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તારીખ 29 અ' 30 અૉગ*ટ 2015 દર-યાન િ1ટનની ‘ગuજરાતી સાિહ6ય અકાદમી’ના ઉપ;<, નવમી ભાષા
સાિહ6ય પિરષદ લAડનના C-બલી પરગણામાA આCલ માAધાતા Hથ અ' ક-Jિનટીના સભાખAડમાA, મKભાઈ પAચોળી
‘દશQક’ નગર ખાR, યોSTલી. એ V િદવસો આનAદ અ' ઉ6સવથી ભયW ભયW રXા Y આવતી પિરષદ Zધી હાજર
ર[લાA સહu' મા\ િવચારોKA ભા]A ^_A પાડ`. ક[વાય a b એકલા એકલા ખાય R' ગાલ પચોિળયા થાય, એ cયાT
આવી ZAદર પિરષદની dહાણ માe હાજર ર[લા fિતિનિધઓ માh તો Rમ' પણ િવચાર િવસ્ફોટ થાય એ વાત'
kયાનમાA લઈ' બA' િદવસનો અ[વાલ ટlAકમાA આપવાનો અહm fયાસ a.
આમ તો 29મી અૉગ*ટ એ મKભાઈ પAચો ળીની noયિત િથ a, Rથી Rમના સાિહ6ય િવp' પoખી' સાચી
rsાAજિલ આપવાના [tસર આ પિરષદKA આયોજન કuvA. સવાu દસના Zમાu પિરષદના આયોજકો, rોતાઓ
અ' મ[માનોની હાજરીમાA અકાદમીના fwખ િવnલ કdયાણીએ પોતાની આગવી શxલીથી આરAભ, અિભવાદન અ'
ઉyબોધનથી સભાનો fારAભ કયo. એ Vઠકના અkય| કિવ અ' }ખક એવા અદમ ટAકારવી તથા પિરષદના w~ય
અિતિથ તરીb િવચારક, કમQશીલ, પeકાર અ' ‘િનરી|ક’ના તAeી fકાશ ન. શાહનો િવિધવત્ પિરચય આ•યો. સા€ જ
કાયQ;મની •પuખા આપી.
12 ‚ƒu અરી 1977ના શuભ િદ' ગuજરાતી સાિહ6ય અકાદમીના મAડાણ થયાA. લગભગ ચાર દાયકાની સફર
દર-યાન અ'ક થી<િટક કાયQ;મો „ારા ઘણાA કિવઓ, }ખકો, પeકારો અ' િનબAધ }ખકો' માગQદશQન અ' િવચાર
ભા]A ^_A પાડવાનો Rનો [t રXો a. 1979માA પ[લી પિરષદ ચA. ચી. મ[તાના અિતિથપ† લAડનમાA મ‡લી. બીˆ
પિરષદ 1983 Cળા }*ટરમાA મળી 6યાu કિવ નમQદની 125મી જcમ જયAતી ઉજવાઈ રહી હતી. અકાદમી' આAગh
આCલ મ[માનોમાA ર‰વીર ચૌધરી અ' મKભાઈ પAચોળી ‘દશQક’નો પણ સમાCશ થાય a. તળ ગuજરાતમાA Rમ જ
ડાયા*પોરા સાિહ6ય જગતમાA ‘દશQક’ RમનાA સાિહ6ય, wલાકાતો, fવચનો, િવચારો „ારા હજu આY પણ f*tત
હોવા' કારh ‘દશQક’ની જcમ શતા‹દી િનિમŒe Rમ' શ‹દાAજિલ આપવા એક ખાસ પિરષદKA આયોજન કરવામાA
આŽJA a. આ િનિમŒe મોક}લ સA†શમાA મનZખભાઈ સ•ાએ યો•ય જ લ~JA, “દશQક પા‘ મK’ય અ' સમાજના
f“ોના વxિ’વક સAદભQ હતા Y' Rઓ ગહન અ”યાસ અ' અિભŽયિ•ની કળાથી શ‹દ•પ આપતા રXા. દશQક'
સાચા *વ•પમાA ઓળખવા એ આપણી જ•િરયાત a.”
માAધાતા સમાજના ઉપfwખ અશોકભાઈ પ\} ચAપાબ[ન પ\લનાA િચeોનાA fદશQનKA ઉyઘાટન કરતા ક–uA,
“ઝાAિબયામાA જc<લાA ચAપાબ[નનાA લ•ન નાની વT થTલાA. ગ˜હ*થાrમની તમામ ફર™ બSવી અ' િવધવા થયાA
બાદ નાનપણનો શોખ ફરી Sગ˜ત કરી' bનવા સ પર વોટર કલરથી કuદરતી š›યો અ' છિબિચeો [portait]
કરવાKA શ_ કJ•. RમનાA િચeોમાA એક fકારની સˆવ કલા6મકતા ઉપસી આC a.” V િદવસ દર-યાન સહu
fિતિનિધઓએ એ કળા fદશQન માoJA.

6યાર બાદ અકાદમી વતી અકાદમીના ખSનચી લાલˆભા ઈ ભAžરીએ fકાશભાઈ શાહ' માનy અkTતા
પદ(‚લોશીપ)ના fિતક •Ÿ એક * િતિચcહ અપQણ કJ• અ' RમKA તથા અદમ ટAકારવીKA શાલ અપQણ કરી *વાગત
કJ•. આજ ZધીમાA અકાદમીએ ર‰વીર ચૌધરી Yવા ગuજરાતી ¡¢ મહ£વKA fદાન કરી ¤bલા અ'ક }ખક-કિવઓ'
માનy અkTતાપદથી નવા¥ા a, YમાA હC fકાશભા ઈ શાહKA નામ ઉ<રાJA. પિરષદના તમામ વ•ાઓ' ¦લોના
હાર પ[રાવવા' બદ} દશQકનાA n*તકો આપવામાA આŽયાA, Y અKકરણીય a.
અkTતા પદની *વી§િત કયW બાદ R િવ¨ fિતભાવ આપતાA fકાશભાઈએ ગuજરાતી સાિહ6યમાA ડાયા*પોિરક
ગuજરાતી સાિહ6યના અ' ખાસ કરી' ‘ઓિપિનયન’ના fદાનની મહŒા િવ¨ વાત કરી. જયAતી દલા} ક[vA,
“એbžમી એટ} એક આદમી અ' બીS ડમી” એવી હાલત હાલ ગuજરાતમાA fવતe a, ¥ાu અહmની અકાદમી નાતSત, ધમQ-કોમ b રાªીયતાના િવવાદ-િવભાજન' ઓળAગી' ગuજરાતી ભાષાની ‘વા કu a એ આનAદની વાત a.
વારસાની ભાષા ગuજરાતી a Rવા લોકો મથામણો કરી' પણ િવ†શોમાA Rની Sળવણી કu a RKA «dય તળ
ગuજરાત' નથી. નવોિદત }ખકોનાA ઉšeક, ઉc<શ અ' ઉરબોલ' Žય• કરવા ‘ઓિપિનયન’માA *થાન a. કોણ, કયા
†શમાAથી શાના િવ¨ લ¬ a Rનો િવવાદ ક8રવા' બદ} bવી કોિટKA સાિહ6ય િનમWણ થાય a, bવી રીR R વાચકો
Zધી પહo- a અ' Rના થકી ગuજરાતી ભાષાની Sળવણી અ' સAવધQન થાય a b નહm Rના પર kયાન bિcšત
કરીએ અ' એ કાયQમાA ય6કીિcચત યોગદાન આપતા સહuKA અિભવાદન કરીએ તો તળ ગuજરાતી b ડાયા*પ ોિર ક
ગuજરાતીના સજQકો સહuનો આદર જળવા`, એ®A એમની વાતો પરથી ફિલત થJA. આ સા€ ગuજરાતી }િ¯કોન „ારા
‘ઓિપિનયન’ના 18 વષQના અAકોKA િડિજટલાઈ°શન થJA Rની િડવીડી પણ fકાશભાઈના હા€ લોકાiપત કરવામાA
આવી.
અkય| અદમ ટAકારવીના સારા ય વ•Žય દર-યાન શાયરીઓ હાજરી nરાવી Sય Yનાથી RમKA ભાર િવનાKA
ભાષણ વ² િલ³તદાર બનtA હોય a. Rમh ક–uA, wશાયરામાA 600થી 700 માણસો ન હોય તો મરીઝ યાદ આવી
Sય, “V જણાA િદલથી મ‡ એક મજલીસ a મરીઝ, િદલ િવના લાખો મ‡ એ' સભા ક[તા મરીઝ”. વળી આ વષQ
કિવ ઘાયલKA પણ શતા‹દ ી વષQ હોતાA Rમ' પણ યાદ કયW, “સખાR Vસહારાની સહારા દોડતા આŽયા, ˆગરથી
ઝAપલાŽJA તો િકનારા દોડતા આŽયા।” મ[માન તરીb fકાશભાઈ મા\ એક વ² પAિ•, “Žયવ*થા એમના મા\ બીˆ
શી હોય કરવાની? હતા મ[માન એવા b ઉતારા દોડતા આŽયા.”
અkય|પ†થી વ•Žય આપતાA અદમ ટAકારવીએ ઉમાશAકર ™શીની V કાŽય પAિ•ઓ ‘ગયાA વષo RમાA’ અ'
‘રXાA વષo RમાA’નો આધાર લઈ' અકાદમીની ગઈ કાલ અ' આવતી કાલ' િચિeત કરી બતાવી. પાAચ-છ િદવાનાઓએ
મળી' 1977માA અકાદમીની શ•આત કરી. iિ•લશની ફ્લડલાઈટ સમી uલમ aલ રોશની વµ- ગuજરાતી નો
ટમટિમયો દીવો fગટાવી' Rની ¥ોત જલતી રાખવાKA કામ 38 વષQથી થJA a R નoધનીય a. Rનો પ[લો પડકાર
હતો ગuજરા તી ભાષાKA િ1ટનમાA જતન કરવાનો. ભાષા િશ|ણ અAતગQત ગuજરાતીના વગo }વા, િશ|કો' તાલીમ
આપવી, અ”યાસ;મ ઘડવો, પરી|ાઓ લઈ «dયાAકન કર®A, વ¶u કાયo હાથ ધરાયાA. એ મોટuA કામ હtA. િવિવધ
િવષયો પર વ•Žયો, પિરસAવા દો, િશિબરો અ' સાિહ6યગો·ી „ારા સજQકો તxયાર થયા. સાિહ6ય સજQન મા\
‘ઓટલો’ અ' fકાશન મા\ ‘છાજલી’ ^રાA પાડ¸ા.
આ થઈ વાત ગયા A વષo Rની. હC વાત a રXાA વષo Rની. 2009માA િવસામા વગરની યાeાનો થાક વતWયો.
પિરવતQનનાA કપરાA ચઢાણ ચડવાના આŽયાA. સજQક જમાત ºટવા લાગી. વાચક b સજQકની બીˆ Ÿઢી તૌયાર નથી
કરી શ»ા એ *વીકાર®A ર–uA. Sત તપાસ કરી' પોતાની મયWદા નાણી, પિરિ* થિત' માપી ™વાની જ•ર લાગી.
માનવ *વભાવ a b એKA kયાન બીSની ¼uટીઓ તરફ Sય, પોતાના તરફ નહm. ખલીલ ધનRજવી ક[ a, “પ[લાA
તારા ^વQ™ના «ળ ™, પછી આવી' મા_A કlળ ™, મારાA <લાA વ*eોની ટીકા ન કર, તારા ˆવતરમાA પžલી ½ળ
™.” આપણી બીˆ-eીˆ Ÿઢી ગuજરાતીનો ઝાઝો ઉપયોગ કરતી નથી, સજQના6મક ¡¢ ઝાઝuA fદાન કરી શકીએ
Rમ નથી તો ભાષા f6Tનો અિભગમ અ' અ¾તા;મ બદલવો પž. ઈ.સ. 1909માA eી‘ક માણસોની હાજરીમાA અહm
¿•}cડમાA જ મો.ક.ગાAધીએ એક ઠરાવ રજl કuલો, “ગuજરાતીમાA એક તZ રસ હોવો ™ઈએ।” ગuજરાતી સાિહ6યની

કાયાપલટ કરવા R' િવp સાિહ6યનો પિરચય કરાવવો પž અ' તો જ R િવp સાિહ6યના ફલક પર પહoચી શb
અ' R મા\ અદમ ટAકારવીએ ટનÀગ પોઈcટ લાવનારી ¿િ•લશ §િતઓનો ગuજરાતીમાA અKવાદ કરવાKA કામ
અકાદમી' હ*તક થાય R િવચાર રજl કયo. Rમ' લા•JA b આY તો માનવ માeની િ*થિત f6T આપÁ સજQન
સSગ નથી. ઉમાશAકu Â~યાA જનોનો જઠરાિ• ન Sગ` એમ લ~યા પછી એવો જઠરાિ•ન અ'ક વખત S•યો
પણ સજQક Ãતો a, RમનામાA સACદનશીલતા મરી પરવારી a, Y જગાડવાની હાકલ કરી' Rમh આ મનનીય
fવચન ^_A કJ•.
બપોરના *વાિદÄ ભોજન બાદ ભšાબ[ન વડગામાના સAચાલન [ઠળ બીˆ Vઠક શ_ થઈ. ઈcટર'ટ
જગતમાA fિતિ·ત *થાન પામી ¤bલ ગuજરાતી }િ¯કોનમાA મહ6વની કામગીરી બSવતા અશોકભાઈ કરિણયાએ
સૌ fથમ *વ. રિતભાઈ ચAંદિરયાના ˆવનની તવારીખ, ગuજરાતી }િ¯ કોનના ઉyભવ મા\ની Æ·Âિમ, R'
િડિજટલ જગતમાA f*થાપન કરવામાA નžલી w›bલીઓ અ' મ‡લ સફળતાની િવગR માિહતી આપી. દસ વષQ Zધી
િડˆટલ ગuજરાતીના ભી’મિપતામહ ગણાય Rવા *વ. રિતલાલ ચAદિરયાની િનrામા A રહી' અશોકભાઈએ સાથQ
™ડણી કોશ અ' ભગવત્ ગોમAડળના િડિજટલાઈ°શKA ભગીરથ કામ પાર પાડ્JA. અશોકભાઈએ ક–uA b ગuજરાતી
એ િવpની 30 w~ય ભાષાઓમાAની એક a, લગભગ પાAચ િમિલયન લોકો બો} a Rથી R' આ²િનક સAસાધનો „ારા
સાચવશuA તો †શમાA અ' િવ†શમાA પણ વ² ‚લા`. ગuજરાતીઓ «‡ ઉÇોગિfય, સાહિસક અ' Èિsવાન ખરા
એટ} જuદા જuદા ¡eોમાA નામના કાઢનાર fSની ભાષા સમજવી અcય મા\ પણ જ•રી a, bમ b ભાષા સA*§િત,
સમાજ અ' રાજકારણ વ¶uની સમજણ' અસર કu a. ઈ.સ. 1960થી \કનોલોˆમાA ભાષાકીય ¡¢ ઉ6;ાAિત થઇ
રહી a. પ[લાA ઘણી િલિપઓ વપરાતી, 6યાu એક લખાણ બધા મા\ વાAચવાKA Zલભ નહોtA Y Jિનકોડ આવવાથી
સરળ બcJA. 1990માA ગuજરા તી ઈcટર'ટ' પડ† આŽJA 6યાર પછી તો Cબ સાઈટ, ‹લો•સ, સમાચાર પeો,
સામિયકો, n*તકો અ' ˆવનપોષક સાિહ6ય ઉપલ‹ધ થવા લા•JA. એ બધાનો યશ રિતભાઈ ચAદિરયા અ' મ²
રાય' Sય a. કોઇપણ નવી \કનોલો ˆ' લોકભો•ય બનાવવા ચાર પિરબળો જ•રી હોય a; એbžમીિશયા ,
ઇન્ફોમeશન \કનોલોˆ ભણાવતી Jિનવiસટી, સરકારી માળખાની સાKકlળ મદદ અ' કોમiશયલ એસોિસTશન.
રિતભાઈ પોR આ ચાuય સA*થાKA કામ કરતા. પા સદી YટલાA લાAબાA વષo Zધી ઈcટર'ટ પર શ‹દકોશ, સાથQ
™ડણીકોશ, િથસોરસ અ' ભગવy ગોમAડળ' લોકો' ચરh ધરવા રિતભાઈ થા»ા હાયW િવના fયÊશીલ રXા. એક
ઉÇોગવીર, દા'pરી અ' અિત નË એવા કમQશીલ ચAદિરયાની ઈcટર'ટ જગતમાA ગuજરાતી ભાષા' એક આગવા
*થા' Vસાડવાની †ણગી, એ સમ¾ ગuજરાતી સમાજ મા\ એક અ«dય વારસો બની ર[`.
એ Vઠકના બીS વ•ા નીરજભાઈ શા[ ગuજરાતી વાAચન અ' }ખન મા\ ઇન્ફોમeશન \કનોલોˆનો
ઉપયોગ કરી' ગuજરાતી Cબ સાઈટ અ' ‹લોગ કઈ રીR કરી શકાય R િવગR સમSŽJA. Cબ સાઈટ થોડી ખચWળ
હોવાથી કોઈ સA*થા, Jિનયન b કAપની Rનો ડો<ઈન ખરીદી શb. Žયિ• મા\ પોતાના િવચારો રજl કરવાની શ»તા
1994માA ઓન લાઈન ડાયરી લખવાની શ•આતથી થઈ. Cબ અ' લોગના સAયોજનથી ‹લોગ શ‹દ fચારમાA આŽયો.
Jિનકોડની શોધથી ભારતની ઘણી ભાષાઓ ક-•Jટર પર આવી. પ[લો ‹લોગ અ<િરકાથી શ_ થયો. પછી તો
કિવતા, ટlAકી વાતW, બાળ સાિહ6ય આવtA થJA. આY હC ઘણાA «dયવાન n*તકોKA િડિજટલ *વ•પ ક-•Jટર પર
વાAચવા મ‡ a Rવી જ રીR સામિયકો પણ ઉપલ‹ધ થયાA a. સAગીતના ‹લોગ પણ શ_ થયા. હાલ 2500થી 3000
‹લો•સ હ`, Rમ કહી શકાય. આ નવીન \કનોલોˆનો એક ફાયદો એ થયો b ઘણા નવોિદત }ખકો અ' કિવઓ'
‹લોગ „ારા પોતાના સજQનો અcય Zધી પહoચાડવાની તક મ‡ a.
™ b નીરજભાઈએ એ વાત તરફ પણ kયાન દોJ• b એ િસÌાની બીˆ બાજu ™ઈએ તો ક[®A પž b bટલાક
‹લોગસQ થોડી ઊતરતી ક|ાKA સાિહ6ય પીરસતા થઈ ગયા a, વાચકો કરતાA કિવઓ વધી પડ¸ા a. હાઈકuના
જવાબમાA લાAબી કિવતા આવી પž, તો કોઈ વાAµયા િવના પણ અિભfાય આપી V‘. આથી ગuજરાતી સાિહ6યના
Sણકારોના મોઢામાA V*વાદ મીઠાઈ ખાધાનો ભાવ S¶ RમાA નવાઈ નથી. આમ છતાA આ \કનોલોˆનો ફાયદો પણ
થયો a, Yની પા‘ ગuજરાતી સાિહ6ય પ[લાA નહોtA પહoµJA Rઓ વાAચતા થયા a, ‹લો•સ વાAચનારા લોકોમાAથી 55%

ભારતની બહાર વસનારા a અ' ગuજરાતી ભાષાથી અપિરિચત એવા નાની uમરના લોકો તથા િનÏŒ થTલા લોકો
પણ માણી શb R એનો ફાયદો a. ÐિનયામાA લગભગ 3.17 િબિલયન લોકો ઈcટર'ટનો ઉપયોગ કu a.
ક-•Jટર હC ગયા જમાનાKA સાધન a, આવતો જમાનો મોબાઈલ અ' \‹}ટનો a. નીરજભાઈએ આ નવા
જમાનાની માગ' પહoચી વળવા ગuજરાતી તxયાર a? એવા f“ સા€ સહu' િવચાર કરતા કરી w»ા.
બીˆ Vઠકના eીS વ•ા હતા ધવલ Žયાસ Yમh િવિકÑોત િવ¨ ZA દ ર માિહતી આપી.
િવpકોષ=એcસાઇÒોપીિડયા. હવાયન ભાષામાA િવકીનો અથQ a, w• અથવા મફત. એક સમT િ1િટશ
એcસાઇÒોપીિડયા વસાવવા ઠીક ઠીક ખચQ કર®A પડtA. ઈcટર'ટના આગમનથી આ અ«dય Óાન અ' માિહતી
ભAડાર લોકો' િવના«dય આપવાની યોજના થઈ. iિ•લશમાA એ ઉપલ‹ધ થJA અ' આY તો 12-13 લાખ }ખ RમાA
મળી આC a. ગuજરાતીમાA માિહતી <ળવવા કોઈ સAસાધન નહોtA. કAઈ પણ સાહસ હોય b Žયાપારની શ»તા ઊભી
થાય તો કયો ગuજરા તી બµચો પાછળ ર[? િવિકપીિડ યાના દશQન થતાA જ ગuજરાતી fSના bટલાક ÔSબાજ
Jવાનો R' સમાAતર ગuજરાતીમાA માિહતી ભAડાર ઊભો કરી શકાય b નહm Rની મથામણમાA ^u^રા ઉ6સાહ અ'
™શથી રત થયા. એ મા\ િવિકમીિડયા ફાઉcžશન પા‘થી મAજlરી <ળવવી અિનવાયQ હતી. સાિહ6યમાAથી Óાન મળી
શb પણ માિહતી સાિહ6યના અcય fકારથી જuદી તરી આC એ સમજ®A જ•રી બcJA. િવિકપીિડયામાA મન ફાC R
નહm પણ ગ< R લખી શકાય, ™ લખનાર Rના nરાવા •Ÿ સAદભQ ^રો પાž તો અ' એ િનયમ લખનાu *વીકારવો
અિનવાયQ બcયો. િવિકપીિડયા એક હકીકત' આધાu fાÕ થતી માિહતીનો Ñોત a YમાA મૌિલક રચના' અવકાશ
નથી, એ સમજનારા fદાન કરવા લા•યા. આવી અ'ક અડચણો હટાવતાA આખર 2012માA િવિકÑોત નામના ગuજરાતી
િવિકપીિડયા' bમ Zલભ બનાવી, Rની રામ કહાણી ધવલભાઈએ Öબ રસભરી અદાથી રજlુ કરી.
અહm એક વાતની ગૌરવ^વQક નoધ }વી રહી. ઉપરો• ehય Jવાનો એ પોતપોતાના કાયQ¡eમાA િન’ણાત
છતાA rોતા ઓ' સમSય Rવી રીR ગuજરાતી }િ¯કોન, ‹લોગ અ' િવિકÑોત િવ`ની િવગતો અ6યAત સરળ
શ‹દોમાA, સહજતાથી અ' આ6મિવpાસથી રજl કરી' સહu' સાનાcદાØયQનો અKભવ કરાŽયો.
સાદાA છતાA *વાિદÄ ભોજન બાદ િ1ટનના વિર· શાયર ઈ1ાિહ મ ઓ. રાઠોડ ‘ખÙયામ’ની <જબાની [ઠળ,
‘ઝxનાહ-િબલાલ’ ના< wશાયરાની મ[િફલ Sમી હતી. ભારતથી િ1ટનની wલકાR આCલા Sણીતા કિવ-સાિહ6યકાર
િચKભાઈ મોદી wશાયરાના w~ય મ[માન હતા. વળી, wશાયરાKA સAચાલન ગuજરાતી ડાય*પોરાના અŽવલ દર³ાના
ગઝલકાર અદમભાઈ ટAકારવીના હાથમાA હtA. િ1ટનભરના, ÚરÚરથી આCલા, વી‘ક YટલાA કિવઓ અ' શાયરોએ
wશાયરામાA ભાગ લીધો હતો. સાAજનો સમય રાતમાA પલટાતો રXો અ' કિવતાની રAગત સહuKA મનોરAજન કરતી રહી.
તારીખ 30મીની સવારની Vઠક ‘દશQક’KA સાિહ6યિવp કિવ પAચમ શuÒના સભાપિત પદ [ઠળ fારAભ થઈ.
એ Vઠકના fથમ વ•ા અિનલ Žયાસ એક વાતWકાર તરીb Sણીતા a Yઓ tરAતમાA એક નવલકથા પણ આપવાના
a. Rઓએ ‘દશQક’ની નવકથા ઓ િવ¨ એક ZAદર િવCચના6મક, અ”યાસ^ણQ અ' રસાળ વ•Žય આ•JA. Rમh
ક–uA b ‘દશQક’ની નવલકથાઓ વાAચતાA અ[સાસ થયા િવના ન ર[ b Rમh હA<શ સદ અ' અસદના સAઘષQ િવ¨ લ~JA.
Rઓએ ભš સA*§િત અ' લોક સA*§િતનાA «dયો' ઉપા*યા. }ખકની સમાજ f6Tની જવાબદારી, કળા તરફની
વફાદારી અ' ઘડાTલી િવચારધારા સજQનમાA આ6મસાત થાય તો સજQક b®A સA*કારી સાિહ6ય રચી શb R Rમની
નવલકથાઓની િલ³ત }તાA સમSય a. આમ તો ‘દીપ િનવWણ’, ‘બAદીઘર’, ‘1857’, ‘બAધન અ' wિ•’, ‘સો;eટીસ’
અ' ‘°ર તો પીધાA a Sણી Sણી’ Yવી એક એકથી ચિડયાતી નવલકથાઓના રચિયતા એવા ‘દશQક’ની દuક §િતKA
િવગR િવવરણ કરવાનો લોભ થાય. *વ. ડોલરરાય માAકž ક[vA Rમ ‘°ર તો પીધાA a Sણી Sણી’માA }ખb Èsના
ક_ણા, wિદતા અ' ઉŸ|ાના ભાવો' RનાA સબળ પાeો „ારા વાચકો સમ| «કી આ•યા a. ઉમાશAકર ™શીએ ક[vA
b એ નવલકથા ના fારAભનાA 130 પાના A અિત રસાળ a અ' ™ એ જ fકાu આખી નવલકથા લખાઈ હોત તો
ગuજરાતમાA હાહાકાર થઇ ગયો હોત. પરAt એ આખી નવલકથામાA રસ જમાવવાની Rમની અ'રી શિ•' કોણ નકારી
શb?

‘સો;eટીસ’ િવ¨ વાત કરતાA અનીલ Žયા‘ સા¤A જ ક–uA b ‘દશQક’નો સ6ય અ' શીલના િવÂિત ત£વનાA «dયોનો
ઉઘાડ કરવાનો [t અ' નવલકથા લખવાનો અKરાગ Ð•ધ-શકQરા J• a. અ' એટ} જ તો ¾ીકના ગણરા¥ો,
લોકશાહી અ' bળવણી Yવા િવિભÛ તાણાવાણાથી uશમ Y®A પોત એ નવલકથાKA વણાJA. ŸuÒીસKA *વ•ન
એ€cસ' આદશQ લોકશાહી નગર રા¥ બનાવવાKA હtA. ¥ાu સો;eટીસ' લોક સા€ feમ હતો અ' ‘શાહી’ સા< વાAધો
હતો YKA િન•પણ ‘દશQb’ અજબ કuશળતાથી કJ•, YમાA Rમના પર ગાAધી «dયોની અસર થયાની ઝલક મ‡. એટ}
જ તો ઇશu ની દયા અ' *'હ તો વળી Èsની ક_ણા અ' Žયથા એ સો;eટીસમાA ભાળી શ»ા અ' R' ઇિતહાસના
છeમાA ™ઈ શ»ા.
પોR Žયવસા T bળવણીકાર અ' િદમાગથી iચતક એટ} સ6ય અ' સૌcદયQનો સમcવય કરી સ6ય અ'
feમનો િવજય ‘સો;eટીસ’માA બતાવી શ»ા. પોતાની બ[નના લ•નમાA નાણાAની જ•િરયાત' ^રી કરવા ‘દશQb’ ‘દીપ
િનવWણ’ નવલકથા એક મિહનામાA ^રી કuલી R સહu Sh a. મગધમાA િવલીન થતા નાનાA રા¥ોના દીપના િનવWણની
એ કથાનાA તાš›ય વણQનો , કથાKA લાઘવ અ' સA*§તના તyભવ તથા ત6સમ શ‹દોનો ઉિચત ઉપયોગ એ Rની
િસિs a. આ અKપમ નવલકથા „ારા Rમh વાચકો' ઇિતહાસ Ôટ ધયo. ‘બAદીઘર’ Yલયાeાના અKભવોની કથા
a. અહm eણ fકારના સAઘષQKA િચeણ થJA a, એક ભારતની *વતAeતાનો સAઘષQ, બી™ YલમાA થતા દમન અ' eી™
સAઘષQ R સાથી bદીઓની િવચારધારા વµ-નો. ‘બAધન અ' wિ•’ એ ‘1857’ની ^વQÂિમકા •Ÿ આC a અ' બA'માA
Sિત, સAfદાય, f†શના સીમાડા ઓળAગી જઈ રાજકીય *વતAeતા સA¾ામ સા€ feમકથાનો િવિનયોગ માe ‘દશQક’ જ
કરી શb. ‘દશQક’ના સજQનમાA ખAડ „ારા અખAડની યાeા ™ઈ શકાય a. Rમની નવલકથામાA સાિ£વક ગuણો માણસ'
માનવીય િવકાસ તરફ લઈ જતા અKભવી શકાય. ‘દશQક’ સજQક સA*§િતના સજગ fહરી હતા એ િવધાન સા€
અિનલભાઈએ પોતાKA ઉµચ િવચારો, સ s શ‹દ ભAડોળ અ' rsા^ણQ અAજલી સા€KA વ•Žય સમાÕ કJ•.
બીS વ•ા આશા Ýચ b Yમનો જcમ અ' ઉaર રચના6મક કાયQમાA રત એવા માતા-િપતા' Þર થયો અ'
YમKA આAગÁ ßબરભાઈ તથા જયાબ[ન-વજuભાઈ શાહના િનવાસ *થાન સા€ ™ડાTvA અ' રાજકોટની રાªીય
શાળા રમતKA <દાન હtA. આવા માહોલમાA અ'કિવધ fાAતીય અ' રાªીય કમQશીલોની આસપાસ ˆવનનાA fથમ વષo
ગાળવાKA સyભા•ય મળવાથી Y િવચારો ઘડાયા R Rમના લખાણ અ' કાયQમાA Žય• થાય a.
આશા Ý- ‘દશQક’નાA ક€તર સાિહ6ય િવ¨ વાત જરા જuદા ઢAગમાA કરી. એક શોધ િનબAધ લખનારી િવÇાiથની
પોતાના અ”યાસનો િનચોડ આપવાની સા€ સા€ ‘દશQક’' bટલાક f“ો ^a a એવો સAવાદ Rમh ભજવી બતાŽયો.
‘દશQક’ bળવણી િવચાર, ધમQ દશQન, ચિરeો, સમાજ iચતન, રાª iચતન, ઉપરાAત સમાજ, †શ અ' િવpની
ઘટનાઓ' આવરી } Rવા બહu આયામી સાિહ6યK સજQન કરી શ»ા Rની પાછળ કJA feરક બળ કામ કરી ગJA,
ઐિતહાિસક ઘટનાઓKA આ®A સwિચત દશQન Rઓ Sh વાતW ક[તા હોય Rમ સહજ રીR સમSવી શ»ા Rની
પાછળ શuA રહ*ય a, શા*eોમાA ઉyબોધાTલ «dયો' આ રીR સમˆ' રજl કરવાનો šિÄકોણ Rમ' »ાAથી સાAપડ¸ો,
bળવણી િવષયક સાિહ6ય fકાર પર Rમના િવચારોનાA કયાA પાસાAની મહy અA` અસર a, સામિયકોમાA }ખ લખવા
અ' તAeીપદ સAભાળવાKA કાયQ અcય અ'કિવધ જવાબદારીઓ છતાA શા મા\ *વીકાJ• અ' ગાAધી ˆના ˆવનના
અAિતમ વષoની Rમની એકલતા અ' પોતાના સાથીઓ મા\ કાળબાX થઈ જવાની પિરિ*થિત' Rમh Jિધિ·રની
અAિતમ ˆવન યાeા સા€ સરખાવી' એક નવો આયામ આ•યો, એ „ારા Rઓ વાચકો' શuA ક[વા મા¶ a એવા f“ો
‘દશQક’ સમ| રજl કરવામાA આŽયા. ‘દશQb’ પોતાની આગવી લા|િણક ભાષા અ' બોલવાની લઢણથી Rના સwિચત
ઉŒરો આ•યા (‘દશQક’ની હયાતીમાA આ સAવાદ રચાTલો એવી કdપના કરવામાA આવી a). aવટ Cદ, ઉપિનષદ,
રામાયણ-મહાભારત અ' ગીતાપઠનના પિરપાક •Ÿ સcય*ત લઈ ભગવાA ધારણ કરવા' બદ} ‘દશQb’ ¾ામ અ'
નગરવાસીઓ', ¬ડlત અ' કસબીઓ' એમની જ ધmગી ધરા પર જઈ' સાિહ6યની અ તગAગાKA પાન કરાŽJA,
િવકાસ અ' Óાનના દશQન કરાવી આ•યાA અ' એ રીR આપણી સA*§િતના ખરા દશQક બcયા એવી શ‹દાAજિલ સા€
એ વ•Žય વAદન સિહત ^_A થJA.

એ Vઠકના eીS વ•ા R ગuજરાતના નામાAિકત કિવ, પeકાર અ' નાટá}ખક િચK મોદી હતા Yમનો પિરચય
ગuજરાતી સાિહ6ય રિસકો' ભા•T જ આપવો પž Rમ a. આY ગoયા ગાAઠáા નાટá }ખકો એવા a Yમની કલ<
દશQકોની િવભાવના' પો¨ અ' િવકસાC એવાA નાટકો લખાય, RમાAના એક િચKભાઈ મોદી a Yમh fયોગા6મક
અ' ભજવી શકાય RવાA નાટકો ગuજરાત' આ•યાA a. Rમh ‘દશQક’ના નાટકો િવ¨ અનોખી રીR વાત કરી. ‘દશQક’
િલિખત નવલકથા ‘સો;eટીસ’KA નાટá •પાAતર ભરત દCએ કuvA. એ િવ¨ વાત કરતાA િચKભાઈએ ક–uA b એક કલા
fકારમાAથી બીS કલા fકારમાA ઢાળવામાA આC 6યાu «ળ §િત બીS કલા fકારમાA બAધ Vસતી થાય Rમ a b નહm
R ™®A અગ6યKA a. પરAt ર<શ ર. દC ક[ a Rમ ‘સો;eટીસ’ તો ‘દશQક’KA સAવાદ કળાKA ઉજâA ઉદાહરણ a.
‘પિરeાણ’ કરતાA વ² સારા સAવાદો આ નવલકથામાA a. બીˆ એક બાબત એ kયાનમાA }વા Yવી ખરી b નવલકથાKA
નાટક બની શb? નવલકથાKA સૌcદયQ નાટકમાA જળવા®A ™ઈએ. ™ RKA નાટá•પાAતર ન થJA હોત તો ‘સો;eટીસ’
અ½રી b િનષ્ફળ ક[વાત? પણ આપh Sણીએ છીએ b એ તો નવલકથા તરીb Yવી ઉŒમ Rવી નાટક તરીb
પણ અ™ડ નીવડી.
િગરીશ કનWડની bડીએ ભરત દC ચાdયા એટ} નાટકમાA •પાAતર થવાથી «ળ §િત' અિધક ZAદરતા fાÕ થઈ.
ભરત દC ‘દશQક’ની વાક્છટા, િમSજ, અ' િવચાર શિ•' કારh ઉપસતા šઢ Žયિ•6વ થી Zપિરિચત હોવા'
લીã નાટક' ^રો cયાય આપી શ»ા. \લીિવઝન િસિરયલ b ટlAકી િફdમ બનાવવા' બદ} Rમh રAગમAચ પર fયોગ
કરવાKA ઠરાŽJA. નવલકથાના 270 š›યોKA માe 24 š›યોમાA •પાAતર કર®A એ સ[લી વાત નહોતી. RમાA ય પ[vA
fકરણ ભરત દCએ ¶ય કોરસ •Ÿ રજl કરી' તો કમાલ કરી બતાવી. Rનાથી આખા નાટકનો અyäત ઉઠાવ
આŽયો. એક ઠોસ પØાyÂ ખડી કરી. િચKભાઈએ પોતાની િવિશÄ કલા શxલીથી એ કોરસ ગાઈ' અમ સહu
rોતાઓના મન હરી લીધાA. ઘટનાઓના ઘટાટોપ વµ-થી bડી રચી નાટક બનાવ®A, fe|કોનો રસ સતત Sળવી
રાખવો એ એક પડકાર a. ‘દશQક’થી દlર ગયા િવના સAવાદોની અદલાબદલી કરી, åરતા થી મહ£વના લા¶ Rવા
સAવાદો છોડી' સો;eટી સના Žયિ•6વના ઉŒમ પાસા' ઉSગર કu, કથા' fકાશમાA લાC Rવા સAવાદો SR
ઉ<રવાKA કામ ભરત દC જ કરી શb. સોયમાA દોરો પરોવતાA માe િછš ™વાKA હોય, સોય નહm. Rવી એકા¾તાથી
પાeો અ' સAવાદની પસAદગી થઈ. ઉદાહરણ તરીb દાયોસીદ' ŸuÒીસ મોતની સS કu a Rની Sણ દાAડી
પીટી' કરી એટvA જ ‘દશQb’ લ¬vA, RમાA શuA ક[®A અ' bવી રીR R ભરત દCએ ઉ<J•. અહm ભરત દCની •પાAતર
કલાની Yટલી સરાહના કરીએ Rટલી જ અથવા એથી ય વ² ‘દશQક’ની }ખન કલાની કરવી રહી. ‘દશQક’
નવલકથાનો ઉપાડ નાટક Yવો કu a. Yમ b સો;eટીસ' 6JદAડ અપાયો 6યાu *પાટWના અિધપિત ક[, “સો;eટીસ
િનદoષ a, એ' 6JદAડ આપી ત< હSર વરસ Zધી માનવ ઇિતહાસના ગu'ગાર થશો.”
6યારબાદ િચKભાઈએ નાટકના કથાવ*tની િવગR ઝાAખી કરાવી. ઇિcદરા ગાAધીએ †શમાA કટોકટી S[ર કરી
RમાA લોકશાહીના લીuલીરા ઊડી ગયા Rના f6JŒર •Ÿ ‘સો;eટીસ’ રચાઈ. ઉમાશAકu કટોકટી વખR ક[vA, “આખો
િહમાલય કાળો થઇ ગયો.” રોટલી ખાઓ 6યાu ખાતરની વાસ ન આવવી ™ઈએ Rમ કટોકટીનો સીધો િવરોધ
નoધાŽયા િવના લોકશાહી' ઇિતહાસની આAગળીએ લોકમાનસમાA પાછી લાC R ‘દશQક’. આY પણ એવી પિરિ*થિત a
b R ઈિતહાસ આવાA પાeો „ારા ફરી ˆવતો કરવો ™ઈએ Rવી ટકોર િચKભાઈએ કરી' પોતાKA અિત રસfદ
વ•Žય સ<ટ્JA.
30ની સાAજ ‘મKભાઈ પAચોળી ની સમાæચયW’' નામ હતી. એ VઠકKA સAચાલન ગોવધQનરામ િeપાઠી અ'
મન:Zખરામ િeપાઠીના વAશજ એવા એક બâકા પeકાર અ' }ખક સિલલ િeપાઠીના કuશળ હાથમાA હtA. Rમh
મKભાઈ પAચોળી ‘દશQક’ િવ¨ ટlAકમાA પણ wyાની વાત કરી. ‘દશQક’ એક }ખક હતા R આપણી સA*§િત અ' «dયોના.
Rઓ iહÐ, જxન, પારસી b wસલમાન નહm, ખરા ભારતીય હતા. એક *વાતAçય ‘નાની જ•ર હતા પણ વ² સારા
િશ|ક અ' Rથી ય વ² સારા ¬ડlત nરવાર થયા. એમ તો Rઓ ઇિતહાસકાર અ' સમાજ Zધારક પણ હતા. બીજuA શuA
શuA નહોતા? *વતAeતાની રજત જયAતી િનિમŒe મ‡લ તાË પe કટોકટી સમT પાછuA મોકલતા ક[vA, “ત< લોકશાહી'
«ળથી ઉ¬ડી કાઢી a મા\ પાછuA મોકvA છuA.” આવા િનભèક અ' લોકશાહીના fહરી એવા મKભાઈ Rમના અવસાન

બાદ એટ} b 2001 બાદ ગuજરાત, ભારત અ' ÐિનયામાA બ'લ ઘટનાઓ મા\ આ;ોશ Žય• કરવા આ¶વાની }ત
Rમ જ•ર કહી શકાય. સિલલ િeપાઠીએ આ Vઠકના વ•ા fકાશભાઈનો પિરચય આપતાA ક–uA, રા¥શા*e અ'
ઇિતહાસના િવÇાથè, એચ.b. આટQસ કો}જના અkયાપક, અ'ક વxચાિરક આAદોલનો સા€ ™ડાTલા તથા ‘િનરી|ક’KA
તAeી પદ સAભાળતા એવા fકાશભાઈ આY આપણી વµ- પxસા િવના સાિહ6ય' સાચવનારા Y રડ¸ાખડ¸ા માણસો
પડ¸ા a RમાAના એક તરીb અ' મKભાઈ સા€ િનકટથી કામ કJ• a એવા એક સyભાગી કમQશીલ તરીb આપણી
વµ- a Rનો આનAદ a.
મKભાઈ પAચોળીની બહuwખી fિતભાKA એક પાZA Rમના કાયoનો સમાજિહત સા€નો અ™ડ તAt. આ િવ¨ વાત
કરતાA fકાશભાઈએ bટલીક રસfદ વાતોનો ઉઘાડ કયo. નાનાભાઈ ભé પા‘ ગ˜હપિત તરીb મKભાઈ ™ડાTલા.
Rમના મનમાA ગu_KA માન ખ_A પણ ગu_ડમ ન ચા}, ¥ાu નાનાભાઈ ન]રામ શમWના •ઢી¤*ત િવચારો તરફ
ખeચાTલા Rથી Rમનો સાથ મKભાઈએ િનભQય થઈ' છોડ¸ો. Rમ' ગામડામાA િનશાળ નહોતી કાઢવી, ગામડાAની
િનશાળ કાઢવી હતી. અહm સમાજ f6Tની ફરજKA ભાન †ખાઈ આC a. સમાજની જ•િરયા તો અ' નવી
bળવણીનો માનવીય <ળ કરવાની Rમની ધગશ હતી. Óાન િવ*તાર મા\ કલમ લઈ' ગયા. ગાAધીએ ઉÇોગ મા\
ચરખો આ•યો, તો નાનાભા ઈ અ' મKભાઈએ ¬તી અ' ગોપાલન આ•યાA. આમ Y સમાજ' િશિ|ત કરવો હતો
RમK િહત સાધવા નવાA સાધનો, મૌિલક િવચાર અ' આચાર લઈ' ગયા. ઉમાશAકર ™શીના સમયના એટ} b ‘20
અ' ‘30ના દાયકાના કિવઓ ‘હાલો' ગામž જઈએ’ ગાતા આŽયા, R રોમાAચક ~યાલ હતો Yનો વા*તિવકતા સા€
યોગ થવો જ•રી હતો. આ કામ મKભાઈએ કJ•. Rમ' લા•JA, J• થાઓ તો સમાજ w• થાય. મKભાઈએ ગાતા
ગાતા કામ કરવાKA અ' કામ કરતાA કરતાA ગાવાKA કામ કJ•.
ગામમાA ઘર bટલાA એમ ^છો તો aવાžના ચમાર, ઘાAચી અ' હિરજનોના ઘર' બાદ કરી' સA~યા ક[ એવા
સમયમાA હિરજનોના બાળકો' ગામના િવરોધ છતાA દાખલ કયW. આમ નવો સમાજ રચવાની જuદી રીત અપનાવી.
મKભાઈ wખોwખ સમાજ રચવા મëયા, ઝlઝáા અ' પોતાની કdપના, ઈµછા આમ સાકાર કરી. એ જમાનામાA પણ
આજની Yમ ગામમાA બધી Sતના માણસો ર[ પણ કોઈ નાગિરક નહોતો. પોતાના સમાજના નાગિરક' Sગ˜ત અ'
રા¥નો પણ િવCચક બનાવવા §િષ-ગોપાલન સા€ ઇિતહાસ, રાજકારણ અ' િવÓાન ભણાવી' આગામી સદી મા\
સ³ કરવા મKભાઈ fયÊશીલ રXા.
™ સાિહ6યના િવકાસ સા€ સમા™6થાનની વાત fS' સમSવાઈ હોત તો ગોવધQનરામ િeપાઠીના સમયના
કdયાણ¾ામથી ‘વા¾ામ રચવા' આટલો સમય ન લા•યો હોત. દuક માનવીKA ˆવન *થાિનક Rમ જ Žયાપક *તu
િવકસ®A ™ઈએ અ' ¬ડlત એક કમQશીલથી જuદો ન હોય Rવી માcયતાએ મKભાઈના bળવણી, સાિહ6ય અ'
સમાજ' લગતા કામ' એìleી બનાŽJA. મન:Zખરામના સમય' આમ આદમીની ખબર નહોતી Y રમણલાલ †સાઈ
અ' ઇcÐલાલ યાિÓક „ારા Sણ થઈ, ¥ાu મKભાઈએ આમ આદમી' bcš *થાન આ•JA. ભš અ' સAત સA*§િત
વµ- િહ•ોળા }તા સમાજ સા< <ઘાણીએ લોક સA*§િત ઉઘાડી આપી. ‘દશQક’નો નાયક લોક સA*§િતમાAથી આC a.
કનxયાલાલ wનશી ઉµચ વણQના પાeો અ' રાS રજવાડા પા‘ ગયા, તો ‘દશQક’ ગણતAe અ' આમ વગQના પાeો પા‘
ગયા. આમ વAશાK;મ, વગWK;મ અ' વણWK;મ વગરની Ðિનયા ની વાત ‘દશQb’ કરી. મહાભારતમા A વ*eાહરણની
વાત સહu Sh a. આપh માનીએ છીએ b ભગવાન rી§’h šૌપદીના ચીર ^યWં।પણ ‘દશQક’ ક[ a, એક નારીની
vAટાતી લાજથી ગાAધારી Žયિથત થઈ એટ} બીˆ રાજ *eીઓએ Rની સા€ મળી' વ*eાવરણ (વ*e આવરણ)
^J•. આ®A દશQન ‘દશQક’KA જ હોય. નવા Jગની નારી શિ•KA મહ£વ Rમh આમ લોક માનસમાA રો•JA. મKભાઈ
પAચોળી એક bળવણીકાર, ઇિતહાસિવy અ' સમાજિહત iચતક તરીb પoખાયા અ' ‘દશQક’ ઉપનામ [ઠળ ઉŒમ
સાિહ6યકાર તરીb પAકાયા, પણ Rમ' પોતા' મન તો પોતાની સમાજચયWની ચોપાસ RમનાA બધાA કાયo અ' િસિsઓ
ગરV ‰મતી રહી એ®A fકાશભાઈના વ•Žય પરથી ફિલત થJA.
પિરષદKA સમાપન કરવાKA કાયQ િવnલ કdયાણી, fકાશ ન. શાહ અ' અદમ ટAકારવીએ ZŸu પાર પાડ્JA.
fકાશભાઈએ Yમ બAગાળમાA બAિકમચcšથી ટાગોરનો એક Jગ ગણાય a Rમ ગuજરાતમાA ક.મા. wcશીથી ‘દશQક’નો

એક સમયગાળો ગણાવી શકાય Rમ fિતપાિદત કJ•. બીˆ પણ એક ZAદર વાત કરી. એક વખત બનારસના પAડાઓ
ભાAગથી íÕ થઈ મોજમાA આવી' આખી રાત હ•eસાA મારતાA ક`ક જવાનો મનÃબો લઈ' નીકîયા. સવાર પડતાA
આસપાસ નજર ‚રવતાA બોલી ઊઠáા, “ખuખર ઈpર દયાâ a, આ જ•યા આપણા બનારસ Yવી જ લા¶ a.”
એક પAડા' ભાAગ ઓછી ચžલી, Rh સ6ય fકા›JA, “«ખWઓ, આપh હ•eસાA માયWં પણ લAગર નહોtA છોડ્J.A ” એમ
ભારતમાA JગાKકuલ રચનાઓ થઈ, ગuજરાતીઓ †શ-િવ†શ ગયા અ' યથાશિ• ભાષાની Sળવણી કરી પણ
તપાસ®A ર–uA b હ•eસાA માયWં પણ લAગર છોડ્JA a b નહm?
ગuજરાતી સાિહ6ય એbžમીની હoશ, મથામણ અ' «Aઝવણ આ લAગર છોડવાની a એ િવ¨ વાત કરવા સહu
Ôળા મîયા અ' નવા િમeો કાયQ ભાર સAભાળવા તxયાર થાય a એ ™ઈ' fકાશભાઈએ આનAદ Žય• કયo.
અદમ સા[V ‘હC »ાA અ' શuA?’ એ f“ આગળ ધયo. ‘દશQb’ સો;eટીસ આY હોત તો રા¥ પsિત િવ¨ એનો
અિભગમ bવો હોત Rની વાત નવલકથામાA કરી. Rમ જ આપh ‘દશQક’ હોત તો Rમનો સાિહ6ય અકાદમીની
*વાયŒતા અ' રચનાકારોના તળ ગuજરાત તથા ડાય*પોરામાA *થાન-માન િવ¨ bવો અિભગમ હોત R િવચાર®A ર–u.A
‘દશQક’ “હC આગળ શuA કરવાના છો?” એમ જ•ર ^છત. નˆકના ભિવ’યમાA અKવાિદત ¾Aથ fગટ કરવાનો સAકdપ
}વાની હાકલ અદમ ટAકારવીએ કરી.
“પરબ” Rમ જ “શ‹દïિÄ” સરીખાA સાિહિ6યક સામિયકો ^u^રાA nન: અૉનલાઈન ઉપલ‹ધ કરાવવા િવનAતી
કરતા ઠરાવો પણ પસાર થયા.
િવnલભાઈના મR આપણા પછીની Ÿઢી ભાષા િવwખ થયાનો વસવસો કરીએ છીએ પણ આપh પોR
વાAચવાKA છાAડ્JA, િવચારવાKA છોડ્JA Rનો એકરાર bમ ન કરીએ? અAતરમાA ઝાAકીએ R જ•રી. િવનોબાˆ ક[તા Rમ
સરકારી હોય R અસરકારી ન હોય, એ cયાT અકાદમી લોકાધાિર ત a, તો એ' ટકાવવા, આગળ ધપાવવા લોકKA
fદાન અિનવાયQ a અ' R પણ માe આiથક નહm, ભાષાકીય પણ.
આમ આ િ„ િદવસીય ગuજરાતી ભાષા -સાિહ6ય પિરષદની સમાિÕ થઈ. પરAt મનમાA ‘દશQક’ અ' રિતભાઈ
ચAદિરયાનાA અણમોલ fદાનKA રટણ ગuA¥ા કર`.
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