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૧૯૯૯ના નવે#બરમા ં!#ુબઈના એક અ)*યા !રુ+બીનો એક લા#બો પ- મને મળે છે. 0છુાવે છે : 

‘2ઝાજોડણી 5ુ ં છે, 7યા ં ‘જોડણીપર8ષદ’મા ં કોણ કોણ હતા, શી શી ચચા�ઓ થઈ, શા ઠરાવો 

થયા, તે બ?ુ ંમને જણાવી, જો કોઈ સાહ87ય Aકાશીત થBુ ંહોય તો તે બધા ં0Dુતકો મને મોકલી આપો, 

પૈસાની ચGતા કરશો નહG...વગેરI..’ 

અJત વળાકંદાર અKરI ટાઈપ થયેલો પ- પહIલી જ વાર જોઈ Mુ ં !Nુધ થયો. આટલી 

વીનયશીલ શૈલી બM ુઓછાની જોવા મળે. મO પણ તેવો જ તેમને લાબંો પ- વીગતે લPયો અને 

‘જોડણીપર8વત�ન’ વીશેના ં બધા ં 0Dુતકો પણ તેમને મO મોકલી આQયા.ં બસ, તે નવે#બર ૧૯૯૯થી 

આજદ8ન Rધુી આ અ)*યા પ-લખેક નામે રતીલાલ ચદંરયા મારા આદરણીય Dવજન–મી- અને 

કIટલી બાબતે તો TUુુDથાને રVા. આ ઉ#મરI આટલી તીX DમરણશYતી મO જોઈ નથી. એક !લુાકાતમા,ં 

મારો તે Aથમ પ- મને એમણે જોવા આQયો અને એમ કહ8ને પીઠ થાબડ8 કI, ‘આ પ-થી Mુ ંતમારા 

Aેમમા ંપડIલો.’ તાZ[ુબ ! 

ભાષા એમનો વીષય જ નહG, એમ]ુ ં Kે- પણ નહG અને Tજુરાતી વીના એમ]ુ ં ક5ુ ંઅટકI 

એ^ુયેં નહG; પણ શી ખબર દ8લમા ંએવો આતશ જલે કI બસ, Tજુરાતી માટI ક5ુકં કર^ુ ં છે. અ�ય 

મી-ોની `મ પછ8 તો Mુયેં જોડાયો તેમની સાથે તેમના આ યaકાય�મા ં સહાયbતુ થવા. પછ8 

ગાધંીનગરના મારા મી- બળવતંભાઈ પટIલ પણ આ યaમા ં જોડાયા અને અમે એમની સાથે cબુ 

ઘડાયા. આ તેર–ચૌદ વષ� કામ કરવાની ` મઝા આવી છે એમની સાથે !  

0રુા ં પચીસ વરસની અવીરત તપfયા� પછ8 તેમણ ે 5ુ ં હાસંલ કBુg, ‘લેYસીકોન’ મારફત 

‘માTiુર8ને’ તેમણે કIવી સ!kૃ કર8, આ` તે ‘TજુરાતીલેlYસકોન’ Tજુરાતીઓની કIવી સેવા કરI છે, તે 

બ?ુ ંહવે સૌ )ણે છે. Tજુરાતી કોશને હાથ ન અડાડનાર Tજુરાતી, હવે રોજના દસ હ)રની સPંયામા ં

આ વેબસાઈટની !લુાકાત લે છે અને તે જ એ]ુ ંસાથ�m સીk કરI છે. 

તેઓ ‘2ઝાજોડણી’ના cnુલા સમથ�ક હતા. એમ]ુ ંબેવoુ ંpયYતી7વ નહોq ુ.ં સમયે સમયે તેમણ ે

આ કામને Aો7સાહન અને મદદIય કર8 છે. નવ વરસથી ‘2ઝાજોડણી’મા ંચાલતી ‘સ�ડI ઈ–મહIફ8લ’ના 

સ#પાદકોમા ંએમ]ુ ંનામ Aથમ હોય છે.  

આજથી હવે એ રતીભાઈ આપણી વrચે નથી એ^ુ ંલખતા ંsગળ8ઓ કાપેં છે. પણ હક8કત છે. 

મનેયે ૭૮!ુ ંચાલ.ે અમાર8 મડંળ8મા ંવી0લુભાઈ કnયાણી, મનRખુભાઈ શાહ, બળવતંભાઈ સૌ ૭૫ કI 

૮૦ની આસપાસના છ8એ. ભાઈ અશોક, બહIન મૈ-ી, wતુી, દIવલ `વા ં[ુવાનીયાઓં એમણે જલાવેલી 

આ ભાષાxતયોતને Aકાશીત રાખવા આગળ આવે એવી અપેKા રહI છે. ‘લેYસીકોન’ને ચાહનારા આપણ ે

સૌ, રતીભાઈના લાડકા સતંાન સમા ‘લેYસીકોન’]ુ ંરખો0ુ ંકર8 એના સવંધ�ન માટI મથી5ુ ંએવો નીધા�ર 

કર8એ તો જ રતીભાઈને સાચી yજલી અપz શક8એ.. 
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