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આણી બાા – આણી વંસ્કૃતિ
બાા ભાનલની ભશામ ૂરી મ ૂડી છે , તભયાિ છે . ભાણવ િો કુ દયિનુ ં રાડકુ ં પ્રાણી છે . ભાત્ર િેને જ બાાની બેટ ભી છે .
ુ અને કોમ્પ્યુટય યુગ (કે જ્ઞાનયુગ
બાાની ભદદથી િો ભાણવ થ્થય યુગથી અણુયગ

?) સુધીની રાંફી ભજર કાી

આટરો ફધો તલકાવ વાધી ળક્યો છે . સ્થ અને કાથી ય થઈ િે ોિાના અનુબલો નોંધી ળકે છે અને ફીજાને
જણાલી ળકે છે . દય લખિે ભાણવના ફાકને એકડે એકથી ળરૂ કયવુ ં ડતુ ં નથી.
ચોમ્પસ્કીના ભિે ભાણવનુ ં ફાક જન્ભથી ફોરલાની ક્ષભિા ( Language Acquisition Device- LAD) ધયાલે છે . ણ ,
િે શુ ં ફોરળે િે િેની આવાવના રોકો અને વભાજ નક્કી કયે છે . જગરભાં
ં
યશેત ુ ં ફાક જુ દાજુ દા અલાજો કયી ળકે છે
ણ બાા ફોરી ળકતુ ં નથી. અને એટરે જ કશેલામ છે કે બાા આનુલતં ળક નથી ણ વાંસ્કૃતિક વંક્રભણ છે . ગુજયાિી
ભાફાનો દીકયો ફંગાભાં યશે િો ફંગાી ફોરિો થઈ જામ! ફાક જગિને અને વભાજને ોિાની બાા દ્વાયા જ
ઓખે છે , તછાણે છે . િે ોિાની બાાના ચશભાં શેયી જગિને જુ એ છે

, વભજે છે . ભાણવ વાભાજજક પ્રાણી છે .

વભાજભાં યશેલા ભાટે અને વભાજભાં એકસ ૂત્રિા રાલલા ભાટે , તલચાયો અને રાગણીનુ ં આદાન પ્રદાન કયલા ભાટે બાા
જ કાભ રાગે છે . આભ બાા, વભાજ ઘડિય ભાટે વૌથી જરૂયી અને આલશમક કડી ફની યશી છે .
„Gujaratilexicon‟ ભાં „વંસ્કૃતિ‟ ળબ્દના અથથ ભાટે ઘણા માથ મ આ્મા છે . વાભાન્મ અથથ છે : અમુક તલતળષ્ટ વંસ્કાયોનો
વમુદામ, કેલણી, જીલનતલદ્યા, યશેણીકયણી, યીિરયલાજ, વભ્મિા. ભાણવના તલકાવની વાથે વાથે વંસ્કૃતિનો તલકાવ
થિો ગમો છે . બાા અને વંસ્કૃતિનો તલકાવ એકભેકની વાથે વાથે થિો ગમો છે . ભાણવ અને વભાજ જેટરો તલકતવિ
િેટરી જ િેની બાા ણ તલકતવિ. ભાણવની લાણીભાં િેની વંસ્કૃતિ છરકામ છે . બાાનુ ં પ્રતિબફિંફ વંસ્કૃતિભાં દે ખામ
િો વંસ્કૃતિ બાાભાં જીલંિ થામ ! દયે કને રાગે કે આણી બાા એ જ આણી વંસ્કૃતિ !
નાગયો િેભની તળષ્ટ બાા ભાટે જાણીિાં િો સુયિીઓ િેભની બાાભાં આલિાં

„તળષ્ટ‟ લચનો (ગાો) ભાટે ંકામેરાં.

આભ નાગયોની બાા િેભની કેલણી , વભ્મિા અને િેભના તલતળષ્ટ વંસ્કાયો દળાથ લે િો સુયિીઓની બાા ણ િેભના
તલતળષ્ટ વંસ્કાયો દળાથ લે. બાા અને વંસ્કૃતિ લચ્ચેનો આ અત ૂટ વંફધ
ં નીચેના પ્રવંગોથી હુ ં લણથલીળ.
 ૂલથની અને તિભની વંસ્કૃતિની વયખાભણી કયીએ િો :  ૂલથની વંસ્કૃતિભાં કુ ટુંફનુ ં ભશત્લ શેરેથી જ યહ્ું છે અને
એટરે જ િેની બાાભાં કૌટુંબફક વંફધ
ં ોને અનુરૂ

કેટકેટરા ળબ્દો ભે છે ! ફાકથી ળરૂઆિ કયીએ િો

„ભા‟ િેના

જીલનના કેન્રભાં આલે. ણ ફે „ભા‟ જેટરો પ્રેભ આે િે ભાભા! અને „ભા‟ જેલી શોમ િે ભાવી. „ભા‟થી લધાયે ભીઠી શોમ
િે ભાભી ! ફંપાડા ભાયિી શોમ િે પોઈ અને કટકટ કયિી શોમ િે કાકી. દયે ક વંફધ
ં નો પ્રેભ જુ દો િો દયે ક વંફધ
ં ની
ભમાથ દા ણ અરગ! તિભના દે ળોભાં ફાકનુ ં કુ ટુંફ પક્િ ભાફા અને બાઈફશેનભાં જ વભાઈ જામ. એટરે ત્માં

ભાવી, ભાભી, પોઈ કે કાકી ફધાં એક જ સ્િય ય આલે! અને એટરે િે વૌ ભાટે એક જ ળબ્દ લયામ -

“આન્ટી”. જેલી

વંસ્કૃતિ િેલા વંફધ
ં ો, અને જેલા વંફધ
ં ો િેલી બાા.
ફીજો દાખરો જોઈએ િો : દબક્ષણબાયિના અમુક વભાજોભાં ભાભાના દીકયા વાથે રગ્ન કયલાનો યીલાજ રાંફા
વભમથી શિો. અને એટરે કુ ભારયકા ભાટે  ૂલથ જીલનના ભાભા રગ્ન ફાદ વવયા ફનિા. અને િે બાાભાં ભાભા અને
વવયા ભાટે એક જ ળબ્દ લયામ છે ! છે ને વંસ્કૃતિનુ ં વીધુ ં પ્રતિબફિંફ બાાભાં !
બાયિીમ બાાઓની લાિ કયીએ િો : ગુજયાિીઓ લેાયી પ્રજા છે . ોિાના ગ્રાશકો વાથે િેઓ ભીઠાળથી ફોરે. એટરે
િો િેભની બાા ણ િેભના જેલી જ એટરે કે ભીઠી ફની ગઈ છે . ભયાઠાઓ કામભ ોિાના અસ્સ્િત્લની યક્ષા ભાટે
અંદયોઅંદય કે ભોગરો વાથે કે છી અંગ્રેજો વાથે રડિાં જ યહ્ાં છે ... એટરે િેભની બાા ણ ફયછટ ફની ગઈ છે !
ફંગાીઓને વાંબીએ િો કેટરાં ભીઠાં રાગે ! અને તવિંધીઓ પ્રેભથી ફોરે િો ણ રડિાં-ઝગડિાં શોમ િેભ રાગે.
તવિંધીઓએ ોિાની જાિના યક્ષણ ભાટે ઘણો વંઘથ કમો છે િે િેભની બાાભાં દે ખામ છે .
એક ફીજુ ં નલાઈ ભાડે િેવ ુ ં ઉદાશયણ જોઈએ. આણને ભેઘધનુ કેટરા યં ગોનુ ં દે ખામ છે

? વાિ યં ગનુ ં ! એભાં

 ૂછલાનુ ં શુ ં શોમ ? ણ ના , આરિકાના અમુક દે ળોભાં યં ગના પક્િ ત્રણ જ નાભ છે ( વપેદ

, રાર અને કાો ). ભાટે

ત્માંના રોકોને ભેઘધનુ ત્રણ જ યં ગનુ ં દે ખામ છે ! લી અમુક દે ળોભાં યં ગો ભાટે ચાય નાભ કે ળબ્દો છે ( વપેદ , રાર,
રીરો અને કાો ) એટરે િેભનુ ં ભેઘધનુ ચતુયંગી શોમ છે ! કેલી યં ગીન લાિ ! િેભના વારશત્મભાં , િેભની લાિાથ ઓ
અને કતલિાઓભાં ભેઘધનુની લાિો િો બય ૂય શળે ણ વ્િયં ગી ભેઘધનુની લાિો નશીં શોમ ! બાા અને
વંસ્કૃતિનો એકફીજા ય પ્રબાલ િો ડલાનો જ ને!
અકફય અને બફયફરનો એક પ્રવંગ માદ આલે છે . એક લાય અકફય અને બફયફર િેભના કાપરા વાથે જગરભાં
ં
તળકાય કયલા ગમા. તળકાયની ાછ ાછ રાંબ ુ અંિય કાી નાખયુ.ં ોિાના કાપરાથી િેઓ છુટા ડી ગમા. વાથે
ભાત્ર એક ઘોડેવલાય શિો. ભશેરથી િો ખ ૂફ દૂ ય આલી ગમા શિા. યાિ ાડી ગઈ શિી. સ ૂભવાભ જગરભાં
ં
ત્રણેને ડય
રાગલા રાગ્મો.અકફય શાથી ય શિા. થોડે દૂ ય િેભને ઝાંખા અજલાાભાં એક ઝંડી દે ખાઈ. કદાચ કોઈ ભી જામ
િેભ ભાની િેભણે ઘોડેવલાયને આજુ ફાજુ કંઈ યશેલા ખાલાની વ્મલસ્થા શોમ િો િે િાવ કયલા ઝંડીએ ભોકલ્મો.
ઘોડેવલાય ઝંડી ાવે આવ્મો. જોયુ ં િો ઝંડીભાં એક અંધ વાધુ યશેિા શિા. ઘોડેવલાયને થયુ ં કે આ અંધ વાધુ ભને
શુ ં ભદદ કયળે ? િે ફોલ્મો : “અયે ઓ આંધા! આવાવભાં કંઈ ખાલાીલાની કે યશેલાની જગ્મા છે ?”
અંધ વાધુએ ડોકુ ં ધુણાલી ના ાડી. ઘોડેવલાય ાછો ગમો ણ અંધાયાભાં યસ્િો ભ ૂરી ગમો. યાશ જોઈ બફયફર થાક્યો.
િે ોિે વાધુની ઝંડીએ ગમો. વાધુ અંધ શિા છિાં દીલો કયીને ફેઠા શિા એ જોઈ બફયફરને રાગ્યુ ં કે િેઓ ભાગથ
ભ ૂરેરા તથકોની ભદદ ભાટે જ ફેઠા શળે , િેઓ જરૂય ભાગથ ફિાલળે , ભદદ કયળે. બફયફર ધીભેથી િેભની ાવે જઈ
ફોલ્મા : “અયે , વાધુફાફા! અશીંથી ગાભ કેટલું દૂ ય છે ? આવાવભાં કંઈ ખાલાીલાની કે યશેલાની વ્મલસ્થા છે ?”

વાધુએ જલાફ આ્મો : “ગાભ દવ ગાઉ દૂ ય છે અને જગરભાં
ં
શુઓનો બમ ણ છે . ઘયભાં થોડાં પ છે

, ખાઈને

અંદય જ આયાભ કયો. ” બફયફરે િેભનો આબાય ભાની ચારલા ભાંડ્ુ.ં તલચાયુું કે અકફયને રેલા િો જવુ ં જ ડળે.
ાછા આલી લધુ લાિ કયીળ. અંધાયાભાં બફયફર ણ યસ્િો ચ ૂકી ગમા.
છે લટે કંટાી અકફય જાિે ઝંડી ાવે આવ્મા. અંધ વાધુને જોઈ

, પ્રેભથી િેભની ાવે ગમા. િેભનો શાથ ોિાના

શાથભાં રીધો અને ધીભેથી ફોલ્મા : “વંિભશાત્ભા, આની ફંદગી થઈ ગઈ શોમ િો ભને ભદદ કયળો ?હ.ુ ં ..... “
અકફય આગ ફોરલા જામ ત્માં િો વંિે જ કહ્ું : “જશાંના! ભને ખફય છે િભે જગરભાં
ં
યસ્િો ભ ૂરી ગમા છો. આ
અશીં ફેવો , આયાભ પયભાલો. ઝંડીભાં પો છે િે હુ ં આને રાલી આુ.થોડી
ં
લાયભાં બફયફર અને ઘોડેવલાય ફંને
આલી જળે. ” અકફય આિમથથી વંિને જોઈ યહ્ા. વંિ ફોલ્મા :

“નલાઈ ન ાભળો. વંિને આટલુ ભાન આી િેની

ફંદગીની કદય કયનાય જશાંના અકફય તવલામ કોઈ ન શોમ! પ્રેભથી ભને વાધુફાફા કશી ગાભનો યસ્િો  ૂછનાય
બફયફર જ શોમ. અને „અયે આંધા‟ કશી ફોરાલનાય ઘોડેવલાય જેવુ ં કોઈ શોમ. ભને આંખ િો નથી ણ હુ ં ભાણવની
જફાનથી ભાણવને ઓખુ ં છું! ” બાા અને વંસ્કૃતિની કેલી ઓખ!
િેંચ રોકોને ોિાની વંસ્કૃતિ ભાટે બાયે ગૌયલ ! એભાંમ ોિાની બાા ભાટે િો િેઓ ભયી પીટે . ભાયી િાંવની છે લ્રી
મુરાકાિ દયમ્પમાન લાંચેરી-વાંબે રી લાિ છે . ફીજા તલશ્વયુદ્ધ વભમનો એક પ્રવંગ નીચે આરેખમો છે . કદાચ , નાભ કે
સ્થભાં પેયપાય શોઈ ળકે ણ લાિનો ભભથ ફહુ ચોટદાય છે : િાંવના એક નાના ટાુને અંગ્રેજોએ જીિી રીધો. અને
અંગ્રેજ ઝંડો પયકાલી દીધો. અંગ્રજોના અભરભાં રોકોને ખાલા-ીલાનુ ં દુ ુઃખ નશીં અને વશીવરાભિીની કોઈ િકરીપ
નશીં. અંગ્રેજ શકૂભિભાં આલેર િેંચ ળાાઓભાં તળક્ષણ કામથ વિિ ચાલું યહ્ું , ણ અંગ્રેજી બાાભાં.
એક લાય ઈંગ્રેંડના યાણી એ ટાુની મુરાકાિે આવ્માં. ફાકોએ િેભના સ્લાગિભાં વયવ ન ૃત્મ-નારટકા કયી. ન ૃત્મો
ખયે ખય સુદય
ં અને બાલલાશી શિાં. યાણી િો ખુળ ખુળ થઈ ગમાં. ન ૃત્મ-નારટકાની નાતમકાને (દવેક લથની ફાાને)
ોિાની ાવે ફોરાલી. ોિાની ખુળી વ્મક્િ કયી અબબનંદન ાઠવ્મા. યાણી કશે :

“હુ ં િારું ન ૃત્મ જોઈ ખ ૂફ ખુળ થઈ

છું. ભાગ, ભાગ, ભાગે િે આીળ!” આ િો યાજા, લાજાં અને લાંદયા !
દવ લથની િેંચ ફાકીએ શુ ં ભાગ્યુ ં શળે ? િે યોપથી ફોરી : “યાણીભા! િભાયા યાજ્મભાં અભને ખાલાીલાનુ ં ભી યશે
છે ! વરાભિીની બચિંિા નથી. ણ જો ભને ભાયી બાાભાં તળક્ષણ ભે નશીં િો ભારું આત્ભવન્ભાન જલામ નશીં. અને
આત્ભવન્ભાન તલનાની પ્રજા કામય ફની જામ. શુ ં િભે આલી કામય પ્રજાની યાણી થલાનુ ં વંદ કયળો ? િભાયે જો ભને
લયદાન જ આવુ ં શોમ િો એવુ ં લયદાન આો કે દયે ક ફાક ોિાની ભાત ૃબાાભાં બણી ળકે . અભારું તળક્ષણ ોિાની
બાાભાં ચાલું યશે.”
યાણી ણ વભજુ ં શિાં. િેંચ ફાકીની લાિભાં યશેર વત્મ ાયખી ગમાં. િેભણે િયિ જ આદે ળ આ્મો કે ફાકોનુ ં
ૃ પ્રજા શોમ ત્માં કોઈ િેભને ગુરાભ ન ફનાલી
તળક્ષણ િેભની ોિાની બાાભાં જ ચાલું યશે. બાા ભાટે આટરી જાગિ
ળકે.જે ભનથી જ સ્લિંત્ર શોમ િે ગુરાભ ક્યાંથી ફને

?બાા અને વંસ્કૃતિનો આ વંફધ
ં જડમ ૂભાંથી ઉખડેર છોડ ને

ફદરે લટ-વ ૃક્ષ ફની યહ્ો. ભાત ૃબાાના તળક્ષણનો આ જ

ભરશભા ! રોડથ ભેકોરેન ુ ં ભાનવુ ં શતુ ં કે બાયિીમોને ોિાની

વંસ્કૃતિ ભાટે ઘણુ ં ગૌયલ છે અને િેભને જો ગુરાભ ફનાલલા શોમ િો િેભની બાા ય ઘા કયાલો ડે. િેભનો ઘા
કેટરો વચોટ અને જોયદાય શિો ! અંગ્રેજોની ગુરાભી િો ગઈ ણ અંગ્રેજીની ગુરાભી શજી ચાલુ છે !
આણાં ગુજયાિીઓ જ્માં જામ ત્માં િે જગ્માના થઈને યશે ણ બાા િો ગુજયાિી જ લાયે . અને એટરે જ કહ્ું
કે : જ્માં જ્માં લવે એક ગુજયાિી ત્માં ત્માં

શળે

વદા કા ગુજયાિ ! દે ળ-તલદે ળભાં લવિાં આણાં ગુજયાિી બાઈ-ફશેનો

ુ એટરે કે
ગુજયાિી વંસ્કૃતિને દુ તનમા આખીભાં જીલંિ યાખે છે િે ગુજયાિી બાાની ભદદથી. આણાં જ બાા-ફંધઓ
ાયવીઓ દૂ ધભાં વાકયની જેભ આણી વાથે બી ગમાં ણ િેઓ ોિાનુ ં અસ્સ્િત્લ અરગ જાલી ળક્યાં છે િેભની
બાાને કાયણે. િેઓ ગુજયાિી બાા જરૂય ફોરે છે

ણ િોમ િયિ ઓખાઈ આલે છે

, િેભની વંસ્કૃતિની જેભ.

ફધાંભાં બીને ણ ોિાનુ ં નોખુ ં અસ્સ્િત્લ જાલલાની આલડિને કાયણે , વંસ્કૃતિને કાયણે , બાાને કાયણે.
વિિ તલકવિી અને છિાંમ કામભ વંકોચાિી યશેિી

“Global Village” ફનેરી અને શયદભ યુદ્ધોથી શેયાન થિી

આજની આણી દુ તનમા ભાટે એક જ બાા શોમ િો ઘણા પ્રશ્નો શર થઈ જામ એલો એક ભિ ઘણી લાય આગ
ધયલાભાં આલે છે . ણ વભાજતલદ્યાના ઘણા

તલદ્વાનોનુ ં ભાનવુ ં છે કે „એક દુ તનમા એક બાા ‟ નો પ્રમોગ વપ નશીં

થામ કાયણ કે જેભ ઘય ઘયનાં અથાણાંનો સ્લાદ અરગ શોમ િેભ ઘય ઘયના વંસ્કાય ણ અરગ શોમ અને વંસ્કૃતિ ણ
અરગ શોમ. જ્માં ફાય ગાઉ એ ફોરી ફદરાિી શોમ ત્માં આટરી ભોટી દુ તનમા ભાટે એક બાા કેલી યીિે શોમ

? દયે ક

વંસ્કૃતિની આગલી ઓખ એક જ બાાભાં ક્યાંથી આલે ? અને એટરે િો જમાયે ઓછું ફોરાિી કોઈ ફોરી નષ્ટપ્રામ
થામ ત્માયે િે આખી વંસ્કૃતિ નષ્ટ થામ એલો બાલ થામ છે .
ગુજયાિી બાા અને ગુજયાિી વંસ્કૃતિના અત ૂટ વંફધ
ં ને જો કોઈએ જીલંિ યાખમો શોમ િો િે આણાં રોકગીિો અને
રોકલાિાથ ઓએ. ધન્મ શો િે રેખકો , કતલઓ અને ચયણોને કે જેભણે આણી ગુજયાિી બાાના ભાધ્મભથી આણી
વંસ્કૃતિ જીલિી યાખી.
આજના વંદબથભાં કશીએ િો ધન્મ શ્રી યતિરાર ચંદયીમાને (અને િેભની આખી ટીભને) કે જેભણે
ભાધ્મભથી ઉજાગય કયી આપણી ભાષા-આપણી સંસ્કૃતિ!

„Gujaratilexicon‟ ના

