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ગજુરાતનાાં મારાાં પ્રિય િજાજનો... 

સાદર વાંદન. 

 

 

અત્યાર ેઆપણા બધા માટે કસોટીનો કાળ ચાલી રહ્યો છે. પરાંત ુઆપણુાં સદ્ભાગ્ય છે 

કે આપણન ેઅત્યાર ેએવુાં સમર્થ નેતૃત્વ સાાંપડયુાં છે કે જ ેસમગ્ર ભારતના 

જનસામાન્યની પ્રચાંતા કરી રહ્યુાં છે. બધાને એવુાં િતીત ર્ઈ રહ્યુાં છે કે આદરણીય નરને્રભાઈ મોદી દેશના કરોડો 

પપ્રરવારના વડીલ છે. 

 

ગજુરાત સરકાર પણ સમગ્રપણ ેજનતા-જનાદથનની સતત પ્રચાંતા અન ેઆવશ્યક બધી વ્યવસ્ર્ાઓ કરી રહી છે. 

 

ગજુરાતની અનેક પ્રશક્ષણસાંસ્ર્ાઓ ઘર-ઘર સુધી પ્રશક્ષણ અન ેસાંસ્કારની વાતો સરસ રીત ેપહોાંચાડી રહી છે. 

 

આવા સાંજોગોમાાં ગજુરાતની એક અનોખી યુપ્રનવપ્રસથટી એવી પ્રચલ્ડડર ન્સ યુપ્રનવપ્રસથટીએ પણ અનોખી પહેલ કરી છે. 

બાળકના સમગ્ર પ્રવકાસ માટે અનેક િકારનાાં સાંશોધનો, કાયથક્રમો અને િયોગો આ યુપ્રનવપ્રસથટીએ હાર્ ધયાાં છે. 

 

પ્રચલ્ડડર ન્સ યુપ્રનવપ્રસથટીએ ગજુરાતની િજા સમક્ષ ૩૮૦ બાળવાતાથઓનો પ્રવપુલ ખજાનો ખુલ્ડલો મૂક્યો છે. વાતાથ એ 

બાળકોનો અત્યાંત પ્રિય પ્રવષય છે. એ બાળકની કલ્ડપનાશપ્રિ અને સજથનશપ્રિનો પ્રવકાસ કર ેછે. એની ભાષાને પણ 

સમૃદ્ધ બનાવ ેછે. 

 

પ્રચલ્ડડર ન્સ યુપ્રનવપ્રસથટીની બીજી પણ એક મજાની પહેલ છે. પાાંચર્ી બાર વષથનાાં બાળકોને ખૂબ મજા આવ ેએવાાં સુાંદર 

બાળગીતો, દેશભપ્રિ ગીતો અને ભાવગીતોનો એક સાંપુટ પણ િસ્તુત કયો છે, જમેાાં ૩૫ ગીતોનો સમાવેશ ર્ાય છે. 

કણથપ્રિય અને મનોરાંજક એવાાં આ ગીતોનો અપ્રભનય સારે્ સુભગ સમન્વય પણ કરી શકાય તેમ છે. 

 

પ્રચલ્ડડર ન્સ યુપ્રનવપ્રસથટીના ઉત્સાહી કુલપપ્રત શ્રી હષથદભાઈ શાહે આવી પહેલ કરવાનો િશાંસનીય િયાસ કયો છે. હુાં  

એમને હાપ્રદથ ક અપ્રભનાંદન આપુાં છુાં  અન ેગજુરાતની િજાને બાળવાતાથ અને બાળગીતોના અમૂલ્ડય ખજાનાનો લાભ 

લેવા હૃદયપૂવથક અનુરોધ કરાં  છુાં . 

 

              આપનો 

        ભૂપેન્રપ્રસાંહ ચુડાસમા 
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મારાાં પ્રિય ગજુરાતનાાં િજાજનો.... 

નમસ્કાર. 

 

અત્યારના વૈપ્રિક સાંકટની સામે આપણ ેબધા એક ર્ઈને ઝઝૂમી રહ્યા છીએ. 

આપણી પાસ ેવૈપ્રિક સ્તરનુાં સમર્થ નેતૃત્વ છે. 

 

૨૧ પ્રદવસના લાાંબા ગાળા સુધી ઘરમાાં જ રહેવાનો આદેશ પાળવો અઘરો જરૂર 

લાગે પણ એન ેરસિદ અન ેલાભદાયી બનાવવાનાાં બે સુાંદર માધ્યમો છે -- વાતાથ 

અને ગીત. 

 

બાળક સતત ઇચ્છતુાં હોય કે તેને કોઈ વાતાથ કહે. પણ આજકાલ માતા, પ્રપતા અને પપ્રરવારજનો પાસ ેરોજ નવી નવી 

વાતાથ કહી શકાય એવો ખજાનો હોતો નર્ી...કદાચ સમય પણ હોતો નર્ી. આને પપ્રરણામે બાળકની વાતાથ 

સાાંભળવાની ઇચ્છા અતૃપ્ત રહી જાય છે. સદ્ભાગ્ય હોય કોઈ કુટુાંબનુાં...અને જો દાદા-દાદીનુાં માનભયુાં સ્ર્ાન એ 

ઘરમાાં હોય તો વળી વાતાથઓને બાળકના કાન સુધી અર્ડાવાની મોકળાશ મળે ! 

 

વાતાથમાાં તો અદ્ભુત સામર્થયથ છે. એ શુાં શુાં કરી શકે એ સમજવા જવેુાં છે. 

 

વાતાથ એટલે -- 

-- સાંસ્કારોની સપ્રરતા... 

-- આનાંદ-ઉમાંગનુાં ખળખળ વહેતુાં ઝરણુાં... 

-- કલ્ડપનાના આકાશમાાં પ્રવહાર... 

-- શબ્દોનો મહાસાગર... 

-- નવસજથનનુાં અમોઘ સાધન... 

 

બાળક વાતાથનાાં કાલ્ડપપ્રનક પાત્રો સારે્ સમરસ ર્ઈ જાય, એમનાાં સુખ-દુુઃખ એને પોતાનાાં સુખ-દુુઃખ લાગવા માાંડે 

અને એની સાંવેદના જાગી ઊઠે... એ જ વાતાથની ફલશ્રુપ્રત હોઈ શકે. વાતાથમાાં ખોવાઈ જવાની એને મજા પડે. 

 

એવુાં જ એક અદ્ભુત માધ્યમ છે ગીતોનુાં. બાળકન ેજો નાનપણર્ી જ સાંગીત સારે્ જોડયો હોય તો એ એક 

સાંવેદનશીલ મનુષ્ય તરીકે ઊભરી આવ.ે 

 

પ્રચલ્ડડર ન્સ યુપ્રનવપ્રસથટીએ ઘણાાં બાળગીતો, દેશભપ્રિ ગીતો અને ભાવગીતો સાંગીતબદ્ધ કયાાં છે. એ ૩૫ ગીતો પણ 

આ સારે્ િસ્તુત છે જનેી સારે્ અપ્રભનય પણ પ્રશખવાડી શકાય. 

 

તો, યુપ્રનવપ્રસથટી અત્યારના સાંજોગોને ધ્યાનમાાં લઈ આપની સમક્ષ ૩૮૦ બાળવાતાથઓ અને ૩૫ કણથપ્રિય ગીતોનો 

ખજાનો ખુલ્ડલો મૂકી રહી છે, જનેો ઉપયોગ કરી ગજુરાતનાાં પપ્રરવારજનો બાળકોનો આનાંદ પણ વધારી શકશ ેઅન ે

એમને સજથનાત્મક રીતે િવૃત્ત પણ રાખી શકશ.ે 

 

આ બાંિ ેચલાંક આ પત્રમ ાં દેખ ત  વ દળી રાંગિ  િબ્દોિ ેસ્પિિવ થી  ચવિ મૂલ્ડયે ખૂલિે. 

 

આપનાાં સ્વજનો અને પ્રમત્રો સુધી આ પહોાંચાડશો તો બાળકો ખુશખુશાલ ર્શે. 

 

ધન્યવાદ. 

             આપનો સ્નેહાધીન 

                 હષથદ િ.શાહ 

                    કુલપપ્રત 

પ્રચલ્ડડર ન્સ યુપ્રનવપ્રસથટી, ગાાંધીનગર 
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