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ફેબ્રઆ
આપણી વાત
-સંકલન: પ્રફુલ્લ રાવલ
તા. પ-૧-૨૦૧૭ના રોજ પાક્ષિકી અંતર્ગત શ્રી મનહર ઓઝાએ ‘કંકુડી” વાતાગન ુ ં પઠન કર્ુું
હત.ું કુંવારી કંકુડીએ પરરણીત મંર્ાનુ ં ઘર માંડર્ુ ં તે ઘટના ર્ામના લોકો માટે ચચાગનો
વવષય બની ર્ઈ હતી. ખાસ તો જે ર્ુવાનો તેની સાથે પરણવાનાં સપનાં જોતાં હતાં
તેના માટે કંકુડીનુ ં આ પર્લું સમજણ બહારનુ ં હત.ું વાતાગમાં પ્રયોજાયેલી ઉત્તર
ગુજરાતની બોલીના પ્રયોર્ને ભાવકોએ પસંદ કયો હતો. વાતાગન ુ ં તે જમા પાસું હત.ું
વાતાગના અંતમાં થતો ખુલાસો વાતાગની નબળી કડી હતી. તે સંદભે વાતાગ રવસકોએ
સ ૂચનો કયાગ હતાં.
ગુજરાતી સારહત્ય પરરષદ-સંચાક્ષલત ક. લા. સ્વાધ્યાયમંરદરના ‘ગ્રંથર્ોષ્ઠઠ’ અંતર્ગત તા.
૧૭-૧-૨૦૧૭ના રોજ સાંજે ૬.૦૦ કલાકે શ્રી રૂપાલી બકગ એ શ્રી રહમાંશી શેલતની
આત્મકથા “મુક્તતવ ૃત્તાંત’ વવશે વ્યાખ્યાન આપર્ુ ં હત.ું પરરષદના મહામંત્રી શ્રી પ્રફુલ્લ
રાવલે પ્રારં ભે સૌનુ ં શબ્દોથી સ્વાર્ત કર્ુું હત.ું શ્રી પારુલ કંદપગ દે સાઈએ ક. લા.
સ્વાધ્યાયમંરદરની પ્રવ ૃવત્તઓ અને ગ્રંથર્ોષ્ઠઠના કાયગક્રમના પરરચયની સાથે વતતાશ્રી
રૂપાલી બકગ નો પરરચય કરાવ્યો હતો. શ્રી રૂપાલી બકગ એ “મુક્તતવ ૃત્તાંત’ વવશેના વતતવ્યમાં
કહ્ું હત ું કે આત્મકથા-સારહત્ય એ સર્જનાત્મક સારહત્ય કરતાં થોડું ઊતરતી કિાનુ ં
સારહત્ય છે . તેમણે “મુક્તતવ ૃત્તાંત’ને આત્મકથા તરીકે નરહ પણ આત્મકથન કહીને
ઓળખાવી હતી. આંતરરક અને બાહ્યકથનના સંવાદની વાત પણ કરી હતી. આમ તેમણે
આત્મકથાના સ્વરૂપની ચચાગ કરતાં કહ્ું હત ું કે, “મુક્તતવ ૃત્તાંત’ આત્મકથા કરતાં
સંસ્મરણકથા વધુ છે .” આત્મકથામાં સંસ્મરણો હોય, પરં ત ુ તેમાં ઐવતહાવસક
પરરપ્રેિયવાળં અને સંશોધનાત્મક લખાણ હોય જ્યારે સંસ્મરણકથામાં અનૌપચારરક
છતાં અંર્ત અનુભવો હોય. “મુક્તતવ ૃત્તાંત’ કબ ૂલાત જેટલું ર્ંભીર પણ નથી અને
કાલ્પવનક સારહત્ય જેટલું ઊંચું પણ નથી તેથી એ બંને સ્તંભોની વચ્ચે આવે એવી એક
કૃવત છે . કૃવતના લેખનમાં પ્રવારહતા નથી, તેમાં અલપ- ઝલપ ઘટનાઓ ચાલ્યા કરે છે .
જે તમને વવચારોની પ્રવારહતા વવશે ખ્યાલ આપે છે . આ પ્રસંર્ે ઉપક્સ્થત સારહત્યના
ભાવકોમાં સવગશ્રી રઘુવીર ચૌધરી, રમેશ ર. દવે, રકરીટ દૂધાત, લાલુભા, પ્રકાશ ન. શાહ,
હષગદ વત્રવેદી, પારુલ કંદપગ દે સાઈ વર્ેરેએ કૃવતની વવર્તે ચચાગ કરી હતી.

તા. ૧૬-૧૨-૨૦૧૬ના રદને વડોદરાની સારહત્ત્યક સંસ્થા ‘અિરા’ અને ‘ગુરુકુળ
વવદ્યાલય’ના સંર્તુ ત ઉપક્રમે સેકન્ડરી અને હાયર સેકન્ડરી શાળાઓમાં ગુજરાતી વવષય
ભણાવતા વશિકો માટે , ધોરણ ૯, ૧૦, ૧૧ અને ૧રના પાઠયપુસ્તકોમાં સામેલ વનબંધોને
કેન્રમાં રાખી ‘વનબંધનુ ં સ્વરૂપ અને પ્રકાર’ વવષય પર કાયગવશક્ષબર યોજવામાં આવ્યો હતો.
જેમાં વશરીષ પંચાલે બીજરૂપ વતતવ્ય આપતાં વવશ્વસારહત્યમાં વનબંધસારહત્યના
આરં ભકાળથી શરૂ કરી આજ સુધીમાં ગુજરાતી ભાષામાં ખેડાતા રહેલા વનબંધના પ્રકારો
અને મુખ્ય સર્જકોના યોર્દાનની વાત કરતાં પાઠયપુસ્તકોમાં સમાવવઠટ વનબંધોની
લાિક્ષણકતાઓ અને મયાગદાઓ દશાગવી હતી.
ગુજરાત સારહત્યસભા તરફથી ર૦૧પના વષગ માટેનો રણત્જતરામ સુવણગચરં ક શ્રી
કુમારપાળ દે સાઈને અપગણ કરવાનો સમારં ભ તા. ૭-૧-૨૦૧૭ના રોજ સાંજે ૫.૦૦
કલાકે ગુજરાત વવશ્વકોશમાં યોજાયો હતો. જેમાં શ્રી રઘુવીર ચૌધરીના હસ્તે શ્રી
કુમારપાળ દે સાઈને રણત્જતરામ સુવણગચરં ક અપગણ કરવામાં આવ્યો હતો.
બાળસારહત્ય તથા બાળસારહત્યકારોનાં રહત, વવકાસ અને ર્ૌરવ માટે ૧૯૯૪થી સરક્રય
બાલસારહત્ય અકાદમીનુ ં સત્તરમું અવધવેશન તા. ૮-૧-૨૦૧૭ને રદવસે ગ ૂજરાત
વવદ્યાપીઠ ખાતે, ભાવનર્રની વવખ્યાત વશિણસંસ્થા વશશુવવહારના સંચાલક ડો. નાનક
ભટ્ટને અધ્યિસ્થાને મળર્ુ ં હત.ું જેમાં છે ક વલસાડથી માંડીને સોમનાથ સુધીના સર્જકો
ઉપક્સ્થત રહ્યા હતા.
ક્ષર્રાગુર્જરી પારરતોવષક સ્પધાગ ર૦૧૬નાં પરરણામો નીચે પ્રમાણે છે .
નવલકથા : પ્રથમ પારરતોવષક, ‘અશ્રુત શ્રુવત’ પુઠપા મહેતા-પારે ખ, દ્વિતીય પારરતોવષક
“સમય પરચો સમયાતીત’.
કાવ્ય : પ્રથમ પારરતોવષક “અનકોટ” ભાસ્કર ભટ્ટ, ‘હવા પર ઉડ્ડયન” હેમત
ં કારરયા દ્વિતીય
પારરતોવષક “કાવ્યા૯૫’ અલ્પા વસા, ‘પુઠપ િીપ’ આરતી સૈયા.
વનબંધ : પ્રથમ પારરતોવષક “માધુયગસ ૃષ્ઠટ’ પ ૂક્ષણિમા શેઠ, ‘વનબંધવનઝગર’ ડૉ. આશા મક્ષણયાર;
દ્વિતીય પારરતોવષક “મારી મંક્ષઝલ’ જ્યોવત ઓઝા, ‘પારરજાત’ આરતી સૈયા.
નવક્ષલકા : પ્રથમ પારરતોવષક “પળનો પડછાયો' નીલા સંઘવી, “મારંુ આકાશ ક્ાં ?’ ડૉ.
કલ્પના દવે; દ્વિતીય પારરતોવષક “ઘટસ્ફોટ’ રકરણ કાણરકયા, “મન તરં ર્’ સરલા શાહ.

સંસ્કૃવત-વવવેચન : પ્રથમ પારરતોવષક “લગ્નવવચ્છે દ’ ડૉ. હેમલત્તા જોશી; દ્વિતીય
પારરતોવષક “પુષ્ઠટમાર્ગ-સંત કવવઓ’ નેહા આચાયગ, ‘જીવન એક કવવતા’ મ ૃદુ લા દે સાઈ
બધા જ પારરતોવષક વવજેતાઓને અક્ષભનંદન.

