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વાટ બધી સળગી ગઈ G પણ મીણ હજu રLu3 G’
• MNણકા3ત Oચ
‘ગuજરાતી સાિહ+ય અકાદમી’નો પા4ચમો સ6માન સમાર4ભ 18 ન89બર 2017ના િદવ< 89બલીિ>થત મા6ધાતા હોલમા4 યોAઈ ગયો.
ઠ4ડી અE વરસાદની પરવા કયF વગર રિસકજનો, કિવઓ, Hખકો પ4ચમ રJાવલીના KLા Aણીતા મણકારNપ જગદીશભાઈ દ8 સાP
QાનગોિR કરવા ઉમટી પUલા. ટીમ અકાદમીએ કWલી તXયારી Yખાતી હતી. ઠીક Z વા[\ બહારની અમીવષFના4 વાતાવરણ વ^_ હોલની
અ4દરનો કાય`aમ શb થયો.
અકાદમી cdખ િવeલભાઈ કfયાણીએ કાય`aમની NપWખા આપી. એમની આગવી શXલીમા4 સdદાયE સમયના વhણમા4, iનાઇkડ
iક[ડમ અE ભારતમા4 1929ના વરસની કfપના કરાવી,.બme >થo કપરી પિરિ>થિત હતી. ઇિતહાસE પાE +યાW િહ6p>તાનમા4 કાય` કરતા
લોકો અE q 8ળાના વાતાવરણની કfપના કરી શકો? આ જ વષe જગદીશભઈનો જ6મ થયો હતો.
િવeલભાઈએ કાય`aમ શા માkની સમાજ આપી. 41 વષ` tધી u સાથીદારોએ અકાદમીE ઝળહળતી રાખી, qમના સહકારની નoધ
લીધી, u બતા8 K, x qઓ ‘બોટમઅપ’ની લીડરિશપમા4 માE K. અE qનો િર>પો6સ સાથીદારોના dખાiવદપર Ahર હતો. u રીq
પhલા િશzકો અE પ{કારો|4 બહuમાન થ\}4 q જ રીq ગuજરાતી ભાષાE ~વતી રાખનાર Hખકો, કિવઓ અE સિમિતના સ•યો|4
બહuમાન શા માk નિહ ?
ધવલ €યા<, અકાદમી વતી, e•પગu^છથી જગદીશભાઈ દ8|4 જ6મિદવ< અિભવાદન કiƒ. વળી, કા4તાબhન પkH ય
જગદીશભાઈE પo„યા. આ8લા અEક સ4Yશાઓ વ4ચાયા.
મા4ધતા સમાજના અ…ણી કાય`કર તારાબhન u. પkલE હ>q cથમ પદક જગદીશભાઈE અપ`ણ કરાi4. અE પછી
જગદીશભાઈE હાP હાજર †ષ કિવ-HખકોE પદક િવતરણ કરાયા. અિ‡નકuમાર કોkચા, આશાબhન ˆચ, ઇ‰ાિહમભાઈ રાઠોડ
‘ખŠયામ’, કfપનાબhન પાઠક, કા4તાબhન પkલ, િકરણ eરોિહત, કutમબhન પોપટ, ગuણવ4ત વX‹, ઘન•યામભાઈ પkલ, ચ4પાબhન
પkલ, ’િજગર’ નબીeરી , ધવલ €યાસ, િનર4જનાબhન Yસાઈ, પ4ચમ શuŽ, c•L અમીન, ભ•ાબhન વડગામા, મનtખભાઈ શાહ,
મોહનભાઈ કાિછયા, મોઈ|‘ીન મિણયાર, રમણભાઈ ડી. પkલ, વLભભાઈ ના4ઢા, િવ“ાબhન ભ4Uરી, €યો”શ •શી, િવeલભાઈ
કfયાણી, tષમાબhન સ4ઘવીનો સમા8શ હતો. u હાજર નહોતા qની ય નoધ પણ કરવામા4 આવી.
િવeલભાઈએ જણા€i4 x જગદીશભાઈનો cથમ પિરચય 1984મા4 થયો. એ કિવ-સ4”લનમા4 c•Lભાઈ દ8 ય સાP આ8લા. મ–યા,
અE પછી, ગોપાળ ”ઘાણી અE િશવકu માર •શી •U —ર પણ પધાયF હતા. q સ4સગ` આજtધી ઉજળો ર˜ો K. iનાઇkડ iક[ડમમા4
ગuજરાતી ભાષાિશzણ સાb પોપટલાલ જરીવાળાની આ™વાનીમા4 અ•યાસaમ તXયાર કરાયો. qE આધાW પાઠše>તકો તXયાર થયા4.
આશW પા4ચસો એક િશzકોE તાલીમ અપાઈ, અE જuદા જuદા <6ટરમા4 એક તબ›e 1200 િવ‹ાથœઓએ પરીzાઓ આપી. q સઘળી
ઉ•રપોથી સચવા\લી K, • કોઈE રžE િરસચ` કરવી હોય તો! આ કાય` 18 વષ` ચાfi4 .
પછી અ6ય વŸાઓએ જગદીશભાઈનો પિરચય €યિŸગત અ|ભવ cમા

આ¡યો.

િવજયાબhન ભ4Uરીએ ક¢u4 x qમE જગદીશભાઈનો cથમ પિરચય 1984મા4 થ\લો. પોપટભાઈની એક£{તાએ અE િન¤ા¥વ`ક
ચાલતા4 કામE 8ગ મoલો. જગદીશભાઈના અ¦fય ફાળાથી અE ‘દીદ એ6ટરcાઇઝીઝ’ તથા ‘નવભારત સાિહ+ય મ4િદર’ના સહકારથી

અકાદમીના4 e>તકો cગટ થયા4, 500 િશzકોની ટ્Wiનગ અપાઈ, અE d„ય શXzિણક પ©િતના નવપગરણ આગળ વªયા4. qમના ચhરા
પર qમના €યિŸગત ફાયદાની ઝા4ખી થતી હતી.
બીજu4 વŸ€ય c•લભાઈ અમીE આ¡i4. uમ

ગuજરાતમા4 િવQાન અE k«નોલો~|4 ટ¬>ટ >થાિપત કiƒ K. qમE એક વાત યાદ

આવી x ગા4ધી~ પા< એક iવાન ઑટો…ાફ Hવા આ8લ, ગા4ધી~ કh પા4ચ Nિપયા આપ તો આe4 ! જuવાન કh હu4 તો િવ‹ાથœ છu4, પXસા તો
મારી પા< નથી, તો ગા4ધી~એ વચન મા4[i x ®4 u ભ

q ભણાવીશ? q €યકિત q જગદીશભાઈ ! આમ qE બાeના આશીવFદ

મoલા. qમE થi4 x પોq િશzણકાય` નથી કi` qથી ક4ઈક ખોટu4 થાય K, qમE પદક Yવામા4! qમ

હિરવ4શરાય બ^ચનE યાદ કયFં

‘દો>ત સાથ હો તો રોEમe ભી શાન હX, દો>ત ના હો તો મhિફલ ભી >મશાન હX
સારા žલ દો>તીકા હX \ ”W દો>ત, વરના જનાA ઓર બારાત એક સમાન હX ‘
{ીજu4 €યŸ€ય ભા|ભાઈ પ4ડ±ા|4 હ®4. આu જગદીશભાઈનો જ6મ િદવસ K. હu4 બોલી શકu4 છu,4 પણ લખી શકતો નથી.
િવeલભાઈનો આભાર માનતા ક¢u4 x આ c²િ•એ મE ઘ³ શીખ€i4, આન4દ આ¡યો. કિવ િમલન, િશzણ િશિબરો, અE Hખકોના
પિરચયમા4 આવવાથી મE ઘણો ફાયદો થયો K. જગદીશભાઈ અમારા પાડોશી. દરરોજ 7 વા[\ પાક`મા4 ફરવા જઈએ અE સાિહ+ય,
>વા>´ય, યોગ, નાટક,સ4>µિત િવ¶ ય વાતો થાય.
મા6ધાતા સમાજના4 એક અ…ગ·ય આ™વાન ચ4•કળાબhE સાિહિ+યક, અલ4કાિરક ભાષામા4 પિરચય આપતા4 ક¢u4 x જગદીશભાઈ
િવ¶ હu4 શu4 કહી શકu4 ? એટ}4 જNર કહી શકાય x qઓ શ¸દ સ¹ાટ K, સ4>કાર અE સ4>µિતના પ ધ, ની સા K, સર>વતી|4 દશ`ન કરા8
K, િગરા ગuજ`રી ગubવય` K, tજલામ tફલામનો સ4Yશ K, કરોિત મ4ગલમ્ અિત મ4ગલમ્.
q પછી ચ4•કળાબhન qમ જ અકાદમીના4 ઉપcdખ ભ•ાબhન વડગામાએ જગદીશભાઈE શાલ ઓઢાડી. અE c•Lભાઈ અમીન
qમ જ ‘િજગર’ નબીeરીએ સૌ વતી સ6માન પદક અપ`ણ કiƒ.
cિતસાદN» જગદીશભાઈએ q બાદ cિતભાવ આ¡યો. qમ

અકાદમીનો આભાર માનતા જણા€i4 x ઉપરના જગદીશની આ

સઘળી µપા K, અE આ જગદી† કોઈ િદવસ હાથ લ4બા€યો નથી. પ4ચમહા¼તના સ6માન સમાર4ભનો હu4 Kલો ¼ત ! 2017ના વરસનો
Kલો મણકો ત” જ6મિદવસ આસપાસ આયોજન કરો છો qમ લા™ K.
cથમ એક િવન4તી K x સહu જતા4 પhલા4 દરવાA પા< kબલ K, +યા4 રોકાશો અE યથા શિŸ યોગદાન આપ•, માb4 _િરટી વક`
K. €યિŸ સમાજનો આધાર K. ½eઈ6ડ ઓફ THE diફઇfડ હોિ>પટલ માk ક4ઈક કરી છ¿ટીએ, આ કામ 50 વષ`થી થાય K. +યા4 1 કલાક
પણ વોલ4ટીરÀગ થાય તો ઉ•મ. આ મારા 89મા4 જ6મ િદવસની ઉજવણી K.
કિવ, Hખકો અE સાિહ+યકાર વ^_ માb4 સ6માન! એક ઘા E {ણ લટકા! આ હાલમા4 50 % કાય`aમો થયા K. ભાષાઓના પડઘા
પU K. ચ6•કળાબhન, આ માb4 બીજu4 ઘર K, મા4ધાતા >ક¿લ, ગીતા cવચનો 32 વષ` થયા 32 લzણા કહી શકાય. ગા4ધી~ કhતા બધાE
િમ{ ગણીએ, આજ ~વન K. ભાષા સાિહ+ય એક િવશાળ સd• માનીE કાય` કરીએ છીએ.
1984-86નો સમય યાદ કb4 તો, e>તક cકાશન, રમણભાઈ સારિથ હતા િ‰ટનમા4 બÁ e>તકો પહo_ qનો „યાલ થતો. બધાની
મદદ વગર પરીzા, પાઠše>તક, cકાશન, િશzક િશિબર પરીzા વ™W શÂ નથી. બધાના સ4Yશ માk આભાર.
એક કા€યની પ4િŸ પછી માb4 €યŸ€ય ¥b4 કરીશ :
~વનની આ મીણબ•ી બme KU,
વાટ બધી સળગી ગઈ K પણ મીણ હજu ર¢u4 K
સમાપનમા4 િવeલભાઈએ નોધ કરી x આ મા4ધાતા હોલનો ઉપયોગ 1984થી આપ
K, c²િ• કW K E Aq રસોઈ કરી સહભોજન કW K, આન4દ મા

કરીએ છીએ. “ા4 15 િદવ< િમ{ો Ãગા થાય

K. આu qનો લાભ સહuE મળવાનો K. તારાબhન પkલ અE

ગોiવદભાઈ પkલની YખWખ ની_ K €યવિ>થત કામ થi4 K, q આપ

દWક અ|ભવવામા4 છીએ. આ ચાળીસીના અવસરનો KLો

કાય`aમ 2018 મા4 થ†, u કિવતા, િનબ4ધ, પ{કાર+વ અE સાિહ+ય િવ†ની <િમનાર હ†.
અ4તમા4, અકાદમીના મહામ4{ી પ4ચમ શuŽe આભારિવિધ કરી, અE પછી બધા4|4 િમલન થi4 અE સૌએ cીિતભોજનની મોજ માણી.
21 ન89બર 2017
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૨૭. મોહ9મભાઈ ઘારી
૨૮. મોઇ|‘ીનભાઈ મિણયાર
૨૯. રમણભાઈ ડી. પkલ
૩૦. રોિહતભાઈ બારોટ
૩૧. વLભભાઈ ના4ઢા

દાઉદભાઈ એ. ઘા3ચી23 સSમાન. (ડાUથી) ફાbકભાઈ ઘા3ચી, િવcલ કdયાણી, દાઉદભાઈ ઘા3ચી, પ3ચમભાઈ શu:,
અદમભાઈ ટ3કારવી eમ જ અહમદભાઈ fણત ‘ગuલ’ ]િ^માન G.

૩૨. િવ“ાબhન ભ4Uરી
૩૩. િવeલભાઈ કfયાણી
૩૪. €યો”શભાઈ •શી
૩૫. tષમાબhન સ4ઘવી
૩૬. આશાબhન ˆચ
૩૭. ચ4પાબhન પkલ
૩૮. બળવ4તભાઈ નાયક [િદવ4ગત]
૩૯. ફાbકભાઈ ઘા4ચી
૪૦. નીરજભાઈ શાહ
૪૧. જય કા6ત
૪૨. નયનાબhન પkલ

જગદીશભાઈ દZ23 સSમાન. (ડાUથી) િજગર નબીcરી, જગદીશભાઈ દZ તથા Wghભાઈ અમીન ]િ^માન G.

‘ભગવદ્ગોમ4ડલ’નો {ી• ભાગ આપણE જણા8 K : ’ગીત એટH સાિહ+યની ¥ણ` અથ`ભાવનાવાળી શ¸દમય રચનાE
tમÏર નાદ Ðારા €યŸ કરી િવ>તાર કરી બતાવÑ4 q.’ … અE પછી આગળ વધીE કh K, - ‘ગીતના4 Z Ãદ K : ય4{ અE
ગા{. 8Ò અE વીણાથી ઉ+પm થ®4 ગીત ય4{ અE dખથી ઉ+પm થ®4 ગીત q ગા{. Yશ|4 સાિહ+ય, qમા4 cચિલત ગીત, qની
લોકોિŸઓ તથા વાતો એ Yશમા4 વસતા લોકોની q સમયની સામાિજક, માનિસક અE આચારિવષયક િ>થિત|4 િદ[દશ`ન કરા8
K. ગીતના અEક cકાર K. uમ x, Óuપદ, „યાલ, ટ¡પો, લાવણી, ઠ¿મરી, તીલાના, cબ4ધ, છ4દ.’
આવો, પધારો, સિહયાW આપણા ¼-cYશ - ગuજરાતના4 ગીતો સાગમk માણીએ. બહu જ જ¿જ c8શિટિકટ હાથવગી
હ8 રહી K. વhલો q પhલો ધોર

”ળવીએ. િ‰ટનનો ‘સમરટાઈમ’ આર4ભાયો હ†. qથી કાળ~ રાખી સમયસર પધાર•

અE આન4દ•.
——
દર મા< થતો વાચક²દ4નો કાય` aમ હ8 પછી શિનવાર, 03 માચ` 2018ના હ†. બપોW Z વા[યાથી hરૉ િવfડ>ટૉન
લાઇ‰eરીમા4 આર4ભનારી આ Zઠક ‘કા€યચયF’ની હ†. િદવ4ગત જલન માતરી, િનર4જન ભગતE x6•મા4 રાખીE આ અવસરની
ગોઠવણ થઈ રહી K. િવગતો ટ¿4કમા4 cસાિરત કરા†.
——
ગuજરાતી સાિહ+ય અકાદમીની આગામી 41મી વાiષક સામા6ય સભા શિનવાર, 23 જ¿ન 2018ના િદવ< બપોW Z
વા[યાથી મા4ધાતા Õથ અૅ6ડ ક9iિનટી એસોિસ\શન, 89બલીના પિરસરમા4 યોA†.
——
સાવરકu4ડલા[ગuજરાત]ની ‘×ી િવ‹ાગub ફાઉ6Uશન’ સ4>થા Ðારા, તાuતરમા4 િવeલ કfયાણીE “jી ઉમાશ3કર kશી
િવlગuજXરી સmમાન - 2018”થી નવાજવામા4 આ€યા K.

