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આપણી વાત
સંકલન: પ્રફુલ્લ રાવલ
જુલાઈ મહિનો એટલે અષાઢ મહિના સાથે જુગલબંધી. ગરમીના હિવસો પ ૂરા થયા અને
વરસાિથી ધરતી ભીની ભીની થઈ જાય છે . પરં ત ુ આ અક્ષર પાડું છં તયાં સુધી િજી
ધરાઈ જઈએ તેવો વરસાિ આવ્યો નથી. િરરોજ આકાશમાં વાિળો િે ખાય છે . પરં ત ુ
થોડા છાંટા થઈને વાિળો વવખેરાઈ જાય છે .
આ મહિનામાં પહરષિની સ્થાયી પ્રવ ૃવિ એટલે બુધસભા અને પાક્ષક્ષકી અને રવીન્દ્રભવન.
બુધસભામાં ચારે ય બુધવારે કાવ્યનો પાઠ થાય, બુધસભા આમ તો વકક શોપ છે એટલે કે
પાઠશાળા અનેક નવા કવવઓ િર બુધવારે પોતાની રચના લઈને આવે છે અને તેનો
પાઠ થાય છે . એ રચના પર ચચાક થાય છે . જેનાથી િાજર રિેલા સૌ કવવઓની વાત
થાય છે . બુધસભાનુ ં સંચાલન ધીરુભાઈ પરીખ કરે છે અને છે લ્લા બુધવારે એટલે કે
જુલાઈ મહિનામાં ર૭મીએ એમણે ગીતા પર વ્યાખ્યાન આપ્ુ ં િત.ું
પાક્ષક્ષકીમાં ગયા મહિનાના છે લ્લા હિવસે મનિર ઓઝાએ ‘વોટ્સએપ ફ્રેન્દ્ડ’ વાતાકન ુ ં પઠન
ક્ુું િત.ું એમાં િરીશ ખત્રી, ક્ષગહરમા ઘારે ખાન અને પારુલ િે સાઈએ વાતાકની ચચાક કરીને
તેમાં જે કંઈ વાતાકને ઉિમ બનાવવા માટે જરૂરી િતાં તેવાં સ ૂચનો કયાક.
૭મી જુલાઈએ સંજય ચૌધરીએ ‘નાળં વાતાક ન ુ ં પઠન ક્ુું િત.ું તેમાં પણ િાજર રિેલ
વાતાકકારોએ ચચાક કરીને સ ૂચનો કયાક િતાં. ગ્રામ્ય જીવનની આ વાતાક માં નાળં પ્રતીક
બની રિે છે . ર૧મી જુલાઈએ ‘વાવ’ વાતાકન ુ ં પઠન રામ મોરીએ ક્ુું િત.ું આ વાતાં વવશે
પણ તંદુરસ્ત ચચાક થઈ િતી. પાક્ષક્ષકીનુ ં સંચાલન િીવાન ઠાકોર કરે છે .
રવીન્દ્ર ભવન અંતગકત રાજેન્દ્ર પટેલે ૧૩મી જુલાઈના રોજ “માનસસુિરીથી
જીવનિે વતા’ સુધી વવષય પર રવીન્દ્રનાથની કાવ્યવવભાવનાને ઉજાગર કરવાનો સ્ત ુતય
પ્રયાસ કયો િતો. આ કાયકક્રમનુ ં સંચાલન શૈલેષ પારે ખ કરે છે અને વનરં જન ભગતની
િાજરી અવશ્ય િોય છે . બંગાળી ભાષાના જાણકાર અવનલાબિેન િલાલ પણ આ
કાયકક્રમમાં ઉપસ્સ્થત રહ્ાં િતાં.

ગુજરાતી સાહિતય પહરષિના િાલના લેક્ષખત બંધારણમાં છે લ્લાં વષોના અનુભવે તેમાં
જરૂરી સુધારા કરવાનુ ં આવશ્યક જણા્ુ ં છે . તે સંિભે તા. ૯-૭-ર૦૧૬ની કાયકવાિક
સવમવતએ બંધારણમાં સ ૂક્ષચત સુધારા કરવા માટે સૌ સભાસિોને પોતાનાં સ ૂચનો
મોકલવા આથી જાણ કરે છે . સ ૂક્ષચત સુધારા ૩૦મી નવેમ્બર સુધીમાં મિામંત્રી, ગુજરાતી
સાહિતય પહરષિ, અમિાવાિને મોકલવા. સ ૂક્ષચત સુધારા ખાસ બોલાવેલ મધ્યસ્થ
સવમવતમાં રજૂ કરવામાં આવશે અને તયારબાિ બંધારણની જોગવાઈ મુજબ તેને આખરી
રૂપ અપાશે.

ગુજરાતી સાહિતય પહરષિના ઉપક્રમે ભારતીય વવદ્યાભવનના સિયોગથી શારિા
સાહિત્તયક ગોષ્ઠઠ:
ભારતીય સાહિતયમાં ગુણવંતરાય આચાયક જેટલી સાગરકથાઓના કોઈ સર્જકે લખી
નથી. તેમની વવખ્યાત સાગરકથા ‘િહરયાલાલ’ નાટયાતમક સંગીતા રૂપે સાહિત્તયક
કલાસંપિા દ્વારા ભારતીય વવદ્યાભવન કલાકેન્દ્રના સથવારે ૧૭મી જુલાઈને રવવવારે
મુબઈ
ં
ખાતે રજૂ થઈ િતી. ક્ષચિંતન પંડયા સત્ર્જત આ સંગીવતકાની રજૂઆત અમિાવાિની
જાણીતી સંસ્થાઓ દ્વારા થઈ િતી. લેખકની સર્જનસ ૂષ્ઠટ વવશેની આ ગોષ્ઠઠમાં તેમની
પુત્રીઓ વષાક અડાલજા, ઇલા આરબ મિેતા, તેમજ પ્રખ્યાત સાહિતયકાર હિનકર જોશીએ
ભાગ લીધો િતો. ‘અલ્લાબેલી’ નાટકના રોમાંચક િે શયનુ ં પઠન સનત વ્યાસ અને
વમનલ પટેલે ક્ુ.ું સમગ્ર કાયકન ુ ં સંકલન ઉિયન ઠક્કર, કમલેશ
ગોતા અને વનરં જન મિેતાએ ક્ુું િત.ું –
- ઉિયન ઠક્કર

૨૯મું જ્ઞાનસત્ર મગરવાડામાં

ગુજરાતી સાહિતય પહરષિ પ્રવત બે વષે ગુજરાતનાં અંતહરયાળ ગામોમાં જ્ઞાનસત્રનુ ં
આયોજન કરે છે . જ્ઞાનસત્રનો મુખ્ય િેત ુ ગુજરાતી ભાષા અને સાહિતય ગુજરાતનાં નાનાંનાનાં ગામો સુધી પિોંચે એ રિેલો છે . આ જ્ઞાનસત્ર બનાસકાંઠાના વડગામ તાલુકાના

મગરવાડાસ્સ્થત શ્રી સવકસાધારણ માનવ સેવા ટ્રસ્ટના યજમાન પિે શ્રી જૈન
માક્ષણભરવીર િે રાસર ધમકશાળાના પહરસરમાં તા. ર૩, ૨૪, ૨૫ હડસેમ્બરના રોજ યોજાશે.
જેનો વવગતવાર કાયકક્રમ ‘પરબ’ના આગામી અંકમાં પ્રવસદ્ધ થશે. જ્ઞાનસત્રમાં ભાગ લેવા
ઇચ્છતા પ્રવતવનવધઓએ ભોજન-ઉતારા શુલ્ક રૂ. ૪૦૦/- તથા પ્રવતવનવધ, શુલ્ક રૂ. ૩૦૦/એમ કુલ રૂ. ૭૦૦/- ભરવાના રિેશ.ે વવદ્યાથીઓને કુલ રૂ. ૩૦૦/- ભરવાના રિેશ.ે આ
ડેક્ષલગેટ ફી ૧૫મી હડસેમ્બર સુધીમાં ભરવાની રિેશ.ે આ ફી રોકડથી ગુજરાતી સાહિતય
પહરષિના કાયાકલયમાં કામના હિવસો િરવમયાન ભરી શકાશે. ચેકથી રકમ આપનારે
‘ગુજરાતી સાહિતય પહરષિ’ના નામનો ચેક લખવો.
આ જ્ઞાનસત્ર શ્રી ચન્દ્રકાન્દ્ત ટોપીવાળાની અધ્યક્ષતામાં યોજાશે તેમજ અનેક વવદ્વાનો

તેમનાં વક્તવ્યો આપશે. વ્યવસ્થામાં સિાયભ ૂત થવા ઉપરની તારીખ સુધીમાં આપની
ડેક્ષલગેટ ફી ભરાઈ જાય તે ઇચ્છનીય છે . તયાર બાિ સ્થળ પર ભરનારે િોઢ ચાર્જ
ચ ૂકવવાનો રિેશ.ે

નવોહિત સર્જકોના પ્રથમ સર્જનાતમક પુસ્તકનુ ં પ્રકાશન
ગુજરાતી સાહિતય પહરષિના ક. લા. સ્વાધ્યાયમંહિર િસ્તક શ્રી બી. કે. | મજૂમિાર ટ્રસ્ટ
પ્રકાશનશ્રેણી અંતગકત નવોહિત સર્જકોના પ્રથમ સર્જનાતમક પુસ્તકનુ ં પ્રકાશન કરવામાં
આવે છે . આથી જે નવોહિત લેખકો-લેક્ષખકાઓનુ ં એક પણ પુસ્તક પ્રગટ ન થ્ુ ં િોય
તેઓ આ શ્રેણીમાં પોતાના પ્રથમ સર્જનાતમક પુસ્તકની િસ્તપ્રત મોકલી શકે છે . આ
પુસ્તકની પ ૃઠઠમયાક િા ૧૫૦ની રિેશ.ે િસ્તપ્રતની ટાઇપ કોપી મોકલવી, િસ્તપ્રત તા.
૩૦-૯-૨૦૧૬ સુધીમાં મોકલી આપવા વવનંતી. િસ્તપ્રત મોકલવાનુ ં સરનામું :
પ્રકાશનમંત્રી, ગુજરાતી સાહિતય પહરષિ, ગોવધકનભવન, આશ્રમમાગક, અમિાવાિ૩૮૦૦૦૯
લેક્ષખકાના પ્રથમ સર્જનાતમક પુસ્તકનુ ં પ્રકાશન
ગુજરાતી સાહિતય પહરષિના ‘શ્રીમતી જ્યોતસનાબિેન િવસતકાન્દ્ત બ ૂચ’. વનવધ અંતગકત
લેક્ષખકાના પ્રથમ સર્જનાતમક પુસ્તકનુ ં પ્રકાશન કરવામાં આવે છે . આથી જે લેક્ષખકાઓનુ ં

એક પણ પુસ્તક પ્રગટ ન થ્ુ ં િોય તેઓ આ ક્ષેણીમાં પોતાના પ્રથમ સર્જનાતમક
પુસ્તકની િસ્તપ્રત મોકલી શકે છે . આ પુસ્તકની પ ૃઠઠમયાક િા ૧૦૦ની રિેશ.ે િસ્તપ્રતની
ટાઇપ કોપી મોકલવી. િસ્તપ્રત તા. ૩૦-૯-૨૦૧૬ સુધીમાં મોકલી | આપવા વવનંતી.
િસ્તપ્રત મોકલવાનુ ં સરનામું : પ્રકાશનમંત્રી, ગુજરાતી સાહિતય
પહરષિ, ગોવધકનભવન, આશ્રમમાગક, અમિાવાિ-૩૮૦૦૦૯

