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ુ રાતી સાહિત્ય સહરતા, હ્યસ્ુ ટનના ઈતતિાસની ઝાાંખી.
ગજ
( ભાગ-૨ ૨૦૧૫ થી ૨૦૨૧ )

2

केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ् कृता मूर्धजााः ।
िाण्येका समलंकरोवत पुरुषं या संस्कृता र्ायधते
क्षीयते खलु भूषणावन सततं िाग्भूषणं भूषणम् ॥

ુ રાતી સાહિત્ય સહરતાનો ઈતતિાસ દર્ાાવતાાં પ્રથમ પસ્ુ તકમાાં સપ્ટે. ૨૦૦૧ થી જૂન ૨૦૧૫
ગજ
ુ ીન ાંુ સચિત્ર આલેખન થય ાંુ છે . તેમાાં સાંસ્થાની સ્થાપના, પ ૂર્વભ ૂતમકા અને િેત,ુ પા પા પગલી,
સધ
ુ ાકાતે આર્ી ચ ૂકેલા
સાંસ્થાની પ્રવ ૃતિ અને પ્રગતતનો ક્રતમક ઈતતિાસ અને તર્કાસ, સાંસ્થાની મલ
ુ ર્ોની યાદી-ફોટા સહિત (૨૦૦૧ થી ૨૦૧૫), સાંસ્થાના સર્જકો, તેમનાાં પ્રતસધ્ધ થયેલાાં
મિાનભ
પસ્ુ તકોનાાં નામો, સાંસ્થાનાાં સિાયકો ર્ગે રેન ાંુ સચિત્ર આલેખન કરર્ામાાં આવ્ ાંુ છે .
તે પછી પાાંિ વર્ા વીતી ગયા. દર મહિનાની તનયતમત મળતી બેઠકોની તવગતો સાંસ્થાની સાઈટ
ગુજરાતી સાહિત્ય સહરતા,હ્યુસ્ટન (gujaratisahityasarita.org) પર ઉપલબ્ધ છે જ. પરાં ત ુ િવે જ્યારે આ

ુ ીની પ્રવ ૃતિઓ, મિેમાન લેખકો અને
દ્વિદર્ાબ્બ્દ વર્ા િાલી રહ્ાંુ છે ત્યારે માિા ૨૦૧૫થી આજ સધ
અન્ય સ્મરણીય ઘટનાઓનો સમાવેર્ કરવાન ાંુ જરૂરી બને છે એમ તવિારી આ એક અલગ
ર્ધારાનાાં પાનાાંઓની ફાઈલ તૈયાર કરી છે . આર્ા છે , સાંસ્થાના સૌ સભ્યો અને અન્ય સાહિત્યરતસક
ુ જનોને ગમર્ે.
સજ્ઞ
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દ્વિદશાબ્દદના અર્સર ટાણે….
ુ ેચ્છા સંદેશઃ
શભ
ુ ાઈ યશશ્ચાંદ્ર મિેતા તરફથીીઃ
પદ્મશ્રી તસતાાંશભ
Sitanshu Mehta

Sun, Sep 12 at 1:49 AM

આદરણીય દે વિકાબહે ન અને ‘સાવહત્ય સવરતા’નાાં સહુ પ્રેમાળ સાથીઓ,
‘સાવહત્ય સવરતા’-નાાં વનજાનાંદી પ્રિાહને િીસ િીસ િરસોથી તમે સભર અને વનમમળ િહેતો
રાખ્યો છે , એ તો ગુજરાતી સાવહત્યને ચાહનારાાં સહુ માટે આનાંદની ઘટના છે . એ બદલ તમને
સહુ ને અવભનાંદન અને શુભેચ્છા. અર્મશતકના આગલા ઓિારા સુર્ી તમારી સાવહત્ય સવરતાનાાં
જળ સભર િહેતાાં રહે, એ જો કે સહેલુાં કામ નથી. તે છતાાં (બલ્કે તેથી જ), તમારી એ માટે ની
શવિ અને કુ નેહમાાં વિશ્વાસ સાથે, તમને સિમ શુભેચ્છા અને આગોતરા આયોજનોમાાં
સહકારનો કૉલ.
આવિકા, ઇાં ગ્લેન્ડ, અમેવરકા, ઓસ્ટટર ે વલયા, યુરોપ અને એવશયાના અનેક દે શોમાાં કાયમી
િસનારાાં ભારતીય મૂળનાાં સ્ટિજનોની હિે તો સૈકાઓ લાાંબી જીિનસાર્ના આદર પ્રેર ે એિી
બની છે . પોતાનાાં વિવિર્ નિાાં િતનનાાં મુિ આકાશોમાાં ખીલિા-ઊડિાની સાથોસાથ
પોતાના મૂળ િતન સાથેનો ર્રમૂળનો નાતો કાયમ રાખિાનુાં કામ, પોતપોતાની લગનીથી અને
સૂઝસમજથી પોતપોતાની રીતે સહુ એ કરી બતાવયુાં છે . એ કામને વબરદાિિાનુાં અને
સાથોસાથ એનુાં સેલ્ફ-ઑવડટ કરિાનુાં કામ, બન્ને જરૂરી છે .
‘સાવહત્ય સવરતા’નુાં કામ જોઈ લાભશાંકર ઠાકરની પેલી પાંવિઓ યાદ આિે છે ેઃ ‘િાગીશ્વરીના
નેત્રસરોિરમાાંથી ખોબોક પાણી પી ફરી કામે િળગી જતા મારા વિપ્લિખોર વમત્રો, અિાજને
ખોદી શકાતો નથી અને ઊાંચકી શકાતુાં નથી મૌન.’ કવિતાનુાં એ સરોિર, સાવહત્યની આ
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સવરતા, એમને પેઢી-દર-પેઢી, િીસ, પચાસ, સો િરસો સુર્ી સભયાાં રાખિા એ જે-તે કામ નથી.
તમે બબ્બે દશકો સુર્ી એ કરી બતાવયુાં છે . તમારી એ શવિ, લગની, ખાંત બદલ અવભનાંદન.
1958માાં જન્મેલો અફઘાન કવિ મોહમ્મદ અફ્સર રાહબીન કહે છે ેઃ ‘I am a poemland.’.
પોતાની માતૃભાષાની કવિતાની સરજમીન, એ એક જ ભૂવમ, એક જ દે શ એને માટે બચ્યો છે .
આપ સહુ ને તો બબ્બે સમૃધ્ ર્ િતનની સાહ્યબી છે ! એનો લાભ તમને સહુ ને પૂરો મળે ! પોતાની
ગુજરાતી રચનાઓમાાં પોતાની સ્ટિકીય લાગણીઓને અવભવયિ કરિાનો આનાંદ જે-તે નથી.
એ જરૂર માણો. એ સાથે બીજાાં અનેક કિવયત્રી-કવિઓનાાં અદ્ભુત કાવયો, તમારા મૂળ
િતનમાાં જ નહીાં, તમારા નિા િતનમાાં પણ લખાયાાં છે અને લખાય છે , એનો શવિપ્રદ
આસ્ટિાદ લેતાાં રહેશો. િાલ્મીવક અને હોમર, કાવલદાસ અને દાન્તે, અર ે એવલયટ, ઑડેન, લોકામ
અને પાબ્લો નેરૂદા, તેમ જ અરુણ કોલાટકર, લાભશાંકર ઠાકર, કે . સવચ્ચદાનાંદન અને સુનીલ
ગાંગોપાધ્યાય -- એક િાર એમનો સ્ટિાદ લેતાાં આિડયુાં પછી મૂકિાનુાં મન ન થાય એિા એ સહુ
સિમકાલીન અને સમકાલીન સજમકો છે ! તમારી આસપાસનાાં રવળયામણી લાયબ્રેરીઓમાાં
દુ વનયાભરનુાં સાવહત્ય અનુિાદ રૂપે હાથિગુાં છે , એને પણ યથાિકાશ માણતાાં રહેશો, એ
આશાભરી શુભેચ્છા.
ફરી, િીતેલાાં બે દશકોમાાં તમે માણેલી સાવહત્યના આનાંદની ઉજાણી બદલ અવભનાંદન અને એ
ઉજાણીના અર્મશતક દરમ્યાન હ્યુસ્ટટનની ‘સાવહત્ય સવરતા’ને તટે , નિી નિી િાનગીઓ
ઉમેરાતી જાય, માટે શુભચ્ે છા.
સ્ટનેહિાંદન,
વસતાાંશુ યશશ્ચન્ર.
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From: Adam Tankarvi

Sat, Sep 4

ુ રાતી સાહિત્ય સહરતાના સર્જકતમત્રો,
ગજ
હ્યસ્ુ ટનમાાં બે દાયકાથી સાહિત્ય સહરતામાાં તમે સૌ સર્જનનૌકા તરાર્ો છો તે માટે અચભનાંદન.
શ્રી નટર્ર ગાાંધીના મેટાફરમાાં કિીએ તો આ નાયગ્રામાાં નૌકા તરાર્ર્ા જેર્ી પ્રવ ૃતિ છે .
તમારી ભાષાપ્રીતત એ જ પ્રેરકબળ. હુાં એનો સાક્ષી.
બે ર્ાર સાહિત્ય સહરતાના કાયવક્રમોમાાં સિભાગી થર્ાની મને તક મળી ત્યારે આપ સૌની
ુ ર્ થયેલો. સહિયારા પ્રયાસોથી તમે જે ર્ાતાર્રણ સર્જ્ું ુ છે તે સાહિત્યસર્જન
તનસબતનો અનભ
માટે પોષક છે .
ુ ેચ્છા.
બે દાયકાના ઓચ્છર્ ટાણે શભ
અદમ ટાં કારર્ી

**************************************************************************************
ુ ) UK.
From: Ahmad Lunat ( અિમદ ગલ
Fri, Sep 3 at 12:30 PM
Congratulations for organizing such a wonderful event. I wish pray for
a great success.
Kind Regards
Ahmad Lunat ‘Gul’
Chair; Gujarati Writers Forum, Batley U.K.

6

From: Anil Chavda

Wed, Sep 8

વિદે શી ભૂવિ પર િહે તી સ્વદે શી સરરતાને શુભકાિના
ગુજરાતી વિચરતી પ્રજા છે . સદીઓાેથી ઓા પ્રજા વ્યાપારાથે દે શ-વિદે શિાાં પ્રિાસનાે કરતી રહી છે . વિશ્વનાે
ભાગ્યે જ કાેઈ ઓેિાે દે શ હશે, જ્ાાં ગુજરાતી ન હાેય. ગુજરાતી જ્ાાં જાય ત્ાાં ગુજજરભૂવિનુાં ભાથુાં સાથે લેતાે
જાય. ઓાજે ઓિેરરકાિાાં લાખાે ગુજરાતીઓાે િસે છે . ગુજરાતી પ્રજા ભલે િાભાેિ છાેડીને વિદે શ સ્થાયી થઈ,
પણ તેિણે પાેતાની ભાષા, સાંસ્કૃવત ઓને સારહત્ને છાેડ્ાાં નથી. જ્ાાં ગયા ત્ાાં પાેતાનુાં ગુજરાતીપણુાં લેતા
ગયા. ખબરદારે કહ્ુાં છે તેિ, ‘જ્ાાં જ્ાાં િસે ઓેક ગુજરાતી ત્ાાં ત્ાાં સદાકાળ ગુજરાત!’ હ્ુસ્ટન સારહત્
સરરતા તેનુાં જીિાંત ઉદાહરણ છે . ઓેક નાનકડી ઘરઘરાઉ બેઠકિાાંથી પ્રગટે લાે સારહત્નાે દીિડાે ઓાજે સિગ્ર
હ્ુસ્ટનની ગુજરાતી પ્રજાના હૈ યાિાાં ઓજિાળુાં પાથરી રહ્ાે છે તે કે ટલા ઓાનાંદની િાત છે . ઓા જ તાે ઓાપણાે
સારહત્પ્રેિ છે , ઓા જ તાે ઓાપણાે ભાષાપ્રેિ છે . રાતરદિસ વિદે શી ભાષાિાાં રાચ્યા પછી પણ ઓાત્માનુાં
ઓજિાળુાં તાે ઓાપણે પાેતાની નનજી િાણીિાાંથી જ િેળિીઓે છીઓે. હ્ુસ્ટન સારહત્ સરરતાઓે ઓાિુાં નનજી
િાણીનુાં નાણુાં ઓેકઠાંુ કયુું છે તે િાટે તે ખરે ખર ખૂબ ધન્યિાદને પાત્ર છે .
ભારતથી ઓાિતા ઓનેક સારહત્કારાે પાેતાની કલાની સુગાંધ ઓહીં પીરસી ચૂક્યા છે . ઓા તક િને બબ્બે
ુ , સતીશ
િખત સાાંપડી છે તે િાટે હાં ુ િને સદભાગી િાનુાં છાંુ . હ્ુસ્ટન સારહત્ સરરતાના સભ્ાે શ્રી દે વિકા ધ્રવ
પરીખ તથા ઓન્ય તિાિ વિત્રાે પાેતાના ખાંત ઓને ખિીરથી ગુજરાતીપણુાં સતત જીિાંત રાખી રહ્ા છે . તેિના
ઓા પ્રયાસની ઉાંિર જાેતજાેતાિાાં િીસ િષજની થઈ ગઈ. સારહત્ સરરતા ઓત્ારે તેની યુિાનીિાાં છે ઓેિ કહે િુાં
જરાય ખાેટાંુ નથી. તેની ઓા િુગ્ધતા, સારહત્યત્ક જુસ્ાે ઓને જાેિ હરહાં િેશ ટકી રહે તેિી પ્રભુપ્રાથજના કરાં છાંુ .
ઈશ્વરને પ્રાથજના કે ઓા સરરતાનાાં જળ કદી ન સૂકાય ઓને નનરાં તર તેના ઓિૃતથી સાૈને પાિન કરતાાં રહે .
સારહત્ સરરતાના તિાિ સભ્ાેને, હ્ુસ્ટનિાસીઓાેને ગુજરાતી ગાૈરિ િુઠ્ઠી ઊાંચર
ે ાં બનાિિા િાટે રદલથી
શુભકાિનાઓાે પાઠિુાં છાંુ .
- ઓનનલ ચાિડા, ઓિદાિાદ
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Asharaf Dabawala
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સાંદેશ ઓેક સરરતાને, જે િહે છે સતત
કાેઈ પણ સાંસ્કૃવતનુાં કે ન્દ્ર ઓેની ભાષા છે , ઓને સારહત્ ઓે સાંસ્કૃવતના લાેકાે દ્વારા જીિાતા જીિનનુાં પ્રવતબબિં બ
છે . ઓેટલે ભાષા ઓને સારહત્ બાંને સાંસ્કૃવતના િહત્ત્વનાાં પાસાાં છે . હ્ુસ્ટન ગુજરાતી સારહત્ સરરતા છે લ્લા
િીસ િષજથી ગુજરાતી ભાષા ઓને સારહત્ના પ્રચાર ઓને પ્રસાર િાટે નનિઃસ્વાથજ ભાિનાથી સફળતાપૂિજક
કાયજરત છે ઓે િાતનાે ખૂબ જ રાજીપાે છે . બશકાગાે ઓાટજ સકજ લ િતી ઓને વ્યક્તિગત રીતે િારા તરફથી
ગુજરાતી સારહત્ સરરતાને ઓબભનાંદન ઓને શુભેચ્છા સાથે,
----ઓશરફ ડબાિાલા, બશકાગાે

Dinesh shah

Tue, Sep 7 at 4:53 PM

સાવહત્ય સવરતાના િીસ િષમ ની શુભ જયાંવત ના ઉજિણી પ્રસાંગે આપ સૌને આનાંદ સહીત
શુભેચ્છા અને અવભનાંદન પાઠિુાં છુાં. સાવહત્ય સવરતાની પ્રગવત ઉત્તરોઉત્તર િર્તી રહે તેિી
શુભેચ્છા. આ પ્રસાંગે એક નાની સરખી ભેટ આપ સૌને મોકલુાં છુાં. આ કવિતા મેં ગુજરાતી
વલટરરી એકે ડેમીની સ્ટથાપના પ્રસાંગે મોકલેલી.
" િરસાદને હુ ાં ઝાં ખતો જોઈને નાની િાદળી
ર્ન્ય છે અજાણ વમત્રો સ્ટથાપિા આ અકાદમી.
માળીઓ આ બાગના એક વદન ચાલી જશે
ખાતર પાણી નાખનારા એક વદન ભુલાઈ જશે
ફળો મીઠાાં આિશે ત્યાર ે બીજ િાિનાર ભુલાઈ જશે
પાણી પીશે થાક્યો મુસાફર કૂ િો ખોદનાર ભુલાઈ જશે
િષો િહી જશે અને આ વદન ઘડી ભુલાઈ જશે
ફિ સાવહત્યના કાં ઈ ફલ
ૂ ોની સુિાસ ફે લાતી હશે
આપુાં અાંતરથી શુભેચ્છા તિ પાથ પથરાતી જશે
આ નિભૂવમ નિી ચોપડી ગીતોથી ઉભરાતી જશે.
ફરીથી ખુબ ખુબ અવભનાંદન અને શુભેચ્છા સહીત ,
વદનેશ ઓ. શાહ , શાાંવત વનકે તન 2, ટિારીસ, ફ્લોવરડા, યુ.એસ.એ.
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દે તવકાબેનનો ઈમેલ મળ્યો. મને યાદ કયો તે બદલ હદલથી આભાર. આપ સૌને આર્ીવાાદ આપવા
ુ ેચ્છા હ્રદયથી આપી ર્કુાં . હુાં કોઈ મોટો સાહિત્યકાર નથી પણ હુાં
માટે કદાિ હુાં નાનો પડુાં પણ શભ
સાહિત્ય અને સાહિત્યકારના સર્જન માટે જે કાાંઈ તવિારતો િોઉં તે આપ સમક્ષ અચભવ્યક્ત કરી ર્કુાં .
મને આર્ા છે કે આપ સૌને મારી વાત ગમર્ે.
આપની પ્રવ ૃતતના સાક્ષી બનવાન ાંુ મને બે વખત સદભાગ્ય મળ્ય ાંુ છે . વળી મારા પ્રત્યેની
આપ સૌની લાગણીને મસ્તકે િડાવ ાંુ છાં. આપ સહુ હ્સ્ુ ટનમાાં દર મહિને પદ, પ્રતતષ્ઠા કે પ્રતસધ્ધધની
ુ રાતી સાહિત્યને જીવાંત રાખવા
લાલસા રાખ્યા વગર સાહિત્યની બેઠક ગોઠવીને પરદે ર્માાં પણ ગજ
જે પ્રયત્ન કરો છો તે વાંદનીય છે . સર્જકોને આપ આ બેઠકોમાાં પ્રોત્સાિન તો આપો છો પણ સાથે
ુ રાતમાાંથી
સાથે આત્મતવશ્વાસ પણ વધારો છો. ભારતભરમાાંથી હ્સ્ુ ટન આવતાાં અને ખાસ કરીને ગજ
આવતા સાહિત્યકારોને આપની બેઠકોમાાં ભાવપ ૂવાક તનમાંત્રણ આપી બોલાવો છો અને સન્માન પણ
કરો છો. તેમની સાહિત્ય કૃતતઓનો પહરિય આપી તેમન ાંુ વક્તવ્ય પણ ગોઠવો છો તે અત્યાંત
સરાિનીય બાબત છે . તે માટે ખોબલે ખોબલે અચભનાંદન
ુ રાતી સાહિત્ય સહરતાને ૨૦ વર્ા પ ૂરા થાય છે ત્યારે હુાં પણ િર્ાની લાગણી અનભ
ુ વ ાંુ છાં`.
ગજ
ુ રાતી સાહિત્યને
આપના આનાંદનો સિભાગી બનવાની તક આપી તે બદલ ખ ૂબ ખ ૂબ આભાર. ગજ
જીવાંત રાખવાના આપના ઉલ્લાસભેર પ્રયત્નમાટે હદલથી અચભનાંદન. હ્સ્ુ ટનમાાં રિેતો દરે ક
ુ રાતી, ગજ
ુ રાતી સાહિત્ય સહરતાનો સભ્ય બની આપણી ગજ
ુ રાતીને ત્યાાં જીવાંત રાખવા માટે
ગજ
ુ રાતી સાહિત્યનો આપ સૌના થકી પહરિય
કૃતતનશ્ચયી બની આપણને વારસામાાં મળે લ શ્રેષ્ઠ ગજ
મેળવે તેવી અભ્યથાના અને આર્ા. એક અપેક્ષા છે . જેની માત ૃભાર્ા અંગ્રેજી છે પણ તેમન ાંુ મ ૂળ
ુ રાતી છે તેઓ આપણાાં શ્રેષ્ઠ વારસાનો અંગ્રેજીમાાં આપના થકી આસ્વાદ મેળવે અને જેઓ
ગજ
ુ રાતી છે તેઓ શ્રેષ્ઠ અંગ્રેજી સાહિત્યનો ગજ
ુ રાતીમાાં આસ્વાદ મેળવે તેવો પ્રયત્ન પણ ગજ
ુ રાતી
ગજ
ુ ધ
સાહિત્ય સહરતા િારા આ બેઠકોમાાં થર્ે તો સોનામાાં સગ
ાં ભળર્ે.
ુ રાતી સાહિત્ય સહરતાના પ ૂરા થતાાં ૨૦ વર્ાની ઉલ્લાસભેર
ફરી એક્વાર અમે બન્ને ગજ
ુ ેચ્છા વ્યક્ત કરીએ છીએ અને સફળતા ઈચ્છીએ છીએ.
આનાંદની ઉજવણી માટે સૌ સભ્યો શભ
જનકભાઈના સ્નેિવાંદન
સાથે જયજજનેંદ્ર.
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Krishnkant Unadkat

Wed, Sep 8 at 7:46 AM

સ્ટનેહીશ્રી દે વિકાબેન અને સાવહત્ય સવરતાના સૌ વમત્રો,
સાવહત્ય સવરતાએ બે દાયકા પૂરા કયામ અને હજુ આ સવરતાનો પ્રિાહ ર્સમસી રહ્યો છે એ
ખુશીની િાત છે .
સાત સમાંદર પાર આપ સહુ એ ગુજરાતી ભાષાની જીિતી જ નહીાં પણ ર્બકતી રાખી છે .
અમેવરકાની સાંસ્ટકૃ વત અલગ છે , પરાં પરાઓ અલગ છે , એના કારણે આચાર અને વિચાર પણ
અલગ રહેિાના છે . એ િાતાિરણ આપ સહુ ના ગુજરાતી સાવહત્ય સજમ નમાાં દે ખાય છે અને
જીિાય છે .
કોરોનાના કપરા કાળમાાં પણ આપ સહુ એ સાવહત્યની આ સવરતાના સુકાિિા દીર્ી નહોતી
અને ઝૂમના માધ્યમથી િહેતી રાખી હતી એ મજાની ઘટના છે .
સાવહત્ય સવરતા અને તેની સાથે જોડાયેલા તમામ વમત્રોને અવભનાંદન પાઠિુાં છુાં. આપણી
ભાષાને જીિતી રાખિાના તમારા પ્રયાસોને વબરદાિુાં છુાં. અમને તમારુાં ગૌરિ છે . ભવિષ્યમાાં
પણ આપ સહુ એ આદર ેલો યજ્ઞ અવિરત ચાલતો રહે એિી ખૂબ શુભકામનાઓ.
-કૃ ષ્ણકાાંત ઉનડકટ,
લેખક/પત્રકાર,
અમદાિાદ.

Kanubhai suchak

Tue, Sep 7 at 2:41 PM

અવભનાંદન.
ગુજરાતી સાવહત્ય સવરતા સાંસ્ટથાના શુભકાયમકાળને ૨૦ િષમ પૂરાાં થાય છે એ દીઘમકાલ ખર ેખર
પ્રશાંસનીય અને અવભનાંદનને પાત્ર છે . કોઈ પણ સાંસ્ટથા શુદ્ધ, ઉચ્ચ અને વન:સ્ટિાથમ સેિાના
ઉદ્દેશ સાથે કાયમરત હોય તો પણ તેમાાં તે ધ્યેયમાાં માનનારાાં અને રસ ર્રાિનારાાં ઉત્સાહી
કાયમકરો અને સાંચાલકો હોય તો જ સફળતા મળે . પ્રિૃવત્ત સારી હોય તો રસ લેતા સભ્યો મળે
જ. સાંસ્ટથા, તેના કાયમકરો, સાંચાલકો અને સભ્યો બર્ાાં જ અવભનાંદનને પાત્ર છે . ગુજરાતી
સાવહત્ય સવરતાને િર્ુ કાયમરત િષોની શુભેચ્છા સવહત,
સવિનય,
કનુભાઈ સૂચક મુાંબાઈ. (સાવહત્ય સાંસદ)
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Mukesh Joshi

Fri, Sep 3 at 8:09 AM

તપ્રય દે તર્કાબિેન,

ુ ી પણ. વયસ્ત
અમેહરકામાાં રિીને તમે સહુ સાહિત્યની પ્રવ ૃતિ કરો છો એ જ નર્ાઈ છે અને ખશ

જીર્ન, શ્રોતાઓનો અભાર્, સાહિત્યન ુ ર્ાતાર્રણ .. આ બધ ાંુ ન િોર્ા છતાાં તમે સમય કાઢો છો..
ુ ી જાઓ છો અને સાહિત્યન ાંુ ર્ાતાર્રણ ઉભ ાંુ કરર્ા પ્રયાસો કરો છો એને સલામ છે .
લોકો સધ

ુ ેચ્છા.. સહુ સ્ર્સ્થ રિે અને મસ્ત રિે
આપ સહુ આમ જ આપણા સાહિત્યને જીર્ાંત રાખો એર્ી શભ
એર્ી પ્રભ ુ પ્રાથવના.
---મુકેશ જોશી
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ુ રાતી સાહિત્ય સહરતાની પ્રવ ૃતિને ૨૦ વર્ા થાય છે તે જાણીને આનાંદની લાગણી
હ્સ્ુ ટનની ગજ
ુ વ ાંુ છાં. ગજ
ુ રાતીમાાં આપણે કિેતા િોઈએ છીએ કે “આરાં ભે શર
ુ ા” પરાં ત,ુ તમે – ગજ
ુ રાતી
અનભ
ુ ા િતા તેવા જ આજે પણ છો. આ તમારા સૌની
સાહિત્ય સહરતાના સભ્યો - આરાં ભે જેવા શર
ુ રાતી ભાર્ા સાહિત્ય પ્રત્યેની મમતા અને તમારો ઉત્સાિ બતાવે છે . જ્યાાં અંગ્રેજી ભાર્ાન ાંુ
ગજ
પ્રભત્ુ વ છે એવા તવદે ર્ના આપણા વસવાટ વચ્િે રિીને આપણી માત ૃભાર્ાની જાળવણી કરવાન ાંુ
કામ દુષ્કર િોય છે . આવી સ્સ્થતતમાાં તમે સૌ તનયતમત ભેગા મળો છો અને તમારી સાહિત્ય સર્જનની
પ્રવ ૃતિને વેગ આપી તવકસાવતા રિો છો એ પ્રસાંર્નીય છે . તમારી આ પ્રવ ૃતિ વણથાંભી િાલ ુ રિો
ુ ેચ્છા પાઠવ ાંુ છાં.
એવી શભ
ચલ. હકર્ોર દે સાઈના વાંદન
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ુ રાતીના પ્રિાર અને પ્રસાર માટે કાયવરત ગજ
ુ રાતી સાહિત્ય સહરતા-હ્યસ્ુ ટન, આ ર્ષે
માત ૃભાષા ગજ
૨૧માાં ર્ષવમાાં પ્રર્ેશ કરે છે ત્યારે ...

સાહિત્યની ખેર્ના અને સૌને સાથે રાખીને,ઉિમ સાહિત્યન ાંુ જતન અને તસિંિન કરી રિી છે એ
સરાિનીય "યજ્ઞ કમવ"ને, ગઝલ પ ૂર્વક ર્ાંદન પાઠવ ાંુ છાં. સાથે-સાથે ઉિરોિર વયાપ ર્ધે અને
ુ કામના પાઠવ ાંુ છાં.
અનેકગણી નામના,યશ,પ્રતતષ્ઠા,અને કીતતિમાન પ્રાપ્ત કરે ,એર્ી શભ

ુ
અલગ અલગ સમયે,હ્યસ્ુ ટન સાહિત્ય સહરતાના માંિ પરથી મને ત્રણેક ર્ખત મારી ગઝલો પ્રસ્તત

કરર્ાન ાંુ સૌભાગ્ય પ્રદાન કરર્ા બદલ,એનો પણ આ તકે આભાર અને ગૌરર્ની લાગણી સાથે આભાર
ુ ,જે તે કતર્ઓ અને ગઝલકારોની એકેક
વયક્ત કરાં ુ છાં.સાંસ્થાએ આયોજન કરે લ દરે ક કાયવક્રમમાાં પ્રસ્તત
રિનાને બહુ જ બારીકાઇથી અને રસપ ૂર્વક માણી,યથોચિત કદરદાન પ્રતતભાર્ પાઠર્ર્ાનો
"ભાર્સભર" અચભગમ દાખર્નાર,સહુ સભ્યશ્રીઓની "ભાર્ના"ને ચબરદાવ ાંુ છાં.

આપણી આ સાંસ્થા, સતત અને અતર્રત ઉચ્િ સ્તરીય સ્તરને ર્રે એર્ી અભ્યથવના.
સહુ તમત્રો,ર્ડીલો, અને ભાર્કોની લાગણીને,મારા આ શેર િારા આદરપ ૂર્વક ર્ધાવ ાંુ છાં, કે...
તમારી િર દુઆઓ, બદદુઆથી બાદ રાખે છે
તમારાથી ર્ધારે , કોણ અમને યાદ રાખે છે !
- ડૉ.મિેશ રાર્લ

સૅન રૅ મોન,

કેચલફોતનિયા -્.ુ એસ.એ.
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નીલમ દોશી..

સપ્ટે . ૮,૨૦૨૧

િજુ તો ગઈ કાલની વાત.. આજે જાણે સ્મરણોની સોગાદ .
ુ રાતી સાહિત્ય સહરતા હ્સ્ુ ટન .. આ ર્બ્દ સાથે જ અનેક મીઠાાં સાંભારણાઓ ભીતરમાાં ઘ ૂઘવાટા
ગજ
કરી ઉઠયા. ભીતર સ ૂતેલા સ્મરણ પાંખીએ જાણે પાાંખો ફફડાવી અને એકસાથે અનેક સ્મ ૃતતઓ
િાઉકલી કરી ઊઠી. અને ભીતરમાાં.. કયાાંક વાાંિેલી કોઈ પાંસ્ક્ત પડઘાય છે .
“વિી ગયેલ કો ક્ષણ ઓગળે , ભીતર ભીના સ્મરણ ઓગળે .”
ુ રાતીઓ પોતાની માત ૃભાર્ાને જીવાંત રાખવા સતનષ્ઠ પ્રયાસો કરતા
સમદ્રુ પાર વસતાાં અનેક ગજ
રિે છે અને એ િારા પોતાનાાં મ ૂચળયાાંને લીલાછમ્મ રાખે છે . માત ૃભ ૂતમ અને માત ૃભાર્ા સાથે
ુ રાતીઓનાાં મજાના સપનાન ાંુ સદ
ુ રાતી
જોડાયેલા આવા અનેક ગજ
ાંુ ર પહરણામ એટલે હ્સ્ુ ટનની ગજ
સાહિત્ય સહરતા. ૨૦૦૧માાં નાનકડુાં બીજ રોપાય ાંુ અને આજે એના યૌવનકાળમાાં પ્રવેર્ીને
અનેકતવધ પ્રવ ૃતતઓથી અતવરત ધમધમી રહ્ાં ુ છે . અિી આવીને પોતાની સ્વરચિત કૃતતઓન ાંુ
વાાંિન કરીને, સાંતોર્ અને માગા દર્ાન સાથે પા પા પગલી પાડતા સર્જકોએ આજે સાહિત્ય જગતમાાં
ખાસ્સ ાંુ કાઠુાં કાઢય ાંુ છે એનો આનાંદ છે . એ તનતમિે આટઆટલા સર્જકો તનયતમત લખતા થયા છે એનો
યર્ તન:ર્ાંક પણે સાહિત્ય સહરતાને ફાળે જાય એવ ાંુ મને લાગ્ય ાંુ છે .
ુ ી લાગ્ય ાંુ છે . અિી બધાની વચ્િે
મને તો સાહિત્ય સહરતા મારી માત ૃસાંસ્થા િોય એવ ાંુ જ આજ સધ
મારી કૃતતઓન ાંુ પઠન કરવાનો લિાવો પણ મને મળ્યો છે . એમના સ્નેિે હુાં તવદે ર્માાં પણ મારે
તપયર આવી િોઉં એવો અિેસાસ મને કરાવ્યો છે એ કેમ તવસરાય ?

એ સ્નેિ તો અંતરની

છીપમાાં આજે પણ અકબાંધ સિવાયેલો છે .
ુ , પ્રવીણાબિેન કડહકયા, ર્ૈલાબિેન અને
તવજયભાઈ ર્ાિ, તવશ્વદીપ ભાઈ બારડ, દે તવકાબિેન ધ્રવ
ુ ેન પરીખ,િીમન ભાઈ પટેલ..આ અને
પ્રર્ાાંત ભાઈ મન્ુ ર્ા, ઇન્દુ બિેન અને રમેર્ભાઈ ર્ાિ, સરયબ
ુ ાસ આજે પણ ભ ૂલી નથી ર્કાઈ. એ સૌને આ મજાના
આવાાં તો અનેક નામો..જેમના સ્મરણોની સવ
ુ વાય છે .
અવસરે યાદ કરતા આનાંદ અનભ
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ુ ી આવી કોઈ પ્રવ ૃતિ સતત િલાવવી એ કઈ નાનીસ ૂની વાત િરગીઝ નથી. એ સૌને
વીસ વરસ સધ
હદલથી સલામ..વીસ વર્ોથી આ સદ
ાંુ ર કાયા અતવરત િાલ ુ રહ્ાં ુ છે એ જ બતાવે છે કે અિી કોઈને પદ,
પ્રતતષ્ઠા કે પ્રતસધ્ધધ કે એવા કોઈ જ સ્વાથાની લાલિ કે મોિ નથી. અિી તો છે માત ૃભાર્ાને જીવાંત
રાખવાની, એની સાથે જોડાયેલા રિેવાની ભાવના.
ુ કામનાઓ ર્બ્દો સાથે કે ર્બ્દો
આ સાંસ્થા અતવરત િાલતી રિે અને િાલતી રિેર્ે એ શ્રદ્ધા અને શભ
તવના પણ સતત સાથે જ િોવાની. સૌ સભ્યોને હદલથી અચભનાંદન અને અતવરત, ઉિરોિર પ્રગતત
કરતા રિે એવી માંગલ ભાવના સાથે અસ્ત.ુ
સૌને સાદર વંદન.. પ્રણામ..

Preety Sengupta

નીલમ દોશી.

Tue, Sep 7 at 4:40 PM

હ્યુસ્ટટન નગરમાાંની "ગુજરાતી સાવહત્ય સવરતા" નાાં સિમ સભ્યોને અવભનાંદન . ભાષા અને
સાવહત્ય વિષેનુાં કામ શરૂ કરિાની ઈચ્છા થાય, તે આનાંદદાયક બાબત ગણાય. એ અાંગે પ્રયત્નો
તેમજ અનેકવિર્ કાયમક્રમો થતા રહે , અને તે પણ આટઆટલાાં િષો સુર્ી સતત , એ હકીકત તો
સાચે જ પ્રશાંસાને પાત્ર છે . "સાવહત્ય સવરતા" તરફથી વનયવમત રીતે સ્ટથાવનક તથા
ગુજરાતથી આિતા સજમકોનુાં કાવય-પઠન રજૂ થતુાં રહે છે , તે જાણ હિે અહીાં તેમજ ગુજરાતમાાં થઇ
ગઈ છે . આ જ રીતે, આિનારાાં િષોમાાં પણ સક્રીય રીતે કામ થતુાં રહે , અને ભાષાની શુવદ્ધનો
આગ્રહ ક્યાર ેય વશવથલ ના થાય, તેિી શુભેચ્છા છે .

----------પ્રીવત સેનગુપ્તા , ન્યૂયોકમ
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Pancham Shukla U.K. Tue, Sep 7 at 11:32 AM
દે વવકાબહેન ,
ગુજરાતી સાવહત્ય સવરતાને ૨૦મી ઉજવણીની શુભેચ્છાઓ.
સસ્ટનેહ િાંદન,

રઈશ મનીઆર તરફથીઃ
ami raeesh Wed, Sep 8 at 11:12 PM
સદાય ર્િેતી સહરતા..
હ્યસ્ુ ટન સાહિત્યસહરતાના તમામ સર્જકો સાથે ઘરોબો છે . ર્ખતોર્ખત અલગ અલગ રીતે સહુને
મળર્ાન ાંુ થ્ ાંુ છે . સ્ર્દે શેય આટલી તનષ્ઠાથી કામ કરતા સર્જકોન ાંુ જૂથ મળવ ાંુ મશ્ુ કેલ છે ત્યારે તર્દે શની
તર્પહરત આબોિર્ામાાં તમે માત ૃભાષાના છોડને કરમાર્ા દીધો નથી, બલકે એ પાાંગરીને આજે 20
ર્રસની ર્યનો ઘટાદાર છાાંયડો બની ગયો છે ત્યારે મને અપાર આનાંદ થાય છે . આવ ાંુ તનયતમત પ્રવ ૃતિ
કરત ાંુ સાંગઠન, સાંસ્થા બની ગાંઠાઈ જર્ાને ર્િેત ાંુ રહ્યાં ુ છે કેમ કે એ આખરે તો સહરતા છે . ર્િીર્ટકારો કે
પદાતધકારીઓ નિીં પણ સર્જકો એનો પ્રાણ છે . એટલે આ સહરતા સદાય ર્િેતી રિેશે એની મને શ્રદ્ધા
છે . પ્રતતષ્ઠા કે પ્રતસદ્વદ્ધની બહુ ખેર્ના ર્ગર માત્ર પ્રહક્રયામાાં તલ્લીન રિીને રસ મેળર્ર્ો એ તો સ્ર્દે શે
ઘણા લોકોએ શીખર્ાન ાંુ બાકી છે , એ સત્ય તમે સહુ પિાર્ીને બેઠા છો.
તમારા જીર્નનો સાત્ત્ર્ક આનાંદ તમને શદદોના સાંગાથથી મળે છે એ ખરે ખર સરસ્ર્તીની કૃપા છે .
અમેહરકા જેર્ા દે શમાાં રિેવ ાંુ એટલે 'લક્ષ્મીના આશીર્ાવદ છે ' એ અતતપ્રિચલત ધારણાની સામે, આપે
સાકાર ક્ું ુ છે કે આપની સાથે સરસ્ર્તીના પણ આશીર્ાવદ છે .
ુ ેચ્છાઓ સ્ર્ીકારશો.
20મી ર્ષવગાાંઠે મારી શભ
રઈશ મનીઆર,
સરુ ત
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Shobhit Desai

Fri, Sep 3 at 9:18 AM

ુ ને May ૨૦૧૭માાં રુબરુ મળ્યો છાં . એ સાાંજનો તમારા બધાનો જુસ્સો ,
ઓિો … હુાં તમારા આખા ગ્રપ
ુ રાતી ભાષાની ગહરમા સાિર્ર્ાની લગની અને તમે સીનીયર સીટીઝન્સની સરે રાશ ઉમ્મરર્ાળા
ગજ
સૌએ મારી રિનાઓને આપેલો જુર્ાનજોધ પ્રતતસાદ અતર્સ્મરચણય છે .
ુ ેચ્છા 👏
ખ ૂબ ખ ૂબ અચભનાંદન અને શભ
SHOBHIT DESAI

ગઝલકાર શ્રી સુર ેશ ઝિેરી તરફથી િોટ્સએપ સાંદેશેઃ
ુ રાતી સાહિત્ય સહરતા,
પ્રતત :હ્યસ્ુ ટન ગજ
ુ રાતી સાહિત્ય સહરતાને ૨૦ ર્ષવ પ ૂરા થશે એ શભ
ુ પ્રસાંગે આપના તમામ
આ મહિને હ્યસ્ુ ટન ગજ
ુ ેચ્છાઓ.
િોદ્દે દારો અને સાહિત્યરતસક સભ્યોને મારી િાહદિ ક શભ
૨૦૦૧થી તમારી બેઠક શિેરમાાં તનયતમત રીતે મળતી આર્ી છે એ આનાંદની ર્ાત છે . ૨૦૦મી
બેઠકમાાં મને િાજર રિેર્ાનો મોકો મળે લો અને એમાાં બધાનો સાથ સિકાર તથા પ્રેમ મળે લો તે
િજી મને યાદ છે .
ુ રાતી સાહિત્ય સહરતાની પ્રવ ૃતિનો ઉિરોિર તર્કાસ થાય અને નર્ા નર્ા તશખરો પ્રાપ્ત
હ્યસ્ુ ટન ગજ
કરે એર્ી આશા,અપેક્ષા અને આકાાંક્ષા.
સાથે મબ
ાંુ ઈથી સરુ ે શ ઝર્ેરીના પ્રણામ.
તા ૫મી સપ્ટેંબર ૨૦૨૧.
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ુ ન શાિ
-- સમ

( સપ્ટેમ્બર ૩, ૨૦૧૨ : ્ ુ ઍસ એ )

સ્નેિીશ્રી દે તર્કાબેન :
કુ શળ િશો.
૨૦ ર્ષવ ! બહુ જ સારી પ્રગતત થઈ કિેર્ાય. હુાં તો પિેલેથી માન ાંુ છાં કે બે તમત્રોએ પોતે લખેલાાં
કાવય કે ર્ાતાવ એકબીજાની સામે રજૂ કરર્ાાં જોઈએ. તમે તો બે-થી ર્ધ ુ લેખકો મળતાાં રહ્ાાં છો એ
ર્ાતે પ્રસન્ન થર્ાય છે . દરે ક સર્જકને સ્પ ૃિા િોય છે કે એને અતધકારી ભાર્ક મળે . સમ્યક ભાર્ન
ુ રાતી સાહિત્ય સહરતા' જેર્ાાં અનૌપિાહરક સાંગઠનોમાાં
તર્ના સર્જન સાથવક નથી થત.ાંુ તમારા 'ગજ
તો સર્જકો સ્ર્યાં એકમેકના ભાર્કો રૂપે સહક્રય થતાાં િોય છે , એને હુાં મોટાંુ સદ્ભાગ્ય ગણાંુ છાં. 'સરુ ે શ
જોષી સાહિત્યતર્િાર ફૉરમ’ પણ અનૌપિારક સાંગઠન છે . એની પણ આ જ નીતતરીતત રિી છે .
અમે ૪૭ ર્ાતાવતશબચબર કયાવ છે , દરે કમાાં ઓછામાાં ઓછા ૨૦ ર્ાતાવકારો જોડાયા િોય. બધા
એકબીજાના શ્રોતા ભાર્ક સમીક્ષક -જે ગણો તે. િર્ે અમારી ઑનલાઇન ર્ાતાવતશચબર -માળા રૂપે
િાલે છે .
મને યાદ આર્ે છે કે ર્રસો પર હુાં તમારી એક સભામાાં આર્ેલો ને તમત્રોની રિનાઓ તર્શે િિાવઓ
ુ ેચ્છાઓ છે કે તમે સૌ સાહિત્યકાર તરીકેની કારહકદી તર્કસાર્ો અને એ પ્રકારે
થઈ િતી. મારી શભ
ુ રાતી ભાષા અને સાહિત્યની આ દૂ ર દે શાર્રે બેસી સેર્ા કરર્ાન ાંુ બળ મેળર્ો.
ગજ
ુ ન શાિ ( સપ્ટેમ્બર ૩, ૨૦૨૧ : ્ ુ ઍસ એ )
-- સમ
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Usha Upadhyay

Sat, Sep 11 at 7:42 AM

નમસ્કાર.
ુ રાતી સાહિત્ય સહરતા ૨૦ ર્ષવથી અતર્રત િાલ ુ રિી છે તે અત્યાંત આનાંદ અને ગૌરર્ની ર્ાત છે .
ગજ
અમેહરકા જેર્ા દે શમાાં દાયકાઓથી તમે સહુ ર્સ્યાાં છો, છતાાં માત ૃભ ૂતમ અને માત ૃભાષાને તમે ભ ૂલ્યાાં
નથી એ િકીકત તમારા સહુ માટે માન પ્રેરે છે . કોરોનાકાળમાાં પણ તમે ર્ચ્્અ
વ ુ લ માધ્યમથી સાહિત્ય
સાધના જારી રાખી એ સાિે જ તમારા સહુની ઊંડી તનસ્બતની પ્રતીતત કરાર્ે છે . માત ૃભાષા,ભારતીય
ુ રાતી સાહિત્ય સહરતા િારા જે જતન અને સાંર્ધવન થાય છે
સાંસ્કૃતત અને સર્જનાત્મકતાન ાંુ આ રીતે ગજ
તેને માટે તમામ િોદ્દે દારોને,સભ્યોને તથા સિયોગી સહુને િાહદિ ક અચભનાંદન પાઠવ ાંુ છાં અને તમારા
ુ કામના પાઠવ ાંુ છાં.
સહુનો ભાતર્ પથ તનરાં તર પ્રકાશમાન અને અર્નર્ી તસદ્વદ્ધઓથી સભર િો એર્ી શભ
સ્નેિાદર સાથે
ઉષા ઉપાધ્યાય

Vipool Kalyani

Wed, Sep 8 at 7:47 AM UK

િાહ ! મુખ્ ય પ્રિાહમાાં આપણી નોબત ઝાઝે રી સાંભળાતી ન હોય તેિાાં તેિાાં િાતાિરણમાાં બે
દાયકા લગી, સતત ગુજરાતી સાવહત્યની પ્રિૃવત્તનો ર્બકાર થતો રહે તેને, ભલા, શુાં કહીશુાં ? આિુાં
સાતત્ય જ્યાર ે મુખ્ ય પ્રિાહમાાં ય ઢીલુાંઢફ હોય તે િેળા તે પોરસાિી જાય. તમે આ પડ જાગતુાં રાખ્યુાં
છે તેની મને જાણકારી છે . તમાર ે ત્યાાં હયદરઅલી જીિાણી, રવસક મેઘાણી, ર્ીરુભાઈ શાહ,
વિજયભાઈ શાહ, નિીનભાઈ બેન્કર, ચીમનભાઈ પટે લ, ‘ચમન’ સરીખા કવિલેખકોની સવક્રયતા
રહેતી અને તેથી પણ તમારી સાંસ્ટથાને ખીલિાને મજબૂતાઈ સાાંપડતી.
હિે પછીનો તમારો પ્રિાસ હૂ ાં ફકારી તેમ જ પોષક બની રહો તેિી મનોકામનાઓ.
તમને દર ેકને આ અિસર ે િર્ાિીએ.
કુ શળ રહેજો.
સ્ટનેહાદારપૂિમક
વિપુલ કલ્યાણી UK http://glauk.org
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Dr. Vivek Tailor Fri, Sep 3 at 12:16 AM
વાિ... ખ ૂબ સરસ.
માદરે -વતનથી આટલે દૂ ર રિીને પણ આપ સહુ સાહિત્યની જ્યોત અનવરત પ્રજ્વચલત રાખો છો એ જાણીને ખ ૂબ
આનાંદ થયો... સહુ તમત્રોને હદલી અચભનાંદન અને અઢળક મબલખ સ્નેિકામનાઓ... સસ્નેિ,
તવવેક.

Take care...Dr. Vivek Tailor
*****************************************************************

ુ રાતી સાહિત્ય સહરતા હ્યસ્ુ ટં નને.......
કવિ શ્રી કૃષ્ણ દિે તરફથી....ગજ
કૈં ક ચબિંદુ એકઠાાં થઈ પ્રથમ સરવાણી બનો.
િાલો પછી ઝરણુાં બની વિીએ વનોવન

ને મળે વાતાવરણ એવુાં તવકસીએ ત્યાાં મનોમન
આપમેળે બે હકનારાની પકડ ઢીલી થર્ે.

તે પછી આરાં ભીએ યાત્રા ધરી કો નામ સહરતાનુાં

અને વ્િેવ ાંુ અમારાાં શ્વાસમાાં એવુાં ગથ
ાં ૂ ાયુ કે ગયા પેલા હકનારા ક્ાાં ?

થયાાં સાગર અમે ક્ારે ? કશુ’ાં યે યાદ ના, ને યાદ પણ ક્ાાંથી રિે ?
ત્યાાં આંખ જેની િો તનર્ાને સ્સ્થર

જેના િાથમાાં િો બાણ ને િો લક્ષ્યવેધી તીર
મોજા ઉછળે , મોજાાં ઉછળે ….

ુ રાતી સાહિત્ય કલા પ્રેમી તમત્રોન ાંુ મળવ ાંુ એટલે જ હ્સ્ુ ટનમાાં ગજ
ુ રાતી સાહિત્ય
કેટલાક ગજ

ુ રાતીઓની
સહરતાન ાંુ વ્િેતાાં થવ.ાંુ આ સાહિત્ય સહરતા આજે ઝરણામાાંથી તવર્ાળ નદી બનીને ગજ

ુ ાકા
નસનસમાાં વિી રિી છે .જે પણ સાહિત્યકાર,કતવ હ્સ્ુ ટન ગયા છે તેઓ આ સાહિત્ય સહરતામાાં ધબ
ુ જ પ્રેમાળ તમત્રોન ાંુ વદ
માયાા તવના પાછા નથી ફયાા. ખબ
ાં ૃ ભ ૂલી ર્કાય તેમ છે જ નિીં.

આજે આ સહરતાને વ્િેતાાં વ્િેતાાં વીસ વર્ા થયા છે ત્યારે હુાં મારો િરખ વ્યક્ત કયાા તવના રિી ર્કતો
નથી

કૃષ્ણ દવે. તા-૨૧-૯-૨૦૨૧
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શ્રી કુ મારપાળ દે સાઈ તરફથી
Kumarpal Desai Thu, Sep 23 at 1:22 AM

ુ ેચ્છા-સાંદેર્
શભ

મારા ચિત્તમાં સંગ્રિાયેલી સાહિત્ત્યક સંસ્થાઓના સંદર્ભે કેટલીક અવિસ્મરણીય ઘટનાઓમાં એક છે
ુ રાતી સાહિત્ય સહરતામાં કેટલાંક ગજ
ુ રાતી સાહિત્યરવસકો સાથેનો સંિાદ કેટલાંક િર્ષો
હ્યસ્ુ ટનની ગજ
ુ રાતી સાહિત્ય સહરતાના કાયયક્રમમાં આવ્યો િતો, ત્યારે ઉપસ્સ્થત સાહિત્ય પ્રેમીઓની
અગાઉ ગજ
ુ રાતી ર્ભાર્ષા, સાહિત્ય અને સંસ્કૃવત માટે િાિના જોઈ િતી, તે આજે પણ એટલી જ મન
આંખમાં ગજ
પ્રત્યક્ષ છે . એ સમયે ઉપસ્સ્થત સ્િજનોમાંથી શ્રી વિજય શાિ અને શ્રી કમલેશ લ ૂલાનાં એ પછીના
કાયોની જાણકારી પણ પ્રાપ્ત થતી રિી છે .
આજે આ સંસ્થાને િીસ િર્ષય પ ૂરા થાય છે , ત્યારે આપ સહુએ સામા પ ૂરે તરીને મેળિેલી વસદ્ધિ
ુ રાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગજ
ુ રાત’ એ િાતન ંુ તમે સહુએ
બદલ અચર્ભનંદન આપ ંુ છં. ‘એક ગજ
ુ ી તમે ગજ
ુ રાત, ગજ
ુ રાતી ર્ભાર્ષા અને ગજ
ુ રાતી સાહિત્યની
ગૌરિ કર્ું ુ છે . સતત આટલાં િર્ષો સધ
અસ્સ્મતા જાળિી છે . આિી આપ સહુની ર્ભાર્ષા-સાહિત્ય પ્રત્યેની અગાધ િાિના માટે ધન્યિાદ.
ુ રાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ દ્વારા ગજ
ુ રાતી ર્ભાર્ષા, સાહિત્ય અને સંસ્કૃવતન ંુ તથા ગજ
ુ રાતની
િાલમાં અમે ગજ
ુ રાતી વિશ્વકોશ (એન્સાઈક્લોવપહિયા)નાં 23000
અસ્સ્મતા પ્રગટાિિાન ંુ કાયય કરીએ છીએ, જેમાં ગજ
લખાણો ધરાિતા, 25000 પ ૃષ્ઠોમાં સમાિેશ પામતાં 25 ગ્રંથો, બાળવિશ્વકોશનાં દસ ર્ભાગ,
‘વિશ્વવિિાર’ નામન ંુ સામવયક, એકસોથી િધ ુ ગ્રંથોની શ્રેણી તથા સાહિત્ત્યક કાયયક્રમોનો સમાિેશ
થાય છે .
ુ રી િાયજેસ્ટ’માં પણ વિશ્વકોશ સિયોગ આપી રહ્યં ુ છે . વિશ્વકોશન ંુ મખ
ુ પત્ર
તાજેતરમાં ‘ગર્જ
‘વિશ્વવિિાર’ અમે આપને મોકલિા ઇચ્છીએ છીએ, તો આપની સંસ્થાન ંુ સરનામ ંુ પણ મોકલશો.
આપ સહુના સાહિત્યપ્રેમને ખ ૂબ અચર્ભનંદન અને એમાં અિીંથી અમે કોઈ પણ પ્રકારે ઉપયોગી થઈ
શકીએ તેમ િોય, તો જણાિશો. અમને જરૂર આનંદ થશે.
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મિેમાન સર્જકો, સન્માનીય પ્રસાંગો અને નોંધપાત્ર ઉલ્લેખો..
•

૨૦૧૫
જુલાઈ મહિનામાાં કેચલફોતનિયાના ૯૬ વર્ાની વયના લેખક અને કોમ્યતુ નટી એક્ટીવીસ્ટ શ્રી.
ુ ાર દાદા સાથે -(બેઠક નાં ૧૫૬)સગ
ુ રલેન્ડના ઈમ્પીહરયલ પાકા રીક્રીએર્ન
િહરકૃષ્ણ મજમદ
સેન્ટર િોલમાાં બેઠક…

•

ઓગસ્ટ મહિનામાાં સરુ તના ખ્યાતનામ કતવ, િાસ્યકાર, નાટયકાર, ગીતકાર અને ગઝલકાર
ુ રલેન્ડ, ટેક્સાસ, ટી.ઈ. િરમન
ડોક્ટર રઈર્ મનીઆર સાથે એક મસ્તીભરી, સાાંજ, સગ
સેન્ટરમાાં બેઠક નાં.૧૫૭…

૨૦૧૬
•

માિા મહિનામાાં, જેવીબી પ્રેક્ષા મેડીટેર્ન િોલમાાં, કતવ શ્રી અતનલ િાવડા સાથે–૧૫૦
ુ રાતી સાહિત્યપ્રેમીઓની ઉપસ્સ્થતતમાાં બેઠક નાં ૧૬૨..
જેટલા ગજ

•

ુ રલેન્ડના માટલેજ રોડ ખાતેના
એતપ્રલ મહિનામાાં ખ્યાતનામ લેચખકા નીલમ દોર્ી સાથે, સગ
િોલમાાં બેઠક નાં ૧૬૩…

•

મે મહિનામાાં જાણીતા અને માનીતા, કવતયત્રી પન્નાબેન નાયકની સાથે હ્સ્ુ ટનના એલરીજ
પાકા ના રીક્રીએર્ન સેન્ટર ખાતે બેઠક નાં ૧૬૪…
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•

જુન મહિનામાાં લેખક શ્રી ભાગ્યેર્ જિા સાથે ઑસ્ટીન પાકા વેના િોલમાાં ૧૬૫મી બેઠક…

•

નવેમ્બર મહિનામાાં સૌરાષ્ર યતુ નવતસિહટના વાઈસ િાન્સેલર ડો. બળવાંતભાઈ જાની સાથે
ુ રલેન્ડના કોમ્યન
ુ ીટી સેન્ટરમા...
૧૭૦મી બેઠક, સગ

• ૨૦૧૭

•

ુ રલેન્ડ ના માટલેજ રોડ પર આવેલા
મે મહિનાની પાાંિમી તારીખે ૧૭૪મી બેઠક સગ
રીક્રીએર્ન સેન્ટરના િોલમાાં આમાંતત્રત કતવ શ્રી ર્ોચભત દે સાઈ સાથે...

•

ુ રલેન્ડના રીક્રીએશન
મે મહિનાની ૨૦મી તારીખે ગઝલકાર ડો. મિેશ રાર્લ સાથે સગ
સેંટરના િોલમાાં ૧૭૫મી બેઠક…

•

ુ રલેંડના કોમ્્તુ નટી સેંટરમાાં ૧૭૮મી બેઠકમાાં સાંસ્થાના જ આદરણીય
સપ્ટે. મહિનામાાં સગ
સભ્ય અને નાસાના સર્ોચ્િ ર્ૈજ્ઞાતનક શ્રી ડો. કમલેશ લલ્ુ લાને તેમની અર્કાશ અને
તર્જ્ઞાન ક્ષેત્રમાાં સાધેલ ઝળિળતી તસદ્વદ્ધઓ બદલ ( Glorious Achievement Award) નામે
એક તર્તશષ્ઠ એર્ોડવ મળ્યો િતો તે અંગે સાહિત્ય સહરતાએ તેમન ાંુ સન્માન ક્.ું ુ

•

ુ ની પત્રશ્રેણી ‘આથમણી
૨૦૧૭ના હડસેમ્બર મહિનામાાં સાંસ્થાના સભ્ય દે તર્કાબિેન ધ્રર્
ુ રાતી સાહિત્ય પહરષદે ડાયસ્પોરા પાહરતોતર્ક ઘોતર્ત કયું ુ તે અંગે
કોરનો ઉજાસ” જેને ગજ
ુ ન ાંુ ૧૮૦મી બેઠકમાાં પ્રર્સ્સ્ત પત્ર
સાંસ્થાના કતમહટ મેમ્બસા અને સૌ સભ્યોએ દે તવકાબેન ધ્રવ
અપાણ કરી સન્માન કય.ું ુ
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• ૨૦૧૮
•

માિા મહિનામાાં હ્સ્ુ ટનના પ્રેક્ષા મેડીટેર્ન સેન્ટરના િોલમાાં. ‘તવશ્વપ્રવાતસની અને કવતયત્રી
પ્રીતતબેન સેનગપ્ુ તા સાથે બેઠક નાં ૧૮૩…

•

ુ રલેન્ડના રીક્રીએર્ન સેન્ટરમાાં
મે મહિનામાાં સાહિત્ય સહરતાની ૧૮૫મી બેઠક સગ
સરુ તના, ખ્યાતનામ તેજાબી અને સ્પષ્ટવક્તા લેચખકા કાતમનીબેન સાંઘવી સાથે...

•

સપ્ટે. મહિનામાાં પ્રેક્ષા મેહડટેર્ન સેન્ટરના િોલમાાં મબ
ાંુ ઈના જાણીતા કતવ અને માંિના
ુ ેર્ જોર્ી અને અમદાવાદના યવ
ુ ાન કતવ અને રજૂઆતના રાજવી શ્રી
મિારથી શ્રી મક
અતનલ િાવડા સાથે બેઠક નાં ૧૮૯....

•

૨૦૧૯
ુ રલેન્ડ’ ના રીક્રીએર્ન સેન્ટરમાાં સાહિત્ય સહરતાની ૧૯૪મી અન્ય
ફેબ્ર.ુ મહિનામાાં ‘સગ
ભાર્ાના (મિારાષ્ર માંડળના), મિેમાન તરીકે આવેલ શ્રી તમચલન્દભાઈ ફડકે સાથે બેઠક….

•

ુ રલેન્ડ કોમ્યન
ુ ીટી િોલમાાં, હિન્દીભાર્ી તવદુર્ી કવતયત્રી અને રાઈસ
માિા મહિનામાાં સગ
યતુ ન.ના અધયાપક શ્રીમતી સહરતાબિેન મિેતા સાથે ૧૯૫મી બેઠક

•

...

મે મહિનામાાં સાહિત્ય સહરતા, હ્સ્ુ ટનના માાંડવે ‘જૂઈમેળા’નો ઉત્સવ..ઑસ્ટીન પાકા વે,
ુ રલેન્ડના કોન્ફરન્સ સેન્ટરમાાં, જૂઈમેળાના પ્રણેતા કવતયત્રી ડો ઉર્ાબિેન ઉપાધયાયની
સગ
િાજરીમાાં ૧૯૭મી બેઠક…..
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•

ઑગષ્ટ મહિનામાાં ભવ્ય રીતે સાહિત્ય સહરતાનો “૨૦૦મી બેઠકનો જલસો” ઠસ્સાદાર રીતે
ઉજવાયો. તે સમયે અતતતથતવર્ેર્ િતા મબ
ાંુ ઈના ગઝલકાર શ્રી સરુ ે ર્ ઝવેરી..

•

ુ ી.ના વાઇસ િાન્સેલર ડો. દાઉદભાઈ ઘાાંિી અને
ઓક્ટોબર મહિનામાાં ૨૦૧૯-પાટણ યન
ુ રાત યતુ નવતસિહટ સાથે સાંકળાયેલા તથા ગાાંધવા મિાતવદ્યાલય સાથે જોડાયેલા ડો.
ગજ
જનકભાઈ ર્ાિ સાથે- બેઠક નાં ૨૦૨.

• ૨૦૨૦
•

૨૦૨૦- માિા મહિનામાાં સાહિત્ય સહરતાની પિેલી ‘વોટ્સ-એપ’ બેઠક યોજાઈ. કોરોના
વાયરસને કારણે, ૨૦૫ બેઠકો પછીની આ તવર્ેર્ બેઠક થકી સાંસ્થાના ઈતતિાસમાાં આ એક
નવ ાંુ પાન ાંુ ઉમેરાય.ાંુ

•

એતપ્રલ મહિનાથી ઝુમ બેઠકોની ર્રૂઆત થઈ. જૂન મહિનાની ઝુમ બેઠકમાાં હ્સ્ુ ટનના
ુ ા-પ્રતતભા રાધા મિેતાન ાંુ માંત્રમગ્ુ ધ વક્તવ્ય. .
ઈતતિાસમાાં પ્રથમ વખત એક તેજસ્વી યવ

•

ઓગષ્ટ મહિનામાાં વાતાા અંગે અમદાવાદના લેચખકા શ્રીમતી શ્રધધા ભટ્ટ સાથે તેમની
વાતાાઓન ાંુ વાાંિન… ઝુમ બેઠક નાં ૨૧૧.

•

નવેમ્બર મહિનામાાં ૨૧૪મી બેઠક, આંતરરાબ્ષ્રય ગઝલની મસ્તીભરી બેઠક લાંડન ય.ુ કે થી
ુ લીર્ ગઝલો માટે ખ ૂબ જાણીતા અને સફુ ી ગઝલકાર તરીકેન ાંુ માન
જાણીતા ગઝલકાર, ગજ
મેળવી ચ ૂકેલા છે તે આદરણીય શ્રી અદમભાઈ ટાં કારવી સાથે....

•

ુ રાતી ‘પ્રમખ
ુ પેડ’ ના સાંર્ોધક તવર્ાલભાઈ
નવેમ્બર મહિનાની બેઠકમાાં સાંસ્થાના સભ્ય ગજ
મોણપરાની નવ અને પાાંિ વર્ાની હદકરીઓ ચિ. સ્વરા અને આજ્ઞા જેઓ આટલી કુ મળી
ુ રાતી ભાર્ા અને કક્કો બારાખડીને સરળ ભાર્ામાાં ઉદાિરણ સહિત, અમેહરકન
વયે ગજ
24

ુ િેનલ પર મ ૂકે છે . એમની આ પ્રવ ૃતતને પ્રોત્સાિન આપવા સાંસ્થા
પધધતતથી યટુ યબ
તરફથી આ બાળકીઓને પ્રોત્સાિન પત્ર અપાણ કરવામાાં આવ્ય.ાંુ

• ૨૦૨૧
•

ુ રી મહિનામાાં સપ્ર
ુ તસદ્ધ ર્ાયર, ગઝલકાર ડો. મિેર્ભાઈ રાવલ સાથે ઝૂમ બેઠક નાં
ફેબ્રઆ
૨૧૭.

•

ુ તીબિેન મિેતા
માિા મહિનામાાં ૨૧૮મી બેઠક તર્કાગોથી ડો.અર્રફભાઈ અને ડો. મધમ
તથા કેલીફોનીયાથી ડો. મિેર્ભાઈ રાવલ સાથે….

•

ુ ી ઘરમાાં બેસી ને Zoom પર બેઠકો કયાા પછી ૨૧૯મી બેઠક
લગભગ સવા વર્ા સધ
એતપ્રલ મહિનામાાં, લોસ્ટ હક્રક પાકા ના ખલ્ુ લી જગામાાં માસ્ક સાથે…

•

મે મહિનામાાં ૨૨૦મી બેઠક ગઝલકાર શ્રી જર્ાિર બક્ષી સાથે…

•

જૂલાઈ મહિનાની ૨૨૨મી બેઠક (ઝૂમ) ર્ાતાવકાર શ્રી આનાંદરાર્ ચલિંગાયત સાથે.

•

ુ ાઈ યશશ્ચાંદ્ર સાથે.
ઑગષ્ટ મહિનાની બેઠક નાં ૨૨૩ (ઝૂમ) પદ્મશ્રી તસતાાંશભ

25

ુ ીીઃ તસ્વીરો સાથેીઃ
આમાંતત્રત સર્જકો સાથે ૨૦૧૫ થી ૨૦૨૧. સધ
ુ બ યાદીીઃ
વર્ાના અનક્રુ મ મજ

૨૦૧૫
ુ ીઃ શ્રી ધવલ મિેતા, ઉપપ્રમખ
ુ ીઃ શ્રી તનચખલ મિેતા,
પ્રમખ
ુ
ખજાનિીીઃ શ્રી નરે ન્દ્ર વેદ, સલાિકારીઃ દે તવકા ધ્રવ

૨૦૧૫- જુલાઈ મહિનામાાં કેચલફોતનિયાના ૯૬ વર્ાની વયના લેખક અને કોમ્યતુ નટી એક્ટીવીસ્ટ
ુ ાર દાદા સાથે...
શ્રી. િહરકૃષ્ણ મજમદ

26

૨૦૧૫-ઓગસ્ટ મહિનામાાં સરુ તના ખ્યાતનામ કતવ, િાસ્યકાર, ગીતકાર અને ગઝલકાર ડોક્ટર
રઈર્ મનીઆર સાથે..

૨૦૧૬:

ુ ીઃ ડોક્ટર શ્રીમતત ઇન્દુબિેન ર્ાિ, ઉપપ્રમખ
ુ ીઃશ્રીમતી પ્રતવણાબિેન કડહકયા
પ્રમખ
ખજાનિીીઃ શ્રી.સતીશ પરીખ, સલાિકારીઃ શ્રી. અર્ોક પટેલ

૨૦૧૬-માિા મહિનામાાં, જેવીબી પ્રેક્ષા મેડીટેર્ન િોલમાાં, કતવ શ્રી અતનલ િાવડા સાથે.
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૨૦૧૬- એતપ્રલ મહિનામાાં ખ્યાતનામ લેચખકા નીલમ દોર્ી સાથે...

28

૨૦૧૬- મે મહિનામાાં જાણીતા અને માનીતા, કવતયત્રી પન્નાબિેન નાયક સાથે.

29

૨૦૧૬- જુન મહિનામાાં કતવ શ્રી ભાગ્યેર્ જિા સાથે..

30

૨૦૧૬-નવેમ્બર મહિનામાાં સૌરાષ્ર યુતનવસીટીના વાઈસ િાન્સેલર ડો. બળવાંતભાઈ જાની સાથે..

• ૨૦૧૭
ુ - શ્રી. સતતર્ પરીખ, ઉપપ્રમખ
ુ શ્રી. તનતીન વ્યાસ,
પ્રમખ
ુ વાઘેલા,
ખજાનિી/હિસાબનીર્-શ્રી મનસખ
સલાિકારીઃ શ્રી. અર્ોક પટેલ

31

૨૦૧૭-મે મહિનામાાં આમાંતત્રત કતવ શ્રી, ર્ોચભત દે સાઇ સાથે.

૨૦૧૭-ફરીથી મે મવહનામાં ૨૦મી તારીખે , બે એરીઆના ફે મીલી વફઝીવશયન અને
ગઝલકાર ડોક્ટર મહેશ રાવલ સાથે...

32

ુ રલેંડના કોમ્્તુ નટી સેંટરમાાં ૧૭૮મી બેઠકમાાં સાંસ્થાના જ આદરણીય સભ્ય
સપ્ટે. મહિનામાાં સગ
અને નાસાના સર્ોચ્િ ર્ૈજ્ઞાતનક શ્રી ડો. કમલેશ લલ્ુ લાને તેમની અર્કાશ અને તર્જ્ઞાન ક્ષેત્રમાાં
સાધેલ ઝળિળતી તસદ્વદ્ધઓ બદલ ( Glorious Achievement Award) નામે એક તર્તશષ્ઠ એર્ોડવ
મળ્યો િતો તે અંગે સાહિત્ય સહરતાએ તેમન ાંુ સન્માન ક્.ું ુ

ુ ની પત્રશ્રેણી
૨૦૧૭ના હડસેંબર મહિનામાાં સાંસ્થાના સભ્ય શ્રીમતી દે તવકાબિેન ધ્રિ
ુ રાતી સાહિત્ય પહરર્દે ડાયસ્પોરા પાહરતોતર્ક ઘોતર્ત કયું ુ તે
“આથમણી કોરનો ઉજાસ” જેને ગજ
ુ ન ાંુ ૧૮૦મી બેઠકમાાં પ્રર્સ્સ્ત પત્ર
અંગે સાંસ્થાના કતમહટ મેમ્બસા અને સૌ સભ્યોએ દે તવકાબિેન ધ્રવ
અપાણ કરી સન્માન કય.ું ુ
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૨૦૧૮
ુ - શ્રી. સતતર્ પરીખ, ઉપપ્રમખ
ુ શ્રી. તનતીન વ્યાસ.
પ્રમખ
ુ વાઘેલા.
ખજાનિી/હિસાબનીર્-શ્રી શ્રી. મનસખ
ુ દોર્ી.
સલાિકારીઃ શ્રી િસમખ

૨૦૧૮-માિા મહિનામાાં
તવશ્વ પ્રવાતસની લેચખકા શ્રીમતી પ્રીતત સેનગપ્ુ તા સાથે...

૨૦૧૮-મે મહિનામાાં સાહિત્ય સહરતાની ૧૮૫મી બેઠક
ખ્યાતનામ લેચખકા કાતમનીબિેન સાંઘવી સાથે..

34

ુ ેર્ જોર્ી
૨૦૧૮-સપ્ટે. મહિનામાાં કતવ શ્રી મક
અને કતવ શ્રી અતનલ િાવડા સાથે....

૨૦૧૮-સપ્ટે. મહિનામાાં મબ
ાંુ ઈના જાણીતા કતવ અને માંિના મિારથી શ્રી મકુ ેર્ જોર્ી અને
ુ ાન કતવ અને રજૂઆતના રાજવી શ્રી અતનલ િાવડા સાથે....
અમદાવાદના યવ
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૨૦૧૯
ુ શ્રી. ફતેિઅલી િતરુ , ઉપપ્રમખ
ુ શ્રીમતી ર્ૈલાબિેન મન્ુ ર્ા
પ્રમખ
ુ
ખજાનિીીઃ અવનીબિેન મિેતા, સલાિકાર શ્રીમતી દે તવકાબિેન ધ્રવ

ુ રી મહિનામાાં અન્ય ભાર્ાના (મિારાષ્ર માંડળના), મિેમાન તરીકે આવેલ
૨૦૧૯- ફેબ્રઆ
શ્રી તમચલન્દભાઈ ફડકે સાથે...

36

૨૦૧૯ -માિા.. હિન્દીભાર્ી કવતયત્રી ડો.સહરતા મિેતા સાથે..

૨૦૧૯- માિા મહિનામાાં હિન્દીભાર્ી તવદુર્ી કવતયત્રી ડો.સહરતા મિેતા સાથે..

37

૨૦૧૯- મે મહિનામાાં સાહિત્ય સહરતાના માાંડવે ‘જૂઈમેળા’નો ઉત્સવ..

‘જૂઈમેળાના પ્રણેતા ડો.ઉર્ાબિેન ઉપાધયાય સાથે..

38

૨૦૧૯- ઓગષ્ટ મહિનામાાં સાહિત્ય સહરતાએ ઠસ્સાથી
ઉજવ્યો ‘બસ્સોમી બેઠકનો જલસો’-

મબ
ાંુ ઈના મિેમાન કતવ/ગઝલકાર શ્રી સરુ ે ર્ભાઈ ઝવેરી સાથે....

39

ુ રાત યવુ ન..
ઓક્ટોબર ૨૦૧૯- પાટણ યુવન..ના વાઈસ િાન્સેલર ડો. દાઉદભાઈ ઘાાંિી અને ગજ
સાથે સાંકળાયેલા તથા ગાાંધવા મિાતવદ્યાલય સાથે જોડાયેલા ડો. જનકભાઈ ર્ાિ
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૨૦૨૦
ુ ીઃ શ્રીમતી ર્ૈલા મન્ુ ર્ા, ઉપપ્રમખ
ુ ીઃ િારુબિેન વ્યાસ,ખજાનિીીઃ અવનીબિેન મિેતા,
પ્રમખ
ુ વાઘેલા, સલાિકારીઃ દે તવકા ધ્રવ
ુ
માંત્રીીઃ સતીર્ પરીખ, સિમાંત્રીીઃ મનસખ
૨૦૨૦- માિા મહિનામાાં સાહિત્ય સહરતાની પિેલી ‘વોટ્સ-એપ’ બેઠક યોજાઈ. કોરોના વાયરસને
કારણે, ૨૦૫ બેઠકો પછીની આ તવર્ેર્ બેઠક થકી સાંસ્થાના ઈતતિાસમાાં આ એક નવ ાંુ પાન ાંુ ઉમેરાય.ાંુ
******************************************************

એતપ્રલ મહિનાથી ઝુમ બેઠકોની ર્રૂઆત થઈ. જૂન મહિનાની ઝુમ બેઠકમાાં હ્સ્ુ ટનના ઈતતિાસમાાં
ુ ા-પ્રતતભા રાધા મિેતાન ાંુ માંત્રમગ્ુ ધ વક્તવ્ય. .
પ્રથમ વખત એક તેજસ્વી યવ
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•

ઓગષ્ટ મહિનામાાં. વાતાા અંગે.. અમદાવાદના લેચખકા શ્રીમતી શ્રધધા ભટ્ટ સાથે તેમની
વાતાાઓન ાંુ વાાંિન કરવામાાં આવ્ય.ાંુ ઝુમ બેઠક નાં ૨૧૧.

•

નવેમ્બર મહિનામાાં ૨૧૪મી બેઠક, આંતરરાબ્ષ્રય ગઝલની મસ્તીભરી બેઠક
ુ લીર્ ગઝલો માટે ખ ૂબ જાણીતા અને સફુ ી
લાંડન ય.ુ કે થી જાણીતા ગઝલકાર, ગજ
ગઝલકાર તરીકેન ાંુ માન મેળવી ચ ૂકેલા છે તે આદરણીય શ્રી અદમભાઈ ટાં કારવી સાથે
યોજાઈ.
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•
નિેમ્બર મહિનાની બેઠકમાં સંસ્થાના સભ્ય

ુ રાતી ‘પ્રમખ
ુ પેિ’ ના સંશોધક વિશાલર્ભાઈ
ગજ

મોણપરાની નિ અને પાંિ િર્ષયની હદકરીઓ ચિ.સ્િરા અને આજ્ઞા જેઓ આટલી કુ મળી િયે
ુ રાતી ર્ભાર્ષા અને કક્કો બારાખિીને સરળ ર્ભાર્ષામાં ઉદાિરણ સહિત,અમેહરકન પધ્ધવતથી
ગજ
ુ યબ
ુ િેનલ પર મ ૂકે છે . એમની આ પ્રવ ૃવતને પ્રોત્સાિન આપિા સંસ્થા તરફથી આ બાળકીઓને
ર્ટ
પ્રોત્સાિન પત્ર અપયણ કરિામાં આવ્ર્.ંુ

૨૦૨૧
•

ુ ીઃ િારુબિેન વ્યાસ, ઉપપ્રમખ
ુ ીઃ ભારતીબિેન મજમદ
ુ ાર
પ્રમખ
ખજાનિીીઃ શ્રી પ્રફુલભાઈ ગાાંધી, સલાિકારીઃ શ્રી તનખીલ મિેતા

ફે બ્રુઆરી મવહનામાં સુપ્રવસદ્ધ શાયર, ગઝલકાર ડો. મહેશભાઈ રાવલ સાથે
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ુ તીબિેન મિેતા તથા
માિા મહિનામાાં ૨૧૮મી બેઠક તર્કાગોથી ડો.અર્રફભાઈ અને ડો. મધમ
કેલીફોનીયાથી ડો. મિેર્ભાઈ રાવલ સાથે યોજાઈ.
https://youtu.be/jn69GY2HKGQ

૨૧૯મી બેઠક એતપ્રલ મહિનામાાં, લોસ્ટ હક્રક પાકા ના ખલ્ુ લી જગામાાં માસ્ક સાથે

ડો. જિાહર બક્ષી સાથે મે,૨૦૨૧માાં થયેલ બેઠક..

44

જુ લાઈ મહિનામાાં સાહિત્યકાર શ્રી આનાંદરાર્ ચલિંગાયત સાથે ઝૂમ બેઠક નાં.૨૨૨.

સાહિત્યકાર શ્રી આનાંદરાર્ ચલિંગાયત
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•

ઑગષ્ટ મહિનાની બેઠક નાં ૨૨૩ (ઝૂમ) સતુ ર્ખ્યાત તર્શ્વકતર્ અને
ુ ાઈ યશશ્ચાંદ્ર સાથે.
પદ્મશ્રી તસતાાંશભ
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સાહિત્ય સહરતાના સભ્યોની અલતર્દાીઃ
આ ર્ીસ વર્ા દરમ્યાન સાંસ્થાના નીિેના 10 સભ્યો સદાને માટે તવદાય થઈ ચિરશાાંતતમાાં પોઢી
ગયાાં..

૧. સ્ર્. મિમદ અલી ’સ ૂફી’ પરમારીઃ ૨૦૦૯
ુ રાતના એક નાનકડા ગામડામાાં જન્મેલા આ આધ્યાત્ત્મક કતર્એ પારાર્ાર
૧૯૨૪માાં, ગજ
ુ રાતથી મબ
મશ્ુ કેલીઓ ર્ેઠીને, ગજ
ાંુ ઈ, બાાંગલાદે શના ચિિાગોંગ,ઇરાન, સાઊદી અરે ચબયા, દુબાઇ,
કરાાંિી ફરી ફરીને અંતે હ્યસ્ુ ટનમાાં સ્થાયી થયેલા. કાયદાના સ્નાતક િોર્ા ઉપરાાંત
િોતમયોપેથીના પણ માન્યતાપ્રાપ્ત ડોક્ટર િતા. સાહિત્યસહરતાની ઘણી બેઠકોમાાં તેઓ આર્તા.
‘તસતનયસવ તસટીઝન્સ’ની મીટીંગોમાાં ભજનો સાંભળાર્તા અને િામોતનયમ ર્ગાડતા. આ ‘સ ૂફી’
કતર્એ માત્ર આધ્યાત્ત્મક કાવયો જ લખ્યા છે અને તેનો એક સાંગ્રિ ‘આધ્યાત્ત્મક કાવયો’ નામે
ુ રાતી સાહિત્ય સહરતાએ ૨૦૦૯માાં પ્રતસધ્ધ કયો િતો.
ગજ
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૨. સ્ર્.કાાંતતભાઈ શાિીઃ
જન્મ ૧૯૩૪ – તર્દાય -જાન્્.ુ ૨૦૧૨
સાહિત્ય સહરતાના જૂના સભ્ય શ્રી કાાંતતભાઈ શાિ મબ
ાંુ ઈ ્તુ નર્તસિહટમાાંથી એંત્જતનયર થયાાં િતા.
૧૯૭૬માાં અમેહરકા આર્ી હ્યસ્ુ ટનમાાં ‘શેલ હરસિવ’ અને બીજી એર્ી કાં પનીઓમાાં જોડાયા િતા.
સાહિત્ય સહરતાની દરે ક પ્રવ ૃતિઓમાાં તેમને રસ િતો. તેઓ તનયતમત િાજરી આપતા, મદદરૂપ થઈ
રિેતા અને સૌને પ્રોત્સાહિત કરતા રિેતા.

૩. સ્ર્. ગીરીશભાઈ દે સાઈીઃ ડીસેમ્બર ૨૦૧૬
લગભગ ૧૯૭૫થી તેમણે કાવયો લખર્ાની શરૂઆત કરી િતી. એમના જ શદદોમાાં કિીએ તો,
‘મન અને બદ્વુ દ્ધરૂપી બે બળહદયાના ્ધ્ુ ધથી ઉભી થયેલી પહરસ્સ્થતતન ાંુ જે શદદચિત્ર” રિા્ ાંુ તે
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તે તેમના કાવયો. તેમના પ્રકાતશત પ ૂસ્તકોીઃ
(૧) ઇશાર્ાસ્ય ઉપતનષદ.(૨) મારો મનોતર્િાર (લેખસાંગ્રિ). (૩) મારી મનોગાંગા (
ુ ાદ ).
કાવયસાંગ્રિ).(૪) Ganges of my mind ( ‘મારી મનોગાંગા’ નો અંગ્રેજી અનર્

ુ ન અજમેરીીઃ એતપ્રલ ૨૭ ૨૦૧૭
૪. સ્ર્. સમ
૭૦ થી ર્ધ ુ પસ્ુ તકોના સર્જક એર્ા ‘શદદના પ ૂણવ સમયના આરાધક’ િતા. તેમણે કેર્ળ શદદ
અને શદદની જ માળા જપી િતી. છાાંદસ, અછાાંદસ કાવયો, ગઝલો, ગીતો, બાળકાવયો,
હકશોરકાવયો, ખાંડકાવયો, સોનેટો, ર્ાતાવઓ, તર્ર્ેિનો, રસદશવન..ઘણાંુ ઘણાંુ લખ્્.ાંુ કતર્તા એ
ુ ય તર્ષય રહ્ો િતો. સમ
ુ નભાઈ શદદસાધનાની ધ ૂણી ધખાર્ીને તસદ્વદ્ધઓના
એમના લેખનનો મખ્
તશખરો સર કરનાર, અસાધારણ સર્જકપ્રતતભા ધરાર્તા એક પીઢ, સારા સાહિત્યકાર િતા.
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૫. સ્ર્. અર્ોક પટેલીઃ નર્ેમ્બર ૨૦૧૭
શ્રી અશોકભાઈ એટલે નાટક અને સાહિત્યપ્રેમી વયસ્ક્ત. તેઓ સ્પષ્ટ અને સીધ ાંુ બોલતા ર્ક્તા િતા.
ઓશોના પણ િાિક િતા. હ્યસ્ુ ટનની નાટયકલાવદ
ાં ૃ સાથે જોડાયેલા િતા તો સાહિત્ય સહરતાના કો
ઓડીનેટર તથા સલાિકાર તરીકેની સેર્ાઓ પણ આપી ચ ૂક્યા િતા. કલારતસક આ જીર્ સાદુાં
જીર્ન અને ઉંિા તર્િારોમાાં માનતા.

૬. સ્ર્. નીતાબિેન મિેતાીઃ નર્ેમ્બર ૨૦૧૭
મ ૂળ ભાર્નગરના નાગર નારી ડો નીતાબિેન મિેતા અમેહરકા આર્ી હ્યસ્ુ ટનમાાં એમ.ડી.
એન્ડરસનમાાં જોડાયેલ િતા. તનવ ૃિ થયા બાદ ઘણી સામાત્જક સાંસ્થાઓ સાથે જોડાયા િતા. તેમની
ુ
કામ કરર્ાની ધગશ અને આર્ડતથી સીનીયર સીટીઝન એસોસીએશનમાાં બે ર્ષવ માટે પ્રમખ
ુ ી ટ્રસ્ટી તરીકે સેર્ાઓ આપી િતી.આ ઉપરાાંત તેઓ
તરીકે જોડાયા િતા અને જીવયા ત્યાાં સધ
ુ રાતી સમાજ,ર્ેદાાંત સોસાયટી, નાગર એસોસીએશન અને સાહિત્ય સહરતાના પણ સભ્ય િતા.
ગજ
સૌથી આકષવક િત ાંુ નીતાબિેનન ાંુ મોિક િાસ્ય.
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૭. સ્ર્.ધીરુભાઈ ર્ાિીઃ એતપ્રલ ૮ ૨૦૨૦
લગભગ એક સદી જીવી ગયેલો માનવી, એકધાયું ુ સરસ જીવી ગયેલો એક સાિો માનવી એટલે
ધીરુદાદા. નખતશખ સદ
ાંુ ર વયસ્ક્તત્ર્ ધરાર્તા પ્રેમાળ વયસ્ક્ત એટલે શ્રી ધીરુદાદા. તેમણે જીર્નમાાં
ુ ી િાલ ુ રાખી અનેકના જીર્ન
૭૫મી ઉંમરે લેખન કાયવ શરૂ ક્ું ુ અને લગભગ શતાદદી સધ
મિેંકાવયા. એમના દરે ક વર્ે છપાતા પસ્ુ તકો ઉમદા વાતોથી ભરપ ૂર રિેતા અને તે પસ્ુ તકો
ુ રાતની તવતવધ લાઇબ્રેરી અને ર્ાળાઓમાાં પોતાના ખિે ભેટરૂપે મોકલતા. લક્ષ્મી અને
ગજ
ુ ગ સમન્વય ભાગ્યે જ જોવા મળતો. એક સાંતની જેમ બે િાથે
સરસ્વતીનો આવો સભ
ુ પર સદા પ્રેમાળ અને મધરુ સ્સ્મત રમત ાંુ રિેત.ાંુ
તેઓ તેમના લખાણો વિેંિતા રિેતા. તેમના મખ
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૮. સ્ર્.અદદુલ રઝાક ‘રતસક’ મેઘાણીીઃ જુલાઈ ૨૦૨૦
હ્યસ્ુ ટનન ાંુ એક સાહિત્ય-રત્ન એટલે રતસક મેઘાણી. તેમન ાંુ ખરાં ુ નામ અદદુલ રઝાક. ‘રતસક’ તેમન ાંુ
ુ . જાણીતા ગઝલકાર ‘નઝર’ ગફૂરીના એ પરમ તશષ્ય. ૨૦૦૯ થી ૧૧ના બે ર્ષવના ગાળામાાં
તખલ્લસ
ગઝલના આંતર-બાહ્ રૂપો, છાંદ-ગથ
ાં ૂ ણી અને ભાર્તર્શ્વ તર્શે તેમની પાસેથી પ્રત્યક્ષ રીતે શીખર્ાનો
અને એ રીતે અભ્યાસ,આયાસ અને હરયાઝનો સૌને મોકો મળ્યો. ૨૦૦૨માાં તેમના પ્રથમ બે
ગઝલસાંગ્રિ હ્યસ્ુ ટનમાાં છપાયાાં- ‘લાાંબા શષ્ુ ક માગે ’. અને “ભીની ભીની આંખો.”
૨૦૧૨માાં તેમને સ્ટ્રોક અને હ્રદય-રોગનો હુમલો આવયો અને જમણાંુ અંગ ‘પેરાલીસીસ’નો ભોગ થઇ
પડય.ુ તેમનો તત્ર્ચિિંતનથી ભયો શેર ઘણાંુ કિી જાય છે .
“િિેરા ઉપર ઉભરતી રિી કાળની લકીર,
ને આપણે તો આઇનો જોતા રિી ગયાાં”.
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૯. સ્ર્. નર્ીન બેંકરીઃ સપ્ટે.૨૦ ૨૦૨૦
નર્ીન બેંકર એટલે એક મસ્ત મઝાના ર્ાતાવકાર, અિેર્ાલ લેખક, રાં ગીલા-રસીલા, મળતાર્ડા,
ુ જ ઊતમિશીલ માનર્. તેમની કલમ એટલે કમાલ !
તનખાલસ, સ્પષ્ટ ર્ક્તા, ઉમદા, અને ખબ
ુ રાતી નાટક, વયસ્ક્ત પહરિય િોય કે હ્યસ્ુ ટનની કોઈપણ
અજબનો જાદૂ . અમેહરકન હફલ્મ િોય કે ગજ
સાંસ્થાની પ્રવ ૃતિ; તેમન ાંુ અર્લોકન અને અિેર્ાલ આબાદ જ િોય. નાટક–તસનેમા, ફોટા, સાંગીત અને
ુ ય રસના તર્ષયો.
લેખન તેમના મખ્

તેમની ર્ાતાવઓના પાાંિ પસ્ુ તકો પ્રકાતશત થયાાં િતાાં. તેમને હ્યસ્ુ ટનના ઇબ્ન્ડયા કલ્િર સેન્ટર િારા
ુ ર જનરલ ઓફ ઇબ્ન્ડયા ના શભ
ુ િસ્તે, 'સ્પીરીટ ઓફ ટાગોર
૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦ના રોજ, કોન્સ્્લ
એર્ોડવ ' આપર્ામાાં આર્ેલો.
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૧૦. સ્ર્. પ્રકાશભાઈ શાિીઃ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦
વયર્સાયે પ્રોફેસનલ સ્ટ્રક્િરલ (સીતર્લ) એન્જીનીયર પ્રકાશભાઈ શાિ શાાંત,નમ્ર છતાાં શોખીન
ુ ર્તા પણ મનને િળવ ુ કરર્ા માટે ઘણી
જીર્ િતા. પત્નીના ગયા પછી ત્જિંદગીનો ખાલીપો અનભ
બધી સાંસ્થાઓ જેર્ી કે ઇન્ડીઅન સીતનઅર તસહટઝન એસોસીએશન, ઇન્ડો અમેરીકન તસતનઅસવ ઓફ
ુ રાતી સાહિત્ય સહરતા ઓફ હ્યસ્ુ ટન, નાટયકલા ગ્રપ
ુ , સગ
ુ ર લેન્ડ સીતનઅસવ
ગ્રેટર હ્યસ્ુ ટન, ગજ
ુ ર લેન્ડ ડાન્સ ક્લબ તર્ગે રે અનેક સાંસ્થાઓ સાથે સાંકળાયેલા િતા. તેમને ડાન્સ
એસોસીએશન, સગ
ુ ર લેન્ડ કોમ્્તુ નહટ સેન્ટરમાાં ક્લાસ પણ
(અમેહરકન સ્ટાઇલનો)નો શોખ પ ૂરો કરર્ા માટે તેઓ સગ
લેતા િતા. સાથે સાથે કસીનોના પણ એટલા જ શોખીન. કોઈપણ સાંસ્થામાાં તેમની આગે ર્ાની નિી,
પરાં ત ુ સ્ર્ભાર્ે તમતભાષી એર્ા પ્રકાશભાઈ િાંમેશા મદદ માટે તૈયાર રિેતા.

હદિંગત ઉપરોક્ત સભ્યોને શબદાંજચલ..
ૐ શાંવત..
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ઉપસાંિારીઃ
ુ રાતી ભાર્ાનો તલસીક્ારો;
ુ
તો આ છે હ્સ્ુ ટનના આંગણે ઉગે લો ગજ
જેમાાં રોજ અવનવા િસ્તે
અક્ષર-જળન ાંુ તસિંિન થયા કરે છે , તવતવધ તવિાર-હકરણોના તેજ પથરાયાાં કરે છે અને ભાવકોની
ર્ીતળ િવા ભળ્યા કરે છે . એ રીતે માત ૃભાર્ાનો છોડ લીલોછમ રાખવા પ્રયાસો થાય છે . છે લ્લાાં
૨૦ ર્ષવના ઈતતિાસ પર અને www.gujaratisahityasarita.org. પર તર્િાંગાર્લોકન કરશો તો
જણાશે કે, એમાાં સતત પ્રવ ૃતિઓ છે , ક્રમે ક્રમે પ્રગતત છે , છલ છલ છલકાતી સરસ્ર્તીની
સમ ૃધ્ધ્ધ છે અને િર કલાની તસધ્ધ્ધ છે . આ એક એર્ો માંિ છે જેમાાં સર્જક િોય કે ભાર્ક સૌને
માટે અર્કાશ છે .
માત ૃભાર્ાની કટોકટી નવી નથી, વર્ોથી િચિિત થતી આવી છે પણ નેટના નવા માધયમો થકી
ુ ાન-વગાને ઉત્સાહિત થતાાં જોઈને આંખ ઠરે છે અને આર્ા જન્મે છે . એક એવો પણ સમય
યવ
ુ રાતી ભાર્ા જાણવા, ર્ીખવા, ટકાવવાની ટિેલ
આવર્ે જ્યારે અન્ય તવદે ર્ી ભાર્ાઓની જેમ ગજ
સાંભળાર્ે.
સાહિત્ય સહરતાના આ માંિ પરથી ઘણાાંને ઘણાંુ મળ્ય ાંુ છે . વાાંિન, લેખન અને રજૂઆતનો આયાસ,
પ્રયાસ અને હરયાઝ સહિયારો થતો રહ્યો છે , લેખન-સાધના િારા ર્બ્દપ ૂજા થતી રિી છે . પહરણામે
ભીતરમાાં સાહિત્યન ાંુ એક તવશ્વ ઉઘડત ાંુ રહ્ાં ુ છે . સાંસ્થાના સૌ સભ્યોને કાં ઈ કેટલાાંયે સર્જક અને ભાવક
તમત્રો મળ્યાાં છે . ટૂાંકમાાં કિેવ ાંુ િોય તો, સહરતામાાં સ્િેલ કરર્ા માટે શદદોની નાર્ અને અક્ષરના
િલેસાાં મળ્યાાં છે , પાંખીની પાાંખને તવિરવા માટે અિીં આકાર્ મળ્ય ાંુ છે .
ુ ેચ્છા… સૌ સભ્યોને ર્ાંદન.
આ સહરતા સદ
ાંુ ર અને સ્ર્ચ્છ રીતે સતત ર્િેતી રિે એ જ અંતરથી શભ
सरस्वत्यै नमो ननत्यं भद्रकाल्यै नमो नमः
અસ્તુ..
દે તવકા ધ્રુવ
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