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ગuજરાતી સાિહ.ય અકાદમીની ચાળીસી
ગuજરાતી સાિહ+ય અકાદમીના અિ2ત+વ4 ચાળીસ સાલ થયા; ખ:ખર ! … કોણ માન= ? આ ચાર દાયકાના પટનો
િવ2તાર Aમ Aમ 2મરણપB િફDમાયા ક: E, Fમ Fમ GટGટલાH 2મરણો 4 અવસરોનો ગHજ ખડકાતો અJભવાય E.
ગuજરાતી જબાનમાH આ M= લખનારાH GટGટલાH નામો સાHભરી આN E. કિવતાઓ કરતાH કિવિમPો, વાતQ લખતાH
વાતQકારોJH એક જSથ હTH. માિસકી Uઠકોનો એ િસલિસલો હતો. આદાનWદાન Fમ જ ભોજનવાળી િમજલસ Uસતી, Xમતી.
‘ગuજરાતી Wકાશન િલિમBડ’ની Gડીએ, ‘ગuજરાતી સાિહ+ય મHડળ’, અ4 પછી Fની પછીF, 12 [\uઆરી 1977ની એક ]ભગ
ઘડીએ, આપણી આ ‘ગuજરાતી સાિહ+ય અકાદમી’નો શuભારHભ.
કાિ_ત નાગડા, કu]મબ`ન શાહ, ટી.પી. aચક, ડાbાભાઈ પBલ, પHકજ વોરા, પોપટલાલ જરીવાળા, બળવHત નાયક,
ભાJશHકર ઓધવe fયાસ, િનરHજના Mસાઈ, યોgશ પBલ, િવhલ કDયાણી, હીરાલાલ શાહ − શાH અ4ક અiaિરઓએ
અકાદમીJH ]j: ઘડતર 4 ચણતર ક:kH E.
… પછી, અકાદમીનો fયાપ વધતો ગયો, ફાલતો રbો, lલતો રbો. સાિહ+ય સજmન ઉપરાHત ગuજરાતી ભાષા સHવધmન Fમ
જ િવિવધ લિલત કળાઓ સpતનો સાH2qિતક વારસો અકાદમીના કાયmfયાપમાH સમાNશ થયો. આ લHબાયા પB અકાદમીએ નવ
ભાષા-સાિહ+ય પિરષદો આપી. અ4ક 2ત: પાHચસો ઉપરાHત ગuજરાતી િશrકો4 તાલીમબs કયQં. ગuજરાતી ભાષાિશrણ4
સાu અvયાસwમ ઘડી4 આxયો. પાઠyh2તકો તzયાર કરાયાH. અઢાર અઢાર સાલ ]ધી 2વાય|તાથી 2વતHP પરીrાતHP
ચલાf}H. દર સાલ હXરોની સH~યામાH િવ•ાથ€ઓ Fની પરીrાઓમાH UસતાH. અ4 Fની િrિતજ }રોપ ઉપરાHત આિ•G Fમ જ
એક દા ‚Hબઈ4 સીમાƒ અડતી. Wકાશનો કયQં. “અિ2મતા”ના Xજરમાન આઠ અHકો દીધા, Aની સામiી તળ ગuજરાF પણ
લાHબા અરસા લગી કામમાH આN Fવી E.
આ સમો પણ Gવા પોરસનો હતો. ઉ|ર i…લૅ_ƒ ગઝલ4 પકડી4 આશ: 1968થી ગuHXરવ આરHભાˆલો અ4 લHડનમાH
“ગuજરાત સમાચાર”JH પાિrકીકરણ થ}H. Fની ‰ડા‰ડ “ગરવી ગuજરાત”નો પડઘમ વાગતો થયો. અ4 ઉ|: ‘ગuજરાતી
રાઇટસm િગDડ’ રચના થઈ. આ ‚લકમાH આપણી નવીસવી વસાહતનો F હણહણતો સમયકાળ.
અ4 હN, આ સમય ગયો. એ પડછHદા કિવ, ‹ખકો, પPકારોએ એક પછી એક િવદાય લીધી. એક પા પોત નબŒH પડTH
ગ}H, પણ પડ હoકારાપડકારા કરTH જ રŽuH. … •ર ! − દીપક બારડોલીકર, અદમ ટHકારવી, અહમદ ‘ગuલ’, ચH•ભાઈ મટાણી
Fમ જ અકાદમીના કણmધારોએ દીNટની વાટ સHકોયQ કરી જ E.
આવી આપણી આ અકાદમીની ચાળીસીએ, કાયmવાહકોએ બહu જ ]Hદર, પણ ‰મ‰2સા 4 iહમતવાળો, પરHT એક ભડ
િનણmય કયo Fની ઉજવણીનો.
નાત, Xત, ધમm, સHWદાય, Xિતપા Hિત G “ગોળની j‹ પાર રહી, ગuજરાતી ભાષા, સાિહ+ય Fમ જ સH2qિત ”•
સવmસમાNશક કાયmwમો સHવારતી અકાદમીએ ચ–ચાર દાયકા ઉપરાHતના સમયગાળા દરિમયાન ભાષાસHવધmન, સાિહ+યસજmન
તથા સH2qિત—વન ”• —વામય ર`લાH ચા:ક મહારથીઓ4 પoખવાના અ4 િબરદાવવાના અવસરો યોજવાJH ન˜ી ક}™ E.
આ સાલ દરિમયાન, šાિવકા મHડળ Fમ જ િવલાસબ`ન ધના ણી, ચH•ભાઈ મટાણી, નટuભાઈ સી. પBલ તથા
જગદીશભાઈ દNJH ઉિચત સ_માન કરવાના િવિવધ અવસરો િનયત કરાયા E.

>ાિવકા સ.સ3ગ મ3ડળ અA િવલાસબDન ધનાણી :
િદવHગત સાિહ+યકાર જય_ત મ. પHડ›ા Aમ4 બ`નોનો િવસામો ક` E F િવલાસબ`ન ધનાણીએ
સન 1972થી એક યœ માHડ›ો E. વળી, F šાિવકા મHડળ નામક યœકSHડમાH આA ય એ •દ Wધાન
hરોિહતપM E અ4 દ:ક4 િનરામય શાતા આj E. જય_ત પHડ›ા 1999ના અરસામાH લ• E Fમ,
‘•રશી ઉપર UžલાH સŸારીની સમીj કોઈ ઠાઠ નહ , કોઈ ઠ2સો નહ , હTH એક શા_ત અ4 શીŒH
િ2મત, 4હ નીતરતી આHખો અ4 કuણાŒH હz}H. એ હતાH િવલાસબ`ન ધનાણી.’
આ િવલાસબ`ન અ4 šાિવકા મHડળ સા¡ અકા દમી4 આ દાયકાઓ જSનો ¢ડો મનpળ. બહu
નeકથી 2વ2થતાએ આ સHબHધનો Nલો પાHગયo E. અ4 હN FમાH મઘમઘતાH lલ પણ UઠાH E.
આઠ દાયકા4 uબ: પહo¤લાH િવલાસબ`ન ધનાણી [જ_મ : 03 અૅિWલ 1937] Fમ જ એમની આ
કમmિન¥ સH2થા, šાિવકા સ+સHગ મHડળના સાથ િવના અકાદમીના આ પરીrાતHPનો WકDપ ¦ાH હોત,
Fની કDપના માP ટાળવા સમ E. એમJH ઋણ અકાદમી4 િશ: પારાવાર E.
રિવવાર, 09 અૅિHલ 2017ના રોજ, બપોJ ઠીક અઢી વાMN એમ4 પoખવાનો અવસર અકાદમીએ યો¨ો E. આ
કાયmwમ ©હª લHડનના સાવ પિ«િમયા પરા િહિલ_ગડનના ઇકનમ ગામમાH સ¬પŸ થ=. ઇકનમ િવ‹જ હૉલJH સરના‚H E :
Ickenham Village Hall, 33 Swakeleys Road, Ickenham, Middlesex UB10 8DG [07557 270567]. નeકના
ઇકનમ અ_ડરiાઉ_ડ 2Bશનથી આશ: દ=ક િમિનટ4 અHત: આ સભાખHડ આNલો E.
કાયmwમ4 અHF દ:ક4 સાu ચાપાણી-ના2તાની fયવ2થા પણ અકાદમીએ કરી E.

ચ3Oભાઈ મટાણી :
‘સાિહ+ય, સHગીત અ4 કલાનાH રખોપાH કરતા સ®ન એટ‹ ચH•ભાઈ,’ એમ જય_ત
પHડ›ા ક` E, F ‘સોળ વાલ અ4 એક રતી’. આપણા આ ચH¯iસહ ગોરધનદાસ મટાણી4
Pણ Pણ “ખHડનો સો®ો અJભવ. માHડવી , ‚ફિલરા 4 ‹2ટરમાH કોઠી નાખી અ4
+યાHથી A A કામો કયQં F F વાB આA ગuજરાતી આલમના એક દીવાદાHડી શા આgવાન
તરીG એમની ગણના થયા કરી E.
‹2ટરમાH ‘°uિત આટm્સ’ નામક જગX`ર સH2થા `ઠળ એમની દોરવણી `ઠળ
²યાનાહm કામ થયાH E. ભારતીય સHગીત, ગuજરાતી ગીતસHગીત4 એમ³ એક ન´H
મજµત બળ આx}H E.
ચા:ક દાયકા પ`લાH, ‹2ટરમાH ‘નમmદનગર’ ખાF, ગuજરાતી સાિહ+ય અકાદમીની
બીe ભાષા-સાિહ+ય પિરષદ Uઠી F4 માB ચH•ભાઈ અ4 એમની fયવ2થાશિ¶ G_¯ગામી રbાH. અ4 પછી અકાદમી સા¡
સા¡ સHગીત અ4 સાિહ+યનાH એકpકથી ચિડયાતાH કામો કરવાના A અવસર મ·યા FમાH ચH•ભાઈ ¸:વ–ચ રbા. આટઆટલાH
વરસJH તપ ડાય2પોિરક ગuજરાતી જનeવનના ઇિતહાસJH, હN, એક સો4રી ¹º બની ગ}H E.
રિવવાર, 28 S 2017ના િદવT, U#ટર નગરના VલWeઇવ AઇબરહZડ T[ટરના પિરસરમા3, બપોJ ઠીક V વાMયાથી,
અકાદમી `ઠળ ચH•ભાઈ મટાણીJH [જ_મ : 31 p 1934] X`ર ઉિચત સ_માન કરવાJH žરવા}H E. ]િવ~યાત Uલieઇવ રોડ
બાજuમાH આfયા આ સભાખHડJH સરના‚H E : Rothley Street, Leicester, LE4 6LF [0116 222 1004].

ભારતીય

ડાય2પોરાનાH U અfવલ અieસરો 4 ડાય2પોિરક ગuજરાતી આલમનાH U Xણતલ સાિહ+યકારો - પ]ાબDન નાયક તથા
નટવરભાઈ ગા3ધી આ WસHg ખાસ હાજર ર`વાનાH E.
કાયmwમ4 અHF દ:ક4 સાu ચાપાણી-ના2તાની fયવ2થા પણ અકાદમીએ કરી E.
‹2ટર જવા માB Fમ જ પરત થવા માB, અકાદમી ¼ારા એક કોચની fયવ2થા કરવામાH આવ=. F અHgની fયવ2થા
અકાદમીના ખXનચી લાલeભાઈ ભHƒરી કરવાના E. ‘વ`લો F પ`લો’ - અJસાર નામનoધણીની fયવ2થા કરવાની E. વાટ
ખરચી સગવડ સpતની ગોઠવણ માB vijya_bhanderi@yahoo.co.uk ¼ારા લાeભાઈનો સHપકm સાધવા દ:ક4 િવનHતી E.

નટuભાઈ સી. પ^લ :
મહારાX સયાeરાવ }િનવiસટીના ગuજરાતી િવભાગના વડા Wા•ાપક
દીપકભાઈ રાવલ Aમ4 ગuજરાતી રHગ“િમના િપતામહ ગ³ E F નટuભાઈ ચ¾રભાઈ
પBલ અHgના એક ‹ખમાH દીપકભાઈ જણાN E, ‘i…લૅ_ડમાH કળા ”Pનો િવચાર કરીએ
છીએ +યા: નટuભા ઈ પBલ W+યr થાય E. ¢ચો, પાતળો Mહ. આH• ચ¿માH પણ
એમાHથી Mખાતી કીકીઓમાH છલકાતો 24હ વાHચી શકાય. આ+મિવÀા સ lટી lટી4
ભ:લો. … વરસની વˆ પણ ટÁાર ચા‹ E. નવી નવી યોજનાઓ બનાN E. અ4 F4
સાકાર કરવા WયÂશીલ ર` E. eવનમાH બહu ચડતી - પડતી ‰ઈ E. છતાH ય eવન
fયવહારમાH કડવાશ આવી નથી. અ4ક લોકો4 મદદÃપ થાય અ4 વાતોમાH જરા ય
Mખાડો ન ક:. િમPો માB તો મરી Xય. …’
¸વm આિ•કા ના }ગા_ડામાH જ શuH, ‚Hબઈ સpતના તળ ગuજરાતમાH, Fમ અહ
લHડનમાH, +યાH પોટumગલમાH પણ લિલત કળાના પરચમ4 નટuભાઈએ ¸રી કાઠીએ લ`રાવતો રા~યો. નાટક, Ä+ય, Ä+યનાિટકા,
સHગીત4, ‘કલાપી’ શી ગuજરાતી િફDમ4 પણ એમ³ સદાય eવતદાન તો આx}H પણ ‰ડા‰ડ F દ:ક4 સાu આ+મિવÀાસ
XગÅત થાય F સાu ખŒH પણ તzયાર કરી જ આx}H.
ગuજરાતી સાિહ+ય અકાદમીના આરHભકાળથી, એક અગ+યના હામી ર`નાર નટuભાઈએ અકાદમીનાH કામોમાH સાpલગીરી
કરી E અ4 ટSHકા પડીએ +યા: અડ•પડ• રહી4 હSHફBકો દીધા કયo E.
નટuભાઈ પBલ [જ_મ : 18 p 1927] અબીહાલ ભારત E. ઉનાળો Uસતા લગી F અહ આN F Nળા એમના સ_માનનો
ઉિચત અવસર યોજવાનો અકાદમીએ િનધQર કયo E. Fની િવગતો હN પછી …

જગદીશભાઈ દ_ :
‘અનોખા ભાષાશા2Pી’ તરીG Aમની નામના E એ જગદીશભાઈ દN [જ_મ : 18 નN¬બર
1929] અ4 ગuજરાતી સાિહ+ય અકાદમીનો ઘિનº નાતો Pણ દાયકા ઉપરાHતના પB પથરાયો
E. અ4 FમાHથી િવિવધ ભાષા-સાિહ+ય અિધNશનો, Wકાશનો, પાઠyh2તકો, િશrક તાલીમ
િશિબરો, પરીrાતHPનો વહીવટ સતત ડોકાયા ક:.
જય_તભાઈ પHડ›ાએ નo²}H E, ‘લHડનના વસવાટ દરિમયાન જગદીશભાઈએ સાિહ+ય
સHશોધનનાH કામો કયQં E. ‘સો¿યો-iલિ…વિ2ટક 2ટડી અૉવ્ ગuજરાતી ઇન ધ }.G.’ એ એમની
2વતHP સHશોધનqિત E. િÆટનમાH અ4 પરMશમાH ગuજરાતી ભાષાિશrણના Gટલાક સવાલો
િવ= Fમ³ અvયાસ‹ખો લ~યા E. એમJH નoધપાP કામ ભાષાશા2P અ4 ભાષાિશrણ માB
કrા Wમા³નાH h2તકો આપવાJH E. આ šeણીમાH એમ³ િવલાયતી ‘ગuજરાતી સાિહ+ય
અકાદમી’નાH પાઠyh2તકો ‘અrરમાળા’, ‘ગuજરાતી ભાષાWNશ ભાગ ૧થી ૪, િશrકો માB
‘—T’ … AવાH h2તકોની મદદથી કોઈ પણ fયિ¶ ગuજરાતી શીખી શG, એવી ડૉ. જગદીશ દN4 Wતીિત E.’
અકાદમીના કાયmવાહક તરીG પણ જગદીશભાઈએ એક અરસા ]ધી —વાઓ આપી E. વળી, એમ4 નાp અ4ક h2તકો
E. મરાઠી-ગuજરાતી નાટકોનો Tલના+મક અvયાસ એમ4 ડૉÉટ:ટની પદવી આj E. ત•પરાHત, એમ³ કિવતાઓ આપી E.
જગદીશભાઈ દNJH આ સ_માન એટ‹ અકાદમીના પિરસરમાHના દ:ક કિવ‹ખકJH ય સ_માન.
શિનવાર, 18 ન_`બર 2017ના િદવT, મહાનગર લ3ડનના ઉપનગર _`બલીમા3 આcયા ‘મા[ધાતા dથ અૅ[ડ ક`eિનટી
અૅસોિસNશન’ના પિરસરમા3, બપોJ ઠીક V વાMયાથી, અકાદમી `ઠળ જગદીશભાઈ દNJH X`ર ઉિચત સ_માન કરવાJH
žરવા}H E. આ સભાખHડJH સરના‚H E : 20A Rosemead Avenue, WEMBLEY, Middlesex HA9 7EE.
આ અવસ: }નાઇBડ iક…ડમમા Hના કિવ ‹ખકો ઉમળકાÊર હાજર ર` Fવા અકાદમી4 મનોરથો E. દ:ક4 સાu F
દહાƒ Wીિત ભોજનની સગવડ રખાઈ E. … પધારો !

‘2મરણો દિરયા પારના’માH આપણા વિર¥ સાિહ+યકાર જય_ત મ. પHડ›ાએ નo²}H E :
‘… હૅરો ભા: રોમહષmક નામ E. હૅરોની શાળામાH જવાહરલાલ 4હu, િવ_2ટ_ટ ચiચલ અ4 અ4ક નામાHિકત રાજhuષો
ભ³લા. ભોળાભાઈ પBલ અ4 મe એ શાળા ‰ઈ, જવાહરલાલ કઈ પાટલી ઉપર Uસતા F પાટલી અ4 વગmખHડ ‰યા. શાળા
Bકરી પર E, હૅરો પણ. એટ‹ એJH નામ હૅરો અૉન ધ િહલ E. શાળાના પિરNશમાH બાયરનJH 2Ìિત2થાનક E. એમાH કિવ
બાયરનના આ ઉªગારો કોત:લા E :
Spot of my youth whose hoary branches sigh
Swept by the breeze that fans the cloudless sky
Where now alone I muse, who off have trod
With those I loved thy soft and verdant sod.
[મારી જuવાનીJH આ થાનક Aની Àેત ડાળો િનસા— E િનરÎ આકાશ4 વ ઝણો ઢોળતા વા}ની ઝ ક ઝીલી4, આA
¨ાH એકલવાયો iચતનમ…ન છuH +યાH અ4ક વાર હuH મારાH િWયજનો સા¡ મÏણ લીલીલીલી છો ÐHદતો હતો.]

માિસકી વાચકવગ; Vઠક :
EÑાH P³ક દાયકાથી અકાદમીની વાચકવગm Uઠક દર મિહ4 ઠાઠમાž મળતી રહી E. દર મિહનાના પ`લા શિનવા: બપો:
લાઇÆeરી —વાના સહકારથી મળતાH રહીએ છીએ. ગuજરાતી ભાષા-સાિહ+ય-સH2qિત-જનeવન સHબHધક િવષય પર ચચQિવમષm થયા ક: E.
આજકાલ હૅરો લાઇÆeરી —વાઓ `ઠળ, હૅરો િવDડ2ટ ોન —_ટરમાH આવી લાઇÆeરીમાH [38-40 High Street, Wealdstone, Harrow
HA3 7AE] બપો: U વા…યાથી અઢી કલાક માBની આ મજિલસ બનતી આવી E.
શિનવાર, 01 અૅિHલ 2017 : ‘ઓટલો’ નામક UઠકમાH ‘ગuજરાતી દિલત સાિહ+ય’ અHg વાદસHવાદ થ=. લHડન }િનવiસટીના
SOASમાH Ph.D. માB આ િવષય લઈ અvયાસ કરતાH ગોિપકાબ`ન XƒX આ િવષય અHg માHડણી કરી4 દોરવણી આપ=.
શિનવાર, 06 S 2017ના િદવ—, કનzયાલાલ મા³કલાલ ‚નશીqત ભાતીગળ નવલકથા : ‘¹િથવીવÑભ’ િવ= ચચQિવમષm થ=.
આશ: 96 વરસ પ`લાH Wગટ થˆલી આ િશ¥ નવલકથા અલારિખયા હાf મહ`મદ િશવf (૧૩-૧૨-૧૮૭૯, ૨૧-૧-૧૯૨૧)ના ~યાતનામ
સામિયક “વીસમી સદી”માH F અગાઉ šeણીબ²ધ Wકાિશત થˆલી.
શિનવાર, 03 જZન 2017 : કાfયચયQની Uઠક. − િવગતો હN પછી.
શિનવાર, 22 અૅિHલ 2017 : િવÀિવ~ય ાત સાિહ+યકાર િવિલયમ =×િપયરની 401મી Ì+}િતિથ [23 April 1616] િનિમ|,
નાટyકારના એક નાટકની મા_ધાતા હૉલમાH (20A Rosemead Avenue, WEMBLEY, Middx HA9 7EE) બપો: U વા…ˆ W2Tિત.
ચાળીસમી વાiષક સામા[ય સભા :
શિનવાર, 24 જZન 2017ના બપો: ઠીક U વા…ˆ ‘મા_ધાતા Øથ અૅ_ડ ક¬}િનટી અૅસોિસˆશનના [20A Rosemead Avenue,
WEMBLEY, Middlesex HA9 7EE] સભાખHડમાH મળ=.
ગયા વર— U વરસના સP માB ÙHટાˆલાH અકાદમીનાH કણmધારો આ ‚જબ E. સાHWત કાયmવાહી સિમિતમાH અિધકારીગણ આમ E :
H4ખ : િવhલભાઈ કDયાણી; ઉપ-H4ખ : ભ¯ાબ`ન વડગામા; મહામ37ી : પHચમભાઈ શuÚ; સહમ37ી : િવ¨ાબ`ન ભHƒરી; કોષાiયj :
લાલeભાઈ ભHƒરી. ¨ા: સભાસદો તરીG E : અિનલભાઈ fયાસ, ઘન¿યામભાઈ ન. પBલ, ચHપાબ`ન પBલ, ધવલભાઈ fયાસ,
નીરજભાઈ શાહ Fમ જ ફાÃકભાઈ ઘાHચી.

ઉ.સવ તk ટાk lm .યાJ હn,
સoદય;23 ગાk 4m માJ હn.
− મકર[દ દ_
આ ચાળીસી ઉ+સ વનો શીખર શો કાયmwમ આવતી સાલ યોજવાJH િવચારા}H E. એ આખા િદવસના અવસરમાH આ
ચાળીસીJH સરવz}H થ=. કિવતા, વાતQ, નવલકથા, િનબHધ, Wવાસવણmન, iચતન, Wકીણm, નાટક, સHગીત, ભાષાિશrણ,
પPકાર+વ Aવા Aવા ગuજરાતી િવલાયતી ડાય2પોિરક આલમ4 અડતાનડતા િવષય પર આલોચનાઓ થ=, ચચQિવચારણા
થ=. વળી, ગuજરાતી સાિહ+ય અકાદમીએ ન˜ી ક:લાH ચારપાHચ WકાશનોJH પણ લોકાપmણ કરવામાH આવ=.
હૅરો, 13 માચm 2017

− િવpલ કqયાણી

