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•
સો-સવાસો વરસ પ7લ9, કિવ દલપતરામ ડાGાભાઈએ ‘મહારાણીની 

Jશ=સા’ નાL એક કાMય રNO=. CPી કડી, દોહરા છ=દમ9, અામ C :
મહારાણીના ;ગટ7-, તપો જગતપર 6જ;

8વત-Cતા D Eયાય શGભ, અાJ અમD એજ.
વારR, મહારાણી ઇિલઝાબૅથ  બીWન9 રાXારોહણ: 60  વષZ થય9. અા 

[ના હીરક મહો\સવનો સમો C.  જગતભરમ9, Jધાન]^ રા_`સaહના bશો, 
અ: [મ9 ય ખાસ કરી:, અહd િવલાયતમ9, શાનથી, ઊલટgર, ઠાઠમાi અા 
અવસર સjપk થયો. મહારાણી ઇિલઝાબૅથ@= રાXાસન l m સૌથી દીઘZ 
નથી, [ pથાનમાન તો અિqન એિશયા: ફાs  Wય C. જગતના રાજવીઅોમ9 
દીઘZકાલીન tવાઅો બuતા, 5 િડtjબર 1926ના જvLલા અ: 9 જwન 
1946ના રોજ ગાદીનશીન બ:લા, થાઈલૅvડના રાજવી xિમફોન અyvયb C. 

[ નવમા રામ તરીm અોળખાય C. … {ર !
 અા અવસ| યોW}લી િવરાટ સ=ગીતસ=~યા ટ9ક�, W� m રા_`ના દ|ક 

વતનીની લાગણી Mય> કરાતી ન હોય, [મ પાટવી કR=વર, B�સના રાજકRમાર, 
ચાલZ્સ ક7તા હતા : ‘રા_` તરીm ય અL સૌ કોઈ, અાપ નામદાર મહારાણી, 
માર9 માતા, અ: મારા િપતાના અાભારી છીએ. તL બk� હરહ=Lશ અમા| સારR 
હાજરાહજwર રG9 છો. તમારી િન:pવાથZ ફરl તથા tવાઅો વા�  અમારR= દ|ક@=  
તL ગૌરવવ=તા િ�િટશ તરીm ઘડતર અ: ચણતર ક�� C.’

�બર પuના એક સ9સદ ટૉમ વૉટસનના મ[, અા અવસર શાસન 
મ97ના �ન=દા લોકોની સ�િ�ની છોળો ઊડાડ�= JદશZન �રવાર થ�= C. તો 
�=બઈના દ�િનક “ટાઈjસ અૉવ્ ઇિvડયા”ના �વZ ત=�ી અ: Wણીતા કટારચી 

બચી કરકિરયાના મત �જબ, ‘Xા| તL જગતની ટ�N હો, \યા| pવાભાિવક 
તમ: ઉ\સવ મનાવવા@= મન થાય. બી, બાજR, ઉદાસીનતા: કાર� તL ભા| 
િખk બની ગયા હો, \યા| અિનવાયZપ�, અ|, ,વનમ9 lpસો લાવવા અા 
િસવાય કોઈ ચારો ર7તો નથી. … સમાજ Xા| જRલમી કારોબારમ9, m પછી 
અા�થક મ=દીમ9,  અટવાયો હોય અથવા સાધાસી�= ગ~ધાવ�તરR=મ9 lતરાયો હોય, 

[B સમ} ઉ\સવ સમાજ: lડી રાખ�= ત�વ બની �t C.’  અાવા ત7વારો 
રા_`ીયતાની ભાવના તો ^દા ક| C પણ સા� સા�  અા�થક ‘J�શર કwકર’ના 
છટકામ9 અટવા}લી જનતા અાવા અાવા અવસર વા�  ‘tફ્ટી વા�વ’ની ગરજ 
સારવી � C.  

અા સાઠી Bળા, ‘જRદાજRદા રા_`ોના સaહથી ગ=ઠા}લા,  િવિવધતાવાળા 
અા રા_`ની Jીિત સ=પાિદત કરવા સારR mવા Jકારની િન�ણતા હોવી જ]રી C ?’ 
[વો સવાલ ચારપ9ચ દાયકાઅો પ7લ9, િવલાયતમ9 રાWશાહી િનaZળ કરી, 
લોકસ�ાક રાX Jpથાિપત કરવાના એક દા િહમાયતી, Lઘનાદ bસાઈએ 

‘કિર�મા નીડ્સ નો કોpટ્�jસ’  નાL એમના, ભારતીય સા�ાિહક “ધ સk� 
એ�J�સ”  મ97ના �ખ વા� ઊભો કય� C. અ: પછી ઉL| C : ‘જRનવાણી 
રાજિન ામ9 m પછી રાWશાહી Jિત  દ=ડવત ્Jણામની Jણાિલ ^� [: ખતવી 
શકાય [મ નથી.  અામ જનતાના રોજ-બ-રોજના ,વનમ9 તાજ વળી સિ¡ય 

ફાળો ય અાપ�= નથી. કદાચ કોઈક Wત@= રહpય ય હોય. અા�થક ¢£ કરકસરન9 
પગલ9 �વાય9 C [: સારR અથવા સ9સદોન9 ભ¤થ9 અ=¥ ¦ દwરાચરણ 
અાચરા�= [ િવ§,  m પછી ]પટZ મરડોક સા� સ�ામ9ના પિરબળોની સ9ઠગ9ઠ 
અ=¥ કોઈ પણ મહારાણી: દોિષત iરવ�= જ નથી. ચ¨ચાર કલાક (ધી 
જહાજમ9 એકધારR= ટાઢ તથા વરસાદની ઝડી વ¨N, 86  વષZન9 અા બા@ ઊભ9 
ર7 અ: લાªખો ર�યતનો ઉ«માભય� જયજયકાર ઝી�,  ‘પૉપ’  ગીતોની પસ=દગી 
ન હોય છત9, પોતા: સારR ^શ કરા}લ9 અા ગીતો સ9ભળવવા �સ¬= અ: સૌ 
Jિત અો)શગણભાવ W7ર કરવો [ નાનીની વાત નથી. તL અા સૌ: કઈ 

રી[ સમWવશો ? મ: લા¥ C :  અા: 
લોકિJયતાની મોિહની જ ક7વી પ�. [મ9 ધા�મક 
અ=શની gળtળ પણ હોય, અ: તકZગત ન હોય 
[વા [વા અા¥વાનીના અMય> ગRણો પણ 
વdટા}લા હોય.‘ … {ર ! …   

વારR, ઇિલઝાબૅથ બીજ9ના અા �ગ@= ઇિતહાસની 
એર�,  ભલા, mમ અ: m¬= a�ય9કન થ® ? કોણ 
કહી શm ? [: સારR તો ભાિવ ઇિતહાસની મજwસ 
¯લ® \યા| જ aલવણી પાકી બન®.

બીW ઇિલઝાબૅથી �ગના અાર=g, �વZ વડા Jધાન 
7ર�ડ મૅકિમલ:, એક દા, ક7O= [વો બદલાવનો 
પવન x=કાતો થયો અ: એક પછી સ=pથાનો 
સ=mલાતા થયા. �°bશ, ભારત, લ=કા, ^�િpતન 

તો [ પ7લ9 જ અાઝાદ બની રGા. અામ િ�િટશ 
સા±ાXનો X9 રજ મ~યા²: તપતો ર7તો 
\ય9 અpતાચળનો અોળો પથરાયો. [ની �=i, 
સ=pથાનોમ9થી અ:ક ‘િ�િટશ પાસપોટZધારીઅો’ન9 

અોિપિનયન
यो व$ भ&मा तत् स,खम्।
ત-Cી : િવLલ ક1યાણી
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ઓિપિનયન
• "ઓિપિનયન" ગ'જરાતી ભાષા/0 ઇ2ટર4ટી 
માિસક િવચારપ: ; અ4 દર માસની ૨૬મી 
તારી@ બહાર પC ;.

• "ઓિપિનયન"ના વDચક ગE F અ0કથી થઈ શકાય 
;. રસ ધરાવનારાઅોએ સMવN પોતાનો ‘ઇ.મOલ 
અાઈ.ડી.’ મોકલવો જRરી બ4 ;. 

• "ઓિપિનયન"મD શS હોય MયD Tધી UVરખબર 
ન Xવાની અમારી 4મ ;.

• એમD YયZ થતા િવચારો મા[ની જવાબદારી \ 
F Xખકોની ;.

• "ઓિપિનયન"નD ધોરણ અ4 ^વRપ4 અ/લ_ી4 
Xખકોએ પોતાની `િતઓ મોકલવી. હાલ 
aર^કાર/0 ધોરણ નથી. પર0b છપાdલી `િતના 
Xખક4 \ F અ0ક eટ મોકલવાની fથા ;.

• લખાણ શાહીથી ચોgખા અ_N અ4 કાગળની 
એક જ બાજ'એ લખi0. નનામા Xખો અ^વી`ત 
બનj.

• ભાષા સારી માઠી હj F4 િવl લખનાN જરા 
પણ અચકાવા/0 નથી. અમારી શિZ fમાm અE 
Tધારી લઈશ'0. ઓછામD ઓછી ગ'જરાતી Uણનાર 
વાચક પણ સામિયકની મારફF \ટલી દાદ લઈ 
શo Fટલી દાદ pવી એ અE અમારી ફરજ 
સમજશ'0.

• \ઓ લખી ન શકતા હોય Fઓ બીUની પાq 
લખાવી4 લખાણ મોકલી શo ;.

----------------
•

સ0પાદકીય પ:Yયવહાર
"ઓિપિનયન"
‘Holly Cottage’,                                                

13 Ferring Close,  
HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.]

e.mail : 
vipoolkalyani.opinion@btinternet.com

•
ભારત મા[ સ0પકr/0 sકાt

Villa Bellevue, 30, Avantikabai Gokhale 
Street, Opera House, MUMBAI - 400 004

e.mail : bharti_parekh@hotmail.com

સ0પકr : ભારતીબVન પાNખ
----------------

“અોિપિનયન”/0 અા િડિજટલ અવતરણ 
;. અ4 ગમતાનો ગ'લાલ કરવાની દNક4 

રUમU જ હોય.

ધાડ$ િવલાયતમ$ ઊતરી અા/ય$.  રા01સ3હનો ય 

િવકાસ થયો; 9 અા: 54 ;શો =મ$ સા>લ ?. વળી 
=મ$ના 16 ;શોન$ રાજવીનો હોBો ય મહારાણી9 િશD 
?. રા01સ3હના Eલકો િસવાય અFય ;શોમ$થી અ9 
=મ$ ય GવH Iરપ Kટત$, : અ9ક ;શો નીખરી અા/યા 
=ના વતનીઅો પણ િવલાયત અાવતા થયા. અા સૌ9 
અા ;શમ$ શO અાશરો મળતો રPો. બીR  પાસ, એક 
પા એિડનૉર, દ’ગોલ અ9 બીR પા, ચXચલની 
દYરZ;શીએ Iરપ[Z સામાFય બ\ર ]^થાિપત થ_Z. 
=મ$થી તો પચીસ ;શોના કાફલાનો સ$]ત Iરપીય સZઘ 
અા: ખડો થયો ?. =થી ય સZઘની મ$Pલીકોર 
અાવન\વન વધી.

અા છ દસકાઅો cળા અાપણ9 િવFસટFટ 

ચXચલ, dરeડ મૅકિમલન, રૉય :િFકFસ, બારબરા 
કાસલ,  નાય િબવન, નાયજલ લોસન :વ$ 
મહારથીઅો મgય$ ?. અા દDh ઇિતહાસ[Z સજHન ક_j 
?. બીR પાસ,  જર>ઇન kીઅર, અાયિરસ મરડોક, 
વ9સા Dડklવ h પછી :.h. રૉmલગ સરીખ$અોએ 
નારીવાદી જગત9 no લઈ ગૌરવ ]દાન ક_j ?. 
સ$^qિતક rs બીટeસથી સલમાન ઋશદી 9 િશલા 
uvઇકથી hન ર^સલ અ9 એv^ટર કYક, wાિFસસ xકન 

અ9 િફિલપ લારિકનની અગyયતા અપરZપાર રહી ?.
સોએક વરસ  થય$  હz : yયાD દાદાભાઈ 

નવરોR, શાGરR સકલાતવાળા અ9 મZoરR 
ભાવનગરી સરીખા ગ|જરાતીઅો ‘હાઉસ અૉવ ્

કૉમFસ’મ$ મા� િબરાજતા જ નહોતા, = દDક[Z સો�|Z 
યોગદાન પણ ર�|Z. લોક^વરા�9 ^તD વી.h. 
q�ણ>નનનો ય િસતારો ચમકતો હતો. અા: હc 
>ઘનાદ ;સાઈ, ભી� પાDખ, નવનીત ધોળિકયા 
સરીખા અા�વાનોએ સZસદમ$ પોતાની E�ા 
]^થાિપત કરી ?. ‘િલબરલ �મો�lટ’  પ�ના 
]Eખ^થા9 અાપણામ$ના એક ગ|જરાતી[Z હો�Z = 
ઐિતહાિસક ઘટના હતી.  = ^થાનમાન નવનીત 
ધોળિકયા9 ના> જ> ?. અા બધી અા ઇિલઝાxથી 
_ગની ગિરમા ?.

ફરોખ બલસારા યા9 h ‘�ીFસ’ સZગીત 
જYથના મોટા ગાયક wlડ મર�Yરી =મ જ q�ણ પZિડત 
ભાણR : xન mક�સલી9 ના> \ણીતા મ^સમોટા 
કલાકાર ?, અા બZ9 અા સમયગાળાના જ ફરજZદ. 
ગ|જરાતી ભાષા - સાિહyય - સZ^qિત9 rs અા�Z કોઈ 
નામ જડી અાc h ? શYFયાવકાશ ! …છાશવાD 
પોતાની અારતી ઊતારતા રdલ$ hટલ$ક િબરાદારોની, 
કમભા��, કોઈ કા�, કોઈ ��, ગણના પણ થઈ શh 
=મ નથી. 

ધમ H િ ન ર��ત ા , બહ |સ $ ^ q િ તવ ા દ , 
સવHસમાિવ0તા, લોકશાહી, સમાન તક, કeયાણરાજ, 
અાિદ અાિદ બાબત િવલાયતની જuબર 3ડી ?. 
ઇિલઝાબૅથ  બી\ના રાજ cળા = દDક rs 
મજ�તપ� કામ અપા_Z ?. =નો લાભ, અાથી^તો, 
^થળ$તિરત કરી અાcલી ]\9 ય મgયો  ?. hટલીક 
�માખીમ$, hટલાક /યZગમ$, લસરકો મારતા હોઈએ 
=મ અાપણામ$ના અ9ક કdતા ફD ? : ‘રાણીના 

જમાઈ છીએ !’ =થી અા h = ભ�થ$ યા લાભ પામીએ 
છીએ !! − અાપણા સમાજમ$ જમાઈ : રી= વતHતા 
હોય ?, =મ ગજc હાથ  ઘાલી, \� h હ|કમનો એ�ો 
જ ઊતરતા હોઈએ,  =મ વ� �Zક ઊડાડી vતા રહીએ 
છીએ. \� h અાપણી કોઈ જ ફરજ નહ�; 
અિધકારની પા�તા લખાવી9 અાપ� ગZગાવતરણ થ_Z 
હોય =વો \� h ઘાટ ! … અા ચાv,  ભલા, નાગિરક 
સમાજ hમ કરી ઊભો થાય ?? 

અાપણી રાજિન�ાની અા પાયાગત કસોટી 
?. અાપણી સા> પારસીઅોનો દાખલો મોજYદ ?. 
જ|લમી સ�ાવાળાઅોથી બચવા પારસીઅો, સાચી 
ખોટી વાયકા અ[સાર, ઈરાનથી ગ|જરાત ગયા. દYધમ$ 
સાકર ગળી \ય, ભળી \ય =મ = જમાત પોતાપ� 
\ળવતી \ળવતી ગ|જરાતના =મ જ ભારતના બહ| 
સZ ય સમાજમ$ એક�પ બની ગઈ ?.  દDક ^તD અા 
સમાજની ;ણગી કeપનાતીત =મ જ પોરસાવતી રહી 
?. અાપ� અા ;z, ભલા, અા�Z ન કરી શકીએ ? 
અહ�ના જનRવનમ$ શO રી= હળીએ ભળીએ, 
કામદાર મZડળો,  રાજકીય પ�ો, લોક ^વરા�ન$ જYથો 
અ9 કારભારામ$ ય સિ�ય સા>લ બનીએ. અાપણી 
વફાદારી, િન�ા અા Eલક ]y� સો ટકા સાિબત કરી 
બતાવીએ.  ભારત,  ગ|જરાતમ$ રસ ^વાભાિવક હોય 
અ9 =ની ¡ખાકારી મા�  જ�ર /ય¢,  અ/ય¢ 
સિ�યતા \dર કરીએ. hમ h = અાપ� વારસાગત 

વતન ?. પરZ� yય$[Z રાજકારણ, ધમHકારણ અાપણ9 
વ�ટળાઈ રd�Z નહ� £ઈએ. 

ઇિલઝાબૅથ  પdલ$ના _ગથી િવ¤ટોિરયા _ગ 
નોખો પ� ?; =મ અા ઇિલઝાબૅથ બીજ$નો 
સમયગાળો પણ જ|દો તરી અાc ?. ઇિતહાસનો ઘણ 
પડ¥ો ? અ9 _નાઇ�ડ mક�ડમ[Z \ગિતક ^થાનમાન 
સમય સમય પર ટીપા�Z ર�|Z ?. િ¦ટન હc પdલ$ની 
સરખામણીએ બડીમોટી િવ§સ�ા રહી નથી.  =નો 
સમાજ પણ ^પ0 બદલાયો ?. ‘િ¦િટશ9સ’ની 
/યા યા ¨રવાઈ ©કી ?. 9 અા�Zઅા�Z છત$, રા01ગૌરવ 
અ9 અાyમગૌરવ હજ| ય ગરવા અ9 નરવા ?. અા 
નરવાઈ - ગરવાઈના hF�મ$ મહારાણી  ઇિલઝાબૅથ[Z 
^થાન અકબZધ ?, =મ જ = રdવા[Z ય ?.
પાનબીડ'0 :

િવuટોિરયા રાણી િવl
d ;વના પણ ;વ �Z તતªવ િદલમ$ ધર દયા,
; રાિણRના રાજથી િથર થ« અ> ¡િખયા થયા;
�Z અાપ િનy� નિવન વધ�Z =જ =ના તાજમ$,
¡ખમ$ સદા િવ¤ટિરયા9 રાખ ]¬ અા રાજમ$.        
.......બહ| વષH ધી અચળ એ[Z રાજ અમ ઉપર હ£,

વિળ વZશનો િવ^તાર જન ¡ખકાર જગમ®� થ£;
ઈ§ર ]તા� અમલ \મો ;શ xટ ઘણાજમ$
¡ખમ$ સદા િવ¤ટોિરયા9 રાખ ]¬ અા રાજમ$.

− દલપતરામ
(સ9 1914. સZવત 1915ના કારતક શ|દ 1 9 િદવ¯ ઇ^ટ 
ઇિFડયા કZપનીના હ^તકથી મહારાણીએ િહF°^તાનનો 

અમલ લીધો =ના અો±છવની સભા અમદાવાદના કvકટરના 
બZગલામ$ ભરાઈ હતી. = સ> અા કિવતા કિવએ કહી હતી.)
e.mail : vipoolkalyani.opinion@btinternet.com  
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આજકાલ ગ'જરાતમ+ 'મા,ભાષા બચાવો અિભયાન’  7ર8શમ+ ચાલી 
ર;'< =. મા>યિમક-ઉ@ચતર મા>યિમક િશAણ બોડD, ગ+ધીનગર Fારા પણ 'ભાષા 
સ<વધDન અિભયાન' ચાલી ર;'< =,  Iના ઉપJK સાL< 'ગ'જરાતી' બોલાય-
લખાય Nના OયPો અQકિવધ રીN થઈ રTા =. પાડોશી રાU મહારાWના 
X<બઈ મહા-શYરમ+ વસતા કરોડાિધક ગ'જરાતીઓની નવી [ઢી િપ]સા-
બગDરની િમજબાનીઓ વ@^ હ+ડવો-ઢોકળ+ ચાખી ` = ખરી, પણ ઘરમ+ બા-
બાbc (મdમી-પeપા, મૉમ-gડ) સાh વાતચીત કરવા સ+ભળીQ શીij< 
'ગ'જરાતી' ખપ7રk< બોલી  ̀ =. ગ'જરાતમ+ મોટા શYરોથી મ+ડી 
ગામડ+ઓમ+ અQ મહામાગDની વ@^ની જગાઓમ+ m`લી શાળાઓમ+ 
'અધરટnગ'Q મા>યમ બનાવી 'મધરટnગ'Q હડoલી pવાય =. ]યાq 
મા,ભાષાના િહતrચતકો સાK કપર+  ચઢાણો =. Nઓના લાખ OયPોની સાK 
નવી [ઢીના, નવા ભાષાકાળન+ ચાq િદશા તરફથી થત+ આJમણોનો પાર નથી. 
સuહ મા>યમોએ ગ'જરાતી ભાષાQ વણDસ<કર અQ વરવી બનાવવામ+ મોટી 
wિમકા ભજવી = એવો આxપ કરનારા ખોટા નથી એમ નyપz કY{< 
8ઈએ.  ટી.વી.  ચૅનલોમ+ આવત+ ગ'જરાતી 'ટાઇટલ'મ+ની અસ<~ય 8ડણી 
wલો િવ� તો શ'< કY{<? ^નલોના ઉદ્ઘોષકો � ઉદ્ઘોિષકાઓ I ગ'જરાતી 
બો  ̀= એ 8 પોN સ+ભ� અQ �ધાq તો તો સાર'<. પણ એ બાપડ+ આ નવી 
[ઢીન+ જ સ<તાનો =! ગ'જરાત સરકાર 'ભાષાિનયામકની ક^રી' ચલા� =, એ 
ક^રી 'રાજભાષા' સામિયક ચલા� = (I�< લવાજમ વા�ષક ૫-૦૦ હk<. 
અ]યાq? ખબર નથી) અQ બીજ'< શ'< ચલા� =, એની  O�જનોQ ખબર નથી. 
વ@  ̂ �+ક વ+^j< � એક pશ(જમDની જ �?)મ+ હો�ડ�સમ+ ખોટી 8ડણી 
લખનાર પર ફોજદારી ગ'નાનો Xક�મો ચાલી શ� એવી 8ગવાઈ =. આપz 
આ{< કરી શકીએ ખરા? 

ગ'જરાતી ભાષા પરન+ અQક આJમણો, એ આJમણોના Oકારો  � 
રીતો િવ� અહ� િવ�તારથી કY{< નથી.  પણ આI િવકoલી મોબાઇલ 

(ખqખર 'મોબાઇલ ફોન')ની સ<��િત િવ� કY{< =,  એટ  ̀ � એ સ<��િતના 
ભાષાભાગ િવ� થોડીક વાત કરવી =. 

દqક મોબાઇલ ફોનની ક<પની એસ.એમ.એસ.  (શોટD Koજ�ગ સ�વસ) 
નામની �િવધા �ાહકોQ 7રી પાg =; I અ<તગDત ઉપભો�ઓ પોતાની મરc 
Xજબ શોટD Koજ,  'શોટD ફોમD'મ+ ર^ = અQ 'િરિસવરો'Q પહ�ચાg =. આ 

આખી OિJયામ+ Koજ-સ<pશ રચવાની OિJયા મહ�વની =. આમ+ 'Koજ' 
'િJ�ટ' કરવાની બાબતમ+ દqક �ાહક પોN �વત<� હોવાથી પોતપોતાની રીN 
લ+બા સ<pશQ લ�સ<pશમ+ �રવવા મા� શ�દોQ તોડવા મરોડવા�< કામ કq = 
અQ એ રીN પોતાનો સમય બચા� = (અQ પ�સા પણ!) આમ કરવામ+ �ટલાક 
શ�દો, વા�ોન+ લ��પો સાવDજિનક રીN �વી�ત થઈ ન�ી થઈ જત+ હોય =. 
દા.ત. v  r  frnd (We are friends). આવા �ટલ+ક લ��પો હ'< આપની 
સમA uક'< છ'< I દાખલા�[ `શો.

U (You), 4U (For  you),  I cmp (Eye Camp), 2b (k< બી 
(પણ), I Will C (I Will see), el (even), Hag (હાc),  jskn 
(જય�ી � ણ), Km 6 (�મ છો?) 6  (=), VR (we are), s  well s  (as 
well as), Trupt (િતર'પિત), Vnod (Vinod), Y (Why), wh 
(Which, Where, When), Zbra (Zeebra), HI (Heaven), Bcoz 
(Because), 3 idt (Three idiots),  I L U (I Love You), 2 આવI 
(k< આવI), hv (have), DV (Dvi, દીવ), 2 moro  (Tomorrow), 

HW RU (હાઉ આર ¡?) વ¢q. 
પણ આ બધામ+ rચતાજનક બાબત એ = � ગ'જરાતીઓ - ભzલા � 

ઓછ'< ભzલાઓ અ<�£c વા�ો, શ�દોQ � ગ'જરાતી શ�દો-વા�ોQ અ<�£c 
ભાષાના વણ¤Aરોમ+ �રવી નાi =. ભાષાના આ વરવા �પથી નવી [ઢી �વાઈ 

ગઈ =.  Nથી ભાષાની અસિલયત ગ'મ થતી જઈ રહી =. rચતા તો એ = � આ 
[ઢી હ� િલિખત �પમ+ પણ આ{< કરતી-સમજતી થઈ ગઈ =. Nથી ભાષામ+ 

િવ�િત આવી ગઈ =. ભાષાનો િવકાસ એના િવકાર,  �રફારમ+ હોય = એ સાવ 
સાL< = પણ િવકાર, �રફાર � પિરવતDન નકારા]મક રીN-િવ�ત�[ થઈ રT+  હોય 
તો ભાષાસમાજની કશી ફરજ ખરી � નહ� � પછી બ¥< આમQ આમ જ 
ચાલવા pવા�<? gમના દoદસ દરવા�મ+ �+ક Q �+ક ગાબડ+ પડ¦+ હોય, 
પડત+ હોય ]યાq બચાવનાર શ'< બચાવ�? કોદાળી � પાવડો? સમાજમ+ તો 
ભાષાન+ અQક વરવ+ �પો OવતDત+ હોય =. બોલીઓ, ઉપબોલીઓ, 
§ાિતબોલીઓ અQ ખાનગી ભાષાઓએ તો માnય ભાષાQ બલવ¨ર 
બનાવવામ+ મદદ કરી =, એQ સ©ª બનાવવામ+ મદદ કરી =. પણ .....

ટ«ૅનોલોિજકલ િવકાસની, ભાષા િસવાયના જગતના િવકાસની 
મસમોટી અસર ભાષા પર પડી  =. અ<�£cની, ¬લા ગ'જરાતીઓની આ<ધળી 
¬લછાએ 'આવg નહ� Q તાવg' ખાવાનો iલ ર@યો =. સાL< Q સાર'< ગ'જરાતી 
પણ બોલી નહ� શકતી અQ અ<�£cની અડધીથી� અડધી �ણકારી-અ�ણકારી 
ધરાવતી પ�સાદાર અધકચરી [ઢીએ એની સવ<શજ [ઢીની cભQ અnયાય 

કય® =. એમ+ ગ'જરાતીની ��ોત-ભાષા સ<��ત તો wલાઈ જ ગઈ =.  7વD8ના 
એક સ<ભા¢ એQ pવભાષા બનાવી એ�< માનવભાષા�< �પ ખલાસ કરી ન+~¡< 
હk< એ�< પિરણામ તો આપz ભોગવી રTા છીએ. અQ હ� આ ....! ઓ¯ડ 
ઈઝ ગો¯ડ એ કYવત તો બરાબર પણ ગો¯ડ હ<Kશ+  ઓ¯ડ જ હોય એ જ�રી 
નથી. प"राणिम()पन साध" सव.म ... । ભારતની જ±ની ભાષાઓની યાદીમ+થી 
સ<��તQ તK ઉભારી શકો,  ઉગારી  શકો એ શ� =, પણ એQ િન]ય 

બોલચાલની ભાષા બનાવવા�< �વeન oવ{< એ વ¥ પડk< =. અનાગત [ઢીઓ 
સ<��તના §ાનસાગરQ, સાિહ]ય સાગરQ m<દી શ� અQ મોતીઓની ઉપલિ�ધ 
કરી શ� એ{< બQ એ ય ઘ² =,  પણ એમ+� �પડાની રીN સારવવા�< તો કર{< 
પડ�, કર{< જ પડ�. 

Iમ O�મ+થી રાWીય ભાવનાનો =દ ઊડી રTો  = એમ આI ભાષા 
ભાવનાનો =દ ઊડી રTો =, ના,  ઊડી ગયો =. એ ભાવનાQ ન{< cવન બA{< 
પડ�. ગઈ સદીના છ´ા દાયકામ+ ચા`લા 'મહાગ'જરાત'ના આ<દોલનના 
uળમ+ ગ'જરાતી ભાષા O]�નો O�O£મ હતો એQ bનDcિવત કરવો પડ�  
બાળકના પગ આપz વાળી એ એ િદશામ+ વ� અQ બાળકની cભQ પણ 

આપz વાળીએ Nમ વ�. સવાલ = િનµાનો. અ<�£c �પના pશી 'બોય'Q 
જગાડવા કોઈ નરrસY �દવાQ જગાડવો પડ�. બાકી તો 'આ સ�cમ+ કોટન 
ઓઈલ જ 8ઈએ �?',  'માઈnડમ+ લાવવા�< નહ�.', ‘રાઇટ Ynડનો ઉપયોગ જ 
કરવો.' આ{< N{< બોલીQ '�c�બલ bલાવ' જ ખાવો પડ� Q ભાત � 
ખીચડીQ wલી જવ+ પડ� અQ રોટલીની જગાએ 'ચપાટી' ચાવવી પડ�. હા, 
એ સાL< = � આપણQ ભાષાના ભ¶<ભ¶ીય �પની જ�ર નથી,  પણ ભ¶ �પની 
તો જ�ર = જ.

અQ એક વાત તો wલી જ જવાય = � આજની [ઢી ભાષાની 
જગાએ પિરભાષાનો  ઉપયોગ કરતી થઈ ગઈ =. ઈnટરQટની વૅબસાઇટની 
પિરભાષા આજ�< ટાબિર¡< બોલk< થઈ ગ¡< =. આથી ભાષાકીય પય¤વરણમ+ 
�લોબલ લ·��જની િવભાવના mલતી જતી રહી = પણ એથી `બલ લ·��જ 
(મા,ભાષા) wલાતી �ય =. આ નહ� ચા`.

વળી ભાષામ+ પરભાષાના Oયોગો, શ�દો વ¢q ઉKરાય એ તો 
ભાષાના િવકાસ મા�ની �વાભાિવક OિJયા =.  પણ ખરી વાત તો એ = � એ 
બ¥< uળOવાહીમ+ ગળી-ઓગળી જ{< 8ઈએ ગ'જરાતી ભાષામ+ અ<�£c-
અરબી આિદના શ�દો આKજ થયા ]યાq wતકાળમ+ કોઈQ ય ¸<ક નહોતી 
આવી અQ આI ય ¸<ક નહ� આ� પણ, શીરામ+ દહ� ન+ખીQ વરવી વાનગી 
બનાવીQ શીરો બગાડવાની O¹િ¨ તો �મ ચા`, ભલાભાઈ?

(સૌજ$ય : “ઉ'(શ”, માચ- 2012)

[83, Suvidhanagar, Bhuravav, GODHARA - 389 001, 
Gujarat, India]
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અ"#વારોઃ કોઈ યહ- િગરા, કોઈ વહ- િગરા
• દીપક મ4તા

હરી$% દ'ના એક બહ- .ણીતા ગીતની પ3લી પ5િકત 7 રી8 
છપા:લી ;વા મ> ? અA ગવાતી સCભળવા મ> ?ઃ

૧. પાન લી9: ;<: = ત> યાદ આ@ય-
૨. પાન લી9: ;<: = ત> યાદ આ@યા.

પ3લી નજH 7 વIJનો ફરક MયાનમC પણ ન આ' એP5 બA. કારણ 
એમC તફાવત ? 8 એટલો જ R એકલC ‘આSયા’ પર અTUવાર ?, બી.મC 
નથી. પણ આ એક અTUવારના હોવા R ન હોવાથી આW5 કાSય બદલાઈ .ય 
?. ‘આSયC’ હોય તો 8 Yર-ષની U[ી \]:ની ઉિ_ બA. (કારણ નારી .િતના 
બહ-વચનની સાaના િbયાપદ પર અTUવાર આ'.) ; ‘આSયા’ હોય તો એક 
Yર-ષની R એક U[ીની, બી. Yર-ષ \]:ની ઉિ_ બA. (કારણ નર.િતના 
બહ-વચનની સાaના િbયાપદ પર અTUવાર ન આ'.)

અTUવાર cC આ', cC ન આ' એના  ચોdસ િનયમો Sયાકરણ અA 

;ડણી ઘડનારાઓએ આhયા ?, પણ આi આપણા ભલભલા  jખકોનC 
લખાણોમC પણ અTUવાર અ5lની અરાજકતા ;વા મ>  ?. ખાસ કોઈ mટનn 
વગર ક5ક-નC છCટણC અહoતહo કયp હોય 8મ ઘણા  jખકોનC લખાણોમC 
અTUવારો 'રા:લC ;વા મ> ?. 

આપq ]યC ;ડણી િવr ચચs અA tચતા કરનારાઓ મોu ભાl ઇ-w, 
ઉ-ઊ-હ્રUવ - દીઘn ઇ-ઉ- A જ MયાનમC j ?.  8મq પણ અTUવારના \યોગ 
િવr ઝાઝી tચતા કરી નથી.  ;ડણી િવrના િનયમોની સરખામણીમC અTUવાર 
અ5lના િનયમો યાદ રાખીA અમલમC {કવાT5 સ3|5 ?.  પણ 8મ નથી થ}5 
એનC RટલCક કારણો ?.

પ3|5 તો એ R લખવા-છાપવામC અTUવાર માu i િચ~ન વપરાય ? 
8 એટ|5 તો નગ�ય ? R ઘણી વાર તો અTUવાર ? R નથી એની િવમાસણ 
થાય. અ�રની ઉપર �કા}5 સાવ નાનકડ-5 ટપક-5 હોય તો ય શ-5, A ન હોય તો ય શ-5, 
એP5 ઘણCA લાl. ખર-5 ;તC ;ડણી �ધારણાની iમ હ' િલિપ �ધારણાનો 
પણ િવચાર કરવાની જ�ર ?. અTUવાર માu અ]યાH i િચ~ન વપરાય ? 8A 
બદj શ�$ય iP5 પો|5 વ}nળ (૦) વાપરીએ તો? ‘ર’  અA ‘પ’  એ 7 િલિપ 
િચ~નો 7 અ�ર માu પણ વપરાય ? અA 7 આ5કડા માu  પણ વપરાય ?. 
આથી cાHક પ3લી વાર વCચતC ગ�5ચવાડો થાય ?.  ‘પર’  લ��5 હોય તો બાવન 

સમજP5 R (ઉ)પર સમજP5? ‘7’ અA ‘પCચ’ માuનC િચ~નો બદલી ન શકાય?
બીજ-5 કારણ એ ? R જ-દા જ-દા \�શો અA જ-દી જ-દી �ાિતઓમC 

અTUવારના ઉIચાર અ5l Sયાપક �દ ;વા મ>  ?. અ�ક \�શ R �ાિતમC 
અTનાિસક - અTUવારવાળC - ઉIચારણો Y�કળ ;વા મ> ?, RટલાકમC 
અTUવાર રિહત ઉIચાર સવnસામા$ય ?. આ ‘અTનાિસક’  પરથી બી� એક 
વાત.

આપણા Rટલાક ભડવીરો એવા �મમC ? R પો8 ગ-જરાતી િલિપમC 
પણ સ5U�ત લ� ?. એટj સ5U�તના િનયમ \માq અTUવારA બદj 
અTનાિસક લ� ?ઃ ક-5િઠત નહo પણ ક-િ�ઠત લ� ?, સ5બ5ધ નહo પણ 
સ�બ$ધ, �5થ નહo પણ �$થ, વlH. 

મારા તમારા iવાની {5ઝવણ આથી વ� ?. સાથn ગ-જરાતી 
;ડણીકો� ત]સમ શ�દો માu આવી અTUવારA બદj અTનાિસકની છ�ટ 
રાખી ?,  પણ 8 વ3લી તR દ�ર કરવી ;ઈએ. બી� ��Rલી એ ? R બોલવામC 
અTUવાર 7 \કારનC ? - પો�5 અA તી� - iમ R પCચ અA પ5ચ - પણ બ��A 
લખવા માu એક જ િચ~ન ?. હ' ક�h�ટર jખનમC iમ ઘણી સગવડો વધી 
? 8મ Rટલીક અગવડો પણ વધી ?, એA પણ MયાનમC રાખીA jખનરીિત, 
શ-�jખન, ઓથ��ાફીનો િવચાર કરવાની જ�ર ?.  એમ નહo થાય ]યC �ધી 
અTUવારોની દશા ‘કોઈ યહC િગરા, કોઈ વહC િગરા’ iવી જ ર3વાની.

(સૌજEય : ‘વડG=ટ’, “I:બઈ સમચાર” 19.04.2012)

e.mail : deepakbmehta@hotmail.com
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અા ચોરસ …                                         • Lચતન Mલત

તમારી ��મ ઉપર આધાર રા� ?
તમાર-5 ;P5
ઘડીનો છ ો ભાગ દાબી રા�યો હોય �ભ નીJ
આ5ગળીઓ ભળી .ય એકબી.મC
એક �5બકીય ¡[ ?
તરસ અA પાણી વIJ
પણ પCખો તો પત5િગયાની હોવી ;ઈએ
હોP5 ;ઈએ ર5ગીન,

હોP5 ;ઈએ ભડકાવનાર-5

વળી �ગ5ધT5 તોફાન ચાj
ર5ગ ¢u A 7 કટકા
¢લ અ£ A 7 કટકા

કિવતા ? તો catastrophic 

સાવ ન�ક પહ¤ચી ગયા પછી
રડવા મCડો
WરશીનC પાયા નીJ
અ5ગ�ઠો છ-5દાઈ ગયો હોય .q

મગજ ભરાઈ .ય self loathing images થી
બારી, બારણC બ¥5 ય બ5ધ ?

અ5દર આવી ગયા
અA બનાવા મCડ્�5 પોતાT5 પોટ્Hઈટ
ચોરસ ચોરસ ચોકઠાઓમC

હ' બહાર નીકળી ન શકાય

આખH Rટ|5 સજnન કરી શકાય
એકલા
આ ચોરસમC 7સી A?

https://www.facebook.com/cdshelat/ - 2 જ�ન 2012
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!િ#સલ&િનયા *િનવ,સટીમ0 
હાલ દિ3ણ એિશયાઈ 
િવ8ા9યાસ િવભાગમ0 
ગ<જરાતી અધયાપક તરીDની 
Eવાઅો બHવતા અાપણી 
ભાષાના એક ભાષાિવJાની, 
સKપાદક અL સાિહMયકાર 
બાN OથાQ ગ<જરાતી ભાષા, 
Rડણી અKT, વરસના 
અારKU,  એક ઇ#ટરLટી 
&ઇબ!જ પQ દમWર દલીલો 
Xડી હતી. Yનો મહZ અKશ અહ[ સZભા& \]^ત X. 

ઉ`ર અaિરકાની િવિવધ *િનવસbટીઅો મ0c અા િવષયમ0 હાd 

બાNભાઈ એક માe અfયાપક X. વડોદરાિ]થત મહારાH સયાgરાવ 
*િનવસbટીમ0થી ભારતીબcન મોદીન0 માગhદશhન cઠળ  બાN OથાQ ડૉlmરટની 
પદવી હ0સલ કQલી. એક દા,  Yમn “સKoશ”  દpિનકમ0 પeકારMવ પણ કQqK. 
હાલ, અaિરકાથી \ગટ થતા epમાિસક “સKિધ”rK એ સKપાદન પણ કQ X.

•  
રમણ પાઠકનો “ગ<જરાતિમe”મ0 dખ વ0tયા પછી માQ આટqK જ 

કcવાrK :
રમણ પાઠક એવો દાવો કQ X D w વાણીમ0 ન હોય એ dખનમ0 પણ 

ન હોય,  તો એ \કારના dખનL વpJાિનક dખન કcવાય.  આ એમની એક 
Wવhધારણા X wL િવJાનનો કોઈ જ આધાર નથી. જગતમ0 ઘણી બધી એવી 
ભાષાઓ X wમ0 વાણી અL dખન વtz પાઠક કc X એવો કોઈ સમા#તર 
સબKધ નથી.

ભાષાિવJાનમ0 વાણી અL dખનની વtz સમા#તર સKબKધોની Dટલાક 
િવ{ાનો વાત કQ X તો એની સાa X| ઘણા બધા િવ{ાનો એમ પણ કc X D 
એ }ની વtz સમા#તર સKબKધો  હોતા જ નથી. wમ D zક ભાષાિવJાનના 
િવ{ાનો. કોઈ પણ િવ{ાન વpJાિનક dખ લ~ MયાQ એn \િતપ3L પણ 
ગણતરીમ0 dવો Rઈએ. રમણ પાઠક એ�K કરતા નથી. એનો અથh એ થયો D 
એમL Rડણીના સKદભhમ0 ભાષાિવJાનમ0 કયા \કારની ચચ�ઓ ચાલી  રહી X 

એની ખબર જ નથી. એઓ,  અL �ઝા 
Rડણીના ઘણા બધા સમથhકો પણ, એક 
Wવhધારણા લઈL ચાd X અL WવhધારણાL 
બીHઓ પર લાદવાનો \યાસ કQ X. w 
બરાબર નથી.

રમણ પાઠક અL �ઝા Rડણીના 
મોટા ભાગના સમથhકો એવી દલીલ કQ X D 
િવ8ાપીઠના Rડણી કોશમ0 આપવામ0 
આ&લા Rડણીના િનયમો વpJાિનક નથી. હ<K 
એમની વાત સા� સKમત થા� છ<K, પણ 
સાથોસાથ હ<K એમ પણ માrK છ<K D Rડણીના 
જડ}સલાક કહી શકાય એવા વpJાિનક 
િનયમો ઘડી શકાય નહ[. કોશના 
ઘડવpયાઓએ એવો \ય� કરવા wવો ન 
હતો.

w વાણીમ0 ન હોય એ dખનમ0 
પણ ન હોય - આ િસ�ા#ત વા]તવમ0 તો 
અaિરકન સKરચનાવાદી ભાષાિવJાL 
આ!લો. w ભાષાઓની પોતાની 

dખન�યવ]થા ન હતી એ ભાષાઓની dખન�યવ]થા ઘડવા માm  આ િનયમ 
ઉપયોગી બL પણ w ભાષાની પાE પોતાની એક િનિ�ત એવી 
dખન�યવ]થાL બદલવા માm આ િનયમ ઉપયોગી ન બL.

અaિરકન સKરચનાવાદી ભાષાિવJાન પછી તો ભાષાિવJાનમ0 ઘણા 
બધા સK\દાયો આ�યા અL ગયા.  એમ0 dખન િવ� સૌથી વધાQ િચ#તન કદાચ 

zકો]લો&િકયામ0 િવકEલા ભાષાિવJાL ક*� X.  રમણ પાઠD આ dખ લખત0 
પcલ0 એનો પણ અ9યાસ કરવો Rઈતો હતો. એ ભાષાિવJાનીઓ માL X D 
વાણી અL dખન બ�� જ<દી જ<દી �યવ]થાઓ X અL એકL બીH સા� 
Rડવાના Dટલાક િનયમો હોય X. એનો અથh એ થયો D વાણીના પોતાના 
િનયમો હોય. એ જ રીY,  dખનના પણ પોતાના િનયમો હોય. અL એ જ રીY, 
વાણી અL dખનL Rડવાના પણ Dટલાક િનયમો હોય. એનો અથh એ થયો D 
બાળક �ાQ લખત0 શી~ MયાQ એ Dવળ  પોY w બોd X એL કઈ રીY 
dખનમ0 �ક�K એ નથી શીખ^K. એ વાણીના પણ િનયમો શીખ^K હોય X, 

dખનના િનયમો પણ શીખ^K હોય X અL એ બ��L Rડવાના િનયમો પણ 
શીખ^K હોય X.

w વાણીમ0 ન હોય એ dખનમ0 પણ ન હોય એવો િસ�ા#ત આપn 
]વીકારીએ MયાQ આપn એવો િનયમ પણ ]વીકારતા હોઈએ છીએ D w 

વાણીમ0 હોય એ બ�K જ dખનમ0 પણ હોય. R એમ હોય તો ‘Dરી’મ0 આવતા 
‘D’ અL ‘D�K’મ0 આવતા ‘D’  માm જ<દ0 જ<દ0 િચ�નો હોવ0 Rઈએ.  કારણ D 
આપn ‘કૅરી’ બોલીએ છીએ પણ ‘કૅ�K’ બોલતા નથી.

w વાણીમ0 ન હોય એ dખનમ0 પણ ન હોય એ િસ�ા#ત ]વીકારીએ 

તો ગ<જરાતના ઘણા બધા સામાિજક વગ� માm Dટલાક \�ો ઊભા થ�. wમ D 
ઘણા ગ<જરાતી સામાિજક વગ� ‘ળ’L બદd ‘ર’ બોd X.  એમ હોવાથી આપn 
એમL કc�K પડ� D ભાઈ, તa ‘કળા’ ન લખો, ‘કરા’ લખો. Dમ D રમણ પાઠક 
એ�K કc X D w વાણીમ0 ન હોય એ dખનમ0 પણ ન હોય. એ જ રીY, ‘ણ’ 

અL ‘ન’ િવ� પણ િવચારી શકાય.
રમણ પાઠક કc X D ગ<જરાતીઓ Rડણી સાચવતા નથી. પણ, એ 

માm  િવ8ાપીઠ D શ�દકોશ એ }મ0થી કોઈL ય પણ જવાબદાર ન ગણી શકાય. 
એ માm ગ<જરાતી \HL જ જવાબદાર ગણી શકાય. માનો D ન માનો પણ એ 
એક હકીકત X D મોટા ભાગના ગ<જરાતીઓ એમની મા�ભાષાL વફાદાર નથી. 
એમ હોવાથી એઓ Rડણી, ઉtચાર D �યાકરણની ઝાઝી િચ#તા કરતા નથી. 
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આ ભાષાવફાદારીનો િસ.ા/ત સમાજભાષાિવ3ાનમ4 ઘણો િવ7તારથી ચચ:યો 
<.

ભાષાિવ3ાની ચો=સકી optimal orthographyની િવભાવના આ? 
<. એ કA < B ‘an optimal orthography would have one 
representation for  each lexical entry’.  એટD B E ભાષામ4 શGદ 

માH એક જ રીI લખાતો હોય એ ભાષાની orthographyM optimal કહી 
શકાય. પછી, એ અQRST  ભાષાની orthographyની વાત કરત4 કA < B 
અQRST ભાષાની orthography  optimalની નTક <. હUQ પણ માVQ છUQ B 
ગUજરાતી ભાષાની orthographyM બM એટલા optimal બનાવવાના 
Yયાસો કરવા Zઈએ પણ એમ કરત4 પAલ4 ગUજરાતી ભાષાના Dખન7વ\પન 
ઇિતહાસM અM બીજ4 અMક પાસ4M પણ ^યાનમ4 Dવ4 Zઈએ. Bવળ  E ન 
બો`યા એ લખાય એવી માળા જપવાનો કોઈ અથa નથી.

પાઠcd7તકમ4 હ્ર7વ-દીઘaની 
વાતનો સમાfશ કરવા િવg થોડીક વાત :  મM 
લાi < B પાઠcd7તક બનાવનારાઓM આ 
klાઅોની રજmઆત કરત4 આવડ્nQ નથી. મo 
અહp મારા િવqાથrઓM ભણાવવા માs E 

d7તક તtયાર કnu < એમ4 એક Yકરણ < : 
Dખન અM વાણી વvwના સQબQધો. મo એમ4 
ગUજરાતી ^વિન-Dખન વvwના સQબQધોની 
વાત કરત4 કyUQ < B ^વિન અM Dખન વvw 

ક4 તો સમાનતાના ક4 તો અસમાનતાના 
સQબQધો હોઈ શB. સQzણa સમાનતા એક 
આદશa પિરિ7થિત હોય <,  E બહU ઓછી 
ભાષાઓમ4 Zવા મ{  <.  એ જ રીI, સQzણa 
અસમાનતા પણ બહU ઓછી ભાષાઓમ4 
Zવા મ{ <. ગUજરાતીમ4 ઇ-ઈ અM ઉ-ઊ 
બ~S એક જ રીI બોલાય < એ એક Yકારની 
અસમાનતા < અM એમ4 કશUQ ખોટUQ નથી. 
એટD પાઠcd7તકના Dખકોએ એમ કA�Q 
Zઈએ B જગતની ઘણી બધી ભાષાઓમ4 E ^વિનઓ બોલાતા નથી એ 
િલિપમ4 હોય < અM E લખાય < એ બોલાતા નતી. ગUજરાતી ભાષા પણ 
એમ4 અપવાદ નથી. તો િવqાથrઓM આ અસમાનતા 7વાભાિવક લાગત. 
આવી અસમાનતા માs  � કારણો જવાબદાર હોય <. એક I ભાષાપિરવતaન. 

^વિન બદલાય પણ એની સમા/ત� Dખન ન બદલાય �યા� આ�Q થાય. અM 
બીજUQ I ભાષાM ભાષાઆયોજન. ગUજરાતી ભાષામ4 E અસમાનતા Zવા મ{ 
< એ માs આપ� ભાષાઆયોજન જવાબદાર <. �ા� Zડણીકોશ બના�યો 
�યા� આપણા િવ�ાનો પા� � િવક`પો હતા. એક I સQ7�ત ભાષા પર�f 

વફાદાર રAવાનો િવક`પ અM બીZ I સQ7�ત ભાષાM બાજU પર �કીM 
ગUજરાતી ભાષામ4 E કQઈ થાય < એM વફાદાર રAવાનો િવક`પ. Zડણીકોશના 
ઘડવtયાઓએ આમ4નો પAલો િવક`પ 7વીકાય�.  Z એમ� બીZ િવક`પ 
7વીકાય� હોત તો કદાચ આE પિરિ7થિત આવી ન આવી હોત. આમ4નો કયો 
િવક`પ વt3ાિનક અM કયો અવt3ાિનક એ Y� અહp લાગU પડતો નથી. 
ભાષાઆયોજનમ4 Bવળ િવ3ાન જ નહp, સQિ7�ત, ઇિતહાસ, છાપખાન4 Eવ4 
અMક પાસ4 પણ ^યાનમ4 Dવ4 પડત4 હોય <. હf E Y� < I એ B એ 
િવ�ાનોએ E અિભગમ 7વીકાય� હતો એ અિભગમ અM એ અિભગ� 

ગUજરાતી ભાષાM E Yકારનો આકાર આ�યો < એM આપ� બદલી શકીએ 
ખરા? મM ‘Zડણી�ધારો’ શQ3ા નથી ગમતી. એM બદD હUQ ‘Zડણીઆયોજન’ 
સQ3ા પસQદ કરીશ. Bમ B ‘Zડણી�ધારો’ એ�Q �ચf < B આપણી Zડણીમ4 
�4ક ‘બગાડ’  થયો < અM આપ� એ બગાડM કાઢી નાખવાનો <. આ 

Zડણીઆયોજન ક4ઈ �ઝા પિરષદથી B મારાથી B તમારાથી ન થાય.  એ માs 

સરકા� એક સિમિત બનાવવી Zઈએ. અM Dખન અM વ4ચન (ZડણીM આ 

� સા� વધા� સQબQધ <) એ બ~Sની સા� સQકળા�લા મહાVભાવો સા�  ચચ: 
કરવી Zઈએ. એમ4 Yકાશકો પણ આવી �ય, અખબારો અM સામિયકો પણ 
આવી �ય,  ક=�nટરના માણસો પણ આવી �ય અM Yાથિમક શાળાના 
િશ�કોથી લઈM I કોDજ �ધીના અ^યાપકો પણ આવી �ય. સા�Q zછો તો 
આપણામ4ના ઘણા બધાM ભાષાઆયોજન શUQ < અM એ કઈ રીI કર�Q Zઈએ 
એ િવg ઝાઝી સમજ જ નથી.  આપણી આ મય:દા આપણા િવચારોM સાચા 
હોય તો પણ અપQગ બનાવી � <.

�ઝા Zડણી એ�Q 7વીકારીM ચાD < B �ા� આપ� ગUજરાતીમ4 
લખતા હોઈએ છીએ �યા� આપ� ગUજરાતી ભાષાના એક એક ^વિનઘટક 
Yમા� અ�ર લખતા હોઈએ છીએ. એનો અથa એ થયો B �ા� હUQ ‘સગપણ’ 
શGદ લ�Q છUQ �યા� હUQ મારા િચ�મ4 રAલા ‘સ’, ‘ગ’, ‘પ’  અM ‘ણ’ ^વિનઘટકોM 

એક ચો�સ એવા �મમ4 �કતો હો  છUQ. 
પણ,  આ zવaધારણા 7વીકારી શકાય એમ 
નથી. Bમ B,  આ zવaધારણા ગUજરાતી 
ભાષામ4 અ�રની ( િસDબલની) 
રચનાYિ�યાM ^યાનમ4 Dતી નથી. આપ� 

ફરી એક વાર ‘સગપણ’ શGદ િવ¡ 
િવચારીએ. આ શGદમ4 ચાર letters  < પણ 
અ�ર (syllables) તો �  જ <: એક ‘સગ’ 
અM બીZ ‘પણ’. આમ4ના ‘સગ’ના ‘ગ’મ4 
‘અ’  તો < જ નહp. તો પણ આપ� ‘સગ્’ 
એમ નથી લખતા. હf Z આપ� E 
બોલાય એ જ લખાય એવો િનયમ 
7વીકારીએ તો આપ� આ Yકારના શGદોમ4 
‘ગ’્ ખોડો જ લખવો પડ¡.  �ા� આપ� 
એક િનયમ બનાવીએ અM એ�Q કહીએ B આ 
િનયમ શા7Hીય અથવા તો વt3ાિનક < તો 
એ િનયમ બધી જ પિરિ7થિતM લાગU પડવો 
Zઈએ.  એ િનયમ Bવળ હ્ર7વ-દીઘaM લાગU 

ન પાડી શકાય.
હUQ એ�Q માVQ છUQ B �ા� આપ� લખતા હોઈએ છીએ �યા� આપ� 

^વિનVQ િલિપમ4 \પા/તર નથી કરતા. આપ� E I શGદM એના ¢£ય7વ\? 
રજm કરતા હોઈએ છીએ. એટD B �ા� હUQ ‘િલિપ’  શGદ લ�Q �યા� હUQ આ 

શGદમ4 ‘િલ’  હ્ર7વ બોલાય < અM ‘િપ’ પણ હ્ર7વ બોલાય < અM એમ 
હોવાથી મા� બ~Sમ4 હ્ર7વ-ઇ વાપરવાનો < એ�Q હUQ નથી િવચારતો. હUQ તો 
મારા િચ�મ4 સQRહ કરવામ4 આfલા એ શGદના ¢£ય7વ\પM રજm કરતો હો  
છUQ. એનો અથa એ થયો B ZડણીM ^વિન અM િલિપ વvwના સQબQધો સા� 

Eટ¤Q લાiવળi < એના કરત4 એM આપણી E I શGદ સા� સQકળા�લી 
¢£ય7¥િત સા� વધા� લાi વળi <. ગUજરાતી Y� Zડણીદોષ વધા� ક� < 
એ માs Zડણીકોશ B બી� કોઈM દોષ �વાM બદD હUQ એમ કહીશ B આપણી 
ગUજરાતી Dખન�યવ7થા સા� Zડા�લી 7¥િત નબળી પડી ગઈ <. અM આમ 

થવા માs એક બાજU આપણી િશ�ણ�યવ7થા જવાબદાર < તો બીT  બાજU 
આપણી મા¦ભાષા પર�fની વફાદારીમ4 આfલી ઉણપ જવાબદાર <. મારા 
એક પણ િશ�B મM �ા� ય એમ નથી કyUQ B મારી Zડણી નબળી <.  એM 
પિરણા� આE પણ મારી Zડણી કાચી જ રહી ગઈ <.

ગUજરાતી Y� Zડણી જ ખોટી લ§ < એ�Q નથી. એ �યાકરણ પણ 
ખોટUQ લ§ <. મo તાEતરમ4 જ “સિ/ધ”મ4 Yગટ ક�લા એક Dખમ4 ગUજરાત 
સરકાર Bટ¤Q ખોટUQ ગUજરાતી લ§ < એના Bટલાક ન�ના આ�યા હતા. એમ4 
ગUજરાતી સાિહ�ય અકાદમી (ગ4ધીનગર) E ભાષા વાપ� < એનો પણ 

સમાfશ થાય <.  એટ¤Q જ નહp, મo આપણા Bટલાક અRગ¨ય સાિહ�યકારો, 
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‘) લખ,- . ગ0જરાતીમ6 જ લખ,- એવી 
એમની અ6તિરક :િત;ા હતી.’ અા વાત ડૉ. [બાળABણ 

અમરD] પાઠF કહી GયાH અI સૌ ચિકત થઈ ‘હO!’ 
ઉQચારી ઊઠSા. એમT કU0- F, ‘અI બહ0 બહ0 
સમVવતા : Fશવલાલકાકા, [Fશવ X0વ] અાટલી બધી 
મૌિલક સ-શોધનશિ[, \હદભરમ6 _ \હદબહાર પણ 

કી`તદા બ_.’  ‘ના, ભાઈ, હ0- a અ-bcDમ6 લખીશ તો 
પછી ગ0જરાતી_ વ6ચe કોણ ? અાપT તો બહારના 
િવfાનો_ પણ ગ0જરાતીમ6 વ6ચતા કરવા g.

− ઝiરચ-દ Iઘાણી
(જ/મ©િમ, 23.03.1938)

(કલમ અM િકતાબ, સQપાદક : મA/ª �ઘાણીમ4થી)
(“ઉkcશ”, માચl 2012)



ખાસ કરી' ()શ +ષી પછીના સાિહ2યકારોન5 અસ78ય લખાણો વ5ચી' 

એમ5 આવતા Aયાકરણદોષોની પણ એક યાદી બનાવી D. એ Eખકોમ5 
પાFક તો િદGહીની સાિહ2ય અકદામીના એવોડI્ઝ Lળવી NOલા D! એ 
યાદી સો એક પાન5ના PQતક Rવડી થાય D. આપણા ઘણા બધા 
સાિહ2યકારો' Vતકાળ વાપરત5  નથી આવડW7. એમ' Xા) કતY પડતો 
Zકાય અ' Xા) કતY પડતો ન Zકાય એની પણ ખબર નથી. એટ\7 જ નહ^, 
એમ' એક કાળમ5થી બી_ કાળમ5 કઈ રીa જb7 એ પણ નથી આવડW7. 
એમન5 લખાણોમ5 મોફdલોeકલ એિfLgટના પણ ઘણા બધા hiો D. ‘a’ 
અ' ‘એ’ના ઉપયોગ િવl તો અપાર અAયQથા hવતm D. Rમ +ડણીકોશના 
રચિયતાઓએ +ડણીના િનયમો બનાવતી વખa Oટલોક િવચાર ન કયd એમ 
‘એ’  અ' ‘a’ની વાત કરતી વખa પણ AયાકરણશાQoીઓએ યોpય િવચાર ન 
કયd. એક વાર હરિનશ _નીએ મ' qD\7 O 
બાrભાઈ, ગtજરાતી ભાષામ5 ‘એ’  અ' ‘a’ 

Xા) વપરાય? મu એમ' કv\7 O આ7ગળી 
ચ^ધી' બતાવી શકાય એના માw  ‘a’ 
વાપરવો અ' Rનો ઉxyખ અગાઉ થઈ ગયો 
હોય એના માw ‘એ’ વાપરવો.  પણ, આપણ 

મોટા ભાગના સાિહ2યકારો ‘a’ અ' ‘એ’' 
એકબી_ના પયYય તરીO વાપ) D.  કોઈ 
કvz O આ તો ભાષાપિરવતIન D; હt7 કહીશ 
O ના,  આ તો ગtજરાતી ભાષાના થઈ રvલા 
ધોવાણનો એક નZનો D.  હt7 R કvવા માગt7 
છt7 a એટ\7 જ O Rમ +ડણી કાચી D એમ 
આપણી h_{7 Aયાકરણ પણ કા|7 D.

તો પછી આનો ઉકE શt7? હt7 મા{7 
છt7 O આપ} +ડણીકોશમ5 આપવામ5 
આ~લા +ડણીના િનયમો' આR Qવીકારી 
શકીએ એમ નથી. તો સાL D�, �ઝા 
+ડણી' પણ Qવીકારી શકાય એમ નથી. એ 
સ7+ગોમ5 આપ} એક oી+ જ માગI 
શોધવાની જ�ર D.

+ડણી અ' +ડણી(ધારાના 
સ7દભIમ5 આ oણ અવતરણો વાચકો' ગમz એવી આશા :

(1) In practice, most languages do not have 
completely  consistent and predictable relationships 
between their  sounds  and letters. Even where this  might 
once have been the case, the incorporation of loan-words 
without respelling  and the retention of etymological 
spellings  or  spellings which represent older 
pronunciations make it likely  that there will be some cases 
where the spelling  of a word falls outside the normal rules. 
(From: Mark Sebba, “Spelling and Society”, Cambridge 
University Press, 2007).

(2) Orthographic change represents  the 
abandonment of written tradition and as  such it must cope 
with the gatekeepers of written tradition, the poets, 
priests, principals and professors, with the institutions and 
symbols  that they  create and serve, or  be destined to 
oblivion.  Indeed, the greater and grander the tradition of 
literacy, literature and liturgy in an orthographic 
community, the less likely that even minor  systematic 
orthographic change will be freely accepted and the less 
likely  that any orthographic change will be considered 
minor. (Fishman Advances in the creation and revision of 
writing systems 1977: XVI)

(3)To sum up, it seems  that successful reforms of 
orthographies,  whether  marginal modifications or  total 

replacements, are rare. Conservatism is almost always  the 
most attractive option for  the majority  of language users, who 
will be already-literate adults. The exception to this  is  where 
changes are motivated by  a desire for  symbolic renewal, as in 
the case of the script change from Cyrillic to Roman in 
Moldova and parts  of Central Asia. Here, the reform could be 
presented as  a part of being reborn as a new nation, looking 
West instead of East (or North) towards  Russia. By contrast, 
the attempts  to  reform orthography in the newly reunited 
Germany found a public already  tired of reform, unreceptive 
to further  ‘rebirthing’: Orthography  appeared to have become 
embroiled in a wave of more general anti-reform sentiment. 
For this was  only  one of a number of reforms undergoing 
extensive,  controversial and frequently inconsequential 

discussion at the time. (Johnson 
2000: 123) (From: Mark Sebba, 
“Spelling  and Society”, Cambridge 
University Press, 2007).
+ડણી(ધારાની તર�ણ કરતા Oટલાક િમoો 
‘e’  અ' ‘�’ના સ7દભIમ5 પણ Oટલાક hiો 
ઊભા ક) D. પણ, અહ^ થોડીક �રસમજ 

થાય D.  કોઈ પણ EખનAયવQથાના 
િવકાસમ5 R' હt7 હQતા�રની કરકસરના 
િનયમ તરીO ઓળખાb7 છt7 એ િનયમ પણ કામ 
કરતો હોય D.  ‘e’  અ�ર એક જ strokeથી 
લખી શકાય �ા) જ્ + ઈ (ક + ઈ =કી)ની 
Rમ લખીએ તો એમ5 � strokes  વપરાય. 
એ જ રીa ‘�’{7 પણ સમજવા{7. બીજt7, આ 
‘e’  અ' ‘�’નો hi +ડણીનો નથી.  એ તો 
pલીફનો hi D.  આપ} writing  system, 
orthography, script, spelling, glyph 
વગ) વ�F �દ પાડ�ા પછી જ આવી 
ચચYઓ ઉપાડવી +ઈએ Rથી ચચYમ5 
સરળતા રv અ' કોઈ' �રસમજ ન થાય.
માનવિચ�નો Qવભાવ જ ક7ઈક એવો D.  એ 

�5 શX હોય 2ય5 જ કરકસરનો ઉપયોગ ક). 
બ� ન ક). ‘e’  અ' ‘�’મ5 એ શX D. એટE 

એ' એ િનયમ લાગt પ�. બીR ન લાગt પ�. તL ગtજરાતીમ5 ‘ક’  એક જ Qટ�ોકમ5 
લખાતો +યો હz. એ જ રીa, ખ,  ઘ, ત, થ, ધ,  ન, પ,  ભ, મ,  ય, અ' વ પણ 

Oટલાક લોકો � Qટ�ોકમ5 લ� D તો Oટલાક એક જ Qટ�ોકમ5. એટE બીR પણ એ 
િનયમ લાગt તો પ� જ D. EખનAયવQથાનો િવકાસ ઘણ5 બધ5 પાસ5 પર આધાર 
રાખતો હોય D. તL શાના  પર લખો છો, 2ય5થી મ5ડી' તL શાના વ� લખો છો 
એ પણ એટ\7 જ મહ�વ{7 બની રvW7 હોય D. િશલાEખોની ભાષા જtઓ.  એના 
આકાર Oવા હોય D! પછી, મ7િદરોમ5 ત�ીઓ પર કરવામ5 આવત5 લખાણો 
જtઓ.  આ�િનક મ7િદરોની ત�ીઓમ5 તમ' જtદા જ hકારના મરોડ �ખાz. Oમ 
O હ~ ટ5કવા માwન5 ઓ_રો વધા) ધારદાર અ' વધા) સરળ બgય5 D.  મારા 
ઘરમ5 મારા દાદાએ વસા~લી ત5બ5ક�7ડી પરના અ�ર (વા�ય નથી પણ માર5 બાએ 
તાRતરમ5 વસા~લ5 વાસણો પરના અ�ર (વા�ય D.  એનો અથI એવો નથી 
કરવાનો O મારા દાદાના  જમાનાનો ક7સારો અભણ હતો.  એ' પણ અ�ર�ાન તો 
હW7 જ પણ એ છીણીથી નામ કોતરતો હતો.

‘Qટ�ોક’ માw ‘લીટો’, ‘લીટી’  O ‘ખસરો’ શ�દ વાપરી શકાય. તL + બી+ 
કોઈ ગtજરાતી શ�દ આપશો તો મ' ચો�સ ગમz.  પણ, + આપ} આ hકારના, 
અથYત Zળ hi સા� સીધા સ7કળા�લા ન હોય એવા hiો ઊભા કરતા રહીશt7 તો 
આપણી ચચY X5ક બીR વળી જz. એ ભયQથાનથી Fતવા Rb7 ખરt7.

Qવત7oતાqવm રા�ીય +ડણીનો 8યાલ હતો. 2યા) આપણા સા�રો અ' 
રાજકારણીઓ એb7 િવચારતા હતા O + આપણી પા� રા�ીય +ડણી હz તો 
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ત* વા- ઘડી1 ઘિડયાળ બતાવી બતાવી4 શ67 ક9વા માગો 
છો ? … => ? તમારા એકલા પાC જ નવાઈની ઘિડયાળ 
ના હોય ! અ* પણ Gખક ના હોત તો તમારી માફક રાડૉ 4 

રૉGK પ9રી4 લોકો અાગળ વટ મારતા હોત !
e.mail : mahendraaruna1@gmail.com

mailto:mahendraaruna1@gmail.com
mailto:mahendraaruna1@gmail.com


આપ# $%મ' રાજકીય, સ'/0િતક 3મ જ સામાિજક એકતાની /થાપના કરી 
શકીશ89. પણ, એ ;યાલ ઘણાએ /વીકાય? નહA. હB આપ# એક એવા સમયમ' 
Cવીએ છીએ Eમ' આ $કારનો ;યાલ કોઈ /વીકારH નહA. વIJીકીકરણK 
પગM સમાજમ' વIયિNકતાનો ;યાલ વધી ગયો P તો બીC બાજ8 રાRો 
ધીS ધીS સ'/0િતક રાTીયતાવાદ તરફ આગળ બધી રX' P.

આપ# એY9 માનીએ છીએ Z આ Z 3 ભાષા ફલાણી Z ઢAકણી ભાષા 
કરત' વધા^ શિNશાળી P. અK E શિNશાળી ભાષા હH એ જ ટકી રaH. 
પણ,  હકીકત એ P Z કોઈ પણ ભાષા /વભાB શિNશાળી નથી હોતી.  E 3 
ભાષાના ભાષકો જ ભાષાK શિNશાળી Z નબળી બનાવતા હોય P. ગ8જરાતી 
$%એ પોતાની ભાષાK રામ ભરોb cકી દીધી P. એક બાજ8 રાR આપણી 
ભાષાK સde બનાવવાના ગ9ભીર $યfો કરg9 નથી તો બીC બાજ8 $% પણ. 
બાકી E ભાષા પાb આશ^ દોhક હ%ર Eટલ' વરસોનો ઇિતહાસ હોય એવી 
ભાષાની આવી માઠી દશા હોઈ શZ ખરી? મl થોડ'ક વરસો પaલ' લno9 Z 
ગ8જરાતી ભાષા સde $%ની ગરીબડી ભાષા P. તો Zટલાક વાચકો મારા પર 
ઉrZરાઈ ગsલા. આપણી પાb  આ $કારનો ભાષા$tમ P. તાEતરમ' 
અSિરકામ' તિમલ અK 3oગ8 $%એ પોતપોતાની ભાષામ' એક એક uર ઊભી 
કરાવી P. તિમલ અK 3oગ8 $% તો હC હમણ' અSિરકામ' રaવા આવી P. 

પણ,  એમનો ભાષા$tમ એમK અહA wધી લઈ આxયો. ગ8જરાતી $% તો ક9ઈ 
Zટલ' ય વરસોથી  અSિરકામ' /થાયી થઈ P. વળી બી% દિyણ એિશયાની 
$% કરત' ગ8જરાતી $% પIb ટZ વધા^ wખી P. તો પણ એ $%એ અહAની 
zિનવ{સટીઓમ' ગ8જરાતી ભાષા અK સ9/0િતની uર ઊભી કરવા મા} ક9ઈ કz~ 
નથી. અ^,  uર ઊભી કરવાની વાત બાજ8 પર રહી, R' ગ8જરાતી $%ની 
વસિત વધા^ P એવા $�શની zિનવ{સટીઓમ' પણ �' ય ગ8જરાતી 
ભણાવાg9 નથી. �z જસ� Z ��યોક�મ' એક પણ zિનવ{સટી ગ8જરાતી િવષય 
નથી. Zિલફોર્િનયા Z િચકાગોમ' પણ �' ય ગ8જરાતી ભાષા ભણાવાતી નથી. 
ZKડામ' આટલા બધા ગ8જરાતીઓ P. �ય' પણ કોઈ zિનવ{સટીમ' ગ8જરાતી 
િવષય નથી. હ89 E કaવા માગ89 છ89 3 એ Z E ભાષાની કાળC સરકાર પણ ન M 
અK $% પણ ન M એ ભાષાનો નાશ નહA થાય પણ એની અિભxયિNની 
yમતા અK એ�9 સામાિજક મહ�વ તો ઘટી જ જવાન' P. આE ગ8જરાતી 
ભાષા એ $કારની પિરિ/થિતમ'થી પસાર થઈ રહી P.

હ89 Pક ૧૯૯૭થી અSિરકામ' ગ8જરાતી ભાષા ભણાY9 છ89. આ 
સમયગાળા દરિમયાન મK E ક9ઈ અ�ભવો થયા P એ સાu જ િવચારતા કરી 
cZ એવા P. અહA એના એક � નcના આ�9 છ89.

(૧) એક વાર હ89 એક Sળાવડામ' ગયો હતો. �ય' એક �ીમ�ત 
ગ8જરાતીભાઈ સા� મારો પિરચય કરાવત' મારા િમ�એ એમK ક�89: ‘આ 
બા�ભાઈ, z�નમ' ભણાB P.’

‘તS શ89 કામ કરો છો, બા�ભાઈ?’

‘હ89 ગ8જરાતી ભણાY9 છ89.’
‘એ તો બરાબર, પણ ક9ઈ કામ તો કરતા હશો K?’
(૨) મારા િડપાટ�S�ટના વડા સા� હ89 એક વાર ગ8જરાતી ભાષા અK 

સાિહ�ય સા� સ9કળાsલા એક અ�ગ�ય ગ8જરાતી વડીલK મળવા ગયો. 
^/ટોર�ટમ' ખાત' ખાત' એ વડીM મK Zટલો પગાર મ� P એ િવ� �છ્z9. 
મારા િડપાટ�S�ટના વડા એમK મારો સાચો પગાર કહી � એ પaલ' જ મl 
એમK મK E પગાર મળતો હતો એમ' દસ  હ%ર ડોલર વધા^ ઉSરીK મારો 
પગાર કહી દીધો. પછી ર/તામ' મારા િડપાટ�S�ટના વડાએ �છ્z9: બા�ભાઈ, 

તS તમારા પગારના સ9દભ�મ' જ�ઠ89 બો�યા. તમK �' એટલો પગાર મ� P? મl 
એમK ક�89: zિનવ{સટી ઓફ �િ�સલBિનયાની આબર8 રાખવા મા} હ89 જ�ઠ89 
બોMલો. � હ89 ગ8જરાતી $%K એમ કહ89 Z મl ભાષાિવ�ાનના બધા મળીK 
ચાલીસ  કોસ�સ લીધા P તો એનાથી એઓ $ભાિવત નહA થાય. પણ � હ89 
એમK એમ કહ89 Z મા^ િસMબસમ' એક �/તક P એની �કમત અઢીસો ડોલર 
P તો એનાથી એઓ $ભાિવત થઈ જH અK કaH Z હા�9, બા�ભાઈ બહ8 
ભા^ ભણી રXા P.

(૩) એક વાર મારા એક િમ� કોઈક અ�ગ�ય ગ8જરાતીK અક/મા3 

મળી ગયા.  વાતમ'થી વાત નીકળત' એ ગ8જરાતીએ મારા િમ�K �છ્z9: તS 
�લા બા�ભાઈK ઓળખો છો Z નહA? મારા િમ�એ હા પાડી. પછી એમ# 
ક�89:  ખરો  માણસ  P એ હ¡. ક¢ો-બારાખડી ભણાવવાના એ માણસ િસ£tર 
હ%ર ડોલર M P.

Rા^ મારા િમ�એ મK આ વાત કરી �યા^ મl એK ક�89: આ વાત g9 
બધ'K કરE. પણ, મારો પગાર એટલો જ રaવા �E.

એ વડીલ મા} ગ8જરાતી ભાષા ક¢ો-બારાખડીથી વધા^ ક9ઈ ન હતી.
(૪) એક વાર હ89 મારા િવ¥ાથ�ઓK લઈK એક ભારતીય /ટોરમ' 

ગયો.  મK એમ Z એઓ �ય' જઈK ગ8જરાતી ખા¥પદાથ? િવ� વધા^ સારી રી3 
સમC  શકH. એ /ટોરનો માિલક ગ8જરાતી હતો. મK મારા િવ¥ાથ�ઓ સા� 
ગ8જરાતીમ' વાત કરત' �ઈK એ ભાઈએ મK ક�89:  ધોિળયા ય ગ8જરાતી બોM 
PK ક'ઈ. મK થz9 Z લાવ આ બાબત પર જરા ગવ� લઈ Mવા �. એટM મl ગવ� 
Mત' ક�89: હા, હ89 એમK ગ8જરાતી ભણાY9 છ89. પછી એમ# મારા િવ� Zટલાક 
$¦ો �છ§ા. Rા^ એમ# %�z9 Z આ લોકોએ મK Pક ગ8જરાતથી અહA 
ગ8જરાતી ભાષા ભણાવવા મા} બોલાxયો P �યા^ એમ# મK ક�89: અ^ યાર, 
મK ક�89 હોત તો હ89 કલાકના બાર ડોલરના ભાB ગ8જરાતી ભણાવી આપત. મl 
એમK ક�89:  હC  પણ મોડ89 થz9 નથી.  તS તમારો સી.વી.  આ લોકોK મોકલી 
આપો. પણ, એ પaલ' મા^ એક $¦ P :  ‘હ89 ¨©યો’  અK ‘મl Zરી કાપી’ આ 
બªt વા�ો «તકાળમ' P એમ છત' એકમ' ‘હ89’  Zમ અK બી%મ' ‘મl’  Zમ? એ 
િવ¬ાK મK જવાબ આયો:  એ તો એમ જ હોય P. બાપદાદાના જમાનાથી 
એમ જ ચાલg9 આxz9 P !

•
ભાષકો પરાિધન હોય P પણ અ®ક ભાષાઓના જ. બધી ભાષાઓના 

નહA. અK આ હકીકત જ બતાB P Z ભાષકો જ E 3 ભાષાK શિNશાળી 
બનાવી શZ.  હ89 મા�9 છ89 Z અ9�tC એક શિNશાળી ભાષા P. એટલી બધી 
શિNશાળી Z એનામ' બીC ભાષાઓK મારી નાખવાની મહ£મ શિN P. 

આ અિભ$ાય મારો નથી. ભાષાિવ�ાનના એક ¯બ જ ¨ચી કyાના એક 
સામિયકમ' વષ? પaલ' $ગટ  થsલા એક સ9શોધન �પરમ' આ વાત કરવામ' 
આવી P. અ�tC પછી બી� ન9બર રિશયનનો આB P.

ભાષાિવ�ાનીઓ �  $કારના બહ8ભાષાવાદની વાત ક^ P. એક ઉSરણ 

ક^, બી� બાદબાકી ક^. ઉSરણ કરતા બહ8ભાષાવાદમ' અ9�tC Eવી ભાષાઓ 
સ9શોધનના /ત^ વપરાય અK એનાથી ગ8જરાતી Eવી ભાષાઓ સde થાય. 
બાદબાકી કરતા બહ8ભાષાવાદમ' અ�tC Eવી ભાષાઓ ગ8જરાતી Eવી 
ભાષાઓ�9 /થાન લઈ M. Zટલાક િવ¬ાનો એY9 કa P Z ગ8જરાતી ટકી રaH. 
પણ,  કયા /વ°પમ' એ િવ� એ ઝાઝી  વાત કરતા નથી.  અમK એY9 કaવામ' 
આB P Z લોકો E ભાષા વાપ^ એ વગ�મ' ભણાવો. એની સાS એક 
આ9તરરાTીય કોન્ફર�સમ' દલીલ કરત' મl અસ9;ય લખાણો આપણ' ગ8જરાતી 
અખબારોમ'થી અK ટીવી પરથી આય'. એક ઉદાહરણ હg9: વડોદરાના એર 
પોટ� પર Mન સા� બડ� હીટ થત' રહી ગz9 (િદxયભા/કર). હB � હ89 આ 

ભાષા વગ�મ' ભણાY9 તો શ89 થાય? હા. ગ8જરાતી અવrય ટકી રaH પણ આ 
/વ°�. અSિરકામ' મl એક માK આY9 વા� બોલત' સ'ભ�લ': �ટા બના�9 
(Z�9) ખોલી (છોલી?) આ�9 Z?

સૌ પaલો $¦ તો એ �છવા Eવો  P Z આપ# �ડણી કોK કહીએ 

છીએ? મl અગાઉ પણ લ;z9 હg9 અK એ�9 અહA �નરાવત�ન કર89 છ89: ગ8જરાતી 
મહદ ્ અ9H syllabic ભાષા P અK અ9�tC alphabetic ભાષા P. આમ 
હોવાથી ગ8જરાતીમ' આપ# સૌ પaલ' તો syllableની રચના કરત' હોઈએ 
છીએ. � ¨ઝા �ડણી પાb િવચારીએ તો આપ# એમ કaY9 પડH Z 
ગ8જરાતીમ' ‘િક’,  ‘િખ’,  Z ‘ક�’  Z ‘¯’  Eવા િસMબ�સ  નથી. Zવળ  ‘કી’  Z ‘ખી’ Z 
‘ક�’ Z ‘³’  Eવા જ િસMબ�સ  P.  આ િવધાન /વીકારY9 જરાક અઘર89 પડી %ય. 
બની શZ Z હ89 ¨ઝા �ડણીથી }વાsલો નથી એટM મK એY9 લાગg9 હોય. 
ગ8જરાતી બાળક ક¢ો શીખતી વખ3 હકીકતમ' તો cળ િસMબલ શીખતો હોય 
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!. પછી બારાખડી શીખતી વખ- એ બી/ િસ2બલ કઈ રી- બનાવાય એ 

િવ8 શીખતો હોય !.  અ< શ=દ લખવા?@ શA કB CયાB એ હકીકતમE તો 
ગGજરાતીમE િસ2બIસ< કઈ રી- ગોઠવવામE આL ! એ િવ8 શીખતો હોય 
!. અMNO શીખP@ બાળક સૌ પSલE આલ્ફાVટ શીખતો હોય ! અ< પછી એ 
આલ્ફાVટ< કઈ રી- ગોઠવવામE આL ! એ િવ8 શીખતો હોય !.  એનો અથY 
એ થયો Z ગGજરાતી [ડણી]યવ^થા V ^તરીય ! _ાB અ@M`O [ડણી 
]યવ^થા એક ^તરીય !. ગGજરાતી [ડણી ]યવ^થા િસ2બલની રચના અ< 
િસ2બલની ગોઠવણી એ Vની સાb  સ@બ@ધ ધરાL !. એટ2 ગGજરાતી [ડની V 
^તB ખોટી પડી શZ: એક તો િસ2બલના ^તB અ< બીજG@ - િસ2બલની 
ગોઠવણીના ^તB.  _ાB હG@ ‘નિદ’  એમ લd@ CયાB હG@ એમ કહીશZ મN અહe ‘દી’ 
િસ2બલ< બદ2 ‘િદ’ પસ@દ કયf ! g બરાબર નથી. hઝા [ડણી એj@ Zહવા 
માk ! Z ગGજરાતીમEથી ‘િદ’  કાઢી જ નાખો. એટ2 બાળZ ‘દી’  જ લખવાનો 
રS. બી/ શ=દોમE હG@ એમ કહીશ Z hઝા [ડણી 
િસ2િબક 2ખન પmિત< આલ્ફાVટીક 2ખન 
પmિતમE nરવવાની તરnણ કB !.  _ાB 
િવoાપીઠના કોશકારોએ સ@^pતની તરnણ કરી CયાB 
એમના મનમE કદાચ V qrય હs: એક - આપણો 
વાસો /ળવી રાખવાનો, અ< બી[ - એ વારસા?@ 
જતન કરવાનો. પણ,  આમEની બીO ઘટના ન 
બની. આuિનકતાવાદી વલv આપણ< સ@^pત 
ભાષાથી ઘણા દyર કયz. આg પણ સ@^pત?@ િશ{ણ 

|બ જ કથળી ગr}@ !. Zટલાક< એ વાત /ણી< 
આ~યY થs Z હG@ ગGજરાતમE રહી< નહe પણ અહe 
અ�િરકામE આ]યા પછી સ@^pત ભાષા શી�યો છG@. 
એનો અથY એ થયો Z સ@^pત સાbનો આપણો 
સ@બ@ધ આટલો બધો નબળો પડી જs એj@ 
[ડણીકોશના રચિયતાઓએ િવચા�� જ ન હP@.
!ડણીદોષ િવનાની ભાષા :

આ ની� અાપી બોધકથા મN ૧૭મી 
ઓ�ટોબર, ૨૦૧૦ના રોજ લખી હતી.  આg આ 

બોધકથા મ< ઘણી �^Pત લાk ! :
એv ક�G@ : અ� અમારી ભાષાની [ડણી 

એટલી બધી સરળ  બનાવી દીધી ! Z [ કોઈએ 
એમE �લ કરવી હોય તો પણ ન કરી શZ. મ< એની 
વાતમE રસ પડ�ો. મN એ< �છ્�@: એવી Zવી ભાષા 
gમE કોઈ [ડણીદોષ જ ન કરી શZ? એv ક�G@ Z 
એક જમાનામE ત� વાપરો છો એમ અ� પણ હ્ર^વ-દીઘY વાપરતા હતા અ< 
gમ તમાB CયE  થP@ એમ અમાB CયE પણ થP@. અમારા મોટા ભાગના માણસો 
[ડણીદોષ કરતા. પછી અ� સરકાર< ક�G@: ભાષા બચાવો, હ્ર^વ-દીઘY વ��નો 
�દ કાઢી નાખો.  એ સાb  સરકાB /Sર ક��: રા_ના િવકાસ મા�  આપv 
આપણી ભાષામEથી હ્ર^વ-દીઘY વ��નો �દ કાઢી નાખવાની /Sરાત કરીએ 
છીએ. હL દBZ Zવળ  દીઘY જ વાપરવE. એ /Sરાત પછી અમ< એમ Z હL 

કોઈ પણ માણસ [ડણીદોષ નહe કB.  પણ, અ� ધા�� હP@ એના કરતE જરા 
hu@ થ�@. 

જyની �ઢીના લોકો, અલબ� આદત< કારv, હ્ર^વ-દીઘY બ�` 
વાપરતા ર�ા અ< એઓ પSલEની gમ જ [ડણીદોષ કરતા ર�ા. એ< કારv 

ઘણી બધી અરાજકતા ઊભી થવા મEડી. અ� સરકાર< ક�G@: આj@ ન ચા2. 
રા_ના િવકાસ મા�  આપણા લોકો એક જમાનામE આપણી ભાષામE હ્ર^વ-
દીઘY વ��નો �દ જળવાતો હતો એ વાત �લી /ય એવી દવાની શોધ કરો. 
સરકાB ભાષા-hટવ��ાિનકો< બોલાવી< ક�G@ Z ભાઈ, શોધી કાઢો એવી દવા. 
hટવ��ાિનકોએ અઢી દહાડામE જ એવી દવા શોધી કાઢી. સરકાB g લોકો હO 

પણ હ્ર^વ-દીઘY સાb સ@કળાrલો [ડણીદોષ કરતા હતા એ બqધE< એ દવાનE 
એક એક ઈ�g�શન આપી દીધE. [ Z,  તો પણ Zટલાક લોકો એવા ર�ા ખરા 
gઓ હ્ર^વ-દીઘY વ��નો �દ �લી શકતા જ ન હતા. સરકાB એ લોકો< 
ગGજVિરયામE ખાસ ઊભી કBલી ભાષા-યાતના છાવણીઓમE મોકલી આ�યા.

એ લોકો?@ CયE શG@ થ�@ એની હO કોઈ< ખબર નથી. પછી અ� 

સરકાર< ક�G@ Z આપv હL એક પણ માણસ [ડણીદોષ કરતો નથી એની 
ખાતરી કરી 2વી [ઈએ. એટ2 સરકાB એક ઢ@�રો પીટ�ો: g માણસ આપણી 
ભાષામE [ડણી�લ કરs એ< દસ  લાખ Aિપયાનો એવોડY આપવામE આવs. 
એ ઢ@�રો સEભળતE જ લોકો વળગી લા�યા [ડણી�લ કરવા. પણ, કહG@ તો 
કોઈનાથી [ડણી�લ થાય. તો પણ Zટલાક લોકોએ અ{ર�મ આડોઅવળો 
લખી< સરકાર સમ{ એવો દાવો કયf Z હO પણ આપણી ભાષામE [ડણીદોષ 
શ� !. એ બધાએ સરકાર પા  દસ દસ લાખ Aિપયા મા�યા અ< સરકાB એ 

બધE< દસ દસ લાખ આ�યા. અમારી સરકાર 
સા� જ િવકાસ< વBલી !.  ભાષા શGm રS એ 
મા� એ બqu@ જ કરી છyટવા ત�યાર !. 
એટ2 સરકાB પાછા �લા hટવ�દો< બોલા]યા 
અ< ક�G@: લોકો અ{ર�મમE �લ ન કB એ મા� 

રસી શોધી કાઢો. hટવ�દોએ ચાર દહાડામE જ 
એવી રસી શોધી કાઢી. અ< દસ િદવસમE જ 
અમારી સરકાB તમામ લોકો< એ રસી આપી 
દીધી. પછી ભા�r જ કોઈ અ{ર�મની �લ કરP@ 
અ< [ એવી �લ કરP@ તો એ< લોકો દવાખા< 
લઈ જતા અ< દા¡ર એ< �લી રસીનો ભાB 
ડોઝ આપી ¢તા. [ Z,  ઘણી  વાર એ ડોઝની 
આડઅસર થતી.  Zટલાક લોકો �ાBક ��ટની 
જ�યાએ શટY અ< શટYની જ�યાએ ��ટ 
પSરવાનો �ય£ કરતા. પણ, એ< [ડણીદોષ ન 
કSવાય એટ2 સરકાB એવી ઘટનાઓ< કૌટG@િબક 
�¤ો તરીZ ઓળખાવી બાજG પર ¥કી દી¦લી. 
મN ક�G@ એમ અમારી સરકાર િવકાસ< વBલી !. 

એv ન§ી ક�� હP@ Z કોઈ પણ સ@[ગોમE 
આપણી ભાષા< [ડણી�લ ન થાય એવી 
બનાવવાની !. એટ2 સરકાB ફરી એક વાર ઢ@�રો 
પીટ�ો:  g કોઈ [ડણી�લ કરs એ< દસ લાખ 

Aિપયાનો એવોડY આપવામE આવs. એટ2 
Zટલાક લોકોએ આ¨ધડ અ?^વાર ¥કી< 

સરકાર< બતાવી આ��@ Z જGઓ હO પણ આપણી ભાષામE [ડણીદોષ શ� 
!. [ Z, આ વખ- નીિતશા^©ીઓ વ�� પડ�ા. એમv એક દાશYિનક �¤ 

ઊભો કયf: /ણી [ઈ< કરવામE આLલી �લ< �લ કહી શકાય ખરી? સરકાB 
એક પ@ચ Vસાડ્�@ અ< એ પ@ચ< સાડા ©ણ કલાકમE આ �¤નો ઉZલ લઈ 
આવવા?@ ક�G@.  પ@� પણ સાડા ©ણ કલાકમE જ એ �કારના લખાણ< [ડણી 
�લ કSવાનો «કાદો આપી દીધો. 

પછી, સરકાB એ લોકો< દસ દસ લાખ Aિપયા આ�યા અ< ફરી એક 
વાર �લા hટવ�દો< -ડાવી< ક�G@ Z અ?^વાર< િનય@િ©ત કરવાની દવા શોધી 
કાઢો. hટવ�દોએ |બ �ય£ો કયz પણ એમ< એવી દવા ન જડી. એટલામE એક 
ભાષાનો /ણતલ [શીડો આ]યો. એv આખી ¬જદગી [ડણી ધારાની 
ચળવળ ચલાવવા િસવાય બી[ કોઈ ધ@ધો કયf જ ન હતો. એv ક�G@: 
ભાષામEથી અ?^વાર કાઢી નાખો.  એ સાb જ િવકાસ< વBલી અમારી સરકાB 
પણ /Sરાત કરી:  ભાષામEથી અ?^વાર કાઢી નાખો. પછી,  અમારી 
ભાષામEથી અ?^વાર કાઢી ન@ખાયો. પછી સરકાB ક�G@: g કોઈ અ?^વાર 
વાપરs એ< ગGજVિરયામE મોકલી આપવામE આવs. 
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ઓળખાણ હોય તો જરાક કSવડાવો <,
બહG નિહ પણ એક V વાદળ મ@ગાવો <.

હs આગળનો બાકી િહસાબ તો પતાવી દઈશG@,
�ોિમસ ઝાડ પEચપ�ચી Zs તો વાવી દઈશG@,
જરાક CM< કહી< ચીઠી લખાવો<,

બહG નિહ પણ એક V વાદળ મ@ગાવો <.

V આ@ખની શરમ પણ હL ®રજ �E રા¯ !,
એ તો ઊગતાની સાb જ બ/વવા લાk !.
એ, ખાલી ચાર-પEચ િડMી ડાઉન કરાવો<,
બહG નિહ પણ એક V વાદળ મ@ગાવો <.

આ સાSબ< ઠીક ભાઈ લીલી વાડી !,

< ફરવા< મા� પાછી AC ગાડી !.
ઓણ Bશ¬નગમE AC?@ કરાવો<.
બહG નિહ પણ એક V વાદળ મ@ગાવો <.

(૨૯ / ૬ / ૨૦૧૦, અમદાવાદ)

e.mail : makmehul@gmail.com

mailto:makmehul@gmail.com
mailto:makmehul@gmail.com


હ" અમારા 'શમ) વિ,ત ઘટી  ગઈ 3, અ4 ગ5જ7િરયામ) વધી ગઈ 
3. બીજ5;, હ" અમારા 'શમ) કોઈ >ડણીAલ કરC; નથી. પણ સ)ભIJ; 3 K 
ગ5જ7િરયાના લોકો હL પણ >ડણીAલો કM 3. પણ, આની સમાOતM એક 
બીL પણ િવિચR ઘટના બની 3: અમારા Sય) બાળજOમનો દર ઘટી રVો 3 
અ4 ગ5જ7રિરયામ) વધી રVો 3. સરકારમ) િવકાસની વાત કરતા Kટલાક લોકો 
આ ઘટના માW >ડણીદોષ િવનાની ભાષા4 જવાબદાર ગણાવવા મ)ડYા 3. 
એઓ ક[ 3 K સરળ >ડણી4 કાર\ આપણા 'શના નાગિરકો તમામ ]કારની 
સજ^નશિ_ ગ5માવવા લા`યા 3.

•
English [ʃ] આટલી રીa લખાય 3: sugar, sha, schist, issue, 

mansion, mission, conscious, ocean, suspicion, chaperone. 
(Writing  System: Columas, Cambridge University, 
2003મ)થી). તો પણ કોઈ એમ નથી ક[C; K અ;cdL સ[લી બનાવો.  બીe 
f) ય નહg તો ગ5જરાતમ) તો આપ\ અ;cdL સ[લી બનાવવાની ચળવળ 
ઉપાડવી >ઈએ. Kમ K > ગ5જરાતી બાળકો4 ]વત^માન ગ5જરાતી 
>ડણીiયવ,થા અઘરી પડતી હોય તો એમ4 અ;cdL >ડણીiયવ,થા પણ 

અઘરી પડવી >ઈએ. Kમ K અ;cdLમ) પણ એક જ jવિન માW એક કરત) વધાM 
િચkનો 3 અ4 એક જ િચkન માW એક કરત) વધાM jવિનઓ 3. એl; તો ન 
જ બ4 K ગ5જરાતમ) બાળકો 7 મગજ સાm જનમત) હોય.  એક અ;cdL ભાષા 
શીખવા માW અ4 બીજ5; ગ5જરાતી ભાષા શીખવા માW.  આશા રાખીએ K eઓ 

‘સરળ >ડણી iયવ,થા’ની તરnણ કM 3 એઓ આ ]oનો પણ જવાબ 
આપp. આપણી ચચq િસrાOતની 3, કોઈ iયિ_ની નથી.  માર5; કામ e a 
િસrાOતની બૌિrક ચકાસણી કરવા tરC; મયqિદત 3.

હ5; એમ નથી ક[વા  માગતો K >ડણીમ) કોઈ પિરવતત^ન ન જ કરી 
શકાય. Kટલ)ક પિરવત^નો આપuv  થત) હોય 3, Kટલ)ક સભાનતાtવ^ક 
કરવામ) આવત) હોય 3.  પણ,  એ બwd ]કારન) પિરવત^નોમ) અિનયિમતતાઓ 
તો રહી જ જવાની.  મરાઠી ભાષાy; ઉદાહરણ અપાJ; 3. પણ, એમ) ય અ;િતu 
તો 7 િચkનો રહી જ zય 3. મોટા ભાગના, ખાસ કરી4 અuિરકન 

સ;રચનાવાદીઓ પછીના ભાષાવ|}ાિનકો, એક વાત સાm સ;મત થાય 3 K 
આપ\ શ~દના �િખત,વ�પ4 એના સમc ,વ�પમ) યાદ રાખતા હોઈએ 
છીએ અ4 લખતી વખa આપ\ એ ,વ�પ4 કાગળ પર ઉતારતા હોઈએ 
છીએ. ગ5જરાતી ]z >ડણીમ) Aલો કM 3 એની પાછળy; એક કારણ એ 3 K 
એની ભાષાની >ડણીiયવ,થા સાm સ;કળા�લી ,�િત ઘણી બધી નબળી પડી 
ગઈ 3. મોટા ભાગની ભાષાઓમ) આl; થાય 3. અ;cdL  ભાષા પણ એનાથી 
�_ નથી.  એનો અથ^ એ થયો K > આપ\ >ડણી iયવ,થા મજ�ત બનાવવી 
હોય તો  આપ\ સૌ પ[લ) તો એન) કારણો શોધવ) >ઈએ. �ઝા >ડણી સાm 

સ;કળા�લા મોટા ભાગના મહાyભાવો એ માW  >ડણીકોશ4 અ4 એમ) 
આપવામ) આ"લા >ડણીના િનયમો4 જવાબદાર ગણા" 3. e બરાબર 
નથી. > >ડણીકોશના િનયમો બરાબર રચવામ) ન આiયા હોય તો આપ\ એ 
િનયમો4 ફરીથી રચવાનો ]યાસ  કરવો >ઈએ. અ4 > કોઈ સ;રચનાગત 

કારણોસર આપ\ એમ કરી શકીએ એમ ન હોઈએ તો એ િવ� આપ\ બધ)એ 
િવચારl; >ઈએ. હ5; માy; છ5; K આપણી >ડણી નબળી પડવા માW એક બાજ5 
આપણી િશ�ણiયવ,થા જવાબદાર 3 તો બીL બાજ5 આપણી ગ5જરાતી 
ભાષા પરS"નો બદલા�લો અિભગમ પણ જવાબદાર 3. અ;cdLમ) >ડણીની 
Aલો કરતો  માણસ  આપણ4 અ}ાની લાગp. ગ5જરાતીમ) >ડણીAલ કરતો 
માણસ  આપણ4 ઝાઝો �;ચp નહg. પિરવત^નો કરાય પણ ભાષા4 ઓછામ) 
ઓછી ‘પીડા’ થાય એ રીa પિરવત^નો કરવ) >ઈએ.

જયOત કોઠારીની દલીલનો અથ^ એવો કરી શકાય ખરો K �) 
]િતકારની શfતા વધાM હોય અ4 �) વત^માન >ડણીiયવ,થાની ,વી�િતy; 
]માણ વધાM હોય Sય) >ડણી �ધારો ન કરો તો ચા�? ગ5જરાતમ) ૨૦૦૧ની 
વિ,તગણતરી ]મા\ ૬૯.૯૭% અ�ર}ાન હC;. એમ)ના Kટલા ટકા માણસો 
�ઝા >ડણીમ) લ� 3? તમ4 તો ખબર 3 �ાM અમદાવાદમ) �ઝા 
>ડણીની તરnણમ) સરઘસ નીકIJ; SયાM એમ) Kટલા માણસો >ડાયા હતા.

વાત રહી મરાઠીની. કોઠારી ક[ 3 K હ" મરાઠીમ) Kવળ દીઘ-̂ઈ જ 

લખાય 3 પણ મ� હમણ) જ મારા મરાઠી િવષયના ]ોnસર સાm વાત કરી. એ 
ક[ 3 K મહારા� સરકાM >ડણીના િનયમો બનાiયા 3 પણ એ એટલા બધા 
સ;ક5લ 3 K લોકો એ િનયમો વ)ચતા પણ નથી. એ\ એમ પણ ક�5; K ના, અu 
હL ‘કિવ’ જ લખીએ છીએ. હ" કોઠારીએ આ માિહતી f)થી  લીધી 3 એ 

િવ� એમ\ ક;ઈ લ�J; નથી. વ�મ), હ5; પણ મરાઠી ભાષા િવ� વધાM zણતો 
નથી. એ સ;>ગોમ) હ5; “મહારા� ટાઈ�સ”ની આજની આ�િ�નો એક ફકરો 
અહg �કીશ:  नदीमला भटकळ+ ,द-लीत बोलाव2 आिण 6फोटक8 त9च 

ड<टो+टर+ भर2ली एक कापडी ,पशवी ,दली. ती 6फोटक8 १३ / ७Dया 
6फोटात वापरFयात आ2 होH,  अ9ही सKगFयात आ2. नकी याला दीड 
लाख NपO किमशन PहणQन भटकळ कडQन RFयात आ2 होH. नदीम 

आिण नकी यKनी दोन अSिTटवा चोर-या Uयाचाच वापर 6फोटात 

करFयात आला होता. त9च अVय दोन बाईकही UयKनी चोर-या होUया 
पण Uयाचा उपयोग पYढ< करणार होH PहणQन ,बहारम[O ठ<वFयात आ-या 
होH . Uयाही एटीएस+ ज^त _-या आ`त .  ( h t t p : / /

m a h a r a s h t r a t i m e s . i n d i a t i m e s . c o m / a r t i c l e s h o w /
11602916.cms) અહg ,द-लीत,  आिण, ,पशवी, ,दली, eવા શ~દોમ) 
હ્ર,વ-ઇ 3 �ાM भर2ली कापडी, ,पशवी eવા શ~દોમ) દીઘ-̂ઇ 3. આ 

સાિબત કM 3 K મરાઠીમ) હL પણ ઇ-ઈ વ ¡નો ¢દ જળવાય 3.  અ4 આ 
એ વાત પણ સાિબત કM 3 K જયOત કોઠારી ખોટા 3. 

એ જ રીa મલયાલમ ભાષાનો ]o પણ જ5દા ]કારનો 3. એક તો એ 

ભાષા 'વનાગરીમ) લખાતી નથી. વળી, એમ) e nરફારો કરવામ) આiયા 3 
એ ડાયા£ીટીક tરતા. અ4 એ પણ સ;J_ અ�રો tરતા. એ �ધારા વત^માન 
�ખન iયવ,થા4 ‘ઈz’ ન થાય એ રીa ¤ચવવામ) આ"લા 3.  વ� િવગત 
માW  જ5ઓ: P. N. Kunjan Pillaiનો મલયાલમ >ડણીઆયોજન પરનો 
અ[વાલ. એનો અથ ̂એ થયો K અહg પણ જયOત કોઠારી  �ળ વાત સમજવામ) 
િનષ્ફળ ગયા 3. મલયાલમમ) e ક;ઈ પિરવત^નો લાવવામ) આiય) 3 એ 
િ]Oટgગ WકનોલોL4 સરળ બનાવવા માW  લાવવામ) આiય) 3. એl; તો 
ગ5જરાતમ) પણ f) નથી બOJ;. િશરોMખા પારસી અખબારોએ કાઢી નાખી. એ 

જમાનામ) 7 જ િવરામિચkનો (આમ તો એક જ િચkવ) વાપરવામ) આવત) 
હત). પછી, આપ\ ધીu ધીu શ~દો વ ¡ અવકાશ �કતા ગયા. શ�આતમ) એ 
અવકાશની જ`યાએ ટપક5; �કતા હતા. પછી, એ ટપક5; પણ ગJ;. પછી, અ;cdL 
ભાષાન) િવરામિચkનો વાપરવા મ)ડYા.  આ બ�; ‘આયોજન’ ભાષાિવ}ાનીઓ 

e4 covert planning ક[ 3 એના જ એક ભાગ �¦ થ�§;.
ચચq કોની સાm  કરાય? આ એક દાશ^િનક ]o 3. �ઝા >ડણીના 

સમથ^કો4 7  જ¨થમ) વહ�ચી શકાય. એક જ¨થ પા© ભાષાિવ}ાનની ઔપચાિરક 
કહી શકાય એવી કોઈ તાિલમ નથી. અ4 બીz જ¨થ  પા© ભાષાિવ}ાનની 
તાિલમ 3 પણ એ તાિલમ કાળc,ત થઈ ગ�લી 3. એ લોકો ભાષાિવ}ાની 
તરીK જન�યા પછી મોટા જ નથી થયા. એઓ હL વણqSમક ભાષાિવ}ાનનો 
«ઘરો વગાડYા કM 3.  કોઈ ક[p K અu ગ5જરાતી ભાષા બોલીએ છીએ, 
લખીએ છીએ,  એટ� અમ4 અિધકાર 3 ક;ઈ પણ ક[વાનો. આ તો રિત£ીડાનો 
અyભવી gynecologist હોવાનો દાવો કM એવી વાત થઈ.

,¦િનશ ભાષાની >ડણીમ) �ધારાની બાબતમ) પણ જય;ત કોઠારી 
ખોટા 3.  અહg,  િવિકપીિડયામ) e લ�J; 3 એ હ5; ટ)ક5; છ5;: In spite of the 
regular  orthography of Spanish (especially  when compared 
to English), there have been several initiatives to  reform its 
spelling: Andrés  Bello succeeded in making his proposal 
official in several South American countries, but they  later 
returned to  the standard set by  the Real Academia Española.
[21] Another initiative, the Ortografia Fonetika Rasional 
Ispanoamerikana, remained a curiosity. Juan Ramón 
Jiménez proposed changing ⟫ge⟫ and ⟫gi⟫ to  ⟫je⟫ 
and ⟫ji⟫,  but this  is only  applied in editions of his  works 
or  those of his  wife, Zenobia Camprubí. Gabriel García 
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Márquez raised the issue of reform during  a congress  at 
Zacatecas, most notoriously  advocating for the suppression 
of ⟫h⟫, which is mute in Spanish, but,  despite his 
prestige, no serious  changes were adopted.  The Academies, 
however,  from time to time have made minor changes,  such 
as  allowing  este instead of éste (‘this one’), when there is  no 
possible confusion. (http://en.wikipedia.org/wiki/
Spanish_orthography#Reform_proposals). અહ# ચો&' લ&)* + 
, ,ટલાક 0ડણી 4ધારા 7વીકાય: પછી સરકા> ?ળ 0ડણી તરફ પાછા વળC* 
પડ્)* હE*.

જમHન ભાષામL 0ડણી 4ધારો કઈ રીN અO ,વો થયો એ િવS Tણવા 
મ ા U વ L ચ ો : h t t p : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
German_orthography_reform_of_1996

અO આ: Sally A.  Johnson “Spelling  Trouble: 
Language, Ideology  And The Reform Of German 
Orthography” (Multilingual Matters Limited, 2005)

EકW ભાષાની બાબતમL પણ કોઠારી કાચા અO અZરા +.  EકW 
ભાષામL 0ડણી 4ધારા નથી થયા. આખી \ખન ]યવ7થા જ બદલવામL 
આવી હતી . જ_ઓ : ht tp: / /en.wikipedia .org/wiki /

Turkish_alphabet, http://home.vicnet.net.au/~ozideas/
wturk.htm, અO આC* કરવા માU ,ટલાક* સ*રચનાગત કારણો જવાબદાર 
હતL.

મb શdઆતમL કe_* હE* એમ આપf gલીફ અO 0ડણી વhi jદ 
પાડવો 0ઈએ. d અO ર્ અO ઊ (અહ# લખી શકાય એમ નહ# હોવાથી આમ 
આl)* +), m અO જ ્અO ઈ એ બધા gલીફ +.  એમL પિરવતHન લાવવાથી 
ભાષાO ખાસ પીડા નહ# પહni. એ જ રીN,  ઋ-p* રાજકારણ જરા જ_દા જ 
qકારp* +. સમr ભારતO તs ru (Krushna) અO ri (Krishna)મL 
િવભાિજત કરી શકો. 0 ,, િહtદી િફuમોO કારf, અ*rvmના વધતા qભાવO 
કારf અO આ*તિરક માઈrvશનO કારf હw ri (Krishna)p* વચH7વ વધE* 
Tય +.  ?ળ સ*7xતમL એ 7વર હતો. હw એ 7વર નથી રyો. હ_* તો  માp* છ_* , 
?ળ તzસમ શ{દોO એ જ qમાf લખવા 0ઈએ. ,મ , આપf |ા> પણ 
જdર પ} + zયા> આપf સ*7xત પા~ જઈએ છીએ.  �મ ,,  નવા શ{દો 
બનાવાના હોય zયા>. હા,  0 આપf ગ_જરાતી ભાષાO ડી-સ*7xતાઈઝ્ડ કરીએ 

અO અpવાદ , બીT કોઈ પણ સ*0ગોમL જdર પ} zયા> આપf આપણી 
બોલીઓ તરફ વળીએ તો કદાચ પિરિ7થિત જ_દા qકારની હ�. આપf એમ તો 
ક�વાના નથી , અમદાવાદથી �*બઈ જવા માU અ�િર)* સવારના આઠ વા� 
ઉપડ�. (અ�િર) = િવમાન, આિદવાસી બોલીમL)

હ_* સ*7xતનો િવ�ાન નથી પણ સ*7xત ભાષાના આ�િનક પાિણિન 
ગણાતા qો.  કાડ�નાએ ઋ અO લ� નો સ*7xત 7વરમL સમાwશ કય� +. જ_ઓ 
એમp* સ*7xત ભાષા પરp* qકરણ ‘ઈtડો-આયHન લbgwmજ’ �7તકમL.  સ*7xતO 
ગ_જરાતી ભાષાની જOતા ન માનતા હોઈએ તો એની સા� ઝગડો કરીO શ_* 
કરવાp*? 0ડણીકો� |ા> સ*7xતની તર�ણમL 0ડણી 7વીકારી zયા> જ 
સ*7xતાઈ�શન થઈ ગ)* હE*. �ઝા q7તાવ હw ડી-સ*7xતાઈ�શનની તર�ણ 
ક> +. સ*7xત પા~થી િલિપ આપf લઈ આ]યા છીએ. એમL ,ટલાક �રફારો 
પણ કય: +. હw એ �રફારો dિઢ બની ગયા હોવાથી એમL ઝાઝો �રફાર 
કરવાની જdર નથી. અp7વાર માU  Varma, Siddheshwar (1929), 

Critical studies  in the phonetic observations of Indian 
grammarians �7તક જ_ઓ. અછડતી માિહતી માU િવકીપીિડયાની આ 
એ t ટ � ી જ _ઓ : h t t p : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Anusvara#CITEREFVarma1929.

0ડ઼ણીત*�નો િવચાર કરતી વખN ભાષાિવ�ાનમL �O 
phonological awareness  તરી, ઓળખવામL આw + એની પણ વાત 
કરવી 0ઈએ. આપf બધLએ એક વાત નnધી હ� , |ા> બાળક ‘છોકરો’ 
�વો શ{દ વLચતL શી� + zયા> એ સૌ પ�લL ‘છો’ પછી ‘ક’  પછી ‘રો’ 
વLચતો હોય +. પછી િશ�, એO એ શ{દ વLચી  બતાw અO ક�: ‘છોક.રો’. એ 

સા� જ બાળક પણ ‘છોક.રો’ બો\ + અO પછી ધીs ધીs એ પોN � શ{દ 

શી&યો + એના િસ\બલ િવS સભાનતા ,ળવતો Tય +. મTની વાત એ + 
, આ આખી qિ�યામL િશ�કO પણ ખબર નથી હોતી , એ બાળકO ગ_જરાતી 
ભાષાp* િસ\બી�,શન શીખવા} + અO એ જ રીN બાળકO પણ ખબર નથી 
હોતી , એ ગ_જરાતી ભાષાp* િસ\િબફીકશન શીખી રyો +. અO અહ# બાળક 
એમ પણ નથી ક�વાp* , હ_* ‘છોક.રો’મL ‘ક’  ‘અ’  િવના બો�* છ_* એટ\ મા> એO 
ખોડો કરવો પડ�. ,મ ,, એ તો આપની ભાષાના �વિનત*�નો એક ભાગ +. 
એનો ફોનોલોmમL સમાwશ થઈ Tય +.  એનો અથH એ થયો , આપf આ 
ફોનોલોmકલ qો~સO પણ 0ડણીત*�થી બહાર રાખવો 0ઈએ.  0ડણીત*�ના 
�ન:આયોજન માU આ અO આવા ઘણા બધા q�ોની િવ7તારથી ચચ: થવી 
0ઈએ.

ગ_જરાતી ભાષામL ‘હ’નો q� પણ �બ �િચદો +. હ_* મમHર ની વાત 
નથી કરતો. ,મ , એ માU હ_* લાયક નથી. પણ, ‘બ�ન’ �વા શ{દોમL આવતા 
‘હ’ની વાત કર_* છ_*. સામાtય િનયમ એવો + , ,ટલીક બોલીમL |ા> �  7વર 
વhi હ ્આw zયા> એ હ ્દ ર થઈ જતો હોય +. હw જ_ઓ ‘બ�ન’મL શ_* થાય 
+ એ: bahen -> baen -> ben. પ�લL � 7વર વhiનો હ ્નીકળી ગયો. 
પછી ae નો િવ¡¢ ઍ થઈ ગયો. આ પણ predictable +.  એમ હોવાથી એ 

પણ 0ડણીમL ન આw તો ચા\. હ_* એમ ક�વા માગ_* છ_* , � ફોનોલોmકલી 
predictable હોય એO 0ડણીમL લાવવાની જર_ર નથી ,મ , એ તથાકિથત 
અિનયિમતતાની કાળm ફોનોલોmએ લઈ લીધી +.

‘પીઝો’  અO ‘>િડયામL’  �  જ_દા િક7સા +.  મO ‘>િડયા’ શ{દમL રસ 

પડી ગયો.  +ક વરસોથી ગ_જરાતી ]યાકરણશા7�ીઓ એC* ક�તા આ]યા + , 
ગ_જરાતીમL એક oblique િવભિ¤ + � દા.ત.  ‘છોકરો’  O -O લાગડીએ 
zયા> લા�. એટ\ , ‘છોકરો + O’  ‘છોકરાO’  બO. 0 ,,  હ_* આ વાત સા� સ*મત 
થતો નથી.  માર_* ક�C* એમ + , 0 �¥¦ગO િવભિ¤ લા� તો 7�ી¥લગO ,મ 

ન લા�.  હm 4ધી મb એવી કોઈ ભાષા 0ઈ નથી �મL િવભિ¤ ¥લગ qમાf 
ન§ી થતી હોય.  પણ,  પ*િડત પણ આC* ક� +,  ]યાસ પણ આC* ક� +, ¨સાઈ 
પણ આC* ક� +.  તમO આ©યH થ� , આ િવ� નમH  ̈ ક*ઈક જ_ª* ક�વાp* હE*. 
મO એના શ{દો યાદ નથી પણ એf એમ ક��* , આ ક*ઈ લય �C* +. આ 
વાતO િમ7�ીએ જરાક આગળ વધા>લી. પણ, એ ¥હમત કરીO આગળ જઈ 

શ«ા ન હતા. પણ, મb એનો િનયમ શોધી કાઢ્¬ો +.  હ_* માp* છ_* , આ 
‘>િડયો;’નો -ઓ’ એ િનયમO કારf -આ બO +. મારો િનયમ ક*ઈક આમ +: 
postposition phraseમL આવતા તમામ �િ¦ગ -ઓ અO ન�સ*ક¥લગ - 
-આ બની Tય +.”  હw આ િનયમ સાવ સાદો + પણ એO સમTવવો �બ 

અઘરો +. તs મO આ િનયમ િવગN સમTવવાp* ન ક�શો. પણ,  આ િનયમ 
નમHદ અO િમ7�ીની વાતO બીજગિણતની ભાષામL ?કી આ� +. હw � 
લોકો ‘>િડયોમL’  એમ ક�તા હોય એમf આ િનયમ 7વીકાય� નતી એમ કહી 
શકાય. એટ\ , એમf ‘-ઓ’O �¥¦ગ તરી, નથી 7વીકાય� પણ ?ળ અ*rvm 

ભાષામL �મ + એમ જ 7વીકાય� +. તમારL બાએ એO �¥¦ગ તરી, 
7વીકાય� +. અહ# સા®* શ_* અO ખોટ_* શ_* એ જરા પણ મહ¯વp* નથી. તમારL 
બાએ ગ_જરાતી ભાષાના qવતHમાન િનયમO સાચી રીN િવ7તાય� + એમ કહી 
શકાય અO બીTઓએ એO સાચી  રીN નથી િવ7તાય� એમ કહી શકાય. 

ભાષાિવ�ાનની આ જ મT +.  એ તમO સાચા અથHમL લોકશાહીના ભ¤ 
બનાવી ¨. 

ઉછીના લાવવામL આવતા શ{દોએ પણ આપણી ભાષાp* ‘rીન કાડH’ 
sળવC* પડE* હોય +. હ_* � શ{દો આ�*. સૌ પ�લL baby શ{દ લો.  એ 

શ{દO આપf /bebi/ તરી, 0યો.  પછી એના પાછલા -iO આપf 7�ી¥લગ 
તરી, 0યો. પછી આપf આ એક dપઘટક ધરાવતા શ{દO beb + i એમ � 
dપઘટકમL વહbચી ના&યો. પછી, એp* �¥¦ગ બનાવવા માU આપf -i ની 
જgયાએ -o  લગાડ°ો. એO કારf આપણO beb-o  મ±યો. પછી 7વર 
એડજ7ટstટ �ારા આપf babo  બના]યો. આ બ�* સાહિજક રીN થ)*. કોઈ 
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ભાષાિવ&ાનીએ એના મા+ પિર.મ કરવો પડ2ો નથી. એ જ રી5 pizza શ7દ 

લો. :ટલાક ગ=જરાતી ભાષકોએ આ શ7દ@ ‘AીનકાડB’ આપવા મા+ એCD 
રીએનાEિસસ કGH.  એના પાછલા -a@ બહ=વચનCD MNય આPGD. અ@ એ રી5 
એ piz-a શ7દ બનાRયો. પછી,  એ -a@ પડતો Mકી@ એની  જSયાએ એકવચન 
-o લગાડ2ો.  અ@ એક નવો શ7દ બનાRયો: pizo. ચાલો, એક પીઝો મDગાવી 
લો UયાV. આવી તો અ@ક અWયબીઓ Y ગ=જરાતી ભાષામZ. હ=D મારા 
ગ=જરાતી [ાસમZ પ\લા િદવ] જ એક હોમવકB આપતો હો^ છ=D: ચD_@ મામા 
:મ કહીએ છીએ? જયDત કોઠારીએ એક aલાકાતમZ કb=D Y : ભાષા@ સDcdિત 
સાe કDઈ લાg વળg નહi, UયાV આ jk lબ મહmવનો બની ર\ Y. 

મn o િનયમ આPયો Y એ@ ભાષાિવ&ાનમZ ‘pવિનતDq-વાrતDq 
વstના Rયવહારના િનયમ (phonology-syntax interaction rule)’ 
તરી: ઓળખાવવામZ આv Y.

ગ=જરાતીમZ આDકડા મા+ નામ Y. oમ 

: ‘એકડો’, ‘બગડો’ ‘તગડો’. જગતની બહ= 
ઓછી ભાષાઓમZ આવી Rયવcથા Y.  આપw 
Mx vપારી jW, ગણતરીમZ સરળતા પz એ 
મા+  આપw ઘ| બ}D ગોઠવી  કાઢ્GD Y. બીજ=D, 
‘અરાજકતા’  કો@ ક\વી એ એક jk Y. વરસો 
પ\લZ થમ�ડાય@િમ�નો બી� િનયમ શોધાયો 
UયાV એ�D ક\વામZ આv�D : યોSય તક મળતZ 
િસcટમ અરાજકતા તરફ જતી હોય Y.  આનો 
િવરોધ કરતZ એક વ�&ાિન: એમ કb=D : ના, એ�D 
નથી થ�D. તક મળતZ િસcટમ-૧ િસcટમ-૨ 
બનવા તરફ જતી હોય Y.  :વળ નામ બદલતZ 
જ એના ગ=ણ પણ બદલાઈ ગયા. 
ભૌિતકિવ&ાનમZ હાઈઝનબગ� અિનિ�તતાનો 
િસ�ા�ત આPયો. વરસો પછૌ બોહV એમ કb=D 
: ત� િનિ�તતા મા+ ગયા તો અિનિ�તા 
મળી. પણ, એક વાત તો િનિ�ત Y : �ાV અ 
અ હોય UયાV એ બ ન હોય અ@ �ાV એ બ 

હોય UયાV એ અ ન હોય. અ અ હોય : બ હોય 
એ ન�ી કરી શકા�D નથી.  એની િચ�તા કરવાની 
જ�ર નથી.  ક\વાનો આશય એટલો : � 
jવતBમાન �ડણીRયવcથા અરાજકતાથી ભVલી 
હોત તો આપw સDવાદ ન કરી શકત. આખો jk અહi િસcટમ-૧ની જSયાએ 
િસcટમ-૨@ Mકવાનો Y અ@ િસcટમ-રના +:દારો એ�D માની ર�ા Y : 
િસcટમ-૧મZ અરાજકતા Y વgV,  આપણી jવતBમાન �ડણીRયવcથા@ 
થરમોડાય@િમ�ના બીW િનયમ વz સમ� શકાય ખરી?

ફારસી ‘દવ�ઝા’CD ગ=જરાતી  ‘દરવાW’ અકારw નથી થGD. ગ=જરાતી 
ભાષામZ એક િનયમ Y અ@ આ િનયમ જગતની અ@ક ભાષાઓમZ પણ Y. 
એ@ સાદી ગ=જરાતીમZ સDG�ા�ર સરળ બનાવવાનો િનયમ ક\ Y. 
ગ=જરાતીમZ,  ‘કમB’CD ‘કરમ’,  ‘ધમB’CD ‘ધરમ’  થGD એમ ‘દવ�ઝા’CD ‘દરવાW’  થGD. 
� :, આમZ � િનયમો કામ કરી ગયા. એક 5 સDG�ા�ર સરળ બનાવવાનો 
અ@ બી� ઝ @ જ બનાવવાનો. આ સDG� અ�રો મન ફાv એમ નથી 
આવતા. એમZ પણ એક િસ�ા�ત, o સોનોિરટીના િસ�ા�ત તરી: ઓળખાય 
Y એ કામ કરતો હોય Y.  દVક ભાષામZ :ટલાક સDG� અ�રો હોય Y અ@ એ 

સDG� અ�રો અaક જSયાએ જ આv. oમ :, ગ=જરાતીમZ ‘�’  શ7દની 
શ�આતમZ નથી આવતો. પાિલમZ અ@ jાdતમZ આ સDG� અ�રોCD cવ�પ 
જ=� હ�D. ગ=જરાતીમZ એ રી-સDસdતાઈ�શનના ભાગ �� આRયા. બાકી, 
‘કમB’CD ‘ક�મ’  થ��D. પછી, ગ=જરાતીમZ એCD ‘કામ’ બ�GD પણ ‘�મ’ની જSયાએ 

‘કમB’ આRGD અ@ એCD ‘કરમ’  પણ બોલાય Y.  ગ=જરાતી ભાષામZ આજકાલ 

બોલીઓમZ લખવાCD વલણ વધ�D Wય Y. એ EખકોમZના લગભગ નRવા| 

ટકા@ આ સરલીકરણની ખબર નથી અ@ એથી rાVક એનો  વધાV પડતો 
ઉપયોગ કV Y તો rાV ઓછો. મn jો. કાડ�નાના હાથ નીt અશોકના 
િશલાEખોમZ આવતા આવા અ�રો પર કામ કV�D.  પણ, એ કામ એક િવ¡ાથ¢ 
તરી:CD હ�D. મn એ�D jિતપાદન કરવાનો jય£ કય� હતો : ‘કમB’CD ‘ક�મ’  વgV 
સોનોિરટીની ઉsચવsચતામZ આvલZ પિરવતBનો જવાબદાર Y. મn એ: એક 
પિરવતBન મા+ એક એક િનયમ આપવા@ બદE,  એક Sલોબલ િનયમ આ�લો. 
હ� પણ એ �પરનો zટા  સાચવી રા¤યો Y. −  rાVક એના પર કામ કરીશ 
એવા લોભમZ.

હ=D નથી માનતો : લોકો ‘દવ�W’  બોલતા. અા�D અથBઘટન કરાGD Y, 
એમ એ�D આપણા :ટલાક ભાષાિવ&ાનીઓએ પણ 5CD અથBઘટન અયોSય કGH 

Y. એમw ‘છોકરો’  શ7દ ‘છો¥ો’  તરી: cવીકાય� 
Y. એમZ ¦લ એક જ થઈ Y.  અ@ એ 

perceptionની.  સDG�RયDજનો મn કb=D એમ 
lબ જ રસનો િવષય Y. એવા RયDજનો સાe 
એક jk j§મ RયDજનના cથાનનો  સDકળા�લો 
Y. દા.ત. ‘સUય’  શ7દ લો. બોલતી વખ5 ત્ સ-

ની સાe Wય Y, �ાV લખતી વખ5 એ ‘ય’ની 
સાe Wય Y. ભાષાિવ&ાનમZ આ@ (The 
property of a consonant being 
analysed as  acting simultaneously  as 
the coda of one syllable and the 
onset of the following  syllable.) તરી: 
ઓળખવામZ આv Y. આવા RયDજનો,  �પક 
વાપરી@ કહ=D તો, � ઘર વstની એક િદવાલ 
oવા હોય Y. બ¨© ઘરના માિલકો એ િદવાલ પર 
પોતાનો માિલકીહક રજª કરી શ:. બીજ=D, 
‘દરવા�’CD ‘દરવાW’  મn rો Y એ િનયમના 
કારw થાય Y : એના  બહ=વચનના કારw એ 
ન�કી કર�D પz. ‘મn દરવાW પર િચq દોGB’મZ 
‘દરવા�’  મn કb=D Y એ િનયમ@ કારw ‘દરવાW’ 

બ@ Y.  પણ, ‘એના ઘર@ ચાર દરવાW Y’ 
એમZ વળી બી� િનયમ કામ કV Y. �ાV � 
cવર પાસપા] આv UયાV એ કZ તો એકબીWમZ 
ભળી Wય,  કZ તો બ¨©મZથી કોઈ એક બીWથી 

અલગ jકારની ઓળખ :ળવી E. ‘darvajo + o’ કરીએ UયાV � ‘ઓ’  «ગા 
થાય એટE પ\લો -ઓ’ પોતાની ઓળખ બદલી ના¬. એ@ �લા -ઓમZ 
ભળ�D નથી.  પછી, એમZનો એક -ઓ ખરી પz.  એનZ પણ કારણો Y. આ બ}D 
lબ રસ પz એ�D Y પણ સરળતાથી ગ=જરાતી ભાષામZ સમWવવાCD અઘર=D Y. 

આ}િનક ભાષાિવ&ાનીઓ આ બ}D formal ભાષા વz jગટ  કરતા હોય Y. એ 
ભાષા હcતગત કરતZ વરસો લાગી Wય. એ પણ એક jકારCD ગિણત જ Y.

Eખન Rયવcથાના સDદભBમZ �  િસ�ા�તો  Y:  (૧) પ\લZ િવચાર, 
પછી માણસ એ િવચાર@ વાણીમZ રજª કV અ@ પછી એ વાણી@ EખનમZ રજª 
કV. આ િસ�ા�ત Eખન@ Mળ િવચારથી � ડગલZ દªર M: Y.  એટ�D જ નહi, 
આ િસ�ા�ત Eખન Ww : વાણી પર પરોપ�વી ન હોય એવો મ ઊભો કV 
Y. આ િસ�ા�ત અ�િરકન સDરચનાવા¯ આ�લો. (૨) બી� િસ�ા�ત:  પ\લZ 
િવચાર. પછી માણસ એ િવચાર@ કZ તો વાણી °ારા કZ તો Eખન °ારા રજª 
કરતો હોય Y. આ િસ�ા�ત Eખન@ સીધા જ િવચાર સાe  �z Y અ@ 
Eખન@ વાણી પર પરોપ�વી બનાવતો નથી. પ\લો િસ�ા�ત Eખન@ એક 
cવાય± તDq તરી: નથી cવીકારતો, �ાV બી� િસ�ા�ત Eખન@ એક 
cવાય±તDq તરી: cવીકાV Y.  આમZનો પ\લો િસ�ા�ત આo બહ= ઓછા 
લોકો cવીકાV Y, �ાV બી� િસ�ા�ત મોટા ભાગના ભાષાિવ&ાનીઓ 
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ડાબલા હટાવી                       • પ1ચમ શ56

રીત : રસમ ન ટ: માq રોકટોકથી,
@ િરવાજ પણ ન ²+ ખાલી તોડફોડથી.
થાય Y બધા જ Rયિથત ³_ રોગદોગથી,
a� પણ થઈ ન શ: RયથB રોણ�ણથી.
સDqી, મDqી, સા}, ફકીર સૌ �લા ઉપર ચz,
પર સદા´તોય કયZ Y cµળ મોલતોલથી?
સામ, દામ, દDડ કશ=D કારગર ન નીવz,
કામ-કાજ કાઢી જ સૌ E Y ઓટકોટથી.
]ળ«ળ :વી રgરગમZ ઓગળી ગઈ?
દી’એ દાળભાતથી @ રા5 હૉચપૉચથી.
ડાબલા હટાવી કદી આજ=બાજ= પણ જ=ઓ,

થઈ ન Wવ ગાડિરયા ��! ઓતjોતથી!
૨૫-૧૨-૨૦૧૧

છ1દોલય: ગાલગાલ ગાલલગા ગાલગાલ ગાલગા
શ>દાથ@ :  રોણ�ણ = રો|�|; 
હૉચપૉચ (hotch-potch)= ખીચડી;                   
ઓટકોટ= Gિ�-jGિ� 

http://spancham.wordpress.com/

http://spancham.wordpress.com/2012/06/01/dabala-hatavi/
http://spancham.wordpress.com/2012/06/01/dabala-hatavi/
http://spancham.wordpress.com
http://spancham.wordpress.com


!વીકા& '. (ઓ *ઝા ,ડણી/ 0ર!કા& ' એઓ આમ5ના પ8લા િસ<ા=તનો !વીકાર ક& ' ( કાળA!ત થઈ ગયો '.

લખતી વખG આપH શJદLM િચO કાગળ પર ઉતારતા હોઈએ છીએ. અહT િચOનો અથU CONFIGURATION કરવાનો '. અ/ એ VમાH 
,ડણી કરતા હોઈએ છીએ. , ,ડણી સાW સMકળાXલી આપણી !Yિત કાચી હોય તો આપણી ,ડણી પણ કાચી જ ર8વાની.  વ5ચવાની Vિ[યા \ખન કરત5 
જ]દી હોય '. આ સMશોધન એટ`M જ ક8વા માa ' b આપH વ5ચતી વખG એક અcર પછી બી, અcર એમ નથી વ5ચતા. , b, eા& કોઈ નવો શJદ આf 
gયા& આપH ઘણી વાર એક એક અcર વ5ચતા હોઈએ છીએ અ/ પછી એ part/ wholeમ5 iકતા હોઈએ છીએ. પણ, અહT  પણ alphabetic અ/ 

syllabic ભાષાઓ વlm nદ હોય '. આમ5ની પ8લા Vકારની ભાષાઓમ5 આપH એક એક letter  VમાH જતા હોઈએ છીએ અ/ બીo Vકારની ભાષામ5 
આપH એક એક syllable VમાH જતા હોઈએ છીએ. આપH શJદો/ એમની અિખલાઈમ5 વ5ચતા હોઈએ છીએ અ/ એમ કરતી વખG , એના ‘િચO’ના 
CONFIGURATIONમ5 કોઈ દોષ હોય તો એ આપH pધારી \તા હોઈએ છીએ. આ શJદ જરા વ5ચો તો :
 Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis. કઈ રીG વ5ચો છો તq? હr એકાદs બીo શJદોનો Vયt કરો :
Pseudopseudohypoparathyroidism, Supercalifragilisticexpialidocious. 
આ ગ]જરાતી શJદ (ભuMભuની cમાયાચના સાW) વ5ચો તો :
અિvનરથગમનાગમનિનદwિશકતાxલોહિમિyતપzીકા!તMભ.  ,ડણીની વાત કરતી વખG \ખન અ/ વ5ચનની વlm nદ oળવવો ,ઈએ અ/ એ વ5ચનના 
િનયમો \ખનના િનયમોLM Vિત{બબ નથી હો|M એ વાત પણ !વીકારવી ,ઈએ. .

અહT અMA}r ભાષાની \ખન~યવ!થાના એક િન�ણાત કઈ રીG ,ડણી અ/ ,ડણીના આયોજન પર વાત કરી ર�ા ' એ ,વા (�M ': http://
www.childrenofthecode.org/interviews/venezky.htm

Eyes Before Ease 0!તકમ5 \ખક Larry Beason ક8 ' b ,ડણી/ અcરની સાચી ગોઠવણી �રતા મય�િદત કરી નાખવાની ન હોય. ,ડણી 
એથી પણ િવ�ષ હોય '.  ,ડણી એક માનવ અLભવ ' અ/ એ અLભવ માણસો/ એકબીo સાW સMવાદ કરવાની ,ગવાઈ �રી પા� '. એટ`M જ નહT, 
સાચી ,ડણી b ખોટી ,ડણી સાW bટલ5ક સામાિજક i�યો પણ ,ડાXલ5 હોય '.  (મ b,  અMA}rમ5 ખોટી ,ડણી કરનાર કરત5 સાચી ,ડણી કરનાર/ 
આપH વધા& �િ<શાળી માનતા હોઈએ છીએ. ત�પર5ત, ,ડણી એક Vકારના સ�દાયLM (communityLM) પણ િનમ�ણ કરતી હોય '. પણ, ગ]જરાતમ5 
આના કરત5 *�M બ=�M.  *ઝા ,ડણી પછી એક ,ડણીસમાજન5 s ફાિડય5 થઈ ગય5.  eા& પણ આ�M થાય gયા& બ�} ફાિડય5 પોતપોતા/ સાચા સાિબત 
કરવામ5 એમની {જદગી ખચ� ના� અ/ iળ વાત બાજ] પર રહી oય.  કમનસીબી એ ' b બ�} પcમ5થી એક પણ પc ,ડણીની ચચ� કરવા મા� સ� નથી. 
બ�} પcો લાગણીથી લ� '.  ( પc પોતા/ &શનાિલ!ટ ક8 ' એ પણ એટલો જ ઈ&શનલ ' (ટલો એની સાqનો પc '.  કોઈ ઉમાશMકર b કોઈ રિતલાલ 
નાયક એમ ક8 b હ]M r�M gય5 pધી આ b G ન થ�M ,ઈએ તો એ પણ એક ઈર&શનલ દલીલ ' અ/ કોઈ એમ ક8 b હ્ર!વ-દીઘU કાઢી નાખો bમ b એનાથી 
બાળકો પર વધા& ભારણ આવી oય ' તો એ પણ એક ઈ&શનલ દલીલ '. bમ b, એ જ બાળકો પાછ5 અMA}r ભાષાની ,ડણી શી� '. gય5 એમ/ કોvનીટીવ 
લોડ નથી પડતો એ�M આપH ન કહી શકીએ.  , કોઈ કામ કરવાLM હોય તો આટ`M જ: ,ડણીકોશના િનયમોમ5 ર8લી અસMગતતા દ�ર કરવાનો Vયાસ કરો. એ મા� 

સૌ પ8લ5 એ િનયમોની જ 0ન:રચના કરો. એમ કરત5 , જ�ર પ� તો ,ડણીની ~યવ!થામ5 પિરવવUતન લાવો. 
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)સ+ક : પ-ચ રચના          • બક2લ 4લર

[એક]
6ય- 78 લૉગ ઈન ક<=, >?@ડ િરB?CટEF કGણ મોકJ<F
અKણ Lહાડ-NOશથી, અKણી નદીEF વGણ મોકJ<F
કોણ હU, Vવી હU, ગોરી V સ-વરી હU ?

VWF હU શરીર, Vવી શરીરની ગFધ હU ?

હU Yા લોહીની, Yા વFશ-ક2ળની હU ?

Vવ- ચ@[ તારા, ન]^ોમ- Nહર બદલતી હU ?

મ_ આa Gડકી, શ2F 7_ પણ આવતી હU ?

કાયા િવનાની માયા, શ2F 7_ પણ સતાવતી હU ?

[b]

Nોફાઈલમ- નામ લd<F e અિ@વતા
હોય પણ ખરી, નહgતર અિ@વતા V મિ@વતા
રાધા, રોઝી, જ2િલયટ V Kહ@વી પણ હોય
આમ તો K8 C^ી, ખબર નહg iર2ષ પણ હોય
kમર લખી બાવીસ, બાવન પણ હોય
અહg કોર2F કl, 6ય- સાવન પણ હોય
બFધ બાmથી 7 મ_ no e
નામ આપી, આખા શરીર_ po e
શ2F કહ2F, ફૅસના બદo 4ડીbર ro e
(_ 4ડીbર, ન istગ, ન C^ીsલગ)

સવાલ હa એવો, અિ@વતાનો ruજ 4ડીbર_
 આપવો ?

શરીરની અદલ-બદલમ- Yો િનયમ Cથાપવો,
 ઉથાપવો ?

[^ણ]

ફૅસ+કના ફૅસ_ હવાન- શરીર હોય e
મw નહg, _ મળવા હરદમ અધીર હોય e
શx શxમ- એકrક_ એકrકન- સપન- આa
ગr 6યાy લૉગ ઈન, લૉગ આઉટ કરાa
શx શxમ- ઘ{ ઘ{ શx થઈ Kય
ધાy 6યાy િદવસ, ધાy 6યાy રાત થઈ Kય
આમ પાછ2F }છો તો ખાસ ક-ઈ નહg
મારા તમારા સમ, રીસ-મનામણ- નહg
મળવા bબાકળા V િવરG ~યાક2ળ નહg
�]-વનCપિત, પ-દ-�લ, શોધો તો �ળ નહg
� અહg 7 અહg, 6ય- 7 બરાબર 6ય-
આવડી મોટી ��વી પર, ખબર નહg Y-
[ચાર]
કG e V 6ય- 7ની ક(ખ ફરકી રહી e
આ~યા-મ�યાના અણસાર નહg, આFખ ફરકી રહી e
હવાન- શરીરો_ શ2F ગભ� રG e ?

હ2F તો ર�ો અહg, તો કોણ 6ય- રG e ?

ફૅસ+કના સFબFધોમ- મન હોય, મા@<F
ફૅસ+કના સFબFધોમ- તન હોય, K�<F ?
nર ! આ ખટપટ, આ િકCસો રGવા દો
નવKત િશશ2_ અપલોડ કરવા દો
આમ તો C�ીન ઈrજ �Fઘાય નહg, પણ �Fઘીશ
મારા-7ના ચGરાના સરવાw, ચGરો એક ઢ(Fઢીશ
[પ-ચ]

આ ફૅસ+ક બડ2F બખડજFતર e
કGવા આમ આ�ર, આમ �Fગ2મFતર e
Yાyક લા� નામોEF આ�F જFગલ e
તલવાર-બFદ(ક િવના લડા�F <�-દFગલ e
ચાહો તો �કાન િવનાન- વહાણોનો સમFદર કહી શકો
�ના ક-p ઊતy પFખીઓ, એWF એક સરવર કહી શકો
ગ(Fચ હોય તો �ક, રGવા O િરCપો@ડ ન કર !
લૉગ ઈન ક<= હોય તો લૉગ આઉટ કર !

[‘નવનીત સમપ�ણ’ એિNલ-2012મ-થી સાભાર.]

સૌજ=ય : 

http://www.readgujarati.com/2012/04/01/
facebook-five/

http://www.childrenofthecode.org/interviews/venezky.htm
http://www.childrenofthecode.org/interviews/venezky.htm
http://www.childrenofthecode.org/interviews/venezky.htm
http://www.childrenofthecode.org/interviews/venezky.htm
http://www.readgujarati.com/2012/04/01/facebook-five/
http://www.readgujarati.com/2012/04/01/facebook-five/
http://www.readgujarati.com/2012/04/01/facebook-five/
http://www.readgujarati.com/2012/04/01/facebook-five/


મ" લ અ% ળ િવ) ઊભા ક.લા એક 01ાની 4કડી ઊડાડાઈ 7. પણ એ 

વાત સાચી નથી.  ચાલો, આપ@ નAી કરીએ C ‘કળા’  અ% ‘કલા’% બદF 
બધHએ ‘કળા’ જ લખKL.  હN O ભાષાજQથમH ‘ળ’ ન બોલાતો હોય, એ 
ભાષાજQથSL બાળક એમ કT C ના, હUL ‘કલા’  જ લખીશ Cમ C હUL ‘ળ’ બોલતો 
નથી. પછી આપ@ એ% કહીશUL C ના,  X Yા.  રમણ પાઠક કT 7 C દ.ક ભાષાSL 
એક મા[ય \વ]પ હોય 7. અ% અ^ બધHએ એ મા[ય \વ]પમH ‘ળ’  રાખવાSL 
નAી ક_` 7. તો તા. એ રીa જ લખKL પડb નહc તો d માકe્સ ઓછા મળb. 
પછી બાળક ‘ળ’ લh 7. તો આ% વધારાનો કોિiનટીવ લોડ ન કTવાય? 
ભાષાિવkાનમH variations પર ઘm કામ થ_L 7. આ variations  કH તો 
0n હોય, કH તો બo હોય. O 0n હોય એમ% 0n જ રTવા pવH Xઈએ. 
મ% ખબર નથી C ‘કળા’ અ% ‘કલા’  0n variation 7 C બo.  એ માq 
જ]રી સLશોધન કરી% પગલH FવH Xઈએ. ઘણી વાર બo variations 
સામાિજક sયવ\થા સાt સLબLધ ધરાવતH હોય 7. સમાજના  એક વગeમH એક 
variety  વપરાતી હોય તો વળી સમાજના બીu વગeમH બીv variety 
વપરાતી હોય. આ Yકારની પિરિ\થિતમH O a variation સમાિજક વગeના 
માકeર તરીC કામ કરતી હોય 7.  Cવળ આવH variations  માq જ મા[ય \વ]પ 
નAી કરવH Xઈએ. આ કામ પણ સLશોધન વગર ન થાય. હUL માSL છUL C ગUજરાતી 
Xડણી sયવ\થા wધારા પર આટલો બધો સમય ખચeવા% બદF આપ@ આ 
Yકારના 01ાઓ પર સLશોધન કરવાની જ]ર 7. એક વાર આપણી 
Xડણીsયવ\થાSL િચx આપણી સમy \પz થઈ uય પછી જ એમH 
પિરવતeનની વાત કરવી Xઈએ. સમાજના દસબાર માણસો એમ કT C Xડણી 
કો બદલ ડાલો તો કHઈ Xડણી ન બદલાય. X આપ@ એમ કરીશUL તો  O {લ 
િવ|ાપી4  કરી એ જ {લSL }નરાવતeન કરીશUL, િવ|ાપી4 પણ સLશોધન વગર, 
સિમિત% O ઠીક લાi_L એના આધા., િનણeયો લીધા 7. શUL આપ@ એવી જ 
{લSL }નરાવતeન કરKL 7?

હN અા િવધાનો Xવા રસYદ રTb : 
‘Nevertheless, before any revisions  can be made, it is 

essential to fully  understand the hidden logic of our  spelling 
system. Spelling irregularities  are not just a matter  of 
conventions. They also originate in the very  structure of our 
language and of our  brains. The two reading  routes, either 
from spelling to sound or  from spelling to  meaning, place 
complex  and often irreconcilable constrains on nay writing. 
The linguistic differences between English, Italian, French, 
and Chinese are such that no single spelling solution could 
ever  suit them all. Thus the abominable irregularity of 
English spelling  appears  inevitable. Although spelling 
reform is  badly needed, it will have to  struggle with a great 
restrictions.’  (From “Reading  in the Brain”  by Stanislas 
Dehaene, 2009

‘Yet here again, great caution is needed. I suspect 
that any radical reform whose aim would be to  ensure a 
clear, one-to-one transcription of English speech would be 
bound to  fail, because the role of spelling  is not just to 
provide a faithful transcription of speech sounds. Voltaire 
was  mistaken when he stated, elegantly  but erroneously, 
that “writing  is  the painting of the voice: the more it bears 
resemblance, the better.” A written text is not a high-fidelity 
recording. Its goal is  not to reproduce speech as  we 
pronounce it, but rather to code it at a level abstract enough 
to allow the reader to quickly  retrieve its  meaning.’ (From 
“Reading in the Brain” by Stanislas Dehaene, 2009).

મ% લા~ 7 C આપ@ આપણી ચચ� ઉપર મ" �CલH એવH િવધાનોના 
સLદભeમH પણ કરવી Xઈએ.  ફલાણો સાચો અ% �ઢકણો ખોટો, હUL .શનાિલ\ટ 
અ% ત^ બધા ઢ,  એવી ભાજગડમH પડવાનો કોઈ અથe નથી. ત^ 
‘ધોિતયાવાળા’ અ% અ^ ‘�[ટવાળા’  એKL કTવાનો પણ કોઈ અથe નથી. 
ધોિતયાવાળા અ% �[ટવાળા બ��ય પોતાની નiનતા ઢHકતા હોય 7 એ જ 

કદાચ વધા. મહ�વSL હોય.  વાત એમ 7 C આપ@ આપણી ભાષાની 
Xડણીsયવ\થાSL hidden logic સમ�ા નથી. પTલH એના પર ફોકસ કરો.

વારLવાર એક દલીલ એવી કરવામH આN 7 C ત�સમ શ�દોની Xડણી 
યથાવત્ રાખવાની કોઈ જ]ર નથી. આવી દલીલ કરનારા એક વાત કદાચ 
�યાનમH Fતા નથી C X શ�દની Xડણી �ળ શ�દ Yમા@ હોય તો એનો અથe 
સમજવામH આપણ% ઓછી 0�Cલી પ�. એક સLશોધન �પરમH આવી દલીલ 
કરવામH આવી 7: Words with spelling connections  also have 
meaning connections. Students  who understand language 
structure notice and use these links  in meaning. If you are 
interested in reading more about this  you may  like to click 
on this: http://207.250.94.98/sessionHandouts/2011/A1%20-
%20Nancy%20Cushen%20White.pdf

In search of the perfect orthography  (2004) Author: 
Venezky, Richard L.:

Abstract:  “Philologists,  linguists, and educators  have 
insisted for  several centuries  that the ideal orthography has 
a one-to-one correspondence between grapheme and 
phoneme. Others, however,  have suggested deviations  for 
such functions as  distinguishing  homophones, displaying 
popular alternative spellings, and retaining morpheme 
identity. If, indeed, the one-to-one ideal were accepted, the 
International Phonetic Alphabet should become the 
orthographic standard for  all  enlightened nations, yet the 
failure of even a single country to  adopt it for  practical 
writing suggests  that other factors besides  phonology  are 
considered important for  a writing system. Whatever  the 
ideal orthography might be, the practical writing  systems 
adopted upon this earth reflect linguistic, psychological,  and 
cultural considerations. Knowingly  or  unknowingly, 
countries have adopted orthographies that favour either the 
early  stages  of learning to  read or the advanced stages, that 
is, the experienced reader. The more a system tends towards 
a one-to-one relationship between graphemes and 
phonemes, the more it assists  the new reader  and the non-
speaker of the language while the more it marks  etymology 
and morphology, the more it favours  the experienced reader. 
The study of psychological processing in reading 
demonstrates  that human capacities  for  processing  print are 
so  powerful that complex patterns and irregularities  pose 
only  a small challenge. Orthographic regularity  is extracted 
from lexical input and used to  recognise words  during 
reading. To  understand how such a system develops, 
researchers should draw on the general mechanisms of 
perceptual learning.’

ઇિતહાસનો અભાવ નથી. ભાષાિવkાનીઓનો �કાળ 7.  આપણી 
પા� જQની અિગયારમી સદીથી અ�યાર wધીનો ગUજરાતી ભાષાનો �ટા 7 પણ 
એSL િવ�Fષણ કરી શC એવા િવ�ાનો નથી. બીજUL, ભાષાSL આયોજન d રીa 

થાય. એક a Yગટપ@ અ% બીજUL a અYગટપ@. Y�માનLદ િવ) કTવાય 7 C 
ગUજરાતી ભાષા% શUL શH-નH મTણHમHથી બહાર આવવા માq એ@ આ�યાનો 
રચવાનH શ] કય�.  એનો  અથe એ થયો C એ આ�યાનો% પણ આપ@ ગUજરાતી 
ભાષાના અYગટ આયોજનના ભાગ ]� XવH Xઈએ. એ જ રીa બીu 
સાિહ�યકારોની વાત પણ કરી શકાય. 

ગHધીvએ સામા[ય માણસ% સમuય એવી ભાષામH લખવાSL ક�UL 
અ% આપણા મોટા ભાગના સાિહ�યકારોએ એમ ક_.̀ એ% કાર@ પLિડતો 
વાપરતા હતા એવી ગUજરાતી ભાષા ઝાઝી ન બચી. આ પણ અYગટ 
ભાષાઆયોજન થ_L. ભાષાઓ% આધા. રા� બ[યH �યા. ગUજરાતી ભાષા% 

એક અલગ Yકારનો જ દર�ો  મ�યો. આ ઘટના પણ અYગટ  ભાષાઆયોજન 
સાt સLકળા�લી 7. ત^ કહો છો C હ્ર\વ-દીઘeવાળH િચxો આપણા મનમH 
\પz નથી. પણ, એ માq આપણી િશyણ પoિત જવાબદાર 7. એ લોકોએ 
કોઈ �યાન આ�_L નહc. રા�� પણ ભાષા% અવગણી. આપણી Fખનsયવ\થા 
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સા# સ$કળા'લી *+િત નબળી હોવા  પાછળ એક બાજ7 આપ9 નબ:$ 
ભાષાઆયોજન જવાબદાર @,  તો બીA બાજ7 સમાજ જવાબદાર @, તો 
CીA બાજ7 રાD જવાબદાર @. 

તE ‘સરગ’ની વાત કરી @ પણ એ તો Hવિનત$Cના િનયમ IમાJ 
શLદ બMયો @. એN સ$OPાQરના સરલીકરણના િનયમ તરીR ઓળખાવી 
શકાય. એટV એવા શLદો સમજવામW XYRલી ન પZ.  ત[પરWત, તE ત\સમ 
શLદોની વાત કરો છો. પણ, તE જ કહો R તE Dા] ‘મ ̂Rરી ખાધી’  એમ 
બોલો છો \યા] ‘Rરી’ કમ ̀@ અN ‘ખાb$’ િcયાપદ @ એd$ યાદ રાખો છો 
ખરા? eમ એ fયાકરણ સા# સ$કળા'લી પિરભાષા @, બરાબર એમ જ 

ત\સમ પણ fયાકરણ સા# સ$કળા'લી સ$gા  @. એ સ$gા શLદભ$ડોળi$ 
િવYVષણ કરવા કામ લાj.  અN એ જ પિરભાષાનો kડણીના િનયમો 
બનાવવામW પણ ઉપયોગ કરી શકાય,. િનયમો માC EટાVmnજના બNલા 
હોય @. Rટલાક િનયમો એટલા બધા કોo  પડી ગયા હોય @ R આપણN 

એની ભાષા નવી ન લાj. તE ‘]િડયો’i$ ઉદાહરણ આપો છો. એનો અથ` એ 
થયો R લોકો Rd$ લq @ એ IમાJ kડણી કરવી kઈએ. આ પણ ભાષા 
*ટાMડાઈeશનનો એક ભાગ @ પણ એમW એવા લોકો પણ @ e જ7દા 
Iકારની kડણી ક] @.  એ લોકો કWઈ પ$દર વીસ તો નથી જ. વળી,  એ 

kડણીમW લખતા માણસો કદાચ લtમિતમW હu, એ kડણીમW લખા'v$ 
સાિહ\ય વWચનારા લtમિતમW નથી. તો તE એમ કwશો ખરા R હ7$ 
વWચનારાઓ IમાJ kડણીમW પિરવત`ન લાવવા માગ7$ છ7$?

આપJ એક વાત સમA Vવી kઈએ R ગ7જરાતી Ix yળzત 

રી{ fયવહાર7 @.  એની ભાષાસ$nદના જરા વધા] પડતી છીછરી @. મ ̂અહ| 
એક xwર fયા}યાનમW ક~7$ હ�$ R કોઈ પણ ભાષા સ$રચનાની રી{ kતW 
�ીમ$ત R ગરીબ નથી હોતી. એના ભાષકો જ એN �ીમ$ત R ગરીબ બનાવતા 
હોય @. ગ7જરાતી ભાષાi$ *�ટસ ��$ લાવવાના ઘણા માગ� @ પણ 

કમનસી� એ માગ� પર રાDના �કા વગર ચાલી શકાય એમ નથી. અN 
આપ9 રાD હમણW િવકાસના પ$# @. આપણો રાx દયાહીન થયો @. 
એની િવકાસની  fયા}યામW આ�થક િવકાસ  િસવાય બીx કશોનો સમાnશ 
થતો નથી. 

એક �^ચ સમાજશા*Cી બોદ`્Oએ સરસ વાત કરી @. એ કw @ R 
દ]ક Ix પા� સW*�િતક Rિપટલ પણ હોય @ eમW ભાષાનો પણ સમાnશ 
થાય. એનો અથ ̀એ થયો R Rવળ  આ�થક િવકાસN િવકાસ ન કwવાય અN 
કwવાય તો એN એકWગી િવકાસ કwવો પZ. હ7$ તો એમ પણ માi$ છ7$ R DW 
�ધી કોઈ kડણીfયવ*થાનો *વીકાર ન થાય \યW �ધી કોઈ સામાિજક જ�# 

મન ફાn એમ kડણી *વીકારવી ન kઈએ.  એ એક Iકારની kહ7કમી બની 
xય @. ભાષા સા# મનફાn એમ �ડW ન કરાય. એક જમ`ન િફલ�ફ કw @ 
એમ ભાષા મારી હયાતીi$ રwઠાણ @. પણ, ગ7જરાતમW આd$ બb$ ચા�યા 
ક]. અ$��A ભાષાની બદલવા મા�  RટલW બધW વરસોથી ઝ7$�શ ચાV @.  તE 

એક પણ અ$��A અખબાર એ kડણીમW છપા�$ kO$ @? 
તE થોડા વખત પwલW “િદfય ભા*કર”મW આnલા એક સમાચાર 

વW�યા હu. એક દા� પીN તોફાN ચZલા પીએસઆઈN લોકોએ ફટકાય�. 
પિ�મમW લોકો આd$ ન ક].  આ જ વાત kડણીN પણ લાગ7 પZ.  eમ �લા 
લોકોએ કાયદો હાથમW લીધો, એમ �ઝા kડણીના સમથ`કોએ ગ7જરાતી 
kડણીN લગતા ‘કાયદા’  હાથમW લીધા.  હ7$ આ બ�� ઘટનાઓની વ�� ઝાઝો 
�દ kતો નથી. સવાલ એક જ @:  કઈ રી{ ગ7જરાતી ભાષાના સામાિજક 
દર�ાN �ચો લાવવો? કઈ રી{ ગ7જરાતી ભાષાN ફરી એક વાર રમતી 
કરવી? હn કોઈ I�માન$દ પાકવાના નથી. હn કોઈ નમ`દ પાકવાના નથી. હn 
કોઈ ગWધી પણ પાકવાના નથી. વરસો પwલW, Dા] દયાશ$કર kશી,  યોjM� 
fયાસ, ઊ�મ �સાઈ eવW ભાષાિવgાનની તાિલમ લઈ રwલW \યા] 
અEિરકામW એક  *તક Iગટ થ'v$:  Leave your language alone 

(Robert A. Hall,  1950) \યાર પછી અહ| એક બીજ7$  *તક Iગટ થO$ 
@: Do not leave your language alone (Joshua A. Fishman, 

2006). આ  *તકમW ભાષાની કાળA કઈ રી{ રાખવી એની વાત કરવામW આવી 
@. િફશમૅN આવW ઘણW બધW  *તકો લ}યW  @. એJ kડણી િવ¢ પણ લ}O$ @. 
આ બb$ kd$ kઈએ. હ7$ Do not leave your  language aloneના 
જમાનાનો Aવ છ7$. હ7$ માi$ છ7$ R ગ7જરાતી ભાષાi$ જLબરજ*ત ધોવાણ થઈ ર~7$ 
@. આ ધોવાણ ક7દરતી નથી.  એ ધોવાણN અટકાવવા મા� ક$ઈક કરd$ kઈએ, પણ 

રાDના �કા િવના એ ન થઈ શR.
ઉ�ચારi$ રીકMસટ£¤શન કરી શકાય. ઐિતહાિસક ભાષાિવgાનમW એની 

ખાસ તાિલમ આપવામW આવતી હોય @. કમનસી� આe આપણી પા� એક 
પણ ઐિતહાિસક ભાષાિવgાની નથી. @¦ા ભાયાણી હતા. હn એ પણ નથી 
ર§ા. બીજ7$, હ7$ એમ નથી કwવા માગતો R આપJ આપણા િવ¨ાથ©ઓN ઉ�ચાર 
બરાબર નથી શીખવાડªા. હ7$ એમ કwવા માગ7$ છ7$ R આપJ આપણW બાળકોN 
kડણી બરાબર નથી શીખવાડી. મારી «વ`ધારણા આટલી જ @: kડણીfયવ*થા 
અN ઉ�ચારfયવ*થા બ�� *વાય¬ fયવ*થાઓ @. એટV R એક બ��નો � *વાય¬ 

fયવ*થા તરીR અયાસ થવો kઈએ. એ બ�� fયવ*થાઓ વ�� ચો®સ  Iકારના 
સ$બ$ધો હોય @ પણ એ સ$બ$ધો Iિત¯બબના નથી હોતા. kડણી હ$EશW બોલાતી 
ભાષાi$ Iિત¯બબ નથી પાડતી.

ગ7જરાતીમW એક Hવિનઘટક /ઇ/ મા� �  �ાફી±સ @: અN આ એક 
વ²gાિનક વણ`ન થO$. ભV Iા.  રમણ પાઠક આN ]શનલ ન ગણતા હોય. એમની 
]શનાિલટીની સમજ બીxઓ કરતW જ7દા Iકારની @. એ જ રી{,  આપJ એમ 
કહી શકીએ R એક /શ/ મા� � �ાફી±સ @: અN આ બ��i$ ચો®સ એd$ વગ©કરણ 
થ'v$ @. kડણીકોશના િવ³ાનોએ Dા] yળ  ત\સમ શLદોની kડણી યથાવત ્

રાખવાનો િનણ`ય લીધો, \યા] એમJ e { શLદોની fO\પિ¬N, એમના 
ઇિતહાસi$ સMમાન xળવવાનો િનણ`ય પણ લીધો હતો. આમW કશ7$ ખોટ7$ નથી. 
આ એક ભાષાઆયોજનલQી િનણ`ય @. જગતની ઘણી બધી ભાષાઓમW આવા 
િનણ`યો VવામW આfયા @. �ઝા kડણીના મહાiભાવો સા# મારો એક જ ઝગડો 
@: એઓ ]શનલ હોવાનો દાવો ક] @ પણ એમJ kડણીfયવ*થાનો અયાસ જ 
નથી કય�.  એઓ ]શનલનો અથ` Oિનફોમ ̀ એવો ક] @ e બરાબર નથી. 
Oિનફોમ©ટી તો એક આદશ ̀@. 

તE «છો છો R આપણી સરકારN જગાડવા શ7$ કરd$ kઈએ? મારી પા� 
આ I´નો કોઈ જવાબ નથી. સરકા] ભાષાN ભટકતી કરી નાખી @. Ixએ પણ. 

ગ7જરાતી ભાષાના આવા માઠા િદવસો આવu એ વાત મ ̂વી�ક વરસ પwલW 
મારા એક VખમW ક]લી. (Vખકના yળ અ$��A Vખ - ‘Locating  a Regional 
Language in a Globalization Process’નો ગ7જરાતી અiવાદ, નાE 
‘વ²µીકરણ:  Iા�િશક ભાષાઅો મા� +\Oઘ$ટ’, “અોિપિનયન”ના માચ ̀ 2012ના 
અ$કમW Iગટ થ'લો. :  ત$Cી) તE નહ| માનો પણ \યા] પણ દયાશ$કર kશીએ અN 
એમના એક સાથી અHયાપR (Iો.  કૌલ) મારા અિભIાયના િવર7·મW “ઇિMડયન 
એકસI�સ”મW એક પC લqલો. આe એ લોકો ખોટા પડી ર§ા @ એનો મN 
આન$દ @, પણ હ7$ સાચો પડી ર§ો છ7$ એi$ મN અપાર [:ખ @. �ઝા kડણી 
સા# સ$કળા'લા Rટલાક મહાiભાવો Rટલીક બાબતોમW એટલા બધા અgાન @ R 
આપણN એમના પર અiક$પા આવી xય. Iા.  રમણ પાઠક એમWના એક @. 
એઓ એમની  િ*તકામW કw @ R માણસi$ મગજ *નાOઓi$ બNv$ હોય @ 
અN એ *નાOઓનો એક અ$શ ભાષા મા�  જવાબદાર હોય @. એમના શLદો આ 

ર§ા: ‘માનnતર Iાણી કદાિપ બોલતW શીખી શR નિહ. પQીઓ-IાણીઓN પણ 
પોતપોતાની ભાષા હોય @ અN {ઓ પર*પર િવચારિવિનમય ક] @ એવી 
માMયતા ખોટી,  Rવળ લોકમાMયતા @. મi¸યN I�િતએ આ�લી �લી �બ { 
એના મગજનો એક એવો *નાO @, eના વZ { િજ¹વાિદ Xખ-અ$ગોi$ ય#�છ 

હલનચલન કરી શR @. મગજના આ ભાગN ભાષાિવgાનમW 
‘ºોકાઝકોMવો�Oશન’  કw @. IાણીઓનW  મગજમW આ *નાO નથી (“ગ7જરાતી 
િલિપ અN kડણી, પાન ન$બર: ૨). અહ| એમi$ એRએક િવધાન ખોટ7$ @. 
પશ7પ$ખીઓN ભાષા નથી એવો દાવો અgાનીઓ જ કરી શR. જ��િમઓટી¼ 

નામની એક અલગ શાખા એમની ભાષાઓ પર કામ કરી રહી @. વળી કોકો અN 
બીx Rટલાક વWદરા ભાષા (અલબ¬ મય½િદત અથ`મW) શી}યા @ એi$ શ7$? સા�$ 

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                    15                                                                                               જ(ન 2012                                                                          



કહ#$ તો મ( )ઝા ,ડણી સા1 સ$કળા3લા મહા5ભાવોનો સ$પ ગમી ગયો <. 

પોતાના માણસો ક$ઈ પણ લ>, એની ટીકા નહA કરવાની; સાCવાળો ક$ઈ પણ 
લ>, બધFએ Gટી પડવા5$. એમની આ Iકારની JિLએ સ$વાદની શOતાઓ 
મારી નાખી <.

,ડણીકોશ સા1 સ$કળા3લા માહ5ભાવોએ કયા આશયથી અ( કયા 
િસTાUતો( વશ વતV( ગ#જરાતી ભાષાની ,ડણી5$ આયોજન કYZ < એનો 
[યવિ\થત અ]યાસ થવો ,ઈએ.  ^યાર પછી, એમ` \વીકાયa હોય છતF પણ 
આb કાળc\ત લાગતા હોય એવા િસTાUતો િવd ચચa થવી ,ઈએ. એ પણ 
તfન એghિમક (અથવા તો ભi ભાષામF). પછી,  એમFના gટલા િસTાUતો 
આb બદલવા bવા < એની પણ ચચa થવી ,ઈએ. ,ડણીકોશનો મારો 
અ]યાસ એj$ કk < g એ કોશ સા1 સ$કળા3લા મહા5ભાવોએ Oાlક 
ભાષાિવmાનમF b( અC nવoસ્ ઓફ એનાnસીસ તરીg ઓળખીએ છીએ 
એમની વrs OFક OFક ગોટાળો કરી નાtયો <. એ ગોટાળો આb ટાળી 
શકાય. બીજ#$, કોશ Iગટ થયા પછી એના અમલ માu  આપ` શ#$ શ#$ કYZ એનો 
પણ અ]યાસ થવો ,ઈએ.  હ#$ ,v છ#$ g )ઝા ,ડણી સા1 સ$કળા3લા ઘણા 
બધા મહા5ભાવો કોશની ટીકા કl <; Oાlક તો અસ$\કારી ભાષામF, પણ, એ 
,ડણી( લોકિIય બનાવવા માu કયા Iયxો કરવામF આ[યા હતા,  એ Iયxો 
gમ સફળ  ન થયા, એ બધા Iyો( સાવ બાજ# પર zકી ન શકાય. {ીજ#$, 
\ટાUડડ| ,ડણી કFઈ બ} જ વપરાવાની નથી,. કોઈ માણસ એની I~યસી( (g 
એના I~મી() પ{ લ> અ( એની ,ડણી ખોટી હોય તો એ આપણી િચUતાનો 
િવષય ન બ(. હ#$ એની \વત${તા( િનય$િ{ત કરવાનો Iયાસ નહA કર#$. પણ, એ 

માણસ  �ાl કિવતા Iગટ  કl g કોલમ લ> ^યાl તો હ#$ એવી અ��ા રા�$ g 
એ સાચી ,ડણી કl.

ગ#જરાતી ભાષાની ,ડણી[યવ\થામF અ^યાl b અરાજકતા �ખાય < 
એ � Iકારની <. એક � આ$તિરક અરાજકતા, અ( બી� � બા� અરાજકતા. 
આ$તિરક અરાજકતા માu હ#$ ,ડણીકોશ,  સરકાર,  અ( I�( જવાબદાર ગ� 
છ#$. �ાl બા� અરાજકતા માu હ#$ )ઝા ,ડણી( જવાબદાર ગ� છ#$. 
ગ#જરાતી ભાષાની Iવત|માન અવદશા માu આ બ�~ જવાબદાર <.  કોશ 
વ�l( કાર` ભાષાની અ$દર ,ડણીમF variations ઊભF થયF. બરાબર એમ 
જ )ઝા ,ડણી( કાર` ભાષાની બહાર variations  આ[યF. અ^યાl 
ગ#જરાતી સમાજ કોશ ,ડણી, )ઝા ,ડણી અ( ન તો કોશ ,ડણી ન તો 
)ઝા ,ડણી એમ {ણ વગ|મF વહ�ચાઈ ગયો <. આ પિરિ\થિત કFઈ રા� થવા 
bવી નથી. આ પિરિ\થિત એ હકીકતનો િનદ�શ કl < g એક જવાબદાર 
ભાષકો તરીg આપ` બધા જ િનષ્ફળ ગયા  છીએ.  બ�ધFએ આ^મખોજ 

કરવાની જ�ર <.
‘ભાષા5$ વીmાન તરીg5$ એ( કોઈ ખાસ મહ�વ હોય નહA.  (અ( 

�નીયા આખીમF આવા જ માણસો વ� હોય < ! બીતFબીતF કહ#$ તો ૮૦થી 
૯૦% !!)’ જ#ગલિકશોરભાઈના આ િવધાન િવd હ#$ શ#$ કહ#$? એક ��ચ 

�વ$શિવmાનીએ કk�$ g b કામ �ોUટમ િફઝી�~ િવmાનમF કYZ એ કામ 
ભાષાિવmા( સમાજિવmાનમF કYZ. અ( � કk < g ભાષા5$ િવmાન તરીg5$ 
\થાન હોય એj$ �મ( લાગ�$ નથી. ભાષાિવmાનના એક િસTાUતના આધાl 
એક �વિવmાની( નોબલ ઈનામ મ�Y$ <. એ ભાઈએ ભાષાિવmાન5$ મોડલ 

લઈ( રોગIિતકારશિ�5$ [યાકરણ શોધી આપવાનો Iયx કય� <. 
ભાષાિવmાનની શાખાઓની જ યાદી બનાવશો તો tયાલ આવ  g એ િવmાન 
અ^યાl gટલા )ચા \તl પહ¡[Y$ <: મનોભાષાિવmાન (િચL અ( ભાષા 
વrsના સ$બ$ધો), બાયો¢લ£વી\ટીક£સ  (�વિવmાન અ( ભાષા વrsના 
સ$બ$ધો), C1Cટીકલ ભાષાિવmાન (ગિણત અ( ભાષા વrsના સ$બ$ધો), 
કો¤¥Yuશનલ ભાષાિવmાન (કો¤¥Yટર અ( ભાષા), �(ટીક ભાષાિવmાન 
(�ન અ( ભાષા),  U¦રો¢લ£વી\ટી� (મગજની રચના અ( કાય| અ( 
ભાષા), �વ$શભાષાિવmાન, સમાજભાષાિવmાન, ફોlિUસક ભાષાિવmાન 

(હમણF એફ.બી.આઈ. અ( સી.આઈ.એ. પણ આ Iકારના 

ભાષાિવmાનીઓની િનમ�કો કરી <), આ ઉપરFત gવળ ભાષાિવmાન તો ખર#$ 
જ. એમF ફો(ટી�, એના પણ {ણ ફFટા (એના આધાl ઓટોCટીક એUસરAગ 
ય${ો બનાવવામF આ[યF <), ફોનોલો�,  મોફ�લો�, વાOત${, િસCિUટ�, 
શ¨દકોશિવmાન, ઐિતહાિસક ભાષાિવmાન, આ ઉપરFત પણ બીજF અ(ક. 
આ બ�ધF જ ભાષાિવmાનોનો પોતાનો ઇિતહાસ <, એમનF પોતાનF સ$શોધન 

સામિયકો <, Yિનવ«સટીઓમF એ રી� એમની િનમ�કો થાય <. અમારી 
Yિનવ«સટીએ �એક વરસ પkલF z¬  અમદાવાદના એક IશાUત પરીખ( 
સ$શોધક તરીg ની¤યા <. એ િવના પFsક ટોચના ‘�ઈમ િસCUટી�’ના 
િન®ણાતોમFના એક <. એમના એક ¯\તક િવd નોમ ચો¤સકીએ પણ લtY$ < 

અ( ઈકોનોિમ�મF નોબલ ઈનામ Cળવનાર એક િવ°ા( એની I\તાવના 
લખી <. હ#$ નથી માનતો g મારી પા± અા િવધાન( \વીકારવા માu કોઈ કારણ 
હોય.

‘[યcતા g ઉcતા � કોઈ પિરિ\થિતનો હલ ન હોઈ શg.’ હ#$ સમ$ત 

થાv છ#$. પણ, બ�$ જ ઉ^²Fિતના ભરો± ન છોડી �વાય. , અ^યાl આપ` 
bટલો િવકાસ કય� < એટલો િવકાસ વાનરોઓએ પણ કય� હોત તો એ 
વાનરોએ બી� વાનરો( માણસ ન બનવા દીધા હોત. હ#$ b કkવા માગ#$ છ#$ � 
એટ�$ જ g ભાષા gવળ અિભ[યિ�5$ જ સાધન નથી. એક િફલ³ફ કk < 

એમ ભાષા મારી હયાતી5$ ઘર પણ < અ( મારી હયાતી પણ <. આપ` એની 
કાળ� રાખવી ,ઈએ.  આપણા ઘર( શોભા  ́ એવF પિરવત|નો ગC. પણ 
આપણા ઘર( પાયામFથી જ ખાવા મFh એવF પિરવત|નો( \વીકારતF જરા 
િવચાર કરવો પh. £લોબલાઈµશનની Iિ²યાનો એક બહ# �ણીતો િસTાUત 

આ <: bની માક�ટ ´oY <, એ જ ટકી રk. જગતમF ઘ�  બ�$ એj$ < b( 
આપ` માક�ટ [યવહારમF U¦ન ન કરી શકીએ. I~મ,  લાગણી, ભાષા, વ�lનો 
એમF સમા´શ થાય <. તC એક વાત સમ, g £લોબલાઈµશનમF bની સા1 
માનવતા સ$કળા3લી < એ બધા5$ ધોવાણ થ�$ હોય <. સાિહ^ય પણ એમF 
આવી �ય. હા, આ જમાનામF માનવતાએ ટકી રkj$ હ  તો માક�ટના 
તક|શા\{( \વીકારj$ પડ . મ� “ટાઈમ”  સામિયકમF એક nખ વFsલો.  એમF 
એક ¶ીમUત માણ± િવચાYZ g હ#$ �ાl Yિનવ«સટી ઓફ �િUસલ´િનયામF 
ભણતો હતો ^યાl મ� b¤સ ,યસ્ વ�l સાિહ^યકારોનો અ]યાસ કlલો અ( 
એમના સાિહ^ય પા±થી હ#$ માનવતાના ઘણા બધા nસUસ શી>લો. તો લાવ( 

મારા મ(જરો( પણ એ સાિહ^ય ભણાવવા �. પછી,  એ માણ±  Yિનવ«સટી 
ઓફ �ન,.( દાન આપી( ક·#$ g આ દાનમFથી મારા C(જરો( માનવતા 
ભણાવો. Yિનવ«સટીએ એમ( b¤સ ,યસ,  ટોલ\ટોય વ�l ભણા[યા. 
પિરણામ એ આ[Y$ g એ C(જરો િનણ|ય nતી વખ� માનવતા5$ િવચારવા 
લા£યા અ( પછી �લા ભાઈની ક$પની આ«થક 5કસાન કરવા મFડી. �લા 
ભાઈએ પછી પોતાના C(જરો( માનવતા ભણાવવાનો Iયોગ ^યF જ બ$ધ કરી 
દીધો. હ#$ મા5$ છ#$ g £લોબલાઈµશનના ¸દયમF જ માનવતા( \થાન નથી અ( 
, હોય તો એવી માનવતા માu જ bની બ�રમF ¢કમત ઉપb.

ભાષાિવmાનના z¬ �  અિભગમ: એક descriptive અ( બી, 
prescriptive. એક જમાનામF prescriptive અિભગમ( આપ` િવmાન 
તરીg નહોતા \વીકારતા.  પણ હ´ અિભગમ બદલાયો <. ભાષા આયોજન 
માu, ભાષાિનભાવ માu  એ અિભગમની જ�ર ઊભી થઈ <. હ#$ મા5$ છ#$ g , 

ભાષાઓ પર ભાષાબદલાનો g ભાષાના ધોવાણનો ખતરો ન હોત તો આ 
અિભગમ કદાચ હ� પણ ન \વીકારાત.  ,ડણી આયોજનનો અ( ,ડણી 
િનભાવનો Iy prescriptive અિભગમ સા1 સ$કળા3લો <. મ� આ અગાઉ 
પણ ક·#$ < g દlક I� એની ભાષાનો � રી� િનભાવ કl. એક રીત � Iગટ 

અ( બી� � અIગટ. શ¨દકો  �ાl ,ડણીના િનયમો બના[યા ^યાl એની 
સા1 સ$કળા3લા મહા5ભાવોએ Iગટપ` એનો િનભાવ કરવાનો Iયાસ કય� 
હતો. પણ, એ િનભાવ માu આપ`, એટn g I�એ g સરકાl,  ,ઈએ એવF 
પગલF ન લીધF. એ( કાર` એનો િનભાવ યો£ય રી� ન થયો અ( અ( એ( 

કાર` ,ડણીના \તl એક Iકારની અરાજકતા ઉCરાઈ.  એમF વળી )ઝા 
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!ડણી ચળવળ સા* સ+કળા-લા મહા1ભાવોએ વધા6 અરાજકતા ઉ<રી. 
એમ= પોતાની !ડણી@યવBથા અમલમD Eકી દીધી.  હG+ મા1+ છG+ I આ એક Kલ 
L. આM+ ભાN- જ કોઈક ભાષામD બR.  SD Tધી કોઈ નવી !ડણી @યવBથા 
Bવીકારાય નહU VયD Tધી એ માWની ચળવળ ચાX રખાય પણ એનો અમલ તો 
ન જ કરાય. અ+Z[\મD પણ વરસોથી !ડણી આયોજનની ચળવળ ચા] L. 

પણ,  એ !ડણીમD ભાN- જ ^Bતકો લખાય L I સામિયકો નીક` L. 
જમaનીમD !ડણી @યવBથા બદલી તો Iટલાક લોકો અદાલતમD ગ-લા. એમ= 
કdX+ I અમR જeની !ડણી @યવBથા fમા= લખવાનો અિધકાર L. અદાલg 
એ અિધકાર માhય રાiલો. 

કોણ j= Iમ પણ આપ= !ડણી ચચkR lબ જ અ+ગત Bતર પર 
લઈ જતD  અચકાતા નથી. ઘણા લોકો લગભગ ગાળાગાળી પર આવી જતા 
હોય L. હG+ નથી માનતો I Iવળ !ડણી ‘સરળ’  બનાવવાથી ગGજરાતી ભાષા1+ 
ધોવાણ અટકી જn. !ડણી સા* સમાજ પણ !ડા-લો L. અ+Z[\ ભાષામD 
!ડણીની Kલ કરતા માણસR આપ= સરળતાથી ‘અભણ’ની કoામD Eકી 
દઈશG+. પણ, ગGજરાતી ભાષામD !ડણી  Kલ કરતા માણસR આપ= ભાN- જ 
એ કoામD EકીશG+. આM+ Iમ થq+ હn. મR લાr L I દ6ક ભાષાની 
!ડણી@યવBથા સા* એક fકારની સમાિજક સહનશિs પણ !ડા-લી L. 

ગGજરાતી ભાષામD કોઈ Kલ ક6 તો એR સહન કરી ]વાની શિs આપ= 
િવકસાવી લીધી L. એ માW કદાચ આપt  !ડણીત+u પણ જવાબદાર હોઈ 
શI. અ+Z[\મD !ડણીKલ થાય તો એનાથી v violence થાય L એના 
fમાણમD ગGજરાતીમD થતી !ડણી Kલ1+ violence કદાચ બહG ઈj પહwચાx 
એM+ નહU હોય.  Iમ I,  આપણી !ડણી @યવBથા અoર (િસ]બલ) આધાિરત 
L, નહU I આલ્ફા{ટ આધાિરત. 

મR તો એ વાત જ સમjતી નથી I શા માW આપ= !ડણી TધારાR 
\વન મરણનો f| બનાવી દીધો L? શા માW  આપ= દસ પ+દર જણા 
એકબીj સા* લડ}ા કરીએ છીએ? શા માW તક મ` તો આપ= એકબીjR 
અ~ાની jdર કરી દઈએ છીએ? !ડણી આયોજન કરM+ જ�રી L એની હG+ ના 
પાડતો નથી. પણ, એ માW કોઈ બી\ ભાષાઓની !ડણી@યવBથા પર થ-લD 
સ+શોધનો !વા I એમના િવ� િવચારવા Iમ ત�યાર નથી? પોતાR 6શનાિલBટ 
તરીI ઓળખાવતા િવ�ાનો પણ Iમ આ િદશામD જતા નથી? ભાષાિવ~ાન 

કDઈ <િડકલ સાયhસ નથી I એ કોઈક દવા બના� અR એનાથી લોકો1+ 
BવાB�ય Tધ6. �લો ટeચકો ઘણાR યાદ હn.  સ+B�તના િવ�ાન એક હોડીમD 
નદી ઓળ+ગી ર�ા હતા Vયા6 એમ= એ હોડીના નાિવકR �છ્�+: ભાઈ, ત� 
પાિણિનનો અ�યાસ કય� L? �લાએ ના પાડી.  તો િવ�ાR ક�G+:  તો તો તારી 
અડધી �જદગી પાણીમD ગઈ. પછી થોડી વારમD હોડી ડeબવા મDડી.  એટ] �લા 
નાિવI �છ્�+: સાdબ,  તમR તરતD આવx L? �લાએ ક�G+: ના. તો નાિવI 
ક�G+:  તો તમારી આખી �જદગી પાણીમD ગઈ. મR આ ટeચકામD એક જ વાત 
ગમી:  િવ�ાR એક વાત સમજવી !ઈએ I @યાકરણથી હોડી  ન ચા]. 

@યાકરણ1+ એ કામ જ નથી. હG+ તો એટX+ મા1+ I ગGજરાતી ભાષાની 
!ડણી@યવBથાના આયોજન માW સરકા6 એક સિમિત નીમવી !ઈએ. એ 
પdલD Kતકાળના બધા જ િનણaયોR અભરાઈએ પર ચડાવી �વા !ઈએ. 
એમD શ�દકોશના િનણaયોનો પણ સમા�શ થાય.  અR આખો f| ન�સરથી 
િવચારવો !ઈએ.  એમD ન તો �ઝા ચા], ન અમદાવાદ ચા]. મR ઘણી વાર 
થાય L I આપણા !ડણી આયોજન સા< એક જ f| L: v ભાષામDથી 
આપ= સતત શ�દો લા@યા કરીએ છીએ એ સ+B�ત ભાષા સા* આપ= 
!ડણીના Bત6 Iટલો અR Iવો સબ+ધ રાખવો? અR શા માW? આ બાબતમD 
કોઈ શાBuીય દલીલો કરn તો ગમn.

ગGજરાતી ભાષાના અ�યાપકો જ નહU, ]ખકો પણ @યાકરણની 
અસ+�ય Kલો ક6 L.  મ� તાvતરમD િહમDશી nલતના એક પાનાના લખાણમD 
@યાકરણના અR કથનR લગતા નહU નહU તો પ+દ6ક દોષો શોધી બતા�લા. એ 

બતા� L I આપણા મોટા  ભાગના િશoકો અR સજaકો ગGજરાતી ભાષા પર1+ 

િનય+uણ ગeમાવી ર�ા L. કમનસી{ એમD �હમDશીબdન એકલD નથી. 
\વદયાથી (લોકોR સdX+ પx એ માWની \વદયા) !ડણી Tધારો કરવાથી આ 
પિરિBથિતમD કોઈ �ર પx એમ મR નથી લાગq+. આપ= ગGજરાતીઓ સાપ 
પણ સ+ઘરવામD માનીએ. કદાચ એ પણ �ા6ક કામ લાr. આ fકારનો 
@યવહારવાદ પણ ગGજરાતી ભાષાના ધોવાણ માW જવાબદાર L. કાણા 
મામાથી ચલાવી ]વાની Wવ પડી jય પછી એક તબ�ો એવો આ� I આપણR 
સારા મામા જ ન ગ<.

સો વાતની એક વાત.  !ડણીની ચચk કરતD પdલD એ ચચk કરવા 
માWની લાયકાત Iળવવી !ઈએ.  એ િવષય સા* સ+કળા-લા પાયાના Z+થો1+ 
�વન કરM+ કરM+ !ઈએ. ]ખન@યવBથા શG+ L? ગGજરાતી ]ખન@યવBથાનો કઈ 
રીg િવકાસ થયો L? !ડણી@યવBથા શG+ L? એR અR �વિનત+uR અR 
�પત+uR શG+ સબ+ધ L? વDચન અR ]ખનR !ડણી સા* શG+ સ+બ+ધ L? સમાજ 
અR !ડણી@યવBથાની વ�� કોઈ સ+બ+ધ L ખરો? Wકનોલો\ અR 

!ડણી@યવBથાની વ�� કયા fકારનો  સ+બ+ધ L અR હોવો !ઈએ? િચ� 
(�[ઈનના અથaમD) અR !ડણી વ��ના સ+બ+ધો િવ� િવ�ાનોએ શG+ કdવા1+ L? 
અoર~ાન અR !ડણી વ��ના સ+બ+ધો િવ� િવ�ાનો  શG+ કd L? આ અR 
આવા બીj અRક f|ો પર ચચk કરવાની લાયકાત Iળ@યા વગર એની ચચk 
કરવા {સીએ તો એમD ‘6શનાિલટી’  કરતD ‘ઈમોશનાિલટી’ વધા6 આ�.  (અહU 
jણી !ઈR અ+Z[\  શ�દો વાપયk L.) અR એM+ થાય Vયા6 આપ= �લા 
�િઢ�Bતોની vમ આપણો ક�ો ખરો કરવા િવ�ક બાજG પર Eકતા થઈ જઈશG+. 
શG+ આપ= આM+ કરM+ L? vR એ િદશામD જM+ હોય એ jય.  હG+ એ િદશામD 
જવા નથી માગતો.

(ગો�વદભાઈ મારGના �લોગ “અભી@યsી” [http://
govindmaru.wordpress.com/] પરની ચચkમDનો મહ  અ+શ)

e.mail : basuthar@gmail.com
-------------------------------------------------

અ" અ#ટ%ા 'શ)બલ લોકો                        • નીરવ પ3લ

અ< lબ વરણાિગયા jિતના લોકો છીએ -

અમારા વડવા તો uણ બDય1+ ખમીસ પdરતા હતા.
એમના વડવાના વડવા તો
કફનR જ કામળીની vમ અ+r વીટાળતા હતા.
એમના વડવાના વડવાના વડવા તો
નરી ચામડી ઓઢીR જ ફરતા હતા.
હG+ય કDય ઓછો વરણાિગયો નથી -
સી.\.રોડનD શો �મ સા<ની ¡ટપાથ વાળતો હતો
R n¢ આ£�+
કDઠલા  વગર1+, બટન વગર1+, બDય વગર1+ એક બDિડ�+.
g સલમાન ખાનની vમ છાતી કાઢીR ફરG+ છG+
R સ+જય દ�ની vમ બાવડD બતાM+ છG+ સવણkઓR.

jતવાન જGવાિનયા તો
મારા િલબાસ1+ ]બલ !વા અધીરા થઈ ઊ¢ L.

િબ�ચારા ...
મારી બોચીR અડ�ા િવના Iમ કરી ઓળi
I આ તો ઓડ-સાઈઝ1+ પીટર ¦N]hડ L !

સૌજ7ય : http://gujaratidalitkavita.blogspot.co.uk/2011/05/blog-
post_1928.html
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આગામી ૨૭મી જ)* ગ+જરાતી 
િવ0કોશના 56ા અ* 86ા ડૉ.  ધીર+ભાઈ ઠાકર 
૯૫મા વષBમC DEશF. િશGણિનIા, સાિહLયિનIા 
અ* નાટOિનIા* કારP Qણીતા ડૉ. ધીર+ભાઈ 
ઠાકR આચાયBપUથી સાઠમા વષW િનXિY લીધી. એ 

પછી એમની િનIા-િ]EણીમC િવFષભાE એમની 
એક ચોથી િનIાનો ઉ_રો થયો ` િવ0કોશ-
િનIાનો ! આabયના ૬૭મા વષW એમP િવ0કોશde 
ભગીરથ કાયB શf કag. hી સCકળચeદભાઈ પkલના 
હ)eફાળા સાથ-સહકારથી એમના આ િવ0કોશના 
યmનો Dારeભ થયો. એકાદ વષBમC તો 
સCકળચeદભાઈએ િવદાય લીધી,  પરen અ_ની 
ભાવના ધીર+ભાઈ માk  મજoત પીઠબળની બની 
રહી.  ધીર+ભાઈ હe_શC િવ0કોશની િDX્Y* 
જગrાથના રથ સાs  સરખાE u. એના આરeભથી 
જ એમ* અ*ક `જvવી િવwાન xખકોનો આ 
કાયBમC સાથ મળતો રyો – પછી એ િવwાનોમCથી 
કોઈ aિનવzસટીના ક+લપિત હોય,  કોઈ પોતાના 
{]ના િનbણાત હોય, કોઈ કિવ | મૅ*જ_~ટ-
િનbણાત હોય, આચાયB | અ�યાપક હોય | પછી 
કોઈ ડૉકટર હોય-પણ એ સહ+ કોઈ િવ0કોશના આ 

યmમC પોતપોતાની રી` સિમધ અપBવા લા�યા.
જ+દા જ+દા િવષયના ત�mો અ* 

અ�યાપકોની ધીર+ભાઈ ખોજ કરતા જ ર� અ* કોઈ 
િવwાન મ� એટx એમ* D�મ�વBક બોલાE અ* 

v*હથી આ કામમC �ડી U.  િવ0કોશ* સમાજના 
કોઈ એક જ વગBનો નહ�,  પણ તમામ વગBનો 
સહયોગ મ�યો – સeતો,  h�Iીઓ,  િવmાનીઓ, 
ઉ�ોગપિતઓ વ�Rનો અ* ધીR ધીR એનો �યાપ 
વધતC સમાજ�વકો તથા �eથાલયિનbણાતોએ પણ 

િવ0કોશમC પોતાde યોગદાન આ�ae.             
એના ૨૫મા �eથ માk  જ)નાગઢની �્િષ 

aિનવzસટીના મદદનીશ �eથપાલhી કCિતલાલ ઠાકR 
પCચ લાખ fિપયાની રકમ આપી; એટ�e જ નહ�, 
પણ આabયના અeિતમ વષBમC mાનવધBક �eથh�ણી 
માk  બીQ પCચ લાખ fિપયા આ�યા. આમ, 
િવ0કોશની િDX્Yની �વાસ એવી �લાતી રહી | 
ચો_રથી ઉમળકાભય� સહયોગ મળવા લા�યો.   

ધીર+ભાઈ પા� કામ કર�e એટx સતત ખ� 
પ� ર��e પ�. એ એ|ય કામ �x નહ� અ* � કામ 
ગઈકાx સ���e હોય  ̀ આ� થae | નહ�, એ 
�છવાde – `નો િહસાબ xવાde કદી �| નહ� / 

એમની આવી િચવટ* પિરણા_ જ ટ)eકા ગાળામC 
'ગ+જરાતી િવ0કોશ'નો Dક�પ �રો થઈ શ�ો.

�દયરોગના હ+મલા* કારP હૉિvપટલના 
ICCU aિનટમC  તC  તC¡ `ઓ સevથાનC 
બાકીનC કામોની  ચના આપતા રyા એ�e બ~ae u. 
�ાRક િવUશ જ�e પડ્ae હોય તો LયCથી પણ 
વખતોવખત ફોન કરી* િવ0કોશ અe�ની કામગીરી 
યોજનાબ¢ રી  ̀ બરાબર ચાલતી ર� ` �વાde 

`ઓ �કતા નહ�. કોઈ અ�યાપક | કમBચારીથી 
કામમC િવલeબ થાય તો એ* ઠપકો આપવાની 
એમની રીત પણ અનોખી. એની સાs હસતC 
હસતC એવી રી  ̀વાત કR | �લી �યિ£* પોતા* 
કામમC િવલeબ થયા બદલ Gોભ  થાય અ*  ̀ પો` 

જ પછી પોતાde કાયB ઝડપથી �ણB કરી* ફરીથી 
એમની આગળ હાજર થઈ Qય.

                                                                                                                                                      
એમના િવ�ાથ¥ઓ તરફ તો  એવો D�મ | 

ચe5કા~ત Fઠ એમ ક� | આવતીકાx હ+e નથી 
આવવાનો તો એમ* ન ગ_. અ_િરકાથી આવતા 
મ�~5ભાઈ અમીન | Dાગ¦ભાઈ ભCભી પા� એ 
કલાકોના કલાકો §�, એમ* માગBદશBન આ� અ* 
એ રી  ̀ Dવીણ દર¦, મિણલાલ પkલ �વા 
િવ�ાથ¥ઓ આE LયાR બ¨e કામ બાજ+એ ©કી* 
એની સાs લCબા સમય �ધી વાત કR. 

એમની િન:vªહી X્િYનો વારeવાર અdભવ 
થતો રyો u. કોઈ એમની બહ+ Dશeસા કR, તો 
હસતC હસતC ક�  | "હ+e «્La પા¬યો હો `�e મ* 
લા� u!" વળી `ઓ એક ©zતકારની વાત® પણ 
LયાR યાદ કR. એ ©zતકાર �eદર ©zતઓ સજBતો 
હતો. એP પોતાના �વી જ અ*ક ©zતઓ સજ¥ 
હતી. યમરાજ ¯ાR એ* xવા આ�યા LયાR એમ* 
પણ °યાલ ન આ�યો | આ બધી ©zતકારની 
©zતઓ વ±² એનો ઘડનાર ©zતકાર કયો ! યમરા� 
સ� nક ©zતકલાની Dશeસા કરવા મCડી એટx nરત 

જ �લો ©zતકાર બોલી ઊઠયો | 'આ ©zતઓ તો મµ 
બનાવી u’ અ* યમરા� nરત જ અસલી 
©zતકાર* ઉપાડી લીધો.  આવી આવી વાતો કરી 
`ઓ પો` Dશિvતથી પોતા* બચાવતા ર� u. 

િવ0કોશનC િવિવધ સeક+લો સાs દાતાde 
નામ �ડવામC આE u. ધીર+ભાઈએ િવ0કોશના 
લિલતકલા |~5 માk દસ લાખ fિપયાde દાન 
આ�ae. મµ �છ્ae,  "આde નામ 'ડૉ. ધીર+ભાઈ ઠાકર 
લિલતકલા |~5’  રાખીશ+e?” LયાR એમP ક¶+e "નC, 
આde નામ તો 'િવ0કોશ લિલતકલા |~5’ જ 
રાખ�e.”

એક એક �eથનો િવમોચન સમારeભ થતો 
Qય અ* એમનામC નવા ઉLસાહનો સeચાર થતો 
�વા મ�. કયાRક એમ ક�તા | 'X્¢ UહમC આ 
�eથિવમોચનના અવસરથી નવી ²તનાનો સeચાર 
થાય u અ* આગળ વધવાનો નવો ઉLસાહ Q� 

u.’ કયાRક હસતC હસતC ક� પણ ખરા | 'કામde 
આયોજન હ¦  ઘણC વષ� ¦વવાde u એ રી` કર�e 
અ* કામનો અમલ આવતીકાx ¦વતા ન¡ રહીએ 
` રી` કર�e,’

ધીર+ભાઈનC |ટલCક કાય� સદાય યાદ કરાF. 

ગ+જરાતના સાવ uવા� આEલી, RલEvkશનની 
પણ �િવધા ન ધરાવતી મોડાસા �વી અણદીઠી 
ભોમ પર �ામીણ િવvતારની કૉx�* માk 
આદશBfપ િશGણ-સeક+લde સજBન કag. સજBક અ*  

·ચતક hી મિણલાલ ન¸ભાઈ િવFde એમde 
સાિહLયક કાયB પeિડતaગીન એક Dખર Dિતભાde 
સવB�ાહી અ* સમતોલ દશBન કરાવી ર� u.

૧૯૪૨ ના આઝાદીના આeદોલન સમ¡ 

િવ�ાથ¥ઓ પર ગોળીબાર કરવા ઘસી જતા 
પોલીસ-અિધકારી* અટકાવવા જતC એમP 
ખાvસી ઈQ ·હમત�વBક વહોરી લ»લી. 

વળી િવ0કોશની િDX્Yની  સાથોસાથ 

એમની સાિહLયસજBનની િDX્Y પણ અનવરત 
ચાલતી રહી u. ગ+જરાતી સાિહLયમC �યિ£ગત 
રી` ઇિતહાસ-xખનના � Dય½ો થયા `મC 
�્bણલાલ ઝEરી, કન¾યાલાલ ¿નશી, િવજયરાય વ¾� 

અ* અનeતરાય રાવળ પછીનો એક મહÀવનો Dયોગ 
` ધીર+ભાઈ ઠાકરના ગ+જરાતી સાિહLયની 
િવકાસRખાના પCચ ખeડો u.  ̀ખeડોde નવસevકરણ 
પણ એમde ચાલne ર��e હોય u. `મP 

૨૦૦૦૯મC પાÂલો *ર+દાના “Memoirs’  નો 
અdવાદ શf કય�, � “સLયની ¿ખો¿ખ’  ના_ 
ત¾યાર થયો. એ અdવાદ કરતી Eળા `ઓ ક�તા | 
આ અdવાદ �રો થF LયC �ધી તો હ+e ¦વવાનો 
‘હ¦ પાÂલો *ર+દાનો અdવાદ �રો થવામC હતો 
LયC તો ઘણC વષ�થી એમના  મનમC સાિહLયના 
|ટલાક વાદ-િવવાદોની ચચ® કરne Ãvતક આપવાની 
� ભાવના ઘોળાતી હતી ` Ãvતક ત¾યાર કરવાde 
શf કરી દી¨e અ* હ¦ ૨૦૧૧મC એ Dગટ થાય 

LયC તો 'ગCધી¦ અ* પCચ સાGરો’de પvતક પણ 
આ વષW આપણ* આ�ae, આવC Ãvતકો ત¾યાર કરતી 
Eળાએ મહÀવના એ|ય સeદભB�eથ �વાde `ઓ �| 
નહ�. કન¾યાલાલ ¿નશીde અe��¦ Ãvતક 'ગ+જરાત 

ઍ~ડ ઇટ્સ િલટRચર’  મળne નહોne તો hી દીપક 
મ�તા wારા ફાબBસ સભામCથી ` મગાવી* જ રyા.

૯૫મા વર�ય એમની સારvવતસાધનાનો 
દીપક જરા¡ ઝCખો થયો નથી,  બલ| એ વ  ̈* વ¨ 

Dકાશ આપી આસપાસનC સૌ* D�રણા, DોLસાહન 
અ* માગBદશBન આપતો ર� u. �મ કા�યÃર+ષની 
આપP LયC ક�પના  થઈ u, `મ િવ0કોશÃર+ષની¡ 
આપP ક�પના કરી શકીએ. એ Ãર+ષ* ચરP પોતાde 
સવBસમપBણ કરી* ધ~ય થનાર ધીર+ભાઈ* આપP 
વeદન કરીએ. પરમાLમા એમ* સવBથા * સવBદા વ¨ 
* વ¨ Dસrતા અપBતા ર� એ જ સદ્ભાવના.
(સ"ભાવ : “િવ'િવહાર”મ+થી)
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ખાS અાઠ U+Vઅારીએ ગWરWDવના માનમ" એક સXકાર સમાર7ભ યોUZલો. લ7ડનના અખબારોમ" 15 [\Wઅારી 1931ના અા છિબ Jગટ કરાZલી Sમ ક]વાV7 ?. 

અામ જનતા ^ારા અા સXકાર સમાર7ભ ગોઠવાયો હતો, Sમ ન_ધાV7 ?. િચaમ" રવી+bનાથ ટાગોર c+bમ" િવરાજમાન ?. એમની જમd પડe 

ભારતીય Kષgષામ" એક ભારતીય સhારી Dખાય ?,  iા> jજની kલી કોર, એક બીજ" બાl ય ભારતીય Kષgષામ" નજ> ચm ?. n c છિબ મ"]ન" કોઈન" 
નામઠામની સગડ મળી શકી નથી !

રિવ ઠાકWર 1878ના અરસામ", પ]લવ]લા oગલૅ+ડ અાqયા હતા, અ- rાઈટનની એક િનશાળમ" એમની ભણવા- સારW ભરતી કરવામ" અાવી હતી. એ 
અહI થોડાક મિહનાઅો હતા અ- હૉવ ખાS ‘jિડના િવલા’મ"  ર]લા, Sમ Uણવા મu ?.  એમના વડીલો રવી+bનાથ- vિરPટર બનાવવાની ધારણા રાખતા 
હતા. અાથી એમ- લ7ડનમ" ‘Vિનવસwટી કૉLજ લ7ડન’મ" કાયદાનો અyયાસ કરવા દાખલ ક>લા. પર7z એમl7 મન અ+યa ચ_{|7 ર}W7 −  ~�િપયર, કોિરઅોLનસ 
- એ+ટની તથા િ�યોપાaા અ7�નો Pવત7a અyયાસ કરવા એ લા�લા. પિરણાj એમd અyયાસ Uરી નહI રાeલો અ- ઉપાિધ jળqયા િવના જ એ �હ�Pતાન 
પાછા ફ>લા. ફરી પાછા, સન 1912ના અરસામ", પોતાન" કાqયોના ભાષા+તર અથ� S િવલાયત અાKલા. અા વખS મોટા ભાગનો સમય P{ફડ�શરમ" હતા. 
1913મ" એમના કાqયસ7�હ - ‘ગીત"જિલ’ના અ7���  અlવાદ- નૉબલ પાિરતોિષક એનાયત કરવાl7 ઘોિષત થZ|7. સન 1915મ" િrિટશ રાજવી,  પ7ચમ iૉજ� 
વતી, રવી+bનાથ ટાગોર- ‘નાઈટહ�ડ’નો િખતાબ એનાયત કરવામ" અાKલો.

સન 1930 Kળા, કિવવર રિવ ઠાકWર, વ@ એક વખત, િવલાયત પધાય; હતા. અા [> અાશ> એકાદ વરસl7 રોકાણ થZ|7. અહIથી અjિરકાના Jવા� ય એ 
ગZલા. પોતાના કામના Jચાર-Jસાર સારW Sમ જ િવચારદશ�નની રજ�અાત Jધાન કારણ હz7.  વળી,  પાિરસ Sમ જ લ7ડનમ" એમન" િચaોન" U]ર Jદશ�ન પણ 
રજ� કરાયા હત". અા વખતના રોકાણ દરિમયાન એમd અૉ�ફડ�ની Nલાકાત લી�લી અ- Xય" એમd � qયા�યાન અા�V7 S ભા> અગXયl7 સાિબત થV7 ?. 
એમના �વનમ" S પછી મોટો વળ"ક અાqયો અ- એમનામ" માનવતાવાદની િફલ�ફી અlસારl7 �વન - કવન નીખરz7 ગV7. લ7ડનમ" એમd ‘��કર’ની એક 
વા�ષક સભા- ય ઉ�બોધન ક>|7. Xય" િrટન અ- િહ+�Pતાન વ��ના સ7બ7ધોની U]ર ચચ; ક> હતી. રવી+bનાથ 
પર અૉ�ફડ�ની ભા> અસર પડી હતી. 

અા Jવાસ Kળા, લ7ડનમ", અા છિબ અlસાર, અા સXકાર સમારોહ યોUયો હતો Sમ અlમાન ?.
ગWરWDવ ઠાકWરની  દોઢસોમી જય7તીl7 અા વષ� ? અ- Sની P�િતમ" લ7ડનના ]�પP{ડ િવPતારમ" અાqયા Kલ 

અૉવ્ હીથમ"ના 3 હીથ વીલા  પર અા ત�ી Nકવામ" અાવી ?. વળી, K�સના રાજકWમાર ચાલ�્�, ગઈ સાલ 7 
જWલાઈ 2011ના રોજ, વળી ગૉડ�ન સ્��રમ" રવી+bનાથ ટાગોરની એક અધ� Jિતમાl7 U]ર અનાવરણ ક>|7. અા 
િવPતારમ" ગWરWDવ ભણવા- સારW ર]લા, Sમ ક]વાય ?. 
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એ હ#$ હતો.
વીસમી સદીના અધવચાળાની 

વાત 2. અા અિભ5ત ઉપખ$ડની 
ધરતી ;ા< એકાએક ઉદાસ  થઈ ગઈ 
હતી. AબCરત ચDરો Eલાિનમય હતો. 
અH Iરાની 5J એK$ LકMર થઈ ગN$ 
હોય એમ લાગO$ હO$. P Q અવસર 
અાન$દોRાસનો હતો. પણ હષUઝWX 
ઝWલી શકાO$ ન હO$. પોતાના જ 5યા 
બાખડી ર[ા હતા. લોહીની નીકો વહી 
રહી હતી. \]ષ અH િતર^કારનો 
_વાળાLખી ફાટbો હતો.  સારાઈનો 
સફાયો થઈ ર[ો હતો. અા ભયાનકતા 
િનહાળી કાળજ#$ કોરાઈ રc#$ હO$ dયe 
ધરતી શી રીf હષUઝWX ઝWલી શQ ?

ધરતી તો મા કDવાય. અH 
અાવી અdય$ત g:ખદ િ^થિત-

પિરિ^થિતમe ધરતીમાતાK$ કાળજ#$ Qh$ 
કોરાO$ હi એ તો કોઈક મા જ સમj 
શQ.

હા,  ધરતીના 5યા બાખડી 
ર[ા હતા. કાપાકાપી હતી. kટમાર 
હતી. ભડકા હતા.  લાજ, શરમ, 
ઇmતની ઐસ તoસી કરાઈ રહી હતી.

લોકો 5J પાગલ થઈ ગયા 
હતા. એક શયતાની ઝpન હO$. મારી 
માqયતા ન ^વીકા< એ મારો grમન, 
એH jવવાનો અિધકાર હોઈ શQ 
નહs; એ tકારK$ ઝpન!

ઝpનના અાવા વાવ$ટોળ  સાu 

બધe લોકો ટકી શકતe નથી. fમH 
નાછWટQ પોતાનe ઘરબાર,  ગલી, 
ગામનો dયાગ કરીH અાશરાની 
તલાશમe ચાલી નીકળh$ પx 2. અH 

િનરાધાર કાફલા, રોતા કાફલા અાyય 
માz  પોતાની મા{|િમથી દWર જઈ 
ર[ા હતા.

ધરતી ^ત}ધ હતી. 5નવરો ય 

^ત$િભત.  અા શ#$ થઈ રc#$ 2 ? કeઈ 
સમ5O$ ન હO$.  ગઈ કાલ ~ધી અહs 
~ખ�નથી વસી ર[e હતe એ લોકો 
ઉપર એકાએક અા Qવી અાફતો ઊતરી 
અાવી Q એ પોતાનe ઘરબાર તjH 
ભાગી ર[e 2 !

પણ ભાગી રDલા કાફલા ય 
�e સલામત હતા. ભાગતા િનરાધાર 
માz  �દ ર^તા 5J શ�# થઈ ગયા 
હતા. કાફલાના કાફલાનો સફાયો કરી 
�વાતો હતો. તલવારો, ભાલા  H 
િકરપાણો ચાલતe હતe. kટમાર કરાતી 

હતી. �બસ, માCમ મિહલાઅોH શ^�ોના 
બ� અપહરી જવામe અાવતી હતી. 
અાવો જ એક બદનસીબ કાફલો 
અાyયછાયાની શોધમe પિ�મી સીમાડા 
tિત જઈ ર[ો હતો; ઠોકરો ખાતો, 
અથડાતો - પછડાતો. મા�  CયUનો જલાલ 
હતો અH પગ ત� |િમ ભાડ|$5K$ કXડ#$ 
બની રહી હતી.  પાણી Aટી ગN$ હO$. રોટલો 
ય ન હતો. અH fની ઝોળીમe હતe તો ભય, 

િનસાસા H ડચકe! અામ છતe પગ ઉપાડh$, 
ચાલh$ અિનવાયU હO$.  િવસામાની ગ#$5ઈશ 
હતી જ નહs.
;e છાયા ન મ�  dયe, િવસામો Qવો ! 

પર$O ભાEય 5J � કદમ અાગળ  ચાલી 
રc#$ હO$. અH અા કાફલો સીમા પાર કરીH 
અાyયછાયા ત� પહ�ચવાH ભાEયશાળી 
બH એ પDલe જ,  કડા - િકરપાણ 

ખખડાવO$ એક ઝpની ટો�$, એ પર �ટી 
પડ્N$, વર#અો બકરe પર �ટી પx એમ. અH 
;e પાણીનો છeટો ~�ધe tા�ય નહોતો 
dયe Cકીભટ ધરતી િનદ�ષ, િનરાધાર 
ઇqસાનોના લોહીથી તર થઈ ગઈ!
ગu એમ, પણ અાફતના એ લોિહયાળ 
ભરડામeથી છટકી જવામe સફળ  થ�લા 
એવા ચાાર જણ અાબાદ બચી ગયા.  fઅો 
jવ લઈH ભાEયા.  એટ�$ ભાEયા Q પીછો 
કરનારા એમ કહીH પગ પછાડતા પાછા 
વળી ગયા Q : ‘ભાગીH જi �e ? હમણe 
રાત પડi. − �િડયા ફાડી ખાi !’
અા ‘ભાEયશાળી‘ ચાર જણમe બા<ક વષUનો 
એક છોકરો પણ હતો.
એ છોકરો f હ#$.
મારe માિતાપતાની હdયા કરી ન$ખાઈ હતી. 
કાફલાના અqય િનરાધારોH ય રહ�સી 
નાખવામe અા�યe હતe. ચા<ક AબCરત 
^�ીઅોH ઊપાડી જવામe અાવી હતી.  અH 
બધો િક�મતી માXસબાબ kટી Xવાયો 
હતો.
  દDશત અમારા ખભા ઉપર સવાર થઈ 
ગઈ હતી. ઝeખરe, ઢWવા H ટsબા ય અમH 
ર��યાસા ઝpની ટોળe લાગી ર[e હતe !
અu ભયભીત દશામe લડખડાતા ચાલી 
ર[ા હતા.  પણ,  �e જઈ ર[ા હતા ! એ 
કઈ િદશા હતી ? અમH કશી ગતાગમ ન 
હતી. િનરાધાર દશામe jવ બચાવવા 
ખાતર ભાગવાK$ હોય dયા< અાh$ બ�$ કોણ 

િવચા< 2 ! dયા< તો બસ ભાગવાK$ જ 
હોય.
હI સeજ પડવા અાવી હતી. બ�$ �$ધ�$ 
�$ધ�$ લાગી રc#$ હO$. ટsબા ય �$ધળા. 
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દીપક બારડોલીકર
(છિબ સ5ભાવ : શાિ8ત માર;)

ગ#જરાતી ભાષાના 5ણીતા કિવ, Xખક H પ�કારK$ �ળ 
નામ �સાj ઈસપj હા�સj. જqમ 23 નI�બર 1925ના રોજ 
બારડોલી ખાf. િવ�ા અ�યાસ દરિમયાન �યાયામવીર અH િચ�કાર 
બનવાના tયાસો સિહત આઝાદી અeદોલનમe ભાગ લીધો. કો¡¢]સ 
£વા દળ અH પછી Lિ^લમ લીગ Hશનલ ગાડUસમe NવકોH Qળ�યા. 
1948મe ગeધીjની હdયા tસ$¤ L$બઈ ઈલાકાના Lિ^લમ લીગ 
Hશનલ ગાડUસના અિધકારીઓની િગરફતારી થતe, ¦લવાસ  ભોગવી 
પાિક^તાન ગયા.  સાત વષU dયe િવ�ાદાન કરી §ન: બારડોલી ગયા. 
1961મe અદાલતના ¨કાદા િવર#�ધ �શ િનકાલ થયા! 1964થી 
પ�કાર બqયા. 1977મe પ�કારdવની આઝાદી ખાતર ¦લવાસ 
ભોગ�યો.  વરસો ~ધી કરeચીમe દoિનક “ડોન-ગ#જરાતી”મe િસિનયર 
સબ એિડટરની Dિસયતથી £વા બ5વી. હાલ ©Eલૅqડ રD 2. દીપક 
સાDબH નામ અHક §^તકો બોX 2 fમe કિવતા, નવલકથા, 
અાdમકથા, સ$પાદન, અ�યાdમ ઇ.નો ય સમાIશ 2.

“અોિપિનયન”ના હમસફર વાચકોH સાર# દીપક બારડોલીકર 
નh$ ન«ોર નામ નથી જ નથી. અા પDલe, ‘સeકળોનો સીતમ’  અH 

‘ઉછાળા ખાય 2 પાણી’ નાu અાdમકથાઅોK$ fમ જ નવલકથા 
‘�િળN$ અાકાશ’K$ હ¬ાવાર અવતરણ f દ<Q માN$ 2. અા સોગાદોH 
સાર# “અોિપિનયન” વાહક બની રc#$ fK$ ^વાભાિવક અમH ગૌરવ જ 
હોય.  

f િદશા ભણીK$ અા વ� એક પગરણ. િહqg^તાનના ભાગલા 
વખતની દા^તા¡ લઈH અાવતી અા નવલકથા - ‘બ¯ાવર’  અા અ$કથી 
હ¬ાવાર અાપીએ છીએ. વાચકો fH વધાવi fની ખાતરી 2. 

અહs tગટ  ચોથા tકરણH અ$f શ}દો વD 2 :  ‘5J 

ઈqસાિનયતના � રોશન િચરાગ ! એક સીમાની અા તરફ. એક 
સીમાની f તરફ.’ અાવા એક િચરાગના tકાશ°$જ, િહqg^તાનના 
જબરા ચાહક, દીપક સાDબH ભારત fમ જ પાિક^તાનH િનતeતપJ 
ચાહતા અKભ�યા 2.  �દ ઉપર ¦ વીતી હતી fનe tિત±બબ અા 
નવલમe પડઘાયા ક< 2. વળી, મ5ની વાત તો એ 2 Q fમJ ઊદWU H 
±સધી જબાનના અHક શ}દોH અહs રમાડતા રમાડતા ગ#જરાતીના 
મહાસાગરમe tીdયાથ² વDતા L�ા 2. માદ< જબાન અાથી સ³´ 
બની 2 f અાપણી લિ}ધ. તgપરeત,  અા ઘટનાH ગ#જરાતી 
ડાય^પોિરક સાિહdય જગતની મહા�લી િમરાત Xખવી પx.  અા 
નવલ અા પાસાH ય મજµતપJ ઉ5ગર કરી રDi. 

… અાવો, દો^તો, હI, રાjપાએ અાH ય y]ણીબ´ 
માણીએ …   

− િવ. ક. 



ઝ"ખર" ય &'ધળ".  અ+ ,રજ ઝ"ખો, /લાન ! 3+ કદાચ િનદ8ષોની કરપીણ 

કતલનો ર'જ હ? !
મગર એ સૌથી િવ?ષ &'ધળા અG હતા.  અમારH' તો IJ બL' ય હીર 

શોષાઈ ગO' હP'. ગળામ" ક"ટા પડી રSા હતા. પગો પણ IJ ચાલવાT' 
િવસરતા જઈ રSા હતા. િUથિત અVય'ત કપરી હતી.  એક જણ દWર પાછળ રહી 
ગયો હતો.  બીY એક રીતસરનો પછડાઈ ગયો હતો. અ+ હZ ,રજ ડWબવા 
સા[ અG \ જણ એક ઢWવા પર ^ર થઈ ગયા.

ચાલત" ચાલત" તો ય'_ પણ થા`, aાb અG તો ઇdસાન હતા, 
eસીબતના માયf, ghયા iયાસા ! માથા ઉપર મોત ઝળW'બી રkH' હP', મગર 
પગોમ" Yર હોય તો ચલાય + ! અાથી લાચારીએ, મોતના ભય+ છાતી સરસો 
ચ"પી+ અG bતીના ઢગ ઉપર લ"બા થઈ ગયા.

ખબર નથી  ̀ `ટલા વાmયા હ?, પણ ક'ઈક ખખડાટ  થયો અ+ મારી 
અ"ખ nલી ગઈ. ચoકતોક + \ઠો થઈ ગયો.  YO' તો તારાના અાછા ઉIશમ" 
કWતર" qr' કોઈક Iનવર, થોs દWર,  ક'ઈક ખોતરnતર કરી રkH' હP'. કદાચ કોઈક 
િશયાળr' હ?.

અ+ પછી મt અડuપડu YO'. મારો સાથી ?! એ vખાતો ન હતો.  મt 
દWર દWર wધી નજર દોડાવી, પણ ફોગટ. એ y" ય ન હતો ! y"  ગયો ? શH' થO' ? 

અહz મારી પા{ તો પડ|ો હતો. અ'ધકાર અોઢી+ એ y" ચા}યો ગયો, મ+ 
એકલો ~કી+ ?!

અાવી કપરી દશામ" માણસ અાટલો Uવાથ�,  અાટલો એકલ,રો થઈ 
શ` નહz. પર'P કદાચ અાઘાતોના �હાb 3T' સાનભાન ન� કરી નાhO' હોય 

અ+ એવી અ�ધ દશામ" 3 y"ક ચા}યો ગયો હોય એ શy હP'.
હH' �બતાઈ ગયો.
ચોતરફ િવUતb�' અફાટ રણ હP'. રાતનો કાળો સ�ાટો હતો. અ+ હH' 

સાવ એકલો, અI�યો, િનરાધાર !
હZ … ?! … … હZ ?!
અ"u અ'ધાર" અાવી ગય". IJ કોઈએ વીજળી ~કી દીધી હોય એમ 

મારH' શરીર કમકમ"  ખાઈ ગO'.  મોઢામ"થી શ�દો સરી પડયા, ‘અો અ�ાહ ! 
મારી મદદ કર ! હH' y" I� ? શH' કરH' ?’

હા, મt કkH'.
મt સ"ભ�O'.
અ+ મારા અ�ા� પણ મારી પોકાર સ"ભળી તો હ? જ. 
હા,  3 અ�ાહ �. સમ� �િ�નો સજ�નહાર. 3 પોતાના બ'દાના 

પોકાર જ�ર સ"ભ� �. ઉ�ર પણ અા� �, 3ની અાગવી રી3.

ગG એમ, પણ મt 3+ પોકાય8 અ+ પછી મારા અા અા�ય� વ�� 
અાટ�' જ�ર થO' `, હH' ઊભો થઈ ગયો. અાશરાની  તલાશમ" ચાલતો થયો. એમ 
લાગP' હP', IJ કોઈક મ+ ચલાવી રkH' � ! કોઈક િહ/મત, તાકત અ+ ધરપત 
અાપી રkH' � !

અામ કદાચ એકાદ કલાક wધી હH' ચાલતો રSો હોઈશ.  માગ�મ" 
િશયાળવ" ય ભટકાય", પણ 3મJ કશી �ડછાડ કરી નહz. અલબ�,  ઝ"ખર"એ 
3મનો ધમ� બIવી થોડો ઉઝરડી નાhયો હતો, qની પીડા મ+ સIગ રાખી 
રહી હતી.  અા દરિમયાન મારા કા+ એક અવાજ પડ|ો. હા, એ માનવીનો 
અવાજ હતો અ+ એ સા[  હH' એવો ગભરાઈ ગયો ` qવો yાb ય ગભરાયો ન 
હો.  −  પર'P બી� પ� એ અવાq મારા કાનમ" q બોલ ~yા 3J મારા ભય+ 
ખbખર અોગાળી નાhયો. મન શ"ત થO'. ક'ઈક ધરપત થઈ. 

કોઈક ગાઈ રkH' હP'.
એ અવાજ કદાચ કોઈક ભગતનો હોય એમ લાગP' હP'. અાટલી મોડી 

રા� ભગત િસવાય બીજH' કોણ હોય ! હા, કોઈક ��મી, િવયોગી પણ હોઈ શ`. 
પણ અવાજ q  �કારનો હતો અ+ એની અ'દર q બોલ �'ટાઈ રSા હતા 3 
કોઈ ��મીના નહz, ભગતના હતા. અાr' તો ભગત જ ગાય :

! હો … … !

એક જ માટી+, બ., લોક
એ જ ખર2,, બાકી બ., ફોક
એક જ માટી+, બ., લોક

ભગત કહી રSા હતા  ̀ માનવી માનવી વ�� કશો �ર નથી.  બધ" 
સરખ" �.  એક જ માટીન" બ+લ" �.  એક જ માિલકન" બ'દા �. એ જ સા�'. 
એ જ અશોક, બાકીT' બL' ફોક.

મ+ એ શ�દોમ" �દાઈ સ'`ત qr' લાmO'. એJ મારામ"  િહ/મત 
જગાડી. હતાશાની ડા� અાશાની કW'પળ �ટી. અ+ હH' Uવગત બો}યો :  ‘ચાલ, 
અા ભગત પા{ જઈએ. એ અોિલયો કદાચ મારી મનો યથા+,  મારી ¡દ�શા+ 

સમજ?. −  − કદાચ Vય" અા¢ય મળી Iય. અ+ માની લો ` અા¢ય, કોઈક 
કારણસર, ન પણ મ� તો£ માગ�દશ�ન તો અવ¤ય મળ?.’

હH' એ અવાજની િદશામ" ચાલવા લાmયો. એક ટzબો વળોટ¥ો હ? Vય" 
હવાની લ�રખી બીI શ�દો લઈ અાવી :

4વન7 8ણ અ;યા, =>પોની ડાળ
BશDથી ભરી ભરી થG 8 સવાર
એ જ ખર2, બાકી બ., ફોક
!, હો … …

એક જ માટી+, બ., લોક
હZ હH' ભગતની લગોલગ અાવી ગયો હતો.  હH' Yઈ રSો હતો ` સાG 

એક ઘોલકી �.  ઘોલકીની અાસપાસ ઝાડી �. ન�કમ" કોઈ મકાન યા ઝW'પડી 
કશH' નથી.  એટ¦ કદાચ અા Uથળ, વUતીથી �ટH' હોઈ શ  ̀�.  −−  વગડો હ?. 

અહz ભગ3 &ણી ધખાવી હતી.  3મના \ સાગરીત પણ \ઠા હતા,  q 
ભગતના અવાજમ" અવાજ §રાવી રSા હતા.  −  એક પડu ¨લા ઉપર એક 
ત�લી ચડાZલી હતી. કદાચ ચાT' પાણી ઊકળી રkH' હP'.

હH' િહ/મત કરી+ અહz wધી અાવી તો ગયો હતો, પણ હZ પગ ઉપડી 
રSા ન હતા. ©s ©s ક'ઈક ડર qr' હP'. અાથી હH' એક ઝ"ખરાની અોથમ" 
લપાઈ+ \સી ગયો. ભજન સ"ભળતો રSો. ભગતનો અવાજ ખાસો દદ�લો 
હતો. ગાવાની છટા અાકષ�ક હતી. મધરાતનો પહોર હતો. પછી ભજનના `ફT' 
§છr' શH' ! − Y  ̀અા `ફમ", હH' માર" બધ" ¡:ખ તો િવસરી શyો નહz, પણ 
મનનો બોજ ક'ઈક હળવો થયો હોય એમ જ�ર લાmO'. 

ભજન §રH' થO'.
ચાના કપ ભરાયા. અ+ એ Yઈ મારી ªષાએ એr' Yર કO« ` �દર 

Yઈ+ લપકતી િબ�ીની qમ, ઘોલકી �િત, મારા પગ ઉપડી ગયા. અનાયાસ.
મ+ એકાએક �કટ  થ£લો Yઈ+ �થમ તો ભગત પણ ચoકી ગયા. 

3મના સાગરીત તો થડકી જ ગયા હતા. ભગત ઘડીભર મ+ તાકી+ Yતા રSા. 
પછી કkH', ‘અાવ. … કોણ � P' ? અહzય", અVયાb ? y"થી … ?’

હH' ઘોલકીમ" ગયો. ભગતની સાG \સી ગયો. હાથના ઈશાb કkH' ` 
iયાસો છH'. ક'ઈક પીવા મા¬ અાપો.

ભગ3 ચાનો iયાલો, મારી સાG ધરી દીધો,  ‘¦. −  પી. −−  P' તો 
ghયો હોય એમ પણ લા � !’ અ+ પછી એક સાગરીત+ ઈશારો કય8. 3J 
બા�લા બટાકા + રોટલાની પોટલી સાG ~કી દીધી. ડર અોગળી ગયો.

કોઈ ghયા Iનવરની qમ હH' ખાવા  લાmયો. પાણી પીL'. અ+ પછી 
ભગત+ કkH', ‘મ+ ©ઘ અાZ � − −’

‘પણ P' � કોણ ? y"થી અા યો � ? તાર" માબાપ … ?’
‘નથી. … મારી ન"hય" !’
‘કોJ ?’

‘લોકોએ.  અાખા કાફલા+ કતલ કરી નાhયો ! … હH' ભાગી છWટ¥ો … 
…!’

અાટ�' ક�તામ" મારી અ"ખો છલકાઈ ગઈ. રોત" રોત" હH' હીબ  ̀ચઢી 
ગયો.  ભગ3 મ+ પોતાની ન�ક ખtચી લીધો. મારા બરડા પર હાથ પસવારી 
મ+ અા®ાસન અાપત" કkH', ‘રડ નહz. −  તાb ડરવાની પણ જ�ર નથી. 
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અહ#ય% કોઈ તાર,- નામ નહ# 0. −  અ1 તા2 34- 5 તો અા રહી ચાદર. એ 

અોઢી1 ;ઘી =. બાકીની વાતો પછી કરીશ,-.’
હ,- ભગતની ઘોલકીમ%, ભગતના અાFG, અHાહI- નામ લઈ1 

લ-બાવી ગયો.
•

[2]

સવાર Kા2 થઈ એની મ1 ખબર પડી નહ#. ઘોડા Oચી1 3તો હોય 
P1 Qમ ખબર પR Q રાત વીતી ગઈ 5 ! 3યSની સવારી અાવી 5 ! P તો બસ 
;T. ઘસઘસાટ ;T.

VWકળ થાક હતો, શારીિરક અ1 માનિસક. વળી ભગતની ઘોલકીમ% 
ભય Z4- કશ,- હ[- નહ#. એટ0 િન\]ત થઈ ઘસઘસાટ ;ઘતો ર^ો. અ1 એ તો 
3યS મા_ અા`યો અ1 ભગP પોP બાવડ,- ઝાલી1 હલબલા`યો bયા2 મારી 
અ%ખો cલી. ન\હતર હd ;eયા કરત.

‘cબ ;eયો.’ ભગP કf,-.
‘cબ થાQલો હતો. ઘણા િદવસથી ;ઘ1 hઈ જ નહોતી.’
‘હO એ4- નહ# થાય. ચાલ, હાથમj ધોઈ 0 … ‘
ભગતI- નામ અમર\સહ હ[-. એમ1 ભગતકાકાના નાl અોળm. 

પચાnકની વયનો, સ%વરો, ;ચો 1 જબરો અોિલયો અાદમી. અવાજમ% નરી 
અIક-પા હતી, દદS હ[-, મીઠાશ હતી.  1કી અ1 ભલાઈ િસવાય કશ,- =p નહ#. 
માઠ,- બો0 નહ#. માઠ,- ક2 નહ#.  સલાહ પણ સારી જ અાq. r:િખયાઅો1 
ઉપયોગી થાય. લોકોન% અટQલ% કામો કરી  અાq. અાથી અાખા પ-થકમ% એમI- 
માન. કt 5 Q એમના હાથમ% ચમbકાર Z4- પણ હ[-.

હાથમj ધોઈ1 હ,- અા`યો.  hu- તો થાળીમ% બાજરાનો રોટલો હતો. 
ત%સળીમ% ચા. ભગP કf,- : 

‘0, અા ખાઈ 0. − પછી =શ,- કIભાની વાડીએ. − ‘
નાvતો કરી લીધો.  અ1 પછી હ,- ભગત wગો ચાલતો થયો. અડધોક 

કલાક ચાxયા હોઈશ,- એટ0 વાડી અાવી. અl એક ઝાડની છાયામ% yઠા. કIભા 
પણ હતા.

‘તાર,- નામ તો મz {છ્u- જ નહ# − !’ ભગP હસત% હસત% કf,-.
‘નામ તો માર,- ક-ઈક બીજ,- હ[-. પણ અા તરફ અમારી વાડીના y 

વ%િઝયા અ%બા ફળતા થઈ ગયા એટ0 માર% માિતાપતા મ1 બ~વાર કtવા 
લા�ય- હત%. તl પણ મ1 એ નામથી બોલાવી શકો છો.’

‘સાર,- નામ 5. − − તમારી વાડી પણ હતી ?’
‘હા. મોટી વાડી.  અ%બા હતા. જ%�ડા હતા. નાિરGળી હતી. 

જમ�ખીઅો પણ.’
‘અ1 હOલી ?’
‘અાઠ અોરડાવાળી. અાગળ મોટ,- સtન હ[-, Zમ% અl સૌ છોકર% 

રમત%. પાછળ િવશાળ વાડો.  અમારી �રીમ% એવી બીd હOલી ન હતી. એ 

મારા દાદાએ બ-ધાOલી.’
‘દાદા જમીનદાર હ� ?’
‘ના. સરકારી અમલદાર.’
‘અ1 બાપા ?’

‘બાપા પણ … ’
‘તl K% જતા હતા, હ,મલો થયો bયા2 ?’
‘K% જઈએ ? − −  �ાણ બચાવવા મા�  શtર છોડી1 ભા�યા હત%. 

અાશરા મા� સીમા પાર જ4- હ[-.  … પણ =િલમોએ Pમ1 Pમની 
મા��િમમ% જ પતાવી ના�ય% !’

ભગત ક-પી ગયા. અ2 ! અ2 ! કરી ઊઠ�ા. ‘િબચારા િનરાધારો1 મારી 
ના�ય% ! જરા પણ દયા નહ# અાવી ! … … અા તો મહાપાપ કtવાય ! 
અ2 ! અ2 ! અા માણસો1 થઈ શ,- ગu- 5 ?! … ગ,મરાહ થયા લા� 5. 
ગ,મરાહ. ગ,મરાહ.’

હ,- અહ# ભગતકાકા પાn  પ-દર િદવસ  રોકાયો. એ દરિમયાન Pમp 

મારી ઇ�છા =ણવાની કોિશશ કરી Q હO હ,- શ,- ઇ�છ,- છ,-. િહ�rvતાનમ% રt4- 
5 Q પછી પાિકvતાન જ4- 5 ? Pમp અામ પણ કf,- Q પાિકvતાનમ% એક 
જમીનદાર Pમનો અોળખીતો 5. બહ, ભલો માણસ 5. અગર હ,- ઇ�છ,- તો 
Pઅો મ1 Pની પાn પહjચાડી શQ 5. ‘તારો બરાબર ખયાલ રાm એવી 
ભલામણ પણ કરીશ. અ1 તા2 અહ#ય% રt4- હોય તો,  રt મારી પાn. \ચતાI- 
Q ડરવાI- કોઈ કારણ નથી.’

ભગતકાકાની વાત ઉપર મ1 સ-{ણS િવ�ાસ હતો. અહ# \ચતાI- કોઈ 
કારણ ન હ[-. પણ માર,- ભિવWય ? અ1 અાવતી કા0 કદાચ ભગતકાકા ન હોય 

bયા2 શ,- થાય … ?! કદાચ ઊલટી ઘાણીએ પીલી નાખવામ% અા`યો તો … ?! 
રાજકારણ તો ભલા લોકો1 ય ભ�ી જ[- હોય 5, અાપણી શી િવસાત ?

અ1 પછી એક િદવn  ક-ઈક સ-કોચ સિહત મz ભગતકાકા1 કf,-, ‘અગર 
તમ1 તકલીફ ન થાય તો મ1 પાિકvતાન પહjચાડી દો.’

‘ચાxયા જ4- 5 ?’
‘મન એ4- કt 5.’
‘અહ# નથી રt4- ? − [- કt તો તારા શtરમ%.’
મારી અ%ખોમ% શtરમ%ના હbયાક%ડન% ભયાનક �Wયો ઉભરી અા`ય%. 

અ1 પછી માર% માતાિપતાની કતલન% �Wયો. Pઅો લોહી�હાણ દશામ% જમીન 
ઉપર તરફિડય% ખાઈ ર^% હત%. એક અસામા�ય �,=રી મારા અ-�અ-ગમ% દોડી 
ગઈ. અ%ખોન% નવાણ છલકાઈ ગય%. 

‘નહ# … ! મા2 bય% નથી જ4-. મ1 પાિકvતાન મોકલી અાપો.’
ભગત િખ� થઈ ગયા. ચtરો એકદમ ઉદાસ, અbય-ત �લાન થઈ ગયો.
P =ણતા હતા Q અગર રtવાય એમ હોત તો ઘરબાર છોડી1 

ભાગવાની કઈ જ�રત હતી ? કોણ �શીથી ઘરબાર છોR 5 ! મા��િમનો 
bયાગ ક2 5 ! અ2,  પ-ખીઅો ય માળો છોડત% નથી.  −  �શની અાઝાદી મા� 

રાજકીય વલોણ% ચાxય% તો ખર%,  પણ પિરણાl માખણ wગ,- �ર નીકળી પડ્u-. 
અ1 શ-કર 5 નહ#. હO શ,- થાય ? �ર તો  PI- કામ કર�. અલબ�, ગ%ધી 5. 
પણ કt 5 Q હO Pમનો ય ગજ વાગતો નથી. માથ% જ ફરી ગય% 5 bય% ભલા 
માણસI- કોણ સ%ભ�,  કોણ મા1.  −  અા છોકરો ચાxયો =ય એ જ યો�ય 5. − 
અાવતી કા0 અગર અહ#ના લોકોએ મ1 ;ચકી �Kો તો … … ?! માણસની 
મિતનો ક-ઈ ભરોસો 5 !’

‘ઠીક 5. y િદવસ રોકાઈ =. પછી હ,- પોP ત1 �કી અાવીશ.’
એ રા� ભગત અાખી રાત ભજન ગાતા ર^ા. મટક,- ય માu� નહ#. અ1 

પહો ફાટત% રોઈ પડયા.  પોતાના ભગવાન1 ફિરયાદ કરત% કf,- : ‘અા બ�- શ,- 
5 ? તz અા શ,- mલ મ%ડ�ો 5 ? માણસ, માણસનો Oરી થઈ ગયો 5. અા4- તો 
tવાન પણ નથી કરત% ! −  અો મારા વહાલા,  [- એ1 પાછો વાળ. પાધરા પ-_ 
નાખી �, માિલક ! Q અા ધરતી રtવા Zવી તો રt !’

એ િદવn ભગP ચા પણ પીધી નહ#. રોટલો ય ખાધો નહ#. અલબ�, 

મ1 ગામમ% લઈ ગયા. y hડ કપડ% અપા`ય%. ચ પલ અપાવી. થોડી મીઠાઈ 
પણ.  અ1 મ1 એવી હ¡-ફ અાપી Q Zવી માર% માતાિપતાએ અાપી હતી. હ,- 
ગદગદ થઈ ગયો. કાશ, અહ#ના બધા લોકો ભગતકાકા Zવા હોત !

બી= િદવn સમી સ%Z ભગતકાકાએ કf,-, ‘અાZ અાપp જઈશ,-.’
મ1 અા]યS થu-. {છ્u-, ‘અાZ ? − હમણ% તો રાત પડ� !’
‘રણની સફર 5, વીરા ! રણની સફર રાP જ હોય.  િદવn તો અાગ 

વરn. − વળી સીમા પણ અોળ-ગવાની 5. − અાપp ¢ણ જણ જઈશ,-.’
‘¢ીજ,- કોણ ?’

‘¢ીh કIભા. એક ;ટ  ઉપર અાપp y. બીh કIભાનો. Pમનો 
સીમા £ધીનો સ-ગાથ. bય%થી P પાછા વળી જ�.’

સમય1 જત% K% વાર લા� 5 ! ભગP y રોટલા �Kા. ક%દા-
બટાટાI- શાક કu�. અ1 અl ખા�-પી�- તો કIભા ;ટ દોડાવતા અાવીG લા�યા.

‘લો, ચાલો ભગતd ! દસ તો થયા. હO નીકળીએ. પHો લ%બો 5.’
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‘થોભ જરા. ચલમના + દમ મારી લ.. −  છોકરા બ2ા, 34 ય 

પાણીબાણી પી 8.’  ભગ: ક;<4. અ> પછી ક?ભા> @છ્B4,  ‘34 Cટ નથી 
ઝોકારવાનો ?’

‘ના. Cટ ઝોકારીશ તો મોડ<4 થાJ. ચલમની તલપ KગJ. ગLપM 
ચાલJ. અ> … … ’

‘ઠીક O. ચાલ PયાQ અા ઉઠSો. ચાલ ભાઈ બ2ા. 34 અા અજરક વUટી 
8.’

રાતનો સWાટો હતો. રણની િનજZનતા હતી. મા[ ઝગઝગ34 તારા-
િબયાર<4 અાકાશ હ34. −  રણની અા ખાિસયત O ] તારાના અાછા :જમM પણ : 

અાછ<4 અાછ<4 ઝગઝ^યા કQ. અ> તમ> K_ કોઈક દોરી ર;<4 હોય એમ લાa.
ભગત રણના ભોિમયા હતા.  :મની તો bજદગી જ રણમM વીતી હતી. 

ક?ભા> ય અ?ભવ ખરો. અાથી અમારા Cટ જરાc ખચકાયા િવના 
િવdાસ@વZક વાટ કાપી રeા હતા. ભગત અ> ક?ભાના  ટોળટLયાc ચાલી 
રeા હતા. હ<4 કાઠડીમM ધાબડી > અોછાડ વhi ઝોલM ખાઈ રeો હતો. 
િવચારતો હતો ] : ભગત િહjk O. ક?ભા પણ િહjk. પણ એમનામM 
કોમવાદનો છMટો ય નથી. એક lસલમાન છોકરા> :ની મ4િઝ8, પાિકmતાન 
પહnચાડવા માo જઈ રeા O ! અાp4 તો કદાચ સગMm>હી પણ નહU કQ. 
સમK34 નથી ] અા : મારા qવા માણસો O ] િફરmતા ! અાવા માણસો વhi 
રsવા?4 હોય તો ]p4 સાર<4 !

‘શ<4 કQ O, બ2ા ? Cઘી ગયો ] શ<4 ?’
‘Kગ<4 છ<4, ભગતકાકા.’
‘મK અાu O > ?’
‘હા. અાવી Cટસવારી મv કદી કરી ન હતી. મK અાu O. પણ … …’
‘અા પણ વળી શ<4 ? ક4ઈ તકલીફ O ? કાઠડીમM નથી ફાવટ અાવતી ?’
‘ના. એp4 નથી. મ> એક ખયાલ અાવી ગયો હતો.’
‘]વો ખયાલ ?’
‘તw તો મ> પાિકmતાન પહnચાડી> પાછા ચાxયા અાવશો. −  પછી હ<4 

તમ> ]વી રી: મળી  શકીશ ? તમારી સ4ગતનો, તમારા yાનનો લાભ હ<4 શી 
રી: લઈ શકીશ ?’

‘એ બz4 થઈ રsJ. 34 અમથો bચતા ન કર.’
‘તw મારી સા[ PયM ન રહી શકો ?’
‘થોડા િદવસ રsવાય. વધાQ નહU. પણ 34 bચતા  શા માo કQ O.  હ<4 

અવારનવાર અાવીશ. તારી ખબર કાઢતો રહીશ. ત> k:ખી તો નહU જ થવા 
દ..’

હ|B4 ભરાઈ અા}B4. અMખો ભીની થઈ ગઈ.  મનમM થB4 ] ભગત> 
વળગી પડ<4. કહ<4 ] માQ પાિકmતાન નથી જp4. ચાલો,  પાછા વાળી લો Cટ.  હ<4 
તમ> છોડી> ~M ય જવા ઇhછતો નથી. તમારી સા[ રsp4 O.  હu મારM 
માબાપ તw જ છો.’

‘]મ � થઇ ગયો ?’
‘ક4ઈ નહU … … ’
‘નથી સાર<4 લાગ34 ?’

શ<4 જવાબ અા�4 ?
કMઈ સમજ પડી નહU.
મનમM ક4ઈ ]ટલા િવચારો ઘોળાઈ રeા હતા. માર<4 ઘર, માર<4 શsર, 

મારી િનશાળ,  મારM �mતકો, બz4 છ�ટી ગB4 હ34. િમ�ો પણ િત�ર િબ�ર થઈ 

ગયા હતા. મારM માિતાપતા > સગMm>હીઅો કતલ થઈ ગયM હતM.  હ<4 સદ4તર 
િનરાધાર, અનાથ  થઈ ગયો હતો. +વતન, બબ�દ ! હu શ<4 સાર<4 લાગવા?4 
હ34 ? �M નજર ના�4 PયM અ4ધકાર હતો. અ4ધકાર. અ4ધકાર.

ભગત પણ પછી કશ<4 બોxયા નહU. −  પ4દQક િમિનટની ખામોશી પછી 
ભગ: ખnખારો ખાધો.  ક;<4,  ‘ક?ભા, બસ, હu તw પાછા વળી Kવ. − 
અડધાક કલાકમM અw સીમા અોળ4ગી જશ<4. અ> પછી �રજ નીક� એ પsલM 
છાછરો.

‘પાછા ~ાQ અાવશો ?’

‘ચાQક િદવસ લાગJ. સીધો વાડીએ અાવીશ. તો Kવ હu … ’
‘ભ8. પણ એક વાર બ2ા> તો મળી લ..  પછી કો_ K�B4, મળાય ન 

મળાય !’
ક?ભા  :મનો Cટ મારી કાઠડી ન�ક લઈ અા}યા.  ક;<4, ‘Kય O, 

બ2ા ! માિલક ત> �ખી રા�.’  અ> પછી પોતાના ગજવામMથી ક4ઈક કાઢ્B4. 
મારા હાથમM થમાવતM ક;<4, ‘8, અા ત> કામ અાવJ !’

રાતના અ4ધકારમM ય મv �B4. :મની અMખોમM અ�< ચળકી રeM હતM. 
અ> પછી મv મારી l�ી ખોલી તો, :મM + નોટ હતી ! પચાસ - પચાસની.

અોહ !
અા હતી ઈjસાિનયત,  q> હ<4 અાજ પયZjત �લાવી શ~ો નથી. 

ક?ભા, પર કોમના હતા,  પણ એમ લા^B4, એ મારા મોટા ભાઈ O.  માડી Kયા 
O.

અા�યZ અ> અફસોસના િમ� z�મસમMથી બહાર નીકળી> મv પાછળ 
ફરી> �B4 તો એક અPય4ત ઝMખો અાકાર નજQ પડ�ો. અ> થોડીક �ણો બાદ : 
ય અોગળી ગયો.

અ> અમારો Cટ ? K_ ઢાળ પરથી વહી અાવતો પાણીનો Qલો ! − 

સડસડાટ જઈ રeો હતો.
•

[3]

ભગત ભાQ અ?ભવી અાદમી. રણનો �વ. રણ> K_ એમ રmતા> ય 
િપછા_. સીમા અોળ4ગી  પાક��શમM ચાલતા થઈ જવા?4 એમના માo  l�]લ 

ન હ34. એ ક4ઈ ]ટલી ય વાર PયM અા}યા - ગયા હતા.
એ ખાસ  કરી> ‘છાછરો’  જતા. અહUના એક જમીનદાર ગ<લામનબી, 

એમના િમ� હતા. એમના ભજનના ચાહક. :મ_ એકવાર થરમM  ભા�સરના 
wળામM ભગત> સMભ�યા હતા. ભગતના અવાજ અ> ગાયકીની છટાએ 

ગ<લામનબી> :મના �શ4સક બનાવી દીધા હતા. ભા�સર,  છાછરોથી ઝાઝ<4 દ�ર 
નથી. કા�jજર ડ<4ગરની ત�ટીમM અાuલા અા mથ� સદીઅો @વ�ના જ|ન 
અપાસરા O.  અ> કા�jજરના ચરણોમM જળાશય, q ધરતી> લીલીછમ રા� 
O.

અમારો Cટ લગભગ સીમાની ન�ક પહnચી ગયો હતો. સીમાનM 
છીડMબારMથી ભગત વા]ફ હતા. :મ_ ક;<4,  ‘બ2ા, અવાજ નહU થવો �ઈએ. 
−  છાનોમાનો  પડ�ો રsq. અાપ_ સીમાની ધાર અાગળ છીએ.  બોલ, ઉધરસ 
કMઈ નહU. નહUતર ગોળી અાવી પ� … … હા.’

‘ઠીક O. અા મોઢ<4 કB� બ4ધ.’
ભગ: ઝાડીની અોથ લીધી. ચોwર અ4ધકાર હતો. સWાટો હતો.  Cટ 

પણ K_ ભાQ સમજદાર. સWાટો અોઢી> ઝાડીની અોથમM, દબા: પગ8, 
સરકી રeો હતો. ખખડાટ નહU. ભભડાટ નહU.  પગરવ પણ K_ હવામM 
અોગળી ગયો હતો.  −  અામ �દભરમથી ભર@ર એવી પ4દQક િમિનટ અમારM 
િદલ ધડકાવતી પસાર થઈ ગઈ.  અ> પછી અા}B4 ભગત?4 Kણી34 બાકોર<4 > 
Cટ સટાક કરતોક > ઊતરી ગયો પાક��શમM. −

એના અડધા કલાકમM તો અw એવા mથ� પહnચી ગયા, �M ક�તરM 
ભસી રeM હતM. કB4 ગામ હ34, ક4ઈ ખબર નથી.

‘બ2ા, અાવી ગયા, અાપ_ !’
‘~M, ભગતકાકા ?’
‘પાિકmતાનમM. હમણM પહો ફાટJ. પછી અઝાન થાJ. અ> અાપ_ ય 

છાછરોમM. − તાQ ¡4ઝાવાની જ�ર નથી. જમીનદાર ગ<લામનબી  બહ< ભલો 
માણસ  O. મારો િમ� O. એ ત> પોતાના દીકરાની qમ રાખJ. −  −  સMભ� 
O > ?’

‘હા.’
‘સમKય O > ?’
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‘હા.’
‘ક$ઈ &છ($ ) ?’
‘શ+$ &છ+$ ? −  −      ત- મારા મા0 એટ3$ ક45 ) 6 એ($ તો ખાબમ: 

જ બ<. વા>તિવક @વનમ: કદાચ નહD. − માE ક$ઈ &છ($ નથી. ત- H 
કરશો એ સાર+$ જ હJ. મ< ખાતરી ).’

અમારો Lટ, ઢાળ પરથી વહી અાવતા, પાણીના Eલાની Hમ જઈ 
રRો હતો. ભગતની Hમ કદાચ એના મા0  પણ અા UVશ Wણીતો લાગતો 
હતો. જમીન Wણીતી હતી. પગ &રપાટ ઉપડી રRા હતા.

અ- કદાચ એક હZલી પા[થી પસાર થઈ રRા હતા. અહD એક 
િસપાઈ ભટકાયો. હ+કમ સ$ભળાયો, ‘]ક Wવ ! … કહ: [ અા^ હો ?’

ભગત ગભરાય એવા _: હતા. ઈલાકાની `ગોળ એમની @ભના 
0રZ હતી. કa+$, ‘ડાલી [. … છાછરો W^ હ$ય.’

‘િકસ 6 વહ: ?’

‘સ:ઈ ગ+લામનબી 6 ઘર.’
સ:ઈ ગ+લામનબી< પ$થકમ: બધા અોળd. એમની ખાનદાની, 

ભલમનસાઈનો દEક જ]રતમ$દ< લાભ મe. િસપાઈસપરા < અમલદારોની 
જ]રતો પણ &રી થાય. −  એમf$ નામ સ:ભg4$ એટh િસપાઈની iમાખી 
અોસરી ગઈ. બોjયો ^ ય નરમ ઘkસ H($, ‘અlછા ! − અાપ W સક^ હ$ય.’

એ ઘm કરી< છાપર ગામ હi$.
અઝાનનો અવાજ સ$ભળાયો. ઘણા િદવસો પછી અઝાન સ:ભળી 

રRો હતો.  બહ+ સાર+$ લાo4$. હોp અા શqદો અાવી ગયા : ‘અrાહ મહાન ). 

અrાહ મહાન ).’
‘શ+$ કીs$, બtા ?’
મારા શqદો કદાચ ભગતના કાન uધી  પહvચી ગયા હતા. − મk કa+$, 

‘અrાહ મહાન ) !’

‘wશક, અrાહ મહાન ).  સૌથી મહાન. સવyશિzમાન. અ< 
અ{યાE પહો ફાટવા ટા} અઝાન પોકારવામ: અાZ એ 6ટ3$ સાર+$ લા~ ) !’ 
… ઘડીક રહી< ભગ  ̂&છ્4$,  ‘ બtા, અઝાનમ: બીજ+$ શ+$ ક�વામ: અાZ 
) ?’

‘એમ ક�વામ: અાZ ) 6 અrાહના િસવાય બી� કોઈ અrાહ 

નથી. હઝરત �હ�મદ સા�બ અrાહના પયગ�બર ). અ< પોકારાઈ ) 6 
નમાઝ Uિત અાવો. ભલાઈ Uિત અાવો … …’

‘વાહ ! બહ+ સરસ !’ ભગત �શ થઈ ગયા. &છ્4$, ‘બીજ+$ ક$ઈ ?’
‘હા, સવારની અઝાનમ: અા શqદો પણ હોય ) 6 : નમાઝ 

નDદરથી બ�તર ) … … !’
‘વાહ ! 6ટ3$ u$દર ! 6ટ3$ અથy&ણy ! … Lઘ ફોગટ  ). ઊઠો, 

અrાહની ઈબાદત કરો. વાહ ! અા તો િદલની પાટી પર લખી hવા H($ 
) !’

‘wશક.’
‘બtા, અમારા ગામમ: એક ફકીર અાવતો. દર વષ�.  ̂ કોઈ પા[ 

કશ+$ મા~ નહD. પણ લોકો >Zlછાએ ^< ઘm અાપતા <  ̂�બ �વાઅો 
કરતો. એની પા[ એક ડ+ગડ+ગી હતી.  દરરોજ પહો ફાટવા ટા}, Jરીઅોમ: 
અા ડ+ગડ+ગી  ̂  એવી છટાથી વગાડતો 6 અાપ} સ:ભgયા જ કરીએ. �ગી  ̂  
ફારસી wતો ગાતો. અ< પછી એક ઝાડ તe પાથરm નાખી< નમાઝ પઢતો. 
{યાE તો હ+$ તારા Hવડો હતો. પણ લોકો ક�તા 6 એ અોિલયો હતો. એનો 
હાથ અડત: વ�6લી ગાય દ�ઝતી થઈ જતી … …’

અ< પછી અડધા કલાકમ: તો અ- છાછરોની બWર વળોટી< સ:ઈ 
ગ+લામનબીની હZલી અાગળ અાવી ઊભા.

ભગ^ Lટ ઝોકાય�.
‘અાવો ભગત, અાવો !’
સ:ઈના ચાકરોએ અમ< અાવકાર અા�યો.  dરdિરયત &છી. 

પાણીની બાલટી અાવી. લોટા અા�યા.  અ- દાતણ ક45.  હાથમv ધોય:. 

અોતાક< - (મ�માનખાના<) બ:ક� wઠા. ચાય પીધી. અ< સ:ઈની રાહ �વા 
લાoયા.

સવાE નવના શ+માE સ:ઈ અા�યા. ભગત< �ઈ< �શ થઈ ગયા.  �ટ�ા. 
�સધી Uણાિલકા Uમા} dરdિરયત &છી.  અ< પછી મારા Uિત હાથ ચDધી  કa+$, 
‘અા કોણ ? અા છોકરા< _:થી લઈ અા�યા ?’

‘એના િવJ હ+$ બાદમ: કહીશ. �બ થા6લા છીએ. અારામ કરવો ).’
‘ના>તો કય� ?’
‘ચાય પીધી ).’
‘ના. એ નહD ચાh. ના>તો કરશો તો Lઘ પણ અાવJ.’

સ:ઈ ગ+લામનબીએ ભર&ર ના>તો ત�યાર કરા�યો. રોટલી હતી. શાક હi$. 
માખણ હi$. લ>સી હતી. અ- �ટ&ર ના>તો કય�. અ< પછી અોતાકના ખાટh 
લ$બાવી ગયા.

બપોE �}ક વા~ ચાકE અમ< જગાડ�ા. નાRા. જ�યા. અ< પછી 
ચલમ સળગાવત: ભગ^ સ:ઈ< કa+$, ‘મારો  તો અાવવાનો કોઈ િવચાર ન હતો. − 
− અા છોકરાની ખાતર અાવ($ પડ્4$ ).’

‘એ કોનો છોકરો ) ?’
‘બહ+ કર+ણ કથા ). ત- તો Wણો છો 6 અાઝાદી અાફતો લઈ< અાવી ). 

લોકો ગ:ડા થઈ ગયા ). કાપાકાપી ચાલી રહી ).  અા છોકરાન: માબાપ પણ એ 
હોળીમ: હોમાઈ ગય: િબચાર: … … અ< … … ’

ભગ^ મારી અાખી કથા  કહી સ$ભળાવી.  સ:ઈ �+@ ગયા.  અ:ખોમ: અ:u 
અાવી ગય:. ‘અE ! અE ! અા 6વી અાફત !’  અ< પછી મારી પા[ અા�યા.  મારા 
માથા ઉપર હાથ �રવત: કa+$,  ‘�ચતા ન કર, wટા ! અrાહ બહ+ મોટો ).  તારી 
તકલીફનો અ$ત અાવી ગયો સમજ.’

‘હ+$ એટ3$ જ ઇlછ+$ છ+$.’  ભગ^ કa+$, ‘મ< ખાતરી હતી 6 ત- અા 
િનરાધાર< જ]ર અા�ય અાપશો.’

‘ત- wિફકર થઈ Wવ. એ હZ અહD ર�J, મારી અોલાદની Hમ. −  ત- 
મનમ: કશો ખટકો રાખશો નહD. અા તો માર+$ સ�ભાoય ). અrાહની મ�ર ).’

ભગત �શ થઈ ગયા. અાકાશ Uિત અ:ગળી ચDધત: કa+$, ‘બદલો અrાહ 
અાપJ. અાપ} તો બસ કય� જવાની ભલાઈ.  અા હાથ અગર કોઈક< કામ અાZ, 
કોઈકf$ �:ખ �� તો એ કામનો. તો જ અા હાથ, હાથ ગણાય. નહDતર નકામો 
મ:સનો લોચો. સ:ઈ, હ+$ તો એમ પણ માf$ છ+$ 6 કોઈન: અ:u �છવા એ 
અrાહની ઈબાદત ). એવા <ક અાદમી< અાકાશ પણ સલામ કE ) … !’

ભગત મારા �ગા અહD ચાર િદવસ રોકાયા.  ઘણી િશખામણ અાપી. શ+$ 
કર($, શ+$ ન કર($ એ સમW�4$. બWરહા0 લઈ ગયા. સ:ઈની વાડીમ: �મા�યો.  અ< 

પગh પગh બોધનો �યાલો પીવડા�યો.
‘� બtા ! �જદગી @વવા મા0 Hટલી અ$જળની જ]રત હોય ), 

કદાચ એનાથી િવJષ �િ  અ< િહ�મતની જ]રત હોય ).  �િ  અ< િહ�મત 
વગરf$ બs$ નકા�$. પ�સો ય નકામો. સા�બી  ય નકામી. િહ�મત એટh ચ�ત¡ય. 

િહ�મત વગરનો માણસ મડદા સમાન હોય ). ત< સમજ પ� ) < ?’
‘પ� ). ત- િહ�મત રાખવા િવJ કહો છો. અ< �િ  … …’
‘હા, બtા ! િહ�મત < �િ  સફળતાની ચાવી ગણાય. ¢: િહ�મત {ય: 

ફ^હ.  … … �જદગી ) તો ક£ તો અાZ. અાપ} ^નો સામનો કરવાનો, 
િહ�મત�ર. એમ કરીએ તો અાપણી શિzનો િવકાસ થાય. પણ યાદ રાખH, 
માિલક કોઈ< ક£મ: નાખતો નથી −−.’

‘તો પછી ક£ અાZ ) _:થી ? @વનમ: ક£નો સ$તાપ જગાZ ) કોણ ?’
‘વાહ ! તk અા સવાલ �િ નો કય�. … … સ:ભળ. ક£ માણસ પો^ 

વહોE ). એન: ખોટ: કાય� એ< ક£મ: નાd ). �િ  િવનાન:, સમજ વગરન: 
કાય� ક£ લઈ અાZ ). માિલ6 અા માથામ: �જ+$ ¤¥+$ ) < ! એનો ઉપયોગ 
કરવો �ઈએ. −  અ< બીજ+$ અા 6 ડર($ નહD. ડE ^ પ�.  તk દોરડા ઉપર ચાલતા 
નટો< �યા ) ? એ િહ�મત�ર,  એક િચ¦§ ચાh ).  ડE તો ભv¨ પટકાય. મા0 

ડર($ નહD. િહ�મત�ર @વ($ < �િ નો ઉપયોગ કરવો … ….’

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                   24                                                                                                જ(ન 2012                                                                          



ચોથો $રજ પણ ડ*બી ગયો. અ0 જમી પરવાય4 એટ7 સ9ઈ 

ગ;લાબનબી અા>યા. ચાના ?યાલા અા>યા. એક પોટAB પણ. પોટAB 
ભગતકાકા માE હGB, Hમ9 Iટલીક સોગાતો હતી.

ચા પીવાઈ ગઈ.
ચાપાણી દરિમયાન કોઈ ખાસ વાતચીત થઈ નહM. વાતાવરણ 

ભાNખમ હGB. ભગત Oયાલોની Pિનયામ9 ન QR S9ના S9 પહTUયા હતા. 
થોડી  થોડી વાN ખTખારો ખાતા હતા. માVB ય હલાવતા હતા.  QR મનોમન 
કોઈકની સાW વાતો ન કરતા હોય ?

અX પછી ઘિડયાળમ9 નવના ટકોરા થયા. ભગત QR \ઘમ9થી 
Q]યા હોય એમ શરીર ઝB`ડતા ટaાર થયા. કb;B, ‘સ9ઈ, અા છોકરો સT?યો 
c. એ બચારાનો Oયાલ રાખd. અeાહ િસવાય એfB કોઈ નથી.’

‘ત0 gચતા શ;B કામ કરો છો ? … હ;B એX મારી અોલાદની Hમ 
રાખીશ … .’

‘બસ, હ;B એટAB જ ઇUછ;B છ;B.  −  માિલI એX મારી પાi  મોકલી 
અા?યો હતો. હj હ;B એ તમX kપરત કર;B છ;B.  સમd,  એ માિલકની અમાનત 
c.’

‘માર;B સlભા]ય.’

ભગત સ9ઈX mટnા. છાતી સરસા ચ9?યા.  oબ Pવાઅો દીધી. 
અX પછી મારી પાi  અા>યા. મારા માથા ઉપર હાથ પસવાયr. મX mટnા. 
અX mટીX રોયા.  એટAB રોયા I પગ તsની ફરસ ભMQઈ ગઈ. મX ય રડાવી 
દીધો. સ9ઈX ય રડાવી દીધા.

‘દીકરા બuા ! ચાલ vયાN GB રQ અાw તો હ;B Qx !’ ભગતકાકાએ 
?યારyવzક મારા માW હાથ {રવત9 કb;B.

મારી અ9ખો |ન: છલકાઈ ગઈ. અો} કBપતા ર~ા. ગs ડ*મો 
વળ]યો. હ;B કશ;B બોલી શSો નહM. બોલાય એમ હGB જ નહM.

‘ગ9ડો S9યનો !’ મારા ગાલ ઉપર હળવી ?યારભરી ટપલી મારી, 
‘િહ�મત રાખ,  બuા ! અeાહ તારી સાW c. −  −  ’  કહીX ભગ� \ટ 
પલાણી લીધો.

અX પછી ‘અeાહ �લી’ના �વિન વU� મ�તાનો \ટ, 
ભગતકાકાX લઈX રાજ�થાનની િદશામ9 રવાના થઈ ગયો.

•

[4]

ભગતકાકા ચા�યા ગયા.
kખશ9િતની QR એક Pિનયા ચાલી ગઈ. �મની સBગતમ9, �મની 

છાયામ9 ઘણી રાહત હતી.  ઘણી િનર9ત હતી.  હ;B િનરાધારભાવ �લી ગયો 
હતો. લોહીનMગળત9 ��યો �Bસાઈ ગય9 હત9. અX હ;B હસતો બોલતો થઈ 
ગયો હતો. −− પરBG �, મારા મોહિસન ચા�યા ગયા ! િહ�P�તાની હતા X ! 
�મનાથી અહM રહી શકાય એમ હGB નહM !

હj �દા QR �મનો સBસગz SાN kલભ થ� ! અX SાN �મના 
��મનીતરતા શ�દોન9 પી�ષ પીવા મળ� ?

મન ઉદાસ થઈ ગ�B. −− પણ અા િ�થિત મારી એકલાની  S9 
હતી ? સ9ઈ ગ;લામનબી પણ ઉદાસ હતા. હjલીfB અ9ગ� ય ઉદાસ હGB.

‘ચાલ �ટા, GB હj $ઈ Q.’ સ9ઈએ મX કb;B.
અX મ� અોતાક તરફ પગ ઉપાડ�ો. �’ક પગલ9 ભય� હ� vય9 |ન: 

સ9ઈનો ?યારભીનો અવાજ સBભળાયો, ‘vય9 નહM, હjલીમ9. ચાલ … …’
મારા અા�યzનો પાર ન હતો !
હjલીમ9 ?!

અોતાકમ9 નહM !!
મારા કાન ઉપર મX િવ�ાસ �ઠો નહM. શBકા થઈ. મ� સ9ભળવામ9 

�લ તો નથી કરી X ? −− હjલીમ9 ?!!

હ;B અા ગડમથલમ9 vય9 જ ઊભો ર~ો. અ�Bઝવણમ9 �મરાતો સ9ઈની 
સા0 dઈ ર~ો.

‘ચાલ �ટા !’  સ9ઈએ |ન:  �;B. �મની અ9ખોમ9થી નયr ?યાર નીતરી 
ર~ો હતો.

મX લા]�B QR સખત તાપમ9 લખલખતા કોઈક �સાફરX ��ર વડલો 
કહી ર~ો હતો : vય9 તાપમ9 શ;B કામ �કાઈ ર~ો c ? મારી શીળી છાયામ9 ચા�યો 
અાવ.

અX મારા પગ ઉપડી ગયા. મ� સ9ઈનો હાથ ઝાલી લીધો. હjલીમ9 
ચા�યો ગયો. � માળની િવશાળ હjલીમ9, માળ  ઉપરનો એક અોરડો, મારા માE 

ફાળવવામ9 અા>યો હતો.  અોરડામ9 એક પલBગ હતો. કબાટ હતો. અાયનો હતો. 
0જ�રસી હત9.  લાઈટો હતી.  અX અોરડાના પડ  પ9ચ કદમના અBતN બાથ¡મ. 
સ9ઈએ મX કb;B, ‘અા c તારી ¡મ. અહM જ¡રી એ¢B બ£B જ c. બી¤ કોઈ 
ચીજની જ¡રત હોય તો ક¥H, �નો ય �બBધ થઈ જ�.  સવાN નાહીધોઈX ની� 

અાવH, અાપR mગા ના�તો કરીશ;B … …’
ત0 જ કહો, અા −−  ‘ન મા]�B દોડGB અાj’ −  એવી પિરિ�થિતમ9 બાર 

વષzનો, દરબદલ થઈ ગ¦લો, એક છોકરો શ;B િવચાN ?
ખાનદાનfB ગૌરવ d�B હGB. માતાિપતાનો માનમરતબો dયો હતો. 

�મના ?યારમ9 oબ-oબ ભMQયો હતો.  અX પછી ક�પનાતીત અાફતોની 
ભ¨ીમ9થી પસાર થયો હતો. માર9 માતાિપતાX તથા અ�ય અXક િનરાધાર, 
િનદrષોX કતલ થત9 dય9 હત9. અX ભગતકાકાની માણસાઈ, મહોબત dઈ 
હતી. અX હj પાિક�તાનમ9 સ9ઈ ગ;લામનબીની ખાનદાની dઈ ર~ો હતો ! 

અX ખબર નહM અાગળ ભિવ©યના પડદામ9 બીજ;B શ;B શ;B હ� ?
સ9ઈ ગ;લામનબી, ભગતકાકાએ કb;B હGB એવા જ ઉમદા અાદમી હતા. 

એમન9 વાણીવતzનમ9 માણસાઈની મ¥ક હતી. સB�કારી માણસ.
હj, િન:શBક હ;B શીળી,  મ£ર છાયામ9 હતો.  અઢળક kખ હGB.  અહM 

અ�Bઝવણ જ�માj એ¢B કશ;B ન હGB. −  પરBG અાફતોની H ભ¨ીમ9થી હ;B પસાર 
થયો હતો અX િનદrષ ઈ�સાનોની H કરપીણ કv7અામ dઈ હતી એથી અાvમા 
એવો સBત« હતો I, kખ માણી શકાGB ન હGB.

હ;B એકલો �ઠો હોx vયાN એ બ£B યાદ અાj c.  એ ભયાનક ��યો 
અ9ખોની સા0 ઉપિ�થત થઈ Qય c.  અX હ;B ન ઇUછ;B તો પણ QR લોહીનો એક 
દિરયો ઉછs c. એ દિરયામ9 માર9 માતાિપતાન9 તથા અ�ય િનદrષોન9 માથ9 
નજN પ¬ c.  ચળકત9 માથ9. બોલત9 માથ9.  એ મX ક¥ c : ‘GB અમારાથી 
િવoટો Iમ પડી ગયો ! અમX તારી gચતા થાય c. … … હા, કતલ થય9 એથી ત� 
મા��B હ� I અ0 મરી ગય9 છીએ.  −  ના, અ0 મય� નથી.  શહીદો મરત9 નથી. 
¤j c, ધરતીની કથાઅોમ9. ધરતીના ધબકારમ9 … ….’

હ;B અા બ£B dx છ;B, સ9ભB છ;B અX હલબલી Qx છ;B.
ગ0 એમ, પણ અા સBત« દશામ9 ય ભગતકાકાની માયામહોબત મX 

પલાળતી રહી c. એ માણસ નહM હરતોફરતો ��મ c.  ¤વતી, Qગતી 
ઈ�સાિનયત c.  અાવા માણસો c એટ7 તો અા Pિનયા ચાલી રહી c X ! અાવા 
માણસોX dવા માE તો $રજ દરરોજ ઊ® c X !

અા અX અાવા બીQ અXક અવળાસવળા િવચારોમ9, \મ9, ખાબોમ9 
રાત વીતી ગઈ.  $યrદય થયો. �નાન કરીX હ;B ની� અા>યો. સ9ઈએ મX �ડ�ો. 
દીવાનખાનામ9 લઈ ગયા. સ9ઈન9 �ગમ પણ �ઠ9 હત9. સ9ઈએ કb;B,  ‘kગરા, d 
અા છોકરાX ! … … એન9 કપડ9X નહM, એX d. એનો ચ¥રો d. લા® c X 
ખાનદાની !’

kગરામાએ ધારીX મારી સા0 d�B.  અX પછી કb;B,  ‘Iમ નહM ? I¢B �જ 

c ચ¥રા પર … ! અeાહ એX હયાતી અાw.’
‘અામીન.’
kગરામાએ મX પોતાની પાi �ડ�ો. મારા માW હાથ {ર>યો. કb;B : ‘શ;B 

નામ c તાર;B ?’

‘બuાવર.’
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ભાઈ મ%ટો, 
અમ# વાત' અ# હકીકતની ,ળ.ળ  કરવાની આદત 2. તારી 

ક3લી વાત'# ક5પના જ માનીએ તો સ3;< લા= 2,  નિહ તો પછી બહA 
અઘરA< થઈ પE 2. આF< બG< તો સમાજમH થI< હોય? KF< ગ<M-ગોબરA<-
છીછરA< ...  અ# Nના િવO વાત'ઓ લખવાની! પાછA< આF< બG< લખી# તાR 
ગલગિલયH પણ નથી કરાવવા? T I< ગલગિલયH કરાવવાના ધ<ધામH હોત તો 
ત# 'આGિનક' K 'ફોરવડX' માની# એમ કહી શકાય K ત# ખRખર વાચકોની 
પ5સ ખબર 2. પણ I< તો સમાજની પ5સ પકડી# N[< 35થ \]િટન 
લખવાની જ_ોજહદ કરી ર`ો 2. એ તો ખોટનો ધ<ધો 2. આપa bયH 
સાિહbય, િફ5મો,  તમાશા,  િરયાિલટી શો વ=R સમાજ[< 35થ \]િટન ન 
વHચF< પE N માc  ભાગી છeટવાના  ઉgમ રhતાઓ 2. અi ભા=ડA jk 
છીએ અ# અમ# વાત' અ# હકીકતની ,ળ.ળ કરવાની આદત 2. NમHથી 
અi મોટા-મોટા ઉlોગો ઊભા કય' 2.  આવા ઉlોગો વગર િવકાસ  શn 

નથી, Nની ત# ખબર હોવી Tઈએ. એટ] તારી વાત'ઓ થોડી Kફી બનાવ K 
oમH hવpનqિr સરી આs.  આ નtન હકીકતો 
પચતી નથી. 

કોઈK uછ્w< K મ<ટો તો પાિકhતાની 
]ખક હતો, નિહ? I< માx 'પાિકhતાની' 2 N 
આરોપસર અi ત# ન પણ ગમાડીએ.  Tw<, Kવી 
તરત તારી yયાપકતા છીનવાઈ ગઈ અ# ત# એક 
િહhસામH uરી zવામH આyયો. થોડી રાહ T{ 

તો પછી 'ઉદeX ]ખક' હોવા[< છોગA< પણ આવ{. 
'તi nHના' અ# 'તi Kવા' એ Kટલા ધારદાર j|ો 2! ભ]# પછી N તારA< 
મોટા ભાગ[< }વન એવા zશમH િવતાyw< હોય K oના ~ ભાગ પડ{ Nની 
N zશ# પણ ખબર નહોતી.  I< ભ] એમ માનતો હોય K I< ટોબા cક�સહની 
oમ ~ સરહદો વ��ના 'નો i�સ ]�ડ'મH દફન થઈ ગયો હોઈશ, પણ અi 
તો તારા ગ�  zશ,  jHત,  ભાષા, kિત, ધમXનો ગાિળયો પ3રાવી# જ રહીશA<. 
Kમ અi નથી પ3રતા આવા ગાિળયા? I< શA< જ�તથી ઉતરી# આs 2? 
oવી રાજકારણની જ�રત અ# ગવXથી ગાિળયા પ3રવાવાળાની ગરજ,  એ 
�જબ ધીR-ધીR ગાિળયો પ3રાવાય અ# પછી ભ�સાય.  હs I< ગાિળયા# 

ગાિળયો ક3 અ# ભ�સાવા# ભ�સાF< ક3 N Kમ ચા]? Kટલાક લોકો તો 
પોતાના ગાિળયા# શણગાR, સવાર-સHજ આરતી કR # એ# �લ ચઢાs. 
બીkનો ગાિળયો Kવો કદ�પો 2, Nની ચચ'મH સમય પસાર કR. આટલી 
મ3નત કરી# ધીR-ધીR �લી kય K આ ગાિળયો 2. N I< પાછો Nમ# 

અરીસા બતાs N Kમ ચા]? 
I< કોઈ િવચારધારા[< K રાજકીય પ�[< u<છડA< પકડી# ય ~ઠો નથી 

હોતો.  ગળામH ગાિળયો અ# હાથમH  u<છડA< એ સમકાલીન yયવહારAપણાની 
િનશાની 2. u<છડા# પ<પાળF< પE, રમાડF< પE અ# જ�ર પE તો ધાવF< પE. 
nાRક u<છડA< ગળાના ગાિળયા[< િરp]સi�ટ હોય 2. આ u<છડાઓની દર 
પHચ વષ� hપધ' થતી હોય 2 અ# bયાR ખબર પE 2 K દRક u<છડા  TE 
Tડા�;< એક kનવર હોય 2. N Kમ આ kનવર oF< રા�w< નથી? T u<છડA< 
પકડ્w< હોત તો તારા પર અ�લીલતાના Kસ થયા bયાR �;< kનવર Kટ;< 
કામમH આyw< હોત.  આમ કોઈ# Kસ કરવા પE NF< લખાય? અ# લખાઈ 
ગw< તો ક<ઈ નિહ પણ એવા કો�c�ટ  હોવા Tઈએ K Kસ થાય તો ય ક<ઈ 
તકલીફ ન પE.  Kમ ... I< નાનો હતો bયારથી કોઈએ શીખવાડ્w< નહોI< K બ� 
ઓળખાણ રાખવાની, બG< સા�સા�< નિહ કહી zવા[< અ# 'હા-}-હા' 
કરતH શીખવા[< વ=R. �ળ પાયો જ કાચો લા= 2 તારો. 

 I< શ3રનો કચરો ઉ�લતો હોય Nમ ખરાબ  ચિરxના પાxો nHથી 
ગોતી લાs 2? ત# આ�યાિbમક વાતો કરતા નથી આવડI< K 'પાવર ઓફ 
પોઝીટીવ થ�ક�ગ' િવO ત# બહA ખબર નથી લાગતી.  લાગણીના  સ<બ<ધો, 

સબ<ધો[< આકાશ,  આકાશમH આન<દયાxા, યાxામH પHગરતો j�મ, j�મકe<પળ પર 
ઝાકળ, ઝાકળની ભીની �ગ<ધ, �ગ<ધોનો દિરયો,  દિરયાની છાલકમH િહલો�  ચડI< 
Tબન, માનવમનની ભરતી-ઓટ, NમH સરી જતા Rતીના િક�ા, િદલના દરવાo 
દhતક - KટKટ;< લખવા માc 2 આ MિનયામH.  તો Kમ ત# લખવા માc સકીના, 
�ગ<ધી, ઈશર�સઘ, િબમલા oવા જ મ� 2? nાRક તો સારા માણસો િવO લખ. 

આટ;< બરછટ લખવાની જ�ર શA< 2? થોડA< પોઝીટીવ િવચારવામH શA< તકલીફ પE? 
બહA સ3;< 2. થોડો ટ�ાય કર ...  સ<બ<ધોના કા�ડયો�ામ કાઢ,  િવચારોનH �નદામણ 
કર, j�રણાનH ઝરણHમH છબછિબયH કર. આજકાલ આF< જ ખ� 2.  I< પાછો 
ક3{ K 'હA< o ખ� N માલ રાખનાર કિરયાણાનો sપારી નથી, ]ખક છA<.' સો વષX 
થયા હs તો થોડો j��ટીકલ બન ... T ત# લખતH તો આવE જ 2. બસ, એ# 
થોડA< �વા�< કરવાની જ�ર 2.  બીભbસ રસ પર થોડો iકઅપ છHc તો શ <ગાર રસ 
બની kય. 'વાસના'ની જtયા 'લાhય' લઈ ]. પછી T લોકો તારી જ�મશતા¡દી 
Kવી ¢મધામથી ઉજવ{!

2�� એક વાત તો ક3 ... તારી વાત'મH વH�w< K કબીર નામનો કોઈ શ�સ 
રડતો  હોય 2 - zખ કબીર રોયા. એટ] કોઈ કબીર પાિકhતાનમH ય 2? આવો એક 
કબીર અમાR bયH પણ 2! પાિકhતાનમH હ{ તો �સલમાન હ{ ... નિહ? પણ 
અમાR bયH તો મોcભા= �હM જ 2 ... કદાચ. તો પછી આ બ<# એક yયિ£ Kવી 
રીN ક3વાય? જરા ટાઈમ મ� તો ¤લાસો કરo # ... 

°
(પાિકhતાનિhથત સજXક મહ<મદ હની¥ 'Our  case againgst 

Manto' નામનો ]ખ 3રા5ડમH jકાિશત કય¦ 2. આ ]ખ વH�યા 
બાદ  તાbકાિલક આ લખવા[< મન થw<.  હની¥ Nના સમકાલીન zશ-સમાજની 
પિરિhથિતમH મ<ટો# યાદ કય¦ 2. મ§ મારી આસપાસના jવાહો Tઇ# મ<ટો# યાદ 

કય¦ 2 ... પણ આપણી હનીફ oવી ક�ા નિહ!)

સૌજ�ય : http://charkho.blogspot.in/2012/05/blog-post.html

(અ)સ%ધાન પાન 25 પ.થી)
‘�<દર નામ 2. અ�ાહ ત# હ<iશH બªાવર (ભાtયશાળી) રા«.’
અાવતી કા] શA¬વાર હતો. એ સ<દભ� સHઈએ મ# uછ્w<, ‘નમાઝ પઢતH 

અાવE 2 # ?’
‘હા. કAરઅાન પણ પઢી શકA< છA<. મસામH શી�યો હતો.’
‘અ# િનશાળ ?’
‘િમડલ hકeલમH હતો.’
સHઈ ¤શ થઈ ગયા.
નાhતો કય¦. અtયાRક વા=, સHઈ મ# બkરમH લઈ ગયા.  અાબરA ka 

એમની પાછળ − પાછળ ચાલતી હતી.  o સાi મ� N સલામ કR. હhત¢નન કR. 
«ર«િરયત u2. Mકાનદારો પણ સલામ ભR. ‘અચો સHઈ −  અચો સHઈ’ કR. 
ચાપાણી કરાs. પાનિસગાRટ �શ કR.

સHઈએ એક મોટી Mકાનથી મારા માc ચાર Tડ શ5વાર-કમીસ ખરીlH. 
�સધી ટોપી, .�ડલ પણ. એ િસવાય કHસકી, �માલ # ચpપલ.

બપોર પછી એક વાળ<દ# હsલીએ Nડાyયો. મારા વાળ કપાyયા. વાળમH 
નાખવા[< Nલ પણ મ<ગાવી અાpw<.

સHઈનો અા વ3વાર, અા વત'વ ~િમસાલ હતો. મારી ઘારણાથી િવ{ષ. 
એણ મારા મનમH એહસાસ જગાyયો K હA< અનાથ નથી. મારH માતાિપતા }વ<ત 
2. − સHઈ, ભગતના િમx હતા # ! સ®વગAણી ! સ¯ન !

ka ઈ�સાિનયતના ~ રોશન િચરાગ !

એક સીમાની અા તરફ.
એક સીમાની N તરફ.

•
(વ2 હ4 પછી)

[136, Stamford Street, Old Trafford, MANCHESTER M16 
9LR, U.K.]
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!ણ !ણ વખત &િટ)કની પરી/ામ2 
નાપાસ થનાર 5યિ789 :ા; અવસાન થાય, 
=યા; િ>િટશ સા@ા:ના નામદાર શBનશાહ 
પ2ચમા :ોજG અH રાણી ભારત ખાJના 
વાઇસરોયH િદલસોMનો તાર મોકN અH J 

તારમ2 Oલી 5યિ7H ‘અમારા જPના િમ!’  તરીQ 
ઓળખાT, અH Jમના U=Vથી આખા 
િહXYZતાનH ખોટ પડી \, એમ જણાT એ^9 
બH ખર`9? બH નહa, હકીકતમ2 બXV9 હb9. એ 

5યિ7 J cBરામM &BરવાનM  મલબારી, 
૧૯મી સદીના એક અfણી સમાજ gધારક, 
પ!કાર અH કિવ. 

૧૮૫૩મ2 & મિહનાની ૧૮મી 
તારીl એમનો જXમ.  િપતા89 નામ ધનMભાઈ 
મBતા. ગાયકવાડ સરકારમ2 સાધારણ કલાકG 
તરીQ નોકરી કરતા. cBરામM  મ2ડ પ2ચ વષGના 
થયા =ય2 તો િપતા cહZતનશીન થયા. માતા 
ભીખીબાઈ અH cBરામM અનાથ થઈ ગય2. 
હT વડોદરામ2 રB^9 અશp હb9.  અHક 
િવટ9બણાઓ TઠીH વડોદરાથી ચાલત2 ચાલત2 
વીસ િદવr દીકરાH લઈH ભીખીબાઈ gરત 

પહstય2, િપતાH ઘ;. કોઈ વાહનમ2 vસાફરી 
કરી શકાય એટલા પxસાય ગ2y નહa એટN 
પગપાળા zવાસ. 

િપતાએ િવધવા દીકરીH અH Jના 
પોિરયાH z{મથી આવકાય|. આશરો મળત2 મા-
દીકરાH ‘હાશ’  થઈ. પણ એ હાશકારો }રા 
ચોવીસ કલાક પણ ન ટpો. Jઓ gરત પહstય2 
J રાJ જ િપતા89 ઘર, Jમની બધી િમલકત, 
આગમ2 બળીH ખાખ થઈ ગય2. છત2 િપતાએ 

આશરો તો આ�યો જ. પણ ભીખીબાઈH થV9 Q 
િપતાH મા�  હT ભાર�પ ન થવાય. બાળક 
cBરામMનો ઉ\ર સારી રીJ કરવાનો Bb પણ 
ખરો. એટN થોડા વખત પછી ભીખીબાઈએ 

&BરવાનM નાનાભાઈ મલબારી સા�  બીજ2 
લ�ન કરી લીધ2 અH એટN cBરામM 
ધનMભાઈ મBતા મટી cBરામM &BરવાનM 
મલબારી બXયા. મલબારથી gખડ અH 

મરીમસાલા મગાવી Tચવાનો ધ9ધો કરતા એટN 
‘મલબારી’ અટક. પણ ઓરમાન િપતાH 
આ9ગિળયાત cBરામM મા� કશી મમતા નહa. 
Yકાનમ2 નોકરની �મ કામ કરાT. 

થોડ2 વષ� gખYખમ2 વી=ય2. 
મલબારથી માલસામાન લઈH આવb9 
&BરવાનM89 વહાણ મધદિર� ડP�V9. Yકાન બ9ધ. 
પBNથી થોડ`9 ઘ� વxY9 �ણતા એટN વxY9 કરી 
&BરવાનM િદવસો ગ`�રવા લા�યા. !ણ સો 
�િપયા ખાતર બાપદાદા89 ઘર પBલ2 ગીરવી 
�ક^9 પડ્V9 અH પછી પxસા પાછા ન આપી 
શpા એટN ગ`માવ^9 પડ્V9. gરતમ2 મલબારીના 

ઘર પાછળ  જ નર�રામ મBતાMની �ડી િનશાળ 
હતી Jમ2 cBરામMએ ભણતર શ� કV�. પછી પારસી 
પ9ચાયતની ZકPલમ2 દાખલ થય2. પછી  સર જમ�દM 
અ��લો-વન��`લર ZકPલ. 

!"રામ& '"રવાન& મલબારી
[જ.મ : 18.05.1853 − મરણ : 11.07.1912]

ભણવા89 તો ઠીક પણ cBરામMH સ9ગીતનો 
જબરો શોખ.  �ણીતા ઉZતાદ બહાYર�સહના એક 
�લા પાrથી c હ�ર �ટલ2 �યાલ, ગઝલ, ટ�પા, 
ઠ`મરી વ�; શી�યા. પણ અણધારી રીJ કોNરામ2 
માતા89 અવસાન થત2 cBરામMના Mવનમ289 
સ9ગીત gકાઈ ગV9.  ખાનગી ટ્�શનો આપી થોડી 
કમાણી કરવા લા�યા, ભણવાની સાથોસાથ. પછી રાJ 
મો� gધી �ગી અ9f{M Q ગ`જરાતી કિવઓની કિવતા 
વ2ચતા. પછી �J ગ`જરાતીમ2 કિવતા લખવા 
લા�યા. એ વખJ &િટ)કની પરી/ા મા! v9બઈમ2 જ 
Nવાતી. પારસી િજવાM કસાઈ પાrથી વીસ �િપયા 
ઊછીના લઈH cBરામM  v9બઈ પહstયા.  vસાફરી89 
ભાડ`9 દસ �િપયા H પરી/ાની ફી દસ �િપયા. 
પરી/ામ2 નાપાસ.  gરત પાછા જવાના ફિદય2 મN 
ની.  માતાની બBનપણીના દીકરા ડો�ટર ર`ZતમM 
બહાYરMની ભલામણથી પારસી zોzાયટરી ZકPલમ2 
વીસ �િપયાના પગા; નોકરી મળી. બીM c વાર 
&િટ)કની પરી/ા આપી,  પણ પિરણામ એ89 એ, 
નાપાસ! પણ હાય� નહa. ચોથી ટ)ાયN પાસ થયા, 
૧૮૭૧મ2.  એ વખJ Nિખત ઉપર2ત મૌિખક પરી/ા 
પણ Nવાતી. 

cBરામMની મૌિખક પરી/ાના એક પરી/ક 
હતા ;વર9ડ �rફ વાનસામરન �લર,  ગ`જરાતી 
5યાકરણના Nખક gરતમ2 લlલ2 કા5યો બીત2બીત2 
cBરામMએ ;વર9ડ �લરH બતા5ય2. zભાિવત થઈH 
Jમ  ;વર9ડ ડો�ટર ¡હોન િવ¢સન સા�  ઓળખાણ 

કરાવી. િવ¢સH કા5યો વ2ચી J £Zતક �O zગટ  કરવા 
જણા5V9 અH કા5ય સ9fહ89 નામ પણ પાડી આ�V9, 
‘નીિતિવનોદ.’ ૧૮૭૫મ2 એ સ9fહ zગટ થયો. એ 
વખJ cBરામMની ઉ¤મર ફકત બાવીસ વષG. કા5યો 
પારસી ગ`જરાતમ2 નહa, ‘શ`¥’  ગ`જરાતીમ2 
લખા�લ2 અH Jના િવષયો હતા િહXYઓના MવનH 
લગતા. બી� વષ¦ £Zતકની બીM આ§િ¨! 
‘નીિતિવનોદ’ના કા5યોની ભાષા એટલી તો ‘શ`¥’ 

હતી Q એક સામિયQ તો  એવો આ©પ ક;લો Q કોઈ 
િહXY કિવન2 કા5યો મલબારીએ પોતાH ના& છપાવી 
ના�ય2 \.  ‘નીિતિવનોદ’થી મલબારી ગ`જરાતમ2 
�ણીતા થયા તો ૧૮૭૬મ2 zગટ થ�લ અ9f{M 
કા5યસ9fહ ‘ધ ઈિXડયન ¤�ઝ ઈન «િ�લશ ગાબG’H 

કાર  «�NXડ અH બી� ¬શોમ2 �ણીતા થયા.  રાણી 
િવકટોિરયા, કિવ �િનસન અH પ9િડત &�લ; 
zશ9સાના પ!ો લ�યા. 

પછી મલબારી v9બઈના ટાઈ¤સ ઓફ 
ઈિXડયામ2 સામાિજક,  રાજકીય, શx/િણક િZથિત િવ® 
Nખો લખતા થયા. આ ઉપર2ત ‘ધ ઈિXડયન ZO��ટર’ 
અH ‘ધ બો¤c િર5�’મ2 પણ લખતા. ‘ગ`જરાત એXડ 
ગ`જરાતીઝ’ £Zતક પણ પર¬શોમ2 �ણીb9 થV9. 
૧૮૮૦મ2 મલબારીએ ધ ઈિXડયન ZO��ટર ખરીદી 
લી°9. લગભગ દ;ક અ9ક આખો �J જ લખતા. 
મલબારી89 વલણ સમાજ gધારાવાદી હb9.  � Q 
િહXYઓનો િવરોધ JમH સહન કરવો પડ±ો કારણ 

એક પારસીH અમારા ધરમકરમમ2 દખલ કરવાનો શો 
હ², એમ �િઢવાદીઓ માનતા. મલબારીના અથાક 
zય´ોH પિરણા& સરકા; ‘સ9મિતવયનો કાયદો’  \વ� 
પસાર કય�. મલબારીએ «�NXડના zવાસો કય|. µદ 

શBનશાહ સા� સ9બ9ધ બ9ધાયો. પણ ૧૮૯૮મ2 zગટ 
થ�લ કા5યસ9fહ ‘સ9સાિરકા’ પર રાજ¶ોહનો આરોપ 
�કાયો પણ \વ� સરકા; JમH િનદ�ષ �Bર કય�.

v9બઈમ2 મલબારીએ ‘rવાસદન’  સ9Zથા શ� 
કરી. Jમ2 સાથ  આપનાર દયારામ િગYમN પછીથી 
અ9f{Mમ2 મલબારી89 Mવનચિર! લ�V9ઃ ૧૯૧૨ના 
જ`લાઈમ2 િમ!ોના આfહથી મલબારી આરામ કરવા 
શીમલા ગયા. ૧૧મી જ`લાઈએ વાઇસરોય લોડG 
હા¹ડજ અH બી�ઓની vલાકાત લીધી.  રાJ સાડા 
નT િમ! �િગXદર�સહ સા� બી�ઓની vલાકાત 
લીધી. રાJ સાડા નT િમ! �િગXદર�સહ સા� 
�િલફોન પર વાતો કરત2 મલબારી એકાએક cભાન 
થઈ ગયા  અH થોડીવારમ2 જ આ ફાની YિનયાH 

છોડી ચાલતા થયા. સીમલામ2 આTલી પારસી 
આરામગાહમ2 મલબારીના નºર ¬હH દફનાવવામ2 
આ5યો.  ‘આ Yિનયાના ઉપકાર’  નામના કા5યની \»ી 
આઠ પ9િકતઓ Jમની કબર પર કોતરવામ2 આવીઃ

ફરજ એ અદા મ4 કીધી હો, 9દા!
ગરજ બી& શી? - એક ફાટી ચદર -
ન ઉપકાર કોના, ન કોની અદા -
મ@ ચાર ગજની A સાદી કબર
નનામી, છDપી, કોઈ િબયાબાનમH,
I પરબતની ઢળતી ત@ટી ઉપર,
ગ' કોતM, Nજ 9દ મનમH,
ફકત ! જ બોલો - ઈલાહી શOકર.
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• અ"ગામીઅો મ()ના સૌથી 
ના.રા હોવા. ના2,  એક પછી એક દલ-
9:ોની િવદાય સ)વાની િશ>ા મળી 
હોય 2મ અ@ભBC છDC. લ(બા અરસાથી 
સCપકF થઈ શHો નહોતો. મારી િવદાય 

વCદના હJ.
−યો#શ પ&લ

• સાK જ એમના જવાથી ભાM 
ખોટ પડવાની.  ૯૧ વરસની વય Sધી 
એમU બહDVWય Xવા આપી Z . [વન 
સાથFક ક\] Z.

− ઉ)મ ગ,ર
• એમ. ^_ણ વાર જ મળવા@C 

બa\C Z, પરCb cખક તરીd એમના 
કસબથી 2મ જ હeCફાળા gયિhiવથી હDC 
jભાિવત રkો છDC.

− મ. રાય
• અાવા સમાચાર હCmશ n:ખદ 

હોય Z, અાપણા મoાતC_. ય 
અાઘાતકારી લાq Z. અાવી ખોટ rરવી અાસાન નથી. બળવCતભાઈ સCગાs 
તમ. વરસો જeનો સCબCધ રkો Z iયાM બહD વસtC લાગbC હu.

− 0ીિત 4નગ67ા
• પિરવારજનના 2મ જ િમ_વbFળના અા શોકમ( મ. ય સાmલ 

cખJ. સૌ સCગાs jાથFનાઅોમ( સરીક …
− રિતલાલ ચ9દિરયા

• એમની િવદાય સાs એક \ગ અાથમી ગયો Z.
− ફાર6ક ઘ>ચી

• એમના સાિહિiયક [વન. હDC સલામ કરDC છDC. 
− મ?શ કિવ

• બળવCતભાઈ નાયકની િવદાયથી ગDજરાતી સાિહiય. બહD મોટી 
ખોટ પડી Z.

− હરિનશ Bની 
 • એમના જવાથી જeની vઢીના એકમા_ Zxા સા>ર. અાપU 

ગeમાgયા Z. અા ખોટ rરી શકાય 2વી નથી.
− જગદીશ દD

• બળવCતભાઈની િવદાયના સમાચારથી હDC અ. મારો પિરવાર અાઘાત 
અ@ભવીએ છીએ. ગDજરાતી સાિહiય. yz બળવCતભાઈ {થCભ  હતા. એ 

|ણીતા cખક હતા }મU અાપણ. રસjદ નવલકથાઅો તથા નવિલકાઅો 
અાપી Z. એમના િવ~ચન cખો પણ |ણીતા Z. વળી એ રોચક વhા ય હતા. 
અમાM પ(Kક દાયકાનો સCબCધ હતો. એમU મ. લખવા. સારD �બ jોiસાિહત 
કય� Z. બહD જ j�રણા બ>ી Z.

− વEભ ન>ઢા
• એમ. �બ� મળવાની કોઈ તક સ(પડી નહોતી dમ d અકાદમીમ( 

મો�થી સCકળાયો.  2મ છત(,  એમન( �{તકો વા� એમ. મળવા@C થયા જ કM�C. 
ગDજરાતી સાિહiય. મા� બહD મોટી ખોટ પડી ક)વાય.

− મ?HI Jસાઈ
• બળવCતભાઈ નાયક જવાના સમાચાM અમ. n:ખ અા�\C Z.  rવF 

અાિ�કા ખા2, સન 1955 દરિમયાન, ક�પાલા Xકaડરી {કeલમ( એ 
કાaતાબ)નના સાથી હતા. ગDજરાતી સાિહiય yz એમ@C jદાન jચCડ, 
િચરC[વ 2મ જ િવશાળ ર�DC.

− 0ભાકાHત પ&લ

• બળવCત નાયક. િવદાય વCદના 
પાઠવવામ( પિરવારજન, ગDજરાતી 
સાિહiય અકાદમી JડાJડ “િનરી>ક”  પણ 
સ-અાદર Jડા\C જ Z.  સ(jત ગDજરાતી 
ડાય{પોિરક નવલકથા yz એમની તોc 

કોઈ જ અાવી ન શd.
− 0કાશ ન. શાહ

 • બળવCતભાઈ. અાપU એમના 
ડાય{પોિરક સાિહiય jદાન મા�  2મ જ 

ગDજરાતી સાિહiય અકાદમી મ()ની એમની 
�ણગી મા� યાદ કરતા રહીશDC.

− Mષમા સ9ઘવી
 • કમF-jવીણ અ. અ@ભવીઅો િવદાય 

લઈ |ય Z અ. \વાન vઢી. એમના 
કળાકૌશWય . કસબ mળવત( mળવત( હ(ફ 
ચડી અાવી શd 2મ Z. અા શોકાિaતકા Z.

− િદલીપ કિવ
• ખMખર અાઘાતકારી સમાચાર. ગDજરાતી 
ડાય{પોિરક સાિહiય જગતના એક સવ��ચ 

ગયા.  એમના જવાથી ખોટ rરાવી અઘરી થવાની Z. એમની {�િતઅો 
વાળોગીએ, પરCb હકીક2 એમU સાિહiય yz } aયો�છાવરી કરી 2. પહ�ચી 
વળવા અાપણી સમ"તા. કિટબ: કરવી રહી.

− દાઉદભાઈ ઘ>ચી
• બળવCતભાઈ નાયકના અવસાનના સમાચાર |ણી ભાM n:ખ થ\C. 

\નાઇ�ડ �ક�ડમના ભારતીય સમા} અ. 2મ( ય ખાસ કરી. ગDજરાતી અાલm 

એક િવરાટ અાદમી ખોયા Z.  અામ Jવા જઈએ તો સમ" ગDજરાતી કોમની 
અા વરવી ખોટ Z. બળવCતભાઈ@C dટ�Cક સજFન વ(ચવાની મ. તક મળી Z. 
િવલાયતમ( નમFદની ભજવણી કરી  2 ~ળાના એમના હeCફાળા અિભjાયો@C મ. 
મીઠDC સ(ભરણ Z. 

− Oરન અQ હરીશ િRDદી     
• બળવCતભાઈ નાયક નથી એ સC�શ. પચાવવા �દય ક�લ થbC જ 

નથી. અા અાઘાત. [રવત( વખત લાગu. 
ઘરના મોભીની િવદાયથી કDટDCબના સ�યો મા�  તો અસk અ. 

અાઘાતજનક ઘટના ર), સાs સાs સાિહિiયક િમ_વbFળ. મા� તો એ પથ 

દશFક હતા,  એમ. સારD તો અસk ઘટના બની ર)વાની Z. અCગત િમ_ોમ( 
અાBC એકલા અટeલાપ� અ@ભવાઈ ર�DC Z. 

“અોિપિનયન” મા� તો અારCભથી એ પથદશFક અ. j�રણ�ોત રkા. 
તC_ી િવ�લ કWયાણી મા� તો અCતરગ, સ�દયી અ. અાiમીય િમ_ બની રkા. 
અC"�જ નવલકથાકાર મા�ટન અૅિમX પોતાના િદલો|ન દો{ત િ�{ટૉફર 
િહિચaસના અવસાન અCq એક સC�શો લ�લો 2 સ(ભરી અા~ Z. એ લખતા 
હતા : 

‘I haven’t come anywhere near  to processing 
Christopher’s death.  But one unexpected thing your dead 
friends  do is  they make you a gift of their  love of life. Gogol 
said that old age is  merciless because it gives  nothing  back. 
There’s  something about taking your leave that makes you 
value everyday things.’

બળવCતભાઈએ ગDજરાતી સમાજ.,  િન[ િમ_ો. સારો વારસો Sjત 
કય� Z.  મા�ટન અૅિમસના શ�દોમ( બળવCતભાઈ અાપણ. ‘a gift of his 

love and literature’ ધય� Z.
− ડાTાભાઈ નાUભાઈ િમVRી   

‘उजा$ अपनी याद+ , हमा/ साथ रह3 दो’
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બળવ9ત ગ>. નાયક
(જHમ : 15 નDZબર 1920 − મરણ : 15 જWન 2012)

19 અૉ�ટોબર 2006ના રોજ િ{વત્ઝલ¢aડમ( cવાઈ છિબ



! િદવસ [16  જ'ન 2012] પ*લ,, 
શિનવારની  વ*લી સવા1, િવ2લભાઈનો 
ઇ.મ8લ આ:યો : બળવ>તભાઈ નાયક િદવ>ગત 
થયા. કોઈના પણ માDયામ, ના આE એવા 
આ આઘાતજનક સમાચાર હતા. ! 

અઠવાિડયા પ*લ, હM>,  િવ2લભાઈ, 
રમણભાઈ પNલ અO ઘનPયામભાઈ પNલ 
એમની તિબયત અ>Q ખબરઅ>તર Sછવા 
એમO Uય, ગયા હતા. એ િદવV એમW> 
હોિXપટલW> એપોઇDટ્[Dટ હ\>. એમન, 2]ી 
યાિમનીબ*ન બળવ>તભાઈO હોિXપટ^ લઈ 
ગય, હત,. અO _ક-અપ થઈ ગયા પછી, એ લોકો બપો1 આશ1 ]ણ વા`યા 
aધીમ, cર આવી જવાન, હત,. અ[ કમળાબ*ન સાd  બળવ>તભાઈની 
બીમારી અ>Q વાતચીત કરતા !ઠા હતા. Uય,  દVક િમિનટ પછી, બળવ>તભાઈ 
અO યાિમનીબ*ન આ:ય,. 

બળવ>તભાઈW> શરીર એકદમ ^વાઈ ગef> જણા\> હ\>. 2]ીના 
હાથનો Nકો લઈ, એ અમારી સાd  સોફામ, !ઠા. hઓ અસj પીડામ,થી 
પસાર થઈ રjા હોય એk> લા`l>; hમ છત, અમO ચારO mઈO એમની પીડા 
no p ગાયબ થઈ ગઈ હોય, hમ અ[ એમની િફqી આ>ખોમ, એ જ Sવrવત ્
ઉtમાSણr આવકાર 1લાતો mયો. m p, અસj પીડાO કારo hઓ બહM ઝાઝM> 
બોલી શકતા ન હતા, પણ ચ*રાના ભાવો vારા no એમનો રાwપો :યx થઈ 

રjો હતો.  પોતાની તમામ શારીિરક નબળાઈઓO નજર>દાજ કરતા હોય hમ 
અમારી સાd yબ િખzયા-ઢ|યા. થોડી વાતો એમo કરી - થોડી અ[ કહી h 
સ,ભળી.

એમની m} જ'ન, સ>ભારણ, વાગોળી ભા1 હ8e અ[ ઊઠ�ા Uયા1 
અમO �ા ખબર હતી p એ અમારી અ>િતમ �લાકાત બની ર*વાની � !

હા,  બળવ>તભાઈ હE આપણી વ�_ નથી. ! ચાર વાર �UlO 
હાથતાળી દઈO પાછા ફ1લા આ સાિહUયકાર �. એમની કા:યપ>િxઓમ, પણ 
આનો અણસાર � :

 ત" વાત કરો છો હ*+ જઈ આ/યો છ*+.
 મળી4 5674 પાછો 9ર આ/યો છ*+.
આમ આ સજrક વાિXUવxાથી કયા1ય Eગળા થતા નથી :
 ખબર ન હતી ર+ગલા4
 પગ તો હતા ગારાના.
આમ, ‘ગારા’  �વા તળપદી શ�દની aગ>ધ અવPય ફો1 �. ર>ગલાW> 

ભોળપણ પણ છલp �. છત, નqર વાXતિવxા - ગારાના પગ - ભ>ગMર – hમ,  
�ગટ થાય �.

આવી Eધક પ>કિતઓW> ઝર� �દયમ,થી Uયા1 જ વ*\> થાય, �ા1 
સજrકના �દયનો સાિહUય સાd સીધો સ>બ>ધ હોય.

બળવ>તભાઈ એક એવી િવરલ અO બહM�rખી �િતભા ધરાવતા મનીષી 
હતા, �O �લવવા માN !ચાર પાન, ઓછ, જ પ}. hઓ ઉ�મ નવલકથાકાર, 
nણીતા વાત�કાર, �ખર પ]કાર, nગ�ત કિવ,  �ભાવક િનબ>ધકાર, �Xત 

સ>પાદક અO જMXસાદાર વxા અO આwવન િશ�ક હતા.
બળવ>ત નાય�નો જDમ 15 નE�બર 1920ની સાલમ,, દિ�ણ 

ગMજરાતના વાપી ગા[,  થયો હતો. �>બઈની િવzસન કો^જમ,થી ગMજરાતી 
��ય િવષય સાd ફસr્ટ  �ાસમ, તાn બી.એ થયા. અહ� બળવ>ત ઠાકોર �વા 
અ�યાપકની  િવvતાનો લાભ મળત, કો^જકાળથી એમo ગMજરાતીમ, સબળ 
સજrન Sરી ગ>ભીરતાથી આર>�f>. બળવ>ત ઠાકોરના આ hજXવી િશte “�>બઈ 
સમાચાર”, “ઊ�મ નવરચના”,  “નવ_તન”,  “િચ]^ખા”, વQ1મ, પોતાના 

શ�દની તાકાતનો ગMજરાત - �>બઈO a�1 
પિરચય કરાEલો. એ જ ગાળામ, hઓની 
િવzસન કો^જમ, ‘�લો’ તરીp િનમણ�ક પણ 
થઈ હતી.
 1953ની સાલમ, બળવ>તભાઈએ 

ભારત છોડ્l> O Sવr આિ�કાના lગાDડા 
�શમ,  િશ�ક તરીp :યવસાિયક વસવાટ શ� 
કય  અO 1972 aધી lગાDડાના િશ�ણ 
ખાતામ, િશ�ક અO આચાયrપ� રહી કામ 

કl¡. lગાDડાW> �ા¢િતક સ£દયr, ¤ામીણ 
પિરEશ, અO ન:યwવન એમની સજrકતાW> 

નવf> ભા¥> બDયા. એ �શના ભય� ભય� વાતાવરo નવી છટાઓ આપી અO 
hનો લાભ એમO મળત, no ન:ય સજrનની ન,િદ ¦ટવા લાગી. 1960મ, 
“nગ�િત”  માિસકના બીn વષrના �ટ 2Xતક તરીp ‘�>ગા પડછાયા’ 
નવલકથાની �X\િત આિ�કામ, ચાલતી ગMલામીની §ન¨ �થા સા[ લડનાર 
એક આરબ વીરનરની શોયrગાથા �� થાય �. તો 1962મ, એમનો �થમ 
વાત�સ>¤હ ‘સફરના સાથી’ �ગટ થયો. � vારા ગMજરાતી વાચp આિ�કાના 
તળ wવનન, ©લrªય એવા િચ]ો મા«યા. 1963મ, �ગટ  થeલી એમની બીw 
નવલકથા ‘Eડફાત, wવતર’  ર>ગ�દની અિન¬ નીિત તરફ લાલ બતી ધ1 �. 
Uયાર પછી, ‘વનનો રાn’  �મ, lગાDડાના વDય�ાણીઓની અ®ત કથા 
વણાઈ �. આ ઉપર,ત ‘ક>ચન, કાયા અO કાિમની’, ‘Sવr આિ�કાની 
લોકકથાઓ’, ‘lગાDડાની લોકકથાઓ’, ‘િવ¯ની °±² સાહસકથાઓ’, �વા 
સ>ચયોW> સજrન અO ‘આિ�કાની °±² વાત�ઓ’W> સ>પાદન પણ એમo કl¡.

નવ દાયકાએ પહABલા બળવ+ત નાયકC+ િવલાયતની ગ*જરાતી સાિહ6ય 

અકાદમીએ સGમાન કરવાC+ રાHI+ J અવસK કમળાબLન અ4 બળવ+ત નાયક
1972મ, lગાDડાના િફzડ માશrલ ઇદી અમીO લPકરી તાકાતથી 

તUકાલીન વડા�ધાન િમzટન ઓબોNO સતા³¬ કરી hની પાVથી સ�ા 
આ>ચકી લીધી, અO સવrસ�ાધીશ થયા પછી hના લશકરના માણસોએ આશ1 
પ,ચ લાખ વતનીઓO મોતO ઘાટ ઉતાય�. અO !aમાર વતનીઓO મિકDડી 
�લમ, Sય�.  ho એિશયનોની પણ પજવણી કરવી શ� કરી.  પર>\ સનસી! 
બળવ>તભાઈ અO hમનો પિરવાર એ તવાઈમ,થી બચી ગયો. Uયા1 lગાDડાના 
િશ�ણખાતાએ બળવ>તભાઈO વ´ અªયાસ માN  લ>ડન મોકzયા હતા. એ 

લ>ડનમ, હતા Uયા1 સર�ખUયાર ઈદી અમીO !  ! �ઢીથી lગાDડામ, વસવાટ 
કરતી એિશયન કોમO Ok> િદવસની અવિધમ, ગ,સ}-પોટ^ �શમ,થી નીકળી 
જવાનો ફતવો બહાર પાડµો. એટ^ hઓ અહ� જ રહી પડµા અO પોતાના 
પિરવાર સાd લ>ડનના ઇ§લગ િવXતારમ, વસવાટ શ� કરી, 1985 aધી 
અ�યાપન કાયr કl¡. mડાmડ ^ખનકાયrમ, પણ ર�યાપ�યા રjા. 1977મ, 
લ>ડનના સમાચારપ] “સD} Nિલ¤ા�’’ રાણીની િસzવર ¶Mિબલીની ઉજવણી 

સાિહ6યની િનસબતવાળા સજMક : બળવ+ત નાયકની િવદાય
• વNભ નPઢા
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િનિમ$ યો'લી કા,ય-પધ0મ1 -વરિચત કા,ય6િત ‘એન ઓડ ટ; ધ સીટ ઑફ 
હર @'-ટી’  એ એવોડA @ળવી આDયો. 1981મ1 ‘EટFસ ઓફ રોઝીઝ’, 
1984મ1 ‘િરપFસ ઓફ -HગનJટ વોટસA’ 'વા કા,યસJKહો અJKMNમ1 એમની 
કલ@ OગH P. અQ એ જ વષT ‘િનઝAરા’  નામક કિવતાઓનો સJચય ગ;જરાતીમ1 
બહાર પV P. 

લJડનના  વસવાટ દરિમયાન વાત0, િવXચન, નવલકથા એ એમના 
રસના િવષયો રZા. “પરબ”, “ઓિપિનયન”, “નવનીત સમપAણ”,  “ગ;જરાત 
સમાચાર”, “સJગના”, “જ\મ]િમ-Oવાસી”, “સમકાલીન”  વ^_ 
સમસામિયકોમ1 બળવJતભાઈની કલમ િવહરતી રહી. bcોતર િdટનના 
િસcહ-ત નવલકથાકારો િવe લખવા મ1ડ્bJ. 75મ1 વષAમ1 OXશતી Xળા સન 
1997મ1 ગ;જરાતી સાિહiય અકાદમી (લJડન) અQ અ\ય સJ-થાઓના 
સહકારમ1 ‘jીબળવJત નાયક અિભનJદન KJથ (પJચો$ર@)’ Oકાિશત થયો  અQ 
એ સાk “Q ધરતીQ ખોl નરક XરાbJ’  નવલકથા ગ;જરાતીમ1,  તો એ જ 

નવલકથા “Emજ nોમ bગા\ડા’ નામક શીષAક ધારણ કરી અJKMNમ1 પણ 
Oકાિશત થાય P. બળવJતભાઈoJ આ કીpતદા સજAન કહી શકાય. આ 
નવલકથાQ વાચકો,  િવXચકો અQ િવqતોએ ઉsમાભયt આવકાર આDયો હતો. 
એમoJ Pu;J v-તક - ‘નોwલ પાિરતોિષક િવ'તા અQ અ\ય સજAકો’મ1 xશ-

િવxશના yzયાત નોwલ પાિરતોિષક િવ'તાઓન1 Nવન અQ કતAૃiવની 
ઝ1ખી મl P. પ|કારiવના }|મ1 પણ એમoJ Oદાન મહiવ~ણA ર�;J P. 
1949 થી 1953 yધીન1 પ1ચ વષA �Jબઈના દ�િનક “�હ�-તાન’મ1 ઉપતJ|ી 
તરી� કામગીરી બ�વત1, એક $�બી પ|કાર તરી� $ઓ ઉભરી આ,યા હતા.

બળવJત નાયક િdટનની ગ;જરાતી સાિહiય અકદમીના -થાપક સ�ય 
અQ ]ત~વA O�ખ પણ હતા. પાછલા |�ક વષAથી એમoJ -વા-�ય કથળ�J 
ર�;J હ�J. 12મી એિO� શારીિરક સમ�લા ગ;માવતા એ ઘરમ1 ફસA પર લથડી 
પડ�ા હતા. હોિ-પટલમ1 એમનો -�ન કરા,યો - હાડક1મ1 �1 ય nMકચર નહો�J, 
ઇ\ટનAલ �લી�ડગ પણ ન હ�J પણ એમની છાતીના એ�_ પરથી િનદાન આ,bJ 
�, એમન1 �ફસ1મ1 પાણી ભરાbJ હ�J. એમQ 16 િદવસ  હોિ-પટલમ1 ર��J 
પડ્bJ હ�J. એ વખ$ પણ યાિમનીબ�ન હોિ-પટલમ1 રહી એમની સારસJભાળ 
કરત1 હત1. આઇ વી �ફ્bઝ્ન વાH પાણી બહાર ખ�ચી �વામ1 આ,bJ અQ 
28મી એિO� એમQ હોિ-પટલમ1થી િડસચાજA કરવામ1 આ,યા.  એ વખ$ 

બળવJતભાઈનો મોટો v| અQ $મની વહ; પણ �Qડાથી આવી ગયા હત1. 
પ�ી કમળાબ�ન, એમના v|ો િશરીષભાઈ,  અભયભાઈ, સ��શભાઈ; 

v|ીઓ યાિમનીબ�ન અQ રીટાબ�ન, બધ1, એમની મ1દગીમ1 ખVપ^ હત1. 
પણ િવિધoJ િનમ0ણ કJઈક જ;�J જ હ�J. બળવJતભાઈએ અણધારી િવદાય લીધી.

બળવJતભાઈની િવદા� એમના અJતગAત ક;ટ;Jબીજનો Q િમ|ોના 
�દયમ1 કદી પણ ન ~રી શકાય $વો ખાલીપો Eદા કયt. બળવJતભાઈ એક 
સJિન� સાિહiયકાર �� તો ખરા જ, વ�મ1 �તાળ-હ�Jફાળા સ�્ન તરી� 
બધાQ વ� -પશ� જતા હતા. 

એમની િવદા� એમના પિરવારજનોQ આપ� િદલસોN  પાઠવીએ 
અQ એમQ ' િOય O¡િ¢ હતી $ વ� સારી રી$ કરવા આપ� 6તસJકFપ 
થઈએ. એમના માH તો એ જ સાચી ભાવ1જિલ ગણાe.

e.mail : vallabh324@aol.com

xશપરxશથી, નાનામોટા અQકોના, બળવJત નાયકના િનધન િનિમ¢, શોકસJxશ 

અા,યા P, $મ1 સા@લ P : ધી_ન અવાિશયા, િચરાગ ઠ£ર ‘જય’, પJચમ 
શ;¤, િશFપા xસાઈ, ગ;ણવJત વ�¥, N$\¦ દX, નીરજ શાહ, કૌિષક અમીન, 
_¨કા દX, જ�શ નાયક, િજ©શ અªયાર;, શા\� «પા_લ, કoભાઈ ¬ચક, ઉષા 
ઠ£ર,  રમણભાઈ ડી. પHલ, Oવીણ પHલ ‘શશી’, નવીન ઠ£ર, yમન શાહ, 
ક~રચJદભાઈ ચJદિરયા, મ�\¦ એન. xસાઈ, મ�શ રાવલ, શરદ રાવલ. ઉવ�શ 

કોઠારી, દયાબ�ન અQ મનyખભાઈ શાહ, રજનીકા\ત '. મ�તા, ,યો@શ 
શી, અાશાબ�ન - 6sણકા\ત ®ચ, સરોજબ�ન અJ�િરયા, વ^_ વ^_

− એતાન%ી
અ(હસાની અજબની શિ/ની ઉ12ા કરતી અારબ સ567િત

• મ� ‘I Shall  Not Hate’ v-તક �¯J,  પણ [attention 
deficiency] ªયાનઊણપના અા કાળમ1,  $ વ1ચવાoJ અાળસ ક_લ. O±² 

દXએ અQ ત@, અમQ સૌQ, અા v-તક વ1ચવા OMરી એક yJદર કાયA કb³ P.
મા_ ઘણી વાર ફલ-તીની [Palestinian] સહકમ� � િમ|ો સાk 

$મના xશ િવe ચચ0 થાય P. અા વાતોના Oિત�બબમ1 હ;J ´ા_ ડૉ. 
ઈઝ્¶લદીનQ ·  છ;J, iયા_ $મની અ�હસક િફલ¬ફી મQ કFપનાની પર લા^ 

P.
સ1Oત અારબ સJ-6િતમ1 મોહનદાસ  ગ1ધી � માpટન ¸થર �કગ 'વા, 

બાZ િવરોધક બળ સા@ અ�હસાનો અાશરો �નારા શોªયા જV $મ નથી � 
અાવા QતાoJ કોઈ -થાન પણ નથી. ¹ેત િવxશીઅો સા@, ઝઝ�મતા xશી 
[native] ગ1ધી � ¹ેત માિલકો સા@ પડતા ‘નીKૉ‘ �કગ 'વા ઇઝરા�લ � 
પિ»મી શિ¼અો સા@ અ�હસક રી$ લડતા અારબ Qતા  �ટલા અQ કોણ ? અા 
O½  60 વષ�ય િવ¥ાથ�અોથી ભ_લા વગAખJડમ1 ~છવામ1 અાX તો એક પણ 
હાથ ¾ચો ન થાય. ભ�, પછી અા શાળા લJડનિ-થત હોય � કાઈરોિ-થત.

અારબ વસJત મોH ભા^ અ�હસક હતી, પણ $ ઘ_¯ ¿1િત હતી, નહÀ 
� ઇઝરા�લ સા@ની લડાઈ. $થી અહÀ $નો ઉ²Mખ ]લભ_લો ર�e.

અ�હસાની અજબની શિ¼ની ઉEÁા કરતી અારબ સJ-6િતના અા ડૉ. 
ઈઝ્¶લદીન એક «િઢભJજક અQ અાપણા સમકાલીન એવા મહાન િફલ¬ફ P. 
મQ ભય P � પોતાના જ લોકોનો સાથ ન મળવાથી અાવા �લAભ અQ 

પરમવીર QતાQ ગઝ્ઝા ગ;માવી  xe, છત1 $મની ક1ટાળી યા|ા માH અQક 
શ;ÃÄછાઅો પાઠ�J છ;J.

તા.ક. :
1. ફલ-તીની રાજકીય પÁ ‘ફાટા‘ નથી, પણ ‘ફતહ‘ [Fatah] P. 

ફતહ એટ� ફ$હ / િવજય.
2. ઈઝ્¶લદીનની ખરી ડણી (અરબીમ1) ઈઝ્ઝ-અલ-દીન થાય. 

ઈઝ્ઝ (ઈ�તનો Åળ શ�દ) એટ� ગવA અથવા ગૌરવ, ' નામ ડૉ. માH 
ઘÆ શોભા-પદ P !

- 8તન શાહ
િરયાધ, સાઉદી અ_િબયા  

 e.mail : chetan.gshah@gmail.com

9ત અ: જગત સા< ધમ?-@યવહાર
• “અોિપિનયન”નો @ માસનો અJક મારા �બઈ રોકાણમ1 જ દીકરી 

દીિપકાQ iય1 મÇયો.  તમારા સJપાદકીય �ખoJ �ચતન અQ એમ1 સJ-6તનો 
Èલોક બÉM ગહન રZા. − થોડામ1  ઘÆ કહી �ય P; અQ િવચારOMરક અQ 

રોચક ર�;J P. �ખoJ મથાÊJ ‘¡$» વાËડÌબર:’ અાખા િનબJધQ દીપાX P. 
સJપાદકીય િનબJધની બીN સારી બાજ; એ P � કોઈQ સીધી રી$ � અાડકતરી 
રી$ વ1ધાજનક � અહમનો ધ£ો અાપનારો નથી. …

વાડીલાલ ડગલીoJ 1984oJ Oવચન ‘�ત સમ´ા તો જગત સમ´ા’ 
OMરક ર�;J. વળી, ટ1ક� ધમAની ,યાzયા બ1ધતી બીN ઉિ¼ યાદ અાX P : 
‘�ત અQ જગત સાk ધમA અાપણQ �વો ,યવહાર કરવો એની સમજ અાE 
P.’

Oફ²ભાઈ દXએ ‘I Shall Not Hate’નો ક_લો અoવાદ વ1ચવા - 
મનન કરવાoJ હX પછી. અબી  હાલ,  O±²ભાઈQ ધ\યવાદ � અાવા 
ગ1ધીિવચારના  રા� ચાલનારા ડૉ. ઈઝ્¶લદીન અ®લ�શના v-તકQ વ1ચી 
ગ;જરાતી વાચકગણ સમÁ રજ� કય0. સળJગ vિ-તકાQ “અોિપિનયન”મ1 
Oકાિશત કરી, એ બદલ ત@ ય ધ\યવાદના અિધકારી બનો છો. 

− ડાDાભાઈ નાGભાઈ િમ6Hી
     c/o e.mail : Kiran.Mistry@jonesclifton.com
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સઅાદત હસન મ)ટો િવ. /ખ12ખ1
• “અોિપિનયન”ના અા ()ા અ*ક મા-  મા. /ણ જ શ3દો ( : વાહ, 

વાહ!!! …  સરસ.  િવિવધ િવષયો તથા =ની મ?દાર માવજત@ કારA અા 
અ*ક B*દર બDયો (. અા અ*કની ઉિચત કદર કરવા મા- ‘અિભન*દન’ મોળો શ3દ 
Iરવાર થવાનો. અ*ક સાJના KાLતાિવકમM, તN સઅાદત હસન મ*ટો િવPની 
નQધમM મારો નામો)Rખ કયT ( =થી સારU* લાWX* (. મ*ટો અ@ =મનM લખાણ 
િવP તથા Y*બઈ મા-ના =મના KRમ અ*[ =મ જ મહાનગરોમM ()ી પાયરીએ 
ર^લા અ@ ઉ_િ`ત જનમાનસ મા-ની =મની કaણી લાગણીઅો બાબત થોડીક 
વાત મા. ક^વી (.

અDય ગગનના તારકો c_ - 1940ના અરસામM Y*બઈના િફeમ જગત 
અ*[ સઅાદત હસન મ*ટોએ સરસ  અ*જિલ અાપી હતી. અા દ.ક હfામM gખh 
પોતાની iયિjગત kડી સમજ =મ જ મમlmાહી િનરી`ણો@ સરસ કાN 
લગાnલM. Xવાન શaક કUમાર હોય અ@ અDય તારકો =ની પાછળ ફના થવા 
ઇqછતM હતા = અ*[ની િવગતમાિહતી હોય,  h પછી, Xવાન માગrની વાત 
હોય.  મsર-ક*ઠી uરજહાv અ@ =મની વાસ*િતક અવLથા … અા ચોપડીમM 
Y*બઈના િશવાw પાકlx* ય વણlન અાy (. મોટા ભાગના અા તારકો zયા. 
વસતM હતM = hડલ રોડx* વણlન પણ અહ{ અાવરી gવાX* (. Y*બઈના 
|તકાળની ગિરમા અ*[ ?મ@ ?મ@ રસ હોય અ@ અોગણીસમી સદીના 
અાર*ભ સમયની િહDદી િફeમોની માિહતીઅો ?મ@ ?મ@ }ઈતી હોય =મA 
અા ~Lતક ચો�સપA વMચ�* }ઈએ.

“વૉલ Lટ�ીટ જનlલ”ની ભારતીય અા�િ�મM,  તા?તરમM, લખતા 
સૌ�ય રો� ક^�* h હ*NશM મોહક પણ Lવત*/િમ�w મ*ટો@ લાગ�* h = 
Y*બઈમM સારી _�  ગોઠવાઈ �ય (. સન 1951 yળા =મ@ લાહોરથી લ��*, 
‘હU* હરતો ફરતો Y*બઈગરો છU*, હU* �M પણ હોઈશ, હ*Nશ@ મા- =@ મારU* જગત 

બનાવી@ રહી શકીશ.’ = Y*બઈમM 1936થી 1948 દરિમયાન ર^તા હતા. 
=મx* લખાણ િવદીત ક. ( h = સમ�,  મોટા કદના પા/ો@ સારU લોહ�*બકની 
ગરજ સારતM હતM. અા બ�* મ*ટો@ મા- સMધા Nળવવા શU* ર�U*, અ@ =મ છતM 
ઉદારમતી વલણ@ કારA =મ@ પિરિLથિતની નવાઈ પણ લાWયા કરતી. અા બ�* 
હy પાછળ �લા�* �ય (. … 

cપwિવનીઅોનM wવન બાબત લ�યા કરતા અા શી� ભાવmાહી 
કળાકસબી મ*ટો પા� Kગિતશીલો અ_`ા રાખતા h = cપwિવનીઅો@ ? રી= 
�*સવામM અાવી રહી ( = અ*[ ય લ�યા ક.. �ણીતા Kગિતશીલ gખક ભી�મ 
સહાનીએ અામ લ�X* (. ‘મ*ટોએ અાવી બાબતો Kz� �લl  ̀ �iX* ( અ@ 
=મની B�U B�U બાબતો =મ જ માનવીય પાસાઅો અ*[ વજન Y�ા કX� (, 
અ@ =મના કaટણખાના સ*બ*ધક wવન પર �યાન નથી અા�X*, =થી Kગિતશીલો 
િનરાશ થ�લા.‘

ઇિતહાસકાર અ@ પ/કાર રિફક બગદાદી જણાy ( : ‘Y*બઈ �A h 
=@ જણાy ( h તમારી } ઇqછા હોય તો રો�જદી � _નીની અાવક હોય h 
પછી દસ હ�ર cિપયાની અાવક હોય તN અહ{ Bખી રહી શકો. તN ધારો તો 
�િનયાના સૌથી િનરાશ માણસ તરીh ય તN અહ{ wવન iયિતત કરી શકો. 
તમા. ? કર�* હોય = અહ{ કરી શકો. કોઇ તમારી ટીકાિટ�પણ કરવાx* નથી. 
તમ@ કોઈ નીિતમ�ાના પાઠ પણ ભણાવP નહ{. તમા. �દ તમારી 
Y�hલીઅોનો સામનો કરવાનો ર^વાનો. તમારી �જદગી મા-ના અટપટા 
િનણlયો �દ તમા. જ gવાના અાy. કદાચ તમા. �ટપાયરી પર વસવાx* અાy 
અ@ નસીબ હોય તો બ*ગલામM ય ર^વાx* ગોઠવી શકો. =થી મ@ કોઈ  ર 
પડવાનો નથી. હU* �M છU* zયM જ હોઈશ અ@ zયM જ હy પછી ર^તો હોઈશ.’

મારા દોLત, �* તા. શાિતથી પોઢી g ! … મારી ય L¢િતવ*દના.
− હરીશ િ67દી             

 e.mail : harisht895@sbcglobal.net

 • “ઓિપિનયન”નો અ*ક હ*NશM એક જ �ઠકમM વ*ચાઈ �ય (. શ� હોય, તો 
વષ¤ એકાદ દળદાર અ*ક પણ આપવો (yhશન અ*ક h િદવાળી અ*ક ?વો) h 
?થી = એકાદ અઠવાિડX* ચાg.

− િચરાગ ઠ;ર 'જય'
e.mail : chiragthakkar.jay@gmail.com

ત> દ?ધમ1થી પોરા કાઢવાE) /ખો તો …
• દર yળાની _�, “અોિપિનયન” મોકલવા મા- અાભારી છU*.
ગયા અ*કમM, 26 પા@,  ? � વાચકોએ લખાણ કX� ( =ની સાJ હU* ય 

પાકો સહમત છU*. (૧) � h વ� કૉલમ@ બદg, પાના પર એક જ કૉલમમM 
સામmી Yિ§ત કરી@ ઢાળવી, અ@ (૨) પાનMની  ઉપર પાના ©મMક અાપવાના 
રાખવા.

|તકાળમM મ@ અા�* ªચન કરવાx* «બ મન થઈ અાવ�*, પર*� = 
અાજ િદવસ Bધી ટાળતો ર^લો, hમ h મ@ હ�* h તN =@ કદાચ દaધમMથી 
પોરા કાઢવા બરાબર gખો તો … ! 

− Fકાશ મોદી
e.mail : 4prakash@gmail.com

• રNશભાઈ બાપાલાલ શાહની વાત સાચી (. આ મા- તN જcર 
િવચારશો. આ વખતના Y�ય વારતા gખમM વMચતM ખાસી Y�hલી પડી.

 - GકHIદ Jસાઈ ‘મદદ’
e.mail : mddesai2003@yahoo.com

(ર>શભાઈ બા. શાહના Nચનમ1 દમ O. PQ Rયવહારમ1 લાવવાનો જ GTો 
અગUયનો O. અા અ)V એમ કરX) GYVલ રZH). હ7 પછી, P બાબત ઉિચત 

પગલ1 લઈશH). અાભાર. : ત)6ી)
P િહ નો િદવસા: …

• હy પ^લMની માફક “અોિપિનયન”  ક��¬ટર પ. વMચવાની Y�hલી 
નn (. અાથી િKDટરથી છાપી@ વMચવાx* રા�* છU*.

વારU, વાડીલાલ ડગલીનો gખ વMqયો. અ@ મારો |તકાળ નજર સમ` 
સરી પડો.  = િદવસોમM બકlલી ખા= hિલફૉ®નયા XિનવસrટીમM હU* અ¯યાસ 
કરતો હતો. = 1948ના િદવસો હતા. મારા ઉપરMત વાડીલાલ અ@ બીજM 
ચા.ક િવ°ાથrઅો સાJ ભણવામM હતા. 

મM^ મM^ અN «બ વાદ-સ*વાદમM સાNલ થયા કરતા. મોટા ભાગની 
ચચ± ભારત@ hD§મM રાખી@ જ થતી. વાડીલાલ જયKકાશ નારાયણના 
જ3બર -hદાર હતા. એમx* સમાજવાદી વલણ ર^�*.

અN સૌ બહU નwકપ² અxભવતા હતા. હy =મMના ચાર જ હયાત 

ર³ા (.   
− VશHભાઈ ચ)દિરયા

e.mail : keshav@comcraft.com

P વ1ચન ]દય^પશ_ હ )̀
• અા yળાનો અ*ક પણ વMચવો «બ  ગ�યો. તN KાLતાિવકમM અાપી 

‘િલDક’ અxસાર મ*ટોની વાત± - ‘ટોબા -ક�સહ’  - વMચવી ગમી.  ‘રણકાર’ અ*[ 
િવગતમાિહતી �ણવી ગમી જ ગમી. વળી,  K´દાસ  ગMધીની Yલાકાત 
સMભળવી ગમી. =x* અગzય ર�U* (.

ભારતીય સ*સદ@ 60  વષl થયM. = વીિડયો-ચચ± સMભળવી િવPષ 

રસKદ બની રહી. લોકશાહી ધારાનો અ¯યાસ કરતM િવ°ાથrઅો મા- અા 
બાબત સહાયક નીવn =મ (. 

‘અાઈ Pલ નૉટ  ^ઇટ’ તરફ અ*ગaિલિનદ¤શન કX� =થી બહU સારU* લાWX*. 
ખ.ખર અા વMચન µદયLપશr હ�*. અાભાર. 

 - ઉષા ઠ;ર
e.mail : ushathakkar@yahoo.com

ગHજરાતીમ1 ત> દરિયાપારથી યાદ કરનાર પbલા
• મ*ટો અાજકાલ બહU યાદ અાy (. અાગામી “િનરી`ક”મM મ*ટો અ*[ 

એક gખ કરીશ.  મ*ટો અાસાનીથી |લી શકાય એવો �M ( ? અહ{ �હદીમM 
મ*ટો િવPષMક થઈ ર³ા (. ગUજરાતીમM તN દરિયાપારથી યાદ કરનાર પ^લા. 

− Fવીણ પ)ડeા 
e.mail : pandya.pravin@yahoo.com 
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(સઆદત હસન મ(ટો,  1912-1955, 20મી સદીના નામ-િકતા 
નવિલકાકાર હતા. 3શના િવભાજનન- 78ય: સા:ી મ(ટોએ,  એ <ગની 
ઊથપાથલA પોતાની તમામ વાતBઓના િવષયમ- િભE િભE અ(દાઝમ- આવરી 
લીધી. ‘ખોલ દો’  (બારી ખોલી ન-ખો) મ(ટોની િવભાજનના કડવાહટમ-થી 
િનપLલી  કથા M. N- એક બાપO( પોતાની દીકરી સાPની જQદાઈનો ગમ તો M 

જ, સાP સાP સમાજSવાન- નામ પર અનTિતકતાની પરાકાUાO( સVવ િચXણ 
પણ M.) 

••••••••••
અZતસર [\શનથી બપોરન- ] વા^_ ટ`ેન ઉપડી અA આઠ કલાક પછી 

eગલfરા પહgચી. ર[તામ- સhયાબ(ધ લોકો માયB ગયા.  ઘણ- લોકો જhમી થયા, 
jટલાક ભટકી ગયા. 

સવાk દસ વા^_ જયાk રાહત છાવણીની ઠ(ડી જમીન પર િસરાજQlીA 
આ(ખો ખોલી,  8યાk એm ચારો તરફ fરQષો,  [Xીઓ, અA બાળકોનો ઠઠ મારતો 
સe(દર pયો. એની િવચારવાની અA સમજવાની શિq કQ(િઠત અA rsધ બની 
ગઈ. tરાયલા આકાશA એ િટકિટકી બાધીA pતો રuો. રાહત છાવણીમ- vબ 
શોરબકોર હતો, પર(w xm rsધ િસરાજQlીનન- કાન બyર મારી  ગયા હતા. એA 
ક(ઈ સ(ભળાw( ન હw(. કોઈ એA pw( તો અOમાન કરw( j એ ગાઢ {ન|ામ- M, 
પર(w એ}( ન હw(.  એના  હોશો હવાસ ગાયબ હતા. એO( સ(~ણ� અિ[ત8વ શ��યમ- 
લટકી ર�Q( હw(. 

tરાયલા આકાશમ- ઇરાદા િવિહન pત- pત- િસરાજQlીનની આ(ખો 
�રજની સP ટકરાઈ.  �જ 7કાશ એના અિ[ત8વની નS નસમ- ઉતરી ગયો,  અA 
� xગી ઉઠ�ો. ઉપર ની� એના િદમાગમ- jટ� ત[વીરો દોડવા લગી.  �ટ, આગ, 

ભાગ(ભાગ [\શન, ગોિળયો, રાત અA એની સકીના ….. 
િસરાજQlીન એકદમ ઊભો થઈ ગયો, અA પાગલોની Lમ ચારો  તરફ 

�લાયલા ઈ�સાનોન- સમ(દરA ફ�દવાO( શ� કરી દી�(. Xણ કલાક �ધી ‘સકીના … 
સકીના’ની �મ પાડત- આખી રાહત છાવણીમ- ફરતો રuો. પર(w એA એની 
જQવાન અA એકની એક દીકરીની કોઈ ખબર ન મળી. 

ચારો તરફ એક ધમાલ Lવી મ�લી હતી. કોઈ પોતાO( બાળક શોધી ર�Q( 
હw( કોઈ મા, કોઈ પ�ી, અA કોઇ ]ટી. િસરાજQlીન થાકીA એક તરફ ]સી ગયો, 
અA િદમાગ પર જરા pર દઈA િવચારવા લા^યો j સકીના એનાથી �ાk અA 
�- અલગ થઈ ગઈ.  પર(w િવચારત- િવચારત- એO( િદમાગ સકીનાની માની લાશ 
પર ચgટી જw(, Lન- બધ- આ(તરડ- બહાર નીક�લા હત-. એના આગળ  એ ક(ઈ 
પણ િવચારી શકતો ન હતો. 

સકીનાની મા મરી  �કી હતી. એm િસરાજQlીનની આ(ખો સા� દમ તોડી 
દીધો હતો. પણ સકીના �- હતી,  એના િવ� એની માએ મરત- પyલ- ક�Q( હw( : 
‘મA છોડી દો અA સકીનાA લઈA જલદી અહ�થી ભાગી xઓ.’ સકીના એની 
સાP જ તો હતી. બE� ઉઘાડા પ� ભાગી રu- હતા. સકીનાનો �પ�ો ની� પડી 
ગયો,  એA ઉઠાવાવા એ થોભવા મ-ગતો હતો,  સકીનાએ બરાડા પાડી ક�Q(, 
‘અ�બાV એA છોડી દો’, પર(w એm �પ�ો ઉઠાવી લી�લો … એ િવચારત- એm 
એના કોટના ઉભરી આ�લા િખ[સા તરફ p<(,  એમ- હાથ ન-ખીA એm એક 
કપડQ( બહાર કાઢ્<(, એ સકીનાનો જ �પ�ો હતો. પણ સકીના �- M? િસરાજQlીA 

પોતાના ઠકાવટ ભkલ િદમાગ પર ઘ� pર દી�( પણ � િનણ�ય પર પહgચી નહ� 
શ�ો. શQ( એ સકીનાA [\શન �ધી લઈ આ યો હતો? શQ( � એની સાP ગાડીમ- 
સવાર હતી? ર[તામ- ગાડી રોકવામ- આવી હતી અA દ(ગાખોરો અ(દર ¡સી 
આ યા હતા, 8યાk એ શQ( ]હોશ થઈ ગયો હતો Lથી �ઓ સકીનાA ઉઠાવીA 

લઈ ગયા? િસરાજQlીનના િદમાગમ- 7¢ોની ભરમાર હતી,  ઉ£રો કોઈ ન હતા. 
એA હમદદ¤ની જ�રત હતી, પણ ચારો તરફ Lટલા માણસો ફસાયલા હતા, 
બધાA હમદદ¤ની જ�રત હતી.  િસરાજQlીનA રડવાO( મન થ<(, પર(w આ(ખોએ 
એA સાથ ન આ¥યો. અ¦Qઓ ન xm કય- ગાયબ થઈ ગયા હત-. 

છ િદવસ પછી Nાk હોશ ક(ઈ §કાm આ યા, 8યાk િસરાજQlીન � 
લોકોA મ¨યો, L એની મદદ કરવા તTયાર હતા. આઠ  નવજQવાનો હતા, Lમની 

પાS લાઠીઓ અA બ(�કો હતી.  િસરાજQlીA એમA લાખો �આઓ દીધી અA 
સકીનાની ઓળખ બતાવી. ‘ગોરો વાન M, ઘણી જ vબ�રત M. મારા પર નહ�, 
એ એની મા પડી હતી. ઉમર સ£ર વરસ Lટલી M. આ(ખો મોટી M. વાળ કાળા, 
જમણા ગાલ પર મોટો તલ M. મારી એકની એક દીકરી M. શોધી આપો, ©દા 
તમારQ( ભª( કર�.’  સમાજ Sવક <વાનોએ એમA િદલાસો આ¥યો j p આપની 
દીકરી િજવીત હ� તો થોડા સમયમ- તમારી પાS આવી પહgચ�. 

આ§ નવજQવાનોએ 7ય� આદય«. પોતાન- Vવના pખ� અZતસર 
પહg¬યા. ઘણા fરQષો અA ઘણ- બાળકોA એમm શોધી શોધી �રિ:ત જ^યાએ 
પહgચાડા. દસ િદવસ વીતી ગયા, પણ સકીનાનો પ£ો લા^યો નહ�. એક િદવસ 
આજ Sવાના મા\ મોટરથી અZતસર જઈ રuા હતા, 8ય- સડકના િકનાk એક 
નyર પ-S એક છોકરી પર નજર પડી.  મોટરનો અવાજ સ-ભળીA � ગભરાઈ 

અA ભાગવા લાગી.  સમાજSવકોએ મોટર રોકી અA બધા જ એની પાછળ 
દોડા. એક ®તરમ- એમm છોકરીA પકડી લીધી. p<( ઘણી 3ખાવડી હતી. 
જમણા ગાલ પર મોટો મસ તલ હતો. 

એક છોકરાએ એA ક�Q(, ‘ઘબરાઓ નહ�. શQ( તમારQ( નામ સકીના M?’ 

છોકરીનો ર(ગ આ સ-ભળી વ� પીળો થઈ ગયો. પણ Nાk બધા જ છોકરાઓએ 
એA િહ¯મત અA િદલાસો આ¥યો તો એની ગભરામણ દ�ર થઈ. અA એm ક�લી 
લી�( j � િસરાજQlીનની છોકરી સકીના M. આ§  નવજQવાનોએ સકીનાની બધી 
રી� હમદદ¤ દાખવી. એA ખાવાO( ખવડા <(, દ�ધ પા<( અA મોટરમ- ]સાડી 
દીધી. એj �નો કૉટ ઉતારીA એA દીધો,  કારણ j �પ�ો ન હોવાA લી� એ ઘણો 
સ(કોચ અOભવતી હતી. અA વાર(વાર પોતાની છાતીA હાથથી ઢ-કવા 7ય� કરી 
રહી હતી. 

jટલા_ િદવસ વીતી ગયા છત- િસરાજQlીનA એની છોકરીની ક(ઈ ભાળ 

મળી નિહ.  � િદનભર જQદી જQદી રાહત છાવણી અA ઓિફસોન- ચ±રો મારતો 
રuો, પર(w કય-_ એની દીકરીO( પ�રQ( ન મ¨<(.  રાતન- મો² �ધી ³લા 
સમાજSવકો જQવાનો મા\ �આઓ કરતો રuો,  Lમm િદલાસો આ¥યો હતો j 
એમની દીકરી p િજવીત હ� તો થોડા િદવસોમ- એA શોધી નાખ�. એક િદવS 

રાહત છાવણીમ- િસરાજQlીA ³લા સમાજSવકોA pયા. મોટરમ- ]§લા હતા. 
િસરાજQlીન દોડતા એમની પાS  આ યો.  મોટર ચાલવાની તTયારીમ- હતી, j એm 
~છ્<(,  ‘]ટા, મારી સકીનાનો ક(ઈ પ£ો મ¨યો?’ બધાએ એક સાP જવાબ 
આ¥યો, ‘મળી જ�, મળી જ�.’ અA મોટર મારી ´કી. 

િસરાજQlીA ફરી એ નવજQવાનોની સફળતા મા\ �આઓ મ-ગી. અA 

એO( મન પણ થોડQ( હળ}( થઈ ગ<(.  એક સ-L રાહત છાવણીમ- જય- િસરાજQlીન 
]ઠો હતો 8ય- ક(ઈ ગરબડ Lવી થઈ. ચાર માણસો  ક(ઈ µચકીA લાવી રuા હતા. 
તપાસ કરત- એA ખબર પડી j એક છોકરી kલ� લાઈન પર ]હોશ પ²લી હતી. 
લોકો એA µચકીA લઈ આ યા M. િસરાજQlીન એની પાછળ થઈ ગયો. લોકોએ 

છોકરીA હોિ[પટલવાળાઓA સgપી દીધી A ચાલતી પકડી. થોડી વાર એ જ 
અવ[થામ- હોિ[પટલની બહાર એક લાકડાના થ-ભલાA અડીA ઊભો રuો. 
પછી ધીk રહી અ(દર ચા¶યો ગયો. ઓરડામ- કોઈ ન હw(.  એક [ટ્kચર હતી Lન- 
પર એક લાશ પ²લી હતી. િસરાજQlીન ધી� પગ� એની  તરફ આગળ  વsયો. 
ઓરડામ- અચાનક 7કાશ થયો. િસરાજQlીA લાશના પીળા ચyરા પર ચમકતો તલ 
pયો,  અA બરાડી ઊઠ�ો, ‘સકીના!’ L ડોકટર ઓરડામ- રોશની કરી હતી, �m 
િસરાજQlીનA ~છ્<(, ‘શQ( થ<(?’ 

િસરાજQlીનના ગળામ-થી  ફકત એટલો જ અવાજ નીક¨યો j ‘V, V, હQ( 
એનો બાપ છQ(.’  ડોકટk [ટ્kચર પર પ²લી લાશની નસ  તપાસી. અA 
િસરાજQlીનA ક�Q(, ‘બારી ખોલી ન-ખો.’ સકીનાન- Zત શરીરમ- �તના [·રી. 
Zત:પાય હાથોથી એm ઈxરબ(દ ખોલી ન-hયો, અA સલવાર ની� સરકાવી 
દીધી. rsધ િસરાજQlીન ©શીમ- બરાડી ઊઠ�ો,,  ‘Vવતી M, મારી  દીકરી Vવતી 
M.!’ 

ડૉકટર માથાથી પગ �ધી પસીનામ- ડ�બી ગયો. 
(સૌજ$ય : ‘બઝ(વફા’ નામક /ઇબ1જ)

બારી ખોલી ન7ખો                                                                                              • સઆદત હસન મ<ટો 

7કાશક : Vipool Kalyani, ‘Holly Cottage’, 13 Ferring Close, HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.]  ·  [26.06.2012]                                                                          
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