તો સારૂું 

હ ેપ્રભ,ુ તુું ભલે બધાનુું ભલુું કરે, ર્ણ શરૂઆત મારાથી કરે તો સારૂું. 

http://shabdonusarjan.wordpress.com/2014/02/02/%e0%aa%a4%e0%ab%8b-%e0%aa%b8%e0%aa%be%e0%aa%b0%e0%ab%82%e0%aa%82-%e0%aa%aa%e0%ab%80-%e0%aa%95%e0%ab%87-%e0%aa%a6%e0%aa%be%e0%aa%b5%e0%aa%a1%e0%aa%be/


37 

 

37 

ર્રીક્ષામાું મને જેના જવાબ આવડતા હોય એવા જ પ્રશ્નો આવે તો 
સારૂું. 

હુું જે કુંર્નીમાું અરજી કરૂું તેમાું મને નોકરી મળી જાય તો સારૂું. 

હુું રેલ્વે ટીદ્રકટની લાઈનમાું ઊભો હોઉં અને જ્યારે મારો વારો આવે 
ત્યારે જ બારી લુંચ માટે બુંધ ન થાય તો સારૂું. 

હુું જ્યારે વસનેમાની ટીદ્રકટની લાઇનમા ઊભો હોઉં અને જ્યારે મારો 
વારો આવે ત્યારે જ હાઉસફૂલનુું ર્ાદ્રટયુું ન લાગે તો સારૂું. 

જ્યારે મારા હાથમાુંથી ર્ાુંચ રૂવર્યાનો વસક્કો ર્ડી જાય તો એ 
ગબડીને ગટરમાું ન ર્ડે તો સારૂું. 

ભર ઊનાળે હુ ું ચાલતો હોઉં ત્યારે જ મારી ચપ્ર્લ ન ટુટે તો સારૂું. 

ર્ીઠમાું મારો હાથ ન ર્હોંચે ત્યાું ચળ ન આવે તો સારૂું. 

નહાતી વખતે સાબ ુચોડ્ુું હોય ત્યારે જ નળમાું ર્ાણી બુંધ ન થઈ 
જાય તો સારૂું. 

બસ પ્રભ,ુ આટલી વસ્તઓુ સુંભાળી લેજો, ત્યાર બાદ હુ ું જરૂર કહીશ 
કે ઈિર જે કરે તે સારૂું. 

-ર્ી. કે. દાવડા 
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…..જયા ઉપાધ્યાય 

વમત્રો , 

બેઠકના નવા   કવયત્રી   જયાબેન ઉર્ાધ્યાય 
ને સુંભાળવાનો મોકો ર્હલેીવાર મળ્યો ,ર્રુંત ુ

આવ્યા ભેગા મેદાન મારી ગયા ,લખયુું તો ખબૂ  સરસ ર્ણ રજૂઆતે 
લોકોને મોમાું આંગળા નાખતા કયાપ।જયાબેન માત્ર લખતા નથી 
એન્તટિંગ ર્ણ ખબુ સરસ કરે છે તેમનુું ર્હલે ુું વાક્ય 
“  માનવ   સ્વભાવ  ને  આલેખતુું    શબ્દ   પષુ્ર્ ”એમને બીજા 
કરતા અલગ તારવે છે , 

”આ મારુું , આ તારુું  , એ  ભાવનાથી   અલગ  થવાય તો સારુું, 
ઈષ્યાપ અને   અહમ ને , જીવન માુંથી  દુર  કરી શકાય તો સારુું 
ર્ૈસો હાથ નો મેલ છે , એ  બોલવામાું  લાગ ે ઘણુું સારુું 
ર્ણ ર્ૈસા  માટે ની મેલી રમતો થી  દુર  રહવેાય તો સારુું,“ 
માનવીની પ્રકૃવતને વણપવતી આ ર્ુંક્તત જજિંદગીની વાસ્તવવકતા ને 
ખબૂ  સરસ આલેખી છે.કે ક્યાું સધુી માનવી અહમને ર્ોસી  ર્હલેી 
હરોળમાું બેસી તાળીઓ વગાડશે…..હવે હુ ું વધ ુકહુ ું તેના કરતા આર્ 
સહુ  વાુંચીને માણો અને હા સુંભાળવાજ હોય તો  28મી ફેબ્રઆુરી 
ની બેઠક માું જ આવજો। .. 

માનવ   સ્વભાવ  ને  આલેખતુું    શબ્દ   પષુ્ર્  
 આ મારુું , આ તારુું  , એ  ભાવનાથી   અલગ  થવાય તો સારુું  
ઈષ્યાપ અને   અહમ ને , જીવન માુંથી  દુર  કરી શકાય તો સારુું  

http://shabdonusarjan.wordpress.com/2014/02/04/%e0%aa%a4%e0%ab%8b-%e0%aa%b8%e0%aa%be%e0%aa%b0%e0%ab%81%e0%aa%82-%e0%aa%9c%e0%aa%af%e0%aa%be-%e0%aa%89%e0%aa%aa%e0%aa%be%e0%aa%a7%e0%ab%8d%e0%aa%af%e0%aa%be%e0%aa%af/
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 ર્ૈસો હાથ નો મેલ છે , એ  બોલવામાું  લાગ ે ઘણુું સારુું  
ર્ણ ર્ૈસા  માટે ની મેલી રમતો થી  દુર  રહવેાય તો સારુું  

 પ્રાથપના દ્વારા રોજ  પ્રભ ુને  એકવાર   મળી લેવાય તો સારુું  
ને  એની જ  અખુંડ  શ્રદ્ધા માું,દુખ સહન કરી લેવાય તો સારુું  
 દુખો ને  સખુ ના ચશ્માું થી   જોઈ લેવાય  તો ઘણુું સારુું  

ને પ્રભ ુર્ાસે જ અશ્ધુારા  વહાવી લેવાય તો   સારુું 
 દુગુપણો  અન ે દુવીચારો સામે દ્રહિંમત થી  લડાય  તો સારુું  
ને જીવન માું રોજ  કોઈ સારુું કામ   કરી લેવાય તો સારુું  

 પ્રેમ અને  ક્ષમા મારી હસ્તી ના બ ે હાથ થઇ જાય  તો સારુું  
અને આ   બાહુમાું   સહુ સ્વજનો ને સમાવી લેવાય તો  સારુું  

 જીવનની  હર એક  ક્ષણો માું ,  પ્રભ ુસન્મખુ થઇ 
જવાય  તો  સારુું  

ને  ફરી  ફરી માનવ   જન્મ  લેવાય તો સારુું  
 ઓમ   મા  ઓમ   
 જયા   ઉર્ાધ્યાય 
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“ તો સાર ું ”-હમેુંતભાઈ ઉપાધ્યાય 
 
વમત્રો, 
 આર્ણા વશધ્ર કવવ હમે ુંતભાઈ ઉર્ાધ્યાય એ વવષયને વળગી રહી 
એક નદ્રહ બે કવવતા રજુ ક.રી  સર્જનાત્મક શદ્રકતના દશપન કરાવ્યા 
હતા ,તેઓ કવવ છે ર્રુંત ુકૈક નવુું કરી જીવન જીવવાની 
ખેવના  રાખે છે ,જે જોઈ પ્રભ ુર્ણ મલકાઈ ઉઠે ….અને કયારે શક્ય 
બને જયારે માબાર્ના ચહરેા ર્ર ક્સ્મત જોવા મળે .બહુ ઉંચી 
ભાવના આખા કાવ્યમાું રજુ કરી છે ,તો બીજા કાવ્યમાું અંદર 
છુર્ાયેલા પે્રમીના દેખાય છે,પે્રમી  ર્ામવા ની ખેવના માું…બીજા 
જન્મ લેવા તૈયાર છે  એને ર્ામવા ની ખેવના માું,. આ જીવન ને. 
ર્ણ દેકારો આર્તા કહ ેછે ….. 
“ખદુા  ઈિર કે ર્યગુંબર,બધાય ને આજીજી ઘણી કરી , 
હવે કશુું  નદ્રહ તો મારા િાસ   થુંભી   જાય  તો સારુું” 
…. 
રોજ મલકાવાય  તો સાર ું…………  

સરકતા  જતા સમય ન ે બાુંધી શકાય તો  સારુું 
ને તટેૂલા  બે હૃદય  ને સાુંધીશકાય તો   સારુું 

http://shabdonusarjan.wordpress.com/2014/02/05/1355/
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સહારો થઇ શકાય અન્ય નો  રસ્ત ે જતાું જતાું 
કોઈક  ગમગીન ચહરેા ને હસાવી  શકાય તો સારુું 

પણુ્ય ના ભાથા  તીથો  મુંદ્રદરો માું  ઘણા કયાપ 
હવે માનવ સેવા   થી મહકેી જવાય  તો સારુું 

સહુ ને કમપ ના ફળ  મજુબ મળે છે  જજિંદગી  

આ   જજિંદગી  ને અણમોલ ઉર્હાર બનાવાય તો સારુું 

જજિંદગી  આવે  ને જતી રહ ે, નોંધ  કોઈ ના  લે 
હરખાય  ઈિર ર્ણ એવુું જીવન જીવાય   તો સારુું 

જીવન ઝરુખે  ઝગમગે સત કમો ની દીર્માળા 
ક્ષમા  , પે્રમ ,અને કરુણા ,  અર્નાવાય  તો સારુું 

જન્મ  આર્ી જેણે જીવન સજાવ્યુું છે  આર્નુું 
એ માત વર્તા નુું  મખુડુું રોજ  મલકાવાય  તો સારુું 

પે્રમી ની   વેદના  
એકવાર   નજર થી નજર   મળી  જાય તો સારુું 
અને  નયનો થી  સઘળું   સમજી  જાય તો  સારુું 

શબ્દો મારા સીમા ઓ માું, બુંધાઈ જાય  તો સારુું 
ને મૌન માું જ બધુું    કહવેાઈ      જાય  તો સારુું 



પ્રજ્ઞા દાદભાવાલા 

42 

લાગણી ના મોજા  હવે શમી     જાય  તો સારુું 
અને આ દરદ   સહન થઇ    જાય  તો સારુું 

રાત અને દ્રદવસ હૃદય  માું કોતયુું છે નામ  જેનુું 
એ સ્મરણો  માું થી હવે ખોવાઈ   જાય  તો સારુું 

િાસે  િાસે સતત નામ  ગોખયુું   છે મેં  જેનુું 
એ નામ ધબકારા  માું હવે તણાઈ    જાય  તો સારુું 

ખદુા  ઈિર કે ર્યગુંબર,બધાય ને આજીજી ઘણી કરી 
હવે કશુું  નદ્રહ તો મારા િાસ   થુંભી   જાય  તો સારુું 

આ જન્મ  માું જે પ્રેમ ર્ામી ના શક્યો   હુ ું 
આવતા  જન્મ ે એ જ પ્રેમ મળી જાય  તો સારુું…  

હમે ુંત   ઉર્ાધ્યાય -૬૬૯  ૬૬૬  ૦૧૪૪  
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“ 
 
 
 
 

 
 

તો સાર ું  “-ભીખ ભાઈ પટેલ 
 
 
વમત્રો,  
ભીખ ભાઈએ નવા વવર્ય પર કલમને ઉપાડી ,જ્યારથી પ સ્તક પરબ 
શર  ક્ ું ત્યારથી ભીખ ભાઈની હાજરી હુંમેશા રહી છે  એમને 
વાુંચવાનો શોખ છે પરુંત   પ સ્તકપરબને લીધે  લખવા પણ માુંડયા છે 
,ઘણીવાર કહ ેછે માર ું  ગ જરાતી સારહત્યના ટોચન ું નથી કારણ જીવન 
વહવેારમાું હ ું અંગ્રજી નો ઉપયોગ કર ું  છુું ,પરુંત   પ સ્તકપરબ અને 
બેઠકે મને મારી   માતભૃાર્ા   સાથે ઓળખ કરાવી છે.” તો સાર ું ” 
વવર્ય પર લખતા સાઇકાયદ્રરસ્ટની જેમ કહ ેછે “ તો સાર ું ” શબ્દ 
માનવ મનની અપેક્ષાવવૃત વનદેશક છે.  બીજી તરફ..માનવીની વવૃત 
વવરે્ કહ ેછે કે “તો સાર ું  “માનવીન ું રદવાસ્વપન છે.  એને તો એની 
સામે પ્રશ્ન ઉઠાવી ભીખ ભાઈ કહ ેછે  …. તો સાર ું  કહી બધ ું જોઈએ છે 
પરુંત   જવાબદારી કોણ લેશે ? અને અંતમાું ખ બ સરસ વાત 
સહજતાની કરી છે કે.. “તો સાર ું  ની” અપેક્ષા વવૃતને પોસવા કરતા 
જીવનને સહજ રીતે જોતો થઇ જાઉં તો સાર ું  …….વમત્રો પહલેીવાર 

http://shabdonusarjan.files.wordpress.com/2014/02/p1000004.jpg
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એમન ું લખાણ મ ક ું છે તો આપના અભભપ્રાય આપી પ્રોસાહન 
આપજો. 
 “તો સાર ું “ 
  
તો સાર ું  શબ્દો ,માનવ મનની અપેક્ષાવવૃિ     વનદેશક છે ,માનવ 
અને જનાવરમાું ભગવાને આત્મારૂપી વસવાટ કયો છે ,તેમજ 
શારીરરક અને માનવસક શક્તતઓ મકૂી છે ,તફાવત ફતત વવૃિઓનો 
છે. 
એક શારીરરક જરૂરરયાતની પવૂતિમાું સુંતોર્ અન ભવે છે. જયારે 
માનવ આવતી કાલનો પણ વવચાર કરતો હોય છે -આવતી કાલ 
સારી જાય -ન જાય ,તેની માનવસક ચકાસણી કરતો થઇ જાય 
છે,ધુંધો લીધો છે,સરસ ચાલે છે,કોઈ હરીફાય ન આવે “તો સાર ું ”,…… 
કાયદા કાન નમાું બદલાવ ન આવે “તો સાર ું ”…  ,માનવીની 
તૈયારીઓનો કોઈ અંત નથી -એક મરઘીમાુંથી અનેક મરઘીઓ,અને 
તેના ઈંડા વેંચીને તવુંગર થઇ જઈશ -અને રદવાસ્વપનો જોતા થઇ 
જઈએ છે.  
 આ પ્રદ ર્ણ  આપણી જીવન દોરી ટ ુંકાવી ન દે” તો સાર ું  ” આવ ું 
બધા બોલતા હોય છે પરુંત   પ્રદ ર્ણ ન થાય તે માટે ની જવાબદારી 
લેવા કોઈ તૈયાર નથી .સાર ું  કહી બધ ું જોઈએ છે પરુંત   જવાબદારી 
કોણ લેશે ? 
હવે આતુંકવાદ  બુંધ થાય તો સાર ું  , આતુંકવાદ  કહવેો કોને 
?ઘરમાું જગડ ેએને કે બીજા સાથે બાખડે એને ?કોઈ શારરરક રુંગ 
થકી ,કોઈ વવચારોમાું સ  મેળ નરહ હોવાથી ,તો વળી કોઈ ધાવમિક 
વવચારોમાું  સ મેળ નરહ હોવાથી ,તો વળી કોઈ ધાવમિક વવચારોમાું 
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સ મેળ નરહ હોવાથી ,તો કોઈ વળી સીધી સાદી ઈર્ાષ થકી ,કોઈ 
પોતાના દેશમાું ,કોઈ પરદેશમાું -કોને આતુંકવાદ  કહવેો ? 
ધરતીમાતાએ પોતાના બાળકોને જ દી જ દી જગ્યાઓ પર રહઠેાણ 
આપ્ ું છે ,ભૌતીક તથા હવામાનના કારણે રીત-રસમ બની ,શારરરક 
દેખાવ બન્યો ,તેમજ જીવન -વનવાષહનના સાધન બન્યા ,એક-
બીજાની જરૂરીયાતને સમજવાની વાત છે બધા સમજે “તો કેટલ ું 
સાર ું ” ! 
“સત્ય મેવ જયતે” – આપણ ું રાષ્રીય વાક્ય ,જ ઠાણ ું હોય તે બદલત ું 
રહ ેછે ,સત્ય હમેશાું એક  હોય છે  રહન્દ સ્તાન (ભારત )નો ઈવતહાસ 
બદલતો રહ ેછે ,પહલેેથી સત્ય લખ્્ ું હોત “તો સાર ”ને ! 
અને છેલ્લે બે પુંક્તત ….. 
જીવન દ ુઃખનો દરરયો માનવા કરતા , 
ઉમુંગોનો ઉછળતો મહાસાગર જોતો થઇ જાઉં- “તો સાર ું ”  
–-ભીખ ભાઈ પટેલ 
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જયવુંતીબેન પટેલ  
વમત્રો , 

ભીખભુાઈ ર્ટેલને વાુંચયા અને બેઠકમાું 
સાુંભળ્યા ર્છી તેમના ર્ત્ની જયવુંતીબેન કહ…ે. 

કે “તો સાર ું ” ના સારા અન ે ખરાબ અહોભાવ માનવીના મનને 
પ્રદવશિત કરે છે, અને એ એમણે  ગમેતેમ  તારણ  નથી કાઢ્ુું, 
ર્ોતાના જ જીવનને અને મનને ઝાુંખી ને લખયુું  છે.તો  એક 
ર્ક્ષીના ખાલી માળા ની વાત,  મ ક સન્નાટોની વાત “તો સાર ું ” 
સ્વરૂપે રજ  કરી છે. તેઓ આશાવાદી છે, હહ.. કયારેક મન ની ગાડી 
ર્ાટા  ર્રથી ઉતરી જાય તો( u) ય ુ ટનપ લઇ આગળ વધતા ર્ણ 
આવડે છે, . ફરી એજ મારે કૈક કરવાનુું છે ,કે ર્છી મારે ઘણી બધી 
વસ્તઓુ કરવી છે….એક નમતી સાુંજે એ ઉડતા પણ શીખી ગયા 
છે… અને કહ ેછે હ ું યોગમાું જાઉં, હ ું મારી જાતે શરીરને સાચવ ું “તો 
સાર ું ”  કારણ એમને ખાબર છે “તો સાર ું ” માનવીના મનના ભાવ છે 
જેમ વાળીશ તેમ વળશે  ખબુ મોટી વાત સરળ શબ્દો અને દાખલા 
આર્ી રજુ કરી છે.આદ્રફકામાું રહ્યા છતાું ર્ોતાની ભાષા અને સુંસ્કૃવત 
માટે ગવપ   ર્ડે છે?  લે  છે. તો આ લેખ જરૂર વાુંચજો જેથી 
કોઈવાર તમને કયાુંક ર્ાછા વળવુું ર્ણ ર્ડે તો ખચકાટ નદ્રહ 
અનભુવો અને હા અણભપ્રાય દેવામાું કયાુંય ખચકાટ નદ્રહ કરતા હો। 
…..  
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તો સાર ું । …જયવુંતીબેન પટેલ  
 
તો સારુું એ શબ્દ એક જાતની આશા પ્રગટ કરે છે,દરેકને આશાવાદી 
બનાવી દે છે. માનવી સ્વપ્નની દુનાયામાું રહતેો થઇ જાય છે. 
કેટકેટલી કલ્ર્નાનાું રુંગમાું રુંગાઈ જાય છે તરુંગો કરતો થઇ જાય 
છે.  
જીવનમાું ઘણી વાતો અન ેવસ્તઓુ એવી હોય છે કે આર્ણને એમ 
લાગ ેકે આને બદલ ેઆમ હોત તો  કેટલુું સારુું !આમ જોવા જઈએ 
તો। …. “તો સાર ું ” આર્ણો  ર્ીછો છોડત ુું  નથી.  
ર્વત ર્ત્નીનાું  જીવનમાું શરૂઆત પ્રેમ, અને આનુંદ ઉત્સાહ અને કરી 
છુટવાની લાગણીથી થાય છે. એમ વખત જાય તેમ સુંજોગો 
બદલાતા જાય ….નોકરી શોધવાની જરૂદ્રરયાત ઘર લેવાની 
તમન્ના,ર્છી બાળકો તેના ઉછેરની યોજના,સમય ઝડર્થી વધવા 
માુંડે. …બાળકો મોટા થઇ જાય  અને એક દ્રદવસ ર્રણી  ર્ોતાના 
ર્ોતાના ઘરમાું ઠરી ઠામ ર્ણ થઇ જાય  અને દ્રકલોલ કરતા 
માળામાું રહી જાય આર્ણે  બે…… ત્યારે એકલતામાું  મન 
ર્ાછલા જીવનમાું ડોદ્રકયુું કરવા માુંડે  અને રહી રહીને એક જ વાત 
સામે આવે આમ થયુું હોત “તો સાર ું ”.….જુવાનીમાું “તો સાર ું ”  એક 
આશા હતી તે જીવનની ર્ાછલી જજિંદગી માું “તો સાર ું ” સરવૈયુું  બની 
વનશાશા બની…આંખનુું આંસ ુ બની સરે આમ થયુું હોય તો 
સારુું……..  અને ફરી મન વતપમાનમાું જોડાય જાય। …. ફરી એજ 
મારે કૈક કરવાનુું છે ,કે ર્છી મારે ઘણી બધી વસ્તઓુ કરવી છે -આ 
શરીર સારુું રહ ેમાટે યોગા કલાસમાું જવાય તો સાર ું -તણબયત સારી 
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રહ ેતો સાર ું -ચાલવા જવાય તો સારુું -ખાવામાું કાળજી રાખીશ તો 
સાર ું -બધુું જેટલુું સહલે ુું લાગ ેછે તેટલુું બધુું સહલે ુું નથી ર્હલેા 
જેટલી શક્તત હવે નથી તો આ બધુું કરવાની  શક્તત મળે તો 
સારુું  …… 
અને ફરી મન સામાન્ય માનવીની જેમ ભગવાનન ેદોષ દેવા માુંડે 
છે  . પ્રભએુ બાળર્ણમાું શક્તત ,જુવાનીમાું જોમ આપ્યુું તો ઘડર્ણ 
માું જ શક્તત વધારે જોઈએ તો અત્યારે કેમ ઓછી    ર્ડે છે?  
ભગવાને આની વ્યવસ્થા કરી હોત તો ઘરડા લોકોન ેઆટલી 
તકલીફ ન ર્ડતને !મન કયારે સુંતોષ નથી થત ુું  …સર્જનહારનો 
ર્ણ વાુંક કાઢે છે  ત્યારે “તો સાર ું ” આશાવાદી શબ્દ બળવો ર્ોકારે 
છે અન ેકહ ેછે ભગવાને આ ર્દ્રરક્સ્થવત ઉભી જ ન કરી હોત તો 
સાર ું  … જ્યાું સધુી જીવીએ ત્યાું સધુી સજા સમા જ રહીએ અને 
સ્વીચ દબાવી જોઈત ુું સવપ મળે તો સાર ું  
 હવ ેસમજાયુું ને હુ ું શુું કહુ ું છુું ? જગતમાું આ બધા “તો સાર ું ” ના 
સારા અન ે ખરાબ અહોભાવ માનવીના મનને પ્રદવશિત કરે છે 
માણસના મનમાું સારા અન ેખરાબ બને્ન તત્વ રહલેા હોય જ છે મૈત્રી 
,પ્રેમ દયા અને આશા પ્રગટે ત્યારે શભુ ભાવો પ્રગટે અને જીવન 
પલુદ્રકત થઇ જાય  એજ તો સારુું  વેર ઝેર ,ક્રોધ ,ઉર્ેક્ષા અને 
વનષ્ઠુરતા બની આવે ત્યારે આંતક ફેલાવે  
તો ત્યારે હ્રદય માુંથી એક જ પ્રથપના ઉદભવે  કે માનવ કોઈનુું બરુુું 
ન ઈચછે તો કેવ ું સાર ું  !મન વચન  કયાુંથી કોઈનુું અદ્રહત ન થાય તો 
કેવ ું સાર ું !અને બધા જ આવુું વવચારતા થઇ જાય તો કેવુું સારુું ! અને 
આ પથૃ્વી જ સ્વગપ બની જાય તો કેવ ું સાર ું  !  
-જયવુંતીબેન  
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ર્દ્માબેન કનૈયાલાલ શાહ 

 

વમત્રો,આજે બ્યાસી વષપના આર્ણી બેઠકના 
હકારાત્મક અણભગમ સાથ ેજીવતા ર્દ્માબેન શાહ ની 

રજૂઆત લઈને આવી છુું,માસી ની અંદર ની ધરબી રાખેલી 
લેણખકાને એમણે બેઠક દ્વારા જગાડી છે,એમને માત્ર લખવુું નથી ર્ણ 
ભાષા અને સાદ્રહત્ય નવી રે્ઢી ને સોર્વુું છે,એમણે બેઠક દ્વારા 
ર્ોતાની ભાષાની અણભવ્યક્તત જાણે ર્ાછી મેળવી છે. સૌથી વધ ુઆ 
ઉમુંરે ર્ણ સમાજને કૈક દેવુું છે તેવી ભાવના રાખે છે ,આજે ર્ણ કહ ે
છે ફુલની ર્ાુંખડી સ્વરૂરે્ મારી ભાષા અને સાદ્રહત્યને હુ ું કુંઈક પ્રદાન 
કરી શકુું “તો સારુું”. એમણે ઉંબરા ઓળુંગી દ્રહમુંત દેખાડી છે, તો 
આર્ણી ફરજ છે કે આર્ણે એને પ્રોત્સાહન આર્ીએ …. 

તો સાર ું  …. ઉર્ક્સ્થત વ્હલા વમત્રો ,આર્ જાણો સહુું જાણો છો તેમ 
દેરક વ્યક્તતમાું અદમ્ય શક્તત છે, એ શક્તતને ખીલવવાનો પ્રયાસ 
થાય”તો સાર ું ” જેથી ફુલી ફાલીને ર્ાુંગરે ,આર્ણે બધા ટીવી 
વસરીઅલ ડાન્સ ઇન્ન્ડયા ડાન્સ ,સારેગમ ,જોઈએ છીએ ,તે 
કાયપક્રમોમાું અવનવા કલાકારો ર્ોતાની ગઢુ શક્તતઓને વાચા આરે્ 
છે.તેમના માટે આ પે્રરણાદાયક મુંચ છે.તેવી રીતે ગજુરાતી ભાષાને 
જીવુંત રાખવા,તથા નીતનવા સર્જકો અક્સ્તત્વમાું આવે ,એ શદુ્ધ હતે ુ

http://shabdonusarjan.wordpress.com/2014/02/05/%e0%aa%a4%e0%ab%8b-%e0%aa%b8%e0%aa%be%e0%aa%b0%e0%ab%81%e0%aa%82-%e0%aa%aa%e0%aa%a6%e0%ab%8d%e0%aa%ae%e0%aa%be-%e0%aa%95%e0%aa%be%e0%aa%a8/
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પણૂપ થાયતે માટે આ  ”બેઠક”  નો મુંચ ર્ણ પ્રેરણાદાઈ છે,આ 
મુંચના પ્રેષકો,સર્જકો,તેને સદાય પ્રગતીશીલ રાખવાના પ્રયાસ 
કરનાર સવપ કાયપકતાપઓને મારા અંતરના શભુ આવશષ. 
હુું નાની હતી ત્યારે લખતી હતી, ર્ણ સમયની સાથે કયાું આલોર્ 
થઇ ગયુું તે ખબર ન ર્ડી, ભાષાની અણભવ્યક્તત જાણે ખોવાઈ ગઈ 
છે…. એટલુું” તો સારુું” છે કે એ કળા સુંપણૂપ મરુજાય ન હતી જેથી 
આજે “બેઠક”માું લખવાની અને બોલવાની દ્રહિંમત કરી શકી છુું. 
તો વવચાર આવે છે કે આ થાય તો સાર ું ,ન થાય તો સાર ું ,મળે તોય 
સારુું ,અને ન મળે તોંય સાર ું…હુું મારી પ્રગતી કરવા માટે લખુું છુું 
માત્ર મારે મારી જાતે ધ્રજુતા ર્ગે અને હાથે ઉંબરા ઓળુંગવાના છે 
,તો” યા હોમ કરીને ર્ડો ફતેહ છે આગે “ 
ગાડી બીજા ર્ાટે લઇ જાઉં તે ર્હલેા એક વાત કહીશ કે ઘરમાું 
ર્ડેલા સુુંદર પષુ્ર્ોને જોઈ મને પે્રરણા મળી છે  કે “મમ હૈયાના 
ગગનમાુંહી એવુું એ વસતુું ,દ્રદનાન્તે આજ સકલ વનજ અર્ી ઝરી 
જવુું। .”સાચા ફુલોના હકારાત્મક અણભગમ જોઇને મારા મનમાું એવી 
લગની લાગી  કે ભાષા એક ર્ટારો છે, જેમાું સુંસ્કૃવતનો સમગ્ર 
ખજાનો સચવાઈને રહ ેછે. સમાજની સભ્યતા, સુંસ્કાર અને 
સુંસ્કૃવતની રખેવાળ ભાષા છે. આર્ણો અમલૂ્ય સાદ્રહત્યનો વારસો 
ભાષાએ સાચવ્યો છે અન ેઆર્ણે ર્છીની ર્ેઢીને એ વારસો ભાષાની 
સુંદૂકમાું સરુણક્ષત સોર્વાનો છે, તો ફુલ નદ્રહ ફુલની ર્ાુંખડી સ્વરૂરે્ 
મારી ભાષા અને સાદ્રહત્યને હુ ું કુંઈક પ્રદાન કરી શકુું તો સારુું। ….મારુું 
જીવન અંજલી થાય તો સારુું।…ધ્રજુતા ર્ણ વણ થાક્યા હાથે આ 
કલમ માતભૃાષા ને સમવર્િત થાય તો સારુું….  
….ર્દ્મા -કાન 
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             -વસ બેન શેઠે 
 

વમત્રો , 
  “તો સાર ું ” ની બેઠકમાું એક ર્છી એક રજૂઆત 

થઇ અન”ે તો સાર ”ને  લોકો એ ર્ોતાના િષ્ટીકોણ થી રજુ કયો ,તો 
વસબેુન શેઠે પ્રભ ુસાથે “તો સારુું” કહી ર્ોતાની ઈચછા દશાપવી અને 
પ્રાથપના કરી  ,પ્રાથપના  એટલ ેપ્રભ ુસાથે ગોષ્ટી પ્રાથપના 
એટલ ેઅંતરનો ર્ોકાર,‘પ્રાથષના એટલ ેભગવાનન ેકહવેાતા એવા 
શબ્દો કે જેમાું આર્ણી માુંગણી,,પ્રાથપના એટલ ેપ્રભ ુસાથેનો સીધો 
વાતાપલાર્, પ્રભનુી સમક્ષ કરવામાું આવતુું વનવેદન, અંતરમાુંથી 
ઊઠતો ર્ોકાર.વમત્રો આ તો સારુું શબ્દનો જાદુ જ કૈક નોખો છે આ બે 
શબ્દો જાણ ેબધજુ કહી શકે છે ,વસબેુન નો ભય ,દુુઃખ ,સુંતાર્ ણચિંતા 
બળ , શક્તત બધુું જ આ બે શબ્દ” તો સાર ું ”કાવ્યમાું રજુ કરે 
છે  અન ે કહી જાય છે આર્ણુું  મન જયારે જોઇતી વસ્તનુો એક 
વવચાર કરે છે ત્યારે આર્ણા  આંતદ્રરક  મનમાું થી એક અવાજ 
નીકળે છે “તો સારુું ” વધ ુકહી નથી કહવે ુું આર્ જ વસબેુનની 
રજૂઆત વાુંચીને માણો. 
 

પ્રભ  પ્રાથષના સાુંભળો” તો સાર ું ” 
 

   વવર્વત્તમાું મારી રક્ષા કરો એ ,મારી પ્રાથપના  નથી  

http://shabdonusarjan.wordpress.com/2014/02/10/%e0%aa%a4%e0%ab%8b-%e0%aa%b8%e0%aa%be%e0%aa%b0%e0%ab%81%e0%aa%82-%e0%aa%b5%e0%aa%b8%e0%ab%81%e0%aa%ac%e0%ab%87%e0%aa%a8-%e0%aa%b6%e0%ab%87%e0%aa%a0%e0%ab%87/
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ર્ણ    વવર્વત્તમાું હુ ું ભય ન ર્ામુું તો સારુું  
  

દુુઃખ અન ેસુંતાર્થી ણચતવ્યવથત થઈ જાય ત્યારે સાુંત્વન ન આર્ો 
તો ભલે  

ર્રુંત ુદુુઃખ ર્ર પ્રભ ુવવજય મેળવી શકુું તો સારુું 
  

મને  ટાુંકણે સહાય ન આવી મળે તો  કુંઈ  નદ્રહ  
ર્ણ મારુું બળ ટુુંકી ન ર્ડે તો સારુું  

  
પ્રભ ુસુંસાર જ છેતરામણી  છે, નકુશાન થાય ર્ણ  

ત્યારે મારા અંતરમાું કોઈન ેમાટે શુંકા ન કરુું તો સારુું  
  

જીવનનો બોજો હળવો કરી હૈયાધારણ ન આર્ો તો  કુંઈ  નદ્રહ 
ર્ણ  પ્રભ ુએને ઉચકીને જઈ શકુું એવો ખભો આર્ો  તો સારુું 

  
મને તમે ઉગારો એવી મારી પ્રાથપના  નથી  

ર્ણ હુું તરી  શકુું એટલુું બળ પ્રભ ુ મળે તો સારુું  
  

દુખની રાત્રે સમગ્ર ધરા જયારે ર્ગ તળેથી ખસી જાય ત્યારે  
ત્યારે તમે છોજ એ વાત વધ ુિઠ  થાય તો સારુું  

  
પ્રભ ુઆ જીવન તમારુું આરે્લુું જ છે, માટે આ પ્રાથપના  છે  
ર્રુંત ુહુ ું કમજોર નથી માટે આજીજી  ન સમજો તો સારુું    

 -વસ બેન શેઠ-  
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ચાલો ખીચુું અને નાસ્તો સાથે ચા કોફી તૈયાર છે. 

 

 
 

http://shabdonusarjan.wordpress.com/%e0%aa%a4%e0%ab%8b-%e0%aa%b8%e0%aa%be%e0%aa%b0%e0%ab%81/%e0%aa%a4%e0%ab%8b-%e0%aa%b8%e0%aa%be%e0%aa%b0%e0%ab%81%e0%aa%82-%e0%aa%ad%e0%ab%80%e0%aa%96%e0%ab%81%e0%aa%ad%e0%aa%be%e0%aa%88-%e0%aa%aa%e0%aa%9f%e0%ab%87%e0%aa%b2/#print
http://shabdonusarjan.wordpress.com/%e0%aa%a4%e0%ab%8b-%e0%aa%b8%e0%aa%be%e0%aa%b0%e0%ab%81/%e0%aa%a4%e0%ab%8b-%e0%aa%b8%e0%aa%be%e0%aa%b0%e0%ab%81%e0%aa%82-%e0%aa%ad%e0%ab%80%e0%aa%96%e0%ab%81%e0%aa%ad%e0%aa%be%e0%aa%88-%e0%aa%aa%e0%aa%9f%e0%ab%87%e0%aa%b2/#print
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ક ન્તાબેન શાહ 
આપણે સહ  જાણીએ છે કે ભગવાન કોઈને 

મારતા નથી. મન ષ્યન ું પાપ મન ષ્યને મારે છે.આ 
વાત આપણે સહ  જાણીએ છીએ,છતાું અંદરથી આપણને એવ ું થાય 
તો….,અને આપણો ડર આવ ું ન થાય “તો સાર ું” એમ બોલી ઉઠે 
છે.આ જ વાત ક ન્તાબેને કરી છે. એ સાથે  સમપષણ ની ભાવના 
ક ન્તાબેને “તો સાર ું” કહી પ્રગટ કરી છે. પે્રમમાું તમારે તમારી 

વ્યક્તતની સુંવેદનાને સમજવી પડે છે, સાથષક કરવી પડે છે.કોઈના 
જીવનમાું પ ષ્પ બનવ ું અને ખીલવ ું અને મહકેવ ું એ ખ બ મોટી 

ભાવના છે.તમારા જીવનમાું પ ષ્પ ્બની ખીલ ું તો સાર ું ,એ વાુંચીને 
કોઈની પે્રરણા બની શકો તો સાર ું । .. 

-તમારા જીવનમાું પષુ્પ ્બની ખીલુું તો સારુું 
એ પ ષ્પની શાખાઓમાું મ જ રક્ષા થકી ત   કાુંટો બને તો સૌભાગ્ય માર ું 

પણ ભાગ્ય કાુંટા ના બને તો સાર ું ! 

પ ષ્પ ક્ ું? ગ લાબ કે મોગરો?  નાગકમળ ન બન ું તો સાર ું ! 

રુંગોનો તો કઇં પાર નથી. 

લાલ ભલે શ કવનયાળ, ભડભડતો   અંગાર  ના વરસાવે તો સાર ું ! 
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પીળો ભલે વસુંત સમો,  ઊંચ નીચનો ભેદ ના જગાડે તો સાર ું ! 

વાદળી ભલે, ગગને વવહરવાની મૌજ કરાવ ું, આંધી ના પછાડે તો 
સાર ું ! 

લીલો ભલે મારા નીલકુંઠ જેવો, ઝેર પચવવાન ું ના ભ લીએ તો સાર ું ! 

શ્યામ રુંગ સવષ રુંગોની ખીચડી, અંધકારમાું જ્યોવતમષય ઘી થઇ 
રેલાઉ તો સાર ! 

શે્વત જેવો શ દ્દધ્ અરુંગ નહી.  બધી તારી ત્ર શ્ણા ત્ર પત કરીશ, મ જ 
રુંગોન  સમપષણ કરીને, 

પણ વૈધવ્યનો શ્  ુંગાર ન બન  તો સાર ! 

તમારા વસિંચનથી હ ું ખીલ ું, કરમાવાન ું તો છે જ, પણ સ ગુંધ એની 
રહી જાય તો સાર ! 

તમારા જીવનમાું હ ું ફૂલ બનીને ખીલ ું તો સાર . 

તમને મારી પ્રાથષના ક્સ્વકાર ના હોય તો કાુંઇ નહી, 

(જમાના સાથે બદ્લાવ ું પડે) 

કોઇ બીજાના જીવનને સ ગુંવધત કરીશ 
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છતાું, તમારી  સ્મવૃતઓમાું  મારી ઝલકની સ ગુંધ તમને મલકાવે તો 
સાર ! 

ક ન્તાબેન શાહ 

 

 

------પ્રવવણા શાહ-                 રામજીભાઈ એ પ્રોત્સાહન ર્ણ આપ્યુું  
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પ્રવમલાબેન   મેહતા 
 પ્રવમલાબેન સરસ  ખબૂ  જાણીતી વાત લઈને આવ્યા છે ,આર્ણે 
બધા અમકુ વસ્ત ુ સદાય જાણીએ છીએ,ર્રુંત ુ વાસ્તવવક જીવનમાું 
જયારે અનભુવમાું આવે છે.ત્યારે કોણજાણે આર્ણે 
જાણતા  અજાણતા બધુું ભલૂી ફરી એજ ભલૂો કરીએ છીએ, તો ફરી 
એને વાગોળી એવી ર્ચાવી લ્યો કે આવા સુંજોગો આવે ત્યારે 
પ્રમીલાબેનની વાતન ેયાદ કરી  આર્ણે સહુ અટકી જઈએ. 

અહી થી અટકો તો સાર ું …. 
ર્ારકી ર્ુંચાત ન કરો તો સારુું 

તમારી ર્દ્રરક્સ્થવતમાું શાુંત રહો તો સારુું 
કડવા ઘુુંટડા ગળી જાવ તો સારુું 

બધુું કરો તમારા કાયપના કોઈ વખાણ કરે કે ના કરે…ર્ણ 
તમે તેની ઝુંખના ન કરો તો સારુું 

નવરુું મન  નખખોદ   વાળે , 
મનને  નવરુ  ન રાખો તો સારુું  
ફોગટની ણચિંતા ન કરો તો સારુું 
દેખા દેખી થી દુર રહો તો સારુું 

અલ્ર્માું જરૂદ્રરયાત પરૂી કરો તો સારુું 
પ્રવમલાબેન મહતેા 
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 મધરુીકાબેન શાહ  
વમત્રો , 
આમ તો મધદુ્રરકા માસી પસુ્તક ર્રબની બેઠકમાું આવતા ,નાના 
કાગણળયાું ર્ર ર્ોતાના વવચારો ,અથવા જે વાચયુું અને ગમ્યુું તે 
અચકૂ લખીને લઇ આવતા ,ગઈ બેઠકમાું ર્ોતે હાજરી ન આર્ી 
શક્યા  ર્રુંત ુું  “તો સારુું” ઉર્ર સરસ મજાનુું લખાણ મોકલ્યુું છે. 
માસી ર્રદેશમાું ,જે જોવે છે એ વાતને હાસ્ય સ્વરૂરે્ રજુ કરવાનો 
એમનો સરસ પ્રયત્ન છે અને સાથે એક સરસ વાત કરી છે કે  માત્ર 
સાસ ુઅને વહુ બનીને રહવેાથી સુંબુંધોમાું કોરી ફરજ અને વનરસ 
જવાબદારીઓ જ બચશે. તેના કરતાું મા તથા બેટી બનીને રહવેાથી 
બેઉ ર્કે્ષ ઘણુું બધુું ના ધારેલુું મળી રહ ેછે ,વાત અને વવષય ખબુ 
સામાન્ય છે.સાસ ુઅને વહુની ,વષો થી આ સુંબધ ખાસ અલગ જ 
રહ્યો છે આમ ર્ણ જીવનના રુંગમુંચ ર્ર આ બે ર્ત્રો અનોખા જ છે 
કદાચ આ વાુંચીને સુંબુંધો બદલાય તો સારુું। … 
 
મારા સાસજુી સમજે તો સારુું। ……… 
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મારા લગ્નને 20 વષપ થયા ,અને સાસજુી સાથે ને સાથે જ છે ,ડર 
લાગે છે કે ઉંમર સાથે સાસજુીની કટકટ ન વધે તો સારુું। ….. 
સવાર ર્ડેને સાસજુી ની ચહલ ર્હલ થાય અને કટકટ ર્ણ શરુ થઇ 
જાય ,રાતે્ર ઉજાગરા કરવાના અને દ્રદવસે કરે દોડમ દોડ….હ ે
ભગવાન કયાુંક ડોશીમાું ર્ડે નહીતો સારુું  ….ઉઠતાવેત કરે લાલીને 
લીપ્સ્ટીક ,અને કાઢે સમય ટાર્ટીર્માું ,એના કરતા મને મદદ કરવા 
છોકરા માટે નાસ્તો બનાવતા હોય તો સારુું  ….અને આ હાય બાય 
કહવેાનુું બુંધ કરીને બાળકોને સમય આરે્ તો સારુું   ….. 
ઘણીવાર મારે બીઝનેસ ડીનરમાું  જવાનુું હોય ,પ્રોજેતટ મારે પરુા 
કરવાના હોય ,રાતે કામના ઉજાગરા હોય ,ઘર, ર્વત, બાળકોની 
જવાબદારી હોય,ત્યારે સાસનેુ ત્રણ ચાર ફોન કરી પછુવુું ર્ડે 
,ફ્રીઝમાુંથી જમવાનુું ખાધુું કે નદ્રહ ,તોય સાુંજ ર્ડે, થાકી ર્ાકી સાસનેુ 
હાય કરુું તો…મોઢુું ચઢાવ …..આમ મોઢુું ચઢાવતા ન  હો તો સારુું। 
… 
મને યાદ આવે છે મારી બા ગાતા એ ગીત…. 
ત્રીજુ ું ફુલ જાણે મારા સાસજુી આકરા ,જાણે રે્લુું સયુપમખુી ફુલ  
દ્રદવસ ઉગતાની સાથે માુંડત ુું એ મહકેવા  
સાુંજ સથુી કાઢત ુું એ ભલુ  
મારી વેણીમાું ચાર ચાર ફુલ  
હવે આ ત્રીજુ ું ફુલ મને ર્ાગલ ન કરે અને સમજે તો સારુું। ……. 
આમ તો ઘરની વાત બહાર થોડી કોઈને કહવેાય  
આતો તમને જ કહવેાય  
બાકી આ માજી આટલે થી અટકે તો સારુું। ... 
હુું તો સાસજુી ને પ્રાથપના કરુું કે 



પ્રજ્ઞા દાદભાવાલા 

60 

 
તમેં રહ્યા મારા સાસજુી 

ટોણા મહણેા નાું મારો તો સારુું 
હુું તો માનુું તમને માતાજી 

હતે દીકરી સમાન આર્ો તો સારુું 
લાડ વર્યર નાું બધા છોડયા જી 

મોકો સેવાનો મને ન આર્ો તો સારુું 
ચાડી કદી નાું મારી કરશો જી 

મારૂ  મન માું આછુું નાું લાવો તો સારુું 
હુું તો આર્ીશ તમને માતા સમાન હતે જી 

ભલૂચકૂ થઇ જાય તો છોરુું ગણી માફ કરશો તો સારુું 
 મધરુીકાબેન શાહ 

                       ********************* 
             ઉષા શાહ ………          
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----અભભવ્યક્તત : -વવનોદ પટેલ--------- 
આદરણીય બહને પ્રજ્ઞા 

. આજે ગ જરાતી “બેઠક” જેમાું સહ ું સાથે મળીને ગ જરાતીઓ 
સારહત્યરૂપી મોતી પ્રાપત  કરવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છો, 

તે  સારહત્યના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે એક અગત્યન ું સાધન છે . 
“બેઠક” એ જન રહતાથે  કરવા જેવી  એક સેવા છે 
જીવન સુંધ્યાએ રમવા જેવી એક ઉપયોગી રમત છે 
વમત્રો સાથે અંતરનો તાર જોડવાન ું  અમોલ સાધન છે 
સ તેલા સારહત્ય રસને ઢુંઢોળીને જગાડવાની ચાવી છે 
ગમતાનો ગ લાલ કરવા માટેની ગ લાલ ભરી થાળી છે 
ઉચ્ચ જીવન જીવવા માટેના સારહત્યનો ખજાનો છે 

સરખા સારહત્ય રવસકો સાથે ચચાષ કરવાનો ચોતરો  છે 
વનવવૃતનો સદ પયોગ કરવાની આ એક ઉિમ પ્રવવૃિ છે 
-આભાર વવનોદ પટેલ , સાન રડયેગો , કેલીફોનીયા- 

 

 

અમે ર્ણ કૈક બોલશુું -દીવર્કા શાહ  
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વમત્રો , 

વવનોદકાકા ની જેમ  લોસ એન્જેલસમાું 
રહતેા ગોવવિંદભાઈ  પટેલે  પણ આપને 

પ્રોત્સાહન આપતા લખાણ સાથે સ ુંદર 
તેમની કવવતા લખી મોકલાવી છે તેઓ  ( ” સ્વપન ” જેસરવાકર 
)ના નામે બ્લોગ જગતમાું ખ બ જાણીતા છે, 
પોતાની અભભવ્યક્તત દશાષવતા કહ ેછે કે જે લોકો માતભૃાર્ાના જતન 
માટે ,અથવા તેના પ્રચાર અને પ્રસારણ માટે અને જીવુંત રાખવાના 
અથે કોઈ પણ કાયષ કરતા હોય ત્યારે મતભૃાર્ા ને સવષસ્વ ગણી 
અહમને આડે લાવ્યા વસવાય  કાયષ કરતી દરેક વ્યક્તતને અમારી 
શ ભેચ્છા અને ગ જરાતી ભાર્ા જગ આકાશે ઝળકે એવી શ બ ભાવના  
કવવતા કાવ્યાત્મક શૈલીમાું સ ુંદર રીતે રજ  કરેલ છે, 
 
હજ  માનો તો સાર ું   ઓ માનવી હજ  માનો તો બહ  સાર ું 

જ ઓ અલ્યા આવી ચડ્ ું છે આ જન લોકપાલ કેર ું  જાળું……હજ  
માનો   

સિામાું  કાળા કામો કયાષ ના કોઈ પછૂવા વાળું 

ઘર ને વતજોરીઓ ઉભરાઈ ગઈ ભેગ ું ક્ ું  નાણ ું 
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જાગી છે જનતા   રહસાબ માગી કરશે મોં કાળું ……હજ  માનો. 

સાયકલ લઇ તમે જ ફરતા ક્યાુંથી આવી મોટર ું 

ઇવતહાસના પાને જરૂર લખાશે છો તમે એક લ ટાર  

જેલો બધી ઓછી પડશે  ત્યાું કરવ ું પડશે વાળું ….હજ  માનો. 

કોટષમાું  નરહ ચાલે આગોતરા જામીનન ું ભોપાળું 

કરેલા કમોનો રહસાબ માગશે કાયદા કલમ વાળું 

સજા થશે તમને ત્યારે કોઈ નરહ મળે રડવાવાળું ….હજ  માનો. 

સ્વપન જેસરવાકર 

 
         રમણીકભાઈ ગોહલેે રજૂઆત કરી પ્રોત્સાહન આપ્યુું.  
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 મારા અન્ય બ્લોગોની સભૂચ 

          www.shabdonusarjan.wordpress.com 

 http://pragnaji.wordpress.com/  કસુુંબલ ગીતોનો 
વૈભવ …. ઝવેરચુંદ મઘેાણી અને હમેભુાઈ ગઢવીન ે

અર્પણ. 
 http://junirangbhumi.wordpress.com/mસુંભારણા 

તો સુંભારણા ના વમત્રો મને આ બ્લોગમાું જૂની 
રુંગભવૂમના ગીતો અન ેયાદોને સમેટવી છે. 

 http://gujaratidaglo.wordpress.com/ Daglo 

ડગલો એટલે ગજુરાતી સાદ્રહત્ય,સુંગીત દ્વારા ભાષાને 
જીવુંત રાખવાનો નમ્ર પ્રયત્ન. 

 http://seniorschai.wordpress.com/Seniorschai 

All seniors deserve to live life with dignity till the 

very end .God gives us life and attitude make the 

life colorful.. 

 http://wahprafuldavemyblog.wordpress.com/Wah 

PrafulDave ગજુરાતન ુગૌરવ -પ્રફુલ દવે 
 http://garvagujarati.wordpress.com/gujarat3/ગરવા

ગજુરાતી--બે ઍદ્રરયા ગજુરાતી સમાજ જ્યાુંવસે 
ગજુરાતી ત્યાું વસે ગજુરાત  
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