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િમલન. બપોi “ વા–x મળ•Q આ માિસકી િમલન હૅરૉ િવNડjટોન લાઇ˜ƒરી

ચˆ´ની fમ ચોડવાયો છTQ !

[38-40 High Street, Harrow & Wealdstone, HA3 7AE]મ%
Yણીતા વાતpકાર અિનલભાઈ qયાસના સQચાલનપ„ િનયિમતપ™ મ… 9.
જTલાઈ માસની “ઠકમ% નયનાબXન પ<લની ઉપર દશpવી ઇનામી વાતp પર
િવ@ચના થš Vમ જ ખાસ હાજર રXનાર આ વાતpકારD /માણપ{ અD
પાિરતોિષક અપmણ કરવામ% આવš.
આ અવસi ય આવવા f›Q તો ખરTQ; આવ#, જœર આવ# !

‰યmની fમ સળ–યો છTQ વષ³,
વઢ નથી િવ/,આ જનોઇનો,
આમ હTQ આ ધડ કપાયો છTQ.
રામ Y™ શTQ કામ હTQ જ મD,
સપmની fમ વ~ટળાયો છTQ !
- અNત ‘ઘાયલ’

ડQખ કQટકના ખાનારો આવી ગયો !

©જદગી fના ?વનમ% જડતા ભi;
મોત fના મલાYથી લા? મi;
fના મા< િવધાતા િવલાપો કi;
Yત% Yત% એ Yનારો આવી ગયો !
ચ%દની fના œિદયામ% ચટકા ભi;
મૌન f`Q Kસીબતની વાતો કi;
ª:ખના ડTQગરો લઈD માŸ ફi :
એવો qયાકdળ વણઝારો આવી ગયો !
§યારની ભાવનાઓ િવષમ થs ગઈ;
શાયરી fના મા< િસતમ થs ગઈ;
©જદગી fના મા< જખમ થs ગઈ :
ગીત ગમગીન ગાનારો આવી ગયો !
હsbQ િહબકા ભi તો કહો શTQ કi ?
મોઢTQ માતમ કi તો કહો શTQ કi ?
આQ« આQ¬ સi તો કહો શTQ કi ?
એવો હળ-ત થાનારો આવી ગયો !
ખાસ ‘ખžયામ’D ખોટ fની પડી,
યાદ આ@ 9 એ બસ મD હર ઘડી;
એટ” ગdQથીD આQ¬ઓની લડી;
§યારની lY કરનારો આવી ગયો !

− ‘ખnયામ’
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નવમી ભાષા-સાિહ+ય પિરષદ
મ0ભાઈ પ2ચોળી ‘દશ7ક’ નગર
[Mandhata Youth & Community Association Hall, 20A Rosemead Avenue, WEMBLEY, Middx. HA9 7EE]

શિનવાર, 29 અૉગ<ટ - રિવવાર, 30 અૉગ<ટ 2015
અ>ય? : ‘અદમ’ ટ2કારવી
પ@લી Bઠક (29 અૉગ<ટ) : આર2ભ - અિભવાદન - ઉFબોધન
બીI Bઠક (29 અૉગ<ટ) : રિતલાલ ચ2દિરયા : Kણગી. ઈMટરNટ જગત, ભાિવનો પથ Qમ જ દશા N િદશા
− Rશાયરો −
SીI Bઠક (30 અૉગ<ટ) : ‘દશ7ક’02 સાિહ+યિવT
ચોથી Bઠક (30 અૉગ<ટ) : મ0ભાઈ પ2ચોળીની સમાજચયU
− સમાપન −
સવાV દશ વાWયાથી
ચા-પાણી અN ભોજનની સોય

અિતિથ વXા : Yકાશ ન. શાહ
Z[દોN આવકાર
મ0ભાઈ પ2ચોળી ‘દશ7ક’N પામવા મા] એમના િવરાટ _યિX+વN સમજ`2 પa. Qમના _યિX+વનb િવિવધ પાસb
તરફ નજર નbખવી પa. Qમના િવશાળ શeદસાગરમb તર`2 પa. િવિવધ િવચારોની પગદ2ડી પર લbg ચાલ`2 પa.
ઇિતહાસનb અ>યયનની iડી ખીણમb ઊતર`2 પa. kાVક Yકાશભાઈ ન. શાહની, kાVક રlવીરભાઈ ચૌધરીની,
તો kાVક રnશ ર. દoની, તો વળી, kાVક મનZખભાઈ સpાની આ2ગળી પકડીN થાક લાq Qટr2 ચાલ`2 પa.
'દશ7ક'ની બધી વાતો સરળતાથી સમsઈ sય Q`2 પણ નથી, Qથી આપણી સમજN દશ7કની સમજના <તV લઈ
જવા થોડ\2 મથ`2 પણ પa.

