
નવમી ભાષા-સાિહ+ય પિરષદ
મ0ભાઈ પ2ચોળી ‘દશ7ક’ નગર

!"શ દલા', એક દા, ક*+,, ‘ગોવધ1નરામ, 
5નશી, પ8ાલાલ પ9લ પછી તરત જ કોઈ>, 
નામ 'વા?, હોય તો B નવલકથાકાર ‘દશ1ક’>,. 
‘દશ1ક’ પાD કાળFધી ઇિતહાસJિK L. 
ગMધીNના આદશP તથા લોકભારતી Rવી 
િશSણસ,Uથાના અ>ભF સજ1કW માતબર 
ભાY, જ હZ. ‘દશ1ક’ નાટ\કાર, ]ચતક અW 

િવચારક L. એ R ક,ઈ બો' _ લ` B 
અ>ભવના િનચોડ bc જ dક9. NવનલSી 

આ સાિહeયકાર>, ઉપનામ અeય,ત gચક L. એમની કથા-કલાhિતમM 
dચારશijય ધjયતાની સઘન અW ગહન અ>lિત થાય L. … ‘દશ1ક 
કિવતાના ચાહક L અW લોકસાિહeયના ભાવક L.‘   

મ>ભાઈ પ,ચોળી[15.10.1914 - 29.08.2001]ની 101મી 
જય,તી>, આ વરસ L. િવm ફલ_ િવUતરી ગoલા આ dpqરrષ સાિહeયકા" 
પરtZ વસી ગrજરાતી વસતીW મબલખ  વહાલ કvw L અW ફMટr, ભરીW 
સમજણવાx, માગ1દશ1ન આyv, L. જગતભરમM પથરાoલી ગrજરાતી 
આલમની એક અદ_રી ટi,ક એટ' પણ મ>ભાઈ પ,ચોળી ‘દશ1ક’. એ ટi,_થી 
‘દશ1_’  ગrજરાતી ડાયUપોરાW ઘડવા>, !c" કામ  ક"+, L. િવલાયત મM*ના 
એમના િવિવધ dવાસો Fળા ય, એમz અહ{તહ{ આcલM |યા}યાનો આની 
સબળ સા*દી ~" L. એમના આવાઆવા અWક નરવા જગdવાસો 
દરિમયાન, મ>ભાઈ પ,ચોળીએ લોક_ળવણી>, પણ ચો�ર !c" કામ કvw L.

‘ગrજરાતી સાિહeય અકાદમી’ Bમ જ Bની સ�યગણની િબરાદરીW 

સારr મ>ભાઈ પ,ચોળી ‘દશ1ક’ અp�v, નામ નથી. આ 5લ_ મ>ભાઈ ચા"ક 
વાર આ|યા L અW અકાદમીના Wp *ઠળ એમW િનરMતવા સMભ�યા ય L.

‘ગrજરાતી સાિહeય 
અક ા દમ ી ’એ મ>ભાઈ 
પ,ચોળીW સ,ભારી , � 

િદવસીય ભાષા-સાિહeય 
પિરષદ યોજવા>, �ર|v, L. 
આ ન વ મ ી પ િ ર ષ દ 
શિનવાર, 29 અૉગ=ટ - 

રિવવાર , 30 અૉગ=ટ 
2015ના િદવસોએ, @Aબલી ખાE, ‘માFધાતા Iથ અૅFડ કAMિનટી 
અૅસોિસNશન’[20A Rosemead Avenue, Wembley HA9 
7EE]ના હૉલમO સવાP દશથી QસR.

આ tશમM વસતા ગrજરાતી ભાષા-સાિહeયના એક વિર� 
સાિહeયકાર અદમ ટ,કારવી આ પિરષદના અ�યSUથાW વરાયા L. 

� િદવસ પથરાઈ આ પિરષદની આLરી િવગતો આ 5જબ L :

શિનવાર સવા" મળનારી પ*લી �ઠક આર2ભ - અિભવાદન - 
ઉTબોધનની હZ. બપો" મળનારી બીN �ઠક : ‘રિતલાલ ચ2દિરયા : Uણગી. 
ઈFટરWટ જગત, ભાિવનો પથ Eમ જ દશા W િદશા’. ભ�ાબ*ન 
વડગામાના સભાસ,ચાલન *ઠળ અશોક કરિણયા, નીરજ શાહ Bમ  જ ધવલ 

!ધjવા |યાસ વ�|ય આપZ. રિતલાલભાઈ>, આ dદાન B ગrજરાતી 
ડાયUપોિરક સમાજની 5}ય dવાહW જ�બર મોટી tણગી L. 

સMય ભોજન પછી 5શાયરો હZ અW B>, સ,ચાલન અદમભાઈ 
કરZ. ‘ઝ�નાહ િબલાલ’W નામ યોpતી શાયરોની આ મજિલસના �જબાન 

pણીતા શાયર ઈ�ાિહમભાઈ રાઠોડ ‘ખ�યામ’ હZ. 

રિવવા" સવા" મળતી �ીN �ઠકનો િવષય ‘દશ7ક’02 સાિહ+યિવY. 
હZ. ફારrકભાઈ ઘMચીના સભાપિતપt અિનલભાઈ |યાસ તથા આશાબ*ન 
�ચ વ�ા હZ. બપો" મળતી ચોથી W આખરી �ઠકનો િવષય : ‘મ0ભાઈ 
પ2ચોળીની સમાજચયZ’ L. પ,ચમભાઈ શr�ના સભાસ,ચાલન *ઠળ 

ગrજરાતના pણીતા િવચારક, કમ1શીલ, પ�કાર અW “િનરીSક”ના ત,�ી 
dકાશભાઈ ન. શાહ અિતિથ વ�ા હZ. 

બ8� િદવસોએ સવા" દશ વા�યાથી આ પિરષદનો આર,ભ થZ. 
સવારસMજ ચા-પાણી Bમ જ ભોજનની ગોઠવણ દ"કW સારr કરી હZ.

આ પિરષદમM હાજર ર*વા સારr કોઈ dFશદર રા}યો નથી. પર,?, 

રિસક  ઇ�છr_ ગrજરાતી સાિહeય અકાદમી’W આગોતરી માિહતગાર કરવી. 
ચાપાણી, ભોજનની |યવUથા મા9 આ ત�ન આવ�યક જbિરયાત હZ. આ 
ઇ.મ�લથી [e.mail : editor@glauk.org] અકાદમીનો સ,પક1 થઈ શકZ.

આ પિરષદના આયોજન મા9 અકાદમીW અ,દાR £ 5,000 (પM�ક 
હpર પાઉjડ) ઉપરMતનો ખચ1 થવા સ,ભવ L. આ ખચ1W પહ�ચી વળવા 
સારr p*ર ટ*લ નMખવી રહી. પ*લી p*રાB જ dદીપ Uવીટ માટ1, 
ઘન�યામભાઈ ન. પ9લ, બા�ભાઈ િસકો�ા, �ાનtવભાઈ Zઠ પણ કrમ_ 
આવZ, એવી ઘોષણાઓ થઈ L. જrઓW, માjધાતા સમાR તો સભાખ,ડ, 
પિ�લક એડ�ેસ િસિUટમ Bમ જ અા>ષ,િગક વU?ઓ pz _ અકાદમીW 
જ !dત કરી દીધM L.

ગrજરાતી સાિહeય અકાદમી ‘રિજUટડ1 �િરટી’ L અW BW અપાતી 
દાન, અ>દાનની રકમ આવકFરા ખાતાની ર*મ ત� આF L. દાતાએ �ક 
વ�" Gujarati Literary Academy Ltd.W ના� લખવા અ>રોધ. 
વળી, અકાદમીના અિધhત સરના� ['Holly Cottage’, 13 Ferring 

Close, HARROW, Middlesex HA2 0AR (U.K.)] ય BW 

પાઠવી શકાય.  

e.અિ=મતા
ગ[જરાતી સાિહ+ય અકાદમી02 \ખપ]
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વ"સલડી ડૉટ કૉમ, મોરિપ/છ ડૉટ કૉમ, ડૉટ કૉમ 12દાવન આ72,
કાન8ની 9બસાઈટ એટલી િવશાળ ? @ કય" કય" નામ એમ" રા72 ? 

− BCણ દ9
આમ #ત% લા( )  અકાદમીની /0િ2ઓ /માણમ% ઓછી થઈ ગઈ 

9, પણ આજના આ <=નોલો?ના જમાનામ%, આપણી @બસાઈટ અD 

EઇસGક પરથી અકાદમીએ, ખાસ કરીD /Kખ  િવMલ કNયાણી, ઉપ-/Kખ 
પQચમ શTUએ Vમ જ <કિનકલ સહાયક નીરજ શાX અકાદમીની 
/0િ2ઓની YXરાત કરીD અD ગTજરાતી ભાષા અD સાિહ\યD ?વQત 
અD ધબકતી રાખતી કોઈ D કોઈ ^િત લગભગ દરરોજ EઇસGક પર _કીD 
અકાદમી`Q નામ િવaભરમ% રોશન કbc 9. EઇસGક પર 25 જdન 2015ના 
િદવe 28,592 fટલા સgયો હતા. hાi આ વારતારીખ લગી કTલ 
14581 લોકોએ અકાદમીની @બસાઇટની Kલાકાત લીધી 9. આ @બસાઇટ 
પi “અિjમતા”ના આkય અQકો સQlણm Kકાયા 9. VD 2691 લોકોએ 
ડાઉનલૉડ કયp 9. hાi 235 fટલી qયિrઓ ‘ઇ.મsલ સબjtાઇબસm’ 
બની 9. તો બી? પાસ, ‘uટ્bબ’મ% જળવાxલી અકાદમીની વીિડયો કeટ 
#નારની સQyયા 513 પહzચી 9. હજT 20 જdD જ થxલા સિલલભાઈ 
િ{પાઠીના qયાyયાન વીિડયો #નાર-સ%ભળનારની સQyયા જ 160 હતી !

9 D જ}બર કમાલ ! … 

નહ~વત્ નકરા\મક વલણD બાદ કરત% Kyય\@ િકશોરોથી મ%ડીD 

0�ાવjથાએ  પહz�લી qયિrઓ તરફથી �બ જ /�રણા\મક  સQ�શાઓ 
મ� 9. આ <=નોલો?ની જવાબદારી પડદા પાછળ રહી નીરજભાઈ, 
પQચમભાઈ અD ફારTકભાઈ ઘ%ચી સતત અD સફળતાlવmક નીભાવી ર�ા 9.

•
અD, અકાદમીનો ઈ�ટરDટી સQપકm Yળવવા આ �{ો સQધાણ`Q કામ 

કi 9. VD YળવીD નzધી રાખવા િવનQતી :
e.mail: editor@glauk.org          
www : http://glauk.org          

facebook : www.facebook.com/groups/glauk/
•

વાતFGખક માI શાJતશીલા ગLર MNિત પાિરતોિષક
સન 1996થી અિjત\વમ% આ@લ% આ પાિરતોિષકની સન 2014 

મા<ની િવગતમાિહતી પણ રોચક 9 : 
ગTજરાતી સાિહ\ય અકાદમી નયનાબXન પ<લની ‘આ2ખ આP કાન 

રાQ, પણ કાન આP શR2 રાQ ?’ વાતpD (સામિયક ‘@બ ગTજmરી’  જdન 
૨૦૧૪ના અQકમ% /કાિશત થxલ ^િત) ૨૦૧૪ના વષm`Q ��� ટdQકી વાતp 
(નવિલકા) મા<`Q શ%તશીલા ગ�ર j�િત પાિરતોિષક અપmણ કરત% અ\યQત 
આનQદ અD ગૌરવની લાગણી અ`ભ@ 9. 

•
વાચક  જdથની ચોથી જTલાઈએ આવતી �ઠક એટ� ‘વાતp વ�mળ’`Q 

િમલન. બપોi � વા�x મળ�Q આ માિસકી િમલન હૅરૉ િવNડjટોન લાઇ��રી 
[38-40 High Street, Harrow & Wealdstone, HA3 7AE]મ%  
Yણીતા વાતpકાર અિનલભાઈ qયાસના સQચાલનપ� િનયિમતપ� મ� 9. 
જTલાઈ માસની �ઠકમ% નયનાબXન પ<લની ઉપર દશpવી ઇનામી વાતp પર 
િવ@ચના થ� Vમ જ ખાસ હાજર રXનાર આ વાતpકારD /માણપ{ અD 
પાિરતોિષક અપmણ કરવામ% આવ�.  

આ અવસi ય આવવા f�Q તો ખરTQ; આવ#, જ�ર આવ# !

Sયો ફરી એ જ આવારો આવી ગયો !
શિનવાર, 01 અૉગjટ 2015ની �ઠક 
કાqયચયpની 9. V`Q સQચાલન પQચમભાઈ શTU 
કi 9. આ �ઠકમ%, આરQ�, આ Kલકના એક 
વિર� ગTજરાતી સાિહ\યકાર ઇ�ાિહમ ઓ. 
રાઠોડ −  ‘ખ�યામ’ સા�`Q િમલન હ�. એમની 

#  ગો�ી થ� અD શાયર, પછી, પોતાની કાqય^િતઓની ¡શગી કર�.
બીY દોરમ% અકાદમી અ�તલાલ લાલ? ભ¢ ‘ઘાયલ’ની જ�મ 

શતા}દીની ઉિચત ઉજવણી ય 
કર�. ગTજરાતીના ભાi મોટા શાયર 
એટ� ‘ઘાયલ’.  િવિકપીિડયા 
જણા@ 9 Vમ, ‘Kલાયમ ભાવોની 
સરલ અD અસરકારક અિભqયિr 
એમની ગઝલની Yણીતી િવ�ષતા 
9 . ?વન પર \@ન ો jવjથ 
અિભગમ એમ% જણાય 9 . 
ભાષાગત કશાx છોછ વગર 
હાથવગી તળપદી, કXવતjવ�પ, 
�િઢ/યોગjવ�પની ભાષા, છQદની 
શ T � ત ા , ર દ ી ફ ન ો િ ન િ ¥ ત 
અ�\ય/ ાસ વ(iમ % એમની 
ગઝલનો વsભવ /ગટ થાય 9. 
Kશાયરાના આ અ¦ણી ગઝલકારની 
ગઝલની ‘¡શકસ’ અD રજdઆત 
લોકિ/ય નીવ લી 9.’

•
આદશVWX અકાદમી વરZ આવા ચાર 
સમચારપ\ ]ગટ કરવા ધા_ ?. 

ઇ.મaલથી સcયોd મe fવો ઘાટ ?. 
ટપાલનો ભાર હ9 8રવાય fમ નથી. 
fથી ટપાલથી jળવવા ઇ/છR@ વાkષક 
પ"ચ પાઉmડ અકાદમીd આગોતરા 

મોકલવા જWરી થાય.  

આવારો !              
(નઝમ)

Xતનો એ જ હલકારો આવી ગયો;
§યારના Yમ પાનારો આવી ગયો;
ભટકી ભટકીD નોધારો આવી ગયો,
Nયો ફરી એ જ આવારો આવી ગયો !

fની ગઝલોમ% ગમગીનીઓ નીતi;
fની નઝમો િનરાશાની Nહાણી કi;
જyમો બદ� જગતD f ¨લો ધi;
ડQખ કQટકના ખાનારો આવી ગયો !

©જદગી fના ?વનમ% જડતા ભi;
મોત fના મલાYથી લા? મi;
fના મા< િવધાતા િવલાપો કi;
Yત% Yત% એ Yનારો આવી ગયો !

ચ%દની fના �િદયામ% ચટકા ભi;
મૌન f`Q Kસીબતની વાતો કi;
ª:ખના ડTQગરો લઈD મા� ફi :
એવો qયાકdળ વણઝારો આવી ગયો !

§યારની ભાવનાઓ િવષમ થs ગઈ;
શાયરી fના મા< િસતમ થs ગઈ;
©જદગી fના મા< જખમ થs ગઈ :
ગીત ગમગીન ગાનારો આવી ગયો !

હsbQ િહબકા ભi તો કહો શTQ કi ?
મોઢTQ માતમ કi તો કહો શTQ કi ?
આQ« આQ¬ સi તો કહો શTQ કi ?
એવો હળત થાનારો આવી ગયો !

ખાસ ‘ખ�યામ’D ખોટ fની પડી,
યાદ આ@ 9 એ બસ મD હર ઘડી;
એટ� ગdQથીD આQ¬ઓની લડી;
§યારની lY કરનારો આવી ગયો !

− ‘ખnયામ’

)મ ®લી ગયા? દટાયો છTQ,
આ ઇમારતનો હTQ ય પાયો છTQ.
હTQ હ? lણm ¯% કળાયો છTQ ?
અડધોપડધો જ ઓળખાયો છTQ.
િવjતયp પણ બ°ય છાયો 9 !
હTQ અજબ રીતથી ઘવાયો છTQ !
આમ તો એક ©બª છTQ િક��
સ± ©સ²થી સQકળાયો છTQ !
�યmની fમ સળ�યો છTQ વષ³,
ચ�´ની fમ ચોડવાયો છTQ !
વઢ નથી િવ/,આ જનોઇનો,
આમ હTQ આ ધડ કપાયો છTQ.
રામ Y� શTQ કામ હTQ જ મD,
સપmની fમ વ~ટળાયો છTQ !

       
       - અNત ‘ઘાયલ’
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નવમી ભાષા-સાિહ+ય પિરષદ
મ0ભાઈ પ2ચોળી ‘દશ7ક’ નગર

[Mandhata Youth & Community Association Hall, 20A Rosemead Avenue, WEMBLEY, Middx. HA9 7EE]

શિનવાર, 29 અૉગ<ટ - રિવવાર, 30 અૉગ<ટ 2015
અ>ય? : ‘અદમ’ ટ2કારવી

પ@લી Bઠક (29 અૉગ<ટ) : આર2ભ - અિભવાદન - ઉFબોધન
બીI Bઠક (29 અૉગ<ટ) : રિતલાલ ચ2દિરયા : Kણગી. ઈMટરNટ જગત, ભાિવનો પથ Qમ જ દશા N િદશા 

− Rશાયરો −
SીI Bઠક (30 અૉગ<ટ) : ‘દશ7ક’02 સાિહ+યિવT

ચોથી Bઠક (30 અૉગ<ટ) : મ0ભાઈ પ2ચોળીની સમાજચયU
− સમાપન −

સવાV દશ વાWયાથી
ચા-પાણી અN ભોજનની સોય

અિતિથ વXા : Yકાશ ન. શાહ 

Z[દોN આવકાર

ગ\જરાતી સાિહ+ય અકાદમી
Gujarati Literary Academy

'Holly Cottage’, 13 Ferring Close, HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.] 

Charity Registration No. 1087722

e.mail: editor@glauk.org          www : http://glauk.org          facebook : www.facebook.com/groups/glauk/

!"ખ : િવ&લ ક)યાણી                                                                                                                                            મહામ01ી :  ભ3ા વડગામા
President : Vipool Kalyani                                                                                                  Secretary General : Bhadra Vadgama

મ0ભાઈ પ2ચોળી ‘દશ7ક’N પામવા મા] એમના િવરાટ _યિX+વN સમજ 2̀ પa. Qમના _યિX+વનb િવિવધ પાસb 
તરફ નજર નbખવી પa. Qમના િવશાળ શeદસાગરમb તર 2̀ પa. િવિવધ િવચારોની પગદ2ડી પર લbg ચાલ 2̀ પa. 
ઇિતહાસનb અ>યયનની iડી ખીણમb ઊતર 2̀ પa. kાVક Yકાશભાઈ ન. શાહની, kાVક રlવીરભાઈ ચૌધરીની, 
તો kાVક રnશ ર. દoની, તો વળી, kાVક મનZખભાઈ સpાની આ2ગળી પકડીN થાક લાq Qટr2 ચાલ 2̀ પa. 

'દશ7ક'ની બધી વાતો સરળતાથી સમsઈ sય Q 2̀ પણ નથી, Qથી આપણી સમજN દશ7કની સમજના <તV લઈ 

જવા થોડ\2 મથ 2̀ પણ પa.
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