
ફેબ્રઆુરી – ૨૦૧૭ 

આપણી વાત 

-સકંલન: પ્રફુલ્લ રાવલ 

તા. પ-૧-૨૦૧૭ના રોજ પાક્ષિકી અંતર્ગત શ્રી મનહર ઓઝાએ ‘કંકુડી” વાતાગનુ ંપઠન કર્ુું 
હત ુ.ં કંુવારી કંકુડીએ પરરણીત મરં્ાનુ ંઘર માડંર્ુ ંતે ઘટના ર્ામના લોકો માટે ચચાગનો 
વવષય બની ર્ઈ હતી. ખાસ તો જે ર્વુાનો તેની સાથ ેપરણવાના ંસપના ંજોતા ંહતા ં
તેના માટે કંકુડીનુ ંઆ પર્લુ ંસમજણ બહારનુ ંહત ુ.ં વાતાગમા ંપ્રયોજાયેલી ઉત્તર 
ગજુરાતની બોલીના પ્રયોર્ને ભાવકોએ પસદં કયો હતો. વાતાગન ુ ંતે જમા પાસુ ંહત ુ.ં 
વાતાગના અંતમા ંથતો ખલુાસો વાતાગની નબળી કડી હતી. તે સદંભે વાતાગ રવસકોએ 
સચૂનો કયાગ હતા.ં 

ગજુરાતી સારહત્ય પરરષદ-સચંાક્ષલત ક. લા. સ્વાધ્યાયમરંદરના ‘ગ્રથંર્ોષ્ઠઠ’ અંતર્ગત તા. 
૧૭-૧-૨૦૧૭ના રોજ સાજંે ૬.૦૦ કલાકે શ્રી રૂપાલી બકગએ શ્રી રહમાશંી શલેતની 
આત્મકથા “મકુ્તતવતૃ્તાતં’ વવશ ેવ્યાખ્યાન આપર્ુ ંહત ુ.ં પરરષદના મહામતં્રી શ્રી પ્રફુલ્લ 
રાવલે પ્રારંભે સૌનુ ંશબ્દોથી સ્વાર્ત કર્ુું હત ુ.ં શ્રી પારુલ કંદપગ દેસાઈએ ક. લા. 
સ્વાધ્યાયમરંદરની પ્રવવૃત્તઓ અને ગ્રથંર્ોષ્ઠઠના કાયગક્રમના પરરચયની સાથ ેવતતાશ્રી 
રૂપાલી બકગનો પરરચય કરાવ્યો હતો. શ્રી રૂપાલી બકગએ “મકુ્તતવતૃ્તાતં’ વવશનેા વતતવ્યમા ં
કહ્ુ ંહત ુ ંકે આત્મકથા-સારહત્ય એ સર્જનાત્મક સારહત્ય કરતા ંથોડુ ંઊતરતી કિાનુ ં
સારહત્ય છે. તેમણે “મકુ્તતવતૃ્તાતં’ને આત્મકથા તરીકે નરહ પણ આત્મકથન કહીને 
ઓળખાવી હતી. આંતરરક અને બાહ્યકથનના સવંાદની વાત પણ કરી હતી. આમ તેમણે 
આત્મકથાના સ્વરૂપની ચચાગ કરતા ંકહ્ુ ંહત ુ ંકે, “મકુ્તતવતૃ્તાતં’ આત્મકથા કરતા ં
સસં્મરણકથા વધ ુછે.” આત્મકથામા ંસસં્મરણો હોય, પરંત ુતેમા ંઐવતહાવસક 
પરરપ્રેિયવાળં અને સશંોધનાત્મક લખાણ હોય જ્યારે સસં્મરણકથામા ંઅનૌપચારરક 
છતા ંઅંર્ત અનભુવો હોય. “મકુ્તતવતૃ્તાતં’ કબલૂાત જેટલુ ંર્ભંીર પણ નથી અને 
કાલ્પવનક સારહત્ય જેટલુ ંઊંચુ ંપણ નથી તેથી એ બનેં સ્તભંોની વચ્ચે આવ ેએવી એક 
કૃવત છે. કૃવતના લેખનમા ંપ્રવારહતા નથી, તેમા ંઅલપ- ઝલપ ઘટનાઓ ચાલ્યા કરે છે. 
જે તમને વવચારોની પ્રવારહતા વવશ ેખ્યાલ આપે છે. આ પ્રસરં્ે ઉપક્સ્થત સારહત્યના 
ભાવકોમા ંસવગશ્રી રઘવુીર ચૌધરી, રમેશ ર. દવે, રકરીટ દૂધાત, લાલભુા, પ્રકાશ ન. શાહ, 

હષગદ વત્રવેદી, પારુલ કંદપગ દેસાઈ વર્ેરેએ કૃવતની વવર્તે ચચાગ કરી હતી.  



તા. ૧૬-૧૨-૨૦૧૬ના રદને વડોદરાની સારહત્ત્યક સસં્થા ‘અિરા’ અને ‘ગરુુકુળ 
વવદ્યાલય’ના સરં્તુત ઉપક્રમે સેકન્ડરી અને હાયર સેકન્ડરી શાળાઓમા ંગજુરાતી વવષય 
ભણાવતા વશિકો માટે, ધોરણ ૯, ૧૦, ૧૧ અને ૧રના પાઠયપસુ્તકોમા ંસામેલ વનબધંોને 
કેન્રમા ંરાખી ‘વનબધંનુ ંસ્વરૂપ અને પ્રકાર’ વવષય પર કાયગવશક્ષબર યોજવામા ંઆવ્યો હતો. 
જેમા ંવશરીષ પચંાલે બીજરૂપ વતતવ્ય આપતા ંવવશ્વસારહત્યમા ંવનબધંસારહત્યના 
આરંભકાળથી શરૂ કરી આજ સધુીમા ંગજુરાતી ભાષામા ંખેડાતા રહલેા વનબધંના પ્રકારો 
અને મખુ્ય સર્જકોના યોર્દાનની વાત કરતા ંપાઠયપસુ્તકોમા ંસમાવવઠટ વનબધંોની 
લાિક્ષણકતાઓ અને મયાગદાઓ દશાગવી હતી.  

ગજુરાત સારહત્યસભા તરફથી ર૦૧પના વષગ માટેનો રણત્જતરામ સવુણગચરંક શ્રી 
કુમારપાળ દેસાઈને અપગણ કરવાનો સમારંભ તા. ૭-૧-૨૦૧૭ના રોજ સાજંે ૫.૦૦ 
કલાકે ગજુરાત વવશ્વકોશમા ંયોજાયો હતો. જેમા ંશ્રી રઘવુીર ચૌધરીના હસ્તે શ્રી 
કુમારપાળ દેસાઈને રણત્જતરામ સવુણગચરંક અપગણ કરવામા ંઆવ્યો હતો.  

બાળસારહત્ય તથા બાળસારહત્યકારોના ંરહત, વવકાસ અને ર્ૌરવ માટે ૧૯૯૪થી સરક્રય 
બાલસારહત્ય અકાદમીનુ ંસત્તરમુ ંઅવધવશેન તા. ૮-૧-૨૦૧૭ને રદવસે ગજૂરાત 
વવદ્યાપીઠ ખાતે, ભાવનર્રની વવખ્યાત વશિણસસં્થા વશશવુવહારના સચંાલક ડો. નાનક 
ભટ્ટને અધ્યિસ્થાને મળર્ુ ંહત ુ.ં જેમા ંછેક વલસાડથી માડંીને સોમનાથ સધુીના સર્જકો 
ઉપક્સ્થત રહ્યા હતા.  

ક્ષર્રાગરુ્જરી પારરતોવષક સ્પધાગ ર૦૧૬ના ંપરરણામો નીચે પ્રમાણે છે.  

નવલકથા : પ્રથમ પારરતોવષક, ‘અશ્રતુ શ્રવુત’ પઠુપા મહતેા-પારેખ, દ્વિતીય પારરતોવષક 

“સમય પરચો સમયાતીત’.  

કાવ્ય : પ્રથમ પારરતોવષક “અનકોટ” ભાસ્કર ભટ્ટ, ‘હવા પર ઉડ્ડયન” હમેતં કારરયા દ્વિતીય 
પારરતોવષક “કાવ્યા૯૫’ અલ્પા વસા, ‘પઠુપ િીપ’ આરતી સૈયા.  

વનબધં : પ્રથમ પારરતોવષક “માધયુગસષૃ્ઠટ’ પકૂ્ષણિમા શઠે, ‘વનબધંવનઝગર’ ડૉ. આશા મક્ષણયાર; 

દ્વિતીય પારરતોવષક “મારી મકં્ષઝલ’ જ્યોવત ઓઝા, ‘પારરજાત’ આરતી સૈયા.  

નવક્ષલકા : પ્રથમ પારરતોવષક “પળનો પડછાયો' નીલા સઘંવી, “મારંુ આકાશ ક્ા ં?’ ડૉ. 
કલ્પના દવે; દ્વિતીય પારરતોવષક “ઘટસ્ફોટ’ રકરણ કાણરકયા, “મન તરંર્’ સરલા શાહ.  



સસં્કૃવત-વવવચેન : પ્રથમ પારરતોવષક “લગ્નવવચ્છેદ’ ડૉ. હમેલત્તા જોશી; દ્વિતીય 
પારરતોવષક “પષુ્ઠટમાર્ગ-સતં કવવઓ’ નેહા આચાયગ, ‘જીવન એક કવવતા’ મદુૃલા દેસાઈ  

બધા જ પારરતોવષક વવજેતાઓને અક્ષભનદંન.  


