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સ3પાદક : પ3ચમ શu:

અ3ક : 7                                                                                                                                                        08 અૉગ#ટ 2018

ચાળીસીએ ઓ@છવ
12 !"uઆરી 1977ના )થપા,લી આપણી આ સ0)થાએ નાત, 3ત, ધમ6, સ07દાય, 3િતપા0િત ; <ગોળની @A પાર રહી, 

ગuજરાતી ભાષા, સાિહFય Gમ જ સ0)Hિત IJ સવ6સમાLશક કાય6Oમોની હારમાળા રચતા0 રચતા0 41 વષ6 Qરા0 કયRં T. આપU 

3ણીએ છીએ ; વષ6 2017 અX ૨૦18 એમ [ વષo અકાદમીની માUકજય0તી(Ruby Jubilee)ની ઉજવણીના0 વષo T.

આ ચાળીસીની ઊપજના0 Aખા0`ખા0 કરવાનો એક 3aર ઉપOમ, આથી )તો, આપU 16 સCDEબર 2018ના હાથ 

ધરવાનો T. કિવતા, નવિલકા, નવલકથા, િનબ0ધ, આFમકથા-cવનકથા તથા 7કીણ6 સાિહFય ઉપરા0ત ગીતસ0ગીત, નાટક, 

પeકારFવ, ભાષાિશfણ Gમ જ ઉgરીય િવ)તારની સાિહFયસ0)થાઓ iવા iવા િવષયોX નાણતો એ આખા િદવસનો 

પિરસ0વાદ GEબલીિ#થત મા3ધાતા Kથ અૅMડ કEOિનટી અૅસોિસRશનના સભાખ3ડ[20A Rosemead Ave, Wembley HA9 

7EE]મા3 યોજવામા0 આવj. આપણા અkગlય સાિહFયકાર ડૉ. અદમ ટ3કારવી અિતિથ િવTષ હT. … અવmય પધારો.

આ અવસરનો િવગતવાર કાય6Oમ આ nજબ T :

10.00 થી 13.00    

           આર0િભક : અડધો કલાક    

           પaલી [ઠક : સભા સ0ચાલન - નયનાબVન પDલ

            છ િવષય; દqકX વીrક િમિનટ

• કિવતા − પ3ચમભાઈ શu:

• નવલકથા − વXભભાઈ ના3ઢા

• Zગમ સ3ગીત − ભ[ાબVન વડગામા

• \કીણ^ − ઈિEતયાઝભાઈ પDલ

• આ.મકથા − aવનકથા − bcણકાMતભાઈ dચ

• ઉfર િવલાયતની સાિહ.ય સ3#થાઓ અg hમની \iિfઓ − અહમદભાઈ jણત ‘ગuલ’

13.00 થી 14.00 ભોજન િવરામ

15.00 થી 18.00 

           બીc [ઠક : સભા સ0ચાલન : શkિચબVન ભl

           પા0ચ િવષય; દqકX વીrક િમિનટ

• નવિલકા − અિનલભાઈ mયાસ

• િનબ3ધ − આશાબVન dચ

• ભાષાિશnણ − િવoાબVન ભ3pરી

• નાટક − mયોqશભાઈ rશી

• પ7કાર.વ − ZષમાબVન સ3ઘવી

                             અs,તાપદ-અપ6ણિવિધ; સમાપન; આભાર વચન

18.00 થી 19.00 ભોજન

20.00 થી 21.00 કિવ સ0tલન

િવદાય



આ સuળા 7સ0v બપોq હળવા ભોજનની, Gમ જ સા0i ગuwભોજનની, ગuજરાતી સાિહFય અકાદમીએ x@q yયવ)થા 
કરી જ T. તt સૌ ઉમ0ગ{ર આ 7સ0v હાજર રaશો Gની ખાતરી T. પધારો.

અલબg, આ ભાતીગળ અવસરX સાw અકાદમી ના|0મોટu0 દાન અવmય )વીકારj.

પિરિ)થિતવસાત્ અકાદમીએ હાથ ધqલા0 7કાશનો ત~યાર થયા0 ન હોઈ, G હL પછી, 2019 વરસમા0, 3aર લોકાiપત 

કરવામા0 આવj. 

•••

ગા3ધી સાધ^શતાtદી ઉજવણી 
7ભાવક િવચારક રામચ0� રાહીએ એકદા લ��0, 'મહાFમા ગા0ધીના જ�મના0 ૧૫૦ વષ6 મનાવવા મા� તમામ લોકો 

પોતપોતાની રીG 7ય� કરી ર�ા0 T. એ�0 સaજ પણ નથી ; ગા0ધીિવચાર|0 મહ�વ Gમના0 ૧૪૯મા0 વષ6મા0 ઓછu0 હોય અX 

૧૫૦મા0 વષ6મા0 વધી 3ય. આ ૧૫૦ તો માe એક આ0કડો T. ; iવી રીG સફર પર નીક�લા લોકો મા� કોઈ ચો�સ લ�ય હોય 

T, ક0ઈક એવી રીG જ ‘ગા0ધી ૧૫૦’ આપણા મા� T. અહ� પહoચીX આપU િહસાબ મા0ડીએ છીએ ; આપU �ા0થી નીક�યા 

હતા0 અX ;ટલા0 દ�ર આવી ગયા0 છીએ? �ા0 જઈ ર�ા0 છીએ? શu0 આપણો પથ યો�ય T, શu0 આપણી િદશા યો�ય T? આપU �ા0 

પહoચવા મા0ગીએ છીએ, Fયા0 xધી પહoચવા મા� શu0 કરીશu0?’

આFમકથાકાર, િનબ0ધકાર, પeAખક, અ|વાદક મહાFમા ગા0ધી અ0v ‘ગuજરાતી સાિહFય પિરષદ’ની Lબસાઇ� 

ચ0�કા�તભાઈ ટોપીવાળા|0 લખાણ T : 

'ગા0ધીcની રા�yયાપી �તનાએ માe ગuજરાતી સાિહFયX નહ� પર0� ભારતના0 અ�ય ભાષાસાિહFયોX પણ અ|7ાિણત 

કqલા0 T. એમના yયિ�Fવની અX એમની િવચારધારાની બળવાન અસર aઠળ અXક ભાષાઓમા0 ગા0ધીવાદી સાિહF, જ�મ 

લીધો T. ગuજરાતી સાિહFય મા0 તો પ0િડત�ગના 0 ભારઝ ા0 સાિહFયu¡યોX અિતOમી સાદગી અX સરલતાના0 આમu¡યોX 

ઝીલનારા ગા0ધી7ભાિવત સાિહFય�ગX ‘ગા0ધી�ગ’ નામ અપા�0 T; Gમ જ ગા0ધીiચતન અX ગા0ધીશ~લીનો £ર)કાર થયો T. 

'એમ|0 સાિહFય a�લિfતા અX લોકિહતની ભાવનાથી 7eિરત T. એમના0 લખાણો n¥યFL લોકિશfણ અX લોક3ગ¦િત 

અથe હતા0. એમા0 અસાધારણ માનવભાવ અX ઉk આચારનો સ0)કાર T. અXક સામિયકો ¨ારા GમU સામાિજક, રાજકીય, 

ન~િતક, સા0)Hિતક, ધાiમક, આiથક, ;ળવણી Gમ જ આરો�યિવષયક 7©ો અ0v 73 સાª cવ0ત સ0પક6 સા«લો. સFય અX 

અiહસા એમના cવનના0 Gમ એમના સાિહFયના0 ચાલકબળ ર�ા0 T. એમની િમતાfરતા નoધપાe T. 73ના ¬દય xધી 

પહoચનારી એમની ગશ~લી સરલ 7ૌિઢનો અX )પ¯વાહકતાનો અ0ગીકાર કરીX ચાA T. એમU ગuજરાતી ગX ન�0 �તન, 

નવી િદશા આ°યા0 T.’

'સFયના 7યોગો અથવા આFમકથા' (1927), 'દિfણ આિ±કા સFયાkહનો ઇિતહાસ' (1925), 'iહદ )વરાજ' (1922), 

‘મ0ગલ7ભાત' (1930), ‘સFયાkહનો ઇિતહાસ’ (1932/1948), ઉપરા0ત ‘મારો iલનો અ|ભવ’ (1921), ‘સવoદય’ (1922), 

‘યરવડાના અ|ભવ’ (1925), ‘નીિતનાશX માગe’ (1927), ‘ગીતાબોધ’ (1930), ‘અનાસિકતયોગ’ (1930), ‘આરો�યની 

ચાવી’ (1932), ‘ગોrવા’ (1934), ‘વણ6yયવ)થા’ (1934), ‘ધમ6મ0થન’ (1935), ‘yયાપક ધમ6ભાવના’ (1937), ‘ખરી 

;ળવણી’ (1938), ‘;ળવણીનો કોયડો’ (1938), ‘Fયાગuiત અX બી3 Aખો’ (ચો.આ. 1938) વvq એમના અXક £)તકો T.

આપણી માિસકી વાચક²0દની અૉuટોબર 2018ની vઠક શિનવાર, છxીએ આL T. G દહા³ આપU સાિહFયકાર 

ગા0ધીX સ0ભારીશu0. તમX દqકX સિOયપU ભાગ Aવા|0 આ´વાન કw0 છu0. આમા0|0 કોઈ પણ £)તક તt વા0µ�0 જ હોય. નહ� 

તો આ િનિમg વા0ચો Gવી સાkહભરી િવનવણી. અX Gમા0થી ફ� પા0�ક િમિનટ જ ફાળવાય Gવા0 િવધિવધ ઊિચત લખાણ|0 

આશq ફ� ¶ન0દા 12-15 િમeો જ વાિચકમ ્કરj. આ અવસq ગા0ધી માગ· અX ગા0ધી iચsયા0 રચનાFમક કામોમા0 સમiપત 

સરોજબVન અ3yિરયા પોતાના0 )મરણો વહeચj; �ાq આશાબVન dચ સાિહFયકાર ગા0ધી|0 u¡યા0કન આપj.



દરિમયાન, શિનવાર, 01 સ°�¹બર 2018ની માિસકી [ઠકની િવગતો આ nજબ T : 

ગuજરાતી સાિહ.ય અકાદમી
Gમ જ

Vરૉ લાઇ{eરી સiવસીસના
સ0�� ઉપOt

\કાશ લાલાની નાટ~-યા7ા 

ગા3ઘીનગરિ#થત yણીતા સાિહ.યકાર, “અખ3ડ આન3દ”ના સહ-સ3પાદક

\કાશભાઈ લાલા23 yVર mયા�યાન 

શિનવાર, 01 સCDEબર 2018
બપો� vથી સા3� ચાર

Vરૉ િવ�ડ#ટૉન લાઇ{eરી
38-40 High St, Harrow HA3 7AE

સૌ Z�દોg હાજર રVવા ભાવભO� િનમ37ણ



ગuજરાતી સાિહ.ય અકાદમી સા� સિ�યપ� અgકિવધ #વ�� સ3કળાRલા, એક 4xી ��રા ગuજરાતી 

શVરી, �e�ી hમ જ ગાયક ચ3�ભાઈ મટાણીનો 28 જuલાઈના રોજ અહ� �#ટર નગ� �હિવલય થયો �. અકાદમી 

સ-આદર ��ા�વ^ક એમg િવદાયવ3દના પાઠG �. “િચ7�ખા”મા3 \ગટ આ અ3જિલ y� � આપણી લાગણી ય 

mયકત ક� �, સમa અહ� સૌજMયસહ સાqલ કરીએ છીએ : 

••••

vઠા vઠા તોલ ક� � 

“�ટલા બધા માણસો એવા � �ઓ મા7 �પચાપ વા3� �. hઓ કVવા આવવાના નથી � આ બરાબર 

લ�O3 � � બરાબર લ�O3 નથી; પણ vઠા vઠા એ આપણો તોલ ક� �. એ લોકો સ3કોચથી પોતાનો 

અિભ\ાય \ગટ કરવાના નથી. પણ �યાનમા3 રાખવા23 � � આપ� � કા3ઈ બો�યા, � કા3ઈ લ�O3, h 

બધા23 �ઓમા3 rવાની શિ� � hવા િવચnણ માણસો અવલોકન કરી ર�ા �. આપણી hમની \.R 

જવાબદારી �.” 

− ઉમાશ3કર rશી 
[‘ºિ»7કાશ’, અૉગ)ટ 2017; ½. 40] 


