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;<ય સભાસદાે
કેમ છાે ? કુશળ હશાેને, ખરંુને ? 

દર/મયાન, ‘ગુજરાતી સા6હ7 અકાદમી’ની 43મી 
વા:ષ< ક સામા= સભા 11 જુલાઈ 2020ના રાેજ મળે તેવી 
કાયAવાહકાેઅે ગાેઠવણ કરેલી. ગDં ઉપરાંતની અા પારાવાર 

કાેસતી G:તકૂળતાઅાે વેળા તે ગાેઠવવી અસંભવ છે. તેથી તેને 
પાછી ઠેલવાનાે અમે, કાયAવાહકાેઅ,ે 6નણAય કયAાે છે. ગત 

સાલના 6હસાબ6કતાબ કાયAાવાહકાેઅ ેપ6રKL:તવસાત્  મંજૂર 

રાખી ચે6રટી ક/મશન ઇ. જQયાઅે કાેષાRS લાલTભાઈ 

ભંડેરીઅે માેકલી અાVા છે.

તમને દરેકને અમારાે 6નણAય કબૂલ હશે તેમ માનીઅે 
છીઅે. પ6રKL:ત અનુકૂળ થતાં અા સાલે કે પછી અાવતી 
સાલે તેની ગાેઠવણ કરી શકાય, તેમ અમ ેમાનીઅે છીઅે.

અા ગાળા દર/મયાન, માWસકી બેઠકાે મળી શકતી જ 

નથી. પરંતુ માWસકી બેઠકાેનાં સંયાેજક તેમ જ ઉપGમુખ 

ભXાબહેન વડગામાઅે સાૈને સ6Zયપણે Dેડી રાખવાનાે સરસ 

ઉપZમ રા[ાે છે. તાે બીT પાસ, મહામં\ી પંચમ શુ]ે 
કાેરાેના મહામારી અંગેની ક:વતાઅાેને સંઘરવાનું કામ Dળ_ું 
છે. અા બ`ે ઘટનાઅાે પાેરસાવનારી છે.  

 અા 6દવસાેમાં અાપણા ં અેક વધુ સાથીદાર, સbને 
અાપણે ખાેયાં છે − Gભાબહેન સેવક. cારે ગુજરાતી જબાને 
Dણીતાં સા6હ7કાર કુd6નકાબહેન કાપ6ડયાને પણ ખાેયાં 
છે. વળી, વ6રe સા6હ7કાર રઘુવીરભાઈ ચાૈધરીનાં પfી 
પારુબહેન ચાૈધરી ઉપરાંત Gફુhાબહેન વાેરા અને ઉiમભાઈ 

ગડા સરીખાં ક:વલેખકાેઅે ય :વદાય લીધી છે. દરેકને 
:વદાયવંદન હDે. 

વારુ, અા કાેરાેના કેરના 6દવસાે વેળા તમારે સારુ અા 
વાચનસામjી પેશ કરીઅે છીઅે. હાેઈ શકે કે તમે તે અ=\ 

Dેઈવાંચી પણ હાેય.

ચાલાે, … અાવDે ને માણDે. શુભ કામનાઅાે.

િવ#લુ ક'યાણી 

<મુખ : ગુજરાતી સા,હ. અકાદમી

••••••••••••••••••

કાેરાેના @ૂર અા કારમાે                         
• નટવર ગાંધી 

છેhા કેટલાક મ6હનાઅાેથી ટી.વી., રે6ડયાે, અન ે

છાપાંઅાેમાં 6દવસ ને રાત કાેરાેના વાયરસ Wસવાય બીજંુ કાંઈ 

દેખાતું કે સંભળાતું જ નથી. પણ ઇ:તહાસમાં અાવી :વનાશક 

ઘટનાઅાે બનતી જ રહી છે. છેhા ં સાેઅેક વષAાેમાં જ કk ક 

ભૂખમરાઅાે, ધરતીકંપ, જંગલાેની અાગ, Gલય સમા પૂર, અને 
ભયંકર વાવાઝાેડાઅાે થયાં છે. Dે કે અા બઘી હાેનારતાેમાં 
કાેરાેના વાયરસ કk ક જુદાે તરી અાવે છે અેનું અેક કારણ અે છે 

કે અે :વm_ાપી છે. તેમાંથી છટકવું મુnકેલ છે. અેનાથી 
બચવા માટે oાં Dવું?  

અાવી કટાેકટીને સમયે સંત પુરુષાે અને ધમAગુરુઅાે અાવી 
હાેનારતાેમાં ઈmરનાે હાથ જુઅે છે.  1932માં pબહારમાં થયેલ 

ભયકંર ધરતીકંપને ગાંધીTઅ ે 7ાંની અqૃnયતાના પાપની 
દૈવી સD તરીકે Dેયાે હતાે!  

રાજકતAાઅાે અને અમલદારા ે કે જનેી જવાબદારી GDની 
સંભાળ લેવાની હાેય છે તે અેમ પણ કહે કે અાવા વાયરસમાં 
કાેઈ મહામારી થવાની નથી, અાવી હાેનારતાે થયા કરે, અેની 
sચt તા કરવાની જuર નથી. જ ેકાંઈ થયું છે તેનાે ઉકેલ તરત થઈ 

જશે. અામ કહીને અાખીયે વાત હસી કાઢવાનાે Gયf કરે છે. 

અમે6રકામાં cારે વધુ ન ેવધુ લાેકાે કાેરાેના વાયરસથી મરવા 
લાQયા છે 7ારથી Gમુખ ડાેનાw ટxyઅે અાવી ચાલબાT 

ચલાવી રzા છે. પણ અાવા ભયંકર અને ખતરનાક વાયરસ 

સામે અાવી ચાલાકી નથી ચાલતી.
ના{ધપા\ વાત તાે અે છે કે અાવા :વનાશક સમય ે પણ 

અાપણી અાજુબાજુની કુદરતી દુ6નયા તાે અેના 6ન7 Zમ 

Gમાણે જ ચા|ા કરે છે, ઋતુઅાે બદલાતી રહે છે, Dણે કે 

Gકૃ:તને વાયરસ અડતાે જ નથી!  

અાવા :વચારાેને મુ~ ઝૂલણા છંદમાં સાંકળી લેવાનાે અહ� 
Gયાસ કયAાે છે. 

(મુD ઝૂલણા)

દૂર કાે પૂવAનાં દેશથી અાવતાે વાયરા,ે કારમાે 
લાવતાે વાયરસ જબર અેક Zૂર ને Tવલેણ, 



કાેઈ કહે અા તાે છે અાેગણીસ અાંકડા માંડતાે કાેવીડાે 
વાયડા,ે

કાેઈ કહે અા તાે છે કાેરાેના નામનાે રાેગ માેટાે, 
oાં ય અેનાે નથી કાેઈ Dેટા.ે 

અે તાે માણસ માણસ Dેતા ેDય, માણસ, માણસ ખાતાે 
Dય, હડફેટે જ ેચ�ું, સામે જ ેકાેઈ મ�ુ,ં 

છાેટુ માેટંુ, સાચું ખાેટંુ, ડાzું ડમરંુ, સારંુ નરસું, 
રંક તવંગર, શઠ, સંત ન ેશેઠ શામળશા, રાંક ગરીબડા, 

બડા સાzબા,
ફરક પડે નહ� અેને, અે તા ેકાેઈ ભેદ વગર ને ભાવ વગર ને 

ભાન વગર 

હરખ હરખ સહુ ભરખી Dય. 

નસA ને ડાેકટરાે મા\ અેટલુ ંકહે :  ના, ના, ના, મના, મના, 
મના, 

ના અાના, ના Dના, ના /મલના /મલાના,
ને હાથ તાે કભી ના /મલાના, બસ બરાબર ધાેના, 
મા� લગાના, હાથ છૂપાના, કછંુ નહ� છુના,
થાશાે નહ� તાે ફના, ફના ને ફના, સવAથા ફના, 
લાેકડાઉન, લાેકઇન, બારણાં બધા જ બંધ,

નહ� /મલન, નહ� સ�ેલન, અા�લt ગન તા ેનહ�, નહ�,
ઘર ઘર /પt જર કેદ થઈન ેરહાે ને કરવું હાેય ત ેકરાે, 
પણ છાના માના, છાના છપના, 
ખાના, પીના, સાેના, પણ DેDે હા{ ઘરમા ંને ઘરમા.ં
થાશાે નહ� તાે ફના, ફના ને ફના, સવAથા ફના.
અા બધું સાંભળી ધરપતે સુઈ ગયા લાેક સાૈ 
Dગીને Dેવે તાે 
કૂદકે  ભૂસકે કાેવીડાે વRા કરે 

લાેક સાૈ ફડફડે, તડફડે, પછી પડે,

માેતનાે અાંકડાે રાેજ ઊચંાે ચડે, 

કાેયડાે બડાે થયાે.  

જ ેબધા Gમુખ ને Gધાન છે, અે બધા મૂછ કk  મરડયા કરે,

બાદશાહ, વાહ વાહ હજૂ6રયા, 
/પeમ પેષણ ભાષણ કરતા બહુ કહે:

T હજુર, કાેવીડાે? કાેવીડાે છે જ oાં? 

નથી, નથી અહ� નથી, ને હાેય તાે ય શું થયું?
અેવું તાે થયા કરે, લાેક તાે મયAા કરે, વાત કંઈ નવી નથી.
અમે બધા હાજર અહ�,
હારવી 6હ��ત નહ�, હારશે વાયરસ કાેવીડાે.

 
થાેડી તાે ધીરજ ધરાે, 
કાેવીડાે કાઢવા, નાેતયAા છે ભુવા, 
મંતરે જ�રે, ગાેતશે, કાેઈ અ�ીર દવા ને ઈલાDે નવા, 
Dદૂથી ભ� ભેગી થશે લેબમાં, Dણશાે વેબમાં, 
ગૂગલે Dણવુ,ં oાં જવું, ના જવું, 
:વષય sચ�ા તણાે છે જ ના, છે જ ના, નાસશે વાયરસ 

કાેવીડાે. 

થાેડી તાે ધીરજ ધરાે, 
જમે અા_ાે જ તેમ 

જuર પાછાે જશે વાયરસ કાેવીડાે. 
થાેડી તાે ધીરજ ધરાે,
અાવતા jી�ના ધખધ[ા વાયરા કાેરડા વ�ઝશે,
અાભની અાગમાં રાખ થઈ ઉડશે, વાયરસ કાેવીડાે.

અા બધું સાંભળી ધરપતે સુઈ ગયા લાેક સાૈ 
Dગીને Dેવે તાે 
કૂદકે  ભૂસકે કાેવીડાે વRા કરે 

લાેક સાૈ ફડફડે, તડફડે, પછી પડે,

માેતનાે અાંકડાે રાેજ ઊચંાે ચડે, 

કાેયડાે બડાે થયાે.  

ધમAની જ ેધD ભ_ ઊચંી ધરે, 

વૈ�વાે તે કહે: Gnન છે મા\ અા માનવી Dતનાે,
પાપ અેણે કયAા, બહુ કરી છે મD, ના કરી કk  પૂD, 

ને રD દૈ દીધી દેવને,
કાળું  ધાેળું  કયAું, રાંકને \ાસ અાVાે ઘણાે,
અે બધા પાપ ધાેવા કરી ધામધૂમે કથા રામની,
અગરબiી કરી, પૂજન ભ�~ કરી,  
કાશીઅે ઠેઠ જઈ �ાનથી �� થૈ, Rાન ઊડંું ધયAું, દાન 

માેટંુ કયAું, 
તે છતાં પાપ ધાેવાય નહ�, મેલ અેનાે જ અે ઉખડે નહ� જરી, 
તેની છે અાકરી અા સD તે હવે ભાેગવાે, 
ભાQયમાં જ ેલ[ું, તે થકી છૂટકાે છે નહ�.

સંત થઈ ઠાવકા, બાેધ કk  અાપતા:
અાપણા પાપનાે મેલ ધાેવા બધાે, 
ઈmરે માેક|ાે કાેવીડાે કારમાે, 
cાં સુધી માનવી Dત પાપી હશે, દંભી ઢા{ગી હશે, 
7ાં સુધી Zૂર અા દાનવી કાેવીડાે અાવશે,



માેતની ભ�ીમાં માનવી Dતને હાેમશે.

Gnન છે મા\ અા માનવી Dતનાે,
કુદરતે અસર ના, કસર ના, 
ઝાડ, પાન, ધાન, પાક, પુ� કk  હDર Dત, પા6રDત
કેસુડાે, કેવડાે, ગુલાબ લાલ, મંજરી 
ફુલતાં, ફાલતા, ઝૂલતા, હયAા ભયAા,
કાેવીડાે અેમને અડે નહ�, નડે નહ�! 

Gnન અેક માનવી Dતને,
વષA ચાર પાંચ બાદ યાદ કાેણ રાખશે?
કે હતાે અેકદા કાેવીડાે નામનાે વાયરસ? 

ટાળવા કારમા Zૂર અે રાેગને વાત જ ેકરી હતી, વચન અાVુ ં
હતું?

વાત Dે ટાળી ને વચન ભંગ Dે કયAું, 
કાેવીડાે અાવશે ફરી ફરી, નકી, નકી.
Dણવું માનવી Dતને.
——————————————————

કાેરાેનાકાળમાં માનવતાની હંૂફ જગાડતી અેક અનાેખી 
GાથAનાસભા 

• સંજય �ીપાદ ભાવે 
અમદાવાદના સૅટેલાઈટ :વ�તારની નરવી નાનકડી 

પારસકંુજ સાેસાયટીનાં \ીD :વભાગના ઘણાં ઘરાેની 
અગાશીઅાે પર ને અાેટલા પર  ગયા શ6નવારે (બીT મે, 
૨૦૨૦) સાંજ ે સાડા સાત વાQયે અેક અેક _�~ મા� 

પહેરીને  સલામત અંતર રાખીને ઊભી રહી. પછી દરેક 

_�~અે ‘અસ7ાે માંહેથી Gભ ુ પરમ સ7 ે તું લઈ D ..’ 

GાથAનાનું, માેબાઇલમાં વાગતી અાૅ6ડયા ે�]પ સાથે ગાન કયAું. 
કેટલાંક  બહેનાેઅે ઘરના અાેટલે દીવા કયAા. અેક ઘરમાંથી 
qીકર પણ ચાલુ કરવામા ંઅા_ું. GાથAના બે /મ6નટમાં પૂરી 
થઈ.

ઊચંી અગાશીઅે ઊભેલાં મને સહુઅે ‘જય�ી કૃ�’ કયAાં. 
મ{ સહુને સામે વંદન કરીને માેટા અવાજ ે કzુ,ં ‘અાપ સહુઅે 
મારાં સ�ગત માતુ�ી માટે GાથAના કરી, અાપ સહુ અા કપરા 
કાળમાં મારી સાથે ઊભાં રzા,ં તે માટે અાખા ય ભાવે પ6રવાર 

વતી હંુ અાપ સહુનાે ખૂબ અાભાર માનું છંુ.’

ભાવે પ6રવારના ંઅમે સહુ અમારી સાેસાયટીનાં રહીશાેનાં 
:વશેષ અાભારી અેટલા માટે હતાં કે અ{શી વષAની ઊમંરનાં 
અમારાં માતુ�ી �ા:તબહેન �ીપાદભાઈ ભાવેનાં મૃ7ુનું 
6ન/મi કાેરાેના બ=ાે હતા.ે તેમને છેhા ં 36 કલાકમાં કાેરાેના 
પાેWઝ6ટવ 6ડટે� થયાે હતાે અને તે પછી સાતેક કલાકમાં 

અેમનું અવસાન થયું હતું. કાેરાેનાના દરદી કે તેના પ6રવાર માટે 

કેટલીક જQયાઅે ભયGે6રત અાભડછેટના સમાચાર અા 
6દવસાેમાં  અાવતા રzા છે. તેની વ�ે અમારી સાેસાયટીઅે 
અમને સતત સ�ભાવ અને મદદ પૂરાં પા�ાં છે અને મહામારી 
વ�ે માણસાઈનું મંગલતમ �uપ \ીT મેના શ6નવારે સાંજ ે

યાેDયેલી GાથAના હતી.
GાથAના-અવસરના બરાબર અેક અઠવા6ડયા પહેલાંના, 

અેટલે કે 25 અે/Gલના શ6નવારે રા\ે અWગયારના સુમારે મારાં 
મ�ીને ડાૅ�રની સલાહ મુજબ હંુ અેક ખાનગી હાૅ�qટલમાં 
લઈ ગયાે. અામ તાે તેઅાે અેકાદ વષAથી લગભગ પથારીવશ 

હતાં. પણ અા વખતે તેમને પેશાબ અટકી ગયાે અને અે 
બેભાન થઈ ગયાં. ખાનગી હાૅ�qટલની Gાથ/મક તપાસમાં 
તેમના અે�-રેમાં =ુમાે6નયા દેખાયાે. =ુમાે6નયા ‘શંકાqદ 

કાે:વડ’ વગAમાં ગણાય છે, અેટલે હાૅ�qટલે 6નયમ જણાવીને 
તેમને અમદાવાદ �ુ6નWસપલ કાૅપAાેરેશનની સરદાર પટેલ 

હાૅ�qટલમાં લઈ જવાનું કzું. 7ાં જQયા ન હાેવાથી તેમને 
Wસ:વલ હાૅ�qટલના પ6રસરમાં ગુજરાત સરકારે નવી 
બનાવેલી કાે:વડ હાૅ�qટલમાં દાખલ કયAાં. 26 અે/Gલની 
ર:વવારે પરાેઢે \ણના સુમારે તેમની પર વૅp�લેટર સ6હતની 
તા�ા�લક સારવાર શu કરવામાં અાવી. સાેમવારે અWગયાર 

વાQયે તેમનાે કાેરાેના ટે� પાેWઝ6ટવ Dહેર થયાે અને સાંજ ે 

સાત વાQયે તેમના અવસાનની મને ફાેન પર Dણ કરવામાં 
અાવી.

દર/મયાન કાે:વડ પાેWઝ6ટવ Dહેર થયેલ દરદીના 6નકટના 
સંપકA માં અાવેલી \ણ _�~ તરીકે હંુ, મારાં પfી અને મારી 
દીકરી હતાં. અેટલે અમ ે cાં રહીઅે છીઅ ે તે પારસકંુજ 

સાેસાયટીનાં અમારા ં ઘરને કાૅપAાેરેશને  ાૅર�ીન કયAું અને 
અમને તકેદારી રાખવા અંગેની સૂચનાઅાે અાપી.  ાૅર�ીન 

લાલ રંગનું ¡�કર ઘર પર હાેવા છતાં અમારી સાેસાયટીનાં 
સહુ હંમેશાં ઘરથી દૂર ઊભાં રહીને અમારા માટે લાગણી 
બતાવતાં રzાં છે. અમારા ઘરની સાથે કાૅમન વાૅલ ધરાવતાં 
પાડાેશી પ6રવારે તાે ‘પહેલાં સગાં પાડાેશી’ અે કહેવત ડગલે ને 
પગલે હંમેશાં ઘરની બહાર રહીને સાથAક કરી છે. GાથAનાનું 
અાયાેજન કરવાનું ૨૯ ટેનામે�વાળી અમારી સાેસાયટીનાે 
વહીવટ સંભાળનાર અાૅગAનાઇWઝt ગ ક/મટીઅ ેકયAું. સમયસરના 
વાૅટ્સઅૅપ મેસેજ £ારા, કાેઈ પણ અહેસાન જતા_ા :વના 
સહજ માણસાઈથી તેમણ ે GાથAના પાર પાડી. અા જ 

માણસાઈને કારણે, અમારી સાેસાયટી લીલીછમ છે. ઝાંસીની 
રાણીનાં પૂતળા ંપાસેના ખાંચામા ંઅાવેલી અમારી સાેસાયટીના 
કાૅમન ¤ાૅટમાં પીપળાે, વડ, પે¥ાેફાેરમ અને લીમડાનાં માેટાં 



વૃSાે છે, તે સાેસાયટીઅ ે સાચ_ાં છે. અ7ારે લાૅકડાઉનને 
કારણે થયેલાં Gદૂષણમુ~ વાતાવરણમાં વૃSાે અને તેમનાં 
પરની અાખી ય Tવસૃ�e પૂરબહારમાં છે, અને અમારાં 
સાેસાયટીનાં સહુની અમારા G7ેની સંવેદના પણ ખીલી ઊઠી  
છે.

કુદરતનાે સંગાથ માણસને વધુ નરવા બનાવે છે. હમણાં અે 
મતલબના સમાચાર હતા કે મહામારીમાંથી ઉ�ભવેલા તણાવને 
દૂર કરવા માટે અાઇસલૅ¦ દેશના લાેકાે જંગલાેમાં જઈને વૃSાેને 
બાથ ભીડી રzા છે કે જનેા થકી અેમને શાતા મળી રહી છે.

અમારી સાેસાયટીના લાેકા ેઅમને અાફતટાણે ખૂબ શાતા 
અાપી રzાં છે.
(સાૈજIઃ બી.બી.સી. ગુજરાતી)

——————————————————
દાઉદભાઈ ઘાંચી અેટલે મુOી ઊચંેરા મશાલચી

• Qવપુલ કRાણી
દાઉદભાઈને પહેલવહેલાે, ભલા, oારે મ�ાે હાેઈશ ? 

સંભારંુ છંુ તાે યાદ અાવે છે રઘુવીરભાઈ ચાૈધરી Dેડે બાપુપુરાના 
Gવાસે અમે હતા. વળતાં માેડાસા ખાતે દાઉદભાઈ ઘાંચીની 
WશSણસંLામાં સ6રક થવા અમે ગયેલા. રઘુવીર ચાૈધરી અે 
અવસરના મુ[ મહેમાન હતા. ગયા સૈકાના અાઠમા દાયકાની અા 
વાત હશે.

દર/મયાન, દાઉદભાઈ p§ટન અવારનવાર અા_ા કરે. 

અેમના \ીD સંતાન ફાuકભાઈ અે 6દવસાેમાં Qલાસગા ૅખાતે ઉ� 

અbાસ કરે. દાઉદભાઈઅ ેલાગલા પાેતાના દીકરા, ફાuકભાઈન ેજ 

અમારી ‘ગુજરાતી સા6હ7 અકાદમી’ના વા:ષ< ક સbપદે ના{ધી 
દીધા. અા સભાસદ પાેતે નહ�, બલકે અેમના /પતા જ દર વખતે 
સbપદ તાજંુ કરાવી લે ! 

અે 6દવસાેમાં ગુજરાતી સા6હ7 અકાદમી પાેતીકા પરીSા 
તં\ હેઠળ ગુજરાતીની પાંચ�તરીય પરીSાઅા ેવા:ષ< ક ધાેરણ ેલેતી. 
દેશ ભરમાંથી સ{કડાે :વ¨ાથAીઅા ે જુદા જુદા પરીSા કે©Xાેમાં અા 
પરીSાઅાેમાં બેસતાં. અેક તબªે અા અાંકડા ે બારસાે-પંદરસાે 
લગી પહા{ચેલાે તેમ સાંભરે છે. દેશની પાં\ીસ-ચાળીસ ગુજરાતી 
ભણાવતી 6નશાળાે તેમ જ અાનુષંWગક સંLાઅા ેસાથે મળીને પહેલી 
મેની ચાેપાસના રDના 6દવસે, અકાદમીના નેD હેઠળ ‘અાંતરરાeૃીય 

ગુજરાતી 6દવસ ’ની , અાખા 6દવસની , ઉજવણી યાેજતી . 
હDરબારસાેની મેદની વ� ે બાળકાે, ‘સં�ાર ગુજAરી’ નામક 

ગુજરાતી સાં�ૃ:તક કાયAZમ રજૂ કરતા ં અને તે ટાંકણે અા 
પરીSાઅાેમાં ઉiીણA થયેલા ં પરીSાથAીઅાેને Gમાણપ\ા ે અેનાયત 

કરવામા ં અાવતાં. વળી, પહેલા-બીD-\ીD Zમાંકે અાવતા ં
પરીSાથAીઅાેનું ઉsચત સ«ાન કરવામા ં અાવતું. Dગ:તક �તરે 

ગુજરાતી ભાષા-સા6હ7-સં�ૃ:ત Sે\ે નામી _�~ન ે અ:ત�થ 

:વશેષ તરીકે અકાદમી અાદરભેર લઈ અાવતી.

નેવુંના દાયકાના અારંભે, સન 1995માં, બ/મ¬ ગમ શહેરના પેરી 
બાર :વ�તારમાં, ‘ગુજરાતી 6હdુ અૅસાેWસયેશનના યજમાનપદે, 

સાતમાે અાંતરરાeૃીય ગુજરાતી 6દવસ મનાવાઈ રzાે હતાે. દેશ 

ભરમાંથી પરીSાથAીઅાે, તેમનાં માવતરાે, તેમનાં WશSકાે, જ ે તે 
ગુજરાતી 6નશાળના અ= સંચાલકાે, બમA�ગમ શહેરની :વધ:વધ 

ગુજરાતી 6નશાળાેનાં પરીSાથAીઅા,ે તેમનાં માતા/પતાઅાે, WશSકાે, 
સંચાલકાે તેમ જ અનેક ગુજરાતી શહેરીઅાે ઊમટી અાવેલાં. હૈયેહૈયું 
દળાય અેટલાે માનવમહેરામણ હતાે. સભાખંડ ખીચાેખીચ હતાે. અા 
અવસરે ગુજરાત ે અાપેલા અેક ઉiમ કેળવણીકાર, WશSક, 

:વચારક, લેખક ડાૅ. દાઉદભાઈ અે. ઘાંચી અ:ત�થ :વશેષ હતા. 
પાેતાના દીકરા, ફાuકભાઈ Dેડે Qલાસગાૅથી અે પધાયAા હતા.

“અાે/પ6નયન”ના મે 1995ના અંકમાં G:તભાવ uપે અે લખતા 
હતા : ‘… તા. 30-04-1995ના 6દવસે મ{ બમA�ગમ ખાતેના 
અકાદમીના કાયAZમમાં ગાળેલા \ણ-ચાર કલાક મારે માટે સાં�ૃ:તક 

ભાથું બની રહેશે. અેવી અેમા ંગ6રમા હતી, ભા:વ માટેની �ા હતી. 
�મની સાેડમ અનાેખી હાેય છે. અે કાયAZમ તમારા સવAદેશીય �મનાે 
પ6રપાક હતાે. અે અેક સતત ચલાવાઈ રહેલા અ®ભયાનનાે સફળતા 
અાંક સૂચવતાે Gસંગ હતાે.’

દાઉદભાઈની કલમ અાગળ વધે છે : ‘ગુજરાતી સા6હ7 

અકાદમીઅે કેટકેટલાં વાના ં હાથ ધયAાં છે ! અેનાે કાયAપટ Tવન 

જટેલાે :વશાળ લાગે છે ! કાશ, તળ ગુજરાતની અકાદમીઅે અેના 
અારંભકાળથી અાવું કાેઈક દશAન કયAું હાેત ! “અ¯�તા”નાે 1993નાે 
અંક મા\ Wસsપ\ નથી, દશAનપ\ પણ છે. જનેું દશAન સુqe, અેનું 
કતA_ ધારદાર. અકાદમીના સૂ\ધારાેઅે અા બાબતે ઘણી કાળT 

રાખી છે અે માટે અેમને અાપાે અેટલાં અ®ભનંદન અાેછાં છે ! અે 
ખાેબલે, ખાેબલે અપાતાં રહેવા ંDેઈઅે. અહ� p§ટનમાં, અને ઘેર 

ગુજરાતમાં.’
‘પાેપટ ભૂ[ાે નથી, પાેપટ તર°ાે નથી’ નામક મથાળા સાથે 

લખાયેલા અા પ\-લેખમા,ં દાઉદભાઈઅે કzું છે : ‘તમારી સાથેના 
થાેડીક જ પળાેના સહવાસથી મને પણ થઈ Dય છે કે હંુ p§ટનમાં જ 

હાેઉં તાે વૈચા6રક નવજ« પામું ! અેટલાે શ�~Gપાત કરવાની 
તમારાં �±ાે, અાયાેજનાે અને કાયAZમાેમાં સંભાવના ભરી પડી છે.’

દાઉદભાઈઅે અ:તશયાે�~ અલંકાર અહ� ઉપયાેગમા ં
લીધાે હાેય, ન ય લીધા ેહાેય પણ અા પછી અેમની Dેડેનાે સંપકA  
Tવંત તેમ જ ઘ6નe બનીને રzાે. cારે cારે અે અા મુલકે અાવે 
7ારે 7ારે અમારે મળવાનાહળવાના તેમ જ અંગત અાદાનGદાનના 
અવસરાે બનતા રzા. મા©ચે�રની મેટૃાેપાે�લટન યુ6નવWસ< ટીમાં અેક 

પ6રસંવાદનું અાયાેજન થયેલુ.ં તેમાં અેક અ:ત�થ વ~ા તરીકે મારી 
પસંદગી થયેલી અને બીD અ:ત�થ વ~ા તરીકે દાઉદભાઈ પણ 

હાજર હતા. અાદાનGદાન તાે થયું. અમે ખૂભ હ�ા, મ�ા, ને છૂટા 
પ�ા. 7ાં સુધીમાં ફાuકભાઈ યાૅકAશરમા,ં §ેડફડA  નગર પાસેના 
Wશપલી ગામે કાયમી ધાેરણે વસવાટ કરતા થઈ ગયા હતા.



અને પછી તાે અમારાે હળવાના ે WસલWસલાે શu પણ થઈ 

ગયાે. ઘાંચી દંપતી અા મુલકે અા_ાં હાેય અને હંુ Wશપલી અેકાદબે 
6દવસનાે સમય ગાળવા ગયાે જ હાેઉં ! બીT પાસ, ગુજરાતને 
Gવાસે હાેઉં તાે દાઉદભાઈ કને પાંચ હાટડી, કલાેલ જવાનું થાય. 

દાઉદભાઈઅે પારાવાર �ેહ વહેવા દીધાે છે. અેમાં સતત વહેતાે રહી 
પાવન પણ થયાે છંુ. અાવી ભીની ભીની લાગણીઅા ેમને મહે©Xભાઈ 

મેઘાણી, 6દવંગત ર:તલાલભાઈ ચંદ6રયા તેમ જ નટુભાઈ સી. પટેલે 
પણ થાેકબંધ બંધાવી અાપી છે.

વષA 2005માં “અાે/પ6નયન”ની દશવા:ષ< કીનાે ઉ²વ યાેDયા ે
હતાે. ચાેમેરથી પ\કારાે, લેખકાે, :વચારકા,ે વાચકાે મેળે હીલાેળા 
લેતા હતા. ટાંકણ ે ‘ગુજરાતી પ\કાર³ અેટલે ખાળે દાટા અને 
દરવાD ઉઘાડા’ નામે લાેકઅદાલત ભરાઈ હતી. ‘ગુજરાતી 
પ\કાર³ની ખબર પૂછવા અને ખબર લેવાના અા કામને અ¯�તા 
પવA Wસt હાસને બેસાડાયુ ંહતુ,ં તેમ Dણીતા ંગુજરાતી કવ´ય\ી અને 
લેµખકા લતાબહેન હીરાણીઅ ે ના{Rું છે. અા લાેકઅદાલતના 
=ાયમૂ:ત< પદે દાઉદભાઈ ઘાંચી જ pબરાજમાન હતા. કે6ફયત ને 
રજૂઅાત માટે હાજર હતા પા6ક�તાનના અેક અjગ¶ય પ\કાર-

લેખક-ક:વ હયદરઅલી Tવાણી, p§ટનના :વચારક ડાzાભાઈ 

નાનુભાઈ /મ·ી, અમે6રકાથી અાવેલા હર6નશભાઈ Dની, p§ટનના 
મનસુખભાઈ શાહ અને પછી અા_ાે વારા ેગુજરાતીના અેક Wશરમાેર 

પ\કાર Gકાશભાઈ ન. શાહનાે. દાઉદભાઈ સમાપન કરતા ં કરતાં 
કહેતા હતા : ‘તળ ગુજરાતથી અલગ રહીને પણ અહ� ગુજરાતી 
પ\કાર³ :વશે અાટલી ચચAા થઈ. તળ ગુજરાતમા ંપણ અાવી ચચAા 
થાય અેવું ઈ�ીઅે.’ દાઉદભાઈઅે ઠાેસપૂવAક લાેકઅદાલતને 
અાટાેપતાં કzું હતું કે સાં�ૃ:તક �તરે જ અાપણ ેસંગમLાન ઊભું 
કરી શકીઅે, અ=થા નહ�.  

પછીના સ¸ાહઅંતે, 30 અૅ/Gલથી બે 6દવસ સારુ, ગુજરાતી 
સા6હ7 અકાદમીની સાતમી ભાષા-સા6હ7 પ6રષદ મળતી હતી. 
નારાયણ હેમચંX નગરની Lાપના કરાઈ હતી. અા પ6રષદમા ં\ીT 

બેઠકનાે :વષય હતાે : ‘ગુજરાતી ડાયqાેરા અને તળ ગુજરાત : 

ગુજરાતી ભાષાની અાજ અને અાવતી કાલ.’ મુ[ વ~ા તરીકે, 

અલબi, દાઉદભાઈ ઘાંચી હતા. લતાબહેન હીરાણી ના{ધ ે છે તેમ, 

દાઉદભાઈનાે વાણીGવાહ પછી સતત વહેતાે રzાે. અેમાં અનુભવાેનાે 
6નચાેડ હતાે, જગતભરની અનેક મુલાકાતાેનુ ં 6નરીSણ હતું, 
કેળવણીના અારાેહઅવરાેહની સમજણ હતી. વળી Tવંત 

કેળવણીકારનું સSમ તારણ પણ વણાયુ ં હતું. દાઉદભાઈ, અંતે 
તારવતા હતા કે ‘તમે જ ેભાષાની sચt તા કરી રzા છાે, અેમાં જ અેના 
બચાવની બાબત પણ દેખાઈ રહી છે.’

અા બ`ે અવસરના દરેક ભાષણ “અાે/પ6નયન” સામ´યકના 
સન 2005ના :વધ:વધ અંકાેમા ં Gગટ થયેલા જ છે. દાઉદભાઈનું 
સમૂળગું Gવચન અાૅ�ાેબર 2005ના અંકમાં તાે લેવાયું જ છે. 
રWસકજનાે તેમ જ સંશાેધકા ેસારુ અા મુ�ી ઊચંેરા ંઅાેDરાે નીવ�ાં 
છે.   

“અાે/પ6નયન”માં અ6નય/મતપણે પરંતુ અેક ચાેªસ ઘાટીઅે 
દાઉદભાઈઅે લેખાે અાVા છે. :વચારપ\ના :વ:વધ અંકાેમાં અા 
તમામ Gગટ થયા છે. અેમાંથી પસાર થતા થતા અેક મુ�ાે qe તરી 
અાવે છે : ભાષા પરનાે અેમના ેબે/મશાલ કાબૂ, અને વળી કેટકેટલા 
અંjેT શ¹ાેને ગુજરાતી સં�રણ અાપવું. દાઉદભાઈને ગુજરાતીમાં 
સરળતાઅે વહેતા અનુભ_ા છે તેમ અંjેTમાં ય વાચનSમ, 

:વચારSમ રzા છે. અેમનુ ંવાચન :વશાળ છે અને સં�ૃત સમેતની 
અેમની Dણકારી સતત અનુભવાયા કરી છે. કેળવણીના અા Gકાંડ 

માણસે WશSણ, કેળવણીના :વ:વધ પાસાંઅાે ખાેલી સમD_ા છે, 

તેમ અેમનાં લખાણાેમાં અંjેT શ¹ાવ�લઅાેની છૂટેદાેર pબછાત 

Dેવા મળે છે. અાટલું અાેછંુ હાેય તેમ અા અંjેT શ¹ાેને, વળી, 
ગુજરાતીમાં શ¹ાે રચી અવતાયAા છે. અામ પ6રણામે અાપણા 
ગુજરાતીના :વધ:વધ કાેશાે સમૃ બનતા ગયા છે. 

ગુજરાતી સા6હ7 અકાદમીના ે\ીસીનાે અવસર તળ ગુજરાતે 
અમદાવાદમાં રંગેચંગે ઉજવવાનાે અમે 6નણAય કયAાે. અે 2009નું 
વરસ હતું. બે 6દવસના અા અવસરના યજમાન 6દવંગત 

ર:તલાલભાઈ ચંદ6રયા તેમ જ ‘ગુજરાતી લેº�કાૅન’ હતાં. પહેલા 
6દવસે ગૂજરાત :વ¨ાપીઠના Gાંગણમાં અવસર થયાે. :વષય હતાે : 
‘p§ટનમાં ગુજરાતી ડાયqાેરા : 6દશા અને દશા’. દાઉદભાઈનું 
વડપણ હતું. મકરdભાઈ મહેતા તથા Wશરીનબહેન મહેતા સરીખાં 
ઇ:તહાસકાર લેખકાેઅે p§ટનGવાસને અંતે તૈયાર કરેલા 
અbાસપુ�તક - ‘p§ટનમા ંગુજરાતી ડાયqાેરા : અૈ:તહાWસક અને 
સાંGત Gવાહાે’નાે લાેકાપAણ થવાનાે હતાે અને પુ�તકે ઉઠાવેલા 
Gnનાેને કે©Xમાં રાખી Dહેર પ6રસંવાદ પણ અવસરે યાેDયાે હતાે. 
લેખક દંપતી ઉપરાંત રઘુવીરભાઈ ચાૈધરી, 6દવંગત ઇલાબહેન 

પાઠક, કૃ�કા�ભાઈ વખા6રયા, 6દવંગત મંગુભાઈ પટેલ, 

સુદશAનભાઈ અાયંગાર પણ વ~ા તરીકે સામેલ હતાં. 
દાઉદભાઈ ઘાંચીઅે કાેઈ મજબૂરીથી નહ� પણ ઈરાદાપૂવAક 

ડાયqાેરાનાે ભાગ બનવા અાવી રહેલા યુવાના ે:વશે વાત કરી, અેમ 

Sમા કટા6રયાઅે “6નરીSક”ના 16 D=ુઅારી 2009ના અંકમાં 
ના{Rું છે. અા ના{ધ અનુસાર, દાઉદભાઈઅે :વશેષે કzું, પહેલાં 
અથAાેપાજAન માટે અને અા6»કામાંથી તાે ઈદી અમીનનના \ાસના 
કારણ ે p§ટનમા ં અાવીન ે પાેતાના ે ર�તા ે કાઢનારા ગુજરાતી 
ડાયqાેરાની અે પેઢી :વદાય લઈ રહી છે અને નવા Dેમ, તરવરાટ 

અને 7ાંની સં�ૃ:તમાં ભળી જવાના ઉ²ાહ સાથે ઇ/મjેશન કરી 
રહેલા નવયુવાનાેની પેઢી અાવી રહી છે.

ગુજરાતના અાવા અાવા Gવાસ ટાંકણે ‘ગુજરાતી :વmકાેશ 
ટૃ�’માં જવાનાે યાેગ થતા.ે દાઉદભાઈ ઘાંચીના વ6રe સાથીદાર 
6દવંગત ધીરુભાઈ ઠાકરનું અે સંતાન. ધીરુભાઈ સાથેનાે વરસાે જૂનાે 
અેક નાતાે. અાવી બેઠકાેમાં જવાનું થાય તે વેળા દાઉદભાઈ પણ 
બહુધા હાજર હાેય. ધીરુભાઈ ઠાકર માેટે ગામતરે Wસધા_ા તે પછી 
કુમારપાળભાઈ દેસાઈઅે મને મળવા સાંભળવાનાે અેક Dહેર 
કાયAZમ યાેજલેાે.



 p§ટનમાં ચાલતી ‘ગુજરાતી સા6હ7ની Gવૃ¼iઅાે તથા 
માતૃભાષા સંવધAન’ :વશે રજૂઅાત કરવાની હતી. p§ટનની ગુજરાતી 
સા6હ7 અકાદમી તેમ જ “અાે/પ6નયન”ની :વ:વધ કામગીરીની મારે 

વાત કરવાની હતી. અને દાઉદભાઈ તેથી પૂરા મા6હતગાર. અેથી મને 
પાેરસ ચડતાે રzા.ે 19 6ડસે½ર 2014ની અે વાત. દાઉદભાઈ અે 
સભાબેઠકના સભાપ:તLાન ેહતા. વળી અાપણા ંવ6રe સા6હ�ાર 

ધીરુબહેન પટેલ પણ ખાસ ઉપKLત રzાં હતાં. દાઉદભાઈન ેઉ�ર 

તેમ જ થાક બ`ે વતAાતા હતા. અને તેમ છતા ંહાજર હતા તેનું મને 
ગાૈરવ હતુ.ં તે દહાડે અેમણ ેય પાેરસાવે તેવી વાતાે કરીન ે p§ટનમા ં
થતાં અા કામાેની વધામણી કરેલી.

“અાે /પ 6નયન ” પુ ર�ૃત મનુભાઈ પંચાેળી ‘દશAક ’ 

_ા[ાનમાળાનાે મંગળ અાદર કરવાના ેહતાે. અાૅ�ાેબર 2016નાે 
સમગાળાે હતાે. પહેલા વ~ા તરીકે ડા.ૅ ભીખુભાઈ પારેખની 
પસંદગી થઈ હતી. ગૂજરાત :વ¨ાપીઠનુ ંLળ હતું. અમને હતું કે 

સભા/પતપદે દાઉદભાઈ ઘાંચી જ હાેય. અમે અેમને અરજ કરી 
અાjહ કયAાે. વય, �ા¾ન ેકારણે અમારંુ અામં\ણ અે �ીકારી 
શoા નહ�. પરંતુ દાઉદભાઈ સપfી અવસરે હાજર જuર રzા 
હતા. 

વ�ેના સમયગાળામાં, ફાuકભાઈ ઘાંચીની દીકરીનુ ં લ¿ 

લેવાયું હતુ.ં માતા/પતા તાે સા ે ટકા હાજર, પણ દરેક ભાંડંુ પણ 

દેશપરદેશથી હાજરી અાપવા Wશપલી ઊલેટભર પધારેલાં. 
પંચમભાઈ શુ] Dેડે Gસંગ ે જવાનુ ં થયું હતું. પ6રવાર સાથે, 
પ6રવારના થઈને અમારે ય મહાલવાનું થયું હતું. તે 6દવસે ય 

દાઉદભાઈઅે અમારી Dેડે અાનંદે વાતચીત કરી અને વખત લઈને 
અમારાં કામાેની લાગણીસભર પૂછતાછ કયAા કરી.

સાેમવાર, તારીખ 21 અાૅગ� 2017ના 6દવસ ે વે� 

યાેકAશરના બાટલી મુકામ,ે ‘ગુજરાતી સા6હ7 અકાદમી’ અને 
‘ગુજરાતી રાઇટસA ફાૅરમ’, બાટલીના સંયુ~ ઉપZમે WશSણ:વ� ડાૅ. 
દાઉદભાઈ ઘાંચી સ«ાન સમારાેહ અને અહમદ લુણત ‘ગુલ’ની 
અાપવીતી ‘અાલીપાેરથી OBE’ના લાેકાપAણના ે 6£:વધ કાયAZમ 

યાેDયાે હતાે. સતત અઢી કલાક ચાલેલા અા બે સમારંભાેમાં 
બહુ�ુત વ~ાઅાેઅે દાઉદભાઈના _�~³ના ં :વ:વધ પાસા ં
ઉDગર કયAાં તથા અહમદ ‘ગુલ’ના TવનકાયAનુ ં p§6ટશ ગુજરાતી 
સમાજ સંદભÀ મૂ|ાંકન કયAું. 

અારÁે, સમારંભના Gયાેજન :વશ ે ગુજરાતી સા6હ7 

અકાદમીના Gમુખ તરીકે મ{ જણા_ુ ંહતું કે, અકાદમી ચાળીસ વષA 
પૂરાં કરે છે તે 6ન/મiે અનેક:વધ કાયAZમાેનું અાયાેજન થયું છે. અેમાં 
p§6ટશ ગુજરાતી સમાજની અ¯�તાના જતનમાં જમેનું યાેગદાન છે 

તેવી :વભૂ:તઅાેનું બહુમાન કરવાના ેપણ ઉપZમ છે. દાઉદભાઈઅે 
ઠેઠ ગુજરાતમાં બેઠા ં બેઠા ં પણ p§ટનના ગુજરાતી સમાજની 
ગ:ત:વ´ધની ખેવના કરી છે. “અાે/પ6નયન” સામ´યકમા ંGગટ થયેલ 

અેમનાં sચt તનીય લખાણાે અાનું ઉદાહરણ છે. અાપણા વસાહતી 

સમાજ G7ેની અા 6નસબતની કદરuપે અેમને અા શાલ અને 
�ૃ:તલેખ સાદર કરીઅે છીઅે.

અા અવસરે અદમ ટંકારવી કહેતા હતા તેમ, ‘દાઉદભાઈ 

ધાંચીઅે હમણાં જ અાÂદી¸ અાવરદાનાં નેવું વષA પૂરા ં કયAાં. 
:વ¨ાથAી, WશSક, _ા[ાતા, Gા¨ાપક, અાચાયA, ઉપકુલપ:ત − 

અામ અાખાે જ«ારાે WશSણ સાથે સંકળાયેલા રzા. WશSણ અે જ 

અેમનું TવનકાયA. અા કાયA અેમણે તપાેનુÃાનના તાદાÄથી કયAું 
તેથી અે તપ°ા થઈ ગયું. દાઉદભાઈ 6નÃા અને 6નસબતના ેપયAાય. 

પાેતાના WશÅાે G7ેની 6નસબત અેવી કે અેમના :વ¨ાથAીઅાેને મન 

તાે દાઉદસાહેબ ઋ:ષતુ|.’

અા ક:વમનીષી અદમભાઈઅે તે દહાડે _~ કરેલી 
લાગણીઅાે ફેર દાેહરાવી અાપણે પણ મન મૂકીને કહીઅે :

‘હાલમાં ખાનગીકરણ અને લાગવગશાહીન ેપગલે ગુજરાતમાં 
WશSણSે\ે જ ે અધાેગ:ત અને અવદશા Dેઈઅે છીઅે 7ારે તાે 
દાઉદભાઈના TવનકાયAનું અને પુરુષાથAનું મૂ| વધુ તીÆતાથી 
સમDય છે. હરાયા ઢાેર ભુરાંટ થઈ :વ¨ાધામાેને ભેલાડી રzાં છે 

7ારે ડચકારાે કરી કે ડફણું લઈ અેમને તગેડનાર કાેઈ WશSકના 
Tવની રાહ Dેવાય છે. શૈSÇણક કટાેકટીની અા ઘડીઅે Èદયમાં 
અેવી અેષણા Dગે છે કે, અાપણા દુભAાગી દેશને યુગેયુગે 
દાઉદભાઈઅાે મળતા રહે − May his tribe increase.’

પાનબીડંુ : 

                બીD પરણામ મારા, /પતાTને કહેDે રે
ઘરથી બતાવી જણેે શેરી T;

બાેલી બાેલા_ા અમને, દાેરી હલા_ા ચાૈટે,

ડંુગરે દેખાડી ઊચંે દેરી T.

\ીD પરણામ મારા, ગુરુTને કહેDે રે
        જ�ાં કે ન જ6ડયા, તાેયે સાચા T;

    અેકનેય કહેDે અેવા સાૈનેય કહેDે, જ ેજે
        અગમ 6નગમની બાે|ા વાચા T.

— રામનારાયણ Qવ. પાઠક ‘શેષ’
———————————————————————
વીફરતા વાર નથી લાગતી                                       - પંચમ શુ9 

જમે નીરવ Wસt ધુના માેDંને વીફરતાં

વાર નથી લાગતી ટાેળાંને વીફરતા


રાતું અગર અાવે કાેઈ કાપડંુ સામે

વાર નથી લાગતી ગાેધાને વીફરતા


ધાયAા મુજબ થાય નહ� અેનું Dે ઘરમાં

વાર નથી લાગતી ડાેસાને વીફરતા


કાન જરી ચૂકી જતા માૈનની ભાષા

વાર નથી લાગતી માેઢાને વીફરતા


બેસી રહે સાચું તાે ગમ ખાઈને 6કt sચત 

વાર નથી લાગતી ખાેટાને વીફરતા


