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“ચાલો, ભાષાન ું ગૌરવ વધારીએ” 

આણી ગજુયાતી બાા વાજીવભી છે કે ભાાંદી છે એ વલમ ય બાાપે્રભીઓભાાં આજકાર ઠાંડીગયભ ચચાા ચારી યશી 
છે. કોઈ કોઈનુાં કશવે ુ ાં એભ છે કે: ‘દુવનમાની ઘણી બાાઓની જેભ ગજુયાતી બાા ણ ભયલા ડી છે. ’ તો કોઈ કોઈનુાં  
કશવે ુ ાં એભ છે કે: ‘બાાના નાભે છાજજમાાં રેલાનુાં ફ ાંધ કયો. જમાાં સધુી ગજુયાતી ભાણવ જીલળે તમાાં સધુી આણી 
ગજુયાતી બાા જીલળે. ગજુયાતી બાાની ચચિંતા કયલા જેવુાં નથી. ’ આ ફાંને પ્રકાયની દરીરો એલા તો અવતવલશ્વાવ 
વાથે કયામ છે કે જાણે આ વવલામની ત્રીજી શકીકત શોઈ જ ન ળકે!  

ત્રીજી શકીકત એ છે કે ગજુયાતી બાા ભયલા નથી ડી કે નથી એ એટરી વાજીવભી યશી કે જેથી એની કાજી ણ ન 
યાખલી ડે. શારના વાંજોગોભાાં ગજુયાતી બાાની તચફમત ભાટે કશવે ુ ાં શોમ તો એભ કશી ળકામ કે એના ય અંગે્રજી 
ચયફીના થય જાભતા જામ છે. ગજુયાતી બાાભાાં અંગે્રજી ળબ્દોના અભમાાદદત પ્રલેળ ફાફતભાાં ઉદાય લરણ ધયાલતા 
જાણકાયોના ભત મજુફ એ ચયફી આણી બાાની તાંદુયસ્તીનુાં રક્ષણ છે. જાણકાયોની એ દરીર ણ મોગ્મ છે કે: 
‘ગજુયાતી બાાભાાં આગાઉથી જ પાયવી , અયફી, અંગે્રજી લગેયે અનેક વલદેળી બાાના ળબ્દો દૂધભાાં વાકય બે એભ 
બી ગમા છે. એ ળબ્દોએ ગજુયાતી બાાને વમદૃ્ધ કયલાભાાં ઘણો પાો આપ્મો છે. ’ યાંત,ુ જેભ ભાણવ ભાટે એભ બાા 
ભાટે ણ , ચયફી કે વાકય ભાનાાં જ વાયાાં. જમાાં અંગે્રજી ળબ્દોનો લશલેારુ વલકલ્ ન શોમ તમાાં અંગે્રજી ળબ્દોને 
અનાલલાભાાં બદ્ર ાંબદ્રી વવદ્ધાાંતોને આડે ન રલામ યાંત ુ , આણી બાાભાાં સ ુાંદય અને વય ળબ્દો શોલા છતાાં એભની 
જગ્માએ ભાત્ર દેખાદેખીના કાયણે અંગે્રજી ળબ્દોને અનાલલા એ તો ઘયના વભ્મોને ડેરી ફશાય કાઢી ને અજાણ્માને 
ઢોચરમે ફેવાડલા જેવુાં કાભ છે. આણી ફેદયકાયી કશો તો ફેદયકાયી અને  ઉદાયતા કશો તો ઉદાયતા ; એના કાયણે 
આણી બાાભાાં અંગે્રજી ળબ્દોના ટોેટોાાં ધાભો નાખલા આલી શોંચમાાં છે. રૂડા , રૂાા, વાદા અને વય એલા 
કેટરાક ગજુયાતી ળબ્દોને એભણે ધકે્ક ચડાવ્મા છે. જાતને વાંકોયીને ફેઠેરા એ ગજુયાતી ળબ્દો યાશ જોઈ યહ્યા છે કે: 
‘અભે પયી ક્યાયે ગજુયાતી પ્રજાને કાભભાાં આલીએ. ’ યાંત,ુ વાદશતમકાયોએ અને કરાકાયોએ જ નશીં ; રાખોની ભેદની 
એકઠી કયી ળકતા વાંતસ્લાભીઓએ ણ અનેક સુાંદય અને વય ગજુયાતી ળબ્દોને બાાલટો આી દીધો છે. આલા 
ળબ્દોને વાભાન્મ ગજુયાતી ભાણવ ભરૂી જામ તો દો કોનો ? દો લામયાનો. લામયો જ એલો લામો છે!  જે રોકોને 
ગજુયાતી બાાની ખેલના છે એ રોકો ણ આ લામયાથી ફચી નથી ળક્યા. આબ જ નથી પાટ્ુાં! આ તો બ્રહ્ાાંડ પાટ્ુાં 
છે! 



આલા વાંજોગોભાાં આણો એક જ ભાંત્ર શોલો ઘટે કે: ‘ચારો, બાાનુાં ગૌયલ લધાયીએ. ’ અને એ શબુ કામાની ળરૂઆત 
આણાથી જ કયીએ. આણા યોજજિંદા વ્મલશાયભાાં ગજુયાતી ફોરીએ. ગલાથી અને પે્રભથી ફોરીએ.   ઉદાશયણ તયીકે, ‘હુાં 
પ્રતીક્ષા કયીળ ’ એવુાં bolફોરામ તો લધાયે વારુાં. ‘હુાં યાશ જોઈળ ’ એવુાં ફોરવુાં ણ અઘરુાં તો નથી જ. યાંત ુ , ‘હુાં લેટ 
કયીળ’ એવુાં ફોરવુાં એ તો જાણી જોઈને વલકૃવત અનાલલા જેવુાં કાભ છે. આલાાં ઘણાાં કાભ થમાાં છે અને થઈ યહ્યાાં છે. 
આલી વલકૃવતથી ફચીએ. સુાંદય ભજાની ગજુયાતી બાા ભાત્ર કવલઓ કે રેખકોથી નશીં ફચે. આણાથી ફચળે. છી 
બરે આણે ગભે તે કાભધાંધા વાથે વાંફ ાંધ ધયાલતા શોઈએ.   

આણા છી આલે આણા દયલાયનો લાયો. આણા દયલાયના વભ્મો ોતાના અભ્માવ કે કાભની કે જગ્માએ 
જરૂદયમાત પ્રભાણે બરે અંગે્રજી બાાનો ઉમોગ કયે યાંત ુઘયભાાં તો આણે ગજુયાતીભાાં જ લાતો કયીએ. લાાંચન , 

રેખન, ગીત, વાંગીત, વાદશતમ લગેયેભાાં અંગે્રજી અને દશિંદીની વાથેવાથે ગજુયાતીને ણ આલકાયીએ. દયલાયભાાં ભાફા 
જ જરૂય લગય અંગે્રજી ળબ્દોનો ઉમોગ કયે તો વાંતાનો ણ કયે જ.   કોઈ  દયલાયભાાં તો વાંતાનો જયા વયખુાં ણ 
ગજુયાતી ન ફોરે એ ભાટે ભાફા દ્વાયા ખાવ તકેદાયી યાખલાભાાં આલતી શોમ છે. તો કોઈ દયલાયભાાં વાંતાનોને 
ભાફા દ્વાયા ફોરાતા ગજુયાતી ળબ્દો ખખડી ગમેરા લાશન જેલા રાગતા શોમ છે. અંગે્રજીને ભશતતલ આલાભાાં 
ગજુયાતી બાાની અલગણનાનુાં દયણાભ એ આવ્યુાં છે કે કેટરામ દયલાયોભાાં ફેભાાંથી એકેમ બાા વયખી ફોરાતી 
નથી. આલા લાતાલયણનુાં વજૉન ન થલા દઈએ.   

આણે ઘયની ફશાય નીકળ્મા છી જાણ્મેઅજાણ્મે ગજુયાતી ન શોઈએ એવુાં લતાન કયલા રાગીએ છીએ. વાભેની વ્મક્તત 
ગજુયાતી જાણતી શોલા છતાાં એની વાથે દશિંદી કે અંગે્રજીભાાં લાતો કયલા રાગીએ છીએ. જરૂય ડય ેદશિંદી કે અંગે્રજીનો 
ઉમોગ કયલાભાાં કશુાં ખોટુાં નથી યાંત ુવાભેની વ્મક્તત ગજુયાતી જાણતી શોમ તો છી એની વાથે વાજુ ાંવમુાં કે 
બાાંગ્યુાંતટૂ્ ુાં દશિંદી કે અંગે્રજી ફોરલાની ળી જરૂય છે ? એક લાત ખાવ માદ યાખલા જેલી છે કે આણા ગાભ કે ળશયેભાાં 
કભાલા ભાટે નોકયીધાંધો રઈને ફેઠેરા રોકો આણી વાથે ગજુયાતીભાાં લાત કયલાની તૈમાયી યાખીને જ ફેઠા શોમ છે. 
છી એ નાનો લેાયી શોમ કે ભોટી નાણાાંકીમ વાંસ્થા શોમ. એલી જગ્માએ જઈને ળયભ યાખ્મા લગય જ ગજુયાતીભાાં જ 
ફોરલાનુાં યાખીએ. કોઈ ત્રક ગજુયાતી બાાભાાં બયી ળકાત ુાં શોમ અને એવુાં કયલાથી કોઈ વભસ્મા ઊબી ન થલાની 
શોમ તો એ ત્રક ગજુયાતીભાાં જ બયીએ. એ કાભ છાંદોફદ્ધ કવલતા રખલા જેવુાં અઘરુાં તો નથી જ.  

આણા ોતાના કાભધાંધાની જગ્માએ જેભ આણે આણા ઇષ્ટ દેલની સ્થાના કયી છીએ એભ જ આણી ભા વભાન 
ગજુયાતી બાાની ણ સ્થાના કયીએ. વલચાય કયો કે , આણા દેળભાાંથી અંગે્રજો ગમા છી ણ  દુકાનો યથી 
‘જરાયાભ ખભણ શાઉવ ’ જેલાાં ાદટમાાં ન ફદરામાાં શોમ તો એ ભાટે જલાફદાય આણુાં ફ ાંવધમાય ભાનવ કે ફીજુ ાં કોઈ ? 

‘જરાયાભ ખભણ બાંડાય’ એવુાં નાભ યાખ્યુાં શોમ તો ખયાફ રાગે? ઘયાકી ઘટી જામ? ‘શાઉવ’ને લગી યશનેાયા ફધા તયી 
ગમા? ણ આ ફીભાયી જૂની છે. એલી તો કોઠે ડી ગઈ છે કે એ જાણે આણી યાંયા થઈ ગઈ છે! દુકાનોનાાં 
ાદટમાાંની લાત નીકી છે તો એ ણ ઉલ્રેખ જરૂયી છે કે દુકાનોની વજાલટ ાછ રાખો રૂવમાનો ખચા કયનાયા 
ઘણા લેાયીઓ  દુકાનોનાાં નાભ ચચતયાલતી લખતે કે ધાંધાની જાશયેાત છાલતી લખતે ગજુયાતી જોડણી ભાટે જયા 
ણ કાજી યાખતા નથી. આણે આ ફાફતનુાં ધ્માન યાખીએ. જાણકાયી ન શોમ તો ળબ્દકોની ભદદ રઈએ.  વભત્રો 
અને વાંફ ાંધીઓને ણ આ ફાફતભાાં કાજી યાખલા ભાટે વભજાલીએ. જે રોકો આણી બાા ભાટે ગાંબીય ન શોમ 
એભને આલી લાતોભાાં દભ નશીં રાગે. યાંત ુ , જે રોકો બાાનુાં ભશતતલ વભજમા છે તેઓ શુાં કયે છે ? ોતાની દુકાનોનાાં 



સુાંદય ભજાનાાં ગજુયાતી નાભ યાખે છે. જેલાાં કે: ‘આભાંત્રણ’, ‘કાંવાય’, ‘ાનેતય’ ‘ળણગાય’ ‘ગયખાાં’, ‘વલવાભો’, લગેયે.  અયે! 
વાંતાનોનાાં નાભ ાડતી લખતે ગજુયાતી કવલઓની વશામ રેનાયા ભાફા ણ આ ગયલી ગજુયાતભાાં છે.  

ળબ્દકોની લાત નીકી છે તો ‘ગજુયાતી રેક્તવકોન ’ને કેભ ભરુામ ? આ લેફવાઇટ તો ગજુયાતી બાા ભાટે 
ળક્તતલધાક ઔધ જેલી છે. જેની ભદદથી ગજુયાતી ળબ્દોની જોડણી અને અથા તો જાણલા ભે છે ; એ ઉયાાંત 
ગજુયાતી ળબ્દો ભાટેના અંગે્રજી ળબ્દો અને અંગે્રજી ળબ્દો ભાટેના ગજુયાતી ળબ્દો જાણી ળકામ છે. એથી ણ વલળે 
જાણકાયી આ લેફવાઇટ યૂી ાડે છે. આલો ખજાનો કમ્પપ્યટૂય અને ભોફાઇર ય ઉરબ્ધ છે. આણે એનો રાબ 
રઈએ અને ફીજાને રાબ રેલા ભાટે પ્રોતવાદશત કયીએ. જે રોકો વોવળઅર લેફવાઇટ ય તેભ જ છાાાં અને 
વાભવમકોભાાં ગજુયાતીભાાં રખાણો રખે છે એ રોકોએ તો આ લેફવાઇટને ધભાગ્રાંથ ભાનીને એને અનવુયવુાં જોઈએ. જો 
એવુાં થળે તો એ રખાણો લધાયે વ્મલક્સ્થત અને રૂાાાં ફનળે. આણે ણ યોજજિંદા વ્મલશાયભાાં વાચુાં ગજુયાતી 
રખીએ. 

આણુાં ગજુયાતી લાાંચન લધાયીએ. ઘયભાાં ગજુયાતી સુ્તકો લવાલીએ. સુ્તકો તો જ્ઞાન અને વાંસ્કાયની યફ છે.  શલે 
તો ઇન્ટયનેટના ભાધ્મભના કાયણે   ભોફાઇર અને કમ્પપ્યટૂય ય ણ ગજુયાતી સુ્તકોનો વાંગ્રશ થઈ ળકે છે. ટચકુડો 
ભોફાઇર તો આણી વાથે જ શોમ છે. ભાની રો કે આણે સુ્તકોનો ખજાનો આણી વાથે રઈને પયીએ છીએ. આ 
ઉયાાંત ેન ડ્રાઈલ , વીડી, ડીલીડી જેલાાં ફીજાાં એલાાં ઘણાાં આધવુનક વાધનો છે કે જેના લડે આણે ગજુયાતી લાતાાઓ , 

ગીતો, બજનો, નાટકો લગેયેનો બયયૂ આનાંદ રઈ ળકામ એભ છે. આલાાં ભાધ્મભોનો પ્રબાલ વભાજના દયેક લગા ય 
લધતો જ જામ છે. આ યીતે જોઈએ તો ગજુયાતી બાાના પ્રચાય ભાટે આ શરેાાં ક્યાયેમ નશોત ુાં એવુાં લાતાલયણ 
વજાાયુાં છે. આણે આ લાતાલયણનો ભશત્તભ અને મોગ્મ   ઉમોગ કયીએ. બાાનુાં ગૌયલ લધાયલા ભાટે ભાત્ર 
યાંયાગત ભાધ્મભો ય આધાદયત ન યશતેાાં આધવુનક ભાધ્મભોનુાં ભશતતલ ણ જાણીએ.  

જમાયે આણે   ઇન્ટયનેટ, ભોફાઈર, કમ્પપ્યટૂય જેલાાં ભાધ્મભોની લાત કયીએ છીએ તમાયે એ શકીકત ણ ધ્માનભાાં 
યાખલી જોઈએ કે આલાાં ભાધ્મભો ય યલુાનો અને યલુતીઓ ગજફની કડ ધયાલે છે. આ યલુાન રોકો જ ગજુયાતી 
બાાને દોડતી યાખી ળકે એભ છે. ‘ઘયડાાં ગાડાાં લાે ’ એ જૂની કશલેત એની જગ્માએ ફયાફય છે યાંત ુનલા જભાનાના 
ગાડાાં તો યલુાન રોકો જ લાળે. આથી , યલુાન રોકોએ આગ યશવે ુ ાં ડળે. ટેચરવલઝન ય યજૂ થતા કેટરાક 
કામાક્રભોભાાં યલુાન કરાકાયો દ્વાયા જૂનાાં ગજુયાતી ગીતો , બજનો લગેયે ખફૂ જ આકાક યીતે યજૂ થામ છે. યલુાન 
કરાકાયો દ્વાયા અનોખી ભાલજત ાભેરાાં , ‘કય ભન બજનનો લેાય ’ જેલાાં અનેક જૂનાાં બજનો વાાંબીએ તમાયે આણને 
વશજેે એલી રાગણી થામ કે , ‘ગજુયાતી બાા ભયલા ડી છે ’ એ લાત ભાત્ર અપલા છે. શા , આ ફધુાં જોલા, જાણલા અને 
ભાણલા ભાટે ભનને ભોકળાં કયવુાં ડે.    

ભનને ભોકળાં યાખીને ગજુયાતી ચરચચત્રોની લાત કયીએ. છેલ્રા ઘણા લખતથી વયેયાળ ગજુયાતી પે્રક્ષક ગજુયાતી 
ચરચચત્રોથી દૂય થઈ ગમો શતો. શલે એ દુુઃખના દદલવો યૂા થતા શોમ એવુાં લાતાલયણ વજાાયુાં  છે. યલુાન અચબેક 
જૈન અને એભના કરાકય વભત્રોએ  ‘કેલી યીતે જઈળ ?’ અને ‘ફે માય! ’ જેલાાં ગજુયાતી ચરચચત્રોનુાં વજૉન કયીને ચીરો 
ચાતયલાનુાં વાશવ કયી ફતાવ્યુાં છે. એભના આ વાશવને ગજુયાતના જ નશીં , દેળબયના જ નશીં , યાંત ુવલશ્વબયના 
ગજુયાતી પે્રક્ષકોએ શોંળે શોંળે લધાવ્યુાં છે. આ ઘટના જેલીતેલી નથી. આલી જ ઘટના ગજુયાતી નાટક ભાટે ણ ફનલી 



જોઈએ. ઘણા ગજુયાતી યલુાનો ભૌચરક ગજુયાતી નાટકો વજાામ એ ભાટે પ્રમાવો કયી યહ્યા છે. એલા પ્રમાવોની કદય 
કયીએ.  બાાનુાં ગૌયલ લધાયે એલી કૃવતઓને અલાયનલાય શોંળે શોંળે લધાલતાાં યશીએ.   

અગતમની એ લાત ણ વભજીએ કે ગજુયાતી બાા વાથે ભાત્ર વલદ્વાનો , વાદશતમકાયો કે કરાકાયોને જ વનસ્ફત છે એવુાં 
નથી. લેાયી , ખેડૂત, કાયીગય, ભજૂય, નોકદયમાત લગેયે તભાભ લગોને   વનસ્ફત છે. ઘયભાાં કાભ કયતી કે ઘયની ફશાય 
કાભ કયતી ભદશરાઓને વનસ્ફત છે. ભાત્ર ળશયેી લગાને જ વનસ્ફત નથી , ગાભડાાંભાાં યશતેાાં રોકોને ણ વનસ્ફત છે. આ 
વલવલધ લગાના રોકો એક વયખુાં ગજુયાતી નથી ફોરતા. ફોરે એલી અેક્ષા ણ ન યાખી ળકામ. એક જૂની કશલેત છે 
કે : ‘ફાય ગાઉએ ફોરી ફદરામ.’  આણા ગજુયાતભાાં જોઈએ તો કાદઠમાલાડ , કચછ, ાંચભશાર, દચક્ષણ ગજુયાત, ઉત્તય 
ગજુયાત, ભધ્મ ગજુયાત એલા વલવલધ પ્રદેળોભાાં ગજુયાતી તો ફોરામ છે યાંત ુવલવલધ યીતે ફોરામ છે. રોકોના 
ઉચચાયો જુદા ડે , રશકેા જુદા ડે , બાલાથા જુદા ડે.   રોકો ય એ ભાટે જે તે પ્રદેળના ઇવતશાવ , યોજગાય, વળક્ષણ, 

વાંસ્કાય લગેયેનો પ્રબાલ શોમ છે. આ પ્રબાલને વભજીએ. વલવલધ ફોરીની કદય કયીએ. આ ફોરીનુાં ણ આદાનપ્રદાન 
થતુાં શોમ છે. અભદાલાદ અને લડોદયા જેલાાં ળશયેોભાાં ળશયેીજનનો રગ્નપ્રવાંગે નીકતા લયઘોડાભાાં આદદલાવી રોકોનાાં 
ગીતો ય ભન મકૂીને નાચે છે.   આણી પ્રજાની આલી ખફૂીઓની અવય આણાાં વાદશતમ , વાંગીત,  કા, લેાય, 

યોજગાય લગેયે ય ણ ડે છે. આલી ખફૂીઓને વભજીએ અને આનાંદદત થઈએ.  

આલી વલવલધ યીતે આણે ગજુયાતી બાાનુાં ગૌયલ લધાયી ળકીએ એભ છીએ. અશીં જે થોડીઘણી લાતો કયી એ લાતો , 

ભાત્ર કલ્ના ય આધાદયત નથી. એ લાતો , ણૂા ન થઈ ળકે એલા આદળો ય આધાદયત નથી. એ લાતો , જભીન 
યની લાસ્તવલકતાને અને ફદરાતા વભાજને ધ્માનભાાં યાખીને રખી છે. અશીં , ફીજાની રીટી નાની કયલાના ફદરે 
આણી રીટી ભોટી કયલાની યીત દળાાલી છે. વભગ્ર રખાણભાાં એક સયૂ જાલલાનો પ્રમાવ જાલલાનો કમો છે. એ 
સયૂ છે: ચારો, આળાલાદી ફનીએ અને બાાનુાં ગૌયલ લધાયીએ.   

જમ જમ ગયલી ગજુયાત. 

  

 


