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�જુરાતી સા
હ�યના �ેમીજનો 

પોતા"ુ ંભાષણ પહ(લેથી લખી આપીને પછ� બોલવા"ુ ંમને બ> ુગોઠ@ ુ ંનથી. મને !ોતાઓની Bખો જોઈને બોલવા"ુ ંગમે છે. >ુ ં

રCો કથા કરનારો. એટલે એમ િવચારતો હતો ક( આ �સગેં પણ કથા જ ક(મ ન કહ(વાય? પણ પછ� િવચાHુI ક( કથા કરવામા ં

વખત વધાર( જોઈએ. એટલે સો વષJની �ણાલીને તોડવાનો આ �સગં આવતો હતો તે ન આ%યો. જોક( લખેKુ ંભાષણ >ુ ંLરૂ(LNંુૂ 

વાચંવા નથી ધારતો. એમ કરતા ંમને �ળૂ ભાષણમા ંથોડાઘણા ફ(રફારો કરવાની Rટ રહ(શે ! 

 �જુરાતી  ભાષાની Tમણે મારાથી ઘણી વધાર( સેવા કર� છે, �જુરાતી સા
હ�યની સેવા એ જ Tનો �Uુય VવધમJ છે, 

એવા અનેક લોકોને માર� સામે �બરાTલા જોW X ં�યાર( પ
રષદ-��ખુ તર�ક( બોલતા ંYબૂ સકંોચ અ"ભુZુ ંX.ં સા
હ�યપદાથJની 

Tમને [ડ� પરખ છે તેમની આગળ બોલનાર >ુ ંતે વળ� કઈ વાડ�નો �ળૂો? વળ� મ\ આ જવાબદાર� Vવીકાર� તેનાથી ક(ટલાય 

વડ�લ િમ]ોને નવાઈ લાગે છે. ક(ટલાક( તો મને Lછૂ^ુ ંપણ છે ક(, ભલા ભાઈ, ત\ આ Wમર( આ નવી ઉપાિધ કા ંવહોર� લીધી? આ 

િમ]ોને માર( એટKુ ંજ કહ(વા"ુ ંક( Tને કોઈ િમશન મ`Hુ ંહોય છે, તેને ઉમર નડતી નથી. મ\ ગાધંીની વાત, એટલે ક( સ�ય-

અ
હaસાના િવચારનો �સાર કરવાને, માNંુ િમશન માbHુ ંછે અને >ુ ંઆશા રાYુ ંX ંક( સા
હ�ય પ
રષદ મારફત એ િમશનને મદદ 

મળશે. તેથી જ >ુ ંિમ]ોના આcહને વશ થયો X.ં મને લાગે છે ક( સા
હ�યમા]નો આધાર સ�ય છે. સા
હ�યકાર સ�યને પોતાની 

દdeટએ fુએ છે, અ"ભુવે છે અને %ય$ત કર( છે. અને સા
હ�યકાર સફળ �યાર( જ થાય છે gયાર( એ પાઠક સાથે, ભાવક સાથે, 

એકા�4ય સાધે છે. સામાની સાથે એકા�4યની અ"hુિૂતને જ >ુ ંઅ
હaસા મા"ુ ંX.ં આમ, મને સા
હ�ય મારફત સ�ય-અ
હaસાના 

�સારની પારાવાર શiતાઓ લાગે છે. 

 હા, મારો સકંોચ એની jkયાએ કાયમ છે. પરં@ ુસા
હ�યlે]ે મારાથી વm ુઅ"ભુવી એવા ]ણ ]ણ િમ]ોએ પ
રષદ-

સnયો તરફથી oચૂવાયેલા ંપોતાના ંનામો પાછા ંખ\ચી મને ��ખુ થવાનો આcહ કયp તેમા ંમા] �ેમભયp પlપાત જ નહોતો, 

પણ ગાધંીq ��યેનો તેમનો આદરભાવ પણ હતો એમ >ુ ંમા"ુ ંX.ં  

 આ િમ]ો gયાર( મને આcહ કર� રCા હતા �યાર( મ\ તેમને અકબર ઈલાહાબાદ�નો એક શેર સભંળા%યો હતો:  

rsુmિુમaયા ભી આજકલ ગાધંી ક( સાથ હt : 

ગો ગદu-રાહ હt, લે
કન Bધી ક( સાથ હt ! 

 @લુસીદાસે એ અવVથાને  



Ôગગન ચઢ
હ રજ પવન �સગંાÕ કહ�ને વણJવી છે. 

 ગાધંીની સ�સગંિત મળ� એમા ંમારો કોઈ LNુુષાથJ નહોતો. મને એ જbમyત �ાzત થઈ હતી. અર(, મને ક, ખ, ગ, ઘ 

લખતાયં આવડ@ુ ંનહો@ ુ ં�યારથી મને ગાધંીq સાથે પ]%યવહાર કરવાનો �સગં �ાzત થયો હતો.  

 ગાધંીq Tલમા ંહતા. દર અઠવા
ડયે તેઓ આ!મવાસીઓને પ]ો લખતા. તેમા ંએક પ] અમને સૌ બાળકોને Ôવહાલા ં

પખંીડાÕં એવા સબંોધન સાથે લખતા. કોઈ વાર જો કોઈ બાળક( જરા sયાન ખ\ચે એવો �| Lછૂ}ો હોય તો બાL ુએને નામે Vવત]ં 

કાગળ પણ લખતા. બાLનુો એવો કાગળ આવે �યાર( અમાર( માટ( એ ગૌરવનો િવષય થઈ પડતો.  

 એવો એક કાગળ મને પણ મળેલો. એના બધા શ~દો તો યાદ નહોતા, પણ પાછળથી મહાદ(વભાઈની ડાયર�માથંી એ 

મળ� આ%યા. 

 અમારા �ેમાળ સગંીત-�Nુુq, પ
ંડત નારાયણ મોર(�ર ખર(, અમારા લ
હયા બનીને અમારા વતી કાગળ લખી આપતા 

અને બાLનુા જવાબ આવે તે પાઠક બનીને અમને વાચંી સભંળાવતા. મારો કાગળ પણ મ\ મારા આ લ
હયા મારફત જ 

લખાવેલો. તે કાઈંક આવો હતો: 

 “બાL,ુ આપણા આ!મમા ંગીતા ગવાય છે. એમા ંઅfુ Jન એકાદ �લોકમા ં�ૂંકો ને ટચ સવાલ Lછેૂ છે, પણ !ી ભગવાન 

એના લાબંા ને લચ જવાબો આપે છે. અહ� અમે તમને લાબંા લાબંા �|ો Lછૂ�એ છ�એ, પણ તમે ક(મ એના સાવ �ૂંકા જવાબો 

આપો છો?” પ
ંડતqએ ક�ુ ંહ@ ુ ંક( બાબલાના કાગળનો જવાબ બાL ુજ�ર નોખો લખશે. આગલા અઠવા
ડયા oધુી બાબલાએ 

એની આ@રુતાLવૂJક રાહ પણ જોયેલી. અને ખર(ખર બીT અઠવા
ડયે બાLનુો જવાબ આવી પણ પહ��યો. બનતા ંoધુી તે પ] 

�ચ.બાબલાને બદલે Ô�ચ.નારાયણ રાવÕને સબંોધીને હતો:  

 “�ૃeણને Lછૂનાર એક જ અfુ Jન, એટલે તેને બધા મલાવા કા ંન oઝૂે? ને વળ� �ૃeણ રCો �ાની, >ુ ંરCો થોડા 

�ાનવાળો, ને Lછૂનારા અfુ Jન ક(ટલા ? ગણ જોઈએ! બધાય ને થો�ુ ંથો�ુ ંવહ�ચી દW તો ક(વી ર�તે અને ક(ટલી ગીતા થાય? ક(મક( 

�ૃeણને એક જ વાર LછૂાHુ,ં મને તો આટલા અfુ Jન દર અઠવા
ડયે Lછેૂ.”  

 આમ >ુ ંતો આપની સમl આ%યો X ંગાધંીના અfુ Jન તર�ક( અથવા એમ કહો ક( એમના ખેિપયા તર�ક(, ક( એમના 

કોિસયા તર�ક(. ગાધંી આપણા સા
હ�યને, આપણી આખી સVં�ૃિતના સારને કોિસયા oધુી, સામાbયજન oધુી પહ�ચાડવા માગતા 

હતા. સામાbયજન oધુી કઈ ભાષા, કHુ ંસા
હ�ય પહ�ચે? મા] સરળ ભાષા? �ૌઢ િશlણ સાNુ ભાષાને સરળ બનાવીને તૈયાર 

કર(Kુ ંસા
હ�ય ક(મ સામાbયજન oધુી પહ�ચ@ુ ંનથી? અને કબીર, �ાને�ર, �યાગરાજ અને નરિસaહની ભાષા હમેંશા ંઅરળ નહોતી, 

છતા ંક(મ સામાbયજન oધુી પહ�ચી? કારણ એમની વાણી મા] સરળ ભાષા નહોતી, સરળ �દયની ભાષા હતી. ઋfુ �દય ઉપર 

�ઝલાયેKુ ં�ાન ઋfુ �દયના સામાbયજન oધુી પહ�ચે છે. સામાbયજન oધુી પહ�ચવા મા] ભાષાને જ નહ�, �તરને Vવ�છ 

કરવાની જ�ર હોય છે. કોિસયા પાસે પહ�ચનાર સા
હ�ય મા] કોસના દોરડા oધુી જ પહ�ચનાર નહ�, પણ કોિસયાના �તરને 

સ�ચનાર હોZુ ંજોઈએ. 

 ઉ�ર-કણાJટકના [ડાણના એક આ!મમા ંધોધમાર વરસાદ વ�ચે ગાધંીqની િન!ામા ંએક ઉ�સવ ઊજવાયો હતો 

૧૯૩૭મા.ં આ ઉ�સવના ંક(b�વત� પા]ો હતા ંમ"બુહ(ન હ
રલાલ ગાધંી, િનમJળા હ
રભાઈ દ(સાઈ એટલે મારા ંફોઈ, મારા કાકા, 

પરમાનદં હ
રભાઈ દ(સાઈ અને >ુ.ં બે બહ(નોના ંલkન અને બે બ�ુકોના ંજનોઈ એક જ છાપરા નીચે ગાધંી સેવા સઘંની િમ
ટaગ 

વખતે ગોઠવાયા ંહતા.ં મારા Vમરણ �જુબ બનેં લkનો દ�ઠ �ુલ ખચJ છ-છ �િપયા થHુ ંહ@ ુ ંઅને જનોઈના ખચJનો 
હસાબ મડંાયો 

નહતો. પણ આ ખચJમા ંબે દંપતીઓ અને બે બ�ુકો એમ છ જણને ગાધંીqએ આપેલી બ~બે ચોપડ�ઓની ભેટની 
કaમત નહોતી 

ગણાઈ. ગાધંીq"ુ ંગાધંીપ�ુ ંતો એમા ંહ@ ુ ંક( એ બાર(બાર LVુતકોમા ંતેમણે બાર fુદા fુદા સદં(શાઓ લખીને સહ� કર� હતી. એમા ં

મને મળેલા ંLVુતકો પર એમણે કર(Kુ ંલખાણ મને આT િસ�ેર વરસ પછ� પણ યાદ છે Ð Ôઆ!મ ભજનાવ�લÕ પર તેમણે લUHુ ં

હ@ ુ ંÐ આના ંબધા ંભજનો સમqને, મોઢ( કર� લેT. આમ એક જ વાiમા ંબધા ંભજનો, સમqને કંઠVથ કરવાનો એ આદ(શ તે 

વખતે મને ખાસ અઘરો લાkયો નહોતો. પણ બીy LVુતક Ð Ôઅનાસ�$તયોગÕ પર લખેલ સદં(શ કોઈ o]ૂ Tવો અથJગભંીર હતો. 

તેમા ંલYુ ંહ@ ુ:ં “તાર( િવષે T આશાઓ રાખી છે તે Lરૂ� કરT.” qવનના દર(ક વળાકં વખતે આ o]ેૂ મને પડકાયp છે. આT એ 



પડકારને જરા %યાપક બનાવીને આપણા સૌની સમl �કૂ� શ�ંુ ખરો? આપણા એ LવૂJ-��ખુ આપણને સૌને એમ કહ� ન શક( ક( 

તાર( િવષે આશા રાખી છે તે Lરૂ� કરT?  

 આજના સદંભJમા ંબાLનુી એ આશા, આકાlંા, અપેlા શી હશે? એ અપેlાને જરા ગૌરવશાળ� શ~દોમા ંરfૂ કરવી હોય 

તો એમ કહ� શકાય ક( �ગર��ુર�ને આપ સૌ મળ� િવ���ુર� બનાવો. T ભાષા સામાbયજનના �ત:Vતલ oધુી પહ�ચી શક( એ 

જ િવ�ની �lિતજો Bબી શક(. �જુરાતી ભાષાને આપણે િવ�ની �lિતજો માપનાર ક(મ ન બનાવી શક�એ? 

 િવ�ની �lિતજો માપનાર સા
હ�ય ક(Z ુ ંહોય? એ એZુ ંહોય ક( Tની આડ( કોઈ વડં� ક( વાડ ન આવતી હોય. T સા
હ�ય 

yિતના, સ�ંદાયના, ધમJના, રંગના, �લaગના, VવાથJના ક( રાe�ના ભેદોને h ૂસંી શક( તે ભાષા િવ�ની ભાષા બને. આપણે �ુ ંઆ 

સમેંલનમા ં�જુરાતી ભાષાને િવ���ુર� બનાવવાનો સકં�પ કર� શક�એ? 

 િવ�સા
હ�યકાર"ુ ંસા
હ�ય િવ�ના બર"ુ ંહોZુ ંજોઈએ અને એને માટ(ની �Uુય શરત એ છે ક( સા
હ�યકાર"ુ ં%ય�$ત�વ એ 

બર"ુ ંહોZુ ંજોઈએ. આપણે �યાનંી ભાષાઓમા ં%યાસ, વા�મી
ક, કબીર, @લુસી, �ાને�ર, ચૈતbય વગેર( એવા %ય�$ત�વવાળા થઈ 

ગયા ક( Tમ"ુ ંવા�મય yગિતક Vતર"ુ ંહ@ ુ.ં સા
હ�યકાર કરતા ંએ"ુ ંસા
હ�ય [�ુ ંહોઈ શક( ક( નહ� એ િવવાદમા ંપડ�ા િવના 

અને સા
હ�ય અને સા
હ�યકારના ચા
ર�યને કશો સબંધં હોય ક( નહ� એ �| તમારા િનણJય પર છોડ� >ુ ંઅહ� મારો એ િવ�ાસ 

%ય$ત કરવા મા�ુ ંX ંક( આપણે જો �જુરાતી સા
હ�યને િવ�Vતર"ુ ંબનાવZુ ંહશે, અને બનાવZુ ંછે Ð તો આપણે આપણા ં

%ય�$ત�વ પણ િવ�Vતરના ંકરવ ંપડશે, આપણા સ�ું�ચત વાડા તોડવા પડશે. તેમ કરવામા ંઆપણી અ�Vમતા ઘટવાની નથી; 

બ�ક( તે વm ુ[ચી ઊઠશે. 

 આપણને એકબીyંથી અલગ રાખનાર� વાડો ગમે તેટલી સગવડવાળ� હોય, ગમે તેટલી લોભામણી હોય, પણ તે 

આપણને સીિમત અને સ�ું�ચત જ રાખે છે. વાડો તોડવા"ુ ંકામ આપણને ¡ાિંતકાર� લાગી શક(. આ ¡ાિંત એવી છે ક( Tની શ�આત 

આપણી yતથી જ થાય છે અને આગળ જતા ંએ વ@ુJળ વધ@ુ ંજશે. આપણે y¢યે-અy¢યે આપણી આસપાસ �ંૂડાળા બનાવતા ં

હોઈએ છ�એ. એ �ંૂડા£ં પોતાના અહકંાર"ુ ંહોઈ શક(, બીy િવષે ¤ષે ક( ઈષાJ" ુ ંહોઈ શક(, �િતVપધાJ" ુ ંહોઈ શક( અને એના ંlે]ો 

ચ�ંક ક( LરુVકાર, સ4માન ક( બ>મુાન, પદ ક( પદાિધકાર, સિમિતઓ ક( સવલતો ને સગવડો હોઈ શક(. T સા
હ�યકાર, કમJચાર� ક( 

હો¥ેદાર આવા ંસકં�ણJ �ંૂડાળામા ંફસાયેલો રહ(શે તે ગમે તેટલી નામના સાથે પણ �ૂપમ�ૂંક જ રહ(શે. એને L¦ૃવીની �lિતજ oઝૂશે 

જ નહ�. ગાધંી આપણને કહ� ગયા છે ક( સ�યને �ેમ િસવાય બીq કોઈ ર�તે પહ�ચZુ ંઅશi છે. �ેમ Lરૂ(Lરૂો �યાર( જ %ય$ત 

થઈ શક( gયાર( માણસ પોતાની yતને �bૂયવત બનાવી દ(. આ પહ(Kુ ંસોપાન. 

 પ
રષદ"ુ ંપ
રસર, (િવનોબાની ભાષા વાપર� ક>ુ ંતો) Ô�ેમlે]Õ, gયાgંયા ંવસે એક �જુરાતી �યા�ંયા ંoધુી િવVતર(Kુ ં

હોZુ ંજોઈએ. સચંારના માsયમો gયાર( આટલા ંિવLલુ અને oલુભ બbયા ંછે �યાર( પ
રષદ અમદાવાદની ક( વડોદરાની, 

�જુરાતની ક( �6ુબઈની એવા �| જ ન ઊઠવા ંજોઈએ. આવા �|ો ઊઠ( છે એનો અથJ જ એ થાય છે ક( આપ�ુ ંસા�
ૂહક 

%ય�$ત�વ એટKુ ંઊ�ુ ંપડ( છે. આપણે સૌએ બાયંો ખોલવી પડશે. �ંૂડાળામા ંT gયા ંઊhુ ંહોય �યાથંી એને તોડZુ ંપડશે અને � ૂચંો 

ઉક(લવી પડશે. 

 આ
દવાસી સા
હ�ય અને �બનઆ
દવાસી સા
હ�ય, દ�લત સા
હ�ય ક( �બનદ�લત સા
હ�ય, ��ુVલમ સા
હ�ય Ð�બન��ુVલમ 

સા
હ�ય Ð આ અને આવા ંિવશેષણો T બધા"ં ુ ંિવશેeય, Ôસા
હ�યÕ છે, તેને સ�ું�ચત કર( છે, સીિમત કર( છે. એ તમામ સીમાઓથી 

�$ુત થઈ અને તમામનો ઉમળકાભેર સમાવેશ કર� આપણે �જુરાતી સા
હ�યને સ�sૃધ અને સમથJ બનાવZુ ંછે. િવ�Vતર પર 

જવા માટ(" ુ ંઆ બીfુ ંસોપાન હશે. 

 ]ીfુ ંસોપાન આપ�ુ ંઓિશયાળાપ�ુ ંકાઢવા"ુ ંછે Ð ખાસ કર�ને શાસન ��યે"ુ ંઓિશયાળાપ�ુ.ં શાસન આપણને આિથ̈ક 

મદદ આપ@ુ ંહોય, માન-મરતબા ક( LરુVકારો આપ@ુ ંહોય તો એની ગરT આપે. તેથી આપણે આપણી Vવત]ંતા ગીરવી �કૂ� ન 

શક�એ. શાસનની દ(ખીતી hલૂો ક( ઈરાદાLવૂJક શાસને ભર(લા ંખોટા ંપગલા ં�ગે Bખ આડા કાન કરવા, �પૂ થઈને બેઠા રહ(Z ુ ંક( 

એ પોતાનો િવષય નથી એમ માનીને મૌન yળવZુ ંએ બmુ ંઓિશયાળાપણામા ંઆવી yય. ઓિશયાળ� %ય�$ત પોતે તો પોતા"ુ ં

Vવમાન �મુાવે જ છે પણ Tની તે ઓિશયાળ� બને છે તેને પણ નૈિતક ર�તે નીચે લાવે છે. બીyને હ�ન દ(ખાડનાર અથવા બીy 

��યે @�ુછકારભયp %યવહાર કરનાર પોતે કદ� નૈિતક ર�તે ચ
ડયાતો િસsધ થતો નથી, હ(ઠ( જ પડ( છે. એક દાખલો લઈએ. 



સા
હ�ય, કળા ક( સVં�ૃિતને લગતી સVંથાઓમા ંતે-તે િવષયના કળાકારો જ � ૂટંાઈને yય એ સવJથા ઈeટ છે. આપણે �યા ંએને 

સાNુ ઉમાશકંર અને દશJક Tવાઓએ જહ(મત પણ ઉઠાવી છે. જો કોઈ પણ શાસન આમ �િતિનિધઓની સVંથાને પોતાના નીમેલા 

�િતિનિધઓથી જ ભરવા માગે અથવા બીq ર�તે દખલગીર� કર( અને એ �ગે આ સVંથાઓ સાથે સકંળાયેલા �િતિનિધઓ �પૂ 

બેઠા રહ( તો એને ઓિશયાળાપ�ુ ંક( લાચાર� કહ(વાય. આવી લાચાર�ને ફગાવી દ(તા ંઆપણે શીખી�ુ ંતો જ �જુરાતી સા
હ�યકાર"ુ ં

ખમીર �ગટશે. અને િવ���ુર� બનાવનાર સા
હ�યકાર ખમીરવતંો તો હોવો જ જોઈએ ને?  

 આ �ગે માર� એક �ચaતા %ય$ત કરવા ઈ�X ંX.ં �જુરાતીના ÔિશeટÕ સા
હ�યનો %યાપ હq ઘણા મયાJ
દત વગJ oધુી જ 

પહ�ચવા પા4યો છે. આપણી કિવતા, આપણી વાતાJ, આપણી નવલકથા"ુ ંિવષયવV@ ુ�Uુય�વે શહ(રો ક( કVબાઓના મsયમ 

વગJના માનસથી ક(ટKુ ંઆગળ વsHુ ંછે? આપણી પહ�ચ હq ગામડા ંoધુીય માડં ગઈ છે. આ
દવાસી, દ�લત, ��ુVલમ સમાજ"ુ ં

qવન આપણા સા
હ�ય"ુ ંlે] ભાkયે જ બનવા પા4Hુ ંછે. નાર�ના �|ો Ð મsયમ વગJની નાર�ના �|ો osુધા ંÐ આપણે 

નાર�વાદ� લે�ખકાઓ ક( કવિય]ીઓ Lરૂતા મયાJ
દત નથી રાUયા? મારા આ િવધાનમા ંથોડા સામાbયીકરણ Ð જનરલાઈઝેશન Ð 

નો �શ છે, એ >ુ ંVવીકાNંુ X,ં એટલે ક( આ બાબત ક(ટલાક અપવાદ છે, એમ આપણે દ(ખાડ� શક�એ એમ છ�એ. પણ આ અપવાદો 

જ �ુ ંસામાbય �વતJતી પ
ર�Vથિતના ©ોતક નથી? બીq ર�તે જોઈએ તો આપ�ુ ંઆજ"ુ ંસા
હ�ય આપણા આજના વેરિવખેર 

થતા સમાજના દપJણ સ�ુ ંજણાય છે. એમા ંઅમદાવાદ શહ(રના અbય ભાગોથી fુહાLરુા અલગ દ(ખાય છે, દ�લતો"ુ ંદરદ એમને 

�ખુે જ બોલે છે; અને આ
દવાસી સા
હ�ય તો yણે ક( આપણી LવૂJપªીની ટ(કર�ઓની પછવાડ( જ લપાઈ ર�ુ ંહોય એમ નથી 

લાગ@ુ?ં કોઈક કહ(શે ક( આમા ંએ વગpની પણ નબળાઈ છે, T વગp Lરૂ@ ુ ંમા«ુ ંનથી [ચકતા. પરં@ ુઆ દલીલ તો પેલા 

સા¬ાgયવાદ�ઓ Tવી લાગે છે ક( T કહ(તા ક( Ôઅમે તો Vવત]ંતા આપવા રાq છ�એ, સVંથાનોની વVતી જ એને સાNુ લાયક નથી 

બની.Õ  

 T પોતાને સા
હ�યકાર માને છે તેની જવાબદાર� સમાજના �ગે�ગ સ
હત પોતાની �દભાવના જોડવાની છે. �જુરાતી 

સા
હ�યકારની કલમે સમc �જુરાતના ંહષJશોક, વેદના-આનદં, આશા-આશકંા, મનોકામના ને મનોરથો �ખુર થવા ંજોઈએ. પાચં 

કરોડની જનતા વતી બોલવાની જવાબદાર� ગાધંીનગરમા ંિવરાજમાન કોઈ એક %ય�$તની નહ�, પણ �ગર��ુર�ના સૌ સેવકોની 

હોવી જોઈએ. એમ ન થાય �યા ંoધુી �જુરાતી સા
હ�ય ગમે તેટલો ગવJ ભલે લે@ ુ,ં ગૌરવ લઈ શક( નહ�.  

 �જુરાતી સા
હ�ય"ુ ંગfુ ંઆપણે િવ�સા
હ�ય oધુી લઈ જZુ ંછે. એુ ંએક પગKુ ંઆપણા %ય�$ત�વને તપાસી, કઠોર 

આ�મપર�lણ કર�, એને Vવ�છ, ઉદાર અને ઉદા� બનાવી આખા �જુરાતી સમાજની ઊિમ̈ઓને અ�ભ%ય�$ત આપ@ુ ંકરZુ ંએ છે. 

 આપણે આપણી ભાષા અને સા
હ�ય"ુ ંVતર [�ુ ંલાવZુ ંહશે તો �જુરાતની �yના ગભંીર �|ો �ગે આપણી િનસબત 

ક(ળવવી પડશે. T �yના ંoખુ®ુ:ખનો ભાગીદાર થાય એ જ �yનો સા
હ�યકાર બને. T �yના ંપાપ-L¢ુયને પોતાના ંગણે 

એનામા ંજ પોતાના સા
હ�યને L¢ુયશાળ� બનાવવા"ુ ંસામ¦યJ આવી શક(. આ �સગેં >ુ ંમાર� %ય�$તગત િનસબતની વાત કહ(વા 

ઈ�X ંX.ં એને %ય�$તગત એટલા સાNુ ક>ુ ંX ંક( બીy એના ભાગીદાર ન હોય તો >ુ ંતેને આપણી િનસબત ન કહ� શ�ંુ. જોક( >ુ ં

ઈ�X ંખરો ક( આપણા સૌની, �જુરાતના સૌ િવચારવતંોની તે િનસબત બને. મને સન ૨૦૦૦મા ંT કાઈં બbHુ ંએ મહાપાતક લાગે 

છે, આમ કહ(તા ંમાNંુ �દય આT પણ �ચરાય છે. �દય એટલા સાNુ �ચરાય છે ક( એ મહાપાતકમા ંમારો પણ ભાગ છે એમ મને 

લાkયા ંકર( છે. સમાજનો કોઈ પણ માણસ સમાજમા ંએક જગાએ પણ માણસાઈને હ(ઠ( ઉતાર( એZુ ં�ૃ�ય કર( તો T પોતાને એ 

સમાજનો નાગ
રક માનતો હોય તે પણ એ �ૃ�ય સાNુ અ�કુ �શે જવાબદાર બને છે. ભર(લા સરોવર"ુ ંપાણી કોઈ પણ જkયાએ 

ખાલી થાય તો તેથી આખા સરોવરના પાણીની સપાટ� નીચી yય, તેમ સમાજમા ંiાયં પણ પાપ થાય તો તેનાથી આખા 

સમાજ"ુ ંનૈિતક Vતર એટKુ ંનીચે yય છે. >ુ ંમાર� yતને ૨૦૦૨ના મહાપાતકનો એ અથJમા ંભાગીદાર ગ�ુ ંX.ં ૨૦૦૨ના 

મહાપાતકમા ંT લોકો ર(લગાડ�મા ંબળ� મયાJ, તે તથા બીy T ��ૃH ુપા4યા, T આગમા ંહોમાયા,ં Tમના ંઘર બ`યા,ં Tમના ં

માoમૂ બાળકોને રહ�સી નાખવામ ંઆ%યા, Tમની દ�કર�ઓને આગમા ંફ�કવામા ંઆવી, એમને સાNુ કોઈ પણ સ�દયને ®ુ:ખ થાય 

એ Vવાભાિવક છે. પરં@ ુઆ ઘટનાના વm ુ[ડાણમા ંજઈએ તો આ ઘટનાના િશકાર બબબારાઓં સાNુ Tમ રડZુ ંઆવે છે, તેમ 

એના િશકાર� સાNુ પણ રડZુ ંઆવે એમ છે. T બળ��Bૂ ક( બીq ર�તે કતલ થયા ંતે તો ગયા ંતે ગયા.ં પણ Tણે 
હaસા આચર� 

અને Tમણે એ 
હaસા આચરવા દ�ધી એનો �તરા�મા તો આજ લગી ડખંતો હશે. એણે એને �ગે માફ� નહ� માગી હોય તોપણ 



એના �તરને કોઈક Yણૂે એના પાપનો ડખં તો હશે. એના હtયાની હોળ� પેલી એક 
દવસની હોળ� કરતા ંઓછ� નહ� હોય. >ુ ં

કrલૂ કNંુ X ંક( આ માર� !sધાનો િવષય છે. બાC ઘટનાઓ એને કોઈ વાર ખળભળાવી શક( છે, કોઈ વાર હચમચાવી શક( છે, 

પણ એને ઉખાડ� નથી શકતી.  

 આપણે એ પણ સમજZુ ંજોઈએ ક( પાપ એ મારકાપ, હ�યા, બાળઝાળ, બળા�કાર Tવા ંકમpથી થાય છે. પણ એ �ૃિતને 

ટ(કો આપવા સાNુ gયાર( એ"ુ ંત��વ�ાન બને છે �યાર( પાપ બેવડાય છે. વેર વાળZુ ંએ gયાર( Vવાભાિવક માનવામા ંઆવે છે 

�યાર( વળ� એ પાપ ]ણગ�ુ ંથઈ yય છે. અને T શરમજનક ઘટના છે તેનો gયાર( ગવJ લેવામા ંઆવે છે �યાર( તે પાપ ચોગ�ુ ં

થાય છે. 

 આવા ઘોર પાપમાથંી આપણે સાવ તાTતરના ઈિતહાસમાથંી પણ પસાર થયા ંછ�એ. સમાજના પાપને >ુ ંTટલે �શે 

માNંુ માની શ�ંુ X ંતેટલે �શે આ પાપનો >ુ ંમને પોતાને પણ ભાગીદાર મા"ુ ંX ંઅને એમાથંી �$ુત થવાના મારાથી બનતા 

�યાસો મ\ કયાJ છે.  

 આ વષJના પાછલા ભાગમા ંએક સામા¯જક પાપ બગંાળના ન
ંદcામમા ંથHુ ં�યાર( �યાનંા સા
હ�યકારોએ તરત એનો 

િવરોધ કયp Ð ક(ટલાક( સરકાર� માનચાદં પાછા આપીને એ િવરોધને વm ુ�ખુર કયp. �જુરાતમા ંઘટ(લી ®ુઘJટના ન
ંદcામના 

ગોળ�બારથી સ\કડોગણી વધાર( અમાનવીય હતી. તે વખતે આપ�ુ ંપણ હtHુ ંહચમ�Hુ ંહ@ ુ ંએZુ ંઆ�ાસન આપણે પોતાની yતને 

એ ઘટના પછ� લાબંે ગાળે ÔભાવhિૂમÕ �કાિશત કર�ને આપી શક�એ ખરા? ��ુર�ગરાની ગ
રમા વધારવી હોય તો એના 

સારVવતોએ આ�મસતંોષ ક( આ�મવચંનાને ખખંેર� નાખીને પોતે ક(ટલા પાણીમા ંછે તે તપાસZુ ંપડશે. T સ�ય ખાતર કાઈંક ખોવા 

તૈયાર હશે તેનામા ંજ ખમીર દ(ખાશે. 

 મલયાલમ સા
હ�°"ુ ંવેચાણ આT કદાચ આખા દ(શના �ાદ(િશક સા
હ�ય કરતા ંવધાર( હશે, એ"ુ ંએકમા] કારણ એ નથી 

ક( ક(રળમા ંબીy �દ(શો કરતા ંસાlરતા વધાર( છે. એ"ુ ંએક મો�ંુ કારણ એ પણ છે ક( �યા ંછે�લા બે]ણ દસકાથી સા
હ�યકારો 

સામા¯જક �|ો સાથે �સે છે. સા
હ�ય gયાર( સામા¯જક સમVયાઓની સાચી અ�ભ%ય�$ત કર@ ુ ંથાય છે �યાર( જ તે સ�sૃધ ને 

ઉદા� બને છે અને પોતાના સમયનો અડકાર ઝીલવાને કાબેલ બને છે. સમાજના �|ો સા
હ�યને qવતં બનાવે છે અને 

સમાy�ભ�ખુ સા
હ�ય સમાજને ટªાર બનાવે છે.  

 આપણે આ�મશ�$ત"ુ ંભાન ક(ળવZુ ંપડશે. આપણે એZુ ંિવચાર�એ છ�એ ખરા ક( શાસન કરતા ંસા
હ�ય વm ુશા�ત છે? 

શે$સપીઅર( પોતા"ુ ં�થમ અગ�ય"ુ ંકા%ય Ôવીનસ એbડ એડોિનસÕ સાઉથમટનના T અલJને અપJણ કHુI હ@ ુ ંતેને આT કોણ યાદ 

કર( છે? રાy ભોજ કરતા ંકા�લદાસની Uયાિત વm ુ�ચરંqવી છે. અકબર બાદશાહ કરતા ં@લુસીદાસ આT ઘણા વધાર( મોટા 

સ�દુાયના હtયામા ંવસે છે. સા
હ�ય"ુ ંગૌરવ સા
હ�યની �ણુવ�ાથી વધે છે. ત�કાલીન શાસન ¤ારા એને અપાયેલ સ4માનથી 

નહ�, એટKુ ંજો સા
હ�યકાર સમq જશે તો એ સા
હ�યની સાચી સેવામા ંમન પરોવશે અને ઘણા ±�ુ રાગ¤ષેોથી બચી જશે. 

 સમાજના સળગતા �|ોમા ંgયાર( સા
હ�યકાર રસ લેવા માડંશે �યાર( એ કાઈં જ�ર� નથી ક( એ yતે કમJશીલ બને. 

િવ$ટર �ગૂો ક( ગોક²ના સા
હ�યે અનેક કમJશીલોની ગરજ સાર� હતી. કમJશીલ"ુ ંજોમ TટKુ ંસા
હ�યકારની �ૃિતઓમા ંદ(ખાશે 

એટલી એની �ૃિતઓ તેજVવી બનશે અને સા
હ�યકારની સવેંદનશીલતા અને લા�લ�ય Tટલા ંકમJશીલમા ંઆવશે તેટલી એના 

કમJમા ંoસુકંા
રતતા આવશે. કમJશીલ અને સા
હ�યકાર વ�ચે પારVપ
રકતાને અભાવે ઘણીવાર સા
હ�ય િનVતેજ અને કમJશીલતા 

સVંકા
રતામા ંઊણી ઊતરતી દ(ખાય છે. આખી �yની વેદના gયાર( આપણા સા
હ�યમા ંVથાન પામે છે �યાર( એ સા
હ�ય ધરતી 

પર ન³ર પગલા ંમાડં@ ુ ંછતા ં[ચે આકાશમા ંમVતક રાખી ®ૂર®ૂરની �lિતજો ભાળ@ુ ંજણાય છે. 

િસaધી કવિય]ી પોપટ� હ�રાનbદાણીની કિવતાનો આ 
હaદ� અ"વુાદ fુઓ: 

મ\ પેડ > ૂ ં

એક Lરુાના, rઢૂા પેડ 

મેર� જડ�, 

®ૂર ®ૂર ઉસ જમીનમ\ ગડ� હ́ 

જો �ઝુસે છ�ન લી ગયી હ́ 



મેર� જડ� કો ઉખાડને ક� કોિશશ ક� ગયી થી 

પર વે નીચે 

બ>તુ ગહર( 

પાતાલ તક ફtલી >ઈૂ થ� 

ઈસ �લયે જમીન સે ઉપર હ� 

મજહબ ક� તલવાર લે કર 

�ઝુે કાટા ગયા 

અપની જડ�સે અલગ 
કયા ગયા. 

અબ મેર� જડ� 

વહા ંહt 

ઔર મ\ કટા >ુઆ પેડ 

યહા ં> ૂ.ં 

મેર( પ�ે oખૂે-oખૂે 

ડાલ ¶ક(-¶ક( 

ઔર તના �ુબડા હt. 

મ· અપની જડ� ક( �લયે 

છટપટા રહા > ૂ ં

ઔર મેર� જડ� મેર( �લયે 

તડપ રહ� હ́ 

જબ તક હમ આપસ મ\ fુડ� 

(ન yને ઐસા હોગા 
ક નહ�) 

મ· 

પાની મ\ ઘી ક� rુદં� �બખેર 

ઉનસે પાની કો �ચકના કર 

ઔર 

દૌલત ક� લાઠ� ક( સહાર( 

અપને તને કો સીધા કર 

તાy હોને કા 

ઢ�ગ કર રહા > ૂ.ં 

 આખી �yની વેદના કવિય]ીની કલમથી ટપક( છે. આપણી ? 

 મ\ આગળ ઉપર ક�ુ ંક( શાસન કરતા ંસા
હ�ય વm ુશા�ત છે. તે iાર( તેZુ ંબને? 

 gયાર( સા
હ�ય શાસન કરતા ંવm ુિવશાળ સ�દુાય oધુી પહ��Hુ ંહોય �યાર(. 

 તે વm ુશા�ત ��ૂયો ધરાવ@ુ ંહોય તો. 



 જો તેનામા ંશાસન આગળ સામી છાતીએ સ�ય બોલવાની 
હaમત હોય તો. 

 એ રવીb�નાથના �$ુતધારા નાટકના ધનજંય વૈરાગી Tવી અનાસ�$ત, બે
ફકર� અને સાહિસકતા ધરાવ@ ુ ંહોય તો. 

 મ\ શા�ત ��ૂયોનો ઉ�લેખ કયp. એની યાદ� કરવા જઈએ તો એ લાબંી થાય. પણ એ બધાનંા �ળૂમા ંસ�ય"ુ ં��ૂય છે. 

અને સ�યાધા
રત સા
હ�ય તો જ િનમાJણ થાય જો સા
હ�યકાર પોતે સ�યિનeઠ હોય. શા�ત સા
હ�યનો �ળૂ આધાર સા
હ�યકારની 

સ�યિનeઠા, �ામા�ણકતા, નેક�, ઈમાનદાર� પર છે. સા
હ�યકાર પોતાને ��યે ઈમાનદાર હોવો જોઈએ અને પોતાના સમાજ ��યે 

o¹ૂમ-ભાવcાહ� હોવો જોઈએ. 

 િવ���ુર� બનવા તરફ જવા"ુ ંઆપ�ુ ંએક મો�ંુ પગKુ ંહશે ભારતીય બનવા"ુ.ં જો એક વાર આપણે સાચા અથJમા ં

ÔભારતીયÕ બની�ુ ંતો પછ� તેમાથંી ÔyગિતકÕ બનવા સાNુ ઝા¶ ંતપ નહ� કરZુ ંપડ(. ભારતમા ંજ એટલી મબલક િવિવધતા છે ક( 

એ િવિવધતાની કદર કરતા-ંકરતા ંજ જો આપણે એની Bત
રક એકતા પામી શક��ુ ંતો ભારતીયતા આપણને સહ(T �ાzત થશે. 

આપણા દ(શમા ંભાષાવૈિવsય TટKુ ંછે એટKુ ંભાkયે જ કોઈ બીy દ(શમા ંહશે. એના સા
હ�યની શૈલીઓ, એના ં�પ, એના આકાર, 

એની અ�ભ%ય�$ત એ બધા ંlે]ોમા ંઆપણને િવિવધતા જોવા જડશે, પણ એ બધા ંવૈિવsયની વ�ચેની T એકા�મતા છે તેને 

આપણે yણે ખોઈ બેઠા ંછ�એ. અને કમનસીબી એ છે ક( આT gયાર( સચંારના ંસાધનો આટલા ંઝડપી અને oલુભ થઈ ગયા ંછે, 

�યાર( જ આપણે આપણી ભારતીય પારVપ
રકતા લગભગ ખોઈ બેઠા ંછ�એ. હq થોડ� સદ�ઓ પહ(લા ંજ નામદ(વના ંમરાઠ� ભજનો 

પyંબમા ંગવાતા,ં બે અઢ� સૈકા પહ(લા ંજ �જુરાતી કિવઓ અ�કુ ભજનો �જુરાતીમા ંર�યા પછ� એક ભજન 
હaદ�મા ંરચતા. 

અર(, ઉ�રLવૂJની ખામતી આ
દવાસી બોલીમા ંÔચાઓઆલાડÕ નામે રામકથા �ચ�લત છે. અને �ેમચદં, િશવરામ કરંત, પºાલાલ 

ક( ફણી�ર નાથ ર(�નુા ંશ~દ�ચ]ો દર(ક ભારતવાસીને પોતાના પ
રસરના ંવણJનો Tવા ંલાગે છે. મલયાલમના q.શકંર, �ુ�પ ને 


હaદ�ના oયૂJકાbત િ]પાઠ� ÔિનરાલાÕના િવષયવV@મુા ંક(ટKુ ંસા4ય છે! બનેં છેવાડાના માણસના હtયા oધુી પહ��યા છે. આ બધા ં

અને આવા ંકાઈં ક(ટલાયં ભારતીયતાના લlણો આપણને એકા�મતાના ંદશJન કરાવે છે. 

 પણ આT આપણને �cેq સા
હ�ય િવષે Tટલી yણ છે એનો એક નાનકડો �શ પણ આપણી પાડોશી ભાષાના સા
હ�ય 

િવશે નથી. આપણને ક(ટKુ ં�ાન છે આmિુનક રાજVથાની સા
હ�ય િવશે? ક(ટKુ ંછે ક�કણી સા
હ�ય િવશે? અર(, બગંાળ� અને મરાઠ� 

સા
હ�યના �જુરાતી અ"વુાદનો �વાહ પણ આજકાલ ઘણો lીણ થઈ ગયેલો લાગે છે. આપણે �જુરાતી સા
હ�ય બીq 

ભાષાઓમા ંઅ"
ૂદત નથી થ@ુ ંતેને િવષે સાચી ર�તે જ ફ
રયાદ કર�એ છ�એ. મારા મત �જુબ આ ફ
રયાદ ઓછ� કરવાનો 

રાજમાગJ એકતરફ� �યાસોનો છે. �જુરાતી સા
હ�ય પ
રષદ આ કામ  બહોળા �માણમા ંઉપાડ� શક(. જો આપણી ભાષાને આપણે 

ભારતની બીq ભાષાઓમાથંી ભાષાbતરનો લાભ આપવાનો એકતરફ� સકં�પ કર��ુ,ં તો સહજ ર�તે �જુરાતી ભાષા પણ અbય 

સા
હ�યમા ંમાનવ@ં ુ ંVથાન પામશે એવી માર� !sધા છે. આT અમદાવાદ, �ુબંઈ, oરુત, વડોદરા Tવા ંશહ(રો બ>ભુાષી બની 

�iૂા ંછે. અને 
હb®ુVતાનના ંઘણાખંરા ંશહ(રોમા ંઅને ક(ટલીય જગાઓએ તો ગામડામંા ંપણ �જુરાતીઓ વસે છે �યાર( ભારતીય 

સા
હ�યો"ુ ંપરVપર આદાન-�દાન અનેક ગ�ુ ંવધZુ ંજોઈએ. 

 આ િવષય મને માર� િનસબતના એક બીy િવષય પર લઈ yય છે. કદાચ એને આપણા સા
હ�યકારો સાથે એટલો 

સીધો સબંધં નહ� હોય, Tટલો આપણા ભણેલાગણેલા વાલીઓ, આપણા શાસકો અને આપણા ં�સાર માsયમો સાથે છે. પણ 

�જુરાતી તર�ક( આપણી સૌની િનસબતનો એ �| હોવો જોઈએ. >ુ ંદ�lણ અમે
રકાના સUંયાબધં દ(શોમા ંફર� આ%યો X.ં �યા ં

»ા�ઝલમા ંપો�ુJગીઝ અને બાક�ના દ(શોમા ંVપેિનશ ભાષા �ચ�લત છે. એ બનેં ભાષાઓ તે દ(શોના LવૂJસા¬ાgયવાદ� શાસકોની 

ભાષાઓ છે. ઘણાખરા દ�lણ અમે
રકાના દ(શોમા ંએક જમાનામા ંઠ�કઠ�ક િવકસેલી સVં�ૃિતઓ હતી. આT એ સVં�ૃિતનો નeટ થઈ 

છે અને એમની ભાષાઓ તો નેVતનાrદૂ થઈ ગઈ છે. આપણે �યા ં�cેજોના ગયા પછ� �cેqનો �વાહ Yબૂ ઝડપભેર વsયો છે. 

�cેq ભાષા એ જો સાર� �cેq હોય, તો વધે એની સામે કોઈનો વાધંો ન હોઈ શક(, પણ એ જો �જુરાતીને નેVતનાrદૂ 

કરવાની હોય તો મને એની સામે �બળ વાધંો છે. �cેq વધવાના ંકારણોમા ંઆપણા િશlણમા ં�cેqને ફર¯જયાત અને 

ક(ટલીક જગાએ તેને જ માsયમ બનાવવાની નીિત, આપણા ંછાપાઓ અને ટ�.વી.ની ચેનલોમા ંવપરાતી ભાષા, આપણી 

yહ(રખબરોમા ંવપરાતી ભાષા વગેર(નો સમાવેશ થાય છે. �cેqના T શ~દો ક( શ~દ�યોગો �જુરાતીમા ંન હોય તેનો ઉપયોગ 

જો આપણી ભાષામા ંસમજLવૂJક કરવામા ંઆવે તો તેનાથી તો આપણી ભાષા સ�sૃધ જ થાય, પણ �cેqનો ઉપયોગ 



એલફ(લપણે કરવાથી �જુરાતની ગ
રમા ઘટ( છે અને �cેqની પણ વધતી તો નથી જ. આ આખી અધોગિત ભલે Bખ ઊડ�ને 

વળગે એવી ર�તે ન થતી હોય, જોક( ઘણી વાર એમ પણ બન@ુ ંહોય છે, પણ એનો �સાર Yબૂ %યાપક �માણમા ંથઈ રCો છે. 

gયા ંoધુી શાસનને લાગેવળગે છે �યા ંતો આ અધોગિત સાખંી ન જ લેવાય. �|ોનો �| હોય તો એ છે ક( આપણે આપણી 

ભાષાને h ૂસંાઈ જવા દ(વી છે? નરિસaહ, મીરા,ં �ેમાનદં, દલપત, નમJદથી માડં�ને આજની ઘડ�ના સા
હ�ય ને સVંકારને �cેqના 

Lરૂમા ંતણાઈ જવા દ(વા ંછે? સવJ y�તૃ �yજનોની મોખર( સા
હ�યકારોએ તો આને, આ આ�મઘાતી �Zિૃ�ને તરત ÔNુક yઓ 

!Õ કહ�ને પડકારવી જોઈએ. 

 Vવરાજ મ`Hુ ં�યાર( જ દ(શ િવભા¯જત થયો. ભાગલાનો એ ઘા કાર� હતો. જોક( એ વખતની વેદના પણ ઊ®ૂJ , પyંબી ક( 


હaદ� સા
હ�યમા ંTવી પડઘાઈ તેવી �જુરાતી સા
હ�યમા ંનહોતી પડઘાઈ. દ(શના વાય%ય ભાગમા ં��યl 
હaસા બીy ભાગો કરતા ં

ઘણી વધાર( હતી, એ વાત સાચી, પણ રાe�ને આપણે જો એક શર�ર ક�પી શક�એ તો એના એક અવયવની પીડા બીyને ક(મ ન 

જણાઈ? િવભાજનની સામે ¼ઝતા ંઆપણા એક LવૂJ��ખુે પોતાના �ાણની આ>િુત આપી એટલાથી આપણે આપણા કતJ%યને LNંુૂ 

થયેKુ ંગણી શક�એ ખરા ? ગાધંી"ુ ંqવન એક ય� હ@ ુ.ં એમણે સTJKુ ંસા
હ�ય ય�સભંવ સા
હ�ય હ@ ુ.ં પણ આપણે એમના 

એકલાના બ�લદાનના ઓઠા હ(ઠળ પોતે VવધમJ બy%યાનો સતંોષ લઈ શક�એ ખરા ? ગાધંી ભલે આખા રાe�ના �તરા�માના 

સ]ંી હતા. પણ આપણે �જુરાતી સા
હ�યકારો એ રાe��ય ચેતનાના એક �ગ ખરા ક( નહ� ? 

 
હaદ� શ~દ વાપNંુ તો >ુ ંÔગડ( �દુu  ઉખાડવાÕ નથી ચાહતો. >ુ ંતો એક જ વાત ભારLવૂJક કહ(વા મા�ુ ંX ંક( સા
હ�યકાર 

તર�ક( સમાજની ઘટનાઓ �ગે આપણી પણ કાઈંક જવાબદાર� છે. આખી પ
ર�Vથિતને વણસાવવામા ંએક કરતા ંવધાર( કારણો 

હોય છે, એ સા�ુ.ં દ(શમા ંભાગલા પડ�ા તેમાયં રાજક�ય પlોની �ૂંક� ક( સ�ાલોKપુ દdeટ, Ôભાગલા પાડ�ને રાજ કરોÕની �cેજ 

સરકારની સા¬ાgયવાદ� નીિત વગેર( અનેક કારણો હતા ંએ દ(ખી@ ુ ંછે. પણ સમાજના એક ભાગ તર�ક( Ð એક ycત અને 

સVંકાર� ભાગ તર�ક( આપણી પણ કાઈંક િવશેષ જવાબદાર� ખર� ક( નહ�? તેમાયં gયાર( માણસાઈ છેક ત�ળયે જઈ બેસતી હોય, 

�યાર(, Tનો VવધમJ જ સVંકાર સ�ચવાનો છે તે સારVવતોની બીy કરતા ંિવશેષ જવાબદાર� ખર� ને ? બોલવાની જ�ર હોય �યાર( 

ન બોલZુ,ં સ
¡ય બનવાની જ�ર હોય �યાર( િનde¡ય રહ(Z ુ ંએ �ુ ંસામા¯જક �નુો નથી ? ૧૯૪૭ના ભાગલાનો ઉ�લેખ મ\ એટલા 

સાNુ કયp ક( એની પીડા આપણને આTય સતાવી રહ� છે. આપણો દ(શ અને આપણો પાડોશી દ(શ હqયે એનો ભોગ ભોગવે છે, 

પરં@ ુમાર� ખર� િનસબત તો આmિુનક ભાગલા �ગે છે. આT >ુ ંઆપણા સમાજમા ંએક જબરજVત ખાઈ પડતી જોઈ રCો X.ં 

આખો દ(શ આT ફાવેલાઓં અને રહ� ગયેલાઓંના ભાગલામા ંવહ�ચાઈ રCો છે. ®ુદ½વ તો એ છે ક( એ ભાગલા પડતા આપણામાનંા ં

ઘણાખરા ંફાવેલાઓંને દ(ખાતા પણ નથી. T ફાવેલા ંછે તે હરખાય છે અને પોતાની ક�પનાના િવકાસના Bકડા જોઈ જોઈ ¾લાય 

છે. િવકાસના એ Bકડા TમTમ ઉપર yય છે, તેમતેમ આપણા સમાજમા ંપડ(લી ખાઈ [ડ� yય છે.  

 ૧૯૪૭ના ભાગલા લો
હયાળ હતા. આજના ભાગલા બીભ�સ છે. પરં@ ુતે પેલા ભાગલા કરતા ંજરાય ઓછા િવકરાળ 

નથી. અહ� માર� ફ
રયાદ િવકાસની અવધારણા િવષે નથી. જોક( એ બાબત પણ માર( �ચ�લત માbયતા જોડ( મતભેદ તો છે જ. 

મને કોઈ ચોકઠાબધં વાદમા ંરસ નથી. માર� પીડા તો એ છે ક( આT આપણા સમાજમા ંમાણસ માણસથી છેટો પડતો yય છે. 

એક માણસ બીyને માણસ તર�ક( જોતો જ નથી. એને પ
રણામે આપણે મન �ુપોષણથી મરતા ંબાળકો નયાI Bકડા બની yય 

છે. દ�લતો ક( ¿ીઓ પર થતા અ�યાચારો રોTરોજ સવાર( ચા પીતાપંીતા ંકાઈંક ઉપેlા, કાઈંક કંટાળા સાથે વાચંવાના સમાચાર 

બની yય છે. માર� ફ
રયાદ આ �દય�bૂયતા િવષે છે. �ગરા��ુર�ને જો આપણે િવ���ુર� બનાવવી હશે તો સૌથી પહ(લા ં

આપણે િન:શેષ yડ�ાપહા સરVવતીના ઉપાસકોએ આ સવેંદનાyડ�ને ખખંેર� નાખZુ ંપડશે.  

 આપણે આપણી ભાષાને મા] ¯જવાડવી જ નહ� પણ િવ�Vતરની બનાવવી હશે તો આપણે તેને પાયામાથંી મજrતૂ 

કરવી પડશે. આપણી Bગણવાડ�ઓ, બાલવાડ�ઓ અને �ાથિમક તેમજ માsયિમક શાળાઓમા ંવપરાતી અને �ખવાડાતી 

�જુરાતીને વm ુમજrતૂ અને oદુઢ બનાવવી પડશે. િવ�િવ©ાલયના ંઉ�ચતમ વષp oધુી ભાષાને િવધિવધ ર�તે મજrતૂ 

કરવાની જ�ર છે. �જુરાતી સા
હ�ય પ
રષદમા ંઅsયાપકોની સnયસUંયા જોતા ંમને ઉ�ચિશlણ િવષે થોડ� ઓછ� �ચaતા છે. પણ 

િશlણના પાયા oધુી �જુરાતી ભાષાને oબુોધ અને તેજVવી બનાવવામા ંપ
રષદ શો ફાળો આપી શક( એનો %યવ�Vથત િવચાર 



આપણે કરવો જોઈએ. �જુરાતી ભાષા અને સા
હ�યના િશlકોની તાલીમની yતyતની �Zિૃ�ઓ કર�ને પ
રષદ એને પોતાનો 

ખાસ િવષય બનાવી શક(.  

 ઉ�ચ lે]ે એક બીq �Zિૃ� પણ સા
હ�ય પ
રષદ ક( તેની સાથે સકંળાયેલી સVંથાઓ ઉપાડ� શક(. બીq ભાષાઓની, 

ખાસ કર�ને �cેq ભાષાની સરખામણીમા ંઆપણે �યા ંyતyતના કોશોનો લગભગ ®ુકાળ જ છે. નેશનલ rકુ-�Vટ( બહાર 

પાડ(લા 
હaદ� કોશની હારમા ંબેસી શક( એવો આપણે �યા ંએક( કોશ નથી. બીq ભાષામાથંી આપણી ભાષામા ંઅને આપણી 

ભાષામાથંી બીq ભાષાના કોશ પણ iા ંછે? Ôભગવ®્ ગોમડંળÕ, ÔસાથJ �જુરાતી જોડણીકોશÕ, Ôિવનીત કોશÕ વગેર(નો >ુ ંરિસયો 

X.ં પણ હqય ક(ટક(ટલાય �કારના કોશોની આપણને જ�ર છે Ð િવિવધ �ાનને લગતા કોશો; ઈિતહાસ, hગૂોળ અને બીyં 

શા¿ોને લગતા કોશો, આપણી િવિવધ બોલીઓના કોશો. �જુરાતી માણસ તર�ક( આપણને એ �| ઊઠ� શક( ક( આવા cથંોને 

ખર�દશે કોણ ? શ�આતમા ંએ બાબત જ�ર અડચણ આવી શક(. પણ �જુરાતમા ંિશlણ"ુ ં�માણ વધશે, [દો અnયાસ અને 

સશંોધન કરનારા વધશે તે4તેમ આ બધાની જ�ર પડવાની જ છે. અ�યાર( તો એ ખર�દશે કોણ એ �| Lછૂવાને બદલે એને 

તૈયાર કરશે કોણ એ �| Lછુાવા દો. એ$વાર આવા cથંો હાથવગા થવા દો, આપણા િશlકો, આપણા કિવઓ ÐવાતાJકારો અને 

બીy ¯જ�ાoઓુને િવ©ાનો %યાસગં લાગવા દો. આગળ ઉપર આવા કોશોની પણ fુદ�fુદ� આZિૃ� નીકળશે એZુ ંVવzન >ુ ંજોઈ 

રCો X.ં મારા Tવા લગભગ અભણ ગણાય એવા �જુરાતીને આવા ંજ Vવzનો આવે. 

 �જુરાતીને પાયામાથંી મજrતૂ કર�, સવJ ભારતીય ભાષાઓ સાથે qવતં નાતો જોડ�, આપણામા ંઅને આપણા દ(શમા ં

રહ(લા ંિવભાજક ત��વોથી ઉપર ઊઠ� આપણે �જુરાતીને દર(ક ર�તે િવ�Vતરની બનાવીએ. સા
હ�યકાર તર�ક( આપ�ુ ં%ય�$ત�વ 

વm ુ�sુધ, ન³ર અને ગિતશીલ બનાવીએ. આપણા સ�નની વV@ ુતર�ક( આપણે yગિતક �|ોમા ં[ડા ઊતર�એ. આ �|ો ]ણ 

�કારના છે : માણસના પોતાની yત સાથેના, માણસના સાથી માણસો સાથેના અને માણસના odૃeટ સાથેના.  

 આજની જ
ટલ અને �ુ
ટલ ®ુિનયામા ં%ય�$ત"ુ ં%ય�$ત�વ �ંુિથત થાય છે. પહ(લા ંકદ� નહોતા ંઅ"ભુ%યા ંએટલા ંમાનિસક 

દબાણો, સમVયાઓ અને રોગો આT જગતનો નાગ
રક અ"ભુવી રCો છે. આજનો સા
હ�યકાર પોતાના qવન અને સ�ન ¤ારા 

જગતના સર(રાશ નાગ
રકને, સામાbયજનને કાઈં શાિંત, VÁિત̈ અને આનદંની અ"hુિૂત કરાવી શકશે? આરંભ આપણે આપણી 

yતથી કરવાનો છે, પણ પહ�ચવા"ુ ંછે આપણે જગત oધુી. ભીતર આ�મિનર�lણ, પર�lણ અને શોધન અને બહાર Vવાsયાય, 

પ
ર!મ અને સશંોધન કર�ને તે આ 
દશામા ંઆગળ વધી શક(. 

 સમાજ આT ખડં-ખડં થઈ ગયો છે. એના એક �ગને બીy �ગની કાઈં પડ� નથી. આT gયાર( yગિતક Vતર પર 

આખી માનવતાના 
હતનો િવચાર કરવો જ�ર� થઈ ગયો છે �યાર( o ુકં�ચત 
હત પરVપર ટકરાય છે.  તેમાથંી નીપT છે 
હaસા, 

આતકં, કલહ અને Hsુધ. �જુરાતી સા
હ�યકાર જગતને માનવીય 
હતૈiની 
દશામા ંલઈ જવામા ંકાઈંક સહાયક, કાઈંક 

માગJદશJક, કાઈંક સકં(તoચૂક પણ બની શક( ? 

 odૃeટ સાથેનો માનવનો સબંધં પણ આT ધરતીને જ mળૂધાણી કરવા લાkયો છે. વoુધંરાના વoઓુ આT માણસના ં

કર@તૂોથી વoકુાવા લાkયા છે. �ુ ંઆપણે આપણા સા
હ�ય ¤ારા માણસના પોતાની yત સાથેના, માણસના સાથી માણસ સાથેના, 

માણસના odૃeટ સાથેના �|ોના જવાબ આપવામા ંસહાયક થઈ શક�એ ખરા ? આજથી શ� થતી ભાિવ ®ુિનયાના આ યl�|ો 

છે. આ યl�|ો ઉક(લવામા ંઆપણો સા
હ�યકાર ક(ટલો ફાળો આપી શક( છે એ �|ના જવાબ ઉપર આધાર રાખે છે Ð 

�ગરા��ુર�"ુ ંિવ���ુર� થZુ.ં સા
હ�ય હમેંશા ંમા] સમાજનો આયનો થઈને બેસી નહ� રહ� શક(. માનવતાની આગે�ૂચમા ંસા
હ�યે 

પણ પોતાનો ફાળો આપવો પડશે ને ? ®ુિનયાના યl�|ો બાબત સા
હ�ય જો કાઈં Â�ગત પણ કર� શકશે તો આપ�ુ ંસા
હ�ય 

િવ�સા
હ�યમા ંVથાન પામશે. 

 મ\ માર� �ચaતાઓ આપની આગળ મોકળા મને રfૂ કર� અને માર� િનસબતોને તમાર� િનસબત બનાવવાનો ય¯�કÃ�ચત 

�યાસ કયp. �જુરાત, દ(શ અને ®ુિનયા T કોયડાઓનો અ"ભુવ કર� રCા ંછે તેને ઉક(લવામા ંસા
હ�યકાર તર�ક( આપણો શો ફાળો 

હશે, એ આપણને પડકાર આપતો �| છે. ગાધંી તો આપણને એમ કહ(તા ગયા ક( આ ®ુિનયા જ એક થવાની નહ� હોય તો એમા ં

qવવા"ુ ંએમને નહ� ગમે. આપણે yણીએ છ�એ ક( ®ુિનયાને એક કરવા સાNુ �જુરાતે એક થZુ ંપડશે, ભારતે એક થZુ ંપડશે. 

ગાધંીqએ T વાi કિવ �ગે ક�ુ ંહ@ ુ ંતે સૌ સા
હ�યકારોને પણ લા� ુપડ( એZુ ંછે: Ôઆપણામા ંT સાર� ભાવનાઓ oતેૂલી હોય 



તેને ycત કરવાની શ�$ત T ધરાવે તે કિવ છે.Õ સા
હ�યના સેવકો તર�ક( આપણી સામે પડકાર મોટો છે. પરં@ ુગાધંીqએ 

પોતાના qવનમા ંમોટામોટા પડકાર સામે આ%યા છતા ંએને ઝીલવા �ગે Vવા"ભુવને આધાર( T ઉપાય oચૂ%યો તે આપણને 

પણ કામ લાગે એમ છે. તેમણે ક�ુ ંહ@ ુ,ં Ôમને તો કદ�યે નાસીપાસીનો અ"ભુવ થયો જ નથી. નાસીપાસી તો આપણી પોતાની 

કમજોર� અને અ!sધામાથંી જ ઉદભવે છે. gયા ંoધુી આપણે આપણી yતમાથંી !sધા ન ખોઈ બેસીએ �યા ંoધુી 
હaદ"ુ ં�ુશળ જ 

છે.Õ 
 

~ ~ ~ 

સપંકJ : 

નારાયણ દ(સાઈનારાયણ દ(સાઈનારાયણ દ(સાઈનારાયણ દ(સાઈ 

સLંણૂJ ¡ાિંત િવ©ાલય, વેડછ� ૩૯૪૬૪૧ 

તા.વાલોડ. ¯જ.oરુત. 

[ફોન: ૦૨૬૫-૨૨૦૦૭૪]  
 


