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સાહિત્ય જગતમાાં જેનો ધ્વજ આજે સન્માનપૂવક
વ ફરફરતો છે તેવી ગુજરાતી
સાહિત્ય સહરતા, હ્યુસ્ટનની સ્થાપના આજથી ૧૫ વષવ પૂવ ે થઈ. ૨૦૦૧માાં
વ્યવતસ્થત રીતે આ સાંસ્થાનો આરાંભ થયો તેની પૂવભ
વ ૂતમકા, ઈતતિાસ અને
તવકાસયાત્રા ખુિ રસપ્રદ છે . એટલુાં જ નહિ, ગુજરાતી ભાષાને જાળવી રાખવા
ઈચ્છતી આજની અને આવતી કાલની પેઢીને માટે જરૂરી અને માગવદશવક પણ
અવશ્ય છે જ. તેની પૂવભ
વ ૂતમકા કાંઈક આ પ્રમાણે છે .
અમેહ રકાના મોટાભાગના દરે ક શિે રોમાાં ગુજરાતીઓ ‘ગુજરાતી સમાજ’ નામે
તવતવધ રીતે ગુજરાતને જીવાંત રાખે છે . તે રીતે હ્યુસ્ટનમાાં જુ દી જુ દી સાાંસ્કૃ તતક
પ્રવૃત તઓ ચાલતી િતી. ૧૯૯૭-૯૮માાં હ્યુસ્ટનના તે વખતના ગુજરાતી
સમાજના પ્રમુખ ે કે ટલાાંક તમત્રોને ફોન કરી જણાવ્યુાં કે “સાહિત્યકાર શ્રી ગુણવાંત
શાિ આવે છે . પાછલા વષવના પ્રમુખનો આગ્રિ છે કે આવા મોટા ગજાનો લેખક
અિીં આવે અને સાાંભ ળનારા ઓછા િોય તો સમાજનુ ખરાિ દેખાય. "દપવણ"
(ગુ. સ.નુાં માતસક) નીકળી ગયુ છે તેથી તમે તમારા તમત્રોમાાં ફોન કરો.”
શ્રી દીપકભાઈ ભટ્ટ, િે માંતભાઈ ગજરાવાલા, અશોકભાઈ પટે લ, નવીનભાઈ
િેંક ર, તવજયભાઈ શાિ, સયૂિ
વ ન
ે પરીખ, રસેશભાઈ દલાલ, તવનોદભાઈ પટે લ,
જે વ ાાં દસેક તમત્રોને ફોન કયાવ અને દરે કને એ જ તવનાંતી કે તમે જેન ે જાણતા િોય
તેમ ને ફોન કરજો. કિે વાય છે કે , 'સાક્ષર સવવત્ર પૂજ્યતે' ની જે મ સૌના
સુખ દાશ્ચયવ સાથે તે હદવસે ૧૦૦ જે ટલી િાજરી િતી. દરે કને ગુણવાંત શાિ ને
સાાંભ ળવા ગમ્યા અને નવી તવચારધારાએ જન્મ લીધો. તે પછી થોડા સમય માટે
૧૫ થી ૨૦ જણનુાં એક ‘સાહિત્ય-પહરચય’ જેવ ુાં વૃાંદ રચાયુાં તે થોડો વખત
ચાલયુ.ાં પણ તેમાાંથી એક વાત સમજાઈ કે હ્યુસ્ટનમાાં ગુજરાતી સારા કાયવ્રમમો
થઇ શકે છે . ફક્ત કમી છે એ િન્નેન ે જોડતી સાંસ્થાની. આ તવચારને પુષ્ટી મળી
શ્રી દીપકભાઈ ભટ્ટના કાયવ્રમ મ "આપણો અમર વારસો" નામે સાહિત્ય મીટીંગ
થકી. તેમણે ૨૩ સપ્ટે મ્િરે ૨૦૦૧ માાં પ્રથમ િેઠક તેમના ઘેર રાખી. આ
મીટીંગમાાં શ્રી ચીમન પટે લ, તવજય શાિ, કરાાંચીથી આવેલ શ્રી રતસક
મેઘ ાણી વક્તા િતાાં. તે વખતના ગુજરાતી સમાજના ત્રણ પ્રમુખો અને સીનીયર
સીટીઝનના પ્રમુખ શ્રી મથુરભાઇ કોઠારી, સાગરભાઈ મીસ્ત્રી અને શ્રી અાંિભ
ુ ાઇ
દેસ ાઇના આતશવવચનો સાથે મીટીંગ શરુ થઇ. ૪૨ માણસોની આ િેઠક આખી
રસ પ્રદ રિી.
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આ રસ જળવયેલો રિે તે િે તુથી તે જ મીટીંગમાાં મહિના પછીની તારીખ
જાિે ર કરી અને ગ્રુપનાાં નામાતભધાન માટે ઇ.મેઇલ દ્વારા સૂચનો
માંગ ાવવામાાં આવ્યાાં. ધાયાવ કરતા વધુ ઇ મેલ આવ્યા અને સૌથી વધારે
સુચ વાયેલ નામ "ગુજ રાતી સાહિત્ય સહરતા" સ્વીકારાયુ. આમ,
સાહિત્ય સહરતાનો જન્મ થયો.
ગુજ રાતી સાહિત્ય સહરતા આમ જોઈએ તો ગણયાાં ગાાંઠ્યા સાહિત્ય
પ્રેમ ીઓનુાં સ્વપ્ન િતુાં અને તેઓનાાં સ્વપ્નને દીઘવ દ્રષ્ટા હદપક્ભાઇ ભટ્ટે
તથા માનદ શાયર આહદલ મનસુરીએ આ રીતે કાંડારે લુ.ાં


ગુજ રાતી સજવકો અને કતવઓનો અમર વારસો જાળવી રાખવો.



ગુજ રાતી ભાષાનુાં સજવન, સાંવધવન, પ્રચાર અને પ્રસાર.



મહિનામાાં એક વાર િેઠ ક યોજીને સ્થાતનક નવોહદત સજવકોને
માટે માંચ પૂરુાં પાડવુ.ાં



ઉચ્ચ કક્ષાના લેખકો કે કતવઓને આમાંત્રણ આપી, સ્થાતનક
સજવક ોનુાં સ્તર ઉંચુાં લાવવા પ્રયત્નશીલ રિે વુ.ાં



અન્ય લતલત કલાના કાયોમાાં સિકાર આપવો.
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પ્રકરણ ૨
પા પા પગલી
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દર મહિનાના એક શતનવારે તનયતમત રીતે ‘સાહિત્ય સહરતા’ ની િેઠ ક
થવા માાંડી. નક્કી કરે લ તવષય પર પદ્ય રચનાઓ થાય, વાંચાય, ક્યારે ક
વાતાવ કે તનિાંધ ચચાવય, નવી વાતો તવચારાય અને અિે વાલો પણ
લખાય. તવનોદ પટે લ "દપવણ"માાં અિે વાલ આપતા, નતવન િેંકર
"ગુજ રાત ટાઇમ્સ" અને "ગુજરાત દપવણ" માાં સહિત્ય સહરતાની ગતતતવધી
ચમકાવતા, સ્વ.પ્રોફે સર સુમન અજમેરીના શબ્દોમાાં કિીએ તો 'સાહિત્ય
સહરતા'ની પ્રતતમાસ સાયાંકાળે િેઠ ક મળતી થઈ. આ િેઠ કમાાં ૪૦ થી
૪૫ સાહિત્ય-સેવીઓ અને શબ્દકમીઓ િાજરી આપતા. િેઠ કમાાં સજવકો
પોતાની કૃ તતઓ રજુ કરે જેનો આરાંભ સ્વરતચત કાવ્યોથી થાય. કાવ્યો
ઉપરાાંત વાતાવ, તનિાંધ , સાંવાદ પત્ર, રે ખાતચત્રો તવગેરેની પ્રસાંગોપાત ચચાવ
થતી રિે .
એક હદવસ એક તવચારધારા વિે તી મૂકાઈ કે , “આપણુ વૃદાં સરસ કામ કરે
છે તો સ્થાતનક સજવકોને સાહિત્ય જગતનાાં પ્રવાિોથી વાકે ફ કરવા
તનષ્ણાતોને આમાંત્રણ આપીયે તો?!! “આ તવચારને કારણે, પિે લા
વષવના સમાપનની ઉજવણી સ્વરુપે એક કાયવ્રમમનુ આયોજન થયુ.
યુ. કે .થી ગઝલકાર ડૉ અદમ ટાં કારવી, ન્યુ જસી થી આહદલ મન્સૂરી અને
કે નેડ ાથી શૈલશ
ે દેસાઇ અને નીતાિેનને િોલાવી ગઝલ સાંધ્યાનુાં
આયોજન થયુ.ાં લગભગ ૪૫૦ જેટલા ગુજરાતીઓની િાજરીમાાં ત્રણચાર કલાક ચાલેલા પ્રોગ્રામનાાં સફળ કતવ િતા અદમ ટાં કારવી અને
આહદલ મનસુરી. તે વખતે સાત કતવ અને લેખ કોએ તેમની ડાયરીને
પુસ્ તકમાાં પહરવતતવત કરી.
કાવ્ય સાંગ્ર િઃ “કાવ્યસુદાં રીની સાથે સાથે” _તવશ્વદીપ િારડ
કાવ્ય સાંગ્ર િઃ “મનોકલપ “_ મનોજ મિે તા
5

િાસ્યલેખ સાંગ્રિઃ “ ભારે િૈ યે” તચમન પટે લ
કાવ્ય સાંગ્ર િઃ “શુષ્ક ભીની આાંખ”ે અબ્દુલ રઝાક મેઘાણી “ રતસક”
કાવ્ય સાંગ્ર િઃ “મારી મનોગાંગા” તગરીશ દેસાઇ
કાવ્ય સાંગ્ર િઃ “તમે એટલે આપનુાં તવશ્વ” તવજય શાિ
કાવ્ય સાંગ્ર િઃ “ િળવાશો આ ભારે ભારે . “ હિાંમત શાિ

સાત સજવકોએ તેમના પુસ્તકો િિાર પાડ્યા અને આહદલ મન્સુરીના
મુખ ેથ ી શબ્દો સરી પડ્યા "હ્યુસ્ ટન તો અમેરીકાનુાં ગુજરાતી ભાષાનુ
પાટનગર છે , જ્યાાં ગુજ રાતી ભાષાનાાં સાંવધવન અને સાંરક્ષણ ઉપર પૂરતુાં
ધ્યાન અપાય છે .”

6

પ્રકરણ ૩
સાંસ્ થાની પ્રવૃત તિ  અને પ્રગતતનો ્રમતમક
ઇતતિાસ અને તવકાસ
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૨૦૦૧-સપ્ટે .મહિનામાાં સાહિત્ય સહરતાની સ્થાપના.



૨૦૦૨- ઓક્ટો.માાં પ્રથમ માગવદશી મુલાકાતી નામાાંહકત ગઝલકાર શ્રી આહદલ
મન્સૂરી અને અદમ ટાંકારવી િતાાં.તેમની િાજરીમાાં સાહિત્ય-સજવન અને
તશતિર-પવવની ઉજવણી. મિાત્મા ગાાંધી િોલમાાં પાદપૂતી િહરફાઈ પણ ત્યારે જ
થઈ. ગુજરાતી સાહિત્ય સહરતાની વેિસાઇટનો પ્રારાંભ.



૨૦૦૩- ફ્લોરીડાથી ડૉ. હદનેશ શાિ, રમેશ પટે લ “પ્રેમોતમવ”અને ડૉ.સ્નેિલતા
પાંડ્ય ાનુાં આગમન અને તેમની સાથે િેઠક.



૨૦૦૪-માચવ મહિનામાાં કતવ શ્રી રઈશ મનીયારનો કાયવ્રમમ ગોઠવાયો.
જુ ન મહિનામાાં ચીનુ મોદી સાથે િેઠક યોજાઈ. સપ્ટે .માાં યુકે.થી ગઝલકાર શ્રી
‘અદમ’ ટાંકારવી અને શ્રી અિમદ‘ગુલ’ સાથે િેઠક.



૨૦૦૫ – તવશાલ મોણપરા દ્વારા ગુજરાતી કીપેડની શોધ.
કતવ શ્રી અતનલ જોશી અને ગઝલકાર શ્રી શોતભત દેસાઈ સાથે
કતવ સાંમલ
ે ન યોજાયુ.



૨૦૦૬-જુ ન મહિનામાાં કતવ શ્રી તવનોદ જોશી સાથે કાવ્યસાંધ્યા.
તે જ વષે શેર-અાંતાક્ષરીનો પ્રથમ પ્રયોગ થયો.



૨૦૦૭-જુ લાઈ માાં પ્રીતત સેનગુપ્તા સાથે પ્રવાસ-વણવનનુાં પ્રવચન તથા
શ્રી મિે ન્દ્ર મેઘાણી સાથે એક િેઠક. સપ્ટે .માાં કતવ અને ગઝલકાર શ્રી રઈશ
મનીયાર સાથે ગઝલ સાંધ્યાનુાં આયોજન. િીજે હદવસે ‘ગઝલ વકવ શોપ’દ્વારા
ગઝલનુાં માગવદશવન આપવામાાં આવ્યુ.ાં ઓક્ટો.માાં ગઝલકાર જવાિર િક્ષી સાથે
સાહિત્યગોતિ અને વેિસાઇટ તવમોચન.www.gujaratisahityasarita.org
નવેમ્િરમાાં શેરાક્ષરીનો ફરી પ્રયોગ કરવામાાં આવ્યો.
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૨૦૦૮- માચવમાાં શાાંતગ્રલા આટવ ગેલરે ીમાાં ૫૭ જે ટલાાં શેરોની રમઝટ મચાવતો
શેર ાક્ષરીનો વધુ એક પ્રયોગ કયો.મે મહિનામાાં ભારતથી પધારે લ સાહિત્યના
તવદ્વાન શ્રી સુમન શાિ સાથે િેઠક યોજાઈ. જૂ ન મહિનામાાં પત્રશ્રેણીનુાં નાટક
ભજવાયુ. ઑગષ્ટમાાં ‘ચલો ગુજરાત’ના વૈતશ્વક અતધવેશનમાાં ભાગ લીધો.
સપ્ટે .માાં ભારતથી અમેહરકાની મુલાકાતે આવેલ કતવ શ્રી ગૌરાાંગ હદવેટીઆ
સાથે િેઠક અને સાહિત્ય ગોતિ યોજાઈ.



૨૦૦૯-જાન્યુ.માાં ‘ગાાંધી તનવાવણ હદન’ની ઉજવણીના ભાગ રૂપે આયવસમાજ
િોલમાાં ૩૦મી જાન્યુ.૧૯૪૮ની ગાાંધીિાપુની અાંતતમ પળોની ઝલકની ઝાાંખી
નાટ્યરૂપે કરાવી. મે મહિનામાાં ફ્લોરીડાના વૈજ્ઞાતનક /કતવ શ્રી ડો.હદનેશ શાિ
અને ગઝલકાર શ્રી હિમાાંશ ુ ભટ્ટ સાથે િેઠક. પ્રથમ શબ્દસ્પધાવન ુાં આયોજન.
પ્રયોગ ૨૦૧૦માાં કરવામાાં આવ્યો.
૨૦૧૦-વાાંચનયાત્રાના તવરલ યાત્રી મિે ન્દ્ર મેઘાણી સાથે િેઠક.
“સ્વતણવમ ગુજરાત’ની ઉજવણીમાાં ‘એક અનોખી મિે હફલ’ નાટક અને
ગુજ રાતના ઝળિળતા દીવડાનો ગરિો રજૂ કરવામાાં આવ્યાાં. જુ લાઈ
મહિનામાાં શ્રી િલવાંત જાનીનુાં પ્રવચન અને વાતાવલાપ. ઑગષ્ટ મહિનામાાં
‘સ્પીરીટ ઓફ ટાગોર એવોડવ ’માાં સાહિત્ય સહરતાના િે સભ્યોનુાં સન્માન થયુ.ાં



૨૦૧૧ –માચવ મહિનામાાં ‘દશાતબ્દ મિોત્સવ’- તશકાગોના ગઝલકાર શ્રી
અશરફ ડિાવાલા અને શ્રીમતત મધુમતીિેન મિે તાના અતતતથપદે ‘સ્ટે ફડવ
સીતવક સેન્ ટર’માાં સ્ટે ઇજ શો કરવામાાં આવ્યો.તેના જ ભાગ રૂપે િીજા શો
તરીકે મે મહિનામાાં ‘િુાં હરટાયર થયો’ નાટક ભજવાયુ.ાં મે મહિનામાાં સુરતના
કતવ/ડો. તવવેક ટે લર સાથે િેઠક કરવામાાં આવી. જુ લાઈ માસમાાં િાસ્યલેખક
શ્રી િરનીશ જાની સાથે િેઠક.વલીભાઈ મુસ ા સાથે એક િેઠક.
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૨૦૧૨- જુ લાઈ માસમાાં જાિે ર પાકવ માાં, ખુલ્ાાં આકાશ નીચે ઉજાણી
સાથે સાહિત્યની િેઠક થઈ. એવી જ રીતે ૨૦૦૮, ૨૦૧૦ અને
૨૦૧૩નાાં ઉનાળા સમય દરમ્યાન પણ ઉજવણી થઈ.



૨૦૧૩-માચવ મહિનામાાં ભારતના ફીલીંગ્સ મેગઝ
ે ીનના તાંત્રી/પ્રકાશક શ્રી
અતુલભાઈ શાિ સાથે િેઠક યોજાઈ. જૂ ન મહિનામાાં ભારતથી પધારે લ
ખ્યાતનામ વાતાવકાર શ્રીમતત નીલમિેન દોશી સાથે િે હદવસની મુલાકાત અને
‘વાતાવન ુાં વકવ શોપ’ સમી ચચાવ/સમીક્ષાનુાં આયોજન કરવામાાં આવ્યુ.ાં
સપ્ટે મ્િરમાાં ‘વેિગુજરવ ી’વતી ગુજરાતી કીપેડના સાંશોધક શ્રી તવશાલ
મોણપરાનુાં િિુમાન કરવામાાં આવ્યુ.ાં તે સમયે સૌ પ્રથમ ‘ગુગલ િેં ગ આઉટ’નો
સફળ પ્રયોગ કરવામાાં આવ્યો. નવેમ્િર મહિનામાાં કતવ મિે માન ડો. ચન્દ્રવદન
તમસ્ત્રી સાથે િેઠક.



૨૦૧૪- ઓક્ટો.મહિનામાાં ડાયસ્પોહરક સાહિત્ય સાંશોધક ડો.િળવાંત જાની
સાથે વાતાવલાપ યોજાયો. નવેમ્િર મહિનામાાં ‘કાવ્યોત્સવ’ની ઉજવણી-કતવ
શ્રી કૃ ષ્ણ દવે અને અદમ ટાં કારવીના સાાંતનધ્યમાાં કરવામાાં આવી. િીજે હદવસે
‘કતવતા અને ગઝલ વકવ શોપ’નુાં આયોજન પણ થયુ.ાં



૨૦૧૫-માચવ મહિનામાાં નાસા કે ન્દ્રના વૈજ્ઞાતનક/કતવ ડો.કમલેશ લુલ્ાનુાં
તેમ ને મળેલાાં ઘણાાં એવોડો અાંગ ે િિુમાન કરવામાાં આવ્યુ.ાં જુ લાઈ માસમાાં
કે લીફોનીઆથી પધારે લ, ૯૬ વષવના શ્રી િહરકૃ ષ્ણ મજમુદાર સાથે એક િેઠક.
ઑગષ્ટ મહિનામાાં ગઝલકાર ડો.રઈશ મનીયારના કાયવ્રમ મનુાં આયોજન કરવામાાં
આવ્યુાં. તે સમયે સાહિત્ય સહરતાના ૧૫ વષવના ઈતતિાસની ઝાાંખી કરાવતી આ
પુત સ્તકાની ભેટ. કતવતા વકવ શોપનો લાભ પણ ત્યારે મળ્યો.

10

પ્રકરણ-૪
સાંસ્ થાની મુલ ાકાતે આવી ચૂકેલા
મિાનુભ વોની વષવ મુજિ યાદી-ફોટા
સહિત.

11

આહદલ મન્સુરી

૨૦૦૨
આહદલ મન્સુરી

૨૦૦૨

12

આહદલ મન્સુર ી અને અદમ ટાં કારવી

૨૦૦૨
આહદલ મન્સુરી અને અદમ ટાંકારવી

૨૦૦૪
તશતિર પવવ

13

૨૦૦૫

કતવશ્રી શોતભત દેસ ાઇ-૨૦૦૫

૨૦૦૬

14

૨૦૦૬
કતવ શ્રી તવનોદ જોશી

૨૦૦૭
પ્રીતત સેનગુપ્તા

15

૨૦૦૭

૨૦૦૭
ડૉ કતવ શ્રી રઈશ મનીઆર

16

૨૦૦૭
ડૉ કતવ શ્રી રઈશ મનીઆર

૨૦૦૭
િેઠ કમાાં મિે માન કતવ ઇન્દ્ર શાિ અને મીના શાિ

17

૨૦૦૮

શેર અાંતાક્ષરી ભાગ-૨

૨૦૧૦.

શ્રી નવીન િેંકર અને શ્રી ધીરુભાઈ શાિ.
હ્યુસ્ ટનના સ્પીરીટ ઓફ ‘ટાગોર’ એવોડવ તવજેતા સભ્યો.

18

શબ્દસ્પધાવ-૨૦૧૦

શબ્દસ્પધાવ-૨૦૧૦

19

૨૦૧૦

શ્રી મિે ન્દ્ર મેઘાણી-૨૦૧૦

૨૦૧૦
નાટક-‘એક અનોખી મિે હફલ’-

20

૨૦૧૦
સ્ વ તણવમ ગુજ રાતનો દીવડા ગરિો.

૨૦૧૦

21

દશાતબ્દ મિોત્સવ- માચવ ૨૦૧૧
૨૦૧૧ માચવ. ગઝલકાર શ્રી અશરફ ડબ્િાવાલા, મધુમતી મિે તા સાથે.

૨૦૧૧

દશાતબ્દ મિોત્સવ-મે ૨૦૧૧.

22

૨૦૧૧કતવ શ્રી તવવેક ટે લર સાથે.
.

૨૦૧૧
વાતાવકાર વલીભાઈ મુસા સાથે.
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૨૦૧૧
િાસ્યલેખક શ્રી િરનીશ જાની સાથે િેઠક.

૨૦૧૩
ખ્યાતનામ લેતખકા નીલમિેન દોશી સાથે..
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Google Hang out Bethak 137- સપ્ટે . ૨૦૧૩

૨૦૧૪
િળવાંત જાની સાથે.
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નવેમ્િર ૨૦૧૪ શ્રી અદમ ટાંકારવી અને શ્રી કૃ ષ્ણ દવે સાથે.

૨૦૧૪

26

૨૦૧૪
શ્રી કૃ ષ્ણ દવે

શ્રી અદમ ટાંકારવી

૨૦૧૫

ડો.કમલેશ લુલ્ાના સન્માન સમારાંભ સમયે. એતપ્રલ ૨૦૧૫.

27

ડો.કમલેશ લુલ્ાના સન્માન સમારાંભ સમયે. એતપ્રલ ૨૦૧૫.

.
મુ િહરહ્રમષ્ણ મજમુદાં ાર સાથે સવવ સભ્યો ૨૦૧૫ જુ લાઇ, ૨૦૧૫

28

૨૦૧૫

રઈશ મનીઆર-૨૦૧૫

૨૦૧૫

29

રઈશ મનીઆર સાથે કતવતા-વકવ શોપ પછીની યાદગીરી.
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પ્રકરણ-૫
સાંસ્થાના સજવકો
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શ્રી નવીન િેંક ર
ટૂાં કો પહરચયઃ ૧૯૪૧માાં ભૂડાસણ નામે નાનકડાાં ગામમાાં તેમનો જન્મ; ઉછે ર
અમદાવાદમાાં અને ૧૯૭૯થી અમેહરકામાાં સ્થાયી થયાાં છે . નવીન િેંકર એટલે
એક મસ્ત મઝાના, રાં ગીલા-રસીલા, મળતાવડા, તનખાલસ, ઉમદા અને ખુિ
જ ઊતમવશીલ માનવ. તેમની કલમ એટલે કમાલ !
સજવ નની શરુઆતઃ વાતાવમાતસક 'ચાાંદની'માાં પ્રતસધ્ધ થયેલ એક ‘સ્ત્રીઓ અને
સરકારી નોકરી’ કટાતક્ષકાથી.(૧૯૬૨)
પ્રકાતશત પૂસ્તકોઃ (૧) પરાઇડાળનુાં પાંખી ( વાતાવસગ્ર
ાં િ)- ભારતી સાહિત્ય
સાંઘ દ્વારા પ્રકાતશત- (૧૯૭૧) (૨) િે મવષાવ ( વાતાવસગ્ર
ાં િ) (૩)
અરમાનોની આતશિાજી (૪) કલાંહકત (૫) રાં ગભીની રાતોના સમ અને....
િીજી ૧૩ જે ટલી પોકે ટિુક લઘુનવલકથાઓ.

અન્ય તસતધ્ધઃ ૧૯૬૨ થી ૧૯૭૪ દરમ્યાન ઘણી િધી ટૂાં કીવાતાવઓ 'ચાાંદની',
'આરામ', 'મિેં દી', 'સતવતા', મુાંિઈ સમાચાર', 'સ્ત્રી' અને 'શ્રી' સાપ્તાહિક,'
શ્રીરાં ગ ડાયજેસ્ટ', વગેરેમાાં પ્રતસધ્ધ થયેલી. મુાંિઈ સમાચાર વાતાવસ્પધાવમાાં વાતાવ
' આથમતા સૂયન
વ ી તવદાય' ને તૃત તય પાહરતોતષક મળેલ.ુાં હ્યુસ્ટનના ઇતન્ડયા
કલચર સેન્ ટર દ્વારા ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦ના રોજ, કોન્સ્યુલર જનરલ ઓફ
ઇતન્ડયા ના શુભ િસ્તે, 'સ્પીરીટ ઓફ ટાગોર એવોડવ ' આપવામાાં આવેલો.
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અમેહ રકા આવ્યા િાદ, ખાસ તો ગુજરાતી નાટકોના અવલોકનો, તવતવધ
સાંસ્ થાઓની પ્રવૃતતિ ઓના અિે વાલો, હફલમ અને નાટ્ય-કલાકારોના
ઇન્ટવ્યુઝ
વ ...વગેરે.
સાહિત્ય સહરતા તવષે કાંઈકઃ તેઓ જણાવે છે કે “એક ખુિ ઉમદા ધ્યેયથી શરૂ
થયેલી આ સાંસ્થાએ ઘણા નવોહદત લેખકોને પ્લેટફોમવ પુરુ પાડ્યુાં છે . જે મણે
ક્યારે ય કાાંઇ સજવન કરે લુાં નિીં તેવા સજવકો આજે બ્લોગ પર ઢગલાિાંધ ગુજરાતી
લખતા થયા છે . “
ગમતી િે સ્વ-રચનાઃ ‘પરાઈ ડાળનુાં પાંખ ી’ અને ‘િે મવષાવ’ વાતાવસગ્ર
ાં િ.
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શ્રી ધીરજલાલ હિરાલાલ શાિ

ટૂાં કો પહરચયઃ અમેહરકામાાં જીવનના ૭૫મા વષે એટલે કે સને ૧૯૯૭માાં
પત્નીની તચર તવદાય થતા, એકલતા દૂર કરવા કોઈક ઇશ્વરી શતક્તએ તેમને
લેખ ન,વાાંચન અને સજવન તરફ અચાનક વાળ્યાાં. અગ્રગણય માતસકોના
પ્રકાશકોના તેમજ ગુજરાતી સાહિત્ય સહરતા હ્યુસ્ટનના સભ્યોના સાથ, સિકાર
અને પ્રોત્સાિનથી લેખન પ્રવૃતતિ માાં હદન-પ્રતતહદન વધારો થતો ગયો, જે આજે
૯૪મા વષે પણ ચાલુ છે .
સજવ નની શરુઆતઃ જીવનના ૭૫મા વષે એટલે કે ૧૯૯૭ની સાલથી.
પ્રકાતશત પુસ્તકોઃ The path towards better living, વનવગડાના ફૂલ,
વનવગડાની વાતો, વનવગડાની વાટે વાટે ,વાતાવન ુાં વાવેતર, િળવા િાસ્યનુાં
પાનેતર અને પ્લસ ભાગ-૧ અને ૨, િગીચાના ફૂ લો, The flowers of the
forest, વન -ઉપવનનાાં ફૂ લો,અાંગ્રજી
ે કાવ્યોના ગુજરાતી ભાવાનુવાદ.
અન્ય તસતધ્ધઃ હ્યુસ્ટનના ઇતન્ડયા કલચર સેન્ટર દ્વારા ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦ના
રોજ, કોન્સ્યુલ જનરલ ઓફ ઇતન્ડયાના શુભ િસ્તે, 'સ્પીરીટ ઓફ ટાગોર
એવોડવ ' આપવામાાં આવેલો. િાલ તનવૃતતિ માાં લેખન-પ્રવૃતતિ .
ગુ. સા.સ. તવષે કાંઈકઃ તેઓ જણાવે છે કે , “િુાં આજે જે કાાંઈ છુાં તેના માટે
ગુ. સા.સ,હ્યુસ્ટનના સાહિત્ય-રતસક તમત્રોનો આભારી છુાં .તેમના માગવદશવન
તવના આગળ વધી શક્યો ન િોત.”
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ગમતી િે સ્વ-રચના.
(૧)
વરસોથી સાચવીને રાખેલો
િાપદાદાનો અરીસો,
એક ગોઝારા હદવસે
િાથમાાંથી છટકી જતાાં
તે તરડાઈ ગયો.
તરડાઈ ગયેલા અરીસામાાં
િુાં જોવા લાગ્યો તો
મેં મારો ચિે રો પણ
તરડાઈ ગયેલો જોયો!
(૨)
જ્યાાં માંહદર નથી
જ્યાાં મતસ્જદ નથી
કે જાિે ર રસ્તો નથી,
તે રસ્તાની એક િાજુ એ
શાાંત તથી િેઠો છે ,અને
કોઈને કનડગત કરતો નથી,
છતાાં લોક તેન ે પથ્થર મારી
ત્યાાંથી ઉઠાડે છે !
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શ્રી અબ્દુલ રઝાક મેઘ ાણી- તખલ્ુસ ‘રતસક ’
ટૂાં કો પહરચયઃ મૂળ નામ- અબ્દુલ રઝાક મેઘાણી
જન્મ ૧૨ મે ૧૯૪૬, મુાંિઈ, અભ્યાસ- િી કોમ. કરાાંચી, પાહકસ્તાનથી
૨૦૦૦ ની સાલમાાં હ્યુસ્ટન આવ્યા. િાલમાાં શ્રી. રતસક મેઘાણી તેમની નાદુરસ્ત
તતિયતને કારણે પાહકસ્તાનમાાં છે .
સજવ નની શરુઆતઃ ત્રણ દાયકાથી ગઝલ-સજવન ક્ષેત્ર ે વ્યસ્ત છે .
પ્રકાતશત પુસ્તકોઃ ૨૦૦૨માાં તેમનો પ્રથમ ગઝલસાંગ્રિ હ્યુસ્ટનમાાં છપાયો‘લાાંિા શુષ્ક માગે’ અને “ભીની ભીની આાંખ ો.”
અન્ય તસતધ્ધઃ કરાાંચીની ‘િઝમે હદલકશ’ સાંસ્થા કે જે પાછળથી ‘ગુજરાતી
કતવમાંડળ’ તરીકે પ્રખ્યાત થઈ, એના સહ્રમય સભ્ય રહ્યા િતા.તેમની ગઝલો
અને કાવ્યો અાંગ ે સ્વ. શ્રી. ‘આહદલ’ મન્સૂહર સાિે િ ે કહ્યુાં િતુાં કે -‘ગઝલના
છાં દશાસ્ત્રની દ્રતષ્ટએ તેમની ગઝલો સવાાંગસાંપણ
ુ વ છે . તેમની સજવકતા પણ ખુિ
ધારદારરૂપે પ્રગટ થતી જણાઇ આવે છે .’
સાહિત્યસહરતા અાંગ ે િે શબ્દોઃ તેઓ જણાવે છે કે ,” સાહિત્યસહરતાના
સિકારથી જ તેમનો ગઝલસાંગ્રિ પ્રગટ થઇ શક્યો છે .”
ગમતી િે સ્વ-રચનાઃ ઝલક-કે ટલાાંક શેર.
તુાં તવશ્વગુજવરી છે આજ, ગુજવરીની વાત કર.
નવાયુગોના રાં ગથી નવી નવી તુાં ભાત કર…
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તુાં તવશ્વ ગુજવરી છે આજ..

તુાં પ્રેમ દીપ િાળવા વદન વદનથી વાત કર.
તુાં પવવત ોને આાંિવા ગગન ગગનથી વાત કર.
તુાં તજાં દ ગી છો એટલે તુાં તજાંદગીની વાત કર.
નવા યુગ ોનાાં રાં ગથી નવી નવી તુાં ભાત કર…તુાં

તવશ્વ ગુજવરી છે આજે..

તુાં તારલાનાાં તોરણો સજાવી દે હ્રદય સુધી.
તુાં પ્રેમ ની પરાંપરા પ્રજાળી દે હ્રદય સુધી.
તુાં ગુાંજ તો”રતસક” રિે , હદશા હદશા સમય સુધી.
તુાં મૃત્ યુ થી ઉચાટ થા, ને તજાંદગીની વાત કર…તુાં તવશ્વ ગુજવરી છે આજ..
****************************
સતત વદન િસતુાં જોવા તરસે, િજી સુધ ી ભીની ભીની આાંખ ો
તમારા માટે આ જીવ તડપે, િજી સુધ ી ભીની ભીની આાંખ ો.
તવદેશ ની સૂન ી સૂન ી સડકે , અમે તો ભૂલ ા પડી ગયા પણ
પછીતથી કયાાંક ડુ સ્કાાં છલકે , િજી સુધ ી ભીની ભીની આાંખ ો.*
નવા નગરને નવા તનવાસી, અમે કદી જ્યાાં િતા પ્રવાસી
નવા ઉમાંગ ો છતાાંય આજે , િજી સુધ ી ભીની ભીની આાંખ ો.*
િુાં પ્રેમ દીપક િધા હૃદયમાાં, પ્રજાળી ચાલયો કદીક જ્યાાંથ ી
િજી ત્યાાં ઉમીના તણખા ઝિકે , િજી સુધ ી ભીની ભીની આાંખ ો.
કરાર આ િેક રાર યુગ માાં, કિીં નિીં મળશે આજ હદલને
કિો ‘રતસક ’ને એ લૂાંછ ી નાખે, િજી સુધ ી ભીની ભીની આાંખ ો.
* આ િાંન ે શેર અમેહ રકામાાં વસતા તમામ દેશ ીઓને અપવણ .
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સ્વ.શ્રી સુમ ન અજમેરી

જન્મ અને જન્મસ્થળ- ૪ સપ્ટે મ્િર, ૧૯૩૫ અમરે લી જીલ્ાનુાં વાવેરા ગામ.
વ્યવસાયે સદાય તશક્ષક રહ્યા. લેક્ચરર, પ્રોફે સર એમ તવતવધ શૈક્ષ તણક
કારકીદીઓમાાં ૪૨ વષવ વીતાવીને તનવૃતિ  થયેલા.
૭૦ થી વધુ પુસ્તકોના સજવક એવા ‘શબ્દના પુણ વ સમયના આરાધક’ િતા.
તેમ ણે કે વળ શબ્દ અને શબ્દની જ માળા જપી િતી. છાાંદસ, અછાાંદ સ કાવ્યો,
ગઝલો, ગીતો, િાળકાવ્યો, હકશોરકાવ્યો, ખાંડકાવ્યો, સોનેટો, વાતાવઓ,
તવવેચનો, રસદશવન..ઘણુાં ઘણુાં લખ્યુાં છે તેમણે. કતવતા એ એમના લેખનનો
મુખ્ ય તવષય રહ્યો િતો. કાવ્યની િધી પ્રવતવમાન શૈલીમાાં તેમણે લેખનકાયવ
કરે લુાં છે . તેઓ શ્રી. કાવ્યના દરે ક ક્ષેત્ર માાં દક્ષતા અને ગિન આાંતરસુઝ ધરાવતા
િતા. એમના કાવ્યોનો ઉપાડ, ભાવતનરૂપણ, પ્રાસ, લય, ઢાળ િધુાં જ
પ્રભાવક છે . ગીતોમાાં પણ તવષયવૈતવધ્ય ઉડીને આાંખ ે વળગે તેવ ુાં છે . હ્યુસ્ટનના
કે ટલાક નવા નવા કતવઓએ તેમની અને જનાિ રતસક મેઘાણી પાસેથી છાં દનુાં
જ્ઞાન મેળવીને પોતાની કાવ્યસમૃતધ્ધ તવકસાવી છે . ગઝલના આાંતર સ્વરૂપ
અાંગ ેની જે સભાનતા સુમનભાઈના લખાણોમાાં જોવા મળે છે એ આજના
મોટાભાગના સજવકોમાાં જોવા નથી મળતી. સુમનભાઇ તવશે, િારસોથી વધુ
પાનાાંઓમાાં, ગુજરાતના કતવઓ, લેખકો, તવવેચકો દ્વારા તેમની સાહિતત્યક
કૃ તતઓનુાં મુલ યાાંકન કરતા, સાંખ્યાિાંધ લેખ ો છપાયાાં છે .

ગઝલના છાં દશાસ્ત્ર અાંગન
ે ો તેમનો ગ્રાંથ અને ‘ગઝલ-સાંરચના અને છાં દતવધાન’
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તેમ જ ‘શબ્દાયના’ નામના તેમના પુસ્તકો તો અતદ્વતતય ગણાય છે . આ
ગ્રાંથ ોના અવલોકનો, સમીક્ષાઓ, વગેરે ‘ઉદ્દે શ’ અને ‘શબ્દસૃષ્ટી’ જેવા
લબ્ધપ્રતતતિત સામતયકોના પાનાાંઓ પર છપાયેલાાં છે .
શ્રી. સુમન અજમેરીના ગણનાપાત્ર પુસ્તકોમાાં નીચેના પુસ્તકોનો ઉલ્ેખ કરવો
જ રહ્યો.તન્મય તન્મય ( ગીત સાંગ્ર િ) ઇિારત, હરયાઝ ( ગઝલોના પ્રતતતનધી
સાંગ્ર િો),શબ્દાયના ( તવવેચનગ્રાંથ) શમણા રૂપેરી કોરના, શમણાાં ફાલયા થોક
થોક ( િાળકાવ્યોના સાંગ્ર િો) શેર અાંતાક્ષરી ( ૧૬૦૦ જેટલા ગુજરાતી શેરોનુાં
કક્કા પ્રમાણે સાંકલન)
આ શેર અાંત ાક્ષરીના િબ્િે પ્રયોગો તો હ્યુસ્ટન સાહિત્ય સહરતાના સભ્યોએ પણ
કયાવ છે .
શબ્દસાધનાની ધૂણી ધખાવીને તસધ્ધીઓના તશખરો સર કરનાર , અસાધારણ
સજવ કપ્રતતભા ધરાવતો, એક પીઢ, સારો સાહિત્યકાર િવે આપણી વચ્ચે નથી.
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દેતવકા રાિુ લ ધ્રુવ
ટૂાં કો પહરચયઃ જન્મ ગુજરાતના એક નાનકડા ગામડામાાં, તશક્ષણ, િાળપણ
અને યુવાની અમદાવાદમાાં. છે લ્ાાં ૩૫ વષવથી અમેહરકામાાં સ્થાયી. સાંસ્ કૃ ત અને
ગુજ રાતી તવષયમાાં ગુજ. યુતન.ના ગોલડમેડલ-તવજેતા. કતવતા તવષે નાનપણથી
પ્રીત.
સજવ નની શરુઆતઃ નાનપણથી સતત અને કાયમ. ૨૦૦૧થી વેગ મળ્યો.

પ્રકાતશત પુસ્તકોઃ િે કાવ્યસાંગ્રિ- ૧. શબ્દોને પાલવડે -પ્રયોગશીલ
પદ્યરચનાઓ જે માાં ‘શબ્દારાંભે અક્ષર એક’માાં દરે ક શબ્દનો પિે લો અક્ષર
એકસરખો. ૨. ‘અક્ષરને અજવાળે’ - જેમાાં ગીત અને છાં દોિધ્ધ ગઝલનો
સમાવેશ કરે લ છે . તેમાાંની કે ટલીક સ્વરિધ્ધ થઈ છે .
અન્ય તસતધ્ધઃ કુ માર, નવનીત,ગુજરવ ી,ઓપીતનયન,દપવણ,ફીલીંગ્સ જેવાાં
મેગ ેઝ ીન, જુ દા જુ દા સમાચાર પત્રો, રે હડયો સ્ટે શન, ગુજવરવાણી,
સ્પીકતિન્દાસ, સાંસ્કાર અને ‘સિરસ’રે હ ડયો લાંડન વગેરેમાાં પ્રસારણા અને
વાતાવલાપ.. િુધસભા,કે લીફોતનવયા,યુતન.ઓફ ફ્લોરીડા,ગુજરાતી રાઈટસવ
ફોરમ,યુકે વગેરે સ્થળે કાવ્યપઠન, વક્તવ્ય,અને ટીવી ઇન્ટરવ્યુ.૧૯૬૮માાં
કાવ્યપઠન સ્પધાવમાાં શ્રી ઉમાશાંકર જોશીના િસ્તે ઈનામ તવજેતા. િાલ
વેિ ગુજવરીની સાહિત્ય સતમતતના સાંપાદન કાયવમાાં પ્રવૃતિ  અને હ્યુસ્ટનની
સાહિત્ય સહરતામાાં માનદ સલાિકાર તરીકે ની તનમણૂક.
ાં
િે બ્લોગ પર પ્રવૃતિ -૧) http://devikadhruva.wordpress.com/
૨) http://devikadhruva.gujaratisahityasarita.org/
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સાહિત્ય સહરતા તવષે િે શબ્દોઃ તેઓ જણાવે છે કે , “હ્યુસ્ટનની સાહિત્ય
સહરતા એટલે સજવન-પ્રહ્રમયાનો માંચ , સજવનનુાં ચાલક િળ, સજવકોને માટે
ગતતવધવક. હ્રદય િાં મેશ માટે ૠણી.”

ગમતી િે સ્વ-રચનાઃ શતદલ
શતદલ પાંખ ખીલત પાંકજ પર, િસત નયન જ્યમ શ્યામ વદન પર.
શત શત િુાંદ સરક દલ વાદળ, ભીંજત િદન નર નાર નવલ પર.
ઘનન ઘનન ગરજત નભમાંડળ, કરત ક્યાાંક કલરવ ખગ તરુવર.
છલ છલ છલકત જલ સરવર પર, નાચત માંગલ મયૂર મનોિર.
સર સર સૂર સજત હદલ મોિક,ભૂલત ભાન વનરાવન ગોપક.
પલપલ શિદ લખત મનભાવન, ઝરત પ્રીત મન કરત પાવન.
લીલ રાં ગ ધરા ધરત અાંગ પર, સોિત સુાંદર સદ્યસ્નાત સમ.
મસ્ત મસ્ત િરસત અતવરત ઝર,ઝુલત ઝુમત શતદલ મધુવન પર.

***************************************
સોનેરી સાાંજ ઃ
છં દ વિ ધાનઃ —ષટકલ ૨ ૨-વિષમ- ( ગા ગાલગાલ ગાલલગા ગાલગાલ ગા )

સોનેરી એક સાંજની આ િાત લાિી છં .
તારા મઢે લી રાતન ં આકાશ લાિી છં .
સૂર ો નથી, કે સાજ ને સરગમ નથી છતાં,
ઝ લે હિા લળી લળી એ રાગ લાિી છં .
હો પાનખર બધે, ને છો સૂકી હિા િને,
ફરફરત ં એક લીલ ં લીલ ં પાન લાિી છં .
પ ષ્પો છે શબ્દ કે રા ને પાંખડી છે પ્રેમની,
સાથે અહીં હં લાગણીના હાર લાિી છં .
મન છે ,નમન છે , હોઠ તો બસ બંધ છે અહીં,
પણ ગાન મખમલી પ્રભ , સો િાર લાિી છં ….
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શ્રીતવશાલ

મોણપરા

ટૂાં કો પહરચયઃ ગુજરાતી કીિોડવ ના સાંશોધક. તવશ્વનો નેટ પર કામ કરતો મોટો
ગુજ રાતી સમુદાય, તવશાલ મોણપરાને કૃ તજ્ઞતા અને અિોભાવથી જાણે જ છે .
સજવ નની શરુઆતઃ નાનપણથી.
પ્રકાતશત પુસ્તકોઃ ‘હદલથી હદલ સુધી’.
અન્ય તસતધ્ધઃ તવદેશની ધરતી પર શ્વાસ લેતો અને કશાય પાશ્ચાત્ય રાં ગમાાં
રાં ગાયા વગર જીવન જીવતો એક ભારતીય યુવાન, ગુજરાતી ભાષા અાંગ્રજી
ે
કીિોડવ પર કે વી રીતે લખી શકાય તે શોધે, શીખવાડે અને પોતાની કલમ પણ
કે ળવતો જાય તે ખરે ખર પ્રશાંસનીય અને ગૌરવની વાત છે .
સાહિત્ય સહરતા તવષે કાંઈકઃ ગૌરવ
ગમતી િે સ્વ-રચનાઃ કે ટલાાંક નમૂના


તમને જોઇને વળે ફૂલોને પસીનો, તેન ે ઝાકળનુ નામ આપુાં તો કે વુ?
મીઠડી િે વાત કરી ભીંજાવો િૈ યાને, તેન ે શ્રાવણનુાં નામ આપુાં તો કે વુ?
ાં
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પદરવ સાાંભ ળતી વખતે ખલેલ ન જોઇએ કોઇ,
િાંધ થઇ જા ધિકારા,એ આવે છે .
ક્ષણ માટે એ આવશે, ક્ષણમાાં ચાલી જશે,



થાંભ ી જાઓ પલકારા, એ આવે છે .
ધૂપ સળીની જે મ સુવાસ આપવાનુ છે ગળથૂથીમાાં ,
ભગવા પિે રનારને સાંસારના આભારની પડી નથી.



છે ડૂ િવાની મઝા મઝધારે , સાહિલ કોને જોઇએ છે ?
ફના થઇ જવુાં છે કે ડી પર, માંતઝલ કોને જોઇએ છે ?
અમે તો છીએ પ્રત્યાંચા પાથવના ગાાંહડવની,
નથી કોઇ પતાંગનો દોર ઢીલ કોને જોઇએ છે ?



પારખ્યા છે ઘણા લોકો, િધા કથીર િોય છે ,
આાંગ ળીના વેઢે ગણાય એટલા જ વીર િોય છે .



દહરયામાાંથી મોજાાં કાઢી નાાંખશો તો િાકી શુાં વધશે?
પાંખ ીડાની પાાંખ ો કાપી નાાંખશો તો િાકી શુાં વધશે?
િાઈકુ સેત ુ િાંધાયા
શિે રો જોડ્યા,ક્યાાં છે
હ્રદયસેત?
ુ !!
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શ્રી તવજય શાિ
ટૂાં કો પહરચયઃ તવજયભાઈને લખવુ ગમે,લખાવવુાં ગમે અને કોઈ લખે એ ગમે.
સાહિત્યનાાં દરે ક ક્ષેત્ર ે શીખવુ અને માણવુાં ગમે. સતત અને અતવરત કાયવરત
તેમ ણે દરે ક પ્રકારોમાાં કલમ કવાયતો કરી છે . તેમને માટે સાહિત્ય સજવન એક
માવજત છે . ક્યારે પણ આઘાત લાગે ત્યારે તેના ધક્કાને પિોંચી વળવા કલમ
તેમ ની તમત્ર, તિીિ અને સિાયક િને છે . એમેઝોન ઉપર, િૂક ગાંગા ઉપર અને
ઇશબ્દ ઉપર તેમનુાં સાહિત્ય મુકાયુ છે .
સજવ નની શરુઆતઃ ૧૯૭૭માાં પિે લો કાવ્ય સાંગ્રિ "િુાં એટલે તમેઃ તેમની મોટી
િેન પ્રતતભાએ ભેટ આપીને આ રાિ તચાંધી. તમત્ર શરદ શાિે આપેલી ડાયરી
નવા સજવનોને સાંઘરવાનુાં સાધન િની.૧૯૯૦ થી ૧૯૯૨ માાં "શેરિજારનાાં
આટા પાટા"નાાં નામે "સાંદશ
ે માાં કૉલમ લખી.૧૯૯૬ પછી અમેહરકામાાં ઘણુાં િધુાં
લખાયુ.

પ્રકાતશત પુસ્તકોઃ અત્યાર સુધીમાાં ૪ કાવ્ય સાંગ્ર િો, ૫ નવલકથા, ૫ િે તૂલક્ષી
ભેટ આપવા લાયક પુસ્તકો અને ૫૦ જેટલા સહિયારા સજવનો.

અન્ય તસતધ્ધઃ સહિયારા સજવનોના પ્રણેતા અને આગેવાન તરીકે લીમકા િુક
ઓફ રે કોડવ માાં સ્થાન. તવજયભાઈએ અનેક લોકોને ગુજરાતી કીપેડ પર ગુજરાતી
લખતા કયાવ છે .
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ગુ. સા.સ.તવશે િે શબ્દોઃ તેઓ જણાવે છે કે ,“ગુજરાતી સાહિત્ય સહરતાએ
લખાણ માટે મોટુાં માધ્યમ આપ્યુ છે અને તે સહિયારા પ્રયત્નોમાાં તમત્રોએ ઘણી
જ િૂાં ફ અને આઘાતો આપ્યા છે જે સજવનોમાાં ફળીભૂત થયા છે . ધારતો િતો તેના
કરતા ઘણુાં જ વધારે મને સાહિત્ય સહરતાએ આપ્યુ છે .”
ગમતી િે સ્વ-રચના.
૧.એજ લક્ષ્ય..
પ્રભુ દરસની પ્યાસ વધી, પ્રભુમાાં સમાવાની આશ વધી.
દયા કર િે કૃ પાળુ પરમાત્મા, મુતક્ત તણી ઉતિ મ આશ વધી.
સમજાયુ તનરથવકપણુાં સાંસ ારનુ,ાં વેરા આાંતરાનુાં ગતણત સાંસારનુાં
ખાલી િાથનુાં આવાગમન િધુ,ાં ફક્ત સિાય તારી જ ખરે સાચી.
આયુષ્ ય મળ્યુ તો તેન ે માણવુ,ાં રીત તો છે તે સાવ જ ખોટી.
જે પ્રભુએ ત્યાગ્યુ તે પરનો મોિ, તવપરીત િુધ્ધી ભવાટવી જોગ.
મારુાં મારુાં જ્યાાં કયુવ તે તો ગયુ,ાં જાગ્યા ત્યારે સમજાયુાં તે શમણુાં.
ક્ષણનો પણ િો ના પ્રમાદ િવે, ભવાટવીની મુતક્ત એજ લક્ષ્ય.
૨.અજાંપો
તમારા દીધેલ ઘાવને ઝુલ ે
ઉગે છે ફક્ત એકલો અજાંપો.
નાના પ્રસાંગો ને મોટા પડઘા
ડુ સ્કે ચઢે છે આાંસન
ુ ો અજપ
ાં ો.
કે ના, જુ ઇ રાતરાણી ને ચાંપ ો
િુાં ,તુાં અને સળગતો અજાંપો.
કિી ન શકાય લાગણીઓને
અમારાથી કે િવે જરા જાં પો.
સમય તો ભરશે દુઝતા ઘા,
ને ખીખીયારા કરે આ અજાંપો.
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શૈલ ાિેન મુન્ શા
ટૂાં કો પહરચયઃ શૈલાિેનને વાાંચનનો શોખ િાળપણથી અને શાળામાાં પણ
વક્તૃત્વ અને તનિાંધ સ્પધાવમાાં ઘણા ઈનામો મળ્યા છે , પણ સાહિત્ય અને
સારા વાાંચનની ટે વ સાતમા ધોરણથી પડી, જેન ે માટે તેઓ ગુજરાતીના તશક્ષીકા
ઈંદુિન
ે ના આભારી છે . કનૈયાલાલ મુન્શી, ર.વ.દેસાઈ, પન્નાલાલ પટે લ,
ગોવધવનરામ તત્રપાઠી, વગેરેના પુસ્તકોનુ વાાંચન એમની દોરવણી િે ઠળ થયુ.ાં
ત્યારથી સાહિત્યનો લગાવ લાગ્યો.
સજવ નની શરુઆતઃ વ્યવસાયે તશક્ષીકા એટલે ગુજરાતી શીખવવાનો રસ અને
સાહિત્ય સાથે િાં મેશ સાંિધ
ાં રહ્યો, પણ લખવાની પિે લ તો અમેહરકા આવ્યા
પછી થઈ.
પ્રકાતશત પુસ્તકોઃ"િાળ ગગન તવિાર" પિે લુ પ્રકાતશત પુસ્તક જે મા િાળકોના
અડપલાાં, તોફાનો અને િળવા લેખો, રોજીાંદ ા પ્રસાંગ ો રૂપે લખાયા છે . વાતાવ,
કતવતા, ગઝલ સહિયારા સજવન ની નવલકથામા પ્રકરણ વગેરે અનેક ક્ષેત્ર ે કલમ
અજમાવી છે . ગુજરાત ગૌરવ અને કે નેડાથી પ્રતસધ્ધ થતા ન્યુઝ પેપ ર વગેરે માાં
તેમ ની કૃ તતઓ અવાર નવાર પ્રકાતશત થાય છે . કે તલફોતનવઆ તસ્થત 'શબ્દોના
સથવારે " આયોતજત વાતાવ સ્પધાવમા તેમની વાતાવ "િાશકારો" ને િીજુ ાં ઈનામ
અને ૧૦૦ ડોલરનો પુર સ્કાર પ્રાપ્ત થયો િતો.
સાહિત્ય સહરતા તવષે િે શબ્દોઃ તેઓ જણાવે છે કે ,“ગુજરાતી સાહિત્ય સહરતા
અને તેના સહ્રમય સભ્યોના પ્રોત્સાિને લેખન શોખને કલમ દ્વારા લોકો સુધી
પિોંચાડવામા અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો છે , એ માટે િુાં સાહિત્ય સહરતાની
ઋણી છુાં .”
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ગમતી િે સ્વ-રચનાઃ
માણવી છે એકલતા કોઈ આપે તે પિે લા,
છુ પાવવા છે જખમ કોઈ પામે તે પિે લા.
સમેટ ી લઉ િાથેળીમા રે ત આ સરી જતી,
િાાંધવા છે તમનારા રે તના, તુટે તે પિે લા .
દોરાં ગી આ દુત નયાની રીત સાવ તનરાળી,
કરૂાં સાિદુાં મન, િૈ યુાં ઝુરે તે પિે લા.
સાંિ ાંધો ની વણઝાર મા અટવાય માનવી,
સિે વી છે વેદના, કોઈ થોપે તે પિે લા.
પ્રેમ ને તવશ્વાસ માગ્યા મળે ના કદી,
ગોપાવી દુઃખ વિેં ચ ુ પ્રેમ,કોઈ રોકે તે પિે લા.
મા ની આતશષ!
ઝુર તી આાંખો આજે પણ ને,
નીતરતા આાંસ ુ આજે પણ!
રિે તી જે છિી હદલના ખુણ,ે
િર પળ તુજને શ્વસુ આજે પણ!
ક્યાાંથી લાવુાં એ વિાલભયો સ્પશવ,
નથી પાસે તોય, શોધુાં આજે પણ.!
િતી પાસે તો કરી ના માવજત,
શરમથી મુજને કોસુાં આજે પણ!
પાલવે િાાંધી તુજ વિાલની પોટલી
માવડી નત મસ્તકે વાંદ ુ આજે પણ!
(મા જે સદા મારા હદલમા હિાં મતનો સ્ત્રોત િની જીવતી રિી છે
એને શ્રધ્ધાાંજતલ)
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શ્રી તવશ્વદીપ િારડ
ટૂાં કો પહરચયઃ જન્મ, ફે બ્રુઆરી ૧૮,૧૯૪૬ ભાવનગર. સ્થાયીઃ
અમેહ રકામાાં૧૯૭૫થી, હ્યુસ્ટન સ્કૂ લ હડસ્ટર ીકટમાાં ૨૫ વષવની સતવવસ િાદ
તનવૃત, કતવતા સાથે લાગણીશીલ િૈ યાનો પહરચય, તનકટતા િાળપણથી જ.
સજવ નની શરુઆતઃ કતવતા રટણ, વાાંચન અને “માંગળ માંદીર ખોલો”,”આભમાાં
ઉગેલ ચાાંદલો”, “આ પસ્તાવો તવપુલ ઝરણુાં” જેવા સુાંદ ર કાવ્યો તન, મન અને
િૈ યાને િરી લેતા.આજ ભાવના અાંકુરો રૂપે તેમની પિે લી કતવતાઃ ”અદયભીત”
અને પછી કોઈ તિચારી, કિે શો નિી..નો કાવ્ય પ્રવાિ વિે તો રહ્યો..
પ્રકાતશત પુસ્તકોઃ “કાવ્યસુદાં રીની સાથે સાથે”
અન્ય તસતધ્ધઃ ૨૦૦ લઘુકથાઓ ઘણાાં સામતયકોમાાં પ્રકાતશત થઈ છે . (કુ માર
અાંક ), કાવ્યો..લેખો પ્રકાતશત થયા છે . કોઈ િુક પ્રકાતશત કરી નથી.
રણતજતરામ સુાંવણવ ચાંદ્રક તવજેતા શ્રી રાધેશ્યામ શમાવ દ્વારા પ્રકાતશત ”સાક્ષરનો
સાક્ષાત્કાર” િુકમાાં ૨૦૦૮માાં તવગતવાર પહરચય.
સાહિત્ય સહરતા તવષે કાંઈકઃ તેઓ જણાવે છે કે , “ હ્યસ્ટન ગ જરાતી સાહહત્ય

સહરતામાં ૨૦૦૨થી સંપકક માં આવ્યા બાદ દોડ્યાને ઢાળ મળે એજ રાહે
સાહહત્યને િેગ મળ્યો , મોકળો માગક મળ્યો , ઘણાં સજકકનો પહરચય થયો.
વિશ્વમાં ગ જરાતી સાહહત્યમાં આપણી સંસ્થાની ગણના થાય છે તેન ં મને
ગૌરિ અને આનંદ છે . ”
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ગમતી િે સ્વ-રચનાઃ

િષો લગી કારણ વિના અંધ ાર પર હસતો રહ્યો,
મહેં કતી આંખ ે સજેલી ધાર પર હસતો રહ્યો.
વિશ્વના આ રૂપ-ચક્રો કે ટલ ં હાંફ્યા કરે ,
કોને કહં ? આધારહીન આધાર પર હસતો રહ્યો.
માગકમાં અમથા મળેલા ગમ હજીયે યાદ છે ,
ખાલી મળેલા વસ્મત મહીંના ખાર પર હસતો રહ્યો.
પાંખ છં પણ ભીંતના કો’ ભારથી સ્િરતો રહ્યો,
જીત પર હસતો રહ્યો ને હાર પર હસતો રહ્યો.
********************************************

નભના નગર નીકળ્યાં , તારલા સૌ જોિા નીકળ્યાં,
શેર ીના શ્વાસ રં ધાયા, શ્વાન સૌ ભસિા નીકળ્યાં.
કયાં હત ં મારં અહી કોઈ ઠે કાણં આ શહે રમાં,
ઝાંઝિાના ઝળ મને કે મ અહીં શોધિા નીકળ્યાં ?
સગા- સંબ ંધીની ખ શામત અહી વજંદગી-ભર કરી,
કાંધ ો આપિા એ ઘેરથી બહં મોડા નીકળ્યાં.
ભલે દોસ્તી કરી લીધી સહરતાએ ભાન-ભલી ને,
મોડં થઈ ગય,ં જ્યારે સાગરના પાણી ખારા નીકળ્યાં.

49

શ્રી ચીમન પટે લ
ટૂાં કો પહરચયઃ ૧૯૫૯માાં તવદ્યાનગરમાાંથી િી.ઈ. (તસતવલ) કરી, અમદાવાદમાાં
િે વષવ ઈરીગેશન ખાતામાાં કામ કયુ,ાં ત્યારિાદ ભાવનગરની પોતલટે ક્નીક્માાં
૬વષવ ટીચીંગ કરી ૧૯૬૭માાં વધુ અભ્યાસાથે હ્યુસ્ટન આવી ‘માસ્ટર’ કયુ.ાં
ત્યારથી હ્યુસ્ટન શિે રના રિે વાસી છે . િાસ્ય લેખો, િઝલ ,ગઝલ,
કાવ્યો.િાઈકુ /ફોટોકુ ,લખવાની સાથે સાથે રે ખા તચત્રો, ચારકોલ પેન્ ટીંગ,
ફોટોગ્રાફી, શાક્ભાજીની ખેતી, એવરગ્રીનને તવતવધ આકારો આપવા, માંજીરા
અને કીિોડવ માાં પણ રસ..
સજવ નની શરુઆતઃ ૧૯૬૦ના ગાળામાાં ‘ચાાંદની’માાં (અમદાવાદ) અને
‘નવતવઘાન’ (મુિ
ાં ઇ)માાં વાતાવઓ છપાઈ ત્યારથી લખવાની શરુાંઆત થઈ.
ભાવનગરની ભુમીપર, પત્ની સાથેના પ્રેમપત્રોમાાં કાવ્યોના િીજ રોપાયા!
પ્રકાતશત પુસ્તકોઃ ‘િળવે િૈ યે’ (૪૩િાસ્યલેખ) અમદાવાદથી મદ્રાસી પ્રકાશન
દ્વારા ૧૯૯૭માાં િિાર પડ્યુ.ાં
અન્ય તસતધ્ધઃ અમેહરકાના માતસકો (૧) દપવણ (૨) ગુજવરી ડાયજેસ્ટ(૩)
ગુાંજ ન (૪) ગુજવરી (૫) ગુજરાત દપવણ(૬) સમાચાર (૭) નયા પડકાર (૮)
િમલોગમાાં િાસ્યલેખો, કાવ્યો અને ગઝલો પ્રકાતશત થયા. સાહિત્ય સહરતાના
સભ્યોને િાઈકુ વકવ શોપ ચલાવી િાઈકુ લખતા કયાવ. પોતાની વેિસાઈટ
“ચમનકે ફૂલ” શરુાં કરી એ પિે લાાં ‘પુસ્તકાલય.કોમ’ પર કાવ્યો અને
િાસ્યલેખો મૂકાયા.૧૯૬૮માાં યુતનવતસવહટમાાંની ‘ટે િલ ટે નીસ’ની સ્પધાવમાાં
ચેમ્ પીઅનશીપ ટર ોફી મેળવી. ગુજરાતી સાહિત્યના યોગદાન માટે ‘ધરાગુજવરી’
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એવોડવ મળ્યો..
સાહિત્ય સહરતા તવષે કાંઈકઃ તેઓ જણાવે છે કે , ”ઘેર િેઠાાં િેઠાાં, સાહિત્ય
સહરતાની ગુજરાતી ગાંગામાાં, સિુ સભ્યો ડૂ િકી મારી, ભાષા શુતધ્ધ કરી,
પરદેશની ધરતી પર પ્રકાશ પાથરતા રિે એવી શુભ ચ્ે છા.”
ગમતી િે સ્વ-રચનાઃ(૧) મેં હદલ દીધુાં ના િોત!
(જીવનસાથી સ્વઃ તનયાંતતકાને)
મેં હદલ દીધુાં ના િોત!તુાં તપ્રયે, મળી ના િોત!
પાાંપણના પલકારે મન વશ થયુાં ના િોત,
તુાં તપ્રયે, મળી ના િોત!
ઉરના અાંધકારને ટાળ્યો સ્નેિ જ્યોતથી તારા,
ઝીલી લીધા પાલવમાાં દુઃ ખ છલકાયા મારા.
જીવન અપ્યુાં ના િોત,તુાં તપ્રયે, મળી ના િોત!
ગાજી ઉઠ્યુાં ઘર મારુાં કાંકણના રણકારથી,
ફૂ લ ખીલયા ઉપવનમાાં, તારા સિકારથી.
િિાર તખલી ના િોત! તુાં તપ્રયે, મળી ના િોત!
િાઈકુ ઃ

ઘરકામમાાં
મને જોઈ; ફોટામાાંએ મલકાય!!
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લેવખકાઃ સરયૂ મહે તા-પરીખ અને વચત્રકારઃ હદલીપ પરીખ
ટૂાં કો પહરચયઃ સરયૂ મિે તા-પરીખ એમ.એસ.સી િોટની. વ્યવસાય-મેડીકલ
ટે ક્નોલોજીસ્ટ. વતન-ભાવનગર. આધ્યાતત્મક અભ્યાસ, સાંગીત અને
સાહિત્યમાાં રસ. ગૃિત્રાતસત સ્ત્રીઓને મદદ અને અક્ષરજ્ઞાનના સેવાકાયવમાાં
યોગદાન. શ્રી હદલીપ કૃ ષ્ણકાાંત પરીખ. એમ.એસ.સી. ફીઝીક્સમાાં ગોલડ
મેડતલસ્ટ, એમ.એસ.યુતનવતસવટી, વડોદરા. માઈ્રમો-ઈલેટરોતનક્સમાાં સફળ
કારહકદી. સાહિત્ય, કલા, ભારતતય શાસ્ત્રીય સાંગીત અને આધ્યાતત્મક જ્ઞાનનો
ગિન અભ્યાસ. “
સજવ નની શરુઆતઃ સાહહત્ય સહરતા સાથે લખિાની શરૂઆત.
http://www.saryu.wordpress.com ( ૨૦૦૭ )
પ્રકાતશત પુસ્તકોઃ ૧ . “ નીતરતી સાંજ Essence of Eve” કાવ્યો અને

સત્યકથાઓ ગજરાતી અને અંગ્રેજીમાં. હદલીપના વચત્રો. ૨૦૧૧.
૨.“ આંસમાં વસ્મત Smile in Tears” - સત્યકથાઓ અને તેને અનસરતી
કવિતાઓ.ગજરાતી અને અંગ્રેજીમાં ૨૦૧૩.
૩ . “Moist Petals” a poetic novel in English.૨૦૧૫.
૪ . સહહયાર સજકન “જીિનસંધ્યા” ,“પ ષ્પગચ્છ”.
અન્ય તસતધ્ધઃ અખંડાઅનંદ, દેશ વિદેશ, ગ જકરી જેિા સામાવયકોમાં કાવ્યો તથા
િાતાકઓ પ્રકાવશત. પૂરાતન અને િતકમાન પ્રવસધ્ધ કવિઓના કાવ્યસંગ્રહ “પ્રીત
ગ ંજ ન”માં તેમના બે કાવ્યોને સ્થાન મળ્ય ં છે .
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અનોખી રીત—મોઇસ્ટ પેટલ્સ—અંગ્રજી
ે માં નવલકથા. Novel “Moist
Petals”—the story is told intertwined with poetry.
સાહિત્ય સહરતા તવષે કાંઈકઃ તેઓ જણાવે છે કે “ સાહહત્ય લખિા માટે

પ્રોત્સાહહત કરિા બદલ સાહહત્ય સહરતાની આભારી છં . શરૂઆતમાં
આગ્રહને લીધે લખિાનં શરૂ થયં જે ઝડપી ગવતએ કમ્પ્યટરની સવિધાથી
આગળ િધ્યં. સહહયારા સજકનમાં સાથ આપિાની તક મળી .”
ગમતી િે સ્વ-રચનાઃ

જીિન - મૃત્ય

રૂઠતી પળોને સમેટતી હં શ્વાસમાં, દ:ખનાં દીિામાં સખિાટ િણી બેઠી છં .
ઘૂઘિતાં સાગરમાં નાનીશી નાિમાં, હળિાં હલેસાંથી હામ ધરી બેઠી છં .
ઓવચંતા ભમરાતી ડમરીની દોડમાં, રજકણ બની અંક આકાશે ઊઠી છં .
અંજળનાં આંસથી આંખોની આહમાં, કરણાનં

કાજળ લગાિીને બેઠી છં .

ઉરના સન્નાટામાં લાગણીના ગીતમાં, ઝીણા ઝણકારને િધાિીને બેઠી છં .
નક્કી છે આિશે, પણ ખાલી એ િાયદા,કયારનીયે મજને શણગારીને બેઠી છં .
સરી રહ્યો સથિારો મમતાનાં મેળામાં, આજે અજાણી, પરાઈ બની બેઠી છં .
જીિન પ્રયાણમાં ને મંગલ માહોલમાં, હંસ જાય ચાલ્યો, વપંજર થઈ બેઠી છં .

-------------------મધમાલતી મહોરી મારા આંગણામાં આજ,એના મસ્તાના રંગ ભરે મૈયરની યાદ.
કંઈ િષો પહે લાની સિાર એ હતી,ત્યાં એકલી અટૂ લી ગલતાન હં હતી.
લીલી ચાદરમાં બેઠી ચૂપચાપ એ કળી,એને જલ્દી ખીલિાની ના ઝંખના હતી.
સમીર લ્હે રખી કહીંથી એને સ્પશી ગઈ ,એના બહે કાિે હળ હળ ખીલતી ગઈ.
સહજ શૃંગારે ફૂલગલાબી શોભતી રહી,કળી શ્વેત ને ગલાબી મીઠં મલકી રહી.
લાલ ચૂંદડી ઓઢીને રમણ રમતી રહી.ઘેરા લાલ ચટક રંગમાં એ હસતી રહી
એિી મધમાલતી મગન ઝૂલી ફરી, પ્રથમ શ્વેત ને ગલાબી પછી લાલી ભરી.
હિે ધીમે ધીમે લાલ રંગ તજતી હતી,સૌમ્પય સંધ્યાના રંગોમાં ભળતી હતી.
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ડૉ.કમલેશ લુલ્ ા

ટૂાં કો પહરચયઃ ગુજરાત તેમના રોમ રોમ માાં વસે છે .અમેહરકાને કમવભ ૂતમ માને છે ,
ભારતને માતૃભ ૂતમ અને ગુજરાત જન્મભૂતમ છે . એ ભૂતમનો વાસ તેમના
જીવનમાાં તવતવધ રૂપોમાાં દરરોજ જોવા મળશે.

સજવન ની શરુઆતઃ નાસામાાં તેમના કાયવ-મેજ ઉપર ગુજ વર કતવ પ્રીતમની
કતવતા ” િહરનો મારગ છે શુરાનો નિીં કાયરનુાં કામ જોને” ફ્રેમ માાં િોય
છે . આ કતવએ તેમને નાનપણમાાં શીખવ્યુાં કે ” કાયર થવુાં નિીં!” આજ
કતવએ કહ્યુાં ” તીરે ઉભા તમાશો જોવો નિીં” અને આજ કતવએ િતાવ્યુાં
કે ” માાંિી પડ્યા તે મિાસુખ માણે.” આ ગુજરાતનો વારસો તેમના
જીવનમાાં ઉતારવાનો સતત પ્રયત્ન કયો છે ! તેમના જીવનમાાં પ્રીતમની
કતવતાની ઊંડી અસર છે .
પ્રકાતશત પુસ્તકોઃ ડો. લુલ્ા અત્યાર સુધીમા ૨૦૦ થી વધારે Research
Publication અને ૮ પુસ્તકોનુ સાંપ ાદન કરી ચૂક્યા છે અને તેમનુ છે લ્ ુાં

પુસ્ તક “Wings on Orbit” જ મ
ે ા NASA ની છે લ્ા ત્રીસ વષવની Space
Shuttle History નો નીચોડ છે તે ૨૦૧૧ મા પ્રતસધ્ધ થયુાં છે , એ પુસ્તકને
એક અમૂલય ખજાના રૂપે વ્િાઈટ િાઉસની લાઈબ્રેરીમા મુકવામા આવ્યુાં છે એટલુાં
જ નહિ આ પુસ્તકની નકલ આપણા ભૂતપુવ વ રાષ્ટર પતત ડો અબ્દુલ કલામ ને
તેમ ની ટે ક્ષ્સાસની મુલાકાત દરમ્યાન ભેટ રૂપે આપવામા આવ્યુાં િતુ.
અન્ય તસતધ્ધઃ ડો. લુલ્ા “Space Journal’ ના ચીફ એહડટર છે અને આ
Journal નુ દુત નયાના ૮૫ થી વધુ દેશોમા પ્રસારણ થાય છે . આપણા ભૂતપુવ વ
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રાષ્ટર પતત ડો. અબ્દુલ કલામ પણ ડો. લુલ્ાના સ્પેસ ટે કનોલોજી ક્ષેત્ર મા
વૈજ્ઞ ાતનક તરીકે ના યોગદાનથી ખુિ જ પ્રભાતવત થયા િતા. ભારત સરકારે
૨૦૧૫ મા પ્રવાસી ભારતીય હદવસના તત્રહદવસીય સમ્મેલન દરમ્યાન “Most
Prestigious NRI Pravasi Bharatiya Award and Medal” થી ડો.
કમલેશ લુલ્ા ને નવાજ્યા છે . આ એવોડવ પદ્મ તવભુષણની િરોળમા મુકી શકાય
એટલી ઉચ્ચ કક્ષાનો છે . આ એવોડવ એમને ભારતના Vice President ના
વરદ િસ્તે આપવામા આવ્યો િતો.
સાહિત્ય સહરતા તવષે કાંઈકઃ ગૌરવ .
ગમતી સ્વ-રચનાઃ
તારો િની ગગનમાાં તરતો રિીશ િુાં !
ભોમથી બ્રહ્ાાંડમાાં તવસ્તરતો રિીશ િુાં !
डो.कलाम
न कुसीका अभभमान,न झठ
ु ा शान-सतमान,
एक सीर्ा सरल ईतसान,
श्रेष्ठ भारिकी श्रेष्ठ संिान,
ऐसे थे हमारे डो.कलाम॥
न हहतद,ु न जैन, न मस
ु लमान,
थे भारिके सच्चे समथध ववद्वान,
भारिीय बनकर,बढाई भारिकी शान,
श्रेष्ठ भारिकी श्रेष्ठ संिान,
ऐसे थे हमारे डो.कलाम॥
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ડો.ઈન્દુિ ેન શાિ
ટૂાં કો પહરચયઃ નાનપણથી ગુજરાતી લખવા,વાાંચવાનો શોખ,શાળા,અને
મિાતવદ્યાલયમાાં અભ્યાસ સાથે સાથે ગુજરાતી પ્રવૃત તમાાં સહ્રમય ભાગ લેતાાં,
સાાંસ્કૃ તતક કાયવ્રમમ, નાટક, રાસ , ગરિા, વકૃ ત્વ સ્પધાવ વગેરેમાાં પણ ભાગ
લેત ા િતા. વ્યવસાય અને સાાંસાહરક જવાિદારીઓમાાં વ્યસ્ત રિે વાથી થોડા વષવ
ગુજ રાતી લેખન કાયવ સ્થતગત થયુ.ાં
સજવ નની શરુઆતઃ ગુજરાતી સાહિત્ય સહરતામાાં જોડાયા િાદ,લખવાની પ્રેરણા
મળી, ફરી લખવાનુાં શરુાં થયુ.ાં ૨૦૧૦માાં બ્લોગ "શબ્દ સુધા", ૨૦૧૧માાં
"શબ્દ સથવારે "ની શરૂઆત કરી.
પ્રકાતશત પુસ્તકો- ૧)"ભાસ-આભાસ" આધ્યાતત્મક કાવ્ય
સાંગ્ર િ, ૨)"આનાંદમયી િા" વાતાવ સાંગ્ર િ.
સાહિત્ય સહરતા તવષે િે શબ્દો- તેઓ જણાવે છે કે ,”આ િધાનો યશ
ગુજ રાતી સાહિત્ય સહરતાને આપીશ, સહરતાનો સ્વભાવ આપવુ,ાં મને ઘણુાં
આપ્યુાં, સિુન ે આપ્યુ.ાં આપણે સૌ તેન ે વિે તી રાખીએ અને શુધ્ધ, તનમવળ
સાહિત્ય રસપાન કરતા રિીએ.”
ગમતી િે સ્વ-રચનાઃ
િુાં કોણ છુાં પુછુાં વારાંવાર થાકી િસ િવે
ફે રા ફરીફરી, કોઇ તો કિો પામી િસ િવે.
ઝાકળનુાં તિન્દુ એક પણણવ પોઢી મલકાય
જાય ઉડી, આવીશ સવારે પાકી િસ િવે.
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પણો ઉંચે સૂરજ ભણી જોઇ પૂછે આ શુાં?
આવશે, જુ વો વાટ થોડી રાત િાકી િસ િવે.
પાષાણ િુાં ,ટાાંકણુાં મારી, ઘડી રિી છુાં મુજને
સ્વપ્નમાાં ઢાંઢોળી, તે જગાડી િસ િવે.
જીજ્ઞાસા તારી પિોંચી ઉંચા તશખરની ટૉચે
જામગરી તારી તણખા પ્રકાશી િસ િવે.
િુાં કોણ છુ મુક ખોજ પડતી માન મારુાં વચન
તુાં છે તે િાંુ , ને િુાં છુાં તુાં, લે તુાં જાણી િસ િવે.
િાઈકુ
કડવા મીઠા
છે , ઘુાંટ સાંિધ
ાં ોના
લીધા પચાવી.

આભ ઉદાસ
ઝીલાયા અશ્રુ પણે
કળી ઊઘડે .

પુણ ય છે કે પાપ
હિસાિ રાખે કોણ?
દાવ પેચ માાં?
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િે માિેન પટે લ
ટૂાં કો પહરચયઃ શાાંત તમય તનવૃત જીવન .ડાકોર ભવન્સ કૉલેજમાાંથી િી.એ.ની
ડીગ્રી મેળવી. વાાંચનનો ઘણોજ શોખ િોવાથી સાહિત્ય તપ્રય છે . લેખન કાયક,
સંગીત, ઈશ્વર વચંતન, એમ વનિૃવિની પ્રિૃવિનો રસાસ્િાદ માણી રહ્યા છે .તેમને
ગુજ રાતી િોવાનો ઘણોજ ગવવ.
hemapatel.wordpress.com (તવચારધારા) hemapatel.gujratisahityasa
rita.org ( તવચાર તવસ્તાર).
સજવ નની શરુઆતઃ હ્યુસ્ટનમાાં ચાલતી ગુજરાતી સાહિત્ય સહરતામાાં ૨૦૦૯ માાં
જોડાયા પછી િે બ્લોગ િનાવીને સજવનની શરૂઆત કરી.
પ્રકાતશત પુસ્તકોઃ ' તવરાાંગના સરોજ શ્રોફ' - 'મનોમાંથન', અલકનાંદા..
(પહે લ પસ્તક) -સહહયારા સજકનમાં પહે લી નિલકથા હતી, ‘વિરાંગના સરોજ
શ્રોફ’ સત્ય ઘટના પર આધારીત છે . બીજ પસ્તક) - ‘મનોમંથન’ જે મન
વિષય લઈને લખયં જેમાં િેદાંતના પંવચકરણનો વસધ્ધાંત પણ સમજાવ્યો.
(ત્રીજ પસ્તક) - સત્ય ઘટના પર આધારીત નિલકથા ‘અલકનંદા’ છે .
અન્ય તસતધ્ધઃ અમદાિાદથી પ્રવસધ્ધ થતા’હદવ્યભાસ્કર’માં એનઆરજી
કોલમમાં િલય શાહે આટીકલ પ્રગટ કયાક હતા.અમદાિાદથી પ્રવસધ્ધ થત
વચન્મય પ્રભામાં આનંદભાઈએ આટીકલ અને કવિતા પ્રગટ કયાક હતા.
સાહિત્ય સહરતા તવષેઃ તેઓ જણાવે છે કે ,“ગુજરાતી સાહિત્ય સહરતાએ મને
લખવા માટે પ્લેટફોમવ આપ્યુ તેન ે માટે િુાં આભારી છુાં . તેની િુાં સદા ઋણી
રિીશ.ગુજરાતી સાહિત્ય સહરતા માટે અનેક અનેક શુભ કામના.”
ગમતી િે સ્વ-રચનાઃ ‘તવરાાંગના સરોજ શ્રોફ ‘અને ‘અલકનાંદા‘.
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શ્રીસુરે શ િક્ષી

ટૂાં કો પહરચયઃ વતન રાજપીપળા, ગુજરાત.વકીલાત વડોદરા.ગઝલ અને
મુક્ તકોના શોખીન.
સજવ નની શરુઆતઃ ગઝલના શિે નશાિ શ્રી શયદા સાથે તપતાની મૈત્રી
અને શ્રી ગની દિીંવાલા સાથે અાંગત સાંિધ
ાં ો.તેથી િાળપણથી જ કાવ્યો
લખવાનો તથા સાંગ ીતનો શોખ.
પ્રકાતશત પુસ્તકોઃ “પુષ્પગુચ્છ’નુાં સાંકલન.
સાહિત્ય સહરતા તવષે િે શબ્દો- તેઓ જણાવે છે કે ,”સાહિત્ય સહરતા,
હ્યુસ્ ટને સરખા શોખ ધરાવતા લોકોને મળવાની તક આપી.”
ગમતી િે સ્વ-રચનાઃ
( ૧ ) િે માનવ,
કપરા સાંજોગોમાાં પણ િસી શકે તો માનુ.
રે ખાઓ િાથની ભૂસ
ાં ી શકે તો માનુ.
પોતીકાને તો િધા ખુશ રાખે,
પારકા હદલમાાં વસી શકે તો માનુ.
(૨ )
આાંસ ુઓ ને વિે વા ન દો,રોકી રાખો.
પાાંપણો પર સપનાની ચોકી રાખો.
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પ્રવીણા અતવનાશ કડકીઆ
ટૂાં કો પહરચયઃ પ્રવીણાિેનનો જન્મ મુિ
ાં ઈમાાં. ઉછે ર અને તશક્ષણને ભાથામાાં
લઈ ૩૮ વષવ પિે લાાં અમેહરકામાાં આગમન. તેમના સાથીનો સાથ છૂ ટ્યો, પણ
'એક જીવન જીવવાનુ'ાં છે એ સૂત્ર અપનાવી પ્રગતતની પગદાંડી પર તેમણે કૂ ચ
ચાલુ રાખી. િાલ પૂવ વ અને પતશ્ચમના સુભ ગ તમલનનો લિાવો માણી રિી રહ્યાાં
છે . ઈતર પ્રવૃતતિ  તથા સાહિત્યને શરણે આ જીવન સદા સહ્જ રીતે પસાર થાય
એવી મનોકામના ધરાવે છે .
સજવ નની શરુઆત-સજવનની શરૂઆત થઈ ૧૯૯૫ થી. પતતના તવયોગ પછી
દદે કાવ્ય અને ભજન રૂપે રાિ િતાવી. જેન ે કારણે હદલને રાિત થતી.
પ્રકાતશત પુસ્તકો-સિુ પ્રથમ ૧૯૯૮માાં 'અતવનાશ'ને સમપવણ કરતી ભજનોની
સી.ડી િિાર પાડી. ૨૦૦૨માાં 'અાંતરનો અવાજ' ,૨૦૦૮માાં 'એક ડગ ધરા પર'
માનસ પુત્રીનુાં આિેિૂિ ચહરત્ર રજૂ કરતુાં પુસ્તક,૨૦૧૦માાં 'જાગીને જોઉં તો'
સત્ય ઘટના પર લખાયુ.ાં ૨૦૧૨માાં 'સાંઘષવની સોડમાાં ', ૨૦૧૩માાં ' જીગરના
પપ્પા' પુસ્તક પ્રકાતશત કયુ.ાં 'સહિયારા સજવનના' નેજા િે ઠળ ૪૦થી વધુ
પુસ્ તકોમાાં પ્રકરણ લખવાની તક સાાંપડી.
અન્ય તસતધ્ધ-૧૮ વષવ રે હડયો પર વક્તા તરીકે કામ કયુ.ાં ભારત જઈ યોગનુાં
તશક્ષણ પ્રાપ્ત કયુ.ાં તેનો ઉપયોગ સમાજમાાં 'યોગ'ની પ્રવૃતતિ માાં. 'શાકાિારી
ભોજન'નુાં આગવુાં સ્થાન પતશ્ચમના દેશ ોએ અપનાવ્યુાં છે . તેના 'ફ્રી ડે મોનસ્ટરે શન'
કરવામાાં પ્રવૃતિ . છે લ્ાાં સાત વષવથી 'તસરાતમક્સ'માાં તનત નવુાં િનાવી કળા
તવકસાવવાની પ્રવૃતતિ  ચાલુ છે .
ગુ. સા.સ.તવશે િે શબ્દોઃ તેઓ જણાવ ે છે કે ,”ગુજરાતી સાહિત્ય સહરતાએ લેખ ન
કળામાાં પ્રવીણતા કે ળવવામાાં ખૂિ ભાગ ભજવ્યો છે . મારી આજનો યશ કોઈ પણ
જાતના સાંકોચ વગ ર ગુજ રાતી સાહિત્ય સહરતાને ફાળે જાય છે . અગતણત સાહિત્ય
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પ્રેમ ીઓ સાથે ઘરોિો કે ળવવામાાં મુખ્ય ભાગ ગુજ રાતી સાહિત્ય સહરતાનો છે ,
એ કિે તાાં ગવ ન
વ ી લાગણી અનુભવ ુાં છુાં . ”

ગમતી િે સ્વ-રચના.
જીવ નમાાં િિાર આવી જેનાાં પગરવને સુણી,
જેન ા આગમનને કારણ હદલ ધિકારો ચૂક્ ય .ુાં
આ એજ વ્ય તક્તની ય ાદે િાં ુ સૂન મૂન િેઠી છુાં.
સુાંદ ર સાંસ્ કાર અપી િાળકોમાાં ગુાંથાઈ,
માય ા મમતાનાાં િાંધ ન સાથી સાંગ ે સોિાવી,
આ એજ વ્ય તક્તની ય ાદે િાં ુ ગુમ સુમ િેઠી છુાં .
ફૂ લવ ાડી તસાંતચત થઈ ફળફૂલ થી ઉ ભરાઈ.
માળી તવણ િતગયાાંની િાં ુ મિે ક માણુાં છુાં .
આ એજ વ્ય તક્તની ય ાદે િાં ુ સ્ વપનાાં જોતી છુાં.
વણ માગ્ય ે જીવનમાાં લિર આનાંદની ઉ ઠી.
પ્રભુ તારી દયાની િાં ુ કરૂણાને ય ાચુાં છુાં .
આ એજ વ્ય તક્તની ય ાદે જીવ નને પાવન માનુાં છુાં.

************************************
રાધા ઝ ુમી ઊઠી કે નય નોએ કા’ન તનરખ્યા.
િરખે ફૂ લી ઊઠી ને ઝાાંઝર રણકી ઉઠ્યાાં,
ગોકુ ળમાાં રાધાનો કાનજી ખોવાણો,
ગોપીઓના ઘરમાાં જઈ તે ભરાણો, ગોવાળો સાંગ ે વ ઠ
ાં ે લ
કે નય નોએ કાન તનરખ્યા…..
રાધાને માખણ ખાતો કાન દેખાણો, િેઉ િાથે માખણ ચોર માંડાણો,
િૈ ય ુાં િરખી ઉ ઠ્યુ,ાં કે નય નોએ કાન તનરખ્યા……
રાધાએ કાન તવશ્રામઘાટે ભાળ્યા, પાણીની િે લ ચઢાવતાાં માણયા,
અાંગ અાંગ ભીંજાઈ ઊઠી, કે નયનોએ કાન તનરખ્યા…..
રાધા કાના સાંગ ે રાસ રમાંતી,મધુવ ન માાંિી િસી ઘેલ ી ખેલ તી,
ચાાંદ નીમાાં ભાન ભૂલી, કે નય નોએ કાન તનરખ્યા……

61

શ્રી પ્રદીપ બ્રહ્ભટ્ટ
ટૂાં કો પહરચયઃ મૂળ આણાંદના.આણાંદ અને સરદાર પટે લ યુતન.માાં િી.કોમ અને
એલ .એલ.િી.ની ડીગ્રી મેળવી. ૧૯૮૨થી-૮૬ સુધી ન્યૂયોકવ રિી, ૧૯૯૯૪થી
કુ ટુાં િ સાથે હ્યુસ્ટનમાાં સ્થાયી થયેલા પ્રદીપભાઈ બ્રહ્ભટ્ટ એટલે જલારામના
પરમ ભક્ત.
સજવ નની શરુઆતઃ ૧૯૭૧ના મે માસમાાં નહડયાદના સાંત પૂજ્ય મોટાના
આશ્રમમાાં તેમની કૃ પાથી સવવ પ્રથમ કાવ્યની રચના કરી.
પ્રકાતશત પુસ્તકોઃ ભતક્ત-કાવ્યો “દીપના અાંધારે .”
અન્ય તસતધ્ધઃ પૂ. મોટાના આશીવાવદ મેળવી લેખન જગતમાાં પદાવપણ થય્રુ.
સાં. ૧૯૭૬ માાં અરુણોદય કાવ્યને ગોપાલજીત ગ્રુપ, આણાંદ દ્વારા યુવક
મિોત્સવમાાં રજુ થતાાં ખેડા જીલ્ામાાં પ્રથમ તથા રાજ્યમાાં દ્વીતીય સ્થાન મળ્યુ.ાં
પદ્યરચનાઓ લખવાનુાં ચાલતુાં રહ્યુ.ાં આણાંદના સ્થાનીક પેપરો તથા મેગઝ
ે ીનોમાાં
સ્થાન મળતુાં ગયુ.ાં તેઓ હ્યુસ્ટનમાાં િિારથી પધારે લ કલાપ્રેમીઓને અને
હ્યુસ્ ટનના ગૌરવાતન્વત થયેલાાં કલમપ્રેમીઓને સન્માનના પ્રતીક તરીકે રચના
કરી, ફ્રેઈમમાાં મઢીને આપે છે .
સાહિત્ય સહરતા તવષે કાંઈકઃ તેઓ જણાવે છે કે , “ગુજરાતી સાહિત્ય સહરતાના
સાથથી મને ઘણુાં જ પ્રોત્સાિન મળ્યુ.ાં આજે જે કાાંઇ છુાં તે સેવાભાવી અને
પ્રેમ ાળ માણસોના સિકારથી જ છુાં . મારા કાવ્યો તથા ટુ કા લેખો સામાન્ય રીતે
ભતક્તભાવ, ધાતમવક, સામાજીક, કૌટુ તમ્િક તથા પ્રસાંગ સાંિતાં ધત િોય છે . અને
તેન ી પ્રેરણા આપનાર આપ સૌ વાાંચકો જ છો જેની િુાં ,પ્રદીપ બ્રહ્ભટ્ટ, િાં મેશા
અપેક્ષ ા રાખીશ તે ભાવના સાથે મારા પહરવાર સહિત સૌને નમસ્કાર તથા જય
જલારામ.”
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ગમતી િે સ્વ-રચનાઃ
કોણ મારુ ને કોણ તમારુ,ના જગમાાં કોઇ કિે નારુાં
કમવન ા િાંધ નથી રિે વાનુ,ાં ના કોઇથી છ ટકાવાનુાં
… … … .એજ અપારલીલા પ્રભુન ી,સૃતષ્ટની સાાંકળમાાં િાંધ ાવાનુ.ાં
દેિ મળે એ કમવન ી કે ડી,તનમવળ જીવનમાાં સમજાવાનુાં
ના અિાં ના આશા રાખતા,જીવ ે કમવથ ી દુર રિે વ ાનુ
સરળ જીવ નની રાિે જીવતા,અનેકનો સાથ મળવાનો
પ્રેમ મેળ વી પ્રેમીઓનો , અનેક શ ાતન્તને એ સિે વ ાનો
… … … .એજ અપાર લીલા પ્રભુન ી,સૃતષ્ટની સાાંક ળમાાં િાંધાવાનુ.ાં
કલમની શીતળ કે ડીએ,જીવને અનેક નો સાથ રિે વ ાનો
ના મારુ ના તારુ છ ોડતાાં,માતાની અસીમ કૃ પા મળવાની
દેખ ાવની દુનીયાને આાંિ તા,ઉજ્વળ જીવન આ થવાનુાં
અાંત રમાાં આનાંદ મળે કૃ પાએ,જીવને મુતક્તમાગે જવાનુ
… … … .એજ અપાર લીલા પ્રભુન ી,સૃતષ્ટની સાાંક ળમાાં િાંધાવાનુ.ાં
*************
માનવતાની મિેં ક પ્રસરે , જ્યાાં સમયનો સાથ મળી જાય
તનમવળ તાનો સાથ મળતા,મોિમાયા જીવથી આધી જાય
… … … ..મળે જીવને સરળ જીવ ન,જ્યાાં જલાસાાંઇ ની ભતક્ત થાય.
અવ તરણના િાંધ ન છે જીવના,દેિ મળતા જ એ સમજાય
મનુષ્ ય જીવન એ કૃ પા પ્રભુની,સરળ જીવનથી મળી જાય
દાન માનને દુર રાખીને જીવતા,લોભ મોિ દુર ભાગી જાય
અાંત રમાાં આનાંદ ની મિેં ક રિે , પરમાત્માનો પ્રેમ મળી જાય
… … … ..મળે જીવને સરળ જીવ ન,જ્યાાં જલાસાાંઇ ની ભતક્ત થાય.
લઘરવઘર જીવન છે જીવનુ, જ્યાાં કળીયગ
ુ ી કે ડી અડી જાય
સાંિ ાંધ પકડે છે દેિ ને અવ નીએ,જે કમે જીવ ને જકડતો જાય
સુખ દુઃ ખના વ ાદળ તો વ રસે, જગે ના સાધુિ ાવાથી ય િચાય
ભતક્ ત ભાવની તનમવળ રાિે , જીવને મળેલ જન્મ સફળ થઈ જાય
… … … ..મળે જીવને સરળ જીવ ન,જ્યાાં જલાસાાંઇ ની ભતક્ત થાય..
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શ્રીઅાંિ ુભ ાઈ દેસ ાઈ

ટૂાં કો પહરચયઃ જન્મ ૧૯૨૧માાં. ઈકોનોમીક્સમાાં િી.એ અને ઈતતિાસમાાં
એમ .એની ડીગ્રી. ભારતમાાં ટે લીગ્રાફ ઓહફસ,નવગુજરાત અને લો કોલેજમાાં
પોતાની સેવાઓ આપ્યા િાદ ૧૯૮૧થી અમેહરકામાાં વસવાટ.

સજવ નની શરુઆતઃ ૧૭ વષવની ઉંમરે લખવાની શરુઆત.ત્યારથી આજ સુધી
લખવાનુાં ચાલુ રાખ્યુાં છે .તખલ્ુસ “શાન્તામ્િુ”.

પ્રકાતશત પુસ્તકોઃ “િુાં અને મારી કલમ” ભાગ-૧ અને ૨.

અન્ય તસતધ્ધઃ િિોળા કુ ટુાં િના વટવૃક્ષ સમા અાંિભ
ુ ાઈ વાંદનીય
છે .સાહિત્યસહરતાના આદ્ય સ્થાપકોમાાંના એક છે . અાંિભ
ુ ાઇ
દેસ ાઇ “શાાંતામ્િુ” એલ.ડી, આટવ સ કોલેજ નાાં છ માતસક અાંકમાાં
2 ઓક્ટોિર ૧૯૪૬માાં મુખપૃિ પર પ્રતસધ્ધ થયેલ રચના આમ તો વૈષ્ણવ
જન તો તેન ે રે કહિયે ના ઢાળ ઉપર લખાયેલી છે . ઘણી વખત જીવનમાાં આ
સત્યો સાથે જીવવુ અસાંભવ લાગે પરાંતુ મુ.અાંિક
ુ ાકા આજે પણ આ સત્યોને
વળગેલા રિી 3પ સભ્યોનાાં મોટા કુ ટુાં િનાાં મોભી થઇ કતળયુગમાાં પણ સતયુગી
સાંય ુક્ત કુ ટુાં િ જીવન અમેરીકામાાં જીવી રહ્યાાં છે .
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ગમતી સ્વ-રચનાઃ
સાચાાં માનવ તેન ે રે કિીયે, જે ખ્યાલ િીજાાંનો કરતાાં રે ,
મ્િારુાં ત્િારુાં જરી ન કરતાાં, જરુરત પુરવા મથતાાં રે …સાચાાં
સમાનતા સૌમાાં જે દાખે, ભેદભાવ ના કરતાાં રે ,
તવચાર, વાણી વતવનમાાં િે , એક સરીખાાં રિે તાાં રે ..સાચાાં
ઉઁચ -નીચનાાં ખ્યાલ તજી દઇ, ભેદ ભાવ ના કરતાાં રે
જનમ મળ્યો છે તો જીવવુ સાથે તનણવય તેવો કરતાાં રે .. સાચાાં
ઉદારતા ડગલેન ે પગલે સાંસ ારે જે રાખે રે ,
સાંપ કે આવે તે સિુ નો, પ્રેમ સદાએ ચાખે રે .. સાચાાં
ઉદ્યમ દ્રતષ્ટ ને કરુણા વૃતષ્ટ, મૈત્રી-ભાવ વધારે રે
અવરોધો ત્યાાં કમ થઇ જાયે, આનાંદ-વૃતધ્ધ થાયે રે .. સાચાાં
સાંત ાપો સિુ ઘટતા જાયે, સાંતોષ વધે ખુિ મનમાાં રે ,
દુ: ખનુાં ત્યાાં નામ નિીંને, સુખની છન્નમ-છન્નારે .. સાચાાં
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શ્રી ગીરીશ દેસ ાઇ
ટૂાં કો પહરચયઃ ૧૯૩૦માાં જન્મેલા શ્રી. ગીરીશ દેસ ાઇએ હ્યુસ્ટનના નાસામાાં
એન્જીતનયર તરીકે સફળ કારહકદી િાદ, ૧૯૯૮માાં રીટાયર થયા છે .
તેમ ના કાવ્યો ઐહિક અને આધ્યાતત્મક જગત સાથે સાંકળાયેલા છે તેથી લૌહકક
જગત અને આધ્યાતત્મક સ્પાંદનો તેમના કાવ્યોના તવષય રહ્યા છે .
સજવ નની શરુઆતઃ લગભગ ૧૯૭૫થી તેમણે કાવ્યો લખવાની શરૂઆત કરી
િતી. એમના જ શબ્દોમાાં કિીએ તો, ‘મન અને િુધ્ધીરૂપી િે િળહદયાના
યુધ્ ધથી ઉભી થયેલી પહરતસ્થતતનુાં જે શબ્દતચત્ર” રચાયુાં તે તે તેમના કાવ્યો.
પ્રોફે સર શ્રી. સુરેશ રાલી. કતવવર શ્રી. તનરાંજન ભગત જેવા સાહિત્યકારોએ
તેમ ના કાવ્યોનુાં મુલયાાંકન કયુાં છે .
પ્રકાતશત પુસ્તકોઃ (૧) ઇશાવાસ્ય ઉપતનષદ.(૨) મારો મનોતવિાર
(લેખ સાંગ્ર િ).(૩) મારી મનોગાંગા ( કાવ્યસાંગ્ર િ).(૪) G a n g e s o f
m y m i n d ( ‘મારી મનોગાંગા’ નો અાંગ્રજી
ે અનુવાદ ).
અન્ય તસધ્ધીઓ, સા.સ. અાંગ ે કાંઈક અને ગમતી િે સ્વરચનાઓ અાંગ ે તેમનો
સાંપ કવ ન થઈ શકવાને કારણે લખી શકાયુાં નથી.
તેમ ની રચનાની એક ઝલકઃ
જે સુખ દુઃ ખ કે રા ત્રાજુ ના,િે પલ્ાાં રાખે સમતોલ,
તે જીવન ધન્ય ધન્ય છે ,િીરા મોતીથી અણમોલ.
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સ્વ. શ્રી મિમાંદ અલી પરમાર ‘સૂફ ી’
(૧૯૨૪-૨૦૦૮)
ટૂાં કો પહરચય-૧૯૨૪માાં, ગુજરાતના એક નાનકડા ગામડામાાં જન્મેલા આ
આધ્યાતત્મક કતવએ પારાવાર મુશ્કે લીઓ વેઠીને, ગુજરાતથી મુાંિઈ,
િાાંગ લાદેશના તચતિ ાગોંગ,ઇરાન, સાઊદી અરે તિયા, દુિાઇ, કરાાંચ ી ફરી
ફરીને અાંત ે હ્યુસ્ટનમાાં સ્થાયી થયેલા. કાયદાના સ્નાતક િોવા ઉપરાાંત
િોતમયોપેથીના પણ માન્યતા પ્રાપ્ત ડોક્ટર િતા. સાહિત્યસહરતાની ઘણી
િેઠ કોમાાં પણ આવતા. તસતનયસવ તસટીઝન્સની મીટીંગોમાાં ભજનો
સાંભ ળાવતા અને િામોતનયમ વગાડતા. આ ‘સૂફી’ કતવએ માત્ર
આધ્યાતત્મક કાવ્યો જ લખ્યા છે અને તેનો એકમાત્ર સાંગ્ર િ ‘આધ્યાતત્મક
કાવ્યો’ નામે ગુજરાતી સાહિત્ય સહરતાએ ૨૦૦૯માાં પ્રતસધ્ધ કયો છે .
તેમ ની રચનાની ઝાાંખી કરીએઅસલ ધમોના સ્થાપકો તનરાશામાાં ડૂ િેલા છે .
જગતમાાં આગના ભડકા છે તે જોઇ રડે લા છે .
અમે ભાષાની ગુાંચ વણમાાં કયો અન્યાય ધમોને,
ખુદ ા ઇશ્વર જુ દા ગણીને લોકો િિુ લડે લા છે .
પોતાના કાવ્યો અને કાવ્યસાંગ્ર િ અાંગ ે તેઓ સાહિત્ય સહરતાનો આભાર માનતા
િતા. ૨૦૦૮ના જુ લાઇની િારમી તારીખે સાહિત્ય સહરતાના આ સૂફી સાંતનુાં
અવસાન થયુાં િતુ.ાં
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શ્રીમનોજ મિે તા,-તખલ્ુસ – ‘મનુજ’ હ્યુસ્તોનવી.
ટૂાં કો પહરચયઃ જન્મ ઐવતહાવસક નગરી- દભાકિતી (ડભોઇ). કમક ભૂવમઃ
સાંસ્કૃ વતક નગર િડોદરા, ૧૯૮૩ બાદ-હ્યસ્ટન, ય .એસ.એ.વ્યિસાયઃ
હફઝીકલ થેરાવપસ્ટ.શોખઃ સાહહત્ય, સંગ ીત અને નાટ્ય, હક્રકે ટ, નૃત્ય.
સજવ નની શરુઆતઃ િાળપણથી.
પ્રકાતશત પુસ્તકોઃ 'મનકલ્પ' ગજરાતી ગઝલ સંગ્ર હ, ઓલ ઈવન્ડયા રે હડઓ
પ્રસાહરત નાટકો - 'ભડથ'ં , 'સ મી હજ ય ના આિી', 'િનલીલાની લાલી',
'ટે ડી રક્ષપીન','કમાર અસંભિ','વનિૃવિવનિાસ' અને 'ફગ્ગા મહીં નીફં ૂ ક'
નિલકથાઓ લેખક. સહહયારંસજકન. િલ્ડક િેબપ્રસ્તૂતઃ
www.mamehta.gujaratisahityasarita.org (સન ૧૯૯૮ બાદ)
મૌવલક સ્િરચનાઓઃ ગ જરાતીગઝલ, કાવ્ય, લઘકથા, પ્રાથકના, અને હ્યસ્ટન
ખાતે એમણે પ્રસ્તૂત અને રજ કરે લા સંગ ીત કયકક્રમો.અન્ય તસતધ્ધઃ નાટ્ય ક્ષેત્ર ઃ
- બાળ કલાકારની ભૂવમકા, નાટક 'નરબંકા' િડોદરા ખાતે ૧૯૬૩ , સન

૧૯૮૮ થી હ્યસ્ટન નાટ્ય કલા િૃન્દના નેજા હે ઠળ , જૈન સમાજ- પ્રેક્ષ ા
મેડ ીટશન સેંટર ના નેજા હે ઠળ અને ૧૯૯૫-૨૦૦૩ - 'કલા કં જ' ના નેજા
હે ઠળ ભજિાયેલાં નાટકોમાં ભાગ અને સંગ ીત સંકલન પણ કય ું છે .૩.
સંગ ીતક્ષેત્રઃ - 'માટી ચાકડો અને કં ભકાર'. સ્ટે મ્પબર ૨૦૦૯ 'આહદલદીલસે'.
મે ૨૦૧૧ - 'પ્રચવલત ગ જકર સ ર અને સ્િર' પ્રચવલત ગ જરાતી રચનાઓન ં
કે રીઓકી ગ ંજન. ૨ મે ૨૦૧૨ - 'રાધાના હ્ર હદયે જશોદાનો જાયો', ૨૦૧૪.
સાહિત્ય સહરતા તવષે િે શબ્દોઃ તેઓ જણાવે છે કે ,”હ્યુસ્ટન સહિત્ય સહરતા
એટલે એક એવુાં સમાતધ સ્થાન જ્યાાં વાસ કરો તો લેખન, વાાંચન, તવવેચન કે
અધ્યયનમાાં ધ્યાન લાગી જાય. શરુઆતમાાં છિછતિયાાં કરીને િવે તરવાની
િામ જો કે ળવી િોય તો તેન ુાં શ્રેય જાય છે સાહિત્ય સહરતાને ફાળે. સાહિત્ય
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સહરતા એક એવુાં ફૂ લ છે કે જેની એક પાાંખડીના એક નાના ટૂ કડાનો િુાં એક નાનો
શો અાંશ છુાં . અને, એ િદલ િુાં ગવવ પણ અનુભ વુાં છુાં . અાંતમાાં એટલુાં જ લખીશ
કે , સાહિત્ય સહરતા મારાાં જેવા સેંકડો સજવકોને જીવનમાાં કાંઇક કરી જવાની
ખ્વાહિશ િક્ષે છે .”
ગમતી િે સ્વ-રચનાઃ થોડાાં શેરના નમૂના.
ના ગમે જો કાાંઇ તો તે પણ કદી કરવુાં પડે છે .
રાિમાાં પારોઠનુાં પગલુાં કદી ભરવુાં પડે છે .
સાથ કે વો? વાટ કે વી? એ જરા જોવુાં પડે છે ,
માછલીને જળ મિીં ક્યારે ક તરફડવુાં પડે છે .
ઊડવાના િોય સપના છો ભલા માણસ તમારાપણ , છતાાં, અગતણત વખત નીચે ભલા પડવુાં પડે છે .
િે ઘડી પે'લા ચમકતો ને િવે ખરતો તસતારોજોઇ સમજ્યો, આસમાાંન ે પણ કદી ઝુકવુાં પડે છે .
િાથમાાં આવેલ પાનુાં િુ કમનુાં િોઈ શકે છે ,
પણ ,'મનુજ' એક્કા વગર જીતી જવા મથવુાં પડે છે .

2.
તકો જુ ઠા છે એમના એ એિવાલમાાં.
ઇન્ કાર ભારોભાર છે એ એકરારમાાં.
આવ ે નિીં જો એ િવ ે િસ એમની મરજી,
કરતો રિીશ િાં ુ આવ વા અરજી પર અરજી,।
અમને પુર ો તવશ્વાસ છે મુજ એતિારમાાં.
તકો જુ ઠા છે એમના.....
રાણી ભલે એ િો' તભખારી છે પુરાણમાાં,
કુાં ડળ કવચ માાંગ્ય ુાં 'મનુજ ' િસ વ ાત વાતમાાં,
હદકરા થકી હદકરો લુાંટ્ય ો' તો સિે જ વ ારમાાં.
તકો જુ ઠા છે એમના......
(છાં દ િાાંધ ણીઃગાગાલગા ગાગાલગા ગાગાલગા લગા.)
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શ્રી રમઝાન તવરાણી
ટૂાં કો પહરચયઃ ૧૯૪૯માાં મુાંિઈમાાં જન્મ. તવજ્ઞાનની શાખામાાં ભારત અને
અમેહ રકામાાં અભ્યાસ કરી કુ લ ત્રણ ડીગ્રી િાતસલ કરી છે . િાલ પણ તેઓ
વ્્વસાયમાાં સહ્રમય રીતે પ્રવૃતિ  છે .
સજવ નની શરુઆતઃ િેન દોલતિેન તવરાણીના પ્રોત્સાિન અને પ્રેરણાથી
૧૯૬૦માાં સજવનની શરુઆત.
પ્રકાતશત પુસ્તકોઃ ‘આશાદીપ” નામનો કાવ્યસાંગ્ર િ.
સાહિત્ય સહરતા તવષે િે શબ્દોઃ તેઓ જણાવે છે કે , “સાહિત્ય સહરતા
અતભવ્યતક્તનુાં અતત ઉતિ મ માધ્યમ છે જે ના પ્રત્યે િુાં િાં મેશા ૠણી છુાં .”
ગમતી િે સ્વ-રચનાઃ ‘અમથુાં કિુાં છુાં .’ અને ‘સપનુ રે ઓ સપનુ”.
અમથુાં કિુાં છુાં
વાત િિુ મોટી નથી, અમથુાં કિુાં છુાં ,
સાચી છે ખોટી નથી,અમથુાં કિુાં છુાં .
લેન ારા િે િાથે મળશે િિુ જનો,
દેન ારા ને શોધે વ્યાકુ ળ લોચનો;
શુાં તમે સમજી ગયા જે િુાં કિુાં છુાં ?
વાત િિુ મોટી નથી, અમથુાં કિુાં છુાં .
કાયવકતાવની નજર છે િાર પર,
ને મફતના ભોજનોના થાળ પર ;
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કોઈ કિી શક્શે કે િુાં ખોટુાં કિુાં છુાં ?
વાત િિુ મોટી નથી, અમથુાં કિુાં છુાં .
ખુર શીનો નહિ મોિ, તો નેતા નથી,
ચુટ
ાં ણીનાાં વચન તસવાય દેતા નથી;
િુાં તો આને જીભનો જાદુ કિુાં છુાં ;
વાત િિુ મોટી નથી,અમથુાં કિુાં છુાં .
આપ કિે શો, આપણુ છે કોણ જગમાાં?
િીમ સઘળે, તાપણુાં છે કોણ જગમાાં!
છે તનકટસમ એને પણ અળગુાં કિુાં છુાં ;
વાત િિુ મોટી નથી,અમથુાં કિુાં છુાં .
પ્રેમ ીઓને પૂછજો કે પ્રેમ શુાં છે ?
માથુાં ખાંજવાળીને કિે શ,ે કે મ શુાં છે ?
ના તમે પણ પૂછતાાં કે , શુાં કિુાં છુાં !
વાત િિુ મોટી નથી, અમથુાં કિુાં છુાં .
સ્વગવ સિુ સમજે છે ઘરના ઓટલાને,
દેવ માને િે વખતના રોટલાને;
જીાંદ ગીનો સાર છે , આખુાં કિુાં છુાં ;
વાત િિુ મોટી નથી, અમથુાં કિુાં છુાં .
દુત નયા આજની તો ગપ્પીદાસની છે ,
સાચથી છે વેગળી,આભાસની છે ;
ખોટુાં માને છે , જો િુાં સાચુાં કિુાં છુાં ;
વાત િિુ મોટી નથી,અમથુાં કિુાં છુાં .!

71

શ્રી હિાં મતભાઈ શાિ

ટૂાં કો પહરચયઃ ૧૯૩૬માાં જન્મેલા શ્રી. હિાં મતભાઈ શાિ લગભગ ૧૯૫૩થી
કાવ્યો, ગીત, ગઝલ પર િાથ અજમાવી રહ્યા છે . ૧૯૬૦માાં, મુાંિઈથી
વાતણજ્ય સ્નાતક થયા છે .. છે લ્ા થોડા સમયથી તતિયતને કારણે
સજવ નહ્રમયા ધીમી પડી ગઈ છે .
સજવ નની શરુઆતઃ ૧૯૫૩થી.
પ્રકાતશત પુસ્તકોઃ સ્વ. શ્રી આહદલ મન્સૂહર સાિે િના શુભ િસ્તે તેમના
કાવ્યો, ગીતો અને ગઝલના એક સાંગ્ર િ ‘િળવાશો ભારે ભારે ’ નુાં તવમોચન
કરવામાાં આવ્યુાં િતુ.ાં
અન્ય તસતધ્ધઃ કોલેજના િસ્તતલતખત મેગઝ
ે ીનમાાં તેમનુાં પ્રથમ કાવ્ય ‘રાિી’
પ્રગટ થયેલ.ુાં તેમના કાવ્યોની એક ઓડીયો સીડી પણ ૨૦૦૦ની સાલમાાં
પ્રતસધ્ધ થયેલી છે .
સાહિત્ય સહરતા તવષે કાંઈકઃ ગૌરવ.
ગમતી સ્વ-રચનાઃ
િળવાશે ખરતી આ ફૂ લ પાાંદડીઓ!
જુ એ સિુ , આનાંદ ે સિુ:
ભારે , ભારે ઊઠતા એના તચત્કાર!
જુ એ કોઇ? સાાંભ ળે કોઇ?
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શ્રી ફતિ ેિ અલી ચતુર

ટૂાં કો પહરચયઃ વષોથી હ્યુસ્ટનમાાં સ્થાયી થયેલાાં ફતિ ેિઅલી ચતુર ગુજરાતી અને
હિન્દી સાહિત્યમાાં રસ ધરાવે છે . નાટ્ય-લેખન, હદગ્દશવન અને અતભનય તેમના
તપ્રય તવષયો છે . ઉપરાાંત સુાંદર રીતે કતવતાઓની રજૂ આત તેમનુાં સિળ જમા
પાસુાં છે .

સજવ નની શરુઆતઃ ૧૯૭૦ થી.
પ્રકાતશત પુસ્તકોઃ સહિયારુાં સજવનમાાં લેખન, ફે સીસ ઓફ કે ન્વાસમાાં
સહ્રમય.ફતિ ેિઅલી તલતખત, હદગ્દતશવત અને અતભનીત નાટક ‘અનોખી મિે હફલ’
હ્યુસ્ ટનમાાં એક સફળ નાટક તરીકે પૂરવાર થયેલ છે .
અન્ય તસતધ્ધઃ કતવ સાંમલ
ે ન, શેર અાંતાક્ષરી, ગુજરાતી માંચ -સાંચાલન તથા
હિન્દી મુશાયરાઓમાાં પણ સાંચ ાલન.
સાહિત્ય સહરતા તવષે િે શબ્દોઃ તેઓ જણાવે છે કે ‘ સાહિત્ય સહરતા થકી માંચ
મળ્યુ, લખવાની શરૂઆત થઈ.’
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શ્રી તવનોદ પટે લ
ટૂાં કો પહરચયઃ તવતવધ કલાઓમાાંની એક ‘તચત્રકલા’ જેન ે વરે લી છે તે
તવનોદભાઈ પટે લ એતન્જતનયરની પદવી ધરાવે છે . િાળપણથી જ પેતન્સલ અને
પીંછી તેમને િસ્તગત થઈ છે , કે ળવી છે અને તવક્સાવી છે .
તચત્રકલાની શરુઆતઃ તચત્ર અને પેઈન્ટીંગની શરુઆત તેમણે પ્રાથતમક
તશક્ષણ દરમ્યાન જ કરી િતી. શાળાના કલાતશક્ષક અને કોલેજના ડીનના
પ્રોત્સાિનથી આ પ્રવૃતતિ  વેગવાંત રિી. એટલુાં જ નહિ તેમને ગુજરાત લતલત કલા
એકે ડે મી અને િીજી ઘણી સાંસ્થાઓમાાંથી એવોડવ મળ્યા િતા.
તવશ્વના જુ દા જુ દા દેશો અને શિે રોમાાં તેમનાાં ઘણાાં તચત્રોને પ્રદશવન અને શોમાાં
લેવ ામાાં આવ્યાાં છે . તવનોદભાઈના શબ્દોમ ાં “At the dusk of 2nd millennium,
Einstein ignored the Quantum Cosmos; while Picasso, Matisse
brushed the Time Dimension off their paintings! What are we to do
in the dawn of the 3rd Millennium? American say, “Transform this
World" and Texas bragging rights, inspired me in a fresh attempt
to pierce through the veil of Micro Hydraulics domain in the realm
of Nano Scale Viscosity changes it became a very challenging
Interactive game which I was forced to play & learn. So, when
waved a strings magical wand of Quarks, Bosons & Quantum
world chaos, I got them in my cross hair to describe the 4th
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dimension: Time; for my paintings. By which, I bring the Movie
world of Cinema to a standstill! Organic Fractals transported a
brand new dynamics of magical movie motion to my paintings,
Nirvana!”
અન્ય તસતધ્ધઃ હ્યુસ્ટનની એકથી વધુ ગુજરાતી અને ભારતીય સાંસ્થાઓમાાં
તેઓ નેતત્ૃ વ ધરાવી ચૂક્યા છે , વોલેન્ટીયર તરીકે સેવાઓ આપી રહ્યા છે તે
ઉપરાાંત ‘વલડવ હફલમફે સ્ટ’માાં પણ િાલ ભાગ લઈ રહ્યા છે .
તેમ ની વેિસાઈટ-www.ArtPrize.org/vinod-r-patel
www.Talenthouse.com/artapart
સાહિત્ય સહરતા તવષે િે શબ્દોઃ તેઓ જણાવે છે કે ,” ગુજરાતી ભાષાને જીવાંત
રાખવા માટે આ એક સરસ માંચ છે અને તેની વેિ સાઈટ એક સિળ અાંગ છે .
તચત્ર-કલા તો શબ્દાતીત છે , ભાષાઓથી પર છે છતાાં તચત્રકલાના માધ્યમ
દ્વારા િુાં ગુજરાતી ભાષાને પૂણ વ પણે સિકાર આપી રહ્યો છુાં .”
ગમતા િે તચત્રોઃ
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શ્રી રસેશ દલાલ
ટૂાં કો પહરચયઃ નાટક અને સાહિત્ય સજવનમાાં રૂતચ.સાંચ ાલન, સાંકલન અને
સાંગ ઠનમાાં સહ્રમય. નામ અનુરૂપ વૃતતિ  અને પ્રવૃતતિ .
સજવ નની શરુઆતઃ શાળા સમયથી સજવન શરૂઆત અને મુખ્યત્વે 3 નાટકો અને
વાતાવ નુાં સજવન. ( ૧)ચન્દ્રકાન્ત િક્ષી પર તિોમત નામુાં સાહિત્ય સહરતા
દ્વારા ભજવાયુ.ાં ૨)અષ્ટસખા- વલ્ભ પ્રીતત સેવા સમાજ માાં ભજવાયુાં અને
૩)સરિદ- કોલેજ કાળ દરમ્યાન ભજવાયુ.ાં
અન્ય તસતધ્ધઃ તવતવધ સ્પધાવમાાં પાહરતોતષક. રાજ્ય કક્ષા સુધી અને મુખ્ય
પ્રધાન ના કાયવ્રમમમાાં અને િેંક ના અધ્યક્ષ/નાણા પ્રધાનના
કાયવ્રમ મમાાં ઉદ્દઘોષક તરીકે ની ફરજ િજાવેલી. શ્રેિ ઉદ્દઘોષક તરીકે લાયન્સ
કલિમાાં સન્માન .િાલ હ્યુસ્ટનની નાટ્યસાંસ્થા ‘કલાકુ ાં જ’ ના પ્રમુખ તરીકે અને
‘વલ્લભ પ્રીતતસેવા સમાજ’ની પ્રવૃતતિ ઓમાાં સહ્રમય.
સાહિત્ય સહરતા તવષે િે શબ્દોઃ તેઓ જણાવે છે કે ,” સાહિત્યની અતભરુતચ
અને સજવન માટે ની કે ડી કાંડારનારી સાંસ્થા એટલે જ સાહિત્ય સહરતા.”
ગમતી સ્વ-રચનાઃલગ્ન એ િે ફૂ લ અને એક સુગધ
ાં ની વાત છે .
લગ્ન એ િે નયન અને એક નજર ની વાત છે .
લગ્ન એ િે પગદાંડી અને એક પથ ની વાત છે .
લગ્ન એ િે નીંદર અને એક સપના ની વાત છે .
લગ્ન એ િે સાધના અને એક તસતિ ની વાત છે .
લગ્ન એ િે મન અને એક તવચાર ની વાત છે .
લગ્ન એ િે કાં ઠ અને એક સૂરની વાત છે .
લગ્ન એ િે જીવ અને એક શ્વાસની વાત છે .
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શ્રી હકરીટ ભક્તા
સજવ નની શરુઆતઃ હ્યુસ્ટનના વસવાટ દરમ્યાન.
પ્રકાતશત પુસ્તકોઃ લઘુ કથા ‘વાઈડ િોલ’. સહિયારા સજવનમાાં િે
નવલકથાઃ”િચીિેન અને િાિુભાઈ અમેહરકામાાં’ અને ‘મારી િકુ નુાં શુાં?’.
સહિયારી ૪ લઘુકથામાાં સહ્રમય.
અન્ય તસતધ્ધઃ શેર અંતાક્ષરી કે જે ‘ચાલો ગ જરાત’ ૨૦૦૮ ન્ય જસી ખાતે

થઈ હતી તે સમય-ગાળામાં સંસ્થાના સહ સંચાલક હતા. હ્યસ્ટન ખાતે
થયેલ નાટ્યોત્સિમાં યાદગાર ભૂવમકા ભજિી હતી.
સાહિત્ય સહરતા તવષે કાંઈકઃ ખ બ જ ગૌરિ. તેઓ જણાિે છે કે ,
’કામધંધાને લીધે હ્ય સ્ટન છોડિ પડ્ય ં તેનો અફસોસ છે . ’
ગમતી વાતઃ મારી માતૃભ ાષાનુાં સૌન્દયવ.
એક શબ્દમાાં સિે જ ફે ર કરવાથી અથવ સમુળગો િદલાઇ જાય્.
શાપ- સાપઃ શાંકરના ગળામાાંથી શાપ નીકળ્યો.
શાંક રે ગળામાાં સાપનો િાર પિે યો.
વાહર-વારીઃ મિે માન માટે કળશમાાં વાહર આણો.વારી- તમારા પર વારી જાઉં.
નળ -નરઃપાણી માટે નો નળ. નર – પાણી વગરનો નર.
ચાલ-ચાળઃ તુાં મારી સાથે ચાલ. ચાળ –તુાં આ લોટને ચાળ.
તેઓ લખે છે કે ,આવુાં તવચારશો તો ઘણુ િધુ આપણી ભાષામાાં છે જે ગવવ કરવા
જે વ ી વાતો છે . આનુાં સાંવધવન કરવુાં એ આપણી વાચક અને લેખક તરીકે ફરજ
છે .
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શ્રી.અશોક પટે લ

ટૂાં કો પહરચય: ૧૯૪૧ માાં અમદાવાદમાાં જન્મેલા શ્રી. અશોક પટે લ
િી.એ.એલ.એલ.િી થયેલા છે . ૧૯૬૭ માાં ન્યુ લો કોલેજમાાં જનરલ સે્રમેટરી
િતા. ફોટોગ્રાફીી્ના શોખીન તથા નાટકોમાાં ભૂતમકા ભજવવી અને હદગ્દશવન
કરવામાાં તવશેષ અતભરુતચ. શેર, શાયરી, ગઝલ, જોક્સ અને ખાસ તો મુલ્ાાં
નસરૂદ્દીનના જોક્સ તેમની સ્પેતશયાતલટી ગણાય છે .

સજવ નની શરૂઆત: ૧૯૬૧-૬૨ માાં, કોલેજના વાતષવક અાંકમાાં લેખ લખીને કરી
િતી.
સજવ નપ્રવૃતતિ : ૧૯૭૮માાં હ્યુસ્ટન આવ્યા િાદ, ૧૯૮૨-૮૩ દરમ્યાન ગઝલો
લખેલ ી અને થોડાક અિે વાલો ગુજરાતી સમાજ ઓફ હ્યુસ્ટનના મુખ પત્ર
‘દપવણ’માાં લખ્યા િતા.
અન્ય તસતધ્ધઃ અમદાવાદમાાં, ‘નેપથ્ય’ અને ‘ગુજરાત સમાચાર’ આયોતજત
એકાાંકી નાટ્યસ્પધાવમાાં , શ્રી. મધુરાય તલતખત એકાાંહક ‘કાગડા-કાગડી અને
માણસો’ માટે પ્રથમ પાહરતોતષક પ્રાપ્ત થયેલ.ુાં આહદલ મન્સૂહર તલતખત નાટક
‘પેન્ સીલની કિર અને મીણિતિ ી’ માાં ભૂતમકા ભજવેલી. ‘હ્યુસ્ટન નાટ્યકલા
વૃાંદ ’ ના કે ટલાક નાટકોમાાં મુખ્ય ભૂતમકા ઉપરાાંત હદગ્દશવન કરે લુ.ાં ‘િુાં જે કિીશ તે
સત્ય જ કિીશ,’ ‘િાઇસાિે િ’, ‘પતિ ાાંની જોડ’ આમાાં ઉલ્ેખનીય ગણી શકાય.

78

ગમતી િે સ્વ-રચનાઓઃ
એકલા ઉભા ઉભા કે ટલુાં શરમાય છે ?
કોને કોને યાદ કરી આટલુાં િરખાય છે !
આ નીતરતા આભ નીચે કે ટલુાં ભીંજાય છે ,
જોિન જુ ઓ તો એમનુ,ાં મદીરા જાણે છલકાય છે ,
જરા સ્પશો જો એમને તો લજામણી જાણે લજવાય,
િવે િાંધ કરો રચના ‘અશોક’,ક્યાાં િવે કતવ જેવ ુાં જીવન જીવાય છે !

આટલી તાજગી ન િોય કદી સવારમાાં
નક્કી એ મારા સ્વપ્નમાાં આવી ગયા િશે
માંદ ીર-મસ્જીદમાાં શુાં શોધતા િશે ‘અશોક’
ઇશ્વર હ્રદયમાાંથી ભાગી ગયા િશે.
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શ્રી ધવલ િે માંત મેિ તા
ટૂાં કો પહરચયઃ જન્મ વડનગરા નાગર કુ ટુાં િમાાં અને કલા ને સાંસ્કૃ તતનુાં તીથવધામ
જે વ ા ભાવનગરમાાં ઉછે ર. વ્યવસાયે એન્જીનીયર િનેલા ધવલ મિે તામાાં સ્પોર્ટસવ
અને સાહિત્યનો શોખ સાથોસાથ ચાલે છે . નાની વયે માતા-તપતા ના શોખને
લીધે ભારતમાાં જ ઘણુાં ટર ાવેલ કયુાં અને પહરણામે એ શોખ પણ નાનપણથી
જ કે ળવાયો.
સજવ નની શરુઆતઃ એનાલીટીકલ તવચારો સાથે ભાષા અને કલાનો સમન્વય,
એવુાં જ કૈં ક સજવન થયુાં તેમની આસપાસ. મોસાળમાાં સુગ મ/કાવ્ય સાંગ ીત અને
ગઝલ સાાંભ ળતાાં સાાંભ ળતાાં શબ્દોનો મતલિ અને ગિન ભાવ સમજતા થયા.
િસ , લગભગ તે જ સમયથી શબ્દસજવન ચાલુ થયુ.ાં લગભગ કોલેજ સમય
દરમ્યાન - 1994-1996.
પ્રકાતશત પુસ્તકોઃ (website )
‘ધ્વતનત’ તખલ્ુસથી www.prateerbolgspot.com.
અન્ય તસતધ્ધઃ એક મરીન એન્જીનીઅર તરીકે વ્યવસાતયક જીવનની શરૂઆત
કરી. વિાણવટુાં કરતાાં દુતનયાના િધા સમુદ્ર ખેડ્ય ાાં અને પૃથ્વી ફરતે પ્રદતક્ષણા
કરી. એમ કરતાાં અમેહરકા આવીને દુતનયાની સૌથી શતક્તશાળી એવી મીલીટરી
સતવવસ માટે US Coast Guard માાં જોડાયાાં અને ઈરાક સાથે યુધ્ધ દરમ્યાન
વ્યવસાતયક ક્ષેત્રના તેમના કામને તિરદાવવા US Coast Guard નો શ્રેિ
પ્રકૃ તત-વાસ્તતવક સન્માન માટે Coast Guard Achievement
Medal એનાયત થયો. FBI, Custom અને Navy સાથે કરે લા રિસ્યમય
Search અને Rescue ઓપરે શનમાાં ઘણા લોકોના જીવન િચાવ્યાનો એક
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આત્મસાંતોષ મેળવ્યો..
સાહિત્ય સહરતા તવષે િે શબ્દોઃ તેઓ જણાવે છે કે ,” સાહિત્ય સહરતા એક એવુાં
માંચ , એક એવી વ્યાસપીઠ છે કે જ્યાાં ગુજરાતી ભાષાના સાંવધવન અને સજવન
માટે અથાગ પ્રયત્ન ચાલે છે અને મારા જેવા નવયુવાનો માટે માતૃભાષા તવષે
ઘણુાં શીખવા મળે છે . મારે માટે તો એક એવી શાળા છે કે જ્યાાં મેં િજી
પાપા..પગલી માાંડી છે , પણ શીખવા-રમવા માટે જાણે મોકળુાં મેદાન છે .
ગમતી િે સ્વ-રચનાઃ
તારુાં સપનુાં મારી આાંખ ે શ રુ થાય ને ,
મારુાં સપનુાં તારી આાંખ ે પૂરુાં થાય
એમ હદવ સની શ રુઆત થાય.
િોઠ કાાંઈ ના િોલે ને આાંખ ો િાં ધુએ િમજે
આાંખ્ ય ુાંન ા આવકારે હદવસની શ રુઆત થાય.
ચોમાસાની ઋત િોય ને તભાંજા ઈએ આપણે ઘરમાાં
વ રસાદ ના સથવારે હદવસની શ રુઆત થાય.
પાંચ ાાંગ જોયા વગર ઉ ત્સવ ઉ જવીએ,
ચાિ'ને ચુાંિ નને સથવારે હદવસની શ રુઆત થાય.
- - - --------------------

તજાં દ ગી જીવવા એક પ્રકરણ જોઈએ,
િે મન મળવા એક સમીકરણ જોઈએ.
િૈ યે તચતરી શકાય એવુ,ાં રાંગીન એક વળગણ જોઈએ.
ગમ્મત ની રમત રમવા સારુાં,મજેદાર એક િાળપણ જોઈએ.
રગેરગમાાં વિી શકે એવુ,ાં નશાદાર એક સગપણ જોઈએ.
આજે ખુદ ા સાથે તમારા તવશે ચચાવ કરી,
વાતચીતનુ કૈં ક કારણ પણ જોઈએ.
ચાલે છે આ મશરૂફ તજાંદગી,ધારદાર કૈં ક પળોજણ જોઈએ.
આમ તો રામદરિારે તવતે છે સાાંજ,
"ધ્વતનત" ને હદવસ ભાાંગવા થોડી રામાયણ જોઈએ.
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પ્રકરણ -૬
ગુજ રાતી સાહિત્ય સહરતાના સજવક ોના
પ્રતસધ્ધ થયેલાાં પુસ્ તકોના નામો.
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પુસ્ તકનુાં નામ

પ્રકાર

સજવ ક

શબ્દોને પાલવડે

કાવ્ય સાંગ્ર િ

દેત વકાિેન ધ્રુવ

અક્ષરને અજવાળે

કાવ્ય સાંગ્ર િ

દેત વકાિેન ધ્રુવ

નીતરતી સાાંજ

કાવ્ય સાંગ્ર િ

સરયૂિન
ે પરીખ

Smile in Tear

કાવ્ય સાંગ્ર િ

સરયૂિન
ે પરીખ

Moist Petals

નવલકથા

સરયૂિન
ે પરીખ

એક ડગ ધરા પર

નવલકથા

પ્રવીણાિેન કડહકયા

જાગીને જોયુ તો

નવલકથા

પ્રવીણાિેન કડહકયા

તજગરના પપ્પા

નવલકથા

પ્રવીણાિેન કડહકયા

સાંઘ ષવની સોડમા

નવલકથા

પ્રવીણાિેન કડહકયા

ગરમ ચાય

ટુાં કી વાતાવ સાંગ્રિ

પ્રવીણાિેન કડહકયા

અવસર

ટુાં કી વાતાવ સાંગ્રિ

પ્રવીણાિેન કડહકયા

અાંત રનો અવાજ

કાવ્ય સાંગ્ર િ

પ્રવીણાિેન કડહકયા

મનોમાંથન

આધ્યાતત્મક તચાંતન

િે માિેન પટે લ

તનવૃતતિ ની પ્રવૃતતિ 

િે તૂલ ક્ષી લખાણો

તવજય શાિ

તનવૃતતનુાં તવજ્ઞાન

િે તૂલ ક્ષી લખાણો

તવજય શાિ

અાંત તમ સમયની આરાધના

િે તૂલ ક્ષી લખાણો

તવજય શાિ
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મન કે ળવો તો સુખ

િે તૂલ ક્ષી લખાણો

તવજય શાિ

આપવુ એટલે પામવુાં

િે તૂલ ક્ષી લખાણો

તવજય શાિ

વીજળીનાાં ઝિકારે

િે તૂલ ક્ષી લખાણો

તવજય શાિ

શબ્દ સ્પધાવ

િે તૂલ ક્ષી લખાણો

તવજય શાિ

વસવાટ તવદેશ ે

િે તૂલ ક્ષી લખાણો

તવજય શાિ

ટિુ ક એકાાંતનાાં ઓરડે થી

નવલક્થા

તવજય શાિ

આાંસ ુડે ચીતયાવ ગગન

નવલક્થા

તવજય શાિ

પતિ ાનો મિે લ

નવલક્થા

તવજય શાિ

નદી ફ્રેરવે વિે ણ

નવલક્થા

તવજય શાિ

રઝળપાટ

નવલક્થા

તવજય શાિ

દુલ વક્ષ્ ય

નવલક્થા

તવજય શાિ

કાવ્ય રસાસ્વાદ

કાવ્ય રસાસ્વાદ

તવજય શાિ

તવચાર તવસ્તાર

તવચાર તવસ્તાર

તવજય શાિ

ઉજળી રાતના કાળા પડછાયા

ટુાં કી વાતાવ સાંગ્રિ

તવજય શાિ

િોલીએ?

ટુાં કી વાતાવ સાંગ્રિ

તવજય શાિ

ફરી પાછુ એજ પ્રશ્નાથવ તચન્િ?

ટુાં કી વાતાવ સાંગ્રિ

તવજય શાિ

અમે પથ્થરના મોર કે મ
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તારા તવના મારુાં શુાં થશે?

ટુાં કી વાતાવ સાંગ્રિ

તવજય શાિ

વૃતિ  એક વૃતાાંત અનેક

ટુાં કી વાતાવ સાંગ્રિ

તવજય શાિ

િુાં એટલે તમે

કાવ્ય સાંગ્ર િ

તવજય શાિ

તમે એટલે મારુાં તવશ્વ

કાવ્ય સાંગ્ર િ

તવજય શાિ

મારા તવશ્વમાાં આપણે

કાવ્ય સાંગ્ર િ

તવજય શાિ

તમે અને મારુાં મન

કાવ્ય સાંગ્ર િ

તવજય શાિ

વા ઘાંટ ડીઓ

કાવ્ય સાંગ્ર િ

તવજય શાિ

દીપના અાંધારે

કાવ્ય સાંગ્ર િ

પ્રદીપ બ્રહ્ભટ્ટ

િુાં અને મારી ક્લમ

કાવ્ય અને લેખ સાંગ્રિ

અાંિ ુભ ાઇ દેસ ાઇ

આનાંદ મયી િા

ટુાં કી વાતાવ સાંગ્રિ

ડૉ ઇંદુિન
ે શાિ

ભાસઆભાસ

કાવ્ય સાંગ્ર િ

ડૉ ઇંદુિન
ે શાિ
મનોજ મિે તા

મન કલપ

કાવ્ય સાંગ્રિ

હ્યુસ્ તોનવી

કાવ્ય સુાંદરીની સાથે સાથે

કાવ્ય સાંગ્ર િ

તવશ્વદીપ િારડ

િાળ ગગન તવિાર

લેખ સાંગ્ર િ

શૈલ ા મુન્ શા

આશાદીપ

કાવ્ય સાંગ્ર િ

રમઝાન વીરાણી
અબ્દુલ રઝાક મેઘાણી

શુષ્ ક લાાંિા રસ્તે

ગઝલ સાંગ્રિ
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"રતસક"

અબ્દુલ રઝાક મેઘાણી
ભીની ભીની આાંખ ે

ગઝલ સાંગ્રિ

"રતસક"

2001

લેખ સાંગ્ર િ

ધીરુભાઇ શાિ

વન વગડાની વાતો

લેખ સાંગ્ર િ

ધીરુભાઇ શાિ

વન વગડાનાાં ફુ લ

લેખ સાંગ્ર િ

ધીરુભાઇ શાિ

વન વગડાની વાટે વાટે

લેખ સાંગ્ર િ

ધીરુભાઇ શાિ

વાતોનુાં વાવેતર્

લેખ સાંગ્ર િ

ધીરુભાઇ શાિ

િળવા િાસ્યનુાં પાનેતર

લેખ સાંગ્ર િ

ધીરુભાઇ શાિ

પ્લસ

લેખ સાંગ્ર િ

ધીરુભાઇ શાિ

Path towards better living

ચીમનભાઇ પટે લ
િળવે િૈ યે

િાસ્ય લેખો

"ચમન"

િળવાશો આ ભારે ભારે

કાવ્ય સાંગ્ર િ

હિાં મતભાઇ શાિ

દીલથી દીલ સુધી

કાવ્ય સાંગ્ર િ

તવશાલ મોણપરા

આધ્યાતત્મક કાવ્યો

કાવ્ય સાંગ્ર િ

મિમદ અલી પરમાર

પરાઈ ડાળનુાં પાંખ ી’

વાતાવ સાંગ્ર િ

નવીનભાઇ િેંકર

િે મવષાવ

વાતાવ સાંગ્ર િ

નવીનભાઇ િેંકર

’કલાંહકત’

વાતાવ સાંગ્ર િ

નવીનભાઇ િેંકર
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રાં ગભીની રાત્યુના
ાં સમ’

વાતાવ સાંગ્ર િ

નવીનભાઇ િેંકર

અરમાનોની આતશિાજી’

વાતાવ સાંગ્ર િ

નવીનભાઇ િેંકર

પુષ્ પગુચ્છ

કાવ્ય સાંગ્ર િ

સુરે શિક્ષી

આ ઉપરાાંત સ્વ.સુમનભાઈ અજમેરીના ૭૦ જે ટલાાં પુસ્તકો છે .
સાહિત્ય સહરતામાાં કે ટલાાંક સભ્યો એવાાં પણ છે જે ઓ લખે છે પણ
પુસ્ તક પ્રકાતશત કયાાં નથી.તેમના તવચારોને,ભાવોને, તનયતમત રીતે
મળતી િેઠકોમાાં રજૂ કયાાં છે . શ્રી દીપક ભટ્ટ,શ્રી મુકુન્દ ગાાંધી, શ્રી
પ્રશાાંત મુન શા, શ્રી િે માંત ગજરાવાલા,શ્રી તનતખલ મિે તા,શ્રી નરે ન્દ્ર વેદ ,
શ્રી પ્રકાશ મજમુદાર,શ્રી મધુસદુ ન દેસ ાઇ,શ્રીમતત વષાવ શાિ,શ્રી તનતીન
વ્યાસ, શ્રીમતત રક્ષાિેન પટે લ,શ્રીમતત ગીતા પાંડ્યા,શ્રીમતત માંજુલાિેન
પટે લ, શ્રી હકરીટ મોદી,શ્રી ભગવાનદાસ પટે લ વગેરે..
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ખરે ખર તો િધાાં જ સભ્યો પોતપોતાની રીતે સિાયકો રહ્યાાં છે પણ નીચેના
સભ્યોની નોંધ લેતાાં ખુિ આનાંદ ,ગૌરવ અને આભારની લાગણી થાય છે .
વેિ -સાઈટ સાંચ ાલનઃ શ્રી તવશાલ મોણપરા.
તસ્વીરકારઃ શ્રી જયાંત પટે લ, શ્રી નવીન િેંકર, શ્રી પ્રશાાંત મુન્ શા,
ડો.રમેશ શાિ અને શ્રી તવનોદ પટે લ.
અિે વાલોઃ શ્રી નવીન િેંકર, શ્રીમતત શૈલા મુનશા, શ્રી તવશ્વદીપ િારડ,
શ્રીમતત દેતવકા ધ્રુવ, શ્રી ચીમન પટે લ, શ્રીમતત પ્રવીણાિેન કડહકયા.
આતથવક સિાયઃ સાહિત્ય સહરતાની સુદામાપુરીમાાં કૃ ષ્ણ જેવા સભ્યો.
શ્રી િસમુખ દોશી, ડો.કોહકલા પરીખ, શ્રી િરકત ચારતણયા,
શ્રી રાિુ લ ધ્રુવ, ડો રમેશ શાિ, શ્રી પ્રદીપ બ્રહ્ભટ્ટ, શ્રી તવજય શાિ,
શ્રી દીપક ભટ્ટ, એડ્વોકે ટ હરતધ્ધિેન દેસ ાઈ, દીપક ભટ્ટ,
શ્રી મનસુખ વાઘેલા, શ્રી ચીમન પટે લ, ડો.કમલેશ લુલ્ા,
અને શ્રી નરે ન્દ્ર વેદ .
વ્યવસ્થાપનઃ શ્રી ધવલ મિે તા, શ્રી તનતખલ મિે તા, શ્રી નરે ન્દ્ર વેદ ,
શ્રીમતત દેતવકા ધ્રુવ, શ્રી દીપક ભટ્ટ, શ્રી તનતીન વ્યાસ,
શ્રી ફતેિ અલી ચતુર, શ્રી િે માંત ભાવસાર, શ્રી મુકુાંદ ગાાંધી,
શ્રી પ્રશાાંત મુનશા.દરે ક િેઠકમાાં અલપાિાર/ભોજન પીરસવાના કાયવમાાં
િાં મેશ ા સિાયક તરીકે ઃ ગીતાિેન ભટ્ટ, શૈલાિેન મુનશા,માંજુલાિેન પટે લ.
‘ગુજ રાત ગૌરવ’ નામના મેગ ેઝીનમાાં સજવકોની કૃ તતઓને પ્રગટ કરી,
તવના મૂલયે સૌને, તે મેગઝ
ે ીન વિેં ચવાની સતત તનસ્વાથવ સેવ ા
આપનાર શ્રી નુરુદ્દીન દરે હડયા.
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કાવ્યસજવન માટે ઈમેઇલ દ્વારા વકવ શોપ સમુ કાયવ કરી સજવકોને પ્રેહ રત
કરવા માટે ઉત્સાિી શ્રી ચીમન પટે લ,તવજય શાિ અને દેત વકા ધ્રુવ.
‘ગુજ રાતી સાહિત્ય સહરતા’ને જગમાાં ફે લાવનાર શ્રી તવજય શાિ અને
તવશ્વદીપ િારડ.
‘દશાતબ્દ મિોત્સવ’નુાં ભગીરથ કાયવ ૨૦૧૧માાં કુ શળતાથી કરવા માટે
શ્રી રસેશ દલાલ, દેતવકા ધ્રુવ, તવજય શાિ.
સાંસ્ થાના હિસાિો વ્યવતસ્થત રાખનાર શ્રી િે માંત ગજરાવાલા,
પ્રશાાંત મુનશા,નરે ન્દ્ર વેદ, સતીશ પરીખ.
પાંદ ર વષવથી દર મહિનાની િેઠક માટે પોતાના આવાસમાાં તનમાંતત્રત
કરનાર સૌ સભ્યો.
આ પુત સ્તકા માટે જરૂરી માહિતી પૂરી પાડનાર સૌ સભ્યો. સતવશેષ ે
શ્રી દીપક ભટ્ટ, શ્રી તવજય શાિ, દેત વકા ધ્રુવ અને નવીન િેંકર.
પહરચય તવભાગ માટે સાંકલન,લેખન અને ટાઈપીંગના કામ માટે ઃ
શ્રી નવીન િેંકર અને દેતવકા ધ્રુવ.
પ્રકાશનના કામમાાં ‘્રમીએટસ્પેસ’ દ્વારા માગવદશવન આપનાર શ્રી તવજય શાિ.
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હ્યુસ્ ટન ગુજરાતીઓથી અને તવતવધ કલાના કસિીઓથી ધિક્તુાં છે .પોતપોતાની
રુતચ અનુસાર જુ દા જુ દા પ્રકારના વતુળ
વ ો સાથે મળીને કમાલ કરતા રિે છે .છે લ્ાાં
પાંદ ર વષવથી કલાના કોઈ ને કોઈ રૂપે અિીં માતૃભાષાની સતત ઊજવણી થતી
આવી છે . દર મહિનામાાં એક વખત તનયતમત રીતે મળતી આ િેઠકે ઘણાાં
ગુજ રાતીઓની સજવનશતક્ત ખીલવી છે અને તવક્સાવી છે . તેનો િે તુ જ એ છે કે ,
ગુજ રાતી ભાષાને જીવાંત રાખવી અને તવતવધ રૂપે તવક્સાવવી. કતવ શ્રી આહદલ
મનસુરી,અદમ ટાંકારવી,રઈશ મનીઆર,પ્રીતત સેનગુપ્તા,અશરફ ડબ્િાવાલા,
મધુમતીિેન મિે તા, ડો.તવવેક ટે લર, નીલમિેન દોશી,સુમન શાિ,શોતભત
દેસ ાઈ, અનીલ જોશી , અિમદ ગુલ,કૃ ષ્ણ દવે વગેરે અનેક મિાનુભવોની
મુલ ાકાતે પણ મોટો ફાળો આમાાં નોંધાવ્યો છે .
આ સાહિત્ય સહરતાના લગભગ ૨૫ થી ૩૦ જેટલાાં સજવકો કતવતા રચે છે ,
વાતાવઓ લખે છે , સાંયક્ુ ત નવલકથાઓ ઘડે છે , નાટકો યોજે છે ,સાંગ ીત સજે છે ,
શેર ાક્ષરી રમે છે , ઊજાણી કરે છે અને એ રીતે ગુજરાતી ભાષાને આદર સહિત વાંદ ે
છે . અવરોધોની વચ્ચે પણ એક સામૂહિક આનાંદ માણે છે .ગુજરાતી સાહિત્ય
સહરતા ઉપરાાંત હ્યુસ્ટનના અન્ય પણ ગુજરાતી ગ્રુપ્ સ છે જેવાાં કે ગુજરાતી સમાજ,
સીનીયરો સીટીઝનનુાં મોટુાં ગુજરાતી વતુળ
વ , ગુજરાતી જૈન સેન્ ટર, સ્વામી
નારાયણ માંદીરનુાં ગુજરાતી વતુળ
વ ,ગુજરાતી નાટ્ય કલાકુ ાં જ વગેરે પોતપોતાની
રીતે ગુજરાતને ધિકતુાં રાખે છે .
છે લ્ાાં પાંદર વષવના ઈતતિાસ પર અને www.gujratisahityasarita.org.
પર તવિાંગાવલોકન કરશો તો જણાશે કે , એમાાં સતત પ્રવૃતતિ ઓ છે , ્રમમે ્રમમે
પ્રગતત છે ,છલ છલ છલકાતી સરસ્વતીની સમૃતધ્ધ છે અને િર કલાની તસતધ્ધ
છે .આ એક એવો માંચ છે જે માાં સજવક િોય કે ભાવક સૌને માટે અવકાશ છે .
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અિીં શબ્દ સાંધાન છે , ચમનના ફૂલો છે , િાળફૂલવાડી છે ,’રતસક’
ગઝલોનો ગુલદસ્તો છે ,શબ્દ-સુધા છે ,અનુભતૂ તનો અિે સાસ છે ,
મનોકલપ છે ,િઝલ છે ,તવચાર લિરી છે , તચાંતન-જગત છે .અિીં
મન -માનસ-મનન છે ,વન ઉપવન છે ,મન સરવર છે ,આધ્યાતત્મક
કાવ્યો છે ,િળવાશો ભારે ભારે છે !,સખીનો સથવારો છે ,રસદીપ છે ,
તચત્ર અને રાં ગ જગત છે ,અાંગત ડાયરીઓ છે ,આકાશેથી ગુજરાત દશવન
છે , આશાદીપ છે ,શેરાક્ષરીનુાં સાંકલન છે ,શબ્દોના પાલવ છે અને એ
ઉપરાાંત ઘણી િધી વ્યતક્તગત અતભવ્યતક્તઓ છે .
તવદેશમાાં રિીને અાંગ્રજી
ે ભાષાની સાથે સાથે ગુજરાતી ભાષાનુાં અને
માતૃભતૂ મનુાં જતન,સાંવધવન,તવસ્તાર અને તવકાસ એ જ મુખ્ય િે તુ છે .
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ગુજ રાતી સાહિત્ય સહરતાનાાં સજવકો
આ છે હ્યુસ્ ટનના આાંગ ણે ઊગેલો ગુજ રાતી ભાષાનો તુલસીક્યારો, જેમ ાાં રોજ અવનવા
િસ્ તે અક્ષર-જળનુાં તસાંચન થયા કરે છે , તવતવધ તવચાર-હકરણોના તેજ પથરાયા કરે છે
અને ભાવ કો તથા સિાયકોની શ ીતળ િવ ા ભળ્યા કરે છે . એ રીતે માતૃભાષાનો છોડ
લીલોછમ રાખવા પ્રયાસો થાય છે . આ નમ્ર અતભવ્યતક્ત સાથે, સૌ વ ાચકો અમારી આ
શ બ્દ-પૂજા માાં આનાંદ પૂવ કવ જોડાશ ે તેવ ી આશા છે .
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