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એક હજાર પૃષ્ઠનો એક એવા પચીસ ગ્રંથોની તવપુિ સામગ્રી તૈયાર કરીને 

જગતના ચોકમાં તેમણે મૂકી એ જ્વિંત ઘટના છે 

સંવેદના તેમ જ આત્મીયતાના ભાવ એ તો કુદરતની દેણગી છે. માનવજીવન 

આવા ભાવથી વૈશાખના ગુિમહોરની જમે મહોરી ઊઠે છે. મહાત્મા ગાંધીના 

મતે કહેવાતા ભણેિા િોકોની સમાજ પ્રત્યેની તિનસંવેદનશીિતા એ સૌથી 

મોટો તચંતાનો તવષય હતો. આજ ેપણ આ મંતવ્ય એટિું જ ઉતચત છે. આ 

સંદભભમાં તવશ્વકોશના જનક એવા ધીરુભાઇ ઠાકર(૧૯૧૮-ર૦૧૪)નું સ્મરણ 



એમની જન્મજયંતીના માસમાં થાય, ત્યાર ેઆ ધોમધખતા તાપમાં પણ મનમાં 

શાંતત તથા શીતળતાની પ્રસન્નતા થાય છે. ધીરુભાઇ ઠાકર તવશેનો આવો 

યાદગાર અનુભવ જયદેવ શુકિે િખ્યો છે. જયદેવ શુકિને મોડાસા કોિજેમાં 

અધ્યાપકની જગ્યા માટેનો ઇન્ટરવ્ય ુહતો.  

સાજં ેતેમનો ક્રમ આવ્યો ઇન્ટરવ્યુની તવતધ પૂરી થયા પછી જયદેવભાઇએ ઠાકર 

સાહેિેને પૂછયુ ં: ‘‘વડોદરા તરફ જતી કોઇ િસ હવ ેસાજંના સમય ેમળી શકશ ે

?'' ઠાકર સાહેિ ેસ્નેહથી જવાિ આપ્યો કે હવે આ સમયે વડોદરા તરફ જતી 

કોઇ િસ નથી. આટિો હકીકતિક્ષી પ્રત્યુત્તર આપીને સામાન્ય રીતે આપણે 

વાતચીતનો અંત િાવીએ. પરંત ુ અહી ં ઠાકરસાહેિ હતા, જમેને સામી 

વ્યતકતની સગવડ-અગવડ તરફ એક સંવેદનાનો ભાવ હતો. 

ઠાકર સાહેિ ે જયદેવ શુકિને તચંતામુક્ત કરતા ધરપત આપી કે મોડાસા 

કોિજેની હોસ્ટેિમાં તેમના રહેવાની તથા જમવાની સુતવધા થઇ જશ.ે 

હોસ્ટેિના રકે્ટરને ધીરુભાઇની સૂચના હોવાથી રહેવા-જમવા વગેરનેો ચાજભ 

િીધા તસવાય જયદેવભાઇની મહેમાનગત કરવામાં આવી. ઠાકરસાહેિ જવેા 

તવદ્ધતજનોથી આપણે ભયાભ - ભાદયાભ છીએ એવી પ્રતતતત થાય છે. ર૭ જૂને 

ધીરુભાઇની જન્મજયંતી આવે છે. તેથી અનેક િોકોને તેમનું પુણ્યસ્મરણ થવું 

સ્વાભાતવક છે. સંસ્થાઓનું તનમાભણ કરનાર ધીરુભાઇ આવી સંસ્થાઓનાં અનેક 

કાયો થકી આજ ેપણ જીવંત છે, ધિકતા છે. 

તસંહતગરા સોરઠમાં ૧૯૧૮માં જન્મેિા સાક્ષર ધીરુભાઇ પ્રેમશંકર ઠાકર 

(તખલ્િુસ: સવ્યસાચી) ૨૦૧૪ના જાન્યુઆરીની ૨૪મી તારીખ ેએક જીવનમાં 

અનેક જીવનનાં કામ તનપટાવીને મહાપ્રયાણ કરી ગયા. ભારત સરકાર ે૧૯૧૪ના 

વષભમાં જ ‘પદ્મભૂષણ'નો એવોડભ  આપીને આ તવચારિીજના વાહકને વધાવ્યા. 

સુયોગ્ય સ્થળે પહોચંેિા એવોડભનો આનંદ અનેક િોકોના મનમા ંહતો. એ સાથ ે

જ ધીરુભાઇને ગુમાવ્યાનો ઊંડો રંજ હતો. તનરંતર કમભની જ્યાર ેવાત કરીએ 

ત્યાર ેધીરુભાઇ ઠાકરની સ્મૃત ત થવી સ્વાભાતવક છે. આપણી નજર સમક્ષ હજુ 

ગઇકાિ સુધી ઉન્નત તથા અથભસભર જીવતર જીવી જનાર ઠાકર સાહેિ નવા 

ચીિા પાડીને ગયા. થાક તથા તનરાશાનો ઓછાયો પણ તેમના જીવનમાં પડ્યો 

હોય તેમ િાગતું નથી. 

તવશ્વકોશના આ જગનન્નાથના રથને ખેંચવા જવેું કપરંુ કામ નહીતંર કેવી રીતે 

થયુ ં હોત ? ઇન્દુિાિ યાતજ્ઞક જવેા ઝંઝાવાતી કમભવીર જનેા સજભન સાથે 



સંકળાયેિા છે તેવી ‘મોઘંેરી ગુજરાત'ની એક અિગ રાજ્ય તરીકે ૧૯૬૦માં રચના 

થઇ. ગુજરાતની સ્થાપના પછીના પાંચ દાયકામાં થયેિાં ઐતતહાતસક કાયોની 

સૂતચ તૈયાર કરીએ, તો તેમાં તવશ્વકોશની સ્થાપના અન ેતેના યોગદાનની વાત 

અચૂક આવે તેમ કહેવામાં સહેજપણ અતતશયોતક્ત નથી. એક હજાર પૃષ્ઠનો 

એક એવા પચીસ ગ્રંથોની તવપુિ સામગ્રી તૈયાર કરીને જગતના ચોકમાં મૂકવી 

તે ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના પછીનાં વષોની એક જ્વિંત ઘટના છે. 

તવશ્વના કોઇપણ ખૂણ ેવસનાર ગુજભર આ યશસ્વી કાયભ માટે ગૌરવનો ભાવ 

અનુભવી શકે છે. ઠાકર સાહેિ ેજાત ેતો કાયભ કયુભ જ, પરંત ુઆ કામની અતવરત 

પ્રગતત માટે મજિૂત ટીમવકભ  તથા સંસ્થાગત માળખું પણ ઊભંુ કયુભ. તવશ્વકોશનું 

ભગીરથ કાયભ સતત ચાિતું રહે તથા અનેક તવષયોના સંદભભમા ંજ્ઞાનઉપાસનાનો 

યજ્ઞ જ્વિંત રહે તે માટે આવા સંસ્થાકીય માળખાની અતનવાયભતા ઠાકર 

સાહેિની દ્રતિ િહાર ન હતી. 

ધીરુભાઇ જીવનની છેલ્િી ક્ષણ સુધી સતક્રય રીત ેકાયભરત રહ્યા. નારાયણ દેસાઇ 

ધીરુભાઇને તચરયુવા કહેતા તે યથાથભ છે. સાતહત્યના સજભન વચ્ચે પણ 

ધીરુભાઇમાં રમજૂવૃતત્ત અન ેહળવાશ કાયમ રહ્યા તે વાત ધીરુભાઇના પુત્રી 

હીનાિહેને કરી છે, તે ઠાકરસાહેિના ભાતીગળ વ્યતક્તત્વને ઉજાગર કર ેછે. 

તવશ્વકોષ તેમ જ હવ ે ખાસ િાિ તવશ્વકોષના આ અમૂલ્ય ગ્રંથો આપણા 

ગ્રંથાિયની શોભા વધાર ેતેવા છે. પડકાર આપણી સામ ેએ છે કે આપણે તેનો 

કેટિો ઉપયોગ કરવાની આદત કેળવીએ છીએ! આવી આદત કેળવવાની 

જવાિદારી આપણી સૌની છે, સામૂતહક છે. ધીરુભાઇ ઠાકર જવેા કમભયોગીનું 

જીવન ગુજરાતની આજની તથા આવતી કાિની પેઢીઓને 

ચરવૈેતી….ચરવૈેતી....નો અથભસભર સંદેશો તચરકાળ માટે સંભળાવતું તથા 

પ્રેરણા આપતુ ંરહેશે તે તનતવભવાદ છે. જ્ઞાન ઉપાસનાનું આ કાયભ ગુજરાતને એક 

નવી ઓળખ આપે તેવું છે. 

તવશ્વકોશના આ મહાયજ્ઞમાં આહુતત આપનાર પજૂ્ય મોટા, સાંકળચંદ પટેિ 

(તવસનગર) તથા ધીરુભાઇ ઠાકરના આપણે સૌ ગુજરાતીઓ સદાકાળ ઋણી 

રહીશંુ. મહારાજા ભગવતતસંહજીએ તેમ જ ધીરુભાઇ ઠાકર ે કરિેી ગુજરાતી 

ભાષાની સેવા આ તવષયમાં કામ કરતાં દરકે િોક માટે સદાકાળ પ્રેરણારૂપ 

િની રહે તેવી છે. 

સૌજન્ય : ‘વાટે...ઘાટે...’, “નવગુજરાત સમય”, 07 જૂન 2018 


