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આપણી વાત 

-સકંલન: 678લ રાવલ 

 

;જુરાતી સા=હ?ય પ=રષદ અને શોGભત દIસાઈ ફાઉLડIશનના સNંOુત ઉપPમે 

ગઝલિવUના બે અWણી Xી અYતૃ ‘ઘાયલ’ અને Xી અ\બાસ વાસી ‘મર]ઝ’ના 

શતા\દ]વષ̂ િનિમ_ે Yશુાયરા`ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆaNુ ંહb ુ.ં પ=રષદના મહામdંી 

Xી678લ રાવલે પ=રષદ વતી eવાગત કNુf હb ુ ંઅને શતા\દ]વદંનાની gિૂમકા કહ] 

હતી. Xી હષ̂ hiભj, ગૌરાગં ઠાકર, અનતં રાઠોડ, ચnેંશ મકવાણા, ભાવશે ભj અને 

ભાિવન ગોપાણીએ પોતાની ગઝલો`ુ ંપઠન કNુf હb ુ.ં આ બેઠક`ુ ંસચંાલન શોGભત 

દIસાઈએ કNુf હb ુ.ં આ 6સગંે Xી શોGભત દIસાઈસપંા=દત અYતૃ ‘ઘાયલ’`ુ ં‘ગઝલશતક’ 

અને મર]ઝ`ુ ં‘ગઝલશતક’ એ બે peુતકો`ુ ંલોકાપ̂ણ Xી જલન માતર]ના હeતે થNુ ં

હb ુ.ં 

;જુરાતી સા=હ?ય પ=રષદ સચંાGલત “એની સરIયા લેGખકા 6ો?સાહન િનિધ’ tતગ̂ત દર 

મ=હને કાaય-પાઠશાળા`ુ ંઆયોજન થાય છે. wમા ંતા. પ-૪-૨૦૧૬ના રોજ ‘કાય̂િશGબર’ 

યોyઈ. તેમા ંયોગેશભાઈ અને પાzુલબહIને કIટલીક ઉ_મ કિવતાઓ`ુ ંપઠન કNુf હb ુ.ં 

?યારબાદ ઉપ}eથત તમામ બહIનોએ તેમની કિવતા`ુ ંપઠન કNુf અને તેના િવશ ેચચા̂ 

થઈ. તા. ૩-પ૨૦૧૬ના રોજ કાaય-પાઠશાળામા ંઆદરણીયXી ધીzુબહIન પટIલ 

ઉપ}eથત ર�ા ંહતા.ં તેમની ઉપ}eથિતએ બહIનોને 6ો?સાહન અને 6ેરણા pરૂા ંપાડ�ા ં

હતા.ં Xી ધીzુબહIન અને પાzુલબહIને ‘એની સરIયા 6ો?સાહન િનિધ’ના આરંભ િવશ ે

િવગતે પ=રચય કરાaયો હતો. ૭મી મેના માb ૃ=દનને કIL�મા ંરાખીને Xી યોગેશ જોષીએ 

ર�વુીર ચૌધર], �LુદરY ્અને ધીzુબહIન પટIલની ‘મા’ િવશનેી કિવતાઓ`ુ ંપઠન કNુf 

હb ુ.ં ધીzુબહIને કમલ વોરાની ‘��ૃદશક’ કિવતાના કIટલાક tશો`ુ ંપઠન કNુf હb ુ.ં ?યાર 

પછ] બહIનોએ લખેલી eવરGચત કિવતાઓ`ુ ંપઠન અને ચચા̂ થયા ંહતા.ં દરIક બહIનોએ 

એક-એક કાaયરચના`ુ ંપઠન કયા̂ પછ] �ુદંર, સચોટ અને ભીતરથી તરબોળ થઈ 

જવાય એવી ચચા̂ સાથે સમજણ માગ^દશક̂ો �ારા મળ] હતી. કાaય-પાઠશાળામા ં

ઉ_રો_ર સારા ંકાaયો સŷય છે. તેનો આનદં બધાએં aયOત કય�. 

-પાzુલ બારોટ 



 

તા. પ-પ-ર૦૧૬ના રોજ;zુુવારI પાG�કોમા ંદ]વાન ઠાકોરI વાતા̂ peુતક અને કા8પિનક 

માણસ’`ુ ંપઠન કNુf હb ુ.ં પઠનને tતે ચચા̂ થઈ હતી. વાતા̂ eવની શોધની હતી. 

દરIકને વાતા ંરસ6દ જણાઈ હતી. સવX̂ી સતીશ વ�ૈણવ, ઉવ� પ=ંડત, Gગ=રમા ઘારIખાન, 

અરિવ�દ ઠાકોર, હસYખુ કI. રાવલ, દ]ના પડં�ા વગેરIએ ચચા̂મા ંભાગ લીધો હતો. 

તા. ૧૯-૫-૨૦૧૬ના રોજ ;zુુવારI Xી =કર]ટ �ૂધાતે નવલકથાના 6થમ 6કરણ`ુ ંપઠન 

કNુf હb ુ.ં આઝાદ] પછ]ના ંર૦ વષ̂ પછ]ની ગામડાનંી શાળાની }eથિત`ુ ંઆલેખન 

રસ6દ ર]તે થNુ ંહb ુ.ં હાeય અને aયજના �ારા ઘટનાઓ આલેખાઈ હતી. Xી ઉષાબહIન 

ઉપા�યાયે ક�ુ ંકI પાdોની રચના સરસ ર]તે કર] છે. કIટલાક શ\દો કથાને સા`�ુૂળ 

નથી. Xી રમેશ ર. દવેએ કથાની િવશષેતા દશા̂વી હતી. Xી રાwL� પટIલે જણાaNુ ંકI 

કથા eમરણકથા સમાન જણાય છે. Xી હર]શ ખdીએ જણાaNુ ંકI પાdાલેખન �બૂ સરસ 

થNુ ંછે. 

તા.૧૬-૬-૨૦૧૬ને ;zુુવારI Xી અGભમાLN ુઆચાય̂એ મૌGલક વાતા̂`ુ ંપઠન કNુf હb ુ.ં 

વાતા̂નો િવષય6ણયિdકોણનો હતો, wમા ંઆ�િુનક શલૈીમા ંસરસ ર ૂઆત થઈ હતી. 

કથન શલૈી 6યોગશીલ કહ] શકાય. dણ પાdોના ંવણ̂ન �ારા વાતા̂ આગળ વધતી 

હતી. વાતા̂પઠન પછ]ની ચચા̂મા ંકIટલાકના મતે વાતા̂ વ� ુપડતા ખડંોમા ંYકુાઈ 

હોવાથી અને સકંલનનો અભાવ દIખાતો હોવાથી સાત?યpણૂ^ બની શક] ન હતી. પાdની 

એકો}Oતઓમા ંએકધારાપ�ુ ંજોવા મળb ુ ંહb ુ.ં વાતા̂મા ંવ� ુમથામણની જ�ર જણાતી 

હતી. 

નવો=દત સ�કોના 6થમ સ�ના?મક peુતક`ુ ં6કાશન 

;જુરાતી સા=હ?ય પ=રષદના ક. લા. eવા�યાયમ=ંદર હeતક Xી બી. કI. મ ૂમદાર �eટ 

6કાશનXણેી tતગ^ત નવો=દત સ�કોના 6થમ સ�ના?મક peુતક`ુ ં6કાશન કરવામા ં

આવ ેછે. આથી w નવો=દત લેખકો-લેGખકાઓ`ુ ંએક પણ peુતક 6ગટ ન થNુ ંહોય 

તેઓ આ Xણેીમા ંપોતાના 6થમ સ�ના?મક peુતકની હeત6ત મોકલી શકI છે. આ 

peુતકની p�ૃઠમયા̂દા ૧૫૦ની રહIશ.ે હeત6તની ટાઇપ કોપી મોકલવી, હeત6ત તા. 

૩૦-૯-૨૦૧૬ �ધુીમા ંપ=રષદના કાયા̂લયમા ંમોકલી આપવા િવનતંી.  


