
મારો ભાષાપ્રવેશ – ડૉ. ગણેશ દેવી 

 મારાાં માતા-પિતાનુાં વતન ગજુરાત. એ મહારાષ્ટ્રમાાં રહતેાાં હતાાં અને ગજુરાતી બોલતાાં હતાાં. હુાં 

િાાંચમાાં વરે્ષ સ્કલૂમાાં દાખલ થયો. તયાાં સધુી ગજુરાતી સાાંભળ્ુાં અને ગજુરાતીમાાં વાત કરી િણ પનશાળ 

મરાઠી, એટલે હુાં મરાઠી બોલતો-લખતો હતો. મારા ઉતકૃષ્ટ્ટ પશક્ષક વચ્ચે મરાઠી સ્કલૂમાાં ભણ્યો. કૉલજેમાાં 

ગયો તયારે િછી અંગ્રજેી ભણવાની શરૂઆત કરી. િહલેાાં મને ગણણતમાાં રસ હતો. મૅટ્રરકની િટ્રરક્ષામાાં 

મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાાં સૌથી સારા માકકસ મેળવી ગણણત િાસ ક્ુું િણ અંગ્રજેીનુાં એક વાક્ય બોલી શકતો ન 

હતો. લખવાની ટેવ હતી િણ બોલવાનુાં મશુ્કેલ હત ુાં એટલે નક્કી ક્ુું હુ ાં અંગ્રેજી ભણીશ. સોળની ઉંમરથી 

પનશ્ચય કયો, રોજ બસો-ત્રણસો િાનાાંન ુાં અંગ્રજેી વાાંચન કરવાનુાં. અંગ્રેજીની મશુ્કેલી હતી એટલે ઇચ્છા હતી જે 

પવર્ષયમાાં ગપત નથી તે પવર્ષયમાાં પ્રગપત કરીએ. 

 મારા ડૉક્ટરેટ માટે પ્રબાંધ હતો : શ્રી અરપવિંદની કપવતા અને ટ્રિલોસોિી. 1970ના દાયકામાાં આિણ ે

તયાાં અંગ્રેજી સાટ્રહતયના ભણતરમાાં િક્ત ચૉસર, શેક્સપિયર, પમલ્ટન, િોલી વગેરે હતા. મને થ્ુાં આિણા 

દેશમાાં િણ અંગ્રજેી લખતાાં કેટલાાંક ઉત્તમ સર્જકો છે ! એમના પવશ ેપવચાર ઇંગ્લેન્ડમાાં થશ ેનહીં. તો એ કામ 

કોણ કરશે? આઝાદીની લડતમાાં શ્રી અરપવિંદ હતા એટલે િણ એમનુાં આકર્ષકણ હત ુાં. એમ.એ. પરુૂાં કરી 

કોલ્હાપરુથી િોંટ્રડચેરી ગયો. શ્રી અરપવિંદના જેટલાાં પસુ્તકો મેળવવા શક્ય હતાાં એટલાાં લઈને િાછો આવ્યો. 

તે સમયે મારા પ્રોિેસર હતા શાાંપતનાથ દેસાઈ, કન્નડના જાણીતા નવલકથાકાર. તેમને કહ્ુાં : સર, મારે 

િી.એચ.ડી. કરવી છે અને માત્ર શ્રી અરપવિંદનાાં પસુ્તકોનો પવચાર કરવો છે અને લખવુાં છે. એમણ ેસાંમપત 

આિી. િી.એચ.ડી.પરૂી કરી તયારે મારી ઉંમર સત્તાવીશની હતી. િી.એચ.ડીથી ભણતર પરુૂાં નથી. એટલે હુાં 

ઇંગ્લેન્ડની લીડ્સ ્પુનવપસિટીમાાં ગયો, તયાાં િરી એમ.એ.નો અભ્યાસ કયો. આઇટ્રરશ ણલટરેચર િર. તયાાં ગયા 

િછી ખ્યાલ આવ્યો કે ઘણા સર્જકો એવા છે જેમને આિણે અંગ્રજેી સાટ્રહતયકાર કહીએ છીએ, એ વાસ્તવમાાં 

આઇટ્રરશ હતા. ઓસ્કાર વાઇલ્ડ, શૉ આ બધા આઇટ્રરશ હતા. આયરલેન્ડ અને ભારત વચ્ચે કેટલા બધા 

સાાંસ્કૃપતક સાંબાંધો રહ્યા એની મને તયાાં જાણ થઈ. પસસ્ટર પનવેટ્રદતા, જ્યોર્જ ગ્રીયસકન, જેમણ ે ભારતીય 

ભાર્ષાઓનો ઊંડો અભ્યાસ કયો અને ણલિંગ્ગ્વસ્સ્ટક સવે ઓિ ઇસ્ન્ડયા પ્રકાપશત ક્ુું, એ િણ આઇટ્રરશ હતા. 

તયારે થોડો ખ્યાલ આવ્યો કે આિણા ઇપતહાસમાાં િણ આવા િરસ્િર સાંબાંધો રહલેા છે. તયાર િછી એક વાર 

ઇટાલી જવાનુાં થ્ુાં. તયાાં િણ જાણવા મળ્ુાં કે ઇટાલી અને ભારત વચ્ચ ેનજદીકના સાંબાંધો હતા. અંગ્રેજો 

ભારત આવ્યા તે િહલેાાંના. ભારતની વૈશ્વીકરણની શરૂઆત વીસમી સદીમાાં થઈ એવુાં નથી. ભારતના 

સાંબાંધો દુપનયાના દરેક દેશો સાથે િહલેેથી હતા. ઑસ્રેણલયાથી આવેલી ભાર્ષાઓ આિણ ેતયાાં છે. આટ્રિકાથી 



સીદી ગજુરાતમાાં આવી વસ્યા. દુપનયાને જોવાની દૃસ્ષ્ટ્ટ મારી ઠીક ઠીક બદલાઈ. ઇંગ્લેન્ડ ગયા િચી : આ 

મારુાં ગામ, મારુાં રાજ્ય એ પ્રકારના સીમાડા તટૂી ગયા. ઇંગ્લેન્ડથી ગજુરાત આવ્યો તયારે એવુાં નથી લાગ્્ુાં કે 

હુાં મહારાષ્ટ્રનો. મહારાષ્ટ્રમાાં હતો અને િરી િાછો ગજુરાત આવ્યો તે સારુાં થ્ુાં. પસટ્રટઝન ઓિ ધ વલ્ડક 

ગાાંધીએ કહ્ુાં જ છે : બધાાં બારીબારણાાં ખલુ્લાાં રાખવાાં. જો મણૂળયાાં મજબતૂ હોય તો તે પવચારોમાાં હોવાાં 

જોઈએ, સ્થળમાાં નટ્રહ. એટલે કોઈ પછેૂ તમે ક્યાાંના, તો કહવે ુાં જોઈએ હુાં િલાણા પવચારનો છાં, નટ્રહિં કે િલાણા 

ગામનો. આ રીત સારી રહશેે. 

 આિણે તયાાં ઉિપનર્ષદમાાં એક વાત છે : એક છોકરો ભણવા ઋપર્ષ િાસે ગયો. ઋપર્ષએ એને નામ 

પછૂ્ુાં તો કહ્ુાં સતયકેત.ુ િણ બાિનુાં નામ પછૂ્ુાં તો કહ્ુાં, હુાં નથી જાણતો. આવી આિણી િરાંિરા હોવી 

જોઈએ. પવૂકજો, ગામ, રાજ્યથી કોઈકનુાં નાગટ્રરકતવ નથી. પવચારથી અને ધ્યેયથી આિણુાં નાગટ્રરકતવ હોવુાં 

જોઈએ. હુાં તો એવુાં કહીશ કે આિણ ેભપવષ્ટ્યનો કોઈ એક એવો દેશ કે સમાજ બનાવવો જ્યાાં માનવી, 

માનવી હશે. 

 હા, હુાં મહારાજા સયાજીરાવ ્પુનવપસિટીમાાં અંગ્રજેી ભણાવવા લેક્ચરરના રૂિમાાં આવ્યો. જ્યારે હુાં 

વડોદરા સ્ટેશને ઊતયો તયારે વડોદરા પવશે ઝાઝાં જાણતો ન હતો. વડોદરામાાં આવવાનુાં મખુ્ય કારણ શ્રી 

અરપવિંદ વડોદરામાાં ભણાવતા હતા. ઉિરાાંત વડોદરા પવશે સાાંભળ્ુાં હત ુાં, અહીંના સર્જકો, ણચત્રકારો પવશ ે

મહારાષ્ટ્ર અને ઇંગ્લેન્ડ હતો તયારે સાાંભળ્ુાં હત ુાં. થોડુાંઘણુાં વાાંચ્્ુાં િણ હત ુાં. ગજુરાતી કપવ રાવજી િટેલ પવશે 

સાાંભળેલુાં. ગલુામમોહમ્મમ્મદ શેખ અને સરેુશ જોર્ષી પવશે સાાંભળ્ુાં હત ુાં. વડોદરા સ્ટેશનથી ્પુનવપસિટી ગયો. તયાાં 

ટેગ્ક્નકલી ડ્ુાંડીમાાં જોડાઈ સીધો સરેુશ જોર્ષી િાસે ગયો. તયારે મારી ઉંમર ત્રીસની અને સરેુશભાઈ 

સરેુશભાઈ સાઠના. એમના રૂમમાાં ગયો. એમને કહ્ુાં : સરેુશભાઈ, મારે ગજુરાતી ભાર્ષા શીખવી છે. આ વાક્ય 

અંગ્રેજીમાાં બોલ્યો : I want to learn Gujarati, તે વખતે સરેુશભાઈ કાંઈક વાાંચતા હતા. ઉિર જો્ુાં અને કહ્ુાં 

બેસો. પછૂ્ુાં, કોણ છો, ક્યાાંથી આવ્યા છો વગેરે.. િછી સરેુશભાઈએ કહ્ુાં, હુાં તમને ગજુરાતી ભણાવીશ. આ 

તો મારુાં અહોભાગ્ય. એ િોતે પ્રખ્યાત સાટ્રહતયકાર. ગજુરામાાં લોકો એમને મળતાાં િણ ખચકાતા, ડરતા. મન ે

ડર લાગ ેએવી સરેુશભાઈની વતણ ૂકક ક્યારેય લાગી નથી, લગભગ એમના દીકરા કે નાનો ભાઈ માનીને 

સરેુશભાઈએ મને સ્નેહ આપ્યો. રોજ એ મને કોઈક પસુ્તક વાાંચવા આિતા. તયારથી મારી ગજુરાતી 

શીખવાની શરૂઆત થઈ. એનુાં િટ્રરણામ એ આવ્્ુાં કે મેં જે કાંઈ ગજુરાતી પવશે વાાંચ્્ુાં તે સરેુશભાઈની 

નજરથી વાાંચ્્ુાં. એમનો ણલટરરી ટેસ્ટ તો ખબૂ જ ઊંચી કક્ષાનો હતો. ચારેક મટ્રહના એ પ્રકારે ગયા. િછી 

સરેુશભાઈએ જણાવ્્ુાં : હવે હુાં ટ્રરટાયર થવાનો છાં. મને ખબૂ દુુઃખ થ્ુાં. આટલી સારી તક હતી એ જ જતી 

રહશેે. એટલે મેં િકડી રાખ્્ુાં : તમે જ્યાાં િણ જશો તયાાં હુાં રોજ સવારે આવીશ. િહલેાાં એ અધ્યાિક કુટીરમાાં 



રહતેા હતા. તયાાંથી િતેહગાંજ ગયા. તયાાં રોજે સવારે જતો. એકાદ વર્ષક આ ઉિક્રમ ચાલ ુરાખ્યો. સરેુશભાઈએ 

સાંસ્કૃત વાાંચવા પ્રોતસાહન આપ્્ુાં. ્પુનવપસિટી લાઇબ્રેરીમાાં સાંસ્કૃત પસુ્તકો ખબૂ હતાાં. વ્યવસ્થા સારી હતી. 

લાઇબ્રેટ્રરયન હતા ઉિાધ્યાય. એમણ ેબધી વ્યવસ્થા ગોઠવી આિી. લાઇબ્રેરીમાાં અંદર એક રૂમ જેવુાં તૈયાર 

કરી, જેટલાાં પસુ્તકો મારે વાાંચવાાં હોય તે રૂમમાાં લઈ જવાની આઝાદી આિી હુાં પસુ્તકોનો સ્ટૉટ્રકસ્ટ થઈ 

ગયો. એટલ ેજેટલા ગ્રાંથ આવતા તે મારે આગલા દસ વર્ષકમાાં વાાંચવા એ હતેથુી અલગ સાચવી રાખ્યા. 

એકાદ વર્ષક િછી સરેુશભાઈ અને મારી વચ્ચે એવી વાત થઈ કે જે રીતે આિણે ગજુરાતી-મરાઠીની વાત 

કરીએ છીએ (સરેુશભાઈની બાંગાળી સાટ્રહતય પવશેની સારી જાણકારી હતી), તે જ રીતે કન્નડ, મલયાલમ, 

ઓટ્રરયા, અસપમયા એ બધાાં સાટ્રહતયની વાત થાય તો સારુાં. સરેુશભાઈનો તયાર સધુી સાંબાંધ ઘણાાં બધાાં 

સામપયકો સાથે રહલેો. એમનામાાં એક હોંશ હતી કે સામપયક શરૂ કરવુાં અને નવો પવચાર લાવવો. એક બાંધ 

થાય તે િહલેાાં બીજુ ાં શરૂ કરતા. સાથે એવી િણ માન્યતા હતી કે દરેક સામપયક જે રીતે શરૂ થવુાં જોઈએ તે 

રીતે બાંધ િણ થવુાં જોઈએ. કારણ કે એ બધાાં સ્િોન્સડક મેગેણઝન કે રાંગીન ણચત્રોવાળાાં, જાહરેખબર આિે 

એવાાં હતાાં નહીં. પવચારના સામપયક હતાાં. તો અમ ે ‘સેત’ુ નામે મેગેણઝન શરૂ ક્ુું. ‘સેત’ુને બાયણલિંગ્વલ 

બનાવ્્ુાં; એટલે બે અંક અંગ્રેજીમાાં આવતા હતા, બે ગજુરાતીમાાં આવતા. અંકોમાાં ભારતની દરેક ભાર્ષામાાંથી 

ગજુરાતીમાાં અનવુાદ કરીને સાટ્રહતય છાિવામાાં આવ્્ુાં એટલે ગજુરાતીની મળૂ સાટ્રહતયકૃપત એમાાં હતી નહીં. 

એ અનવુાદરૂિમાાં આિવામાાં આવતી હતી. એમ અંગ્રજેીમાાં ગજુરાતી સાટ્રહતયનો થોડો અનવુાદ અને અન્ય 

ભાર્ષાઓમાાંથી ગજુરાતી તેમ જ અંગ્રજેીમાાં અનવુાદ, એ પ્રકારે લગભગ િાાંચ-છ વર્ષક પ્રવપૃત્ત ચાલી. વચ્ચ ે

1986ના સપ્ટેમ્મબરમાાં સરેુશભાઈનુાં અવસાન થ્ુાં. લગભગ એકાદ મટ્રહના િછી હુાં િરી ઇંગ્લેન્ડ ગયો. ત ે

સમયે અંગ્રજેીમાાં એક પસુ્તક લખવાની શરૂઆત કરેલી જે િછીથી ‘આિટર એમ્મનેણઝયા’ નામે પ્રગટ થઈ 

 ઇંગ્લેન્ડથી િાછો આવ્યો તયારે ગજુરાતમાાં દુકાળ હતો. બ-ેત્રણ વર્ષકથી વરસાદની અછત હતી. મેં 

સાવલીમાાં કાંઈક દુકાળ રાહતનુાં કામ શરૂ ક્ુું. િહલેી વાર જજિંદગીમાાં પસુ્તકો, ગ્રાંથો બાજુ િર મકૂી સમાજ 

સધુી િહોંચવાની મારી શરૂઆત. હતી. નાનાાં નાનાાં ગામડાાં હતાાં. સાવલીમાાં જયદેવ શકુલ આિણા કપવ, એ 

િણ સાથે આવતા. ્પુનવપસિટીના પવદ્યાથીઓ આવતા. હુાં અહીં આવ્યો તયારે ણભખભુાઈ િારેખ, વી.સી. હતા. 

ણભખભુાઈએ મને આઇ.એ.એસ. સેન્ટર ચલાવવા આપ્્ુાં હત ુાં. અંગ્રેજી ભણાવવાનુાં અને સાથે સાથે શાસકીય 

તાલીમ આિવી એ કામ હત ુાં. તો તયાાં જે પવદ્યાથીઓ હતા તેમાાંથી લગભગ 100-150 પવદ્યાથીઓએ મારી 

સાથે સાવલી આવવાનુાં શરૂ ક્ુું. અહીં વડોદરામાાં થોડી િસ્તી ભેગી કરી નાણાાં ઊભાાં કયાું. નવરાપત્રમાાં 

ગરબા કરીને જે બને તે િાંડ ભેગુાં ક્ુું. સાવલી તાલકુાનાાં ગામડાાં સધુી ઘાસચારો, દવા, ખાવાનુાં લઈ ગયા. 



આજે હુાં કહી શકીશ કે એ બધુાં કામ ચૅટ્રરટીના રૂિમાાં હત ુાં. ખાસ સામાજજક કામ પવશે સભાનતા મારામાાં હતી 

નહીં. 

 સરેુશભાઈના અવસાન િછી પશરીર્ષ િાંચાલ અને ગલુામમોહમ્મમ્મદ શેખસાહબે ેખાસ્સી મદદ કરી. એ 

રીતે બે-ત્રણ વર્ષક ‘સેત’ુ ચાલ્્ુાં. િણ િછી બાંધ થ્ુાં. ‘સેત’ુ સારુાં ચાલતુાં હત ુાં તો િણ એવુાં પવચા્ુું કે તેનુાં 

પવસર્જન કરવુાં જોઈએ. શેક્સપિયર પવશે એવુાં જાણ્્ુાં હત ુાં કે ‘every tragedy or comedy of Shakespeare is 

successful because he never exploited his success’. લોકો કામમાાં અિયશ આવે તયારે કામ છોડ ેછે. હુાં એવુાં 

માનુાં છાં કે કામમાાં યશ આવે તયારે કામ છોડવુાં જોઈએ. પનુ:આવપૃત્ત નહીં કરવી જોઈએ. હાલમાાં એકાદ વર્ષક 

િહલેાાં અમે વડોદરામાાં એક મોટી સભાનુાં આયોજન ક્ુું. એમાાં દેશની 320 ભાર્ષાઓના પ્રપતપનપધઓ એકઠા 

થયા. લગભગ આિણા દેશમાાં િહલેી વાર આટલી મોટી સાંખ્યામાાં પવપવધ ભાર્ષાઓનુાં પ્રપતપનધતવ થ્ુાં. 

નારાયણ દેસાઈ અને મહાશ્વતેા દેવી અમારાાં પ્રમખુ અપતપથ હતાાં. નારાયણભાઈએ અસરકારક વક્તવ્ય 

આપ્્ુાં. એમણે િણ મને સમજાવ્્ુાં કે આ પ્રકારની મીટ્રટિંગ િરી વાર લેશો નહીં. કહવેાનો અથક એ હતો કે એક 

સારુાં કૃતય થાય જજિંદગીમાાં તો એની પનુ:આવપૃત્ત નહીં કરવી જોઈએ. એટલ ે‘સેત’ુ બાંધ થ્ુાં એનુાં મને દુુઃખ 

નથી. 

 ‘સેત’ુ િછી મેં અનવુાદની સણૂચ બનાવવાનુાં કામ શરૂ ક્ુું. ભારતની તમામ ભાર્ષાઓમાાંથી અન્ય 

ભાર્ષામાાં થયેલા અનવુાદો તેમ જ અંગ્રજેીમાાંથી ભારતીય ભાર્ષાઓમાાં થયેલા ચાલીસેક હજાર ગ્રાંથોની એક 

સણૂચ બનાવી. એ કામ ત્રણ-ચાર વર્ષક ચાલ્્ુાં. 1992માાં હુાં યેલ ્પુનવપસિટીમાાં ગયો. િણ ટ્રદમાગમાાં 

અસ્વસ્થતા હતી. મને લાગતુાં હત ુાં કે કદાચ ્પુનવપસિટી હુાં છોડીશ તો સારુાં થશે. ્પુનવપસિટી સાથે કોઈ 

પશકવા ણગલા નહીં થા, કોઈ મશુ્કેલી હતી નહીં. 

 હા, ખબૂ જ શાાંપતથી જેમ આિણા સાટ્રહતયમાાં પ્રોિેસરોના વણકન આવે છે કે સાાંજે ટેપનસ રમે, સવારે 

િરવા જાય, કાવ્યાતમક શબ્દોમાાં વાતચીત કરે, એવુાં હુ ાં જીવી શક્યો હોત. મારાાં િતની િણ પ્રોિેસર હતાાં. 

અમે બાંને સખુશાાંપતથી રહતેે િણ વડોદરામાાં જે રીતે સરેુશભાઈને મળયો એ રીતે મેં બીજો ઉિક્રમ હાથ 

લીધો હતો. લમૅ્મબ્રેટા સ્કટૂર લઈને ગામડ ેગામડ ેિરતો. િતની અને હુાં – અમે નસવાડી, પતલકવાડા, છોટા 

ઉદેપરુ એ તરિનાાં આટ્રદવાસી ગામડામાાં ખબૂ િરેલાાં. ક્યારેક ક્યારેક અમને લાગતુાં હત ુાં કે અહીં આવીને એક 

સ્કલૂ શરૂ કરીએ. એ કામ તરત એ સમયે થ્ુાં નહીં. શક્ય િણ હતુાં નહીં. અમારી આપથિક િટ્રરગ્સ્થપત સારી ન 

હતી. િણ 1990ના દાયકામાાં ટ્રદમાગમાાં એક અજ ાંિો જાગી ગયેલો.એનુાં કારણ એ હતુાં કે તે િહલેાાં દસ 

વર્ષકનુાં લેંગ્વેજ સ્ટેટ્રટસ્સ્ટક સેન્સસમાાં આિેલુાં એ મેં વાચ્્ુાં હત ુાં. સામાન્ય રીતે આ બાબતે કોઈ અસ્વસ્થ થતા 



નથી કે ણચિંતા કરતા નથી. કદાચ ક્યારેક આફ્ટર ટ્રડનર ચચાકમાાં આવી ણચિંતા પ્રગટ થાય. આિણા 1961ના 

સેન્સસમાાં 1652 ભાર્ષાઓની યાદી હતી. 1971ના સેન્સસમાાં જ્યારે િરી એક વાર યાદી પ્રકટ થઈ તો માત્ર 

109 ભાર્ષાઓની યાદી હતી. એટલ ેકે એક દાયકામાાં 1500 ભાર્ષાઓનાાં નામ બાકાત. કારણમાાં કદાચ એ હતુાં 

કે 1972માાં બાાંગ્લાદેશની પનપમિપત થઈ. એ પનપમિપત ભાર્ષાના પ્રશ્ન ેથઈ હતી. એટલે આિણા દેશની સેન્સસ 

ઓથોટ્રરટીને એવુાં લાગ્્ુાં કે વધારે ભાર્ષાનો ઉલ્લેખ કરીએ તો કદાચ દેશની એકતા મસુીબતમાાં મકૂાશે. 

 હા, હકીકત પ્રગટ થાય. બીજી અલગતા – ભાગલાવાદી ટેન્ડન્સી ઊભી થાય. આથી સરકારે એવી 

એક શરત માંજૂર કરી : દસ હજાર વ્યગ્ક્તઓ જે ભાર્ષા બોલે એનો ઉલ્લખે કરવો તેથી ઓછી સાંખ્યાનો 

ઉલ્લખે નહીં કરવો. ભાર્ષાઓ હતી િણ ભાર્ષાઓનુાં અગ્સ્તતવ જતુાં રહ્ુાં. એ જીવતી હતી િણ એમનાાં નામ 

જતાાં રહ્યાાં. હુાં સાટ્રહતયનો પવદ્યાથી. મરાઠી, અંગ્રેજી, ગજુરાતી, સાંસ્કૃત જાણવાની અને ભણવાની કોપશશ કરતો 

હતો. મને ્પુનવપસિટીમાાં જે િગાર આિવામાાં આવતો હતો તે એટલા માટે હતો કે ક્લાસરૂમમાાં જઈને મારે 

કહવે ુાં કે ભાર્ષા જ એવી વસ્ત ુછે જે પ્રાણીઓને માનવ બનાવે છે. મને લાગ્્ુાં કે આટલી બધી ભાર્ષા મરી રહી 

છે અને હુાં ક્લાસરૂમમાાં જઈ, મારી સૅલરી લેતો રહુાં એ કાંઈ ઠીક નથી. એટલે હુાં અસ્વસ્થ હતો. એટલે 1990-

91માાં લગભગ નક્કી ક્ુું. એ વખતે મારી િાસે િીએચ.ડી.ના પવદ્યાથી હતા. બીજી જવાબદારી હતી પસુ્તક 

લખવાની િેલોપશિ મને મળી હતી. મેં પવચા્ુું કે આ જવાબદારી પરૂી કરી, હાથમાાં નોટબકુ લઈ દેશનાાં 

ગામડ ેગામડ ેિરીશ અને દરેક ભાર્ષાનુાં દસ્તાવેજીકરણ કરીશ. સાવલીમાાં જ્યારે દુકાળ રાહત શરૂ કરી તયારે 

સામાજજક તનાવ િણ હોય છે એ પવશે કલ્િના હતી નહીં. એ જ રીતે દસ્તાવેજીકરણ કરવાનુાં નક્કી ક્ુું 

તયારે તે પવશેની આંટીઘ ૂાંટીની ણબલકુલ કલ્િના હતી નહીં િણ પનણકય હતો કે આ કામ કરવુાં. 1996 

સપ્ટેમ્મબરમાાં ્પુનવપસિટીને બાયબાય કરી હુાં બહાર નીકળયો. આપથિક ટેકો મળતોરહ ેએવો પ્રોજેક્ટ હતો નહીં. 

કોઈ ઓથ હતી નહીં. ક્યાાંથી િાંટ્રડિંગ મળતુાં રહશેે એની અિેક્ષા નહીં. ટ્રદમાગમાાં બીજી નોકરીની કે પ્રોજેક્ટની 

ઇચ્છા હતી નહીં. મેં સાટ્રહતય અકાદમીને િત્ર લખ્યો :આિણા દેશમાાં આટલી બધી આટ્રદવાસીઓની ભાર્ષાઓ 

છે જે લપુ્ત થાય છે, એમાાં માતબર સાટ્રહતય છે, તમે સાટ્રહતય અકાદમી જ કહો છો, એમણે સાટ્રહતય 

પ્રકાશનમાાં રસ લેવો જોઈએ. તે વખતે ્.ુ આર. અનાંતમપૂતિ અકાદમીના પ્રમખુ હતા. એમણ ેજવાબ આપ્યો 

: મન ેરસ છે, તમે બનાવશો આ પસુ્તકો? મેં કહ્ુાં : હુાં તમને 50 ગ્રાંથ બનાવીને આિીશ, જે બાયણલિંગ્વલ 

હશે. એટલે મળૂ ભાર્ષામાાં અને અંગ્રજેી અથવા ટ્રહિંદીમાાં અનવુાદ. શરૂઆત કરી. ‘સેત’ુ દ્વારા જે સાંિકક થયલેા, 

દરેકને િત્ર લખ્યા : આટ્રદવાસી સાટ્રહતય જાણો છો? એવી કોઈ વ્યગ્ક્ત પવશે તમારી જાણકારી છે? મોકલો. 

એમના િત્રો આવતા રહ્યા. એવી વ્યગ્ક્તઓને મેં વડોદરા તેડાવી મારી િાસે મહમેાનગીરી માટેના િૈસા હતા 



નહીં, એટલે ્પુનવપસિટી ગેસ્ટહાઉસમાાં રહવેાનુાં અથવા મારા ઘરે રહવેાનુાં. આ રીતે મહમેાન આવવા લાગ્યા. 

એ રીત ેઆશરે 700 વ્યગ્ક્ત એકાદ વર્ષકના સમયગાળામાાં વડોદરા સધુી આવી. 

 આ બધા સાથે કઈ રીતે કામ કરવુાં? નક્કી કરવા અમે સાપતુારામાાં નાનકડો વકકશોિ કયો. 

ચચાકસત્રમાાં સહભાગી જ્યોપત ભટ્ટ, અલકનાંદા િટેલ, ભરત નાયક, ગીતા નાયક, કાનજી િટેલ, ડાહ્યાભાઈ 

વાઢુ, ભગવાનદાસ િટેલ – બધાાં હતાાં. અમે સાપતુારામાાં પવચા્ુું મૌણખક સાટ્રહતય અને િરાંિરા પવશે કામ 

કરવુાં. તયાાં નક્કી થ્ુાં આ કામને કાયમી સ્વરૂિ આિવુાં. મેં મનોમન નક્કી ક્ુું આજે 700-800 જણા 

દેશભરમાાં આ જ પ્રકારનુાં કામ કરે છે એ બધી વ્યગ્ક્ત માટે કોઈ એક અકાદમી જેવી સાંસ્થા હોવી જોઈએ. 

અને એ િણ એક નાના ગામડમાાં હોવી જોઈએ. એટલ ેતેજગઢ ગામની િસાંદગી કરી. તેજગઢ વડોદરાથી 

70 ટ્રક.મી. દૂર છે. િસાંદગીનાાં બ-ેત્રણ કારણો હતાાં : એક તો તેજગઢ ગજુરાત, મધ્ય પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર 

એમ ત્રણેના સીમાડા ઉિર છે. એક મીટ્રટિંગ િોઇન્ટ છે. તયાાં પત્રવેણી સાંગમ થાય છે આટ્રદવાસી સાંસ્કૃપતનો, 

અને સરસ મળેા થાય છે, કવાાંટના અને છોટા ઉદેપરુના. બીજુ ાં કે તેજગઢ નજીક જે ડુાંગર છે તે કોરાજના 

ડુાંગરમાાં આશરે ઈ.સ. પવેૂ 10,000થી 12,000 વર્ષો પવેૂનાાં પશલા-ણચત્રો છે. તયાાં લેકર-કોટેડ િૉટરી છે. 

તયાાંન ુાં માટીકામ, િછી કિડાાંન ુાં કામ, ણચત્રકામ, પિઠોરા એવો કલાનો સાંગમ છે. આ બધુાં મને ગમ્મ્ુાં. એ 

જગ્યાએ જવાનુાં નક્કી ક્ુું. 

 શરૂઆત નાની લાઇબ્રેરીથી કરી. એક શેલ્િ અને આશરે 500 સામાન્ય વાચકોને અનકુળૂ આવે એવાાં 

પસુ્તકો એક રૂમમાાં રાખ્યાાં. તયાાં લોકો આવવા લાગ્યા. િછી એકાદ વરે્ષ મેં તયાાંના જુવાપનયાઓને સમજાવ્્ુાં 

કે આિણે સાથે બસેીને વાત કરીશુાં. હુ ાં માત્ર સાાંભળીશ, બોલીશ નહીં. અને એ સાાંભળવાની પ્રટ્રક્રયાને આિણ ે

ટ્રડપ્લોમા નામ આિીશુાં તો િાંદર જણા તૈયાર થયા. એ િાંદર દોસ્તો સાથે રહ્યા બ ેવર્ષક સધુી, આ 1998થી 

2000 સધુીની વાત છે. અમકુ પ્રસાંગો મને ખાસ યાદ છે : શરૂઆતમાાં હુાં ભણાવતો હતો એમને, એટલ ેઆ 

જે પ્રટ્રક્રયા શરૂ હતી મારી સાાંભળવાની, તયારે પ્રશ્નો પવચારતો હતો. અમે સવારે દસ વાગ્યે શરૂ કરતા તે ઠેઠ 

સાાંજના છ સધુી. વચ્ચે કોઈક એકે નજીકના કુટુાંબમાાંથી મારા જમવાની વ્યવસ્થા કરેલી. દસ રૂપિયા આિીએ 

તો જમણ મોકલતા. હુાં જમતો તયારે અડધો કલાક મારા દોસ્તો રૂમ બહાર ઊભા રહતેા. જમણ પરુૂાં થતાાં 

અંદર આવતા. થોડા ટ્રદવસ િછી મને ખ્યાલ આવ્યો કે આ બધા જમતા નથી. ભખૂ્યા રહ ેછે. એટલે પવચા્ુું 

કે જ્યાાં સધુી ભખૂનો પ્રશ્ન છે તયાાં સધુી હુાં જમીશ નહીં. એમની સાથે વાત િણ નહીં કરી શકીશ. એટલે મેં 

િણ જમ્મયા વગર રહવેાનુાં નક્કી ક્ુું. 



 સવારે વડોદરા નીકળતાાં િહલેાાં જમવાનુાં. િછી રાતના બ-ેત્રણ થાય. ક્યારેક સાાંજ િછી િણ ચચાક 

ચાલતી જમ્મયા વગર એટલે at the foundation of knowledge that we generated there was hunger. તો 

ભખૂના િાયા િર તયાાં જ્ઞાન સજાક્ુાં. હવે એ જ્ઞાન શુાં હત ુાં? તો િાાંચ મદુ્દા આવ્યા અમારી સામે : આટ્રદવાસી 

ગામનો પવકાસ કરવો હોય તો શહરેની નકલ ન હોવી જોઈએ. ગામ શહરેની નકલ બનશે તો એનો પવકાસ 

ક્યારેય નહીં થાય. ગામનુાં િોતાનુાં એક આગવુાં સ્થાન છે અને રહવે ુાં જોઈએ. એનુાં વ્યગ્ક્તતવ જળવાવુાં 

જોઈએ. ગામ ભખૂમકુ્ત હોવુાં જોઈએ, કરજમકુ્ત હોવુાં જોઈએ. તે ગાળામાાં સાઠથી એકસો વીસ ટકા જેટલુાં 

વ્યાજ લઈન ેખાનગી શાહકુારો પધરાણ કરતા હતા. લોકોને કિડાાં નથી, જમવાનુાંનથી એવી ગ્સ્થપત હતી. 

ગામ ભખૂમકુ્ત અને સ્થળાાંતરમકુ્ત હોવુાં જોઈએ. પનરક્ષરતા એટલી હદ સધુી ના હોવી જોઈએ જેથી 

શોર્ષણની સાંભાવના રહ.ે દરેકે ગ્રેજ્્એુટ થવાની જરૂર નથી, થોડુાં લખતાાં આવડવુાં જરૂરી છે. 

 મારે એ સમયે તયાાંના સરકારી અપધકારીઓ સાથે મળવાનુાં થત ુાં હત ુાં. તયાાં એવુાં સાાંભળ્ુાં આ 

આટ્રદવાસીની િલાણી વસ્ત ુઉિયોગી છે, િલાણી ટ્રહતમાાં છે અથવા િલાણી ટ્રહતમાાં નથી. એક આટ્રદવાસી 

ભાઈ મળયા. એ ભાઈએ જણાવ્્ુાં, ‘સાહબે, આિણ ેતયાાં મહડુા વધારે થાય તો આિણે સખુી.’ મને લાગ્્ુાં આ 

સૌથી મોટી પવકાસની ટ્રિલોસોિી હતી અન ેએ મેં સ્વીકારી. It is a sacred tree, એટલે તયાાં મહડુો હોય તો 

કમ્મિાઉન્ડ બનાવવાની જરૂર નહીં. એ ઊગ ેછે, ટકે છે, અને દરેકને સખુ આિે છે. દરેક પ્રકારનુાં સખુ ્નુીક 

છે. હુાં િાન્સ ગયો હતો તયાાં એક દોસ્ત સાથે વાત થઈ : એમને જણાવ્્ુાં કે તમારે તયાાં જેટલી વાઈન બને છે 

તે િળોમાાંથી બને છે, માત્ર મહડુો એક છે જેનો દારૂ ફૂલથી બને છે. તે ્નુીક છે. આ બધુાં આટ્રદવાસીએ 

પવકસાવ્્ુાં છે તો એને િણ જ્ઞાન તરીકે સ્વીકારવુાં જોઈએ. તેનુાં સન્માન કરવુાં જોઈએ. 

 આ બ ેવર્ષક િછી મારા સાથી હતા એમણ ેનક્કી ક્ુું કે ભખૂમકુ્ત ગામ કરવુાં છે, કરજમકુ્ત ગામ 

કરવુાં છે તો આિણે કામ શરૂ કરીએ. એટલે ગામ કરજમકુ્ત કરવા અમે માઇક્રોકે્રટ્રડટ માંડળીઓ ઊભી 

કરવાની શરૂઆત કરી. તેમાાં લોકો િોતે બચત કરે. છ મટ્રહના િછી તયાાંની સ્થાપનક બેંકમાાં એમને પધરાણ 

આિી શકે એવી વ્યવસ્થા કરી. તયારે મહાંમદ ્નુસુનુાં નામ સાાંભળ્ુાં ન હત ુાં. મહાંમદ ્નુસુસાહબેને હુાં એકાદ 

વર્ષક િહલેાાં મળયો હતો. એમને આ બધી વાતો કરી. તેજગઢ આટ્રદવાસીનુાં િોતાનુાં મોડલે છે. પવચાર તયાાંથી 

શરૂ થયો. કારણ કે જરૂટ્રરયાત તયાાં હતી. એમાાં કોઈની નકલ નથી. કમકશીલ બનવાનો હતે ુહતો એટલે િણ 

નહીં. માત્ર એક જ કારણ : ખલૂા ટ્રદલથી આટ્રદવાસી ગામ તેજગઢ ગયો અને તયાાં જે જો્ુાં, તયાાં જે પવચારો 

આવ્યા એના આધારે કમકશીલ બનતો ગયો.  



 આજે હવે મને પરૂી ખાતરી છે કે જે કમકશીલ નથી એ સારા સર્જક િણ નથી બની શકતા. ટાગોર 

ખબૂ ઊંચી કક્ષાના બન્યા, એ કમકશીલ હતા. ડબ્લ્્.ુ બી. યેટ્સની આિણે વાત કરી એ િણ કમકશીલ રહ્યા. 

પ્રેમચાંદ કમકશીલ રહ્યા. જે કમકશીલ હતા એ કબીર, મીરાાં, તકુારામ અને નરપસિંહ અને પ્રતયક્ષ વ્યાસ િણ 

કમકશીલ રહ્યા. માત્ર મહાભારતની રચના નહીં, પ્રતયક્ષ એક્શનમાાં િણ વ્યાસ સામલે હતા. 

 એક-બે ઉદાહરણ આપુાં : ભાર્ષાનો મદુ્દો લીધેલો, એટલે સાટ્રહતય અકાદમીની પસરીઝ શરૂ કરી. પસુ્તકો 

આવતા રહ્યાાં. અઢાર ગ્રાંથો આવ્યા. ‘ઢોલ’ મેગેણઝન શરૂ ક્ુું. ગજુરાત રાજ્યમાાં ભીલી બોલાતી હતી. 

ણભલીજૂથની ભાર્ષાઓ છે એ ભાર્ષા બોલતા લોકોની સાંખ્યા 1991ના સેન્સસની સરખામણીમાાં 2001ના 

સેન્સસમાાં 90 ટકા વધી ગયેલી જોવા મળી. એટલે, િહલેાાં 50 લાખ લોકો ભીલી િોતાની ભાર્ષા છે, એવુાં 

કહતેા હતા. એ જ દાવો 2001માાં 95 લાખ લોકોએ કયો. 90 ટકાનો વધારો ! લોકો આ ભાર્ષા અમારી છે 

એવુાં કહતેાાં શરમાતા હતા. હવે એમને ગવક છે : આ અમારી ભાર્ષા છે. ભલે એ લખાતી નથી, ણલપિ વગરની 

છે. િણ જ્ઞાન વગરની તો નથી. ણલપિ નથી િણ જ્ઞાન તો છે. તો જ્યારે આ આંકડા બહાર આવ્યા 2005માાં, 

અણગયારની િાંચવર્ષી યોજના િહલેાાં કેન્રની એચ.આર.ડી. પમપનસ્રીએ મને બોલાવ્યો. કહ્ુાં દેશમાાં ભ ૂાંસાતી 

જતી ભાર્ષાઓ છે તેના માટે તમે એક સ્કીમ બનાવો. માળખુાં બનાવો. મેં એક ટ્રરિોટક તૈયાર કયો. પ્લાપનિંગ 

કપમશન અને મીપનસ્રીએ ટ્રરિોટક સ્વીકાયો. એના આધારે ભારત ભાર્ષા પવકાસ યોજના નામની એક યોજના 

કેન્ર સરકારે બનાવી. હવે એ યોજનાનો અમલ થયો કે નથી થયો, થયો તો કેટલો અસરકારક થયો વગેરે 

વગેરે અલગ પ્રશ્નો છે, િણ તેજગઢથી જે શરૂઆત થઈ હતી તે િૉણલસી લેવલ સધુી િહોંચી. 

 બીજો દાખલો 1998માાં અમે અણખલ ભારતીય પવમકુ્ત સમાજ સાંગઠનની પનપમિપત કરેલી. એમાાં 

િહલેાાં સાટ્રહતયકારો, સર્જકો હતા. લક્ષ્મણ ગાયકવાડ મહારાષ્ટ્રના, મહાશ્વતેા દેવી બાંગાળનાાં અને હુાં, િછી 

ભિેૂન ખખ્ખર સામેલ થયા. ગોપવિંદ પનહલાની આવ્યા, જ્યા બચ્ચન આવ્યાાં. ઘણા બધા જોડાતા ગયા. 

ડી.એન.ટી.ના પ્રશ્નો છે ત ેઆટ્રદવાસી પ્રશ્નોથી અલગ છે. આ લોકો ઉિર ખબૂ અન્યાય થયા છે. િોલીસ 

તરિથી મશુ્કેલી આવે છે. સ્સ્ટગ્મેટાઇઝ્ડ છે. કલાંટ્રકત જીવન જીવવાનુાં, જન્મથી મતૃ્ ુસધુી, મતૃ્ ુિછી િણ 

કારણ કે એમના માટે સ્મશાનની વ્્વસ્થા ગામમાાં મળતી નથી. અમે હોમ પમપનસ્રી અને હ્મુન રાઇટ્સમાાં 

ગયા. જેટલા વડાપ્રધાનો હતા એમની સાથે મળીને ચચાક કરી. મને યાદ છે કે હુાં વી.િી. પસિંહસાહબેને મળયો, 

ચાંરશેખરને મળયો, અટલ ણબહારી વાજિેઈને મળયો. ડૉ. મનમોહન પસિંહને મળયો. દરેકને જઈને આ સમાજ 

પવશે માટ્રહતી આિી. સમજાવ્્ુાં કે આ જુલમ છે, તે બાંધ કરો. આ કામ સરકાર જ કરી શકશે. કારણ કાનનૂ 

દ્વારા જુલમ થયો એ કાનનૂ દ્વારા જ બાંધ થઈ શકશ.ે કાનનૂ 1871નો ટ્રક્રપમનલ રાઇબ્સ ઍક્ટ- આ ખોટો 



કાનનૂ એમના ઉિર થોિવામાાં આવ્યો. રપવશાંકર મહારાજ જેના સદસ્ય હતા 1939માાં, એવા એક કપમશનની 

પનમણકુ થઈ હતી : અંત્રોલીકર કપમટી. 

 રપવશાંકર મહારાજ અને અંત્રોલીકર – એ બધાએ િરીને ગજુરાત અને મહારાષ્ટ્રમાાં જે જગ્યાએ આ 

લોકોના કૅમ્મિ હતા, બાંદીશાળાઓ હતી, સેટલમેન્ટ કહવેાત ુાં હત ુાં એનો ખબૂ ઊંડાણથી અભ્યાસ કયો. 

અંત્રોલીકર કપમટીનો ટ્રરિોટક  સાંગીન હતો. મબુઈ સરકારે એમનો ટ્રરિોટક સ્વીકાયો. તયાર િછી આઝાદી મળી. 

એ ટ્રરિોટક આધારે કેન્ર સરકારે આયાંગર કપમટી બનાવી. આ કપમટીએ, અંત્રોલીકરના ટ્રરિોટકનો આધાર 

લઈને એક રાષ્ટ્રવ્યાિી ટ્રરિોટક બનાવ્યો. એના આધારે 1871નો કાનનૂ હતો એ રદ કરવામાાં અવ્યો. જે 

િહલેાાં નોટ્રટિાઇડ હતા એમને ટ્રડનોટ્રટિાઇડ બનાવવામાાં આવ્યા. િણ 1952 િછી ટ્રડનોટ્રટટ્રિકેશન થ્ુાં 

તયારથી લગભગ સદીના અંત સધુી બીજુ ાં કશુાં જ આ લોકો માટે થ્ુાં નથી. સામાજજક, માનપસક જે િેર 

આવવો જોઈતો હતો તે ણબલકુલ નથી. આવ્યો. એટલે લગભગ રોજે અન્યાય અને અસટ્રહષ્ટ્ણતુાના ટ્રકસ્સા 

જોવા મળે છે. 

 ટ્રદલ્હીમાાં તો જ્યારે કોઈ જગ્યાએ ચોરી થાય તો તરત બીજે ટ્રદવસે છાિામાાં આવે કે નજદીકના જ 

કોઈ િારધીએ ચોરી કરી. આ ખોટુાં છે. આિણે તયાાં કોઈ બીજા પ્રકારની હરેાિેરી કરે તો કોમનુાં નામ િાટીલ 

કે રેડ્ડી કે મહતેા સમાજે ક્ુું એવુાં તો નથી કહતેા. તો શા માટે િારધીનુાં નામ આવે. સાાંસીનુાં નામ આવે, 

છારાઓનુાં નામ આવે છે ? આ બધુાં ખોટુાં છે. સામાન્ય છારા બાળક, પ્રપતભાશીલ હોય તો િણ એને સ્કલૂમાાં 

અથવા કૉલેજમાાં ભણવામાાં મશુ્કેલી ઊભી થાય છે. એક સાંમેલનમાાં એક િારધી બહને આવ્યાાં હતાાં. સારાાં 

ગાયક હતાાં. 1998ની આ વાત છે. આ બહને મુાંબઈનાાં હતાાં. અમે એમને ટ્રટટ્રકટ મોકલાવી અને થોડાાં નાણાાં. 

આ બહનેે નવી સાડી ખરીદેલી. તો મુાંબઈમાાં િોલીસે આ બહનેની સાડી કાઢી લીધી : તમારી િાસે સાડી 

આવી ક્યાાંથી ? આિણ ેમહાભારતમાાં વાાંચીએ છીએ રૌિદીનુાં વસ્ત્રહરણ થ્ુાં. આિણા જમાનામાાં િણ આ જ 

થઈ રહ્ુાં છે. અને આવુાં દરેક ડી.એન.ટી.ને રોજે ભોગવવુાં િડ ે છે. અમે અતયાર સધુી કસ્ટોટ્રડયલ ડથેના 

ટ્રકસ્સા સામે સાંખ્યાબાંધ કોટક કેસ કયાક. િોલીસ અકાદમીમાાં જઈને િણ ચેતનાજાગપૃતનુાં કામ ક્ુું. અંતે 

વડાપ્રધાને કપમટી નીમી ટી.એ.જી. નામની, અમે ટ્રરિોટક  બનાવ્યો. આ ટ્રરિોટકનો સરકાર દ્વારા સ્વીકાર થશે. 

લગભગ આવતા છથી આઠ મટ્રહનામાાં એક નવો કાનનૂ આવશે. આયાંગર કપમટી િછી 2013માાં, એટલ ે કે 

સાઠથી પસત્તેર વર્ષો િછી આ લોકો માટે નવી વ્યવસ્થા થશે એવી આશા છે. ખબર નથી થશે કે નહીં. િણ 

જે અમારે કામ કરવુાં હત ુાં તે પરુૂાં ક્ુું. હુ ાં સાધ ુનથી, િણ એટલુાં તો કહી શકીશ કે ડી.એન.ટી.ના પવર્ષયમાાં 

પનષ્ટ્ઠાથી િોતાનુાં કમક ક્ુું છે. નવી િેઢીના ્વુાઓએ આ સાંઘર્ષક પ્રટ્રક્રયા આગળ લઈ જવી જોઈએ. 



 1999માાં રાઇબલ પમપનસ્રીની પનપમિપત થઈ. આિણે તયાાં દેશની વસ્તીના 9 ટકા લોકો આટ્રદવાસી છે. 

ગજુરાતમાાં 15 ટકા, ઓટ્રરસ્સામાાં 23 ટકા, મધ્ય પ્રદેશમાાં 21 ટકા લોકો આટ્રદવાસી છે. આટ્રદવાસીઓએ જે 

ભોગ-િાળો આઝાદીની લડતમાાં આપ્યો એવો ભાગ્યે જ બીજા કોઈ વગક આપ્યો હશે. અઢારમી સદીના મધ્ય 

િછી આટ્રદવાસીઓએ અંગ્રજેો સામે સાંઘર્ષક શરૂ કયો હતો. આિણે ઇપતહાસ તરિ તટસ્થતાથી જોઈશુાં તો એક 

લક્ષણ ખાસ ધ્યાનમાાં આવશે : તેઓ મેન્ટલી કોલોનાઇઝ નથી થયા, એટલે જે મેકૉલેથી િીટ્રડત નથી એ 

માત્ર આટ્રદવાસીઓ છે. ખરા અથકમાાં જે કોલોનાઇઝ નથી થયા તે આઝાદ છે. આજે િણ આિણા સમાજે 

આટ્રદવાસીઓ િાસેથી ઘણુાં બધુાં શીખવા જેવુાં છે : ખાસ કરીને ણચિંતનના સ્તરે.  

 મખુ્ય તો આટ્રદવાસીની િોતીકી સામાજજક રચના છે : એમનાાં તાંત્રો, શાસ્ત્રો, પવચારો, એના મળૂમાાં 

એક પવચાર છે કે I belong to the earth, not that the earth belongs to me. અન્ય સમાજમાાં માન્યતા એવી છે 

કે પથૃ્વી તો આિણી માણલકીની છે એટલે ઉતખનન કરીએ, જે રીતે કાિવુાં છે, છેદવુાં છે એ રીતે કરીએ. પથૃ્વી 

િર માનવીએ આક્રમણ ક્ુું. ક્લાઇમેટ ચેઇન્જ અને ગ્લોબલ વૉપમિંગના આવનાર સમયમાાં આટ્રદવાસીની 

જીવનદૃસ્ષ્ટ્ટ સ્વીકારવા પસવાય દુપનયા સામે બીજો કોઈ આરો નથી. ગયા બ ેદાયકામાાં ક્યારેય આટ્રદવાસી 

પ્રતયે મેં એવુાં નથી પવચા્ુું કે એ િછાત છે. હાંમેશાાં એવુાં પવચા્ુું કે મારુાં િછાતિણુાં આટ્રદવાસી સામે કઈ 

રીતે ઓછાં કરવુાં? હુાં અંગ્રજેીમાાં બોલુાં છાં એટલે પવકપસત અને એ અંગ્રેજી નથી બોલતા એટલ ેઅણપવકપસત 

એવુાં માનવુાં મખૂકતા છે. એટલે કહુાં છાં : જે મેકૉલેથી િીટ્રડત નથી, તેઓ માનપસક રીતે આઝાદ છે. 

 1999માાં ખાસ પમપનસ્રી બની તયાાં સધુી આટ્રદવાસીની કોઈ િૉણલસી હતી નહીં. પસવાય કે વેટ્રરયર 

એલ્લ્વને બનાવેલી. વેટ્રરયર એલ્લ્વન હતા ગાાંધીજીના ભક્ત. ઇંગ્લેન્ડમાાં િી.એચ.ડી. મેળવી િછી પનૂા 

આવ્યા. પનૂાથી એક-બે વર્ષકમાાં કાંટાળી ગાાંધીના સાબરમતી આશ્રમમાાં આવ્યા. ગાાંધીએ વેટ્રરયર એલ્લ્વને 

ઠક્કરબાિા િાસેથી આટ્રદવાસી પવશે કશુાં શીખવાનુાં સચૂન ક્ુું. ઠક્કર બાિાએ એલ્લ્વનને મધ્ય પ્રદેશ 

મોકલ્યા. વેટ્રરયર આઝાદ પ્રકૃપતના હતા. ગાાંધીજીનાાં અમકુ તતતવો, ખાસ કરીને પશસ્તનાાં તતતવો એમને િાવે 

એમ નહોતાાં. થોડાક કાંટાળીને િાછા આવ્યા. ગાાંધીજીને કહવેા કે કદાચ આ કામ એ લાાંબા સમય સધુી નહીં 

કરી શકે. તયારે મુાંબઈ મણણભવનમાાં બાપ ુ હતા તયાાં ગયા. સાાંજનો સમય હતો. ગાાંધીજીએ કહ્ુાં : આિણ ે

આવતી કાલ ે સવારે વાત કરીશુાં. એલ્લ્વન ટેરેસ ઉિર સઈૂ ગયેલા. રાતના ત્રણ વાગે િોલીસ આવી 

ગાાંધીજીન ેિકડી યરવડા જેલમાાં લઈ ગઈ લાાંબા સમય સધુી. જેલ જતાાં િહલેાાં બાપએુ એક ણચઠ્ઠી લખી. 

લખ્્ુાં એલ્લ્વનને ખાસ કે તમે તમારુાં કામ ચાલુાં રાખશો. એના આધારે એલ્લ્વન િરીથી છત્તીસગઢ ગયા અને 

આશરે િાાંત્રીસ વર્ષક સધુી એમનુાં કામ ચાલ ુચાલ ુરહ્ુાં. 

 આઝાદી િછી એલ્લ્વનને આિણા દેશનુાં સન્માનનીય નાગટ્રરકતવ, ઑનરરી પસટ્રટઝનપશિ આિવામાાં 

આવી. The first non-Indian who got honorary citizenship of India was Verrier Elwin. સારા સર્જક હતા. 



લખતા હતા. અંગ્રજેી સાટ્રહતય અકાદમીની સ્થાિના થઈ અને અંગ્રેજી સાટ્રહતય માટેનો િહલેો અવૉડક વેટ્રરયર 

એલ્લ્વનને આિવામાાં આવ્યો. એલ્લ્વને આટ્રદવાસીની િોલીસી બનાવેલી, એ નેહરુએ સ્વીકારી. એલ્લ્વને એનુાં 

િાંચશીલ નામ આપ્્ુાં હત ુાં. તો આ િાંચશીલમાાં એલ્લ્વને કહ્ુાં હત ુાં કે તમે આટ્રદવાસીને તકલીિ આિશો નહીં. 

એમને રહવેા દો, એમની રીતે જીવવા દો. બહારથી વધારે એલ્ન્જપનયર તયાાં મોકલશો નહીં. એમનો પવકાસ 

કઈ રીતે થાય એ િોતે નક્કી કરશે. એમને એ કરવા દો. િણ આ થઈ 1950-55ની વાત. 

 1999 સધુી ઘણા બદલાવ આટ્રદવાસીના જીવનમાાં અને દેશમાાં આવ્યા. તયાાં સધુી આ નીપત ઉિર 

પનુ:પવચાર થયો ન હતો. પમપનસ્રી આવી 1999માાં. તયારે એન.ડી.એ. સરકારે નક્કી ક્ુું કે આટ્રદવાસી 

માટેકોઈ િૉણલસી બનાવવી. િણ િૉણલસી બનાવવી એટલે િૉણલસી બનાવવા એક દસ્તાવેજ તૈયાર કરવો. 

દરપમયાન ધ્યાનમાાં આવ્્ુાં કે આ પ્રકારે એક ટ્રરસ્સ્રસ્ક્ટવ િૉણલસી હશે તો ઠીક રહશેે નહીં. કારણ કે દરેક 

રાજ્યમાાં આટ્રદવાસીની િટ્રરસપથપત અલગ અલગ છે. આ તમામ િટ્રરગ્સ્થપતના મળૂમાાં પ્રશ્ન છે : 

આટ્રદવાસીની જે જમીન િોરેસ્ટ ખાતા િાસે છે અથવા િોરેસ્ટ ખાતાની જમીન આટ્રદવાસી િાસે છે - આ બાંન ે

વસ્ત ુસરખી કરવી જોઈએ. તે માટે કેન્ર સરકારે િોરેસ્ટ જમીન િરનો કાયદો જારી કયો. 

 અહીં એક નાનકડી િાશ્વકભપૂમકા આપુાં. 1860માાં િાન્કો-પ્રપુસયન ્દુ્ધ ્રુોિમાાં થ્ુાં.િાન્સ અને જમકની 

વચ્ચે. એમાાં ઘણા ્રુોિના દેશો સામેલ હતા. લગભગ એ ્દુ્ધ દ્વારા જ જમકનીનો જન્મ થયો. કારણ કે 

િહલેાાં એ પ્રપુસયા હત ુાં. એ ્દુ્ધના અંતે નક્કી ક્ુું જમકની િોરેસ્ટ ટ્રડિાટકમેન્ટ પનમાકણ. કરશે, જેના આધારે 

ટ્રટમ્મબરના અમયાકટ્રદત વિરાશથી નૌકાદળ નક્કી તૈયાર કરી શકાય. હવે આ જ્યારે જમકનીએ નક્કી ક્ુું, 

એના (પ્રપતશોધ બાંગાળીમાાં કહવેાય, અંગ્રેજીમાાં ટ્રરવેન્જ – ઍક્શન, ટ્રરસ્િૉન્સ) પવરોધમાાં ઇંગ્લેન્ડ ેનક્કી ક્ુું કે 

એ િોરેસ્ટ ટ્રડિાટકમેન્ટ ઊભાાં કરશે, નેવી બનાવવા. િણ અંગ્રેજો િાસે જમીન હતી નહીં. નાનો દેશ છે એટલ ે

અંગ્રેજોએ એમના િોરેસ્ટ ટ્રડિાટકમેન્ટનુાં ભારતમાાં પનમાકણ ક્ુું. આશરે બ ેતપૃતયાાંશ ટ્રહસ્સાની આિણા દેશની 

જમીન િોરેસ્ટને સોંિી દીધી, જેને અંગ્રેજીમાાં સોવટ્રરન ડોમેઇન કહવેાય છે. એટલ ેજેના િર રાણી અથવા 

રાજાનો અપધકાર. નદી હોય તો એની ઉિર અપધકાર મચ્છીમારોનો નહીં િણ રાણી કે રાજાનો હોય. તો 

મોટાભાગની જમીન આિણાાં દેશની રાતોરાત, હજારો લોકો જ્યાાં ખેતી કરતા હતા એ જમીન અંગ્રેજ રાણીની 

માણલકીની થઈ ગઈ. િોરેસ્ટ ટ્રડિાટકમેન્ટે િહલેાાં બળવો કયો. જમીન માત્ર એવી નહીં જ્યાાં વકૃ્ષો અથવા 

જ ાંગલ હોય. િોરેસ્ટ શબ્દના ટ્રડક્શનરીમાાં બ ેઅથક છે : એક તો બાંચ ઓિ રીઝ અને બીજો એવી જમીન, જે 

જ ાંગલખાતા િાસે હોય. જ્યાાં એક વકૃ્ષ નહીં, ઘાસનુાં તણખલુાં િણ નહીં એવી જમીન િણ િોરેસ્ટ ટ્રડિાટકમેન્ટ 

િાસે હોય એ પ્રકારની વાત હતી. 



 અહીં જે સમાજ રહતેો હતો એ બધાની યાદી અંગ્રજેોએ બનાવી અન ે એવા સમાજોને લીગલી 

રાઇબ્સ નામ આપ્્ુાં. એ િહલેાાં આિને તયાાં િલાણા રાઇબ્સ છે, િલાણા નૉન-રાઇબ્સ છે, એવુાં હત ુાં નહીં. 

આિણા વાલ્મીટ્રક કોણ હતા? આટ્રદવાસી આિણા મહાકપવ. એટલે આવા તો ઘણા ઇપતહાસમાાં ટ્રકસ્સા છે, 

જ્યાાં સામાજજક ભેદ હતો નહીં. એ ભેદ અંગ્રેજોએ ઊભો કયો. આટ્રદવાસી માટે પવકાસ નીપત બનાવતાાં િહલેાાં 

સરકારને લાગ્્ુાં કે આટ્રદવાસી જમીનના પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવવો જોઈએ. કારણ કે આટ્રદવાસીની જમીનની 

માણલકી તો અંગ્રજેોએ લઈ લીધી હતી. આટ્રદવાસીને જમીન આિવામાાં આવી તે અન્ય ભારતીય નાગરીકોન ે

જમીનના અપધકાર જે પ્રકારે આિવામાાં આવે છે એનાથી અલગ હોય છે. અલગ એટલા માટે કે આટ્રદવાસીને 

જમીનનો સરિેસનો અપધકાર છે, સાંપણૂકતાનો અપધકાર નથી. આટ્રદવાસી તયાાં ટેનન્ટ છે. ખેતી કરી શકે, 

િોતાનાાં બાળકોને જમીન સિુરત કરી શકે, િણ જમીનનુાં વેચાણ કરી શકે નહીં. It is heritable but non 

transferable. સામાન્યત: આિણે કોઈક જમીન ખરીદીનુાં વેચાણ કરીએ છીએ તયારે એના દસ્તાવેજમાાં 

લખવામાાં આવ ે છે : િાતાળથી આકાશ સધુી, તમારો અપધકાર છે. િણ આટ્રદવાસીના દસ્તાવેજમાાં 

િાતાળથી આકાશ સધુીનો અપધકાર નથી, માત્ર સિાટીનો છે. આ એક unequal citizenship છે. આ પવશેનો 

પવચાર કરવો હતો તયારે આિણી કેન્ર સરકારે અન્ય પનષ્ટ્ણાતો બોલાવ્યા. એમાાં મને િણ બોલાવ્યો. 

વડાપ્રધાન સાથે લગભગ િાાંચથી છ કલાક ચચાક થઈ. બે વાર આ પ્રકારે ચચાક થઈ. એમાાં જે મસુદ્દો તૈયાર 

થયો એ િાલાકમેન્ટની જૉઇન્ટ કપમટી િાસે ગયો. એના ઉિરના આક્ષિેો-પવરોધો વગેરે પવચારમાાં લઈ કાયદો 

તૈયાર થયો, જે અતયારે અમલમાાં છે. 

 આિણ ે વનાકક્યલુર નામનો શબ્દ વાિરવાનો ચાલ ુ રાખ્યો છે. આ શબ્દનો અથક ત ે ભારતીય 

ભાર્ષાઓ. ભાર્ષા તો આિણો પ્રાચીન શબ્દ છે. િાણણનીથી એ ભાર્ષા છે. ભાર્ષા શબ્દનો અથક અવાજ (અથવા 

લેંગ્વેજ) થાય છે. આઈડસે્ન્ટટી, વોઇસ અને લેંગ્વેજ – આ ત્રણે અથકમાાં ‘ભાર્ષા’ શબ્દનો વિરાશ કરવાનુાં મેં 

નક્કી ક્ુું. ભારતીય ભાર્ષાઓ સાથે એક સાંબાંધ તો હતો જ, ‘સેત’ુ દ્વારા ભારતીય ભાર્ષાથી એની શરૂઆત 

થયેલી. િણ મનમાાં એવુાં િણ હતુાં કે માત્ર આટ્રદવાસીની નહીં, અન્ય તમામ ભાર્ષાઓ સાથે રહીને કાંઈક કામ 

કરવુાં જોઈએ. 

 શરૂઆત તો મારા િોસ્ટ્પુનવપસિટી ટ્રદવસોથી થઈ હતી. 2010માાં અમે એક મોટા સાંમેલનનુાં 

આયોજન ક્ુું. ભાર્ષાકેન્રમાાં લગભગ 320 જેટલા ભાર્ષાના પ્રપતપનપધઓ આવ્યા. તયાાં એવુાં નક્કી થ્ુાં કે 

ભારતીય ભાર્ષાઓનો સવે તૈયાર કરીશુાં. 100 વર્ષક િહલેાાં જ્યોર્જ ગ્રીયસકન જે આઇટ્રરશ હતા, એમણે આ સવ ે

કયો હતો. તયાર િછી ભારતીય ભાર્ષાઓનો સવે થયો નથી. આઝાદી િહલેાાં આ ચચાક શરૂ થયેલી. 

ગાાંધીજીએ ટ્રહિંદુસ્તાની વાિરવાનુાં સચૂન ક્ુું હત ુાં. ખબૂ જ અગતયની એ વાત હતી, િણ 19મી સદીના 



આરાંભમાાં આિણે તયાાં પપ્રન્ટીંગની શરૂઆત થઈ. અમકુ ભાર્ષાઓનુાં પપ્રસ્ન્ટિંગ થોડુાં િહલેુાં થ્ુાં હત ુાં. અઢારમી 

સદીના છેલ્લાાં વર્ષોમાાં થ્ુાં હત ુાં. િોટુકગલથી એક પપ્રસ્ન્ટિંગ મશીન ભલૂેચકેૂ ગોવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં જેમાાં કન્નડનુાં 

પપ્રસ્ન્ટિંગ િહલેાાં થ્ુાં હત ુાં. િછી બાંધ થઈ ગ્ુાં. કારણ પપ્રસ્ન્ટિંગ મશીન રોમનમાાં હતાાં. ભારતીય ભાર્ષાઓના 

ટાઇિ બનાવી ભારતીય ભાર્ષાઓમાાં પપ્રસ્ન્ટિંગ કરવાની શરૂઆત િોટક પવણલયમ્મસ, કલકત્તામાાં થઈ. તયાાં ત ે

સમયની અંગ્રેજ સરકારે, લાલજુીલાલ નામના અપધકારીની પનમણકૂ કરી હતી. આ લાલજુીલાલસાહબેે િહલેી 

વાર ટ્રહિંદીમાાં અને અન્ય બધી ભાર્ષાઓ છે તેનુાં પપ્રસ્ન્ટિંગ ક્ુું. જે ભાર્ષાઓનુાં પપ્રસ્ન્ટિંગ થ્ુાં એ ભાર્ષાઓમાાં 

અતયારે જેને આિણ ેણલટરેચર કહીએ છીએ, એ શબ્દ લેટર સાથે જોડાયેલો છે. એટલે અક્ષર, જેમાાં મટુ્રરત 

અક્ષર એ ણલટરેચર. 

 તકુારામ, કબીર, મીરાાં, એટલુાં જ નહીં િણ વેદ, વાલ્મીટ્રક આ બધા ણલટરેચરમાાં ન આવે આ 

ડટે્રિપનશનથી કેમ કે એ મૌણખક િરાંિરા. ભાર્ષામાાં મટુ્રરત સાટ્રહતય એ જ માત્ર ભાર્ષા અને અન્ય તે બોલીઓ, 

એવી ખોટી માન્યતા ઊભી થઈ. આિણ ેતયાાં ગરાપસયા ભીલોમાાં મહાભારત િણ છે અને રામાયણ િણ છે. 

ગરાપસયામાાં ભગવાનદાસ િટેલ કહ ે છે તેમ ચાર ચાર જેટલાાં મહાકાવ્યો છે. મારી માટ્રહતી છે તયાાં સધુી 

ગજુરાતીમાાં િણ એ પ્રકારનાાં મહાકાવ્યો નથી. સરખામણીની અહીં વાત નથી, િણ ગરાપસયા ભીલોની 

બોલી કહવેાય કે ભાર્ષા? આ એક પવચારવા જેવો પ્રશ્ન છે. મુાંડારી ભાર્ષા ઑસ્સ્રક ઓટ્રરજજનની એટલે આશરે 

સાતથી આઠ હજાર વર્ષકની િરાંિરા ધરાવતી ભાર્ષા. એને કહવેી ભાર્ષા કે માત્ર બોલી? 

 ઇંગ્લેન્ડ જેવા નાના દેશમાાં પનમાકણ થયેલાાં ભાર્ષાશાસ્ત્રો િાસે આિણા જેવા પવશાળ દેશની 

પવપવધતાવાળી ભાર્ષાઓની િરખ કરવાનુાં સામથ્યક હત ુાં નહીં, છતાાં એ મયાકટ્રદત અથકથી જ પ્રેરાઈને આિણ ે

ભાર્ષા તરિ જોવાની દૃસ્ષ્ટ્ટ ચાલ ુરાખી. િટ્રરણામે માત્ર મટુ્રરત તેટલુાં જ સાટ્રહતય, એ જ ભાર્ષા અને જેનુાં મરુણ 

નથી એ ભાર્ષા નહીં એવી ધારાણા સ્વીકારવામાાં આવી. આઝાદી િછી આિણે તયાાં અલગ અલગ રાજ્યોની 

સ્થાિના થઈ. ભાર્ષાવાર પ્રાાંતરચના. અહીં િણ જેમાાં મટુ્રરત સાટ્રહતય છે એવી ભાર્ષાઓને પ્રાાંત આિો, જેનુાં 

મટુ્રરત સાટ્રહતય નથી એને પ્રાાંત નહીં! ધારો કે ગોંડ લોકો છે, સાંથાલ લોકો છે એમને તે સમયે જો એક રાજ્ય 

આપ્્ુાં હોત તો ખબૂ સારુાં થાય. િણ તે નહીં મળ્ુાં. તેથી સાંથાલ અને ગોંડ લોકોના પવકાસના પ્રશ્નો ઊભા 

થયા. આ ભાર્ષાઓનુાં આખુાં જે માળખુાં છે આિણા દેશમાાં એનો અભ્યાસ થવો જોઈએ. ગ્રીયસકનસાહબેે 100 

વર્ષક િહલેાાં કયો ભારાતીય ભાર્ષામાાં, એ સવેમાાં આશરે 180 ભાર્ષા અને 550 ઉિભાર્ષા કે બોલીનો ઉલ્લખે 

હતો. આિણે તયાાં 2006માાં કેન્ર સરકારે એક સપમપતની પનમણકૂ કરી. મને એનો ચેરમેન બનાવ્યો તયારે મેં 

જેટલી નોંધ છે, જેટલી માટ્રહતી છે એના આધારે આશરે 403 ભાર્ષાની યાદી બનાવેલી જેન ેપ્રોતસાહનની 

જરૂર છે અને પ્રોતસાહન ન મળવાથી જે મરવા િડી છે. 



 બાયોડાઇવપસિટી જેટલા પ્રમાણમાાં ઓછી થાય ણબલકુલ એટલા જ પ્રમાણમાાં ભાર્ષા ઓછી થાય છે. 

કારણ કે દરેક ભાર્ષામાાં બાયોડાઇવપસિટીનુાં જ્ઞાન હોય છે. ટ્રહમાલયની જેટલી બોલીઓ કે ભાર્ષા છે એ બધીમાાં 

આશરે 160 શબ્દો છે, બરિ માટે. એસ્કીમો લોકો િાસે 30 શબ્દ છે. બરિ કાદવવાળા િાણીમાાં િડતો હોય 

તો તે માટે અલગ શબ્દ છે. બરિ િડતી વખતે કદાચ જો આકાશનો રાંગ ભરૂો હોય તો તે માટે ટ્રકન્નોર 

ભાર્ષામાાં અલગ શબ્દ છે. ઇકોલોજીનુાં જ્ઞાન કોઈ િાસે હોય તો લગભગ વધમુાાં વધ ુજ્ઞાન બોલીઓ િાસે છે, 

નહીં કે શાસ્ત્રજ્ઞો િાસે. અને એ જ્ઞાન જ્યારે ભ ૂાંસાત ુાં જાય છે તયારે ઇકોલોજીનો િણ પવનાશ થાય છે. આ તો 

સીધો સાંબાંધ છે કોઈ આડકતરો સાંબાંધ નથી. જે પ્રમાણ ેવકૃ્ષો અને બાયોડાઇવપસિટી ઓછાાં થાય એ જ પ્રમાણ ે

ભાર્ષા ઓછી થાય અથવા ભાર્ષાઓ ઓછી થાય. ભાર્ષા ઓછી થાય તો બાયોડાઇવપસિટી જતી રહવેાથી 

દુપનયા માત્રમાાં એક જ ભાર્ષા, એક િહરેવેશ, એક જ પ્રકારે જમવાની રીત રહવેાની. રેણગસ્તાનમાાં રહો કે 

ટ્રહમાલયમાાં રહો, એક પ્રકારનો ખોરાક ખાશો તો માત્ર િાયદો થશે તો િામાકસ્્ટુ્રટકલ ઇન્ડસ્રીઝને થશે, બીજા 

કોઈને નહીં. આ બધુાં જાણ્યા િછી બધી ભાર્ષાઓનો સવે કરવાનુાં અમે નક્કી ક્ુું એ કામ અતયારે ચાલ ુછે. 

 હુાં દરેક રાજ્યોમાાં િરતો રહુાં છાં. તયાાં વકકશોિ લઈને, તયાાંના સ્થાપનક લોકોને પ્રોતસાહન આિી, 

એમની િાસેથી માટ્રહતી ભેગી કરુાં છાં. મારી એક ઇચ્છા છે આિણા દેશનો એક સવકગ્રાહી ભાર્ષાકીય કેટલોગ 

તૈયાર થાય. આ કામન ે અમે િીિલ્સ ણલિંગ્ગ્વસ્સ્ટક સવે ઑિ ઇસ્ન્ડયા નામ આપ્્ુાં છે. એટલે સરકારની 

નજરથી નહીં, જે ભાવકો છે એમની નજરથી જોવુાં જોઈએ. હુાં કહીશ કે ગજુરાતી મહાન ભાર્ષા છે અને 

ગજુરાતી ભાર્ષાનુાં મરણ શક્ય નથી. કારણ કે િાાંચ કરોડ ગજુરાતીના ગજુરાતનો આપથિક પવકાસ છેલ્લાાં 150 

વર્ષકથી થયો છે. ગજુરાતી આટ્રિકા ગયા, ઇંગ્લેન્ડ ગયા, ઓસ્રેણલયા ગયા. કામ કરવાની ટેવ િાછલાાં 150 

વર્ષોમાાં ગજુરાતીની બદલાઈ ગઈ છે અને ખબૂ ટ્રદલ દઈ લોકો કામ કરે છે. તે રીતે અંગ્રેજ કામ નથી કરતા. 

તો આિણે તયાાં જે સાંિપત્ત પનમાકણ થઈ એને લીધે આિણી ગજુરાતી ભાર્ષાને ભય નથી. છતાાં આ ગજુરાતી 

ભાર્ષા માટે િણ એક ભયસ્થાન છે : આિણા ડોમેઇન ઑિ લેંગ્વેજ ઓછા થતા જાય છે. ખાસ કરીને બોલી 

સાથેનો સાંબાંધ ઓછો થતો જાય છે. માતભૃાર્ષામાાં ભણાવતી એવી પનશાળની સાંખ્યા ઓછી થતી ગઈ. કોઈ 

ઉત્તમ પ્રકારની હાઈસ્કલૂ ગજુરાતીમાાં નથી. ગજુરાતી ભાર્ષા માટે જે પવપવધ ડોમેઈન હોવો જોઈએ એમાાં 

અતયારે ઓટ આવવાથી ગજુરાતીને િણ ભયસ્થાન છે. એક સરસ ગજુરાતી વાક્ય, અંગ્રેજી શબ્દના વિરાશ 

વગર બોલી શકે એવા ્વુાનોની સાંખ્યા ઓછી થતી જાય છે. 

 મને િન્ટલાઇનના એક સાંિાદકે પ્રશ્ન પછૂયો કે આિણ ેતયાાં ટેકપનકલ પશક્ષણ માતભૃાર્ષામાાં આિીએ 

તો શુાં થશે? મેં કહ્ુાં સારુાં જ થશે. તો એ ભાઈએ પછૂ્ુાં એ શક્ય છે? મેં જણાવ્્ુાં રપશયામાાં એલ્ન્જપનયસક 

રપશયન ભાર્ષામાાં ભણ ેછે, જમકનીમાાં જમકન ભાર્ષામાાં ભણે છે, િાન્સમાાં િેન્ચમાાં ભણ ેછે, તો આિને તયાાં િણ 



ટ્રહિંદીમાાં, ગજુરાતી, મરાઠી, બાંગાળીમાાં ણબલકુલ શક્ય છે. િણ આિણા દેશના સાાંસ્કૃપત આતમપવશ્વાસે 

કોલોપનયલ સમયમાાં જે માર ખાધો એને લીધે આ ગ્સ્થપત છે. તેજગઢમાાં હુાં ભાર્ષાવન પનમાકણ કરી રહ્યો છાં. 

એટલે દરેક વકૃ્ષ ભાર્ષા બોલે તે રીતે, દરેક ભાર્ષા બોલવાવાળાાં વકૃ્ષોમાાં થઈને નાનુાં બાળક િસાર થાય તો 

ભાર્ષાની પવપવધતાનો એને ખ્યાલ આવતો રહ.ે 

મારો સાંબાંધ િાાંચ અલગ સાંસ્થાઓ સાથે રહ્યો છે. તેજગઢમાાં આટ્રદવાસી અકાદમી છે, જે આટ્રદવાસી 

િોતે ચલાવે છે. તયાાં આટ્રદવાસીને લગતા પવર્ષયનુાં ભણતર થાય છે. તયાાં એક જ્ઞાનનુાં ક્ષેત્ર પવકસાવવાનુાં શરૂ 

થ્ુાં છે, જેને એન્રોિોલેજી કહવેામાાં આવે છે. તો અમે રીવસક એન્રોિોલોજી, નવૃ ાંશશાસ્ત્રથી સામેનુાં જોવાવાળાં 

આટ્રદવાસીનુાં એક શાસ્ત્ર છે એનો પવકાસ કરી રહ્યા છીએ. નવૃ ાંશશાસ્ત્રમાાં, દુપનયાના લોકો આટ્રદવાસી તરિ 

જુએ છે. મારુાં મન કહ ેછે હવે આટ્રદવાસી િોતે દુપનયા સામે જોઈને કહ ેકે : અમારામાાં જે સારા ગણુ છે એ 

તમે લઈ લો અને અમે આિી શકીએ છીએ તો તમે એ સ્વીકારો. તયાાં સરસ લાઇબ્રેરી છે, મ્મ્ણુઝયમ બનાવ્્ુાં 

છે. જે રીતે તેજગઢમાાં ‘વાચા’ નામનુાં મ્મ્ણુઝયમ બનાવ્્ુાં તે જ રીતે ટ્રહમાલયમાાં એક મ્મ્ણુઝયમ બનાવ્્ુાં છે. 

11 હજાર ફૂટની ઊંચાઈ િર કેલોંગ નામનુાં ગામ છે, તયાાં એક કોમ્મ્પુનટી મ્મ્ણુઝયમ બનાવ્્ુાં છે. તયાાંના જ 

લોકો એ ચલાવે છે અને આ દુપનયાનુાં સૌથી ઊંચાઈ િર આવેલુાં મ્મ્ણુઝયમ છે. મને ઉિરવાળાએ આ તક 

આિી, સારુાં લાગે છે. ટ્રહમલોક નામની બીજી સાંસ્થા સાથે હુાં જોડાયેલો રહ્યો જે મેં સ્થાિેલી છે, ટ્રહમાલયન 

કોમ્મ્પુનટીનો અભ્યાસ કરવા : અિધાપનસ્તાનથી લઈ અરુણાચલ સધુી. કારણ કે આ એક સળાંગ ભૌગોણલક 

પ્રદેશ છે. આજના દેશ તો િછીથી બન્યા. ટ્રહમાલય એ િહલેાાંથી છે. આ રાજકીય રેખાની કલ્િના નાનાાં 

બાળકો જેવી છે, િણ માતા-પિતા ટ્રહમાલય છે. તો તે માટે એક સાંસ્થા બનાવવી જરૂરી હતી. િછી નાટકમાાં 

મને ખાસ રસ છે. મને લાગે છે જે િોતાને સસુ ાંસ્કૃત કહવેડાવે છે એ સમાજ નાટક અને સાંગીત, પવઝ્અુલ 

આટક , ણચત્રકામમાાં રસ ધરાવતા હોય તો જ સસુ ાંસ્કૃત કહવેા લાયક રહ.ે નાટક એક પ્રાચીન કલાપ્રકાર છે 

ભરતમપુનના સમયથી અથવા એટ્રરસ્ટોટલના સમયથી. નાટક માટે એક સાંસ્થા અમદાવાદમાાં ઊભી કરી. એનુાં 

નામ, બધુન નાટયમાંચ. તયાાં પવમકુ્ત અને પવચરતી જનજાપતનાાં બાળકો, ્વુાનો આવીને નાટક ભજવે છે. 

બધુન સબર ખેટ્રડયા, સબર કોમની એક વ્યગ્ક્તનુાં નામ હત ુાં. બધુવારે જન્મ્મયા એટલે બધુન. બધુન 

કોઈક બજારમાાં ગયા હતા, તયાાં િોલીસે એમની ધરિકડ કરી. કસ્ટડીમાાં લઈ ગયા. એમાાં એમન ેઢોરમાર 

મારી, મારી નાખવામાાં આવ્યા. અિરાધ ઢાાંકવા એના મોતને આિઘાત તરીકે િોલીસે જાહરે ક્ુું. િોલીસ 

સામ ેકલકત્તા હાઈકોટકમાાં િછી કેસ કયો. મહાશ્વતેા દેવીએ એમાાં ખાસ આગેવાની લીધેલી. એ કેસ અમે જીતી 

ગયા. (જસ્સ્ટસ રૂમા િાલ તયાર િછી સપુ્રીમ કોટકના જસ્સ્ટસ થયાાં.) રૂમા િાલે ખબૂ યાદગાર િેંસલાનો 

દસ્તાવેજ તૈયાર કરેલો. આ જજમેન્ટ એકાાંતરે અમે ‘બધુન’ નામનુાં મેગેણઝન ચલાવતા હતા એમાાં પ્રકાપશત 



ક્ુું. બધુનનો ચકુાદો પ્રગટ થયો. તે વાાંચીને અમદાવાદના છારા ્વુાનોએ એક નાટકની રચના કરી, 

તેમાાંથી બધુન પથયેટરનો જન્મ થયો. 

બે વર્ષક િહલેાાં દાટ્રરયો િોના ‘ઍગ્ક્સડને્ટલ ડથે ઓિ એન અનાટ્રકિસ્ટ’ની સરસ ભજવણી કરી હતી. 

િછી િાન્સના જ્યોં જેન ેનામના સર્જકનુાં ‘ધ બાલ્કની’ નાટક અમદાવાદમાાં થાય તો કઈ રીતે થાય એનો 

િણ પ્રયોગ થયો. કારણ કે જ્યોં જેને િણ નોમેટ્રડક હતા. ્રુોિના કેટલાક દેશમાાં તેમને પ્રવશેવા િર 

મનાઈ હતી. િછી સાત્રકએ જેનેને જેલમાાંથી છોડાવ્યા. િછી એ એક નાટયકાર રૂિે િાન્સમાાં પ્રપસદ્ધ થયા. 

છારાઓની ગ્સ્થપત િણ જ્યોં જેને જેવી છે. એટલે તેનુાં નાટક અમદાવાદમાાં થ્ુાં.  

હવે િછી આ માંડળી ‘મચૃ્છકટ્રટક’નો પ્રયોગ કરવા માાંગે છે. નાટકમાાં જ ાંગલમાાં એક ચોર છે અન ે

શહરેમાાં રાજા. એ બાંને વચ્ચનેો એમાાં સાંઘર્ષક છે. નોમેટ્રડક કોમ સાથે આિણા સમાજનો સાંઘર્ષક એ પ્રકારનો છે. 

ભરતમપુન લગભગ સમાજ બહારની વ્યગ્ક્ત હતા. તયારે નાટક કરવુાં અિરાધ ગણાતો. આ માન્યતા સામે 

ઝૂઝતા ભરતમપુન એટલે એમના ગ્રાંથને િાંચમદેવ કહવેામાાં આવ્યો. સમાજ બહારની વ્યગ્ક્તમાાં મને રસ છે. 

હુાં માનુાં છાં કે બધાને આવરી લેતો સમાજ દુપનયામાાં હોવો જોઈએ, જ્યાાં જાપત-દેશ-ભાર્ષા એવા વાડા ન હોય, 

જ્યાાં દુપનયાના નાગટ્રરક તરીકે દરેક માનવીને જીવવાનો હક મળવો જોઈએ. 

વાત સાચી છે. ભાર્ષા પ્રવાહી હોય છે. ભાર્ષા અમકુ સમયમાાં અમકુ ણલપિમાાં લખાય છે, અન્ય 

સમયમાાં અન્ય ણલપિમાાં. સાંસ્કૃત ભાર્ષા એક સમયે શારદામાાં હતી. એ જ રીતે નાગરીમાાં છે અને મોડીમાાં. 

મોડી ઘણી બધી ભાર્ષા માટે વાિરવામાાં આવતી હતી એટલે ણલપિ અને ભાર્ષા વચ્ચે ખાસ તાટ્રકિક સાંબાંધ 

નથી. ટૂાંકમાાં ભાર્ષા બદલાય છે. જો બદલાતી ન હોય તો ભાર્ષા મરે છે. બદલાતી રહ ેએ જ ભાર્ષા જીવતી 

રહ ેછે. િણ આવા પ્રવાહો ઉિર ક્યારેક આિણ ેડમે બનાવીએ અથવા કૃપત્રમ રીતે એનો પ્રવાહ બાંધ કરીએ 

તો મશુ્કેલી સજાકય. કોઈક આિણને કહ ેકે તમે િલાણી ભાર્ષા બોલો છો, એન ેણલપિ નથી, એ લખાયલેી નથી 

માટે તમારા માટે અમે સ્કલૂ બાાંધીશુાં નહીં અથવા કૉલેજ કે ્પુનવપસિટી શરૂ કરીશુાં નહીં તો શુાં થાય? એ 

ભાર્ષાના બાળકોને અન્ય કોઈક ભાર્ષા િરજજયાત શીખવી િડ ેિછી જ એને પવકાસની તક મળે તયાાં સધુી 

નહીં. આથી દેશમાાં અણપવકપસત વસ્તીના આધારે રાષ્ટ્રીય પનરક્ષરતાનો નકશો બનાવીશુાં તો એવુાં જોવા 

મળશે કે તયાાં બોલીઓનો પવચાર થયો નથી. તયાાં આિણી ઘણી બધી ભાર્ષાઓ એવી છે જેમાાં અખટૂ જ્ઞાન છે, 

િણ એને અક્ષર ણલપિ નથી. તો લગભગ પનરક્ષરતાવાળા પવસ્તારોમાાં, કેટલાક પવસ્તારો એવા છે જ્યાાં આવી 

અનેક પ્રકારની બોલીઓ છે. એટલે આ પવર્ષય િરતવે હવે ગાંભીરતાથી િરી એક વાર પવચાર કરવો જોઈએ : 

પનરક્ષરતા કે ભાર્ષા એટલે શુાં? ભાર્ષા સ્વયાં મરતી નથી : જૂના ઘણા પ્રાચીન શબ્દો અતયાર સધુી આિણ ે



તયાાં હજી વિરાય છે – િણ કોઈ કાનનૂ અથવા કોઈ ખામીભરી િૉણલસી દ્વારા ભાર્ષા િર બાંધન લાદવામાાં 

આવે છે અને તયારે ભાર્ષાઓને મારવામાાં આવે છે. ટૂાંકમાાં ભાર્ષા મતૃ્થુી િર છે િણ એના િર મતૃ્દુાંડ 

ઠોકવામાાં આવે છે. ગ્રીક ભાર્ષામાાં એક શબ્દ છે અિેપસયા. અિેપસયા એક બીમારીનુાં નામ છે. એનો અથક છે 

વાચાહીનતા, વાચાભ્રાંશ, વાચાભ્રમ. અતયારે દુપનયામાાં ઘણી ભાર્ષા સામે અિેપસયાની સજાનુાં િરમાન જારી 

થઈ રહ્ુાં છે. ્નેુસ્કોના અંદાજ પ્રમાણે વીસમી સદીની શરૂઆતમાાં, દુપનયામાાં લગભગ 7,000 ભાર્ષાઓ હતી, 

તેમાાંથી એકવીસમી સદીના અંત સધુી માત્ર 300 ભાર્ષા જીવતી રહશેે.  

ભાર્ષાનો આ જે પવલય છે એ અિેપસયા છે. કોઈક માનવીએ ટહકુો કયો હશે, સાંવાદ માટે તયારે જે 

ઉદ્ભવી હશે તે ભાર્ષા, તયારથી આજ સધુી ભાર્ષાને િહોંચી નથી એટલી હાપન િાછલાાં સો-દોઢસો વર્ષોમાાં 

િહોંચી છે. એટલે આ ણચિંતાનો પવર્ષય છે. આજે ્નેુસ્કો જેવી અનેક સાંસ્થાઓ ભાર્ષા, ડાઇવપસિટી, 

મસ્લ્ટણલિંગ્વાઇઝમ માટે મથી રહી છે. 

કોઈક મહા રોગચાળો આવી જાય તો કોણ બચશે અને કોણ મરશે કહવે ુાં મશુ્કેલ છે. િણ ભાર્ષા 

અંગેના સાંજોગોમાાં ખાસ પરુુર્ષાથક ખેડવા િડ.ે એ નહીં કરીશુાં તો હાપન ક્યાાં જઈ ભાર્ષા અંગેના સાંજોગોમાાં 

ખાસ પરુુર્ષાથક ખેડવા િડ.ે એ નહીં કરીશુાં તો હાપન ક્યાાં જઈ અટકશે? પરુુર્ષાથકથી નકુસાન ખાળી શકાશે 

એવા પવશ્વાસ સાથે કામ કરવુાં િડશે. 

એક માન્યતા એવી છે કે માતભૃાર્ષામાાં સાતમા ધોરણ સધુી ભણતર મળી રહ ેતો બાળક એ ભાર્ષા 

ટકાવી રાખે છે. આિણે તયાાં સાતમા ધોરણની તો વાત દૂર, કે.જી.થી જ અંગ્રજેીમાાં ભણાવવાની શરૂઆત થઈ 

છે. આિણ ે તયાાં અંગ્રેજી સારુાં લખતા સર્જકો કોણ? હુાં કહીશ સૌથી િહલેા મહાતમા ગાાંધી. એમનુાં ભણતર 

ગજુરાતીમાાં થ્ુાં હત ુાં. આર. કે. નારાયણનુાં ભણતર તપમળમાાં હત ુાં. હુ ાં િોતે મરાઠીમાાં ભણ્યો. અંગ્રેજીમાાં 

લખાણ કરુાં છાં છતાાં લઘતુાગ્રાંથી આવી નથી. મારાાં અંગ્રેજીમાાં લખાયેલાાં પસુ્તકો દુપનયામાાં ઘણી જગ્યાએ 

લોકો વાાંચ ે છે. આ અંગ્રેજી કોઈ અન્ય અંગ્રેજી ભાર્ષાથી ખરાબ છે એવુાં નથી. માતભૃાર્ષામાાં ભણતર એ 

બાળકનો મળૂભતૂ અપધકાર છે અને હોવો જોઈએ. 

સૌથી મખુ્ય વાત તો એ કે જ્યાાં આ કોલોપનયલ એક્સ્િાન્શન થ્ુાં માત્ર એવા દેશોમાાં જ આટ્રદવાસી 

અથવા ઇસ્ન્ડજીનસ, ઍબઓટ્રરજજન, માઓરીસ એવા શબ્દો આવ્યા. આિણે કોઈકને પછૂીશુાં કે જમકનીમાાં 

આટ્રદવાસી છે? િાન્સમાાં છે? તો એ જોવા નથી મળતા. તો તયાાં મળૂના લોકો ન હોય? હશે જ. િણ આ 

કોલોપનઆણલઝમનુાં િટ્રરણામ છે, જ્યાાં લોકો િર નવી અથકવ્યવસ્થા લાદવી અથવા તયાાંની ઇકોનોમી મારી 

નાાંખવી. સ્િેપનયાડો તો ક્રૂરતાથી બાળી નાખતા. એટલે જમકન, સ્િેપનશ, િેંચ લોકોએ જે પવનાશ કયો તે તો 



અંગ્રેજોએ કયો તેનાથી વધારે હતો. ડચ લોકોએ ઘણો બધો પવનાશ કયો. િોટુકગીઝ લોકોએ કયો. ્રુોિના 

લગભગ દરેક દેશે આ કામ ક્ુું. આટ્રદવાસી સમાજ ઊભો થયો. એમાાંથી જ માન્યતા ઊભી થઈ : આ અલગ 

સમાજ છે. તો આ જેમના િર અતયાચાર થયો, જે સમાજને ભોગવવુાં િડ્ુાં એ સમાજ પવેૂ કેવા હતા? 

આ સમાજ કલેસ્ક્ટવ પ્રોિટીમાાં માનતા હતા. સામટૂ્રહક જવાબદારી સામટૂ્રહક હક્ક એ આખી એક 

જીવનદૃસ્ષ્ટ્ટ હતી. આ સમાજ કુદરત સાથે પનકટથી જોડાયેલા હતા. એક ઇકોલોજીકલ કોમ્મ્નુ હત ુાં. એમાાં 

માનવી, કુદરત અને ભગવાન – આ ત્રણે સાંબાંધ વચ્ચ ેસાંવાટ્રદતા હતી. આ સાંબાંધો અરસિરસ ત્રણેય માટે 

ઉિયોગી છે. આવા સાંબાંધન ેમાનતો સમાજ આધ્યાજતમક જરૂટ્રરયાતમાાં શ્રદ્ધા ધરાવતો હોય છે. એ માને છે કે 

કુદરત જેવી તાકાત આ દુપનયાને ચલાવે છે. આ માન્યતા દરેક માટે જરૂરી છે. કુદરતમાાં િણ એનુાં પ્રકટરૂિ 

જોવા મળે છે. તો કુદરતથી િણ ઉિરની એક સવોિરી તાકાત સ્વીકારાઈ. એટલે િહલેો ઈશ્વર, િછી 

કુદરત અને છેલ્લ ેમાનવી – એવા ક્રમે ત્રણે વચ્ચે સાંવાટ્રદતા જાળવનારા જે લોકો હતા તે આટ્રદવાસી. એ 

પસવાયના સમાજ જુઓ : માત્ર નિા માટે, માત્ર આપથિક પ્રગપત માટે, ભાગદોડ કરવાવાળા આ સમાજે જોવુાં 

જોઈએ કે આપથિક પ્રગપત સાથે ટ્રદવસમાાં કેટલી વાર આનાંદનો એમણે અનભુવ કયો? ભતૂાને ખબૂ સરસ 

વાત કહી હતી. ભતૂાને કહ્ુાં કે હપેિનેસનો ઇન્ડકે્સ હોવો જોઈએ. એક ટ્રદવસમાાં આિણે કેટલી વાર હસીએ 

છીએ, કેટલી વાર સખુ કે આનાંદનો અનભુવ કરીએ છીએ, કેટલી વાર આિણે ગીતો ગાઈએ છીએ? 

ભારતમાાં મને સારુાં લાગ ેછે. ટ્રહિંદી પસનેમાનુાં સારુાં િટ્રરણામ ગણો તો અહીં દરેક જણ ગીત ગાય છે. આ સારુાં 

છે. આટ્રદવાસી િાસે ટેણલપવઝન, ટ્રિજ, કાર, રેટ્રડયો નથી. િણ સાાંજ થાય એટલે નાચે છે, કદેૂ છે, ગાય છે. 

આ જીવનની એક ધન્ય ક્ષણો છે એવુાં હુ ાં માનુાં છાં. આિણા દેશમાાં આજે િણ 6 થી 7 કરોડ પવમકુ્ત અને 

પવચરતી જનજાપત અન ે9 કરોડ આટ્રદવાસી મળી કુલ 14 થી 15 કરોડની વસ્તી છે. ન્્ઝુીલેન્ડની વસ્તી 

માત્ર 60 લાખ છે. ગજુરાતમાાં જેટલા આટ્રદવાસી તેટલી ન્્ઝુીલેન્ડની કુલ વસ્તી. તેમાાં માઓરી માાંડ બાર 

ટકા છે. ભારતમાાં ગ્સ્થપત સારી છે. 

તાંટયાભીલને મધ્ય પ્રદેશમાાં િાાંસી આિવામાાં આવી, એમના અંત સમયે એક લાખ આટ્રદવાસી ભેગા 

થયેલા. છતાાં ગોળીબારનો ટ્રકસ્સો નોંધાયો નથી. િેંચ, સ્િેપનશ, જમકન હોત તો કદાચ એવુાં બન્્ુાં હોત. િણ 

આ જ ઇપતહાસનુાં એક બીજુ ાં િણ િાસુાં છે. આટ્રદવાસી છે તેનો આિણને આનાંદ છે, િણ એથી આિણી 

જવાબદારી વધી જાય છે. અમેટ્રરકામાાં બે કે ત્રણ મ્મ્ણુઝયમ બનાવી દીધાાં એટલ ેકામ િત્ુાં. આિણે તયાાં 

નવેક કરોડ આટ્રદવાસી છે, એમને સારુાં ભણતર, તાંદુરસ્તી મળે એવી વ્યવસ્થા થવી જોઈએ. દેશમાાં 360થી 

વધારે ્પુનવપસિટી છે, િણ એના એકેડપેમક સ્ટાિમાાં પ્રોિેસરો છે, તેમાાં એક ટકાથી િણ ઓછા આટ્રદવાસી છે. 

એટલે કે આટ્રદવાસી તયાાં સધુી નથી િહોંચ્યા. અનામત છે ખરી, િણ પસપવલ સપવિસમાાં આટ્રદવાસી એટલા 



પ્રમાણમાાં નથી. એટલે જેટલાાં માજર્જનલ ગ્રિુ છે એમના િર વધારે ધ્યાન આિવાની જવાબદારી દેશ અને 

સમાજ સામે છે. 

પવકાસ બધા માટે જરૂરી છે. અને પવકાસ એટલ ેમાત્ર િોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, માત્ર પ્રોડસ્ક્ટપવટી, માત્ર 

જી.એન.િી. એટલો જ હોય તો આિણા બધાનો પવનાશકારી પવકાસ શક્ય છે. િણ પવનાશ કયાક પવના પવકાસ 

સધાતો હોય તો એ વધારે સારુાં નહીં? 

‘આફ્ટર એમનેણઝયા’ લખવાની શરૂઆત વડોદરામાાં કરી હતી. સરેુશભાઈ સાથે હુાં કાંઈક સાંવાદ 

કરતો હતો. એ સાંવાદ પરૂો થાય તે િહલેાાં એમનુાં અવસાન થ્ુાં. તયાર િછીનાાં વર્ષો દરપમયાન પનબાંધ 

લખાયો હતો. એ જ્યારે પસુ્તકરૂિે આવ્યો તયારે ગજુરાતી સાટ્રહતયમીમાાંસા અને મરાઠી સાટ્રહતયિરીક્ષણ એ 

પવર્ષયથી ચચાકની શરૂઆત કરી હતી. િણ પસુ્તક પ્રકટ થયા િછી મારા ઉિર જે પ્રપતભાવ આવ્યા એમાાં 

રાજકીય, પવજ્ઞાન, અથકશાસ્ત્ર અને ઇપતહાસ અંગેના ઘણા પ્રપતભાવો હતા. હવે સાંસ્કૃપત પવસ્મપૃત સામે સાંસ્કૃપત 

અણભમાન – સાંસ્કૃપત ગવક એ િણ ખોટી વસ્ત ુછે. ભાયાણીસાહબે ભાર્ષા પવશે કહ ેછે, એ પ્રમાણ ેસાંસ્કૃપત ન 

બદલાય તો એ બાંપધયાર િાણી થઈને દુગુંધ િેદા કરશે. સ્મપૃત બધા પ્રકારના જ્ઞાનને સગુ્રપથતિણ ે 

સાાંકળનારુાં તતતવ છે. પસુ્તકને પ્રપતભાવ સારો મળયો. 

િણ લખ્યા િછી લાગ્્ુાં કે કામ અડધુાં જ થ્ુાં છે. ઇપતહાસ શુાં છે? ઇપતહાસ સમજવાનાાં સાધનો શુાં 

છે? સ્મપૃત માત્ર ટ્રરફ્લેસ્ક્ટવ નથી, ભલૂી જવાની પ્રટ્રક્રયા િણ સ્મપૃતની અંદર જ હોય છે. યાદ રાખવુાં અને 

ભલૂી જવુાં – આ બાંને પ્રટ્રક્રયા સાથે જોવાની છે. બદલાની લાગણી જાગ ેઅને એ સ્મપૃતમાાં વસી જાય તો રોજે 

એકબીજાનાાં માથાાં કિાવાનાાં એટલે તયાાં તયારે ભલૂવુાં જરૂરી છે. એ જ પ્રમાણે યાદ રાખવુાં િણ જરૂરી છે. 

સ્મપૃત આગળ પવવેક જરૂરી છે. નહીં તો પવચાર અને પવવેક વગરની સ્મપૃત એટલે ગાાંડિણ ગણાશે. તો િછી 

ઇપતહાસ પવશ ેલખ્્ુાં. આિણા પસદ્ધાાંતો આિણી પવપવધ િરાંિરાઓ દ્વારા ઉિલબ્ધ પસદ્ધાાંતો પવશે લખ્્ુાં. ‘ઓિ 

મેની હીરોઝ’ નામનુાં એ પસુ્તક પવપવધતાનો ઇપતહાસ મને માન્ય છે. મને હુાં ભાગ્યશાળી ગણુાં છાં, કેમ કે 

વડોદરામાાં આવ્યો અને સરેુશભાઈને મળવાનુાં થ્ુાં. તયાર િછી નારાયણભાઈ દેસાઈને સાટ્રહતય અકાદમી 

એવૉડક સમારાંભમાાં િહલેી વાર મળયો. એ જ વરે્ષ એમના પસુ્તકને િણ એવૉડક મળયો હતો. પવજય તેંડુલકર 

સાથે દોસ્તી થઈ. તેંડુલકરને નેહરુ િેલોપશિ, ટ્રહિંસા પવર્ષય ઉિર કામ કરવા મળી. મને િણ નેહરુ િેલોપશિ, 

એ જ પવર્ષય ઉિર કામ કરવા આિવામાાં આવી હતી. અને એમ મૈત્રી થઈ. મહાશ્વતેા દેવીને એક વાર િત્ર 

લખ્યો હતો, 1980 દરપમયાન ‘સેત’ુના સાંદભકમાાં. એમની ‘જગમોહન : એમની ‘જગમોહન: ધ એણલિન્ટ’ 

નામની જાણીતી કથા છે, એનો ‘સેત’ુમાાં ગજુરાતીમાાં અનવુાદ પ્રગટ થયો. િછી ‘સીડ’ નામની બીજી વાતાક 



અમે પ્રકટ કરી. િણ પ્રતયક્ષ કદી મળવાનુાં થ્ુાં ન હત ુાં. િછી એક વાર બાંગાળ ગયો. એ સમયે બધુન 

સબરનુાં મતૃ્ ુથયેલુાં. તયારે મહાશ્વતેા દેવીને મળવાનુાં થયેલુાં. તયાાં એમને ખબર િડી કે પવમકુ્ત પવચરતી 

જનજાપતના પ્રશ્નોમાાં મને રસ છે. િહલેી વાર મળયો તયારે એમની ઉંમર લગભગ પસત્તેર વર્ષકની હતી. હુાં 

લગભગ િચાસનો. એમ નક્કી ક્ુું કે દેશભરમાાં િરીશુાં અને જ્યાાં જ્યાાં પવમકુ્ત પવચરતી જનજાપત છે એમને 

મળીશુાં. એમની િટ્રરગ્સ્થપત સમજી એ િટ્રરગ્સ્થપત સરકાર સામે, ન્યાયક્ષેત્ર સામ,ે િોલીસ સામે મકૂીશુાં. તે પવશે 

લખીશુાં, લોકોને ભેગા કરીશુાં. આશરે ત્રણ લાખ ટ્રક.મી. સાથે િયાું. સરુતથી જલગાાંવ સધુી થડક કલાસ 

િેસેન્જર રેનમાાં આખી રાત બસેીને. તયારે તો મહાશ્વતેા દેવીને મેગ્સેસે એવોડક િણ મળી ચકૂ્યો હતો. 

જ્ઞાનિીઠ િણ મળેલો. દુપનયાભરમાાં મશહરૂ, જૈિ ઉંમર ઉિરથી ડાયાણબટીસનો વ્યાપધ. રેનમાાં બેસવાની 

જગ્યા નહીં. મારી સાથ ેઊભાાં ઊભાાં વાત કરતાાં, એમની વાતાકઓ ક્યારે લખી, ક્યાાં ક્યાાં, ક્યારે સ્ુરણા થઈ – 

બધુાં કહતેાાં. અમે અમરાવતી ગયા તયાાં પસકલ સેલનો પ્રશ્ન પ્રચાંડ હતો. મહારાષ્ટ્ર સરકારે એક સપમપત 

નીમેલી. ડોક્ટરે તો જાહરે ક્ુું કે આ તો જજનેટ્રટક રોગ છે એટલે આિણે એમાાં ખાસ કરવા જેવુાં નથી. માત્ર 

આયનક કે એવી ટેબ્લેટ આિીએ. આ પ્રશ્ન ગ ૂાંથીને મહાશ્વતેા દેવીએ ગજબની વાતાક લખી, ‘મહાદુ’. મહાદુ 

અમરાવતીનો. કોરકુ લોકોનુાં આખુાં જ ાંગલ અંગ્રજેોએ કિાવ્્ુાં. સરુત-હાવરા રેલવે લાઇન નીચે જે સ્લીિર 

નાાંખવામાાં આવ્યા તે કોરકુના જ ાંગલથી આવ્યા. દૂરથી ગાડી આવે છે એની પસસોટીથી મહાદુ થોડો પવચણલત 

થાય છે. ગાડીથી ગાંધ આવ ેછે એને થાય છે આિણા પવૂકજોની કોઈ સગુ ાંધ છે. દોડતો દોડતો એ ગાડીમાાં 

બેસી મુાંબઈ િહોંચી જાય છે. મુાંબઈનો િદાથક જે કદી જોવા મળયો નહોતો તે અન્ન જોવા મળે છે. અન્ન 

આરોગે છે અને એનુાં કદ વધે છે. મહાકાય થાય છે. મહાદુાં આખુાં મુાંબઈ ખાય છે. િેઢીઓની આ ભખૂ છે. 

એનુાં માથુાં આકાશને અડ ેછે. િછી ઝૂકીને આખો અરબી સમરુ િીએ છે. હાથ ઊંચા કરી તારા લઈને નવા 

અક્ષરમાાં દુપનયાનો ઇપતહાસ લખ ેછે : અદ્ભુત કથા. હુાં મહાશ્વતેા દેવીની કેપમસ્રી સમજી ગયો. જેટલુાં લખાણ 

છે તે અનભુવના આધારે છે. માત્ર કલ્િનાના આધારે નથી. શબ્દનો કીપમયો એમની િાસે છે. એંસીની ઉંમર 

સધુી મહાશ્વતેા દેવીનુાં િોતાનુાં ઘર હત ુાં નહીં. ભાડાના ઘરમાાં રહતેાાં હતાાં. મારે તયાાં િહલેી વાર આવ્યાાં તો 

થ્ુાં ટચકૂડા મારા મકાનમાાં રહશેે કે નહીં? સાંકોચ હતો િણ સીધુાં કહી દીધુાં કે હુાં તો દાળભાત જ ખાઈશ. 

ખરેખર મહાન વ્યગ્ક્ત છે. એમની સાથે િરવાનુાં થ્ુાં. સામાજજક કામ કેવી રીતે કરવુાં, ક્યાાં બાંધ કરવુાં, એમની 

િાસેથી શીખ્યો. મહાશ્વતેા દેવીએ એમના સામાજજક કાયકને સત્તાની લાલસામાાં કદી િેરવ્્ુાં નથી. આિણ ે

જોઈએ છીએ મોટા ભાગના સામાજજક કાયકકરો ક્યારે રાજ્યસભામાાં િહોંચીશુાં એવો પવચાર કરતા હોય છે. 

મહાશ્વતેા દેવીની સેવા પન:સ્વાથક ભાવે થતી હોય છે. આથી જ દેશના સમજુ લોકો એમની તરિ દેશની 

માતાના આદરભાવથી જુએ છે. 



આિણા દેશને િનૅ્કિટકના બકુ િેરમાાં પ્રમખુ સ્થાન 2008માાં આિવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં. તયારે િનૅ્કિટક બકુ 

િેરના પ્રમખુ અપતપથ મહાશ્વતેા દેવી હતાાં. તયારે તેમણ ેતયાાં એવી વાત કરી કે હુાં એવા દેશમાાંથી આવી છાં 

જ્યાાં હૃદય જે જગ્યાએ હોવુાં જોઈએ તે જગ્યાએ રાખવાવાળા ઘણા બધા માણસો છે. 

સહ્યાટ્રર એ ટ્રહમાલય નથી અને ટ્રહમાલય એ સહ્યાટ્રર નથી. એટલે હુાં જે છાં એ છાં. મારા માટે આ બધી 

સામગ્રી છે. એને લખવાના ખિમાાં લઈશ. નદી જેવુાં જીવન છે. એટલ ેનદી વહ ેછે, એનો કોઈ ખાસ ટ્રિક્સડ 

કોસક હોતો નથી. ‘વાનપ્રસ્થ’ પસુ્તક મેં મરાઠીમાાં લખ્્ુાં. અનભુવ આધાટ્રરત એ પસુ્તક. આ પસુ્તકમાાં હુાં કઈ 

રીતે જ ાંગલમાાં ગયો, જ ાંગલમાાં શુાં જો્ુાં એની વાત છે. આજકાલ હુાં ટ્રહમાલયમાાં િરુાં છાં. આને સાંન્યાસ નહીં. 

કહુાં, કારણ કે હુાં સાધ ુનથી. ખરાબ માણસ છાં, એવુાં માનુાં છાં. થોડુાં ઘણુાં અનભુવુાં છાં, કદાચ તે પવશે લખીશ. 

લગભગ આટ્રિકા અને દણક્ષણ અમેટ્રરકાના પ્રદેશ બાદ કરતાાં ઘણા દેશોમાાં િયો છાં. 

મને શહરેો જોવામાાં ઘણો રસ. ખાસ કરીને એમની નાની નાની ગલીઓ. એમાાં હુાં કલાકો સધુી િરતો 

રહુાં છાં. ફૂટિાથ ઉિર લોકોને જોવા એ મને સૌથી વધારે સખુકર લાગે છે. બાપસિલોના મારુાં ગમતુાં શહરે. 

એન્ટોપનન ગૌડીનુાં આટ્રકિટેક્ચર ખબૂ જ ગમે છે. જાણે એનો કોઈ અંત નથી. જે અનાંત છે એવી વસ્ત ુમને 

આકરે્ષ છે. જમકનીમાાં લાઇિણઝગ શહરે િણ ખબૂ ગમે છે, િછી િાન્સ. અહીં એવાાં શહરેો છે, જે માત્ર િહલેા 

માળે છે. જમીન માત્ર વાહનો માટે. લોકો, દુકાનો, બધુાં િહલેા માળે છે. રપશયન મોડલે પ્રમાણ ેઆ છે. અહીં 

હુાં થોડો અસ્વસ્થ થયો છાં. િણ મારુાં સૌથી ગમતુાં જો શહરે તો તે છે આિણુાં કોલ્હાપરુ.  

કોલ્હાપરુમાાં િહલેવાન હતા. ભેંસો હતી. એ ઘરે આવતી અને દૂધ મળતુાં હત ુાં. તયાાંના લોકો રસ્સ્ટક 

છે. ઇલાકો આખો ખેતીપ્રધાન. વડોદરા શહરે િણ મને ખબૂ ગમે છે. વડોદરામાાં કલા માટે પરૂતી તક ઊભી 

કરવામાાં આવી છે. અહીં ણચત્રકાર છે, સાંગીતકાર છે, સર્જક છે. વડોદરામાાં મેં ખાસ આક્રમકતા જોઈ નથી. 

એકબીજાને નીચુાં દેખાડવા માટે જીવવુાં એ વડોદરાનો સ્થાયીભાવ નથી. જોકે વડોદરા અતયારે છે એ પવેૂ 

ઘણુાં સુાંદર હત ુાં. એવુાં વડોદરા િરી બને તો સારુાં. શ્રીલાંકા ગયો તો તયાાં જો્ુાં, અનાંતકુમાર સ્વામીના નામે 

રસ્તો છે. જ્યારે વડોદરામાાં સરેુશ જોર્ષીના નામે રસ્તો નથી. ભિેૂન ખખ્ખરના નામે નથી. આ અયોગ્ય લાગ ે

છે. ઉમાશાંકર જોશી, ભાયાણીસાહબે, સરેુશ જોર્ષી, ભિેૂન ખખ્ખર જેવા સર્જકોનાાં નામ મકૂાવાાં જોઈએ. 

પિકાસો જેટલાાં મકાનોમાાં રહ્યા છે તે દરેક મકાનોમાાં પિકાસો મ્મ્ણુઝયમ છે. બાસેલોનામાાં છે, િાન્સમાાં િણ છે, 

િેટ્રરસમાાં છે. પિકાસો કઈ કેિેમાાં કોિી િીવા જતા હતા એ જે તે કેિે તયાાં દશાકવે છે. આ બધુાં આિણી 

સાાંસ્કૃપતક સ્મપૃત જીવતી રાખે છે. 



હવે ણલિંગ્ગ્વસ્સ્ટક સવેના 40 વોલ્્મુ આવશે. 8 છે દેશી ભાર્ષામાાં, 12 ટ્રહિંદી ભાર્ષામાાં અને 20 અંગ્રજેી 

ભાર્ષામાાં. આશરે 30,000 િાનાાંન ુાં કામ થશે. બધુાં પરુૂાં કરતાાં દસેક વર્ષક નીકળી જશે. િછી ઇચ્છા છે ‘ગીતા’ 

િર ભાષ્ટ્ય લખવુાં. ભગવદ્ગીતાએ મને ઘણો આધાર આપ્યો છે. તાકાત આિી છે. હુાં ‘ગીતા’ તરિ અલગ 

દૃસ્ષ્ટ્ટથી જોઉં છાં. સાંજોગવશાત ્ભ્રમણમાાં ક્યારેક નવરાશ મળતી રહશેે તયારે હુાં બસેીને ‘ગીતા’ પવશે લખીશ. 

સાથે સાથે ભારતના શહરેો ઉિર લખવુાં છે. શહરે, રસ્તા કે મકાનોના આધારે નથી થતા. જીવનના આધારે 

બને છે : િોળોના આધારે બને છે, ગલીઓના આધારે બને છે. ઇપતહાસના અનેક સ્તરો સમાવી લે ત ે

પ્રકારનુાં શહરે, શહરે બને છે. તો એના પવશે લખવાની ઇચ્છા છે. 

મારાાં લગ્ન ન્યાતમાાં થયાાં નથી. િતની કણાકટકનાાં છે મગુ્સ્લમ, ટ્રહિંદુ, ણિસ્તી નથી િણ અન્ય ધમકનાાં 

છે. અમ ેબાંનેએ મળીને લગ્ન નક્કી કયાું. એક સાથ ેિી.એચ.ડી. કરી. એક જ ટ્રદવસે પથપસસ સબપમટ કરી. 

મારા િતનીએ આજ સધુી મારી િાસેથી કદી સાડી કે સોનુાં કે ચાાંદીની અિકે્ષા રાખી નથી. મારા ઘરમાાં સોનુાં 

કે ચાાંદી નથી. િતની સાથ આિે છે એટલ ેજ આ જે છે તે કરી શક્યો. ગાડાનાાં અમે બે િૈડાાં છીએ. િૈડાાં સાથ ે

ચાલતાાં હોય તો ગાડુાં ચાલે. નસીબથી િતની ખબૂ બદુ્ધદ્ધશાળી, પ્રપતભાશાળી, સદ્ધદ્વચારનાાં અને પનભકય છે. 

પનમોહી હોવાને કારણે પનભકય છે. તો એમની િાસેથી િણ ઘણુાં બધુાં શીખ્યો. 

મને કાંઈ મેળવવાની મહચે્છા નથી. આથી ઘણુાં બધુાં નકુસાન ક્ુું છે. મારુાં કાયક પરુૂાં કરીશ અને 

ચિૂચાિ જતો રહીશ. હુાં લગભગ ચાલીસનો હતો તયારે ‘ગીતા’નુાં વાાંચન શરૂ ક્ુું હત ુાં. મને લાગ્્ુાં કે મતૃ્નુો 

ભય હોવો ન જોઈએ. મને સાંિપત્ત મળી જાય એવી ઇચ્છા રાખી નથી. િરી વખત યાદ કરાવુાં છાં કે હુાં ખરાબ 

માણસ છાં. સાધનુા કિડાાં િહરેતો નથી, િહરેીશ િણ નહીં. માંટ્રદરમાાં જતો નથી. જે િણ છે તે ટ્રદલ-

ટ્રદમાગમાાં છે. લગભગ પિસ્તાળીસની ઉંમર િછી દવા લેવાનુાં બાંધ ક્ુું છે. એક વાર સાિ કરડયો. તયારે 

િણ દવા લીધી નહોતી એટલે મતૃ્નુો ભય રહ્યો નથી અને એનો પવચાર આવતો નથી. મતૃ્ ુઆવે તો એને 

પનમકમતાથી સ્વીકારી શકીશ. હુાં જીવન અને મતૃ્ ુ– અ બે અલગ ગ્સ્થપત હોય છે એવુાં નથી માનતો. મતૃ્થુી 

કોઈ અન્ય લોકમાાં િહોંચીશ એવુાં િણ નથી માનતો. એવુાં ચોક્કસ માનુાં છાં કે આિણે અન્ય સમયમાાં 

િહોંચીશુાં. એ વીતી ચકેૂલો હશે. સમય એટલે જ એ જતો રહવેાનો. એટલે આિણ ેએવા અન્ય સમયમાાં, જે 

વીતી ચકૂ્યો છે એવા સમયમાાં સમાઈ જવાનુાં છે. આિણી દોડ સમય સાથ ેછે. સમય આિણાથી બળવત્તર 

છે. એની સામ ે એક ક્ષણ એવી આવશે કે આિણે દોડવાની તાકાત પરૂી થશે. તયારે આિણ ે તયાાં ઊભા 

રહવેાનુાં. એટલે જ્યાાં સધુી ચલાય, ચાલવાનુાં. ન ચલાય તયારે ઊભા રહવેાનુાં. સમય તો આગળ ચાલતો 

રહશેે. દુપનયા ચલતી રહગેી.  



 પરંપરાની શોધમા ં 

 ટ્રહન્દી સાટ્રહતયમાાં કેટલાાંક વર્ષો પવેૂ પ્રા. નામવરપસિંહનુાં ‘દૂસરી િરાંિરા કી ખોજ મેં’ શીર્ષકકવાળાં 

પસુ્તક ખબૂ ગાજેલુાં. તેમાાં ઉિેણક્ષતોના સાટ્રહતયનો પવચાર સહાનભુપૂતપવૂકક કરવામાાં આવ્યો હતો. લગભગ 

આ જ ગાળામાાં તેલગુ,ુ તાપમળ અને મરાઠી ભાર્ષામાાં દણલત-સાટ્રહતયનો પવકાસ શરૂ થયો હતો. તેમણ ેતેમની 

ખદુની પવપશષ્ટ્ટ િરાંિરા પનમાકણ કરવાની હતી, અને છેલ્લાાં િચીસ વર્ષકમાાં તે પનમાકણ થવા િામી છે. 

બરાબર આ સમયે ભારતીય સાંસ્કૃપત પવશે અભ્યાસ કરવાનો તથા મખુ્ય િરાંિરા અને ‘અન્ય’ િરાંિરાઓ 

વચ્ચે આદાનપ્રદાન અંગે ચચાક કરવાનો િપશ્ચમના પવચારકોએ પ્રારાંભ કયો. તેમાાં પમલ્ટન પસિંગર મખુ્ય હતા. 

તેમણે ‘Great Tradition’ અને ‘Little Tradition’ જેવા શબ્દો વાિરવાની શરૂઆત કરી. વીસેક વર્ષક િહલેાાં 

ઇપતહાસના અભ્યાસમાાં એક નવા પવચારનો પ્રચાર થયો, તેન ે ‘સબઆલ્ટનક’ ઇપતહાસ-પવચારના નામથી 

ઓળખવામાાં આવ્યો. ઇટાલીના માકકસ્વાદી કાયકકર ગ્રામસીના પ્રભાવ હઠેળ પનમાકણ િામેલી આ 

પવચારધારાએ તળપ્રદેશના લોકોના આંદોલનમાાંથી ઉદ્ભવનારી િરાંિરાઓને મહતતવનુાં સ્થાન આપ્્ુાં. 

િરાંિરાની આ નવી પવચારધારા પનમાકણ થવાના અરસામાાં સવક સામાજજક પવઘટનનુાં પ્રમાણ વધવા માાંડ્ ુાં 

હત ુાં. આધપુનક સમાજ અને આધપુનક અથકવ્યવસ્થા બાંનેનો િરાંિરા સાથે પનલેિિણાનો વ્યવહાર હોય છે 

એટલુાં જ નટ્રહ, આધપુનકતા એટલે િરાંિરાનુાં ખાંડન, તેના િર પ્રહાર કરવો એવો એક પવશ્વવ્યાિી પવચાર છે. 

તેથી િરાંિરા અને આધપુનકતાને માનવ ઇપતહાસની બ ેજુદી જુદી પે્રરણા માનવામાાં આવી; અને કેવળ આ 

જ કારણે િરાંિરા સાથે નાતો જાળવી રાખતા સમાજને િછાતિણાનુાં લેબલ લગાડવામાાં આવે છે. 

 જ્યારે આધપુનકતાના પ્રભાવમાાં િરાંિરા પશપથલ થતી જાય તયારે ઇપતહાસકારોને અને પવચારકોને 

િરાંિરા અંગે પનુ: પનુ: પવચાર કરવાની જરૂર લાગે છે. એક તરિ િરાંિરાને સમજવાનો સાાંસ્કૃપતક ઉદ્યમ 

ચાલતો હોય, તે જ સમયે િરાંિરાને જાળવી રાખતા સમાજને ખબૂ ઉતસાહથી બદલવાની આપથિક વ્યવસ્થા 

શરૂ થાય. વાસ્તપવક રીતે સખુી સમાજના પનમાકણ માટે સાાંસ્કૃપતક ગ્સ્થરતા અને આપથિક સદ્ધરતા આ બાંનેની 

જરૂર રહ ેછે; િરાંત ુઆધપુનકતા અને િરાંિરાના દ્વન્દ્વમાાંથી પનમાકણ થતા સાંસ્કૃપત અને અથકકારણના પવરોધને 

કારણે અધરૂા સમાજ પનમાકણ િામે છે. એક તો તેમને આપથિક ગ્સ્થરતા હોય, િણ સાાંસ્કૃપતક સદ્ધરતા ન હોય. 

અથવા તો સાાંસ્કૃપતક સદ્ધરતા હોય િણ આપથિક ક્ષમતા ન હોય. આ ઐપતહાપસક કડાકટૂમાાં સિડાયેલા 

સમાજમાાં ત્રણ પ્રકારના પવચારો પનમાકણ િામે છે : િહલેો પ્રકાર દરેક િરાંિરામાાં આંધળટ્રકયાાં કરીને શરણે 

જાય; બીજા પ્રકારનો પવચાર દરેક િરાંિરાને નકારતો રહ;ે અને છેલ્લો પવચાર િરાંિરા અને આધપુનકતાનો 

માાંડમાાંડ મેળ બેસાડ.ે િણ આ ત્રણ પ્રકારમાાં અલગઅલગ નકુસાનનો સાંભવછે. િરાંિરાની આંધળી ભગ્ક્તમાાં 



પવચારવાની, પ્રશ્નો પછૂવાની તાકાત હણી કાઢવામાાં આવે છે. આધપુનકતાના અપતરેકમાાં ભાવનાનો નાહક 

ભોગ લેવાય અન ેિરાંિરા તથા આધપુનકતાનુાં પમશ્રણ કરવાની હઠમાાં સાાંસ્કૃપતક સ્મપૃત અને કલ્િનાશગ્ક્ત 

બાંને ખાંટ્રડત થઈ જાય છે. િરાંિરાને આ ત્રણ પવચારિદ્ધપત પસવાય અલગ રીતે જોવાની કોઈ િદ્ધપત નથી? 

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આટ્રદવાસી િરાંિરા અને િરાંિરાને જોવાનો આટ્રદવાસી દૃસ્ષ્ટ્ટકોણ સમજી લવેાથી ઉિયોગી 

નીવડશે. 

 સાંસ્કૃપત એટલે ખરેખર શુાં એ પવશે અનેક મતો હશે, તો િણ નવૃાંશશાસ્ત્રે તે અંગે કેટલીક અટકળો 

બાાંધી લીધી છે. તે જ પ્રમાણે ‘ઇપતહાસ’ અને ‘િરાંિરા’ : આ સાંકલ્િનાઓ િણ અનેક વ્યાખ્યાઓથી બાાંધીન ે

ગ્સ્થર કરવામાાં આવી છે. તો િણ આજ સધુી ઉિલબ્ધ ભારતના (અને એપશયા ખાંડના) ઇપતહાસમાાં 

આટ્રદવાસીઓના ઇપતહાસની સરખી નોંધ થયેલી દેખાતી નથી; તેથી અન્ય સમાજોના િરાંિરાવ્યવહાર 

િરથી આટ્રદવાસીઓની િરાંિરાનો પનષ્ટ્કર્ષક કાઢવો વ્યાજબી ગણાય નટ્રહ. તેથી આટ્રદવાસી િરાંિરા અંગેનો 

પવચાર કરતી વખતે માત્ર નવૃ ાંશશાસ્ત્રના પસદ્ધાાંત અને પ્રયોગિદ્ધપતની સહાયથી આગળ વધવુાં િડ ે છે. 

આટ્રદવાસી સાંસ્કૃપતના અભ્યાસીઓએ આજ સધુી આ જ માગક સ્વીકાયો છે. કમસે કમ, પ્રતયક્ષ આટ્રદવાસી 

ક્ષેત્રમાાં જઈને તયાાં કેટલાાંક વર્ષો સધુી િોતે લીધેલા અનભુવની નોંધ િર આધાટ્રરત પનષ્ટ્કર્ષક કાઢવાની સદૃુઢ 

અભ્યાસ િદ્ધપત િણ હવે ઊતરી આવી છે. એનુાં િટ્રરણામ એ આવે છે કે આટ્રદવાસી ‘સાંસ્કૃપત’ પવશેનુાં આિણુાં 

અજ્ઞાન અને ભોળિણ વધવા લાગ્્ુાં છે. તેમની િરાંિરા, તેમનો ઇપતહાસ અને તેમની સાંસ્કૃપત આ બધાનુાં 

સ્વતાંત્ર અને સા્ગુ્ક્તક ઉદાહરણ આિવુાં િણ ખબૂ મશુ્કેલ બનતુાં જાય છે. આ ગોટાળામાાંથી કોઈ રસ્તો 

કાઢવો શક્ય ખરો કે નટ્રહ તે જોવા છેલ્લાાં કેટલાાંક વર્ષો હુાં આટ્રદવાસીઓના સહવાસમાાં રહ્યો છાં. હજુ િણ તે 

સાંસ્કૃપતના ગ ૂાંચવાડાના બધા દોરા હાથમાાં આવ્યા નથી. તે માટે હજુ ઘણાાં કામ કરવાનાાં બાકી છે, િણ હવ ે

કમસે કમ કેટલાક પ્રશ્નો સ્િષ્ટ્ટિણે માાંડી શકાશે એટલો પવશ્વાસ જાગ્યો છે. 

 સાપતુારામાાં જ્યોપત ભટ્ટના સાંગ્રહમાાં રહલેાાં પિઠોરા ણચત્રોના િોટાગ્રાફ્સ જોવા મળયા હતા. તેમાાંના 

રુઆબદાર ઘોડા અને જેમના ઐપતહાપસક સમય સાંદભે કોઈ અનમુાન બાાંધી શકાય નટ્રહ એવા એ ઘોડસેવાર-

સ્વામી, એમના પવશે ઘણુાં કુતહૂલ થતુાં હત ુાં. આ િહલેાાં મેં વારલી ણચત્રો જોયાાં હતાાં અને તેમાાંના નતૃયનુાં 

વત ુકળ મારા મનમાાં સચવાયેલુાં હત ુાં. તેજગઢ અકાદમીની જગ્યા િર જે મોટો ખડક છે, તેના િર ક્યારેક 

આવાાં ણચત્રો રાંગી લઈશ એવો પવચાર મારા મનમાાં સળવળી ઊઠયો હતો. 

 છોટાઉદેપરુના હાટમાાં આંખોને આંજી નાખ ેએવા ભભકદાર રાંગોનાાં કિડાાં િહરેેલા આટ્રદવાસી જોતાાં 

મને તેમના રાંગો પ્રતયેના રસનુાં આકર્ષકણ હત ુાં. હાટમાાં વેચવાની વસ્તઓુ િણ વ્યવગ્સ્થત મકેૂલી, જાણ ેતેની 



પજૂા ચાલતી હોય ! શહરેમાાં આવીને િણ આ આટ્રદવાસીઓની ચાલવાની એક પશસ્ત હોય છે : એકની 

િાછળ એક જાણ ે સૈન્યના પસિાહી જેવા કે પશયાળામાાં સ્થળાાંતટ્રરત થતાાં િક્ષીઓ જેવા, અતયાંત શાાંપતથી 

તેઓ ચાલતા હોય છે. આટ્રદવાસી બળદગાડુાં ચલાવતી વખતે બળદો િર ખીજવાતા નથી. ભાર ઊંચકતાાં 

‘હૈસો, હૈયો’ બોલતા નથી. કોઈના ઘરે પ્રવેશતાાં િોતાના આગમનની જાણ કરતાાં િોગટના શબ્દો વાિરતા 

નથી. આટ્રદવાસી શાાંત હોય છે, કરણ કે તે અંત:કરણથી ક્રોપધત હોય છે. શાાંપત અને ટ્રહિંસાનો આવો મેળાિ 

િક્ત કલાપનમાકણમાાં જોવા મળે. આટ્રદવાસીની પ્રતયેક કૃપતમાાં, પ્રતયેક વ્યવહારમાાં તે ભરેલો િડયો છે. 

 ભીલ આટ્રદવાસી િોતાના પવૂકજોની સ્મપૃત તાજી કરવા દર વરે્ષ દેવો સમક્ષ માટીના ઘોડા અિકણ 

કરે છે. આ ઘોડા બનાવવાનુાં કામ ગામ િાસેનો કુાંભાર કરે છે. તેજગઢમાાં એક કુાંભારગલી છે. તેમાાં 

કોદરભાઈ નામના એક ગહૃસ્થ છેલ્લાાં િચાસ વર્ષકથી માટીના ઘોડા અને તાડી માટેની માટલી બનાવવાનુાં 

કામ કરતા આવ્યા છે. તેજગઢમાાંના મારા શરૂઆતના ટ્રદવસોમાાં કોદરભાઈ મને આગ્રપવૂકક િોતાના ઘરે 

લઈ જતા. દરેક વખતે તેમણે બનાવેલા ઘોડાઓને જોતો રહતેો. ક્યારેક તેમાાંના કેટલાાંક વડોદરા લઈ 

આવતો. થોડાાં વર્ષો િહલેાાં હુ ાં સ્િેનમાાં બાપસિલોના શહરેમાાં ગયેલો તયારે તયાાં પિકાસો જ્યાાં ્વુાન વયે રહ્યા 

તે ઇમારતના ણચત્રસાંગ્રહાલયમાાંથી એક પપ્રન્ટ લાવ્યો હતો. તેમાાં એક વ્યગ્ક્ત છે, એ સ્ત્રી છે કે પરુુર્ષ તે કહવે ુાં 

મશુ્કેલ. તે અડધી રડ ેછે, અડધી હસે છે. યોગાનયુોગ ેકોદરભાઈના રાંગેલા બ ેઘોડા મારા વડોદરાના ઘરમાાં 

બરાબર જ્યાાં એ ણચત્ર લટકાવ્્ુાં હત ુાં તયાાં મકુાઈ ગયા. થોડા ટ્રદવસો િછી ટ્રરઝવક બેંકના માજી ગવનકર ડૉ. 

આઇ. જી. િટેલ અને એમનાાં િતની અમારા ઘરે આવ્યાાં હતાાં. તેમને પિકાસો અને કોદરભાઈના રાંગ 

સાંયોજનનુાં સાધમ્મયક નજરમાાં આવ્્ુાં. તેમણે જ્યારે મને તે બતાવ્્ુાં તયારે હુાં બોલ્યો, ‘તો આિણો આટ્રદવાસી 

પિકાસો કરતાાં કાાંઈ ઓછો નથી.’ ડૉ. િટેલ ે તેમની પવનોદી વપૃત્તમાાં કહ્ુાં, ‘શા માટે આટ્રદવાસીનુાં અિમાન 

કરો છો ?’ આટ્રદવાસીની આ ગઢૂ રાંગવપૃત્તનો કોયડો ઉકેલવાની જરૂર હતી. 

 એક વખત મને કોઈકે કહ્ુાં કે તેજગઢના કોઈ આટ્રદવાસી ઘરમાાં પિઠોરા ણચત્ર જોવા મળશે. ત ે

ટ્રદવસે મારી સાથે શ્રી ભિેૂન ખખ્ખરના િાન્સથી આવેલા કેટલાક પમત્રો હતા. અમે િેલા ઘરમાાં િગ મકૂ્યો 

તયારે અલીબાબાની ગિુામાાં આવ્યા હોઈએ એવુાં લાગ્્ુાં. અંદર બધી ભીંતો િર અદ્ભુત કલાતમકતાથી દોરેલાાં 

અનાંત ણચત્રો હતાાં. મારા િેન્ચ પમત્રોએ અનાયાસે કેમેરો શરૂ કયો. બ-ેત્રણ પમપનટ થઈ તયાાં અચાનક એક 

આટ્રદવાસી ઇસમ અમારા િર ધસી આવ્યો. તે ણચક્કાર નશામાાં હતો, ‘મુાંબઈ લી જાવા માટે આઇવા સો, ની 

ચાલસે...’ એમ કહી તયાાં અનાજની કોઠી િાસે િડલેાાં તીરકમઠાાં િર તેણે હાથ મકૂ્યો. ઘરની સ્ત્રીઓ બોલી, 

‘તમે ધ્યાનમાાં ન લો.’ િણ તેમણે તેન ેઅટકાવ્યો નટ્રહ. મારી સાથેનો છોકરો બોલ્યો, ‘ચાલો આિણે જઈએ. 

બીજા એક ઘરમાાં પિઠોર છે, તયાાં હુ ાં તમને લઈ જાઉં.’ 



 આમાાંથી મને ત્રણ બાબતો શીખવા મળી : એક આટ્રદવાસી માત્ર નશામાાં હોય તયારે જ સાચા 

પવચારો વ્યક્ત કરે છે. બીજુ ાં, તેને શહરેના લોકો પ્રતયે અતયાંત ધણૃા હોય છે. ત્રીજુ ાં, નશાવાળા માણસન ે

આટ્રદવાસી અિમાપનત કરતા નથી. આ ત્રણ ેશીખ તયાર િછીના અનેક અનભુવોને આધારે મારા મનમાાં 

િાક્કી બેસી ગઈ. તયાર િછીના સમયમાાં મારા કામમાાં ખબૂ ઉિયોગી થઈ. 

 એક વખત હુાં તેજગઢ સાાંજે ગયો હતો. િાછો આવતો હતો તયાાં દૂર ક્યાાંક ઢોલ િર થાિ િડવાનો 

અવાજ આવ્યો. તિાસ કરી તો જણા્ુાં કે રાતે્ર કોઈક સાંઘ નીકળવાનો હતો તે જોવા રોકાયો. અંધારી રાત 

હતી. મારા ત્રણ-ચાર આટ્રદવાસી પમત્રો અને હુાં તેજગઢ હાઈસ્કલૂના આંગણામાાં ટાાંિીને બેઠલા જાનવરની 

િેઠે રાહ જોઈ રહ્યા. તયાાંની અંધારી રાતે માત્ર આજુબાજુના ઝાડીજ ાંગલમાાંથી આવતાાં તમરાનો અવાજ, અન ે

ક્યાાંક સાિથી ગભરાઈને ઊડતાાં િાંખીઓની િાાંખોનો િિડાટ, એ પસવાય બધુાં સ્તબ્ધ. મધરાતનો સમય થતાાં 

ઢોલ વાગવા લાગ્યો. મારા આટ્રદવાસી પમત્ર બોલ્યા, ‘માણસો ભગેા થયા.’ ઢોલના અવાજનો લય બદલાયો. 

તે બોલ્યા, ‘માણસો નીકળયા.’ લયના પ્રતયેક બદલાવ િછી તઓે મને જાનૈયાઓની ટ્રહલચાલ સમજાવતા. 

જાનની જોડ ે પ્રકાશની કોઈ વ્યવસ્થા ન હતી િણ િછી અચાનક આંખો સામે માણસોની કતારો દેખાવા 

લાગી. નાચતાાં કદૂતાાં નીકળેલા આટ્રદવાસી હાઈસ્કલૂ નજીકના એક કોતરેલા િથ્થર િાસે આવીને થોભ્યા. 

અમે તેમની નજીક ગયા. મારા આટ્રદવાસી પમત્રો અને જાનૈયાઓમાાંના બડવા વચ્ચ ે અંદરોઅંદર થોડી 

વાતચીત થઈ. િેલા બડવાઓએ મારી ઉિગ્સ્થપતની અનમુપત આિી હશે. િછી અચાનક ત્રણ-ચાર જણના 

અંગમાાં દેવનો સાંચાર થયો. તેમાાંનો દરેક જણ થોડો સમય દેવનો સાંચાર સહન કરી િેલા કોતરેલા િથ્થર 

સધુી જવા લાગ્યો. તયાાં િથ્થરની બાજુમાાં એક સાત-આઠ વર્ષકની છોકરી પવસ્િાટ્રરત નજરે આ બધુાં જોતી 

ઊભી હતી. િછી મને જાણ થઈ કે તેનુાં નામ ઊપમિલા હત ુાં. તેના હાથમાાં ફૂલના હાર હતા. દરેક સાંચારી 

દેવના ગળામાાં તે એક એક હાર ચઢાવતી હતી. ગળામાાં હાર િડતાાં એ માણસના અંગનો દેવસાંચાર બાંધ 

થઈ જતો. આવુાં લાાંબા સમય સધુી ચાલ્્ુાં. ઢોલ વાગતા રહ્યા. આ બધુાં પરુૂાં થતાાં હુાં તેનાાં મા-બાિને મળયો. 

તેમણે કહ્ુાં, ‘થોડાક ટ્રદવસો િહલેાાં અમે ખેતરે કામ િર ગયેલા તયારે ઊપમિલા ઘરે એકલી હતી. ઊંઘી 

ગયેલી. અમે િાછાાં આવ્યાાં તયારે જો્ુાં કે તેની િાસે નાગદાદા રમી રહ્યા છે. તેને ડાંખ્યા વગર થોડા સમય 

િછી નાગદાદા જતા રહ્યા.’ જે દેવતાએ તેને બચાવી તેનુાં ઋણ અદા કરવા આ પવપધ કરવામાાં આવી હતી. 

ઊપમિલાએ તેમાાંના પ્રતયેક દેવતાનો સાંચાર માનવરૂિમાાં અનભુવ્યો અને તે દેવતાનુાં હાર ચઢાવીને સ્મરણ 

ક્ુું. િાછળ રાપત્ર થોડીઘણી બાકી હતી. 

 ભગવાનદાસ િટેલના આટ્રદવાસી સાથીદારો િાસેથી રાજસ્થાન અને ગજુરાતની સરહદ િર ગવાતા 

ડુાંગરી ભીલોના મહાભારતનુાં િઠન અનેક વખત અનભુવવા મળ્ુાં. દરેક િાઠ િહલેાાં તેઓ પવપધપવૂકક િાઠ 



‘માાંડ’ે એટલે કે જમીન િર અથવા સિેદ કિડા િર લોટ કે ચોખા અને ગલુાલ અથવા કાંકુ લઈ તાાંપત્રક ચક્ર 

જેવુાં ણચત્ર બનાવે. તેમાાં સયૂક,ચાંર, વપૃશ્ચક અને અન્ય નક્ષત્ર તેમ જ મહાભારતના વાસકુી, અજુ કન જેવાાં િાત્રો 

રેખાાંટ્રકત કરેલાાં હોય છે. િછી િાઠ શરૂ થાય. તેમાાં કીતકન, ગીત, વાદ્યો હોય, િછી ધીમેધીમે નતૃય શરૂ થાય 

અને અચાનક તેમનો એકાદ સાથીદાર મહાભારતના એકાદ િાત્રનો વેશ લઈને આવે. આ બધુાં તેમના માટે 

એક પજૂા અને પ્રાથકના ગણાય, બધા શ્રોતા તલ્લીન થઈ સહભાગી બને. ણચત્રકલા, નતૃય, નાટક, કાવ્ય, 

વાદ્ય, પ્રાથકના અને સમારાંભ – આ સવકનુાં અપ્રપતમ રસાયણ િક્ત આટ્રદવાસીની િરાંિરામાાં જ જોવા મળે. 

 આટ્રદવાસીઓમાાં મહતતવની િરાંિરા અને ગૌણ િરાંિરા એવા ભેદ િાડવામાાં આવતા નથી. ધડગાાંવ 

િાસે એક વાર મને સભુાર્ષ િાવરાએ નદીમાાં માછલાાં િકડવા ઊભા રહલેા આટ્રદવાસી બતાવ્યા હતા, 

દરેકની િોતાની જાળ, વાાંસની સળીથી ગળણી જેવી બનાવેલી. દરેકનાાં મખુ અલગ અલગ ટ્રદશામાાં. બધા 

પન:શબ્દ ઊભા. િણ માછલાાં િકડવાનુાં પરુૂાં થાય એટલે બધાએ િકડલેી માછલીઓ ભગેી કરી, તયાર બાદ 

સરખે ભાગે વહેંચી લીધી. િવકતમાળા િાસે એક વણજારાના તાન્ડામાાં (ડરેામાાં) હુાં હોળીના ઉતસવ માટે ગયો 

હતો. તયાાં બધા િૈસા ભગેા કરીને બકરો વેચાતો લાવ્યા હતા. માથુાં કાિીને શેકતા હતા. ખાસ તો તેના કાન 

િાસેના માાંસ ાંની વહેંચણી માટે નાનાાં બાળકોમાાં ચડસાચડસી ચાલતી હતી. િણ જો દરેકના ભાગની 

આિવાની રકમ િોતાની ગ્સ્થપત પ્રમાણેની હોય તોયે પ્રસાદીનો ભાગ બધાને સમાન મળતો હતો. 

 કોઈ િણ સૈદ્ધાાંપતક ભપૂમકામાાં બાંધબેસતાાં ન આવે એવાાં આ બધાાં ઉદાહરણો આપ્યાાં, કારણ કે 

િરાંિરા પવશે ખદુ આટ્રદવાસીની મનોવપૃત્ત સમજી લેવી મહતતવનુાં છે. િરાંિરા તરિ જોવાની એમની દૃસ્ષ્ટ્ટ 

સભાનતાની નથી કે બેધ્યાનિણાની િણ નથી. પવૂકજોથી ચાલી આવેલી પ્રથા તેઓ િાળે છે, િણ તે 

પ્રથાના ગલુામ માત્ર બનીને રહતેા નથી. તેથી ઇપતહાસ અને આટ્રદવાસીનો સાંબાંધ જુલમ-જબરજસ્તીનો 

અથવા દહશેતનો નથી. િરાંિરા કરતાાંય મહતતવનુાં કાંઈક છે, અને તે જાળવી-ટકાવી રાખવુાં એ આિણી 

િપવત્ર િરજ છે, એમ આટ્રદવાસીએ પ્રાચીનકાળથી નક્કી ક્ુું હશે એવુાં લાગ ેછે. અને આ કતકવ્ય બજાવતાાં 

િરાંિરાને બાધ આવે તોયે તેની દરકાર આટ્રદવાસીને થતી નથી. કદાચ આ કારણે તેમનામાાં બ્રાહ્મણ જેવો 

વગક નથી અને જે ભવૂા, બડવા, ગરુુ-બ્રાહ્મણ વગકના અંશો તેમનામાાં દેખાય છે, તેને કમાલનુાં સાાંસ્કૃપતક 

લવણચકિણુાં આિવામાાં આવતુાં હોય છે. િરાંિરા કરતાાં મહતતવની જે સઝૂનો હુાં પવચાર કરુાં છાં, તે માટે 

નવૃ ાંશશાસ્ત્રમાાં યોગ્ય શબ્દ નથી. તે ભાવના માટે હુાં ‘પવશ્વનુાં ઉત્તરદાપયતવ’ જેવો શબ્દ પ્રયોજીશ. કોઈ ઝાડની 

ડાળી ભાાંગતાાં િાાંદડાાં સકુાઈ ગયાાં, િણ ઝાડ તો વધતુાં રહ,ે તો િેલી ડાળીને સહજ હાથે દૂર કરવી એ ઇચ્છા 

મારા મતે ખાસ ‘આટ્રદવાસી પ્રેરણા’ છે. આ પે્રરણામાાં જાણે તે ઝાડને વધવા દેવાની જવાબદારી તે ડાળી 

દૂર કરનારા હાથની હોય, એવી ભાવના રહલેી છે. બીજાાં કારણોથી પવઘ્ન આવે તો તે ક્ષણ છોડી, 



આટ્રદવાસીને સતત આ ઉત્તરદાપયતવની ભાવના વળગેલી હોય છે. તેની બધી જ પ્રથા આમાાંથી જન્મ ે છે. 

ખેતરમાાં િાકત ુાં િહલેુાં કણસલુાં ઘરમાાં લાવી તેની પજૂા કરીશુાં તો તેમાાંનાાં બીજ પથૃ્વીના બીજવ્યવહારમાાં 

ટકી રહશેે. પવૂકજોના માગકક્રમણ માટે માટીના ઘોડા ચઢાવીએ, તો િરલોકની દુપનયામાાં તેમનો પ્રવાસ સખુદ 

રહશેે. ખેતીની જગ્યાઓ અનેક વાર બદલતા રહીશુાં તો દુપનયામાાં તેમનો પ્રવાસ સખુદ રહશેે. ખતેીની 

જગ્યાઓ અનેક વાર બદલતા રહીશુાં તો ધરતીની વેદના ઓછી થશે – આ બધા પવચાર માત્ર આટ્રદવાસીના 

મનમાાં આવતા હોય છે. 

 શહરેના માણસોને આટ્રદવાસી સાથે વાત કરતાાં એક અનભુવ હાંમેશાાં થતો હશે કે તેઓ િોતે સવાલ 

કરતા નથી અને વાતચીત પરૂી થતાાં, વાતચીતના વમળમાાંથી ક્ષણવારમાાં જ અણલપ્ત થઈ જાય. જોકે, 

તેની યાદશગ્ક્ત અિાટ છે. અનેક દાયકા િછી િણ તે ઘટનાક્રમનુાં અચકૂ પનવેદન કરી શકે છે. તોય, તે 

ઘટના તેના મનમાાં ગ્સ્થર થઈ ગયાનુાં બહ ુદેખાત ુાં નથી. 

 મને લાગે છે આટ્રદવાસી િોતાને ઇપતહાસનો કતાકહતાક સમજતો નથી. તેની દૃસ્ષ્ટ્ટએ ‘ઇપતહાસ’એ 

બીજી જ કોઈ શગ્ક્તએ ચલાવેલો ક્રમ હોય છે, તેથી ‘ઐપતહાપસક બદલા’ની ભાવનાથી આટ્રદવાસી ભડકી 

ઊઠતો નથી. િણ િેલી ‘બીજી શગ્ક્ત’ સાથે તેને નજીકનો નાતો હોય છે; તે શગ્ક્તએ સર્જન કરેલી દરેક 

વસ્તનુી સાંભાળ રાખવાની જવાબદારી દરેક આટ્રદવાસીએ િોતાને માથ ેલીધી લાગે છે. આટ્રદવાસી િોતાના 

ભતૂકાળ અંગે વધ ુબોલતો નથી, િોતાની કાયકની શેખી મારતો નથી. તેને ખાનદાનની કદર હોય છે, િણ 

‘કુળાણભમાન’ની ભાવના તેનામાાં ઉગ્ર સ્વરૂિે દેખાતી નથી. તેની બધી ઇસ્ન્રયો, એ ઇસ્ન્રયો વડ ેમળતુાં જ્ઞાન 

અને ણચત્તની બધી પ્રેરણા અને ઊજાક એ અજાણી ‘બીજી શગ્ક્ત’ની સર્જનપ્રટ્રક્રયાની સેવામાાં લગાડલેી હોય છે. 

આ પ્રટ્રક્રયા ચાલ ુરાખવી તેનો પ્રયતન હોય છે. તેના જીવનમાાં ‘હતે’ુ રાખીને જીવવાનુાં હોત ુાં નથી. કારણ તે 

ઉત્તરદાપયતવની પ્રેરણા જાળવતો હોય છે. પ્રથાની પ્રચાંડ જ ાંજાળમાાંથી જો આટ્રદવાસીની િરાંિરાની સાંકલ્િના 

માાંડવા જોઈએ તો એમ કહી શકાય કે ઇપતહાસથી િર રહલેી અિાર શગ્ક્ત સાથે સમરસ થવુાં એ તેની સાચી 

િરાંિરા છે. 

અથાકત, ઉિર મજુબની િરાંિરા અંગેની સાંકલ્િના માત્ર કલ્િના સ્તર િર પસદ્ધ થઈ શકે તેવી, જેન ે

અંગ્રેજીમાાં ‘transcendental’ કહવેાય તે પ્રકારની છે. આવો ્ગુ્ક્તવાદ શક્ય છે. કારણ આ પ્રકારની 

િરાંિરાનાાં જીવાંત ઉદાહરણો ritual સ્વરૂિે આિવાાં શક્ય નથી. િણ આ ્ગુ્ક્તવાદ સ્વીકારતાાં િહલેાાં એક 

બાબત ધ્યાનમાાં લવેી જરૂરી છે : આટ્રદવાસીઓ અંગ્રેજો પવરુદ્ધ અનેક લડાઈઓ લડયા તોયે તેમને ભારતીય 

સ્વતાંત્રતાની બહ ુઐપતહાપસક સમજ દેખાતી નથી. ઉદાહરણ તરીકે, દેશ આઝાદ થયો, દેશમાાં વડા પ્રધાન 



હોય, ઇતયાટ્રદ બાબતો આટ્રદવાસીના મગજમાાં હજુ બઠેી નથી. િણ એની સાથે એ િણ સાચુાં કે તેઓ 

મતદાનમાાં ઉતસાહથી ભાગ લ ે છે. તયારે તેઓ લોકશાહી અંગે ઉદાસીન હોય છે એવુાં કહવે ુ ાં ગલત ગણાશે, 

િણ લોકશાહી અને રાષ્ટ્રીયવાદ એ અંગેની તેમની ધારણા તદ્દન જુદી છે. ણબ્રટીશ શાસન શુાં અને ઇસ્ન્દરા 

ગાાંધીનુાં રાજ શુાં (તેમને મહાતમા ગાાંધીની ખબર નથી, િકત ઇસ્ન્દરા ગાાંધીનુાં નામ તેમણે સાાંભળ્ુાં છે) તેમાાં 

તેમને િરક દેખાતો નથી. એટલે કે રાજકીય અને સામાજજક જીવનનુાં કેન્ર ટ્રદલ્હી-મુાંબઈ અથવા 

ગાાંધીનગરમાાં હોય છે એ આટ્રદવાસીને સ્વીકાયક નથી. તેમના મતે આ કેન્ર હાંમેશા ગ્સ્થર અને જેમાાં ક્યારેય 

સત્તાિલટો થઈ શકે નટ્રહ એવુાં છે. એટલે કે ઇપતહાસ એ ‘કાળ’ના કોઈક અનામી અને ગ્સ્થર ણબિંદુ િરતે 

ખલૂતો જતો ચલ, અગ્સ્થર િટ હોય એ તેમની ધારણા છે. અને આ ‘ગ્સ્થર’ અને ‘ચલ’ બાંન ેઘટનાક્રમો સાથ ે

સાંબાંધ રાખવાની તેમની િદ્ધપત હોય છે. આ બધાાં કારણોથી, આટ્રદવાસીઓની િરાંિરા સાંકલ્િના માટે 

transcendental ભપૂમકા લેવી યોગ્ય લખેાશે. આટ્રદવાસીની િરાંિરા એટલ ેદારૂ ઢીંચી, ઢોલ વગાડી નાચવુાં – 

એવી જે ભ્રામક સમજ છે તે િાછળ, આટ્રદવાસીઓ પ્રતયે તચુ્છતાની ભાવનાથી જોવાની આિણી સદીઓ 

જૂની પવૂકગ્રહ્કુ્ત દૃસ્ષ્ટ્ટ છે. જે ટ્રદવસે આિણે નવૃ ાંશશાસ્ત્રનુાં બારમુાં કરીશુાં અને જે ટ્રદવસે આિણ ે

આટ્રદવાસીઓને આદરથી નટ્રહ િણ કમસે કમ સાચી, સમાન બદુ્ધદ્ધથી જોવાની શરૂઆત કરીશુાં, તે ટ્રદવસ ે

આિણને ખબર િડશે કે આટ્રદવાસી િરાંિરા એટલ ે ઊંડી, પ્રકૃપતપે્રમી અને સાચા અથકમાાં ભતૂદયાવાદી 

પવચારિદ્ધપતની િરાંિરા. અનેક ધમોમાાં આ િરાંિરા પ્રતયક્ષ લાવવાના ઘણા પ્રયતનો થયા. અને આ પ્રયતનો 

િાછળથી િરાંિરાની જ ાંજાળમાાં નેસ્તનાબદૂ થઈ ગયા. આટ્રદવાસીના જીવનમાાં આ પવચાર િરાંિરા પ્રતયક્ષ 

આચરણમાાં વણાયેલી છે. તેથી, આટ્રદવાસીનુાં રોજનુાં જીવન એ તેનુાં મખુ્ય તતતવજ્ઞાન છે. અથાકત્ત, 

આટ્રદવાસીનો વતકમાનકાળ એ જ તેનો પ્રગાઢ ઇપતહાસ છે.        

ભાર્ષા – ટ્રહમાલય 

તેજગઢમાાં આટ્રદવાસી અકાદમીની સ્થાિના 1996માાં કરવામાાં આવી. તયાાં દસેક વર્ષક કામ કયાક િછી 

એવો પવચાર આવ્યો કે હવે દેશના િવકતીય પવસ્તારોમાાં અને દટ્રરયાટ્રકનારે રહતેા લોક-સમદુાય સાથે કામ 

કરવુાં જોઈએ. આઝાદી િછીના સાત દાયકામાાં જે રીતે આટ્રદવાસીઓની ભાર્ષા અને સાંસ્કૃપત ભ ૂાંસાતી ગઈ તે 

જ રીતે દટ્રરયાટ્રકનારાના અને ટ્રહમાલયમાાં વસેલા સમદુાયોનુાં િણ ભાપર્ષક અને સાાંસ્કૃપતક ધોવાણ થતુાં આવ્્ુાં 

છે. મેં પવચા્ુું, આરાંભ ટ્રહમાલયથી કરીએ. આ પવચાર સાથે સૌથી િહલેાાં ટ્રહમાચલ પ્રદેશ િહોંચ્યો. જે 

આટ્રદવાસીઓના કામ માટે વર્ષો સધુી ગજુરાતના તેજગઢમાાં તયાાંના લોકોને સાાંભળવા સમય પવતાવવો 

િડયો તે જ રીતે ટ્રહમાચલ પ્રદેશના લોકોને સમજવા ખાસ્સો સમય આિવો િડયો.  



 ટ્રહમાચલ પ્રદેશના સૌથી ઊંડાણના પવસ્તારોમાાં ટ્રકન્નૌર અને લાહલુ-ગ્સ્િપત જજલ્લો છે. પસમલાથી 

ટ્રકન્નૌર જવાનો રસ્તો વર્ષકમાાં કમસ ેકમ 10-11 મટ્રહના ખલુ્લો રહ ેછે, િણ મનાલીથી કેલાાંગ (લાહલુ-ગ્સ્િપત) 

જવાનો રસ્તો વર્ષકમાાં માાંડ ચાર કે િાાંચ મટ્રહના જ ખલુ્લો હોય છે. રોહતાાંગ ઘાટ િાર કયાક િછી કેલાાંગ 

પવસ્તારની શરૂઆત થાય છે. કેટલાકે તો આ પવસ્તારને સિેદ રણ તરીકે વણકવેલો છે. 

 2008માાં કેલાાંગ ગામે ટ્રહમાલયન સાંસ્કૃપતના જતન માટે એક સામટૂ્રહક સાાંસ્કૃપતક કેન્ર ઊભુાં કરવાનુાં 

નક્કી ક્ુું. ટ્રહમાચલ પ્રદેશ સરકારની સહાયથી 2009માાં આ કેન્રની સ્થાિના થઈ. મને યાદ છે કે જે ટ્રદવસે 

કેન્રની સ્થાિના થઈ તે ટ્રદવસે લાહલુ અને ગ્સ્િપત, બન્ને પવસ્તારોમાાંથી મોટી સાંખ્યામાાં સ્થાપનક લોકો, બહનેો 

આ કેન્ર સધુી િારાંિટ્રરક ગીતો ગાતાાં અને વાદ્યો વગાડતાાં વગાડતાાં ઊમટયાાં હતાાં. તયાાં તેમનાાં િારાંિટ્રરક 

ગીતો ગાઈ અને નાટકની ભજવણી કરી તેમનો મહદ્ આનાંદ વ્યક્ત કયો હતો. મને લાગ્્ુાં કે હવે િછી 

કેલાાંગમાાં જ રહી સાધના માગક સ્વીકારવો યોગ્ય રહશેે. િણ જેમાાંથી દુપનયા સઘળી સજાકઈ એ શબ્દ અને 

ધ્વપન પવશેનુાં ઘણુાં બધુાં કામ કરવાનુાં બાકી રહ્ુાં હત ુાં. એ ટ્રદશામાાં આગળ િગલાાં લવેા નક્કી ક્ુું કે 2010ના 

ઉનાળા દરપમયાન ટ્રહમાલયમાાં વસેલાાં તમામ રાજ્યોને કેન્રમાાં રાખી ભાર્ષા પવશેની કાયકશાળા ગોઠવવી. 

 કેલાાંગ કાયકશાળામાાં કાશ્મીર અને જમ્મમ ુ તેમ જ લડાખથી સાટ્રહતયકારો, સર્જકો, ભાર્ષાપ્રેમીઓ 

ઉિગ્સ્થત રહ્યા. સાથે સાથ ે ઉત્તરાખાંડથી તેમ જ ઉત્તર બાંગાળના લેપ્ચા સમાજમાાંથી િણ અભ્યાસીઓ 

આવ્યા. ખદુ ટ્રહમાચલ પ્રદેશના ઘણા બધા સામેલ થાય જ હતા. મે મટ્રહનામાાં મુાંબઈ કે વડોદરામાાં એ.સી. 

વગર એકાદ કલાક ગાળવો િણ અશક્ય હોય છે. જ્યારે અહીં કેલાાંગમાાં કમસે કમ બ-ેત્રણ સ્વેટર િહયેાક 

વગર જીવવુાં મશુ્કેલ હત ુાં. સાાંજે બરિ બની ગયેલા િાણીને ગરમ કયાક વગર િી ન શકાય. કાયકશાળાના 

ટ્રદવસોમાાં એક ટ્રદવસ અચાનક ઉિરથી બરિનો વરસાદ થવા માાંડયો. ભાર્ષાના પવચાર ભલૂી, ટ્રદમાગમાાં 

મતૃ્નુા પવચાર આવવા લાગ્યા. િણ એ ટ્રદવસોમાાં ટ્રહમાલયનાાં ત્રણેક રાજ્યોના ભાપર્ષક સવેનો કાચો મસુદ્દો 

ઉિસી આવ્યો. હવે મને દટ્રરયાટ્રકનારે િહોંચવાનો પવચાર સતાવવા લાગ્યો. 

    િછી હુાં આંધ્રપ્રદેશ ગયો, તયારબાદ કેરળ િહોંચ્યો. અંદામાન અને પનકોબાર, િોંટ્રડચેરી અન ે

તાપમલનાડુ આવી િહોંચ્યો. ગોવા ગયો. તયાર િછી અન્ય રાજ્યોમાાં ભ્રમણ કરવાનુાં શરૂ ક્ુું. આસામ, 

મેઘાલય, પત્રપરુા, નાગાલેન્ડ ગયો. બાંગાળ, ઓટ્રરસ્સા, ણબહાર ગયો. િાંજાબ, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, 

મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ સધુી િહોંચ્યો. ભારતની તમામ ભાર્ષાઓનો સવે કરવાનુાં નક્કી ક્ુું. આ કામ 

ટ્રહમાલય જેવડુાં હત ુાં, એની સામે હુાં માંકોડા જેવો. છતાાં મને લાગ્્ુાં કે ટ્રહમાલયમાાં સાધના કરવાને બદલ ે

ટ્રહમાલય જેવડી સાધના કરવી વધ ુસારી. એક-દોઢ વર્ષકમાાં દેશના દરેક ટ્રહસ્સામાાં, રાજ્યોમાાં, જજલ્લાઓમાાં 



ભાર્ષાપ્રેમીઓને એકઠા કયાક. લગભગ 3000થી િણ વધારે વ્યગ્ક્ત આ કાયકમાાં તન-મનથી સામેલ થઈ. 

લગભગ 35000 પષૃ્ટ્ઠોની મલૂ્યવાન સામગ્રી ભગેી કરી. િચાસ ખાંડોમાાં આ સામગ્રીનુાં પ્રકાશન કરવાનુાં નક્કી 

ક્ુું. 780 ભાર્ષા માટ્રહતીરૂિે ઉજાગર થઈ. અંતે મને લાગ્્ુાં કે જે ટ્રહમાલયની મને ખોજ હતી તે ભાર્ષા-

ટ્રહમાલય હતો. સારુાં લાગ્્ુાં, િણ આ બધુાં શા માટે ?  

 ગત બે દશકોમાાં ભાર્ષા-પવજ્ઞાનીઓએ ભાર્ષાના અગ્સ્તતવનુાં પવૂાકનમુાન કરતા ગાણણપતક નમનૂા રજૂ 

કયાક. પનરિવાદરૂિે આ અનમુાનોએ સચૂવ્્ુાં કે માનવજાતની ભાર્ષાની પવરાસતનો એક બહોળો ભાગ લપુ્ત 

થવાના આરે ઝડિથી ધિી રહ્યો છે. આ અનમુાનો, આ તોળાત ુાં સાંકટ ચોક્કસ રીતે કેટલા મોટા પ્રમાણમાાં 

હશે તે પવર્ષે એકમત નથી, તેમ છતાાં સવે એક તથ્ય િર સહમત છે કે આજની જીવાંત સઘળી 

ભાર્ષાઓમાાંથી, હાલમાાં ત્રણ-ચતથુાુંશ ભાગ કે તેથી િણ વધારે ભાર્ષાઓ મતૃ:પ્રાય અવસ્થામાાં છે. બીજી 

તરિ ભાર્ષાના વૈશ્વીકરણના તરિદારો છે. તેઓ એક અથવા જૂજ ભાર્ષાઓના સાવકપત્રક પ્રસારને આવકારે છે. 

જેથી કરી પ્રતયાયનની પ્રટ્રક્રયા દેશના સીમાડાઓ ઓળાંગીને લોકભોગ્ય બની રહ.ે દેખીતી રીતે એ એવા દેશો 

અને સમદુાયો, જેમણે એક ભાર્ષામાાં સીપમત રહવેાનુાં કોઠે િાડી દીધુાં છે. એમનો આપથિક વ્યવહાર િોતાની 

ભાર્ષા ઉિરાાંત અન્ય ભાર્ષા િર અવલાંબતો નથી. એમની જ્ઞાનિરાંિરાઓ િોતાની ભાર્ષામાાં સરુણક્ષત છે. 

આથી ભાર્ષા લપુ્ત થવાની િીડાઓ અનભુવી શકે નહીં. વળી આમ ભાર્ષા લપુ્ત થતાાં માનવના બૌદ્ધદ્ધક અન ે

સભ્યતાના વૈપશ્વક સમચુ્ચયનો જ હ્રાસ થશે. એ દરેકને અનેકપવધ, આડકતરી રીતે િણ કમજોર કરતી 

અસરો િહોંચાડશે, કારણ કે સઘળી સસૃ્ષ્ટ્ટમાાં ભાર્ષા એક જ એવી હસ્તી છે જે આિણને માનવ બનાવે છે, 

અન્ય જીવસસૃ્ષ્ટ્ટ અને ચતેન પ્રકૃપતથી આિણને અલગ દરજ્જો આિે છે. માનવીય ચેતન-શગ્ક્ત વાણચક 

અણભવ્યગ્ક્તના પ્રભાવથી કાયકરત છે તયારે એવી િટ્રરગ્સ્થપતમાાં ભાર્ષાને માનવ સાંસ્કૃપતની એક મહામલૂી મડૂી 

ગણવી જોઈએ. આ મહામલૂી મડૂી સાંણચત કરતાાં આિણને આશરે િાાંચ લાખ વર્ષોનો અપવરત શ્રમ કરવો 

િડયો છે. હવે આિણા સમયમાાં આિણે આ સાંણચત પ ૂાંજીને મહદાંશે ખોઈ બેસવાના આરે ઊભા છીએ. કેટલાાંક 

ભપવષ્ટ્યકથનો અનસુાર હાલ ેઅંદાજજત 6000 જીવાંત ભાર્ષાઓમાાંથી િક્ત 300 જેટલી ભાર્ષાઓ જ બાવીસમી 

સદીમાાં અગ્સ્તતવ ધરાવતી હશે. અલબત્ત, ભાર્ષાઓના સઘન અન્વેર્ષણના અભાવમાાં એ કહવે ુાં મશુ્કેલ છે કે 

ખરેખર કુલ કેટલી ભાર્ષાઓ જીવાંત છે. વળી આમાાંથી કેટલી ભાર્ષાઓ અને કઈ ભાર્ષાઓ ચોક્કસરૂિે 

આવનારા સમયમાાં ટકી શકશે? આમ જોઈએ તો દરેક ભાર્ષાના ઇપતહાસના પવણચત્ર અને ક્યારેક સાવ 

અણધાયાક વળાાંકો હોય છે, જેમ કે ભારતની અમકુ આટ્રદવાસી ભાર્ષાઓમાાં, દાખલા તરીકે ભીલી ભાર્ષામાાં, 

જોવા મળતી ચડતીનો પ્રવાહ તે બધી સ્થાપિત સામાજજક-ભાર્ષાકીય ધારણાઓને િડકારે છે. ઇપતહાસ જોતાાં 

એવુાં િણ જોવામાાં આવ્્ુાં છે કે સમથક રાજ્યોની પનશ્રામાાં રહલેી મહાન ભાર્ષાઓ િણ કાળક્રમે પવઘટન િામી 



હાાંપસયા િર ઊભરતાાં નવાાં શગ્ક્ત-કેન્રોના પ્રભાવે, નવી ભાર્ષા સ્થાપિત થઈ હોય. િરાંત ુ જ્યાાં એક બાજુ 

આવા આશ્ચયકજનક અિવાદો જોવા મળે છે અને ભપવષ્ટ્યમાાં િણ જોવા મળતા રહશેે, તયાાં બીજી બાજુ જુદા-

જુદા નાઈજીટ્રરયા, મેગ્ક્સકો, િપઆુ ન્્ ુણગની, ઇન્ડોનેપશયા અને ભારત જેવા દેશના લોકોનો અનભુવ કહ ેછે 

કે મોટા ભાગની ભાર્ષાઓ વાણણજ્ય અને વાક્-વ્યાિારનાાં ક્ષેત્રોમાાં નોંધિાત્ર ઘટાડાના તબક્કામાાંથી િસાર 

થઈ રહી છે. એવુાં િણ જોવા મળે છે કે ણબન-વૈપશ્વક ભાર્ષા બોલનારા લોકોની જટ્રટલ સાંકુલ પવચાર 

અણભવ્યગ્ક્તની ક્ષમતામાાં ચોંકાવનારો ઘટાડો થયો છે. સાથે બહધુા ભાર્ષાઓમાાં શબ્દોની અથકચ્છાયા ક્ષીણ 

થતી ગઈ છે. 

 સભ્યતાના ઇપતહાસકારો જણાવે છે કે સાવ સરખી નટ્રહ તોય સાંભવત: સરખાવી શકાય તેવી 

િટ્રરગ્સ્થપત લગભગ સાતથી આઠ હજાર વર્ષો િહલેાાં પનમાકણ િામી હતી. આવુાં તયારે થ્ુાં જ્યારે માનવે 

કુદરતના ચમતકાર રૂિી બીજની ખોજ કરી. પશકાર-પ્રવપૃત્ત અથવા િશસુાંવધકન િર સાંપણૂક આધટ્રરત 

અથકવ્યવસ્થા, િછીથી કૃપર્ષ આધાટ્રરત અથકવ્યવસ્થામાાં િટ્રરવતકન િામી તયારે, એવુાં કહવેાય છે કે, પવશ્વના 

ભાર્ષાવૈપવધ્યને ગાંભીર અસરો િહોંચી. અહીં એવુાં અનમુાન કરવુાં અયોગ્ય નટ્રહ ગણાય કે માનવ ભાર્ષાઓની 

વતકમાન કટોકટી િણ મળૂભતૂ અથકવ્યવસ્થાના િટ્રરવતકનને આભારી છે, જેણે સમગ્ર પવશ્વને-ઉત્તર, દણક્ષણ, 

પવૂક અને િપશ્ચમ -ચારેબાજુથી આવરી લીધુાં છે. આ વખતે, અલબત્ત, વધ ુ એક ણચિંતા ઉમેરાઈ : મોટા 

ભાગની માનવ પ્રવપૃત્ત, માનવ બદુ્ધદ્ધ (man made intelligence)ના પ્રભાવ હઠેળ થાય છે. જ્યારે અનેક માનવ 

પ્રવપૃત્ત કૃપત્રમ બદુ્ધદ્ધ (artificial intelligence) સાથે સાંકળાયેલી તકપનકો સાંપણૂકિણ ેમાનવ મનના વ્યવહાર 

અને વાક્-વ્યાિારનાાં માળખાાં િર પનભકર છે. ચેતાકોર્ષીય અને મનોભાવના સાંચલન િર આધાટ્રરત 

બદુ્ધદ્ધશાળી યાંત્રોનુાં ચલણ હજી સવકસામાન્ય નથી. માનવ સમદુાયને જોડતાાં અથકનાાં પનધાકટ્રરત પવશ્વોમાાં ભાર્ષા 

આધાટ્રરત તકપનકી હવે સહભાગી બની છે. આથી તે બધાાં પવશ્વો (અથવા પવશ્વ) પનુ: રણચત અને પનુ: 

પનપમિત થઈ રહ્યાાં છે. સાાંપ્રત િટ્રરગ્સ્થપતમાાં સઘળાં તાલ્તતવકરૂિે પવચારી શકાય અથવા સમાજશાસ્ત્રીય સતૂ્રો 

વડ ે પનદેપશત કરી શકાય, િરાંત ુવાસ્તવમાાં તો એ લોકજીવન જ છે, જે અસરગ્રસ્ત થઈ રહ્ુાં છે. પવલક્ષણ 

સાંક્રાાંપતકાળમાાં એવા સમદુાયોનો અવાજ ગ ૂાંગળાઈ જાય છે, જેઓ ણબનલાભાગ્ન્વતમાાંના હોય છે. જોડણીકૃત 

આલેખનની વ્યવસ્થામાાં સ્થાન નટ્રહ િામી શકેલી ભાર્ષા જાણે એક બોજારૂિ જવાબદારી, પ્રગપતનો રકાસ 

કરનારી અને િછાતિણાની પનશાનીરૂિે જોવામાાં આવે છે. આવી ભાર્ષાઓમાાં પનટ્રહત જ્ઞાનભાંડારને અ-જ્ઞાન 

ગણી તચુ્છકારી દેવાય છે. અગાઉ જણાવેલા દેશો, જેમણે સદીઓ બાદ પવપલુ ભાર્ષાઓ પવકસાવી, તઓેના 

પવપવધ અંદાજો િરથી મળતા આકલન અનસુાર િાપઆુ ન્્ ુ ણગની (900), ભારત (700), ઇન્ડોનેપશયા 

(600), નાઇજીટ્રરયા (400), મેગ્ક્સકોમાાં (300) ભાર્ષાઓ હતી, િરાંત ુઆજે તેઓ િોતાની સાાંસ્કૃપતક મડૂી 



સમા આ પવધપવધ ભાર્ષાબાહલુ્યને ભલૂી રહ્યા છે. આિણા દેશમાાં 1971ની વસ્તીગણતરીની પ્રટ્રક્રયા બાદ 

સાંબાંપધત સત્તાધીશોએ ઠેરવ્્ુાં કે 10,000થી ઓછા લોકો વડ ેબોલાતી ભાર્ષાની આંકડાકીય માટ્રહતી ખલુ્લી 

િાડવી જરૂરી નથી. આને કારણે આવી ભાર્ષાઓન,ે ભારત જેવા દેશમાાં જ જે પરુાતનકાળથી ભાર્ષાઓનુાં 

ગણરાજ્ય રહ્ુાં છે, ગેરવતની ઠેરવી દેવાઈ. 1970ની વસ્તીગણતરી દરપમયાન લેવાયેલો આ પનણકય સાવ જ 

બેહદુો હતો કે અણધાયો ન હતો. આ પ્રટ્રક્રયાનો આરાંભ સામ્રાજ્યવાદના સમયમાાં થયો, જ્યારે ભારતની િક્ત 

બે ટકા જેટલી ભાર્ષાઓ મટુ્રરત થતી હતી. વધમુાાં એ સમય બૌદ્ધદ્ધક ઇપતહાસની િરાકાષ્ટ્ઠાનો હતો, જે િાછલી 

બે સદીમાાં ઘડાઈ રહ્યો હતો.  

 1970ના દશકમાાં મેં ણગ્રઅસકનનો ‘સવે’ પ્રથવ વાર વાાંચ્યો. એક નવવાચક રૂિે મને એ મહાન 

કૃપતમાાં સૌથી વધ ુ પ્રભાપવત કરતી તેમની ભારતીય ભાર્ષાઓની પવસ્મયજનક જાણકારી ન હતી કે નહીં 

દુપનિવાર કસોટીઓ િાર િાડી કાયક સાંિન્ન કરવાનો તેમનો દૃઢ પનધાકર. અહીં. એ કેહવાની જરૂર નથી કે કોઈ 

િણ િાઠક આનાથી પ્રભાપવત થયા પવના ન રહી શકે, િરાંત ુમને ણગ્રઅસકનના સવેમાાં સૌથી વધ ુનોંધનીય 

લાગ્્ુાં તેમના કાયકમાાં રહલેો અમકુ અવકાશ. વીસમી સદીના આરાંભમાાં જ આ અહવેાલમાાંથી એમના દ્વારા 

દસ્તાવેજીકરણ થયેલી 179 ભાર્ષાઓમાાંથી લગભગ 165 જેટલી ભાર્ષાઓના ધીમા અંતનો અણસાર આિણન ે

મળે છે. ણગ્રઅસકનની ભાર્ષાકીય ‘ટ્રડસ્ક્વરી ઑિ ઇસ્ન્ડયા’ અને એમના સમથક પરુોગામી સર પવણલયમ જોન્સ 

દ્વારા કરાયેલી સમાન શોધની તલુનાએ આવતુાં કોઈ િણ પ્રકારનુાં કાયક આજ સધુી મારી જાણકારીમાાં નથી. 

જોન્સ ભારતમાાં જોવા મળતી ‘પવપવધ’ પ્રકારની ભાર્ષાઓથી રોમાાંણચત હતા. આમ છતાાં તેમના સમયમાાં કુલ 

કેટલી ભાર્ષા પવદ્યમાન હતી તે જાણવાનો એમની િાસે કોઈ માગક ન હતો. એની સામે ણગ્રઅસકનના 

આલેખનમાાં કાંઈ ખાસ ‘્રેુકા’ જેવી વાત ન હતી. ણગ્રઅસકનના સવનેા ખાંડો જોતાાં વાચક એવી છાિ કેળવશે 

કે તેમાાં મહદાંશે ગ્રામ્મય પ્રભદેો જ છે, જે િક્ત બાલીશ ગીતોના સાંગ્રહ માટે કે િછી નવૃ ાંશશાસ્ત્રને સહાયક 

લોકપવદ્યાના કોઈ જાણકારને જ ખિમાાં આવે. એમણ ેવણકવેલી આશરે બસ્સો ભાર્ષા સાથે િાાંચસોથી વધ ુ

‘બોલીઓ’નો ઉલ્લેખ કયો છે. ણગ્રઅસકનના મહાન કાયકનુાં આ અંકગણણત એમના મળૂભતૂ પવૂકગ્રહનુાં દ્યોતક છે. 

ભારતને સભ્યતાના એક અજ્ઞાત ઉિખાંડ રૂિે ખોજતા પવણલયમ જોન્સના કાયકના દેખીતા હર્ષોન્માદ છતાાંય 

સાંભવત: આ પવૂકગ્રહનુાં મળૂ ણગ્રઅસકનની રચનામાાં પનટ્રહત છે. 

 ઉપેક્ષિત મૌક્ષિક પરંપરા 

     ભારતની જૈવસાાંસ્કૃપતક અને જ્ઞાન િરાંિરાઓના બોધગામી વ્યાવતકક વગીકરણ અથવા જ્ઞાનકોટીઓ 

માટેના સઘન પ્રયતનો, સચૂન અને ઘડતર રૂિે, સર પવણલયમ જોન્સના સમયથી આદરવામાાં આવેલા છે. 



સાથોસાથ આજની પવસાંસ્થાનીકરણની પ્રટ્રક્રયાથી િણ, િાશ્ચાતય આધપુનકતાના સાંદભકમાાં િરાંિરાગત જ્ઞાન 

અને સાંસ્થાનકાલીન આપવષ્ટ્કૃત જ્ઞાન વચ્ચ ેસમેુળ સાધવાના પ્રયતનોને બળ મળ્ુાં છે. િાશ્ચાતય જ્ઞાનકોટીઓ 

અને આિણી લોક સમદુાયોની િાઠ િરાંિરા, એટલે કે મૌણખક ભાર્ષા, વ્યવહારમાાં પનબદ્ધ જ્ઞાન િરાંિરાઓન ે

સસુ ાંગત બની રહ ેએવા જ્ઞાનના સાંઘર્ષક કે સહકાર, ભારતના બૌદ્ધદ્ધક કલ્િનને વ્યસ્ત રાખે છે. જ્યારે મખુ્ય 

ધારાની જ્ઞાન સાંસ્થાઓ-શાળાઓ, પવશ્વપવદ્યાલયો, અસ્િતાલો, ન્યાયાલયો વગેરેએ એવાાં સ્વરૂિો ધયાું છે કે 

એ બધાાં, ‘ભારતીય ઉિખાંડની સભ્યતાના મહાનતમ િટ્રરવતકન’ સાથે સાંકળાયેલી જટ્રટલતાને ઘણી વખત 

અણદેખી કરે છે. આ િટ્રરગ્સ્થપત એક એવો બૌદ્ધદ્ધક િડકાર ઊભો કરે છે જે એકવીસમી સદીના ણચિંતકોએ 

ઉિાડવો જ રહ્યો. આ જ્ઞાનકોટીઓમાાં સૌથી મહતતવપણૂક તે એવાાં ક્ષેત્રો છે જે ‘સભ્યતાના િટ્રરવતકનની 

તાણ’ને સહ ેછે. જેમ કે ભાર્ષામાાંની સર્જનાતમક અણભવ્યગ્ક્ત અને ભાર્ષાવણકનો. સમકાલીન ભારતીય બૌદ્ધદ્ધકો 

માટેનુાં સૌથી મોટુાં કાયક છે ભતૂકાળ િરતવે પરુાણિાંથી બન્યા પવના, ભારતીય સૌન્દયકશાસ્ત્રનુાં પવસાંસ્થાનીકરણ 

કરવાનુાં તેમ જ સાાંપ્રત સમયમાાં ભાર્ષા અને મૌણખકતાના સાંદભકમાાં વણાકતમક કોટીઓનો પ્રશ્ન રજૂ કરવાનો. 

‘ભારત ભાર્ષા લોક-સવેક્ષણ’નુાં આ જ મહતતવપણૂક કેન્રણબિંદુ રહ્ુાં છે. ભાર્ષાઓને વણકવવી એ ‘ભારત લોક-

સવેક્ષણ’ે હતે ુ સાધવા અનસુરેલી િદ્ધપત છે. આથી ‘ભારત ભાર્ષા લોક-સવેક્ષણ’ે જાણપવૂકક ઇપતહાસમલૂક 

ભાર્ષાશાસ્ત્રના પ્રશ્નો-જેવા કે ભાર્ષાનુાં ઉદ્ગમ અને તેનુાં કુળ-વગેરેથી અંતર રાખ્્ુાં છે. ચોક્કસ ‘ભાર્ષાકુળ’ના 

સાંદભકમાાં સાંબાંધ સ્થાિી, ભાર્ષાની ઓળખ પનધાકટ્રરત કરતા પસદ્ધાાંતો ઉિરાાંત, જોન્સથી માાંડી ણગ્રઅસકન સધુી, 

અને તે પસવાય અન્ય ઘણાઓમાાં, જે પસદ્ધાાંતનુાં ચસુ્તિણે િાલન થ્ુાં છે તે ભાર્ષા અને બોલીના ભેદનુાં. 

આશરે ત્રણ દાયકાના મારા ણચિંતન બાદ, પવપવધ િટ્રરર્ષદો તથા ‘ભારત ભાર્ષા લોક-સવેક્ષણ’ના સાંિાદક 

માંડળના મારા સહકમીઓ સાથે થયેલી અઢળક લાાંબી ચચાકઓને અંતે એવુાં ઠેરવ્્ુાં, કે કોઈ િણ ભાર્ષાને 

બોલી તરીકે લેખવી નટ્રહ. જે લોકો એવુાં માને કે બહોળો ભાગ જે ચોક્કસ ભાર્ષા બોલ ે છે તે બોલી નથી, 

બલકે ભાર્ષા છે, તો િછી તેને ભાર્ષારૂિ ેજ સ્વીકારવામાાં કોઈ હરકત નથી. િછી ભલેન ેભાર્ષાપવજ્ઞાન ત ે

દાવાને સબળ ન ગણે. ભાર્ષાશાસ્ત્ર માટે, જેણ ે િાછલી બ ે સદીઓમાાં આશ્ચયકજનક પ્રગપત કરીને ખદુને 

અધ્યયન ક્ષતે્રમાાં સ્થાપિત ક્ુું છે એમના માટે, જટ્રટલ અને અમતૂક વ્યાિારો વ્યક્ત કરવા વાણચક-ણચહ્નોના 

વ્યવહારની આસિાસ વ્યાપ્ત રહસ્ય સાંબાંપધત પ્રશ્નોના ઉત્તર આિવા, હજી લાાંબો રસ્તો કાિવાનો બાકી છે. 

અહીં બોલીની પવભાવનાનો પ્રશ્ન િણ વણઉકેલાયેલા અન્ય પ્રશ્નોમાાંનો એક છે. 

 

 



 ભાષા અને વાસ્તવ 

 માનવ ઉતક્રાાંપતની પ્રટ્રક્રયામાાં અનેક રહસ્યો ધરબાયેલાાં છે. આ પ્રટ્રક્રયાની આિણી અપરૂતી સમજ 

આિણને તથાકપથત વૈજ્ઞાપનક પવૂકધારણા ઘડવા પે્રરે છે, િરાંત ુઆમાાંની મોટા ભાગની પવૂકધારણા એવી છે 

કે સદાંતર પવરોધાભાસી પવૂકધારણાઓ િણ એટલી જ પ્રતીપતજનક લાગ ેછે ! 

 ભાર્ષા એક સામાજજક સાંસ્થા છે. માનવ ઉતક્રાાંપતની મહાગાથાનાાં કેટલાાંક રહસ્યોની જેમ ભાર્ષાના 

ઉદ્ગમની પ્રકૃપત અને એની સાંરચનાની સ્િષ્ટ્ટ શૃાંખલા વગેરેનાાં િણ કેટલાાંક રહસ્યો છે. 

 શુાં પવશ્વની પનપમિત ક્ષણ ેતેનો સહવતી કોઈ ધ્વપન હતો ? શુાં પ્રાણીની ધ્વપનસાંવેદનની શગ્ક્ત િહલેાાં 

ધ્વપનનુાં અગ્સ્તતવ હત ુાં? શુાં આટ્રદશબ્દ-અનાહત ધ્વપન-અને ધ્વપનજનક રજ્જુઓ (vocal cords) વડ ેસ્િાંટ્રદત 

ધ્વપન એક જ સ્થળૂ ધ્વપનવગક ધરાવે છે? શા માટે માનવપ્રાણીએ અથક-વ્યાિાર માટે ધ્વપનજનક રજ્જુઓ 

દ્વારા શ્વાસ પનયાંત્રણની િસાંદગી કરી, જ્યારે આંખો અથવા શરીરનાાં કોઈ િણ અન્ય અંગો િણ 

(મધમાખીઓની જેમ) સમાન રીતે અસરકારક રહ્યાાં હોય? આ બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર આિવા સૈદ્ધાાંપતક સ્ત્તરે 

શક્ય છે, િરાંત ુ એ ઉત્તરો તાલ્તતવક પવધાનના સ્તરને ઓળાંગાતા નથી. એ ઉત્તરો યથાથક હોય તો િણ 

સાંપણૂકિણે નટ્રહ. બદુ્ધદ્ધમત્તાના પવકાસમાાં એક તબકે્ક ધ્વપનજનક રજ્જુઓ વડ ે શ્વાસનુાં પનયાંત્રણ, અથક-

વ્યાિારની કેન્રવતી સરણી બની રહી. ઉત્તરોત્તર રીતે અંકો અને વણો, સાંકેતોના ઊંચા ધ્વપનના દુયમિાલકો 

(surrogates) બની ગયા િછી શા માટે ણલપિકૃત ભાર્ષાએ સાંપણૂકિણે ધ્વપનત ભાર્ષાને પવસ્થાપિત કરી નટ્રહ? 

 આજે જ્યારે પશશનુી મનોસાંરચનામાાં પનટ્રહત, ભાર્ષાગ્રહણ ક્ષમતાના પસદ્ધાાંતો ઘડાઈ ચકૂ્યા છે તયારે, 

શા માટે હજુ સધુી િહલેા અક્ષર તરીકે ઓળખાતા ભૌપમપતક આકારો અને અક્ષરવાચક-ણચહ્નો (syllables) 

તરીકે ઓળખાતા માનવ ધ્વપન સાંબાંધ પ્રસ્થાપિત કરતી નૈસણગિક શગ્ક્તના પસદ્ધાાંતની તજવીજ થઈ નથી ? 

 ‘અથક-વ્યાિાર’ એટલે આંણગક હાવભાવ, ધ્વપન-પનયાંત્રણ અને ણલપિણચહ્ન તમે જ આ ત્રણેયની િાર 

રહલેા અશબ્દ-અવકાશ-અધ્યાહાર અને અપવચલન વડ ે અણભવ્યક્ત થતો અથક. આથી ‘અથક’નો પનધાકર 

ચોક્કસિણ ે શાના દ્વારા થાય છે તેના પવર્ષે કોઈ પનપશ્ચત પનષ્ટ્કર્ષક િર આવવુાં શક્ય નથી. વધમુાાં વધ ુ

અથકપનધાકરના પસદ્ધાાંતો તાલ્તતવક અનમુાનના સ્તરે જ સીપમત રહ્યા છે. વધારેમાાં, હજુ સધુી ખાતરીપવૂકક કહવે ુાં 

શક્ય બન્્ુાં નથી, શુાં અથક એ જ ભાર્ષા? કે િછી અથક, ભાર્ષા િહલેાાં અવતટ્રરત થયો? કે િછી વાણચક 

ભાર્ષાથી સાવ જ પનરાળી બીજી અન્ય સામાજજક કે િારભૌપતક વ્યવસ્થા છે જે માનવ ભાર્ષાન ેઅપતક્રમવા 

સક્ષમ છે? એ સાચુાં છે કે ભાર્ષા એક અનભુવજન્ય ઘટનારૂિે વ્યગ્ક્તની અનભુપૂતની સીમામાાં છે, િરાંત ુએટલુાં 



જ સાચુાં એ િણ છે કે વ્યગ્ક્તની જગતને અનભુવવાની શગ્ક્ત, વાણચક ભાર્ષાથી પ્રભાપવત હોય છે : આ તથ્ય ે

આિણન ેએ પનષ્ટ્કર્ષક તરિ દોયાક કે ભાર્ષા એ એક સામાજજક વ્યવસ્થા છે. 

 અહીં થોડા પ્રશ્નો ઊભા થાય છે :શુાં ભાર્ષા કોઈ ‘અથક’ છે કે િછી કોઈ સ્થળૂ ‘ચીજ’ છે? શુાં તે કોઈ 

ભૌપતક પવશ્વની મયાકદાથી િર એવી ઊજાક છે કે િછી પનતાાંતરૂિે એક સામાજજક વ્યવસ્થા? શુાં તે 

પવકાસક્રમમાાં માનવશરીર અને મનને મળેલ એક જૈપવક સાંચલન માત્ર છે ? અથવા તે એકસાથે આ સઘળાં 

છે? ભાર્ષા-ઘટના, તતતવના પવપવધ સ્વરૂિ,ે અનેકપવધ માનવ પવજ્ઞાનોમાાંના એક ‘ભાર્ષાપવજ્ઞાન’ના પણૂક 

પવકાસ છતાાં ઉિરોક્ત સઘળા પ્રશ્નોનુાં પવસ્તારપવૂકક ણચિંતન આવશ્યક છે. 

 એક સપુવટ્રદત મત છે કે સાંસ્કૃપતને ભાર્ષા ઉિરાાંત અન્ય કોઈ અણભવ્યગ્ક્ત નથી અન ેબાંન ેએક જ છે. 

સાથે એ િણ સ્વીકારાયેલુાં છે કે જ્ઞાનબોધ ભાર્ષા પવના અશક્ય છે. આવો જ કાંઈક મત અથક બાબતે િણ 

પ્રવતે છે. બીજા શબ્દોમાાં કહીએ તો, બદુ્ધદ્ધમત્તાની બાહ્ય િટ્રરસીમા પનપશ્ચત કરતા દરેક વ્યાિારનો િયાકય 

‘ભાર્ષા’ને લેખવામાાં આવે છે. 

 સ્વપ્નોની સાંરચના ભાર્ષાસામાગ્રી િર આધાટ્રરત ન હોવા છતાાં એનુાં પવભાવન ભાર્ષાની સાંરચના જેવુાં 

જ કરાય છે. સ્વપ્નનુાં મળૂ વ્યગ્ક્તની યાદ કરવાની શગ્ક્તમાાં છે; એની સ્મપૃતમાાં છે. અન્ય રીતે જોઈએ તો 

આિણને કહવેા્ુાં કે ભાર્ષાના આતયાંપતક અભાવમાાં સ્મપૃત િટ્રરણમી શકે નટ્રહ. એ જ રીતે આિણી માન્યતા 

રહી છે કે અન્ય મનોપવકલ્િો, સ્ુરણા, કલ્િના અને તકક ભાર્ષાની અનિુગ્સ્થપતમાાં શક્ય બને નટ્રહ. 

 જ્યારે આ બધી પવૂકધારણા સામાન્ય સહજ અને અબાધ્ય જણાય છે તયારે સતય એ િણ છે કે 

માનવપ્રાણી, અન્ય પ્રાણીઓ સાથે અનભુવ સામ્મય ધરાવે છે, જેમાાં ધ્વપન-પનયાંત્રણ આધાટ્રરત ભાર્ષાનો ખાસ 

રીતે બાધ હોય છે. આવા અનભુવોમાાં મખુ્યતવે ચક્કર આવવાાં, િડી જવાનો ભય, પ્રેમ અથવા યૌન 

આકર્ષકણ જોવા મળે છે. 

 માનવબોધનાાં પવજ્ઞાનોમાાંન ુાં એક પ્રપતભાસમીમાાંસા (phenomenology) છે. એના મત અનસુાર ભાર્ષા, 

માનવ મન દ્વારા અનભુવાતા ઘટનાના અપવરત િેલાતા પવસ્તાર સાથે ‘એક સરૂ’ થઈ પવકાસ િામે છે. આ 

સાથે એવી દલીલ િણ રજૂ થઈ કે ઈસ્ન્રયગોચર વાસ્તવનો મન દ્વારા બોધનો પવકાસ, એની હરહાંમેશ 

પવકસતી ભાર્ષા દ્વારા જટ્રટલતાઓની સમજના પ્રમાણમાાં હોય છે. ખરેખર તો એવુાં ઠરાવવુાં સાચે જ મશુ્કેલ છે 

કે અનભુવક્ષેત્રથી અળગુાં, એથી િર કોઈ અગ્સ્તતવ હોય છે. સાથે સાથે આવા અનભુવ-ક્ષેત્રના અગ્સ્તતવન ે

નકારવુાં એથી િણ વધ ુકટ્રઠન છે. એવો જ કાંઈક ગ ૂાંચવાયેલો િશ્ન છે, ‘શુાં િેલા અધક-શાસ્બ્દક અથવા શાસ્બ્દક 



તતતવો વણકણલપિઓ, વ્યાકરણો અને સાંસ્કૃપતઓ જે ભાર્ષા રૂિે લેખાતાાં નથી, તે ભાર્ષા છે કે નટ્રહ? વધુાંમાાં વધ ુ

તેઓ નગણ્ય એવા વગો બોલી અન ેપ્રાદેપશક પવપવધતામાાં િોતાનુાં સ્થાન મેળવે છે. હકીકતમાાં તો અથકના 

અમયાકટ્રદત િલક િર, ધ્વપનના ગઢૂ ઉદ્ગમથી શરૂ કરી સ્થળ અને કાળમાાં તેના સાવકપત્રક પ્રસાર સધુી, માનવ 

ભાર્ષાઓને અપવલ્ચ્છન ધ્વપન પવપવધ બોલીઓ રૂિ ેજોઈ શકાય. 

 આવી જ રીતે અથકની પણૂક િટ્રરસીમામાાં, સ્થળૂ અને પ્રતીક સાંજ્ઞાઓ વડ ેથતા અથકવહનની સાિકે્ષે 

ધ્વપન-પ્રતીક આધાટ્રરત ભાર્ષાને બોલી રૂિે ગણવી જ નટ્રહ. 

 વધમુાાં, પવશ્વની આિણી સમજની પ્રટ્રક્રયામાાં થતા સતત પવસ્તાર અન ેઊંડાણ એક શક્યતાને ઇંણગત 

કરે છે : કદાચ આિણા પવકાસક્રમના વતકમાન તબકે્ક, આિણને જણાત ુાં ભાર્ષાતતતવ, ખરેખર તો માનવ 

ઇસ્ન્રયગમ્મય અથકતતતવની છેવટની મળૂ શક્યતાઓનો આંપશક ભાગમાત્ર હોય. આથી એક રીતે જોતાાં ભાર્ષાને, 

અનભુવની સમગ્રતાના એક અંશ રૂિે, એક બોલી તરીકે જોવી િડશે. શબ્દો અને ણલપિઓ વડ ેપ્રસ્થાપિત 

માનવ ભાર્ષાના સમચુ્ચયને હરેક અનભુવ, અથક, ધ્વપનસમચુ્ચયની એકાઈ રૂિે, એક બોલી રૂિે જોવી જ 

રહી. એટલે બોલી હોવાનો અથક, કોઈ દ્વારા િાછળ છોડી દેવાનો નથી હોતો, બલકે એનો અથક નવોન્મેર્ષની 

અગ્રેસરતાને (avant-garde) હોય છે. 

 બોલીની ખરી પ્રકૃપતને કોઈ તયારે જ સમજી શકશે જ્યારે એને ભાર્ષા એક જરૂરી ઘટક રૂિે જોશે, નહીં 

કે એક પવઘટ્રટત થતા અવશેર્ષ રૂિે. ભાર્ષાની તો એ પનયપત રહવેાની કે એમણે સદા પવકસતા વાસ્તવના 

અશાાંત સાંવાદક્ષેતે્ર ઉિગ્સ્થત રહવેાનુાં તેમ જ અથકની અણદીઠી સીમાઓ િામવા ‘અણગ્રમ િક્ષ’ રચવાનુાં. 

ભાર્ષાઓનાાં ઇપતવતૃ્તો એવુાં દશાકવે છે કે બોલીઓ સાથે રહવેા િટ્રરવપતિત થવુાં એ જ ભાર્ષાઓની પનયપત છે, 

નટ્રહ કે બોલીઓની. બોલીઓનુાં પ્રારબ્ધ એ રહ્ુાં છે કે અથકની નવી શક્યતાઓની શોધમાાં માંડયા રહવે ુાં. 

સાથેસાથ પ્રમાણભતૂ ભાર્ષાઓ સાથે, રાજકીય અન ે અને ઐપતહાપસક િટ્રરગ્સ્થપતઓને લીધ ે ઊભા થયેલા 

સાંબાંધોને િણ સાચવવા. બોલીનુાં કમનસીબ રહ્ુાં છે કે ચલણમાાં રહવેાનુાં િણ બદનસીબીએ ભાર્ષાની નકલ 

રૂિે. રૂિકાતમક રીતે જોતાાં, બોલી નવા રચાતા ગ્રહ િરતે રહલેા નવજાત તતતવ સમાન છે, જેણે િોતાના 

િટ્રરભ્રમણ િથ િર આવતકનની અંપતમ સરેરાશ માાંડવાની બાકી છે. ભાર્ષાના ગ્રહનુાં િયાકવરણ તેની 

બોલીઓ દ્વારા બાંધાય છે. ભાર્ષાઓ, બોલીએ દ્વારા જ િોતાની બહારના પવશ્વ સાથે સતત સાંિકક જાળવી રાખે 

છે : એ રીતે તઓે વૈપશ્વક સાંરચનાના સભ્યો બન ેછે. 

 હાલ સધુી એવુાં મના્ુાં છે કે સબળ સમાજની ‘વગકબોલી’, અપધકૃત ભાર્ષાનુાં માનભ્ુું સ્થાન મેળવે 

છે, જ્યારે ‘નબળા’ લોકોની ભાર્ષા ‘બોલીઓ’ રૂિે પ્રચણલત થાય છે; આ મત ઇંગ્લેન્ડમાાં અંગ્રેજી ભાર્ષાના 



ઇપતહાસને જોતાાં સ્થાપિત થયો છે. આ તકક પ્રમાણે ચાલતાાં રાજકીય રીતે અગ્રેસર લોકો દ્વારા બોલાતી 

ટ્રહન્દી, અતયાર સધુીમાાં અપધકૃત ટ્રહન્દી તરીકે સ્થિાઈ ચકૂી હોત અને મરાઠા શાસકોની ‘મરાઠી’ તેનો મખુ્ય 

પ્રકાર બની ચકૂી હોત, િરાંત ુઆવુાં હકીકતમાાં નથી. ભારતીય અનભુવના આધારે સચૂવી શકાય કે બોલી 

પવજ્ઞાનનુાં િટ્રરશીલન, જરૂરી વૈજ્ઞાપનક આધાર પરૂો િાડત ુાં નથી. 

 ઉિરાાંત એવી સાંસ્કૃપતઓ, જ્યાાં રાજકીય વચકસ્વ ધરાવતો વગક ‘ગેરવતની’ ભાર્ષાનો પ્રયોગ કરતો 

હોય અને જ્યાાં સાાંસ્કૃપતક પ્રભતુવ ધરાવતો વગક ‘એકભાર્ષીય’ ન રહ્યો હોય, તયાાં બોલીઓના પવર્ષય અંગ ે

શરૂઆતથી પનુપવિચાર કરવો િડશે. જો આિણ ેઆ વાાંધાજનક સમીકરણ બાજુ િર મકૂી એવુાં સ્વીકારીને 

ચાલીએ કે અનભુવના અનાંતિણ ે િેલાતા પવશ્વને બદુ્ધદ્ધગ્રાહ્ય બનાવવા માટે ભાર્ષા એક ‘માધ્યમ’ છે, તો 

અનસુાંધાન એ થશે કે બોલીઓ (અથવા ગૌણ ભાર્ષાઓ)નુાં ભાર્ષા-સાંદભક-અથકની આતમાનભુપૂતની પ્રટ્રક્રયામાાં 

અદકેરુાં મહતતવ છે. આ પ્રટ્રક્રયામાાં, નતૂન સાંવેદનોનુાં, પ્રાચીન સ્મપૃતઓ સાથે અથકપણૂક સા્જુ્ય રચવુાં ખબૂ જ 

જરૂરી બની જાય છે. ‘સા્જુ્ય’ રચવામાાં બોલીઓ, િોતાનુાં અગ્સ્તતવ અને અગ્સ્મતા દાવ િર લગાવે છે અને 

જે-તે ભાર્ષાને અણભવ્યગ્ક્તની સમદૃ્ધ સાંવેદનશીલતા, દક્ષતા બક્ષ ેછે. 

 બોલીઓ પવના ભાર્ષા, અથકપવહોણા રૂઢ થયેલા પરુાણા શબ્દોનો ગાંજમાત્ર બની રહશેે. આવી 

િટ્રરગ્સ્થપતમાાં શબ્દો અજ્ઞેય અને અસાંજ્ઞાત િદાથોમાત્ર બની રહશેે. શકય છે એવી ભાર્ષા વૈયાકરણણક 

શદુ્ધતાના જોરે ગણણતના જેવી િટ્રરપણૂક અમતૂકતાનુાં સામથ્યક કેળવે, િરાંત ુ એમાાંન ુાં ધ્વપન-ણચહ્ન એટલુાં તો 

વ્યગ્ક્ત-પનરિેક્ષ હશે કે એવા ‘જીવ’, ઉિભોક્તાને િોતાની જીવાંત ચતેના સાથે સમળૂગા અલગ-અલગ કરી 

નાખશે. ભાર્ષાને િોતાનુાં અગ્સ્મતાપણૂક અગ્સ્તતવ હોવુાં જ જોઈએ. માનવીઓ ભાર્ષાનો ભાર તયાાં લગી જ વેઠશે, 

જ્યાાં લગી તમેને િોતાની ભાર્ષા સાથેના સાંબાંધનો ગવક હશે. 

 સદીઓ સધુી ્રુોપિય ભાર્ષાપવદોએ આટ્રદમ ભાર્ષાના સ્રોતનો તાગ મળેવવા પ્રયતનો આદયાક. આ 

પ્રયતનોની પષૃ્ટ્ઠભપૂમમાાં બબેલના ટાવરનુાં પમથ હત ુાં, જેમાાં એક કાલ્િપનક મળૂભાર્ષા, સમય જતાાં અસાંખ્ય 

અનકુરણોમાાં િટ્રરણમી. ‘િપતત’ બોલીઓ, શદુ્ધ ભાર્ષાના પષૃ્ટ્ઠભાગ રૂિે ખરી રીતે તો ઊજાક છે, જેણે ભારતીય 

ભાર્ષા પ્રવાહોને વહતેા રાખ્યા છે. વહણેના આ રૂિકને આગળ વધારતાાં એમ કહી શકાય કે કહવેાતી મખુ્ય 

ભાર્ષાઓ, આ વહણેના ટ્રકનારા છે; બોલી સ્વયાં વહણે છે અને આ વહણેને પ્રવાટ્રહત રાખવુાં, એટલુાં તો 

ઓછામાાં ઓછાં આિણ ેસૌએ કરવુાં જ રહ્ુાં. 

 ઉપેક્ષિત અવાજો 



     સાંસ્થાનવાદના સમય પવેૂ ભાર્ષાની જ્ઞાનમીમાાંસામાાં ‘અપધકૃત’ અને ‘બોલી’ જેવી સાંજ્ઞાઓ પ્રચણલત ન 

હતી. ભાર્ષાવૈપવધ્ય જીવનની એક સહજ સ્વીકૃત હયાતી હતી. સાટ્રહતયકાર િોતાની એક રચનામાાં અનેકપવધ 

ભાર્ષા પ્રયોજી શકતા. તેમનો વાચકવગક આવા લખાણને સહજિણે અિનાવતો. વીસમી સદીના પવૂાકધક 

સધુી, ‘મહાભારત’ જેવુાં ઉતકૃષ્ટ્ટ મહાકાવ્ય, પવપવધ ભાર્ષાઓમાાંથી ઊતરતાાં અનેકપવધ વતૃ્તાાંત-સ્વરૂિો રૂિ ે

મળતુાં રહ્ુાં. સાટ્રહતયના પવવેચકોએ પસદ્ધાાંતો ઘડયા તયારે તેમણે જુદી-જુદી ભાર્ષાઓમાાં લખાતા સાટ્રહતયની 

િણ નોંધ લીધી. માતાંગનો મધ્ય્ગુીન શૈલી-સાંગ્રહગ્રાંથ ‘બહૃદ દેશી’ પવવેચનનુાં અપ્રપતમ ઉદાહરણ છે એ 

ભાર્ષા વૈપવધ્યને સહજતાથી અિનાવતા પસદ્ધાાંતમાાંથી પનષ્ટ્િન્ન થાય છે. સામ્રાજ્યવાદી કાળમાાં ભારતની મોટા 

ભાગની ભાર્ષાઓ યાાંપત્રક મરુણ હઠેળ લવાઈ. એ િહલેાાંના સમયમાાં હસ્તલખેનનો પ્રસાર હતો. ઘણી 

ણલપિઓમાાં લખેનકાયક સાંિન્ન થતુાં. હસ્તણલણખત ગ્રાંથોના પ્રકાશન માટે કાગળનો િણ ઉિયોગ થયો. આમ 

‘લેણખત‘ સ્વરૂિે પ્રાપ્ય હોવા છતાાં ગ્રાંથ મખુ્યતવે મૌણખક માધ્યમથી જ વધ ુપ્રસાટ્રરત થતા. 

 યાાંપત્રક મરુણકળાએ પવદ્યમાન મૌણખક િરાંિરાનો હ્રાસ કયો. સાટ્રહતયનાાં નવાાં ધોરણો આપવષ્ટ્કાર 

િામ્મયાાં. જેમાાં ‘મૌણખક’ની તલુનાએ લેણખતની મહત્તા વધ ુ અંકાઈ. એથી એવો પવચાર અિનાવાયો કે 

સાટ્રહતયકૃપતએ એકભાર્ષીય હોવુાં અતયાંત આવશ્યક છે. આવા પવચારો, શાસનકાળ દરપમયાન પ્રવતકતાાં આવાાં 

શગ્ક્તમલૂક સમીકરણોએ ભારતની ભાર્ષાઓના સમગ્ર જૂથને ક્રમશ: અસર કરવાનુાં શરૂ ક્ુું. જે ભાર્ષાઓને 

મરુણ તકપનકી અંતગકત સમાવાઈ નટ્રહ એવી ભાર્ષાઓને ‘ઉતરતી’ ભાર્ષા ગણાવવામાાં આવી. સ્વાતાંત્ર્ય બાદ 

ભારતમાાં રાજ્યોની રચના ભાર્ષાને આધારે થઈ, જે ‘ભાર્ષાકીય રાજ્યો’ તરીકે હાલ ઓળખાય છે. જે ભાર્ષાને 

ણલપિ હતી અને જ્યાાં મટુ્રરત સાટ્રહતય હત ુાં એવી ભાર્ષાને સ્વાતાંત્ર્યોત્તર ભારતમાાં, અલગ રાજ્યરૂિે ‘ચોક્કસ 

ભૌગોણલક પવસ્તાર‘ આિવામાાં આવ્યો. જેમાાં મટુ્રરત સાટ્રહતય ન હત ુાં, છતાાં મૌણખક િરાંિરા સમદૃ્ધ હતી તેવી 

ભાર્ષાઓને ‘રાજ્યો’ પ્રાપ્ત થયાાં નટ્રહ. વળી, પ્રાથપમક અને ઉચ્ચ માધ્યપમક પશક્ષણના માધ્યમ રૂિે રાજ્યની 

‘અપધકૃત ભાર્ષાનો’ ઉિયોગ કરાયો. એવી જ રીતે, એક પવશેર્ષ ભાર્ષા અનસુણૂચ (8મી અનસુણૂચ) ભારતીય 

બાંધારણ અંતગકત ઘડવામાાં આવી. એમાાં શરૂઆતમાાં 14 ભાર્ષાઓની સણૂચ હતી. વતકમાનમાાં 22 ભાર્ષાઓ 

સમાપવષ્ટ્ટ છે. સરકાર માટે પશક્ષણ સાંબાંધી સઘળો ખચક આ બધી ભાર્ષાઓ માટે કરવાનુાં િરજજયાત બન્્ુાં. 

 ભારતની 1961ની વસ્તીગણતરી મજુબ 1652 ‘માત-ૃભાર્ષા’ઓની યાદી તૈયાર થઈ. તયાર િછીની 

વસ્તીગણતરી(1971)ના અહવેાલ મજુબ આંકડાઓ નોંધિાત્ર રીતે ઘટયા. 10,000થી વધારે લોકો દ્વારા 

બોલાતી માત્ર 108 ભાર્ષાઓ જ અપધકૃત રીતે માન્ય રખાઈ. આમ આશરે 1950 ‘માતભૃાર્ષાઓ’ ભાર્ષાની 

બહાર કરી દેવામાાં આવી. એમાાં મોટા ભાગની પવચરતી જનજાપતઓ અને આટ્રદવાસીઓ દ્વારા બોલાતી ભાર્ષા 

છે. એમાાંની બહધુા પવલપુ્ત ન થઈ હોય, િણ ઝડિથી એ ટ્રદશામાાં ધસી રહી છે. ભારતીય ભાર્ષાવણકિટ 



િરના આવા ‘હાાંપસયા’ જે મખુ્યતવે આટ્રદવાસી અને પવચરતી જાપતઓના બનેલા છે, એ વ્યવગ્સ્થત રીતે 

આરોપિત ‘વાચાઘાત’(aphasia)ને લીધ-ેહડસેલાઈ ગયલેા છે. ‘ભારત ભાર્ષા લોક સવેક્ષણ’ એ ભારતીય 

લોકોનો, િોતાના ’અવાજો’ નોંધાવવાનો એક સામટૂ્રહક પ્રયતન છે. ણગ્રઅસકનના ‘સવે’ની આ અનકૃુપત નથી કે 

નટ્રહ તેની િેરબદલ અથવા અવેજી. િેલી મોજણીઓની સિળતા માટેનાાં ધોરણો અલગ હતાાં. ‘ભારત ભાર્ષા 

લોક-સવેક્ષણ’ એક અનૌિચાટ્રરક પ્રયાસ છે. એ જગત સમક્ષ ભારતના અનિુમ ભાર્ષાવૈભવને ઉજાગર 

કરવા ચાહ ેછે. એના અનસુાંધાને જગતની અન્ય ભાર્ષાઓને િણ આવરવા ચાહ ેછે, જેથી પવશ્વના જૈવસ્તરન ે

જીવાંત રાખવા, ભારતને લાાંબી અને મશુ્કેલ લડત બાદ હાસલ થઈ છે એ લોકશાહીનુાં જતન કરવાનો ઉદે્દશ 

સાધી શકાય. 

 કઈ-કઈ ભાર્ષાઓ ‘વાચાઘાત’(aphasia)ની િટ્રરગ્સ્થપતની ખબૂ નજદીક િહોંચી છે, કઈ ભાર્ષાઓ 

ચોક્કસિણ ેએ ટ્રદશામાાં આગળ વધી રહી છે અને કઈ ભાર્ષાઓ માત્ર એક સહજ ભાર્ષાકીય સ્થળાાંતરની 

પ્રટ્રક્રયામાાં િસાર થઈ છે, એવુાં નક્કી કરવાનુાં કામ ખરેખર ખબૂ જ દુષ્ટ્કર છે. એવુાં કહવે ુ ાં અયોગ્ય નટ્રહ ઠરે કે 

સણૂચત હતે ુસાધવા આિણી િાસે ઉિલબ્ધ ‘ભાર્ષાકીય માટ્રહતી’ હાલ િયાકપ્ત નથી. 

 પવચરતી વસ્તીઓનો બહોળો ભાગ ધરાવતા દેશોમાાં વસ્તીગણતરીના પ્રયાસો કેટલા સાંકુલ હોઈ 

શકે, ખાસ તો સાક્ષરતા સ્તર િર અવલાંણબત વસ્તીગણતરીની ચોકસાઈ ધ્યાનમાાં લેતાાં. આિણને એ વાતનુાં 

આશ્ચયક નટ્રહ થાય કે આજ સધુી એકપત્રત માટ્રહતી અપરૂતી, મયાકટ્રદત રહ ેછે. આમ છતાાં, આશ્ચયક એ વાતનુાં 

છે કે કુલ મળીને 310 જેટલી ભાર્ષાઓ - જેમાાં કુલ િાાંચથી ઓછી વ્યગ્ક્તઓ દ્વારા બોલાતી 263 જેટલી 

ભાર્ષા અને 1000થી ઓછા લોકો દ્વારા બોલાતી 47 અન્ય ભાર્ષા પવલલુ્પ્તના આરે આવી ચકૂી હોવી જોઈએ. 

1961ની વસ્તીગણતરીમાાં સણૂચત 1652 ‘માતભૃાર્ષાઓ’માાંથી કુલ આવી 310 ભાર્ષાઓ ‘ભયજનક‘ શ્રેણીમાાં 

આવી. અલબત્ત આ વસ્તીગણતરીમાાં કેવા પ્રકારની કાયકિદ્ધપતનો ઉિયોગ થયો છે એ પવવાદાસ્િદ છે. 

બીજા શબ્દોમાાં કહીએ તો, િાછલાાં િચાસ વર્ષોમાાં ભારતના ભાર્ષાના વારસાનો િાાંચમો ભાગ કાયમ માટે 

લપુ્ત થવાના આરે છે. વધમુાાં, િાછલી ત્રણ વસ્તીગણતરીઓમાાં મોજણી માટે પ્રયોજેલ િદ્ધપતઓ, 

માટ્રહતીમાાં નવા આંકડાકીય ઘટાડાને નજર અંદાજ કરવાનો િણ અવકાશ આિે છે. આશાંકા એ વાતની રહ ે

છે કે આવી િટ્રરગ્સ્થપત માત્ર એક જ દેશની નટ્રહ હોય. શક્ય છે, વાસ્તવમાાં પવશ્વના અનેક દેશોમાાં આવી 

ગ્સ્થપત હોય, કારણ કે એક દેશમાાં ભાર્ષાના િતન માટે જવાબદાર િટ્રરબળો, પવશ્વના અન્ય દેશની 

આધપુનકતાના સાંદભે િણ રચતા હોય. 



 ભારતમાાં વતાકતો ભાર્ષાનો લોિ િકત ‘અલ્િસાંખ્યક’ અને ‘અવગીકૃત બોલીઓ’ પરૂતો જ સીપમત 

નથી. એવી ‘બહસુાંખ્યક’ ભાર્ષાઓ િણ છે જેમાાં સાટ્રહતયની લાાંબી િરાંિરાઓ, કાલ્િપનક તથા તતતવણચિંતનને 

લગતાાં લખાણોનો સમદૃ્ધ વારસો હોય, એ ભાર્ષા િણ લપુ્ત થવાની અસરો હઠેળ છે. ભાર્ષાસમદુાયોમાાં 

‘બહસુાંખ્યક’ સાટ્રહજતયક ભાર્ષાઓ – ગજુરાતી, કન્નડ અને ઓટ્રરયાને ‘માતભૃાર્ષા’ તરીકે ગણાવવામાાં આવે છે, 

એમાાં હાલની ્વુાિેઢીને આ ભાર્ષાઓના લેણખત વારસાનો અલ્િ અથવા ણબલકુલ સાંિકક રહ્યો નથી. જ્યારે 

‘માતભૃાર્ષી’ હોવાને લીધે આ ભાર્ષાઓ ‘બોલવામાાં’ તો સક્ષમ છે જ. ભાર્ષાની આવી િટ્રરગ્સ્થપતને ‘ભાર્ષાની 

આંપશક પ્રાલ્પ્ત’ની ગ્સ્થપત ગણી શકાય, કેમ કે પશક્ષણની ઉચ્ચ િદવી પ્રાપ્ત કરનારો સાક્ષર િોતાની 

‘માતભૃાર્ષા’ પસવાયની અન્ય ભાર્ષા વાાંચવા-લખવા અને બોલવા સક્ષમ છે. અહીં વક્રતા એ છે, કે ભાર્ષાને 

િોતાની ‘માતભૃાર્ષા’ તરીકે ઠેરવે છે એને આ સાક્ષર િક્ત બોલી જ જાણ ેછે; િણ લખી શકતો નથી. 

 ભાર્ષાની પવરાસતમાાં જોવા મળતો ભાર્ષાનો લોિ, ભાર્ષાકીય, િટ્રરવતકનો અને િતન માટે ભાર્ષાનાાં 

સાંરચનાતમક િટ્રરબળોને જ દોર્ષ આિી શકાય નહીં. અહીં ઉદાહરણાથક બાંધારણની સૈદ્ધાાંપતક જોગવાઈ, કલમ 

347, પ્રસ્તતુ છે જે આ મજુબ છે :  

  રાષ્ટ્રિપતશ્રી જો એવી લોકમાગણીથી સાંતષુ્ટ્ટ હોય કે રાજ્યની કુલ વસ્તીના મોટા ભાગના લોકો દ્વારા 

વિરાશમાાં બોલાતી કોઈ િણ ભાર્ષા રાજ્ય દ્વારા માન્ય ઠરે, તો તે સબબ રાષ્ટ્રિપત એવો પનદેશ કરી શકે કે 

સમગ્ર રાજ્યમાાં અથવા તો રાજ્યના કોઈ પવસ્તારમાાં, તેઓશ્રી દ્વારા ઠેરવેલ હતે ુઅથે તેવી ભાર્ષાને સત્તાવાર 

રૂિે માન્યતા આિી શકાય. 

 અહીં બીજાાં થોડાાંક િણ વધારે ણચિંતા ઉિજાનારાાં િટ્રરબળો જોવા મળે છે. આ િટ્રરબળોમાાં મખુ્ય છે 

ઝડિથી સ્વીકૃત પવશ્વનો પવકાસ પવમશક. હવે ભારતમાાં અને સાથે એપશયાના અને આટ્રિકાના અન્ય દેશોમાાં 

જોઈ શકાય છે હાલનાાં માતા-પિતા બાળકોન ેઅંગ્રેજી, િેંચ અથવા સ્િેપનશ માધ્યમમાાં ભણાવવાની ઇચ્છા-

અિેક્ષા રાખે છે. આ ભાર્ષા ‘ઉતિાદક શ્રમના આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાાં’, એમનાાં બાળકો ્વુાન થશે તયારે 

વધારે સ્િષ્ટ્ટ દેખાશે. આ પ્રકારની અણભલાર્ષાએ શાળા-અભ્યાસની પ્રણાણલકાને અસર કરી. આંતરરાષ્ટ્રીય 

ભાર્ષાઓના માધ્યમમાાં અિાતા પશક્ષણની તરિેણ, પવશ્વમાાં િહલેાાંના કોઈ િણ સમયમાાં જોવાઈ ન હતી. 

 ઓગણીસમી સદીનાાં શરૂઆતનાાં વર્ષોમાાં ભારતના સામાજજક સધુારાની ચળવળના કેન્રણબિંદુએ એક 

રસપ્રદ પવવાદ જાગ્યો. એ અરસામાાં બાંગાળી બૌદ્ધદ્ધકોએ અંગ્રેજી ભાર્ષાના માધ્યમમાાં પશક્ષણ આિવા સતત 

માગણીઓ કરી. એ વખત ે એક અંગ્રેજ અિસર, માઉન્ટ સ્ટુઅટક એસ્લ્િન્સ્ટને કહ્ુાં કે શાળામાાં ‘ભારતીય 

ભાર્ષાઓ’ વધ ુઆવકાયક છે. આ પવવાદનો અંત સને 1835ની સાલમાાં આવ્યો. લોડક મેકૉલની ‘પમપનટ્સ ઓન 



એજ્્કેુશન’ અનસુાર ભારતમાાં પશક્ષણનુાં માધ્યમ અંગ્રેજી રાખવાનુાં ઠેરવ્્ુાં. આ મતનુાં તયારબાદ તરુત જ 

વડુના ‘ટ્રડસ્િેચ’ દ્વારા અનમુોદન થ્ુાં. ખાસ તો તયાર િછી આધપુનક ભારતીય ભાર્ષાઓનાાં સાટ્રહતયોએ 

ઉલ્લખેનીય સર્જનશીલતાનો િટ્રરચય કરાવ્યો. અહીંના ઉિરોક્ત કથનનો સહજે િણ એવો આશય નથી કે 

નાના પવદ્યાથીઓ માટે ‘માતભૃાર્ષા’ સૌથી યોગ્ય માધ્યમ છે. હુાં િક્ત આ તથ્ય તરિ ધ્યાન દોરવા માગુાં છાં કે 

માતભૃાર્ષામાાં ભણતરની સલુભતાનો અભાવ, એ માનવ સર્જનશીલતાના ધ્વાંસ માટેનુાં િયાકપ્ત સાાંસ્કૃપતક 

િટ્રરબળ છે – સૌથી મહતતવપણૂક ણચિંતાજનક િટ્રરગ્સ્થપત અહીં એ છે કે એથી એવા અભાવમાાં જીવતા 

સમદુાયની જીવન ટકાવવાની કોઈ આશા નથી. 

 એક ભાર્ષા બોલતો સમદુાય એવુાં માનવા લાગે કે અન્ય ભાર્ષાના માધ્યમમાાં મળેવલે પશક્ષણ એ જ 

તેમના જીવનપનવાકહ માટેનો એકમાત્ર માગક છે, તયારે તે સમદુાય નવી ભાર્ષા િટ્રરગ્સ્થપતને અનકુળૂ થવાનુાં 

શરૂ કરે છે. આથી એવુાં માનવુાં શુાં ઉણચત રહશેે કે સાાંપ્રત જગતના પ્રભાવી પવકાસપવમશકમાાં જ કાંઈક એવુાં 

અંતરાંગ તતતવ છે, જે પવશ્વની ભાર્ષાઓના વારસાને કમજોર કરવા ચાહ ે છે, અથવા તો આ પ્રકારની 

‘ભાર્ષાહતયા’ કરવા માગે છે? જો એવી જ બાબત હોય તો માનવભાર્ષાઓનુાં ભપવષ્ટ્ય ભયાવહ છે. એવા 

સમદુાયો જે સ્થાપનક કે રાષ્ટ્રીય િટ્રરપે્રક્ષ્યમાાં લઘમુતી બનીને રહી ગયા છે; એમની િોતાનાાં ટ્રહતો મખુટ્રરત 

કરવાની શગ્ક્ત જ છીનવી લેવાઈ છે. આ બધાાં જ દેખીતી રીતે, ‘ભાર્ષાહતયા’ની અણગ્રમ િાંગ્ક્તમાાં ગોઠવાઈ 

ચકૂ્યાાં છે. 

 ભારતમાાં વૈપશ્વક સ્તરનુાં પશક્ષણ મેળવવુાં એ વાલીઓની િરજ અને સાંતાનનો અપધકાર છે. રાજ્ય 

સરકાર દ્વારા અનદુાનથી ચાલતુાં શાળાનુાં ભણતર લગભગ પનુઃશલુ્ક હોય છે. ઘણા ગરીબ લોકોને િણ 

િરવડ ે એવુાં હોય છે. એમાાં બાળકો માટે મધ્યાહ્ન ભોજનની િણ જોગવાઈ છે, જેથી ખોરાકને લગતી 

અસરુણક્ષતતા બાળકોને વગકખાંડોની બહાર ખેંચી ન જાય. સાંઘ સરકાર અને રાજ્ય સરકાર શાળાકીય 

પશક્ષણને િોતાની પ્રાથપમક જવાબદારી ગણી તેનુાં વહન કરે છે. બાળ-મજૂરી અપધકૃતિણે ગેરકાયદે ઠેરવાઈ 

છે. ઘણાાં રાજ્યોમાાં સ્ત્રીઓ માટે ઉચ્ચ અભ્યાસ પનુઃશલુ્ક કરાયો છે. અનસુણૂચત જાપત-જનજાપત અને અન્ય 

િછાત વગોનાાં બાળકો માટે શૈક્ષણણક આરક્ષણની જોગવાઈ િણ કરાયેલી છે. ભારત દેશ તેની પ્રાથપમક 

શાળાનુાં સાંચાલન 50 જેટલી ભારતીય ભાર્ષાઓ અને બીજી અનેક પવદેશી ભાર્ષાઓમાાં કરે છે. પ્રૌઢ સાક્ષરતા 

અને ણબનિરાંિરાગત અભ્યાસને સતત પ્રોતસાટ્રહત કરાય છે. આ બધી બાંધારણીય બાાંયધરીઓ છે, જે 

શૈક્ષણણક કાયકક્રમોના ભાગરૂિે બધી અનસુણૂચત ભાર્ષાઓના પ્રસાર અથે છે. 



 આવા પ્રયતનો છતાાંય ઘણી ઉિેણક્ષત ભાર્ષાઓ અને અમકુ ‘બહસુાંખ્યક’ ભાર્ષાઓ િોતાની સાંભાળ 

િરતવે સમજી ન શકાય એવી ઉદાસીનતા સેવ ે છે. કલ્િી ન શકાય એટલી મોટી સાંખ્યામાાં બાળકો, એવી 

શાળાઓમાાં પ્રવેશ મેળવી રહ્યાાં છે જેમાાં શલુ્ક અપત ભારે હોય છે, માધ્યમ અંગ્રજેી હોય છે. બાળક ભારતીય 

ભાર્ષાના માધ્યમમાાં અિાતા પશક્ષણ ધરાવતી શાળામાાં પ્રવેશ મેળવે છે તયારે એને સામાજજક અધ:િતનની 

શરૂઆત રૂિે જોવામાાં આવ ે છે. આવા સાંજોગોમાાં, જેને માટે પવશેર્ષ પ્રયતનોની જરૂર છે એવી ભાર્ષાઓનુાં 

જતન કરવુાં સાચે જ એક પવકટ કાયક છે. આ કાયક ‘સાંરચનાતમક’ િેરિારો માત્ર કરવાથી હાાંસલ થઈ શકે તેમ 

નથી. ભાર્ષાઓનુાં સાંરક્ષણ અને સાંવધકન પ્રાચીન વસ્તઓુની જાળવણી કરતાાં અલગ છે. ભાર્ષા એક સામાજજક 

વ્યવસ્થા હોવાના નાત,ે પવર્ષયમલૂક તટસ્થ અગ્સ્તતવ ધરાવતી હોવાથી, એનાાં ‘શબ્દકોશ’ અન ે ‘વ્યાકરણો’ 

તૈયાર કરી શકાય. ભાર્ષા ણલપ્યાંતર, જોડણીકોશ તથા નકલ અથવા ટેિરેકોડકર િર ધ્વપન-અંકન કરીને તેને 

કોઈ ‘દસ્તાવેજ’ કે ‘િદાથક’ની જેમ સાચવી શકાય, િરાંત ુ વસ્તતુ: ભાર્ષાનુાં, માનવ ચેતનાથી અલગ 

સ્વતાંત્રિણે િોતાનુાં કોઈ જ અગ્સ્તતવ હોત ુાં નથી. આથી જે તે ભાર્ષાઓની જાળવણી માટે, તે તે ભાર્ષાને 

ચલણમાાં લાવતા ‘સમદુાય’ની જાળવણી િણ સાથોસાથ અપત આવશ્યક બન ેછે. 

 ચોક્કસ સમદુાયની સામટૂ્રહક ચેતના અને તે ચેતનાને ભાપર્ષક કરવા પ્રયોજાતી ભાર્ષા – આ બન્ને 

વચ્ચ ેજે છે તે સમદુાયની ‘પવશ્વદૃસ્ષ્ટ્ટ’. ભાર્ષાનુાં જતન એટલે ભાર્ષા સાંરક્ષણમાાં જે તે સમદુાયની ‘પવશ્વદૃસ્ષ્ટ્ટ’નુાં 

સન્માન સામેલ છે. માનવીઓનુાં ભાગ્ય પથૃ્વી સાથે સાંકળાયેલુાં છે. પથૃ્વીને, એના િર આિણી માણલકીનો 

દાવો કરીને દૂભવી શકાય નહી – એવુાં માનતા ‘સમદુાયની’ ભાર્ષાનુાં સાંવધકન અતયારે અશક્ય બની રહ્ુાં છે. 

રાજકીય કલ્િનોનુાં આદાનપ્રદાન કરવા આમાંત્રીએ છીએ તયારે એક આખો એવો સમદુાય છે જે પવકાસના 

ઓછાયા હઠેળ પથૃ્વીની નૈસણગિક સાંિપત્તની લ ૂાંટમાાં પવશ્વાસ રાખ ેછે. આવી િટ્રરગ્સ્થપતમાાં ‘સમદુાય’ િાસે બ ે

પવકલ્િો હશે : એક, તે કહવેાતી ‘સ્વપ્નભપૂમ’ને પતરસ્કૃત કરે જે કુદરતી સ્રોતોને માનવાપધકાર ગણાવી, છેવટે 

એ કુદરતી સાંિપત્તને સાંપણૂકિણ ે વ્યાિાટ્રરકરણમાાં તબદીલ કરવા અનમુતી આિે. અથવા આવા 

‘જીવનદશકન’નો િટ્રરતયાગ કરે અને એવા ‘જીવનદશકન’માાં બાાંધતી જે-તે ‘ભાર્ષા વ્યવસ્થામાાંથી’ િોત ે જ 

બહાર આવી જાય. 

 પવશ્વભરમાાં ભાર્ષાઓની ગ્સ્થપત-િટ્રરગ્સ્થપત ખરેખર અપનપશ્ચત થઈ ગઈ છે. અપનપશ્ચત ભાર્ષાઓમાાં 

મખુ્યતવે સમાવેશ થાય છે આટ્રદવાસીઓની નદીટ્રકનારે, િવકતો ઉિર રહતેા સમદુાયોની ભાર્ષાઓ. આ 

ઉિરાાંત ઉિેણક્ષત અને લઘમુતી સમદુાયો અને સાંસ્કૃપતઓ બહારના અજાણ્યા સાાંસ્કૃપતક પ્રભાવને સતત 

સહતેા આવ્યા છે. આવામાાં ચેતવણીનો સરૂ ઉઠાવવાનો સમય હવે સહજેે નથી. છતાાં એથી એક અણભલાર્ષા 

સેવવામાાં આવશે કે શાસનતાંત્ર િર આવો બોજો અને જવાબદારી સોંિીને િણ, આ કાયકને અલ્િ તો 



અલ્િમાત્રામાાં લેનારુાં ‘પમશન’ આગળ ધિાવવુાં જ િડશે. એમાાં જાતની સાથે દેશ અને રાજ્યોની અથવા 

સ્વતાંત્ર પવપવધ કાયકકારી સાંસ્થાઓની અથવા સભ્ય સમાજના ઘટકો : પવશ્વપવદ્યાલયો, સાટ્રહજતયક અને 

ભાર્ષાકીય સાંસ્થાઓ, સદ્ભાવી સમાજો અન ેમાંડળીઓ, ણબનસરકારી સાંગઠનો, વૈયગ્ક્તક પવદ્વજ્જનો, સાંશોધકો, 

કાયકકતાકઓ વગેરેનો સહકાર જરૂરી છે. ક્ષીણ થતી ભાર્ષાઓમાાં નવા િાઠોનુાં સર્જન, શબ્દકોશ, શબ્દસણૂચ અને 

વ્યાકરણનુાં પ્રકાશન ઉિયોગી પરુવાર થાય, એવી જ રીતે દસ્તાવજેીકરણ, સાંગ્રહીકરણ અને અણભલેખન 

થોડાાંક ઉિયોગી બને. ખાસ તો ભાર્ષાન ે જીવાંત રાખવાની આશા-અિેક્ષા હોય તો હાાંપસયાના ભાર્ષા 

સમદુાયોને ગૌરવ અને સન્માન આિવાની જરૂર છે, જેના તેઓ અપધકારી િણ છે. આ સન્માન એમન ે

‘નવૃાંશપવદ્યાકીય’ સ્વરૂિે કે િછી ‘સ્વની આટ્રદમ અને અલ્િપવકપસત આંપશક પનશાની’ રૂિે અણભપ્રેત ન હોઈ 

શકે, િરાંત ુતેઓ ‘િોતે જે સ્વરૂિે છે’ એ માટે જ સન્માનના યથાથક અપધકારી છે. 

એક જાપતસમહૂને એક ભાર્ષાનુાં પનમાકણ કરતાાં સદીઓ લાગે છે. માનવસમહૂો દ્વારા પનપમિત બધી જ 

ભાર્ષાઓ આિણો સામટૂ્રહક સાાંસ્કૃપતક વારસો છે. આથી આિણી સૌની સામટૂ્રહક જવાબદારી છે કે વતકમાન 

સમયમાાં િેલાતી વૈપશ્વક ‘ભાર્ષાહતયા’ની આ િીડા ભપવષ્ટ્યમાાં કોઈને િણ ભોગવવી ન િડ.ે 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 


