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‘એ વીક ઇન �ડસેમ્બ’ − લેખક સેબૅ�સ્ટયન ફોક :

• અિનલ વ્યા

સેબૅ�સ્ટયન ફોક્સની આ કથા વધતા જતા ભૌિતકવ, ધમર્ઝ �ૂન અને તીવ્ર મહાત્ત્વાકાંક્ષાથી નીપજતા ન:પતનના સંદર ્ભ
સામા�જક િનસબત અને �તરના અવાજને ઓળખવાની, સ્વને પામવાની

પ્ર�ક્રયાની રોમ ાંચક ગા. અહ� પરસ્પર બદલાતી

�જ�દગીઓનાં �ુ ષ્પ�રણામો ચકાસાયાં છ.
સેબૅ�સ્ટયન ફોક્સે પોતાના પાત્ર ોને એક એ વાં �બ્ કલપ્યાં છ, � કોઈને ય ગમે એ�ુ ં નથી.અકળાવી �ૂક� એવા સજ
ં ોગો,
આિથ�ક મંદ�, આતંકવાદ, ધાિમ�ક માનયતાઓ અને �ધળ� ઝ�ૂની પ્રિતક્, પ્ર�ક્રયાઓ �વા અનૈ�ચ્છક વાતાવરણમાં પ
�ુ
હડસેલાઈ ગયેલાં માણસોની વાત છે . ઇ.સ. 2007ના �ડસેમ્બર મ�હના�ું એક અઠવા�ડં પસંદ કરા�ુ
ં છ . સમગ્ર કથામાં પાત્રોની રો�જ
�જ�દગી સમસ્યાઓ�ું  �ૃ� િન�ુપ�ુ ં છે . એમના સંઘષર્ અને વ્યવહારો એકબી� સાથે સંકળાયેલા .
જહોન િવલ્સ, પાંચ મોબાઈલ ઉપરાંત �ુસ્તકો પાછળ ખાનગી ડ્રોઅર રાખતો અનૈિતક હ�જ ફંડ મેન, એની �ુ �ખયાર�, શરાબમા ં
આશરો શોધતી પત્ની વૅનેસ, નશામાં �વનનો અથર્ પામવા મથતો દ�કરો ફ�નબા, �ડરગ્રાઉન્ડઇન ડ્રાયવ ર �, એનો અરમાન
ભાઈ ટોની, અને બે�રસ્ટર ગે�બ્, અલ રશીદ પ�રવાર, પત્ની નસી, આતંકવાદ� િવચારોમા ં રંગાયેલો લંડનમા ં બોમ્બ બ્લાસ્ટ
યોજના કરતો દ�કરો હસન, માતા િપતાના �તરદ� શીય લગ્નની છાયામા િવકસતી સાસં ્� ૃિ◌ત, માનિસક સામા�જક િવટંબણાઓ વેઠતી
શાહલા હા�જયાની, મી�ડયોકર સમાલોચક સૅડલી એલેકઝાન્ડ, �ટબોલ ખેલાડ� ટાઝ�ુડ, સાસ
ં દ લાન્સ ટોપ�ગની પાટ�ઘેલી પત્ની સૉફ
ટોપ�ગ. આ સ�ન
ુ ી ગાથામાં િવકસતાં આવે છે માણસની ભલાઈમા ં સતત શંકા કરતા ં �ુ દા �ુ દા ચ�રત્રો અને વત ર્.
‘ડ�ક��ન્શય’(ચાલર્સ �ડકન્સના પથગા?)�ુ ં �બ�ુદ મેળવેલા સેબૅ�સ્ટયન ફોક્સની નવલકથ ા વાંચતા અમે�રકન .વી. િસ�રયલ ‘ધ
વાયર’�ુ ં સહ�� સ્મરણ થાય છ. આ િસ�રયલમાં ગેરકા�ૂની નશાના દ્રવ્યોનો વે, સી—પોટર ્ બંદરગાહની ર�િ–નીિતઓ, સ્થાિનક
નોકરશાહ�, શાળાઓ�ુ ં વયવસ્થાતં, સમાચાર સસં ્થાઓ અને અમે�રકન શહ�ર� વન પધ્ધિતમાં એકઠાં થઈ �જવાતા �વનની તેમ જ
સંસ્થાઓ અને ઉદ્યોગો વ્ય– સમાજ પર ક� વી ર�તે અસર કર� છે એની �ચત્રાત્મક કથા આલેખાઈ .
‘એ વીક ઇન �ડસેમ્બ’માં નાણાક�ય મંદ�, માનિસક �બમાર�, �ટબોલ, ઈમીગ્રે, ખાનગી ગેરકાયદ� સટ્ટાબા� અને દંભી આચ,
ગેરમાગ� એકઠો કરાતો પૈસો, કાયદો અને વ્યવસ્, મી�ડયાની નૈિતકતા, ઈસ્લાિમક ધમર્ઝ�ૂન સઘ�ં વણા�ું આવે . એક એવી ઝીગ્ઝેગ
બાંધણીની ભાત લઈ ફોક્સ િસધ્ધહસ્તતા�ૂવર્ક સ�ન�ું પોત વણ. સમકાલીન કથાવસ્�ુને એવા રસાળ પ્રવાહથી વણ્�ું છે � ભાવ
જકડ� લે છે .
ફોક્સ વાચકની સામ પડકાર �ૂક� છે . િવચારવા માટ� બધ્ધ કર� છ. ધમર્ઝ �ૂન કોઈ નવી વાત નથ. બે િવ��ુદ્ધોમાં મયાર્ એના કરત
ય વધાર� માણસો ધમર્ના નામે મયાર્  . નીિત વગરના ભ્રષ્ટ માણસોની ય નવાઈ નથી . ‘એ વીક ઇન �ડસેમ્બ’મા ં રચાતા સજ
ં ોગો �
ર�તે આચરણ ફ�ર કરાવે છે , મ�ુષ્ય �ણત, જોતો હોવા છતા ં ઈ�ન્દ્રય બ, �ચ�તન બિધર બનીને વત� છે એના �ૂળમા ં જવાનો સ�કનો
પ્રયાસ .
�બગ બ્રધર ક� ભારતના �બગ બોસ નામના .વી શોમા ં કોઈએ � ૂચવેલી પ્ર�ૃિ�ઓ કરત, પ્રત્યેક ક્ષણની (�જ�દગી) �વતા
માણસો ક� વાં કાવા દાવા �ૂઠ કપટ કર� છે ?
કઈ માનિસક અવસ્થામાં એ એ�ુ કરતાં હશે?
સમાજ�વનને �ૂલ્યો છ, નીિત છે તો માણસને લોભ, લાલચ અને મહાત્ત્વાકંક્ષ. ધમર્ ક� રા�ય ક� બોધ સં�હતાઓ િવ�ુદ્ધ
માણસ � ર�તે વત� છે એના ફલ:સ્વ�પ સમાજ � વેઠ� છે એનો અહ� �હસાબ �ચતરાયો છ. સહ�જ આગળ જઈ ક�ુ ં તો સમયનો ઇિતહાસ
ર�ૂ કરાયો છે .
આપણી ભાષામાં વ�ુ કોટક� ‘શહ�રમાં ફરતાં ફરતાં’મા ં કોિમક ક� હાસ્ય શ્રેણીમાં આવાં �ુ�રતો તપાસ્યા. જો ક� એ સઘ�ં સરકતી
લેખણે આવ્�ું છ. તો, ભગવતી�ુ માર શમાર ્ ‘અ� ૂયર્લો‘માં પરંપરા, સમાજ અને મ�ુષ્ય�ું વતર્�ૂક સંસ્કાર અને અપેક્ષાના સંઘષર્ન
આલેખાઈ છે . કાજલ ઓઝા વૈદ્યની નવલકથાઓમાં ઉચ્ચ વગર્ની ભ્રષ્ટ , સ્વાથ� �વન શૈલી અને એની અસરો આલેખાઈ છ.
મ�ુષ્યના બદલાંતા �ૂલ્યો તપાસાયાં .

િઅ�ની ભટ્ટની ફાંસલોમા ં થ્રીલરની પછ�તે ગર, િશ�ક્ષત બેરોજગા, �ુવા વગર્ની

�ુબધત, મનોવ્યથા

અને આક્રોશન

પ�રપાકથી સ�ર્તા પ�રણામની વાત �ૂકાઈ છ.
જો ક� �ૂળે તો સેબે�સ્ટયનને � કહ��ં છે એ યથા
ુ
તદ્દ સ્વ�પે રામાયણ અને મહાભારતમાં મળ.
રામાયણ આપણે �ુ ં કર�ુ ં એ શીખવે છે અને મહાભારત �ુ ં ના કર�ુ ં એની સમજણ આપે છે . �ૂ�રત, રા�યસ�ા આિથ�ક સ�ા અને
�ગત મહત્ત્કાંક્ષા બ�ેમાં સાવ છેડાની ર�તે િન�ુપાયા . રામાયણના ધોબી અને રાલ્ફ ટ�ન્ટરમાં કશો પાયાગત ફરક ન. તો
�ુ ય�ધન અને જહોન િવઅલ્સ ક� કણર્ અને હસનમાં તા�ત્ત્વક ભેદ, હા કારણભેદ છે સાથે સાથે સમપર્ણભાવ તપાસવા �વો છ.
ર�ુવીર ચૌધર�ની કથાત્રયી ઉપરવ, સહવાસ ને તરવાસમા ં છે દાયેલા રાજકારણ, અથર્કારણ અને સમાજના પ્ર�ો સેબે�સ્ટયન
ર�તે �ૂ�ા છે એથી તદ્દન �ુદ� તરાહ� િન�ુપાયા હોવાં છતાં એક� ય લેખકની િનસબત �ુદ� હોય એમ મના�ું ન. �મ સેબે�સ્ટયનને
સમયનો ઇિતહાસ આપવો છે , એમ પ�ાલાલ પટ� લને પણ ‘માનવીની ભવાઈ’માં મ�ુષ્યના �ુ�રતને ચકાસવો છ. એની સચ્ચાઈ ને પ્ર
સાથે સાથે સંયોગોદ� લાચાર�ની િવષમતા �ૂલવવી છે .
�ુ ં આ સઘ�ં એક સપાટ�એ દ� � ુ ં �.ં સમગ્ર સંસ્�ૃિ◌ત નગર ક� ગ્... �ણે એક સચ્ચાઈથી િવ �ૂટ� પડ� �ટ� છવાયી ક� છેવાડાની
�જ�દગી �વતી હોય એવી પ�ર�સ્થિત સ�ર્ઈ . એમાં સેબે�સ્ટયન જ ન�, ભગવતી�ુ માર શમાર , કાજલ વૈદ, પ�ાલાલ ને આપણે સ�ુ
એક પ્રકાશની શોધમાં છ. બસ,પેલો સત�ુગી અ�ુ મળ� �ય ક� તરત ઝળહળ � ૂયર્ આ �ધકારને મીટાવી શકશ.
*
*
*
(‘સીટ�ર�ડ 2013′ �તગર્, હ�રો લાયબ્રેર�ઝ અન‘�ુજરાતી સા�હત્ય અકાદમ’ સં�ુક્તઉપક્ર, આ�ુિનક લેખક સેબાસ્ટ�અન ફૉક્સની નવલકથ‘અ વીક ઈન �ડસેમ્બ’ના,
24 �ુ લાઈ 2013ના રોજ, હ�રો િવલ્ડસ્ટોન લાઇબ્રેર, એક વાતાર્લાપ યો�યેલ. તેમા ં ર�ૂ થયે� ું પ્ર�ુખ િવવે.)

કાવ્યસે �

સભ્યપદઆવેદન/Membership Application
નામ/Name:

મેટ્રોગલ ્ર મૌગ્ધ

સરના�ુ/ં Address:

પોસ્ટકોડ/Post Code:
ફોન/Phone:
મા�ું /અમા�ું નીચે �ુજબ ( કોઈ પણ એક પર કરો) સભ્યપદ સ્વીકાર.
Please accept my/our membership as indicated by
: સભ્યપદ લવાજમના£

(રોકડા/�ુજરાતી સા�હત્ય અકાદમી નામે

ચેક/ પોસ્ટલ ઑડર) આ સાથે છે . / Membership fee £
[cash/chq./PO payable to Gujarati Literary Academy]

is enclosed



વાિષ�ક/Annual ……………………………………………………………….

£10



આ�વન/Life …………………………………………………………………

£100



વાિષ�ક સંસ્થાક�/Organisation [Annual] ………………………..

£25



આ�વન સંસ્થાક�/Organisation [Life] ………………………….

£250



આ�વન દંપતી સભ્/Couple Life …………………………………

£150



દાતા/Donor …………………………………………………………………..

£201



સંવધર્/Patron ……………………………………………………………….

£501



િવદ� શ સભ્/Overseas Member
�ુનાઈટ� ડ �ક�ગડમનો દર લા�ુ / Same as in the U.K.

સભ્યગમે ત્યાર� બની શકાય છે પણ વાિષ�ક લવાજમની �ુદત૧ �ન્�ુઆર�થી
૩૧ �ડસેમ્બર �ુધીની ગણાય છ. / You may become a member anytime;
however, membership fee is from 1 January to 31 December.
સહ�/Signature:
તાર�ખ/Date:

• લતા �હરાણી

� ૂડાને સોનેર� સાંકળે રાખી
કરાવે ગેલ મકાઉને;
એવા ઘેલસા’ગરા દ� શીને
સખી ના હાર પે’રા�ુ ં ર� !
એના �ુષ્પકની  ૂંઠ� , અડવી ટૉબી-ટૉલ ઉલા�ં ર� !
મ�થી �જ�દગી આખી;
�ન્-ને-ટોપ-ને-બોબ્ડ’�ુંમા ં �લતી �ડા ં ગોરમા � ૂ�ુ ં ર� !
સખી, આ મોળાકતમા ં મી�ુ ં વલખી;
િપસ્ત, કા�ુ , દ્રાખની હાર� ચેર� ચા�ું !
સખી, કો �દ મન પડ� તો …
શૌરસેનીની સાખે, કરતા ં સાલસા-ટ� ગો
ઝબકારાઓ લાલ, પીળા �ુ ં પંડમા ં ઓ�ું ર� !
— પંચમ �ુક્ (૬/૧/૨૦૧૧)
શબ્દ સંદભર
મકાઉ) મકૉઉ/Macaw): લાંબી � ૂંછડ�વાળો ભાતીગળ પોપટ[Link]
ટૉબી] (સૌથી �ચી �ગળ�) મધ્યમ : ટૉલ-Nursery rhyme]
શૌરસેની: � ૂરસેનની �ુત્�ુ ંતા સાલસા, ટ� ગો: ક્લબડાન્સના પ્રક] Salsa, Tango]

બોલો, લાગ્�ું ને સાવ �ુ� ુ , ના ના, �ુ �ું શબ્દ તો ઝાંખો
પડ�, �ખો િવસ્ફા�રત કર�

�ૂક� એ�ું કાવ્ ? જો ક� શબ્દો

ગભરાવી �ૂક� એવા લાગે છે ને ? સા�ું છે કિવએ શબ્દોના અથર
સંદભર્ સાથે આપ્ય છે આપણે સાથે સાથે ચગળતા જઇએ .…

કિવતા�ુ ં શીષર્ક છ , ‘મેટ્રોગલર્�ું મૌ’, તમને ‘સોળ વરસની �ુંદર�’ શબ્દપ્રયોગ યાદ આ સોળ વષ� .‘�ુંદર�’ તો બધા ં ન
હોય, પણ �ુગ્ધા તો હોગામઠ� હોય ક� શહ�ર� ., દ� શી હોય ક� િવદ� શી, આ �મર �ુગ્ધ થવાની છે એ વાત સોળ આની સાચહવે નવી ) .

પેઢ�ને‘સોળ આની’ શબ્દો સમ�વવા પડ વાઘાં ભલે �ુ દા ં રહ� .. વયમા ં આવે એટલે એને �ુગ્ધતા વ�ટળાય  (.… આ ગરવા િવદ� શી
ગીતને િવદ� શી સંદભ� છે એ અથર્મા), બાક� �ુવાંગ �ુજરાતી મને તો લાગે છે .. કોઇ � ૂરમા ં ઢાળે તો નજર સામે નાચ�ુ ં જ લાગે ( !!,
તમને ?
�ુગ્ધ વયમાં નજઅહ� નાિયકા કંઇક એ�ુ ં જ ઝંખે છે અને વાત પોતાની પસંદગીની .. મન કોઈ છે લછબીલા માટ� જ તરસે.કર� છે ‘મકાઉ’ એ આ�ફ્રકન પોપટ  � ૂડાને સાંકળે બાંધીને

.આપણા દ� શમા ં પોપટને � ૂડો પણ કહ� છે .� ૂડો તો તમે �ણો જ છો .

ય મકાઉને ગેલ કરાવે એવો છોકરો નાિયકાને જરાપસંદ નથી �ુ ઓ .., મેટ્રોગલર્ના મનની વાત માટ� ય કિવએ ક�વા મ�ના શ
પ્રયોગો યો�યા છ !‘ઘેલસાગરો’ – �ૂળે દ� શી છે પણ િવદ� શી દ� ખાવા�ુ ં ગાડ
ં પણ વળગ્�ું છે એવો ઘેલો છોકરો �ણે વરમાળા

!!

પહ�રાવવાની હોય એમ“ના હાર પે’રા�ુ ં ર� !!”…. અહ� ‘�ુષ્પ’ શબ્દ વાહન માટ વપરાયો છે �ુષ્પકની  ૂંઠ� ., અડવી �ગળ� ઉલા�ં ર� .
અહ� �ગળ� માટ� )‘ટૉબીટોલ-’ વપરા�ુ ં છે �નો અથર્ છે મધ્ય, સૌથી �ચી �ગળ� …) આવા ઘેલા દ� શીને પસંદ કરવા કરતા ં મ�થી
આખી �જ�દગી �ન્સ ને ટોપ પહ�ર, બોબ્ડ હ�ર– �ૂંકા વાળ �લાવતી, ગોરમા ન � ૂ�ુ ં !!
કન્યા િવદ�શમાં છે પણ મોળાકત વ્રત કર� ….. મનમાન્યા વરને પામવા વલખે ય છેમોળાકતમા ં િપસ્ત !!, કા�ુ , દ્રાક્ષની સ
પ્રાદ�િશક ચેર� પણ ખવાય જ વળ … પછ�ની પં�ક્તઓ છ, “સખી, કો �દ’ મન પડ� તો … શૌરસેનીની સાખે, કરતા સાલસા ટ� ગો-…..
ઝબકારાઓ લાલ, પીળા �ુ ં પંડમાં ઓ�ું ર�

!…..” અહ� કિવએ આપેલા શબ્દાથર્ પ્રમાણે શૌરસેની એટલે �ૂરસેનની � – �ુ ંતા અને

સાલસા, ટ� ગો એટલે લે�ટન ક્લબડાન્સના પ્રઅહ� �ુ ંતીનો ઉલ્લે ., એણે � ૂયર્�ુત્ર કણર્ને ગભર્માં ધાર� જન્મ આપ્યો હતો એ
હોઈ શક�ઝબકારાઓ પ પીળા-ક્લબમાં થતા ડાન્સમાં ઝબકતા લ .◌ંડમા ં ધર�, મન પડ� તેમ ક�ું … શર�ર અને મન – તમામ પ્રકારન
સ્વતંત્રતા ચાખેલી �ુવા– એ�ુ ં કંઇક કહ�વા માંગે છે કિવ ?
િવદ� શી હવા, િવદ� શી વાતાવરણ અને દ� શ .કિવતા શબ્દોની  ૂંથણી માટ� માણવા �વી છ
�
.િવદ� શની ભેળસેળવા�ં યૌવનઅને સાથે સ કિવતામાં તળપદ� �ુજરાતી શબ્દ◌ાથે પરદ� શ�ુ ં નાિવન્, � ૂર� ગરવાઈ અને નરવાઈ સાથે એક અદ્દ�ુત સંયોજન ખ�ું કર
છે એટલે કા�બલે દાદ બને છે સવાલ એ જ�ર થાય ક� લંડન �વા શહ�રમા ં �વતા કિવને .., �ુજરાતમા ં �વતા �ુજરાતીને ય
સમજવાની મહ�નત કરવી પડ� એવા દ� શી શબ્દપ્રયોગો �ાંથી �ૂઝી આવે ? મા�ું મન જવાબ આપે છે , ભાષાપ્રે….. પોતાની ભાષામા ં
નવા નવા પ્રયોગો કરવાની કાબે�લય …. કિવતાના �ણીતા પ્રવાહથી સાવ વેગ�ં અને મન પ્ર��લ્લત કર� દ� તે�ું … ઋ�ુલ
જોષીએ આ કાવ્ય િવશે લખ્�ું , “�ૂના જમાનામાં ‘મારા રોયા’ કહ�તી ડોશીઓ અને અત્યાર� મધ્યમા ઉલાળતી �ુવતીઓ બધી એક�
થઈ ગઈ હોય તેવી લાગણી થાય છે મને !!” તો આપણા �ણીતા ને માનીતા કિવ િસતા�
ં ુ યશચદં ્ર કહ� , “Enjoyed listening to your

recital of the song. The lilt is attractive. While you have presented the new world of combined (hybrid, in the right sense) culture of
our new generation, your song does not trivialise it. The tone is sufficiently low, inward, for the song not be reduced to an oversmart and artificial construction now flooding the market place of Gujarati culture….. “ આ ન�ધ લેવી જ પડ� !!
(સૌજન્ય :‘કાવ્યસે�’ કૉલમ, “�દવ્ય ભાસ્”, 22 ઓક્ટોબર2013) http://readsetu.wordpress.com/2013/10/23/કાવ્યસે�-109-પંચમ/�ુક્-

ઊજળ� અકાદમી સેવા : એક યાદગાર મેળાવડો

• નીરજ શાહ

પ્રસંગ હત ો ઊજળ� અકાદમી સેવા બદલ વડ�લોનાં સન્મા કાયર્ક્રમની શ�આત કર .‘�ુજરાતી સા�હત્ય

અકાદમ’ના

મહામંત્રી ભદ્રાબહ�ન વડગામાએ હાજર રહ�લા સૌ�ું સ્વાગત ક�ુ � હ�ું અને કાયર્ક્રમની �પર�ખા જ.
ત્યારબાદ તેમણે ગવરભાઈનથ્�ુનો પ�રચય કરાવ્ અને પછ�થી .ગવારભાઈ તથા તેમના ં સાથીદાર� પોતાની આગવી છટામા,ં
વાસ
ં ળ� પર પહ�લાં ક્લાિસકલ સંગી, અને પછ� �ફલ્મી સંગીતની  �ૂન, અને ત્યારબાદ હામ�િનકા પર એક  �ૂર�લી �ુગલબંધી દ્વા
પ્રસંગને સા�ુ એક સંગીતમય વાતાવરણ બાંધી આપ્�ું હ.
હવે, અકદમીના પ્ર�ુખ િવ�ુલભાઈ કલ્યાણીએ કાયર્ક્રમનો દોર સ, વડ�લોને તથા અિતિથ િવશેષ નીમાબહ�ન શાહને તેમ� ુ ં
સ્થાન ગ્રહણ કરવા આમં�યાં હકાયર્ક્રમનાં િવષયની �ૂિમકા બાંધતાં િવ�ુલભાઈએ િવલાયતમાં પરદ�શથી આવેલા સૌને વેઠવી પડ� .
�ુશ્ક�લીઓને વાચા આપ�ુ, �ફલ્મ‘�ૂ ર કા રાહ�’�ુ ં ‘પંછ� �ુ ં મ� ઉસ પથ કા’ ગીત સંભળાવ્�ું હ� ુ.

ત્યારબા, અિતિથ િવશેષ નીમાબહ�નનો પ�રચય આપતા ં તેમણે ક�ું હ�ુ ં ક� તેઓ �બ્રટનનાં ઉ�મ િશક્ષકોમાંના એ તેમણે .

અનેક બાળકોને સંગીત, ભાષા અને સંસ્�ૃિત સાથે જોડ� આપ્યા  તેમને .85વષર્નાં �ુવાન કહ� �બદાવાયા ં હતા.ં
હવે, સમય હતો સન્માનનિવ�ુલભાઈએ તેમનો પ�રચય
આપતાં જણાવ્�ું ક� એમના

.પ્રથમ નામ હ�ું સા�હત્યના �ણીતા વાતાર્કાર ઉપેન્દ્ર .

અનેક લેખો તથા પત્રો છપાયા, ઉપરાત
ં તેમણે અકાદમીની કાયર્વાહ� સિમિતમાં પણ 4 વષર્ �ુધી સેવા

આપી છે હસ્તે સન્માનપત્રક આપી સન્ તેમ� ુ ં નીમાબહ�નના ં .�ુ� હ�ુતે
ં ઓ સન્માન સ્વીકારતાં ધન્યતા અ�ુભવે છે એમ જણા .
.ઉપેન્દ્રભાઈએ પોતાના સા�હત્યસ�ન િવશે વાત કર� હતી અને આ સ�નકાયર્ દરમ્યાન મળેલા સૌના સહયોગ બદલ આભાર માન
પછ�, િવ�ુલભાઈએ અકાદમીની કારોબાર� સિમિતના સભ્ય ઘનશ્મભાઈ પટ� લનો પ�રચય કરાવ્યો

અને ક�ું ક� તેમની સ્�િત

આ� પણ �ુવાનોને શરમાવે એવી છે વ�ુમાં ઉમે�� ુ હ�ુ ં ક� અકાદમીને �યાર� પણ જ�ર પડ� છે ત્યાર� અકાદમીની લાજ રાખવા તેઓ .

કાયમ આગળ રહ્યા , અને પછ�, નીમાબહ�ન શાહને િવનંતી કર� ક� તેઓ ઘનશ્યામભાઈ�ું સન્માનર� પોતે દ�ક્ષણ લંડનમાં રહ�તા હ .
ઉ�રમાં સ્થાયી

અકાદમી સાથેનો સબંધ એક યાત્રા�પ છે અને હાજર સૌ એમનાં �ુ�ુંબના સભ્યો જ છે એમ જણાવી ઘનશ્યામ

સન્માન બદલ સૌનો આભાર માન્યો હ.
એ પછ�, િવ�ુલભાઈએ દ� શતથા �ઓ હાજર રહ� શ�ા િવદ� શથી આ કાયર્ક્રમ માટ� આવેલા સંદ�શાઓ વાંચી સંભળાવ્યાનથી તેમની ન�ધ લીધી હતી.
િવ�ુલભાઈએ, ત્યાર પછ, ચંદ્રકળાબહ�ન પટ�લનાં અકાદમી સાથેનાં સતત જોડાણ તથા અકાદમીનાં પાઠ��ુસ્તકોની તૈય,
િશક્ષકોની તાલીમ અને પર�ક્ષાઓમાં તેમનાં યોગદ, અકાદમીને � ૂંફ આપનાર વ્ય�ક્ત કહ� �બરદાવ્�ું હનીમાબહ�નના હસ્તે તેમ� ુ ં .

સન્માન કરા�ુ હ�ુ ં ચંદ્રકળાબહ�ને સન્માન બદલ અકાદમીનો આભાર માન્યો હતો .‘માંધાતા �ુથ એન્ડ કૉમ્�ુિનટ� ઍસોિસયે’ના ં
40વષર્નાં સંસ્મરણોને યાદ કરતાં ક�ું હ�ું ક‘�ુજરાતી ભાષા માટ� � કરો તે ઓ�ં છે .’
ત્યારબા, િવ�ુલભાઈએ અકાદમીમાંનાં એક એવા ં ચંપાબહ�ન પટ� લ� ુ ં સ્વાગત ક�ુ� હ�ુતેમણે ચંપાબહ�ન અને તેમના ં પિત

.

છ��ુભાઈ પટ� લનાં અકાદમીનાં આરંભથી રહ�લા જોડાણ ઉપરાત
ં છે લ્લા6 વષર્થી ચંપાબહ�ને કારોબાર� સભ્ય તર� ક� ખખભા િમલાવી � ચંપાબહ�ને આવા �ુભ પ્રસંગે આવો મ .કામગીર� બ�વી છે તેને પોરસાવતા તેમ� ુ ં સન્માન કરવા જણાવ્�ું હ�◌ો મળ્યો તે બદલ
અકાદમીનો અને તેઓ � પણ કર� શ�ા તે માટ� એમના ં માતાપીતા તથા પિતના સાથ સહકાર બદલ આભારની લાગણી વ્યક્ત કર .હતી
આગળ સન્માન કરવા�ું હ�ું મન�ુખભાઈ શાહ�ુલી રાત જોયા વગર ઈિમગ્રેશનનાં �ુદ ્દે -િવ�ુલભાઈએ તેમની �દવસ .
ટ�ર અને તેમની પોતાની પરવા કયાર ્ વગર � કામ ક�ુ� તેની ન�ધ લીધી હતએ ઉપરાત
ં અકાદમી પહ�લાંની સા�હ�ત્યક સંસ્થાન .
સ્થાપક સભ, અકાદમીનાં ઉપપ્ર�ુખ પદ� રહ� � કામો કયા� તે બદલ તેમ�ું સન્માન કરવા�ું �ૂચન ક�ુ� હમન�ુખભાઈએ પોતે કર� લા ં .
અકાદમીએ તે .માત્ર ફરજ જ ગણાવી હ કાય�ને તોમને ઉપપ્ર�ુખ પદ� બેસાડ�લા તે સા�ુ તેમ જ આજનાં આ પ્રસંગે એમ�ું સન
ક�ુ� એ બદલ આભાર વ્યક્ત કય� હ.
પછ� િવ�ુલભાઈએ પોતાના ખાસ સાથી, રમણભાઈ પટ� લ� ુ ં સ્વાગત તેમની

અને રમણભાઈની જોડ�ને રાલ�મણની જોડ� -

માં તેમણે જણાવ્�ું હ�ું ક� રમણભાવ�ુ .કહ� ક�ુ� હ�ુ ં સતતપણે પર�ક્ષાઓનાં આયોજનમ, િશક્ષણ તાલીમમાં અને કંઈ ક�ટલા ય કામોમા
�ાર� ય પાછા પડ�ા નથીતેમણે વાતાર ્સંગ્ ., લેખસંગ્રહો ઉપરાંત અકાદમી સા�‘આચમન’ નામે સગ
ં ્રહ પણ સંપાદન કય�  તેમની .
રમણભાઈએ ક�ું હ�ુ ં ક� અકા .હ�ુ ં આ સેવાઓ બદલ તેમ� ુ ં સન્માન કરા�ુદમી સાથેના ં સસં ્મરણો વાગોળવા બે�ું તો �દવસોનાં �દવસો
લાગેતેમણે અકાદમી સાથે � ર�તે જોડાયા તે પ્રસ ., િવ�ુલભાઈ સાથેના ં અકાદમી માટ� કર� લી યાત્રાઓનાં સંસ્મરણો અને અકદામી
વાતાર ્વ�ુર્ળ બેઠકથી ક�વી ર�તે લખવાની પ્રેરણા મળ� વાતો કર�.
આગળ વધતાં, ડાયસ્પોરાનાં એક ઉ�મ વાતાર્કાર વલ્લભભાઈ નાંઢાનો પ�રચય આપતાં અકાદમીમાં વષ� �ુધી �ુદાં �દાં હો
ુ
અને કાયર્કાર� સભ્ય તર�ક� યોગદાન અને અકાદમીને આપેલા સતત માગર્દશર્ન તથા નેતાગીર�ની ન�ધ લઈ તેમ�ું સન્માન કરવ
� ૂચન ક�ુ� હ�ુ ં વલ્લભભાઈ એ પોતાન .30વષર્ના અકાદમી સાથેના સે�ુને યાદ કરતાં ક�ું ક� તેઓ અકાદમીમાંથી ઘ�ું પામ્યા છે અન
અકાદમી તેમનાં માટ� એક શાળા જ છે અકાદમી તરફથી સન્માન સ્વીકારતાં તેમણે ઉમે�ુ� હ�ું ક� તેઓ શર�ર ચાલશે ત્યાં �ુ .
.અકાદમીને સાથ અને સહકાર આપતા રહશે
ને પછ�, િવ�ુલભાઈએ અકાદમીના નવા સામાિયક “ઈઅ�સ્મત-”ની �હ�રાત કર� હતી અને જણાવ્�ું હ�ું ક�

અકાદમીનાં

પ�રપત્ર�ું સ્થાન હ“ઈઅ�સ્મત-” લેશે, તે ત્.માિસક હશે અને �ડ�જટલ સ્વ�પે અકાદમીની વેબસાઈટ પરથી મેળવી શકાશત્યારબા, િવ�ુલભાઈએ િવલાસબહ�ન ધનાણીનો પ�રચય આપ્ય�ુ દ� જદ� ભાષા પ�રષદોમા ં તે .મના ં યોગદાન, િવ�ુલભાઈ
સાથે મળ�ને �ુસ્તક પ્રચારની કામગીર� તેમ જ પાઠ��ુસ્તકો અને પર�ક્ષાઓ અકાદમી જ કર� એવો આગ્રહ રાખી તેનો મજ�
નાખવા બદલ ઓિશ�ગણભાવ વ્યક્ત કય� હિવલાસબહ�ને સન્માન .તેમના ં જ ખાસ સખી નીમાબહ�નના હસ્તે તેમ�ું સન્માન થ�ું હ� .
સ્વીકાર◌ા◌ં ક�ું હ�ુ ં ક� તેમણે � પણ ક�ુ� એનાથી એમને � ૂબ જ આનંદ મળ્યો છ; અને અકાદમીને તેમણે કંઈ આપ્�ું નથ, પણ માત્
લી�ુ ં જ છે .
છે લ્લ, અકાદમીના કોષાધ્યક ્ષ લાલ�ભ ાઈ ભંડ�ર� અને ઉપપ્ર�ુખ પંચમભાઈ �ુક્લન, અિતિથ િવશેષ નીમાબહ�ન શાહ�ુ ં
સન્માન કરવામાં આવ્�ું હ�.
કાયર્ક્રમનાં �િતમ દોર, પંચમભાઈ �ુક્લએ ભારતથી આવેલા સંગીતકાસ્વરકાર �ુભાષભાઈ દ�સાઈનો �ૂંકો પ�રચય આપી/
તેમણે મનોજ ખંડ��રયા .�ુભાષભાઈ અને તેમનાં �ુત્ર અતીતભાઈએ �ુગમ સંગીતની મહ�ફ�લ જમાવી હ .તેમને આવકાયાર ્ હત,
બરકત િવરાણી અને �રષભ મહ�તા �વા કિવઓની અલગ અલગ રચનાઓની સંગીતમય ર�ૂઆત કર� સવ� શ્રોતાઓને સંગીતમા
રસબોળ કયા� હતાં.
કાયર્ક્રમનાં , િવજયાબહ�ન ભંડ�ર�એ અકાદમી વતી �ુખ્ય મહ�માન, કાયર્ક્રમનાં આયો, ‘માંધાતા �ુથ એન્ડ કૉમ્�ુિનટ
ઍસોિસયેશન’, મદદ કરનાર સૌ સ્વયંસેવકો

અન હાજર રહ�નાર સવ�નો આભાર માની કાયર્ક્રમને િવિધવત ર�તે આટોપી લીધો  .
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