
હરનીશ જાની –એક પરરચય  

 

(ફોટો સૌજન્ય- સ્પીક બિન્દાસ બ્લોગ ) 

હરનનશ જાની, Harnish Janii 

 

(શ્રી.હરનિશભાઇએ આ પરરચય જાતે જ એમિી અિોખી રીતે આપ્યો છે. એમાાં 

ખેલદીલી પરૂ્વક ઇટેલલકમાાં એમણે જે અલભપ્રાયો આપ્યા છે એ ર્ાાંચશો તો તમિે 

લાગશે કે જયાાં પણ તક મળે તયાાં હાસ્ય રે્રર્ાનુાં એ ચકુતા િથી.) 

                           એમિી નપ્રય પાંક્તતઓ. 



“ હુાં લખુાં છાં રદલથી, બોલુાં છાં રદલથી, અિે જીવુાં છાં પણ રદલથી. એટલે તો 
પાાંચ એન્જજીયોપ્લાસ્ટી અિે એક બાયપાસ સર્જરી કરાર્ર્ી પડી ! 
અમદાર્ાદથી મુાંબાઇ દોડતા ગજુરાત એતસ્પે્રસનુાં હુાં સાંતાિ છાં, તેથી 
માણસ- ભખૂ્યો છાં. ર્ાતો ગમે છે. માણસો ગમે છે….” 

“માણસ ભલે ગજુરાતમાાંથી િીકળી જાય; પરન્જત ુમાણસમાાંથી ગજુરાત 
િીકળત ુાં િથી” 

                                      એમિી જીર્િ રિલસિૂી  

 જીંદગી હૈ ક્યા, સિુ મેરી જાિ;પ્યાર ભરા રદલ, મીઠી જુબાિ .” 

“હર ઘડી બદલ રહી હૈ, રૂપ જજિંદગી. 
છાાંર્ હૈ કહીં કહીં તો ધપૂ જજિંદગી. 

હર પલ યહાાં જી ભર જીઓ. 
િીર યહ સમા કલ  હો િ હો.” 

_____________________________________________  

િામ  

 હરનિશ સધુિલાલ જાિી  

(શશુીલા પસુ્તકિા કર્ર પર છે ,તે જ .હજુ બદલાય ુાં િથી ) 



જન્જમ 

 5 – એપ્રીલ – 1941 ( રામિર્મી) ; છોટાઉદેપરુ, જજ. ર્ડોદરા  
(‘રામિે ખબર હોત કે હુાં આ તારીખે જન્જમર્ાિો છાં , તો એમણે બીજો 
રદર્સ પસાંદ કયો હોત. ‘ ) 

 ર્તિ – રજર્ાડાનુાં ગામ રાજપીપળા  

કુટુમ્બ  

 માતા – સશુીલાબેિ(ગહૃલક્ષ્મી); નપતા – સધુિલાલ (ખેડતૂ )  
 પતિી – હાંસા ( મારા ગહૃિી લક્ષ્મી )  
 પતુ્રીઓ – આશીિી ( ‘લેલખકા’ ) ; નશર્ાિી ( ‘ લબન્જધાસ ’ ) ; પતુ્ર – 

સાંદીપ ( ‘ શરમાળ ’ )  

અભ્યાસ 

 1962 – બી.એસ. સી. , ગજુરાત યનુિ. ( ‘ એંજીિીયરીન્જગમાાં 
એડમીશિ િ મળયુાં એટલે ’ )  

 1964 – ડી.ટી.સી. (ટેક્ષ્ટાઇલિો ડીપ્લોમા) - એમ.એસ. યનુિ.  
(‘એમ.એસ. સી. માાં એડમીશિ િ મળયુાં એટલે ’ )  

 1980 - પ્લાસ્ટીક ટેતિોલોજી - ન્જય ુજસી ( ‘અમેરરકા આવ્યાન ુાં સાથવક 
થાય અિે થોડા ડોલર મળે માટે ‘ )  

વ્યર્સાય 



 ભારત – અતલુ પ્રોડત્સ ( “ આઝાદીિો સરુ્ણવ કાળ ‘હજુ લગ્િ 
િહોત ુાં થય ુાં.) અિે અંલબકા મીલ ( ‘ િાઇટ શીફ્ટમાાં ઊંઘી ખાધ ુાં –પછી 
નમલો બાંધ જ પડેિે ! ) – કુલ છ ર્ર્વ  

 અમેરીકા – પાાંચ ર્ર્વ – ટેક્ષ્ટાઇલ પ્રીંટીંગમાાં મિેજર ( ‘ જયાાં 
ગધેડાિી જેમ કામ કરર્ા છતાાં કમાયા િહીં ‘ )  

 છેલ્લા પચીસ ર્રસ પ્લાસ્ટીક ઇન્જડસ્રીઝમાાં રીસચવ કેમીસ્ટ અિે પાાંચ 
ર્ર્વ જમવિ કલર કમ્પિીમાાં ટેકિીકલ ડાયરેતટર.( ‘ જગતિા 
પયાવર્રણિે ચોખ્ખ ુાં રાખર્ાિા લચત્રમાાં એક રાંગીિ ટપકુાં આપણુાં પણ 
છે.દામ ઓછા અિે િામ ઘણુાં કમાયા ! ‘ )  

જીર્િ ઝરમર 

 જીર્િમાાં કાાંઇ કાાંદા કાઢ્યા િથી .  
 બાળપણમાાં રાજપીપળાિી કરજણ િદીમાાં ભસુકા માયાવ , ટેકરીઓ 

પર અિે ઝાડીઓમાાં ખબૂ રખડયા.  
 યરુ્ાિીમાાં ‘ચક્રમ’ સમેત પષુ્કળ ગજુરાતી સારહતય ર્ાાંચયુાં  
 પછી િોરેિમાાં ટોઇલેટ સાિ કરીશુાં પણ િોરેિ તો જઇશુાં જ એર્ો 

‘િોરેિ ‘ િો િાદ ભરાયો .  
 ર્ીસ ર્રસિી ઉમ્મરે સો-બસો  હોલીવડુિી રિલ્મો જોઇ િાખી.  
 ‘લચત્રલેખા’ માાં ત્રણ ચાર ર્ાતાવ છપાઇ. ‘આરામ’ અિે ‘ચાાંદિી’ અિે 

જુદા જુદા માનસકોમાાં ર્ાતાવ લખર્ા આમાંત્રણો મળતા !  



 પ્રથમ રચિા – ૧૯ ર્ર્વિી ઉમ્મરે પહલેી ર્ાતાવ ‘ સાંઘર્વ અંતે’ 
ચાાંદિીમાાં છપાઇ  

 ૧૯૬૫ – લચત્રલેખા ર્ાતાવ હરીિાઇમાાં પાાંચમુાં ઇિામ ( ‘ પન્નાલાલ 
પટેલિે ત્રીજુ ાં ઇિામ મળયુાં હત ુાં , એવુાં કહરે્ા માટે મારા પાાંચમા 
િાંબરિે છાતીએ લગાડી િરતો હતો.’ )  

 ૧૯૬૯ -૧૯૯૧. ‘ અમેરીકા આવ્યા બાદ એકે્ક ગજુરાતી અક્ષર પાડયો 
િથી િથી; પણ કોમામાાં િ હતો ! ’  

 અમેરરકિ અિે ઈંગ્લીશ-ફ્રેંચ સારહતય ર્ાાંચયુાં અિે  બ્રોડરે્િા િાટકોથી 
પરરલચત થયા.  

 ૧૯૯૧ - ન્જય ુજસી માાં ‘સાઠ રદિ ‘ િી ગજુરાતી કનર્ અિે લેખકોિી 
સભામાાં પાટી સમજીિે પહોંચી ગયા અિે ગજુરાતી લેખિિા રર્ાડે 
ચઢ્યા ! અિે આજ રદ’ લગી દેશ પરદેશિા અિે ઇન્જટરિેટિા 
મેગેઝીિોમાાં લખતા રહ્યા છે.  

 ૧૯૯૨-૯૪ –અમેરરકામાાં પ્રથમ ટી.ર્ી.પ્રોગ્રામ  ‘ગજુરાત દશવિ’ -
પ્રોડયસુર, ડાયરેતટર , લેખક, અલભિેતા(સારુાં  હત ુાં કે ચહરેો સારો હતો 
!) – ઓલ ઇિ ર્િ બિીિે રજુ કયો. મિોરાંજિિા કાયવક્રમમાાં કનર્ 
સમ્મેલિ રજુ કરર્ાિી પણ રહમ્મત કરી હતી !  

 ન્જય ુયોકવ  અિે ન્જય ુજસીમાાં બરિ અિે ઠાંડીમાાં ચાર દાયકા 
નર્તાવ્યા.પરાંત ુઉષ્માભયાવ કેલીિોિીયામાાં જર્ાનુાં િ સજુયુાં.   

રચિા  



 હાસ્ય લેખો અિે ર્ાતાવઓ –“સધુિ “હાસ્ય ર્ાતાવ સાંગ્રહ અિે “શશુીલા 
હાસ્ય નિબાંધ સાંગ્રહ    

    

 સન્જમાિ    

 ‘િમવદ સરુ્ણવ ચન્જરક મળયો િથી .’  
 ‘ રણજીતરામ સરુ્ણવ ચન્જરક જોઇતો િથી ( સાાંભળય ુાં છે- સોિાિો 

િથી! )  

.કુમાર સરુ્ણવ ચન્જરક-(જે ઝડપે મારા લેખ કુમારમાાં છપાય છે તે જોતાાં 
લાગે છે કે મારી ઉંમરિા ૧૮૯ મા ર્રે્ મિે એ મળર્ો જોઈએ.)  

 જીર્િનુાં સૌથી મોટુાં પારરતોનર્ક - જયારે નમત્રો અિે અજાણ્યા ર્ાચકો 
એમ કહ ેછે કે ‘ લેખ ગમ્યો’ તયારે જ્ઞાિપીઠ એર્ોડવ મળયાિો આિાંદ 
થાય છે.  

 ૨૦૦૩ –ગજુરાત સારહતય અકાદમી ગાાંધીિગરિો “સધુિિા  હાસ્ય 
સર્જિો માટેિો દ્વિતીય પરુુસ્કાર (એિો અસ્ર્ીકાર કરર્ા જેટલો મોટો 
લેખક િથી બન્જયો.) 

 ૨૦૦૯– ’જયોતીન્જર દરે્’ પારરતોનર્ક - ગજુરાતી સારહતય પરરર્દ 
અમદાર્ાદ તરિથી સશુીલા’ પસુ્તકિે . 

સાંપકવ  : 

Harnis Jani  

4 Pleasant Drive, 



Yardville, NJ 08620 USA 

Email: harnis5@yahoo.com 

Home :1-609-585-0861 

Mobile: 1-609-577-7102 

__________________________________________________________ 
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