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અમદાવાદિા સાહિત્ય જગતિા રસીકજિ અિ ેઅમદાવાદિા સાવવજનિક જીવિમા ં સહિય રિતેી ઉપસ્સ્થ 

વ્યસ્ક્ત, હ  ંસૌિે િમસ્કાર કર ં છ.ં આજે શ્રી રનતલાલ ચદંરયા તનૃતય સ્મનૃત વ્યાખ્યાિ આપવાિી મિે જે તક 

મળે છે એ તક આપવા માટે આપ સૌિો આભાર વ્યક્ત કર ં છ.ં ‘ગ જરાતી લેસ્ક્સકિ’ - આ કલ્પિા મિ ે

રોમિર્વક લાગે છે. ગ જરાતીન  ંખોટ ં અભભમાિ મારા હદલમા ંિથી, પરંત   ગ જરાતી માટે તો ખબૂ લાગણી છે. 

કારણ કે મારા માતા અિે નપતા બિેં ગ જરાતી બોલતા ંજન્મયા,ં તેઓ મારો જન્મ થયો ત્યા ંસ ધી ગ જરાતી 

બોલતા ંિતા ંમાટે આ મારી માતભૃાર્ા, અિે નપતભૃાર્ા પણ છે.  

‘ગ જરાતી લેસ્ક્સકિ’ આ શબ્દથી હ  ંપ લહકત થાઉ છ.ં ‘લેસ્ક્સકિ’ શબ્દ ગ જરાતી શબ્દ િથી but that is 

not an issue. ગ જરાતી શબ્દ સષૃ્ટટ કિીએ, શબ્દ નવશ્વ કિીએ ,શબ્દ સપંનિ કિીએ, શબ્દ પ્રવનૃત કિીએ, 

શબ્દ સરંચિા કિીએ, લેસ્ક્સકિિો જે પણ અન વાદ ગ જરાતીમા ંકરવો િોય તે હ  ંસ્વીકાર ં છ.ં આ લેસ્ક્સકિ 

સકંલ્પિા આટલી અદ્ભુત છે એન  ંસૌથી મિત્ત્વન  ંકારણ, કે માિવી ભચિ (કોન્સ્યસ્િેસ) અિે નવશ્વ, આ બ ે

વચ્ચે બિંેિે ભેગ  ંલાવવા માટે, એકઠા ંલાવવા માટે માત્ર એક સેત   છે અિ ેએ સેત  ન  ંિામ છે શબ્દ. શબ્દ 

િા િોત તો ભચિ માટે નવશ્વ પ્રકટ િા િોત. As simple as that.  

મરલો-પૉન્ટી (Merleau-Ponty) જેવાએ આટલી િદ સ ધી નવધાિ કયાવ છે કે શબ્દ િા િોત અિ ેભચિ માટે, 

જીવવા માટે, અન ભવ ગ્રિણ કરવા માટે, ભચિિે ગ્રાસવા માટે, ભચિિે ક્ષોભ આપવા માટે, નવશ્વ િા િોત. 

મરલો-પૉન્ટી કિ ે છે કે શબ્દ િા િોત તો ભચિ પણ િા િોત. Without the word consciousness doesn’t 

exist. આપણ ેત્યા ંઋગવેદથી માડંીિે શબ્દમાથંી નવશ્વ નિમાવણ થય ,ં આ તો સ્વીકારેલ છે. બાઈબલમા ંઆવ ે

ચે કે ‘સૌથી પિલેો શબ્દ’ અિે ‘જે પણ છે એ સગંઠિ શબ્દમાથંી શબ્દએ શબ્દ રૂપ ેનિમાવણ કય ું.’ But it is 

quite a jinx. શબ્દ અિે ભચિ આ બ ેભગેા થાય તો જે જન્મે છે તેથી વધારે અિ ેતથેી ઓછ ંનવશ્વ િથી.  

જ્યારથી અવાજિા માધ્યમથી અભભવ્યસ્ક્તિી શરૂઆત થઈ (કારણ કે તે પિલેા ંઅભભવ્યસ્ક્તિા વપરાશ માટે 

સગંીત અથવા તો ટોિાભલટી (tonality) અિે આનવિભાવ અથવા નથયેટરિો વપરાશ થયેલો છે, 5 લાખ 

વર્વિા ઇનતિાસમા.ં પણ અવાજિા માધ્યમથી - સાકેંનતક અવાજિા માધ્યમથી - જ્યારે અભભવ્યસ્ક્તિી 

શરૂઆત થઈ) એિો સમય છે આશરે 70,000 વર્વ પિલેાિંો. માિવીિા ઇનતિાસમા ં70,000 વર્વ પિલેા ં

આ શરૂઆત થઈ, ત્યારે જે નવનવધ અવાજ િતા તે બધાિે એકઠા ંલાવવાિી એક પ્રહિયા િજારો વર્ો સ ધી 

ચાલી. એક સ્વર અિે સાથે સલંગ્િ થતા ં અન્ય સ્વર ભેગા કરી, તેમાથંી વધારે સકંલ પ્ત (કોમ્પલકે્સ) 

સાકેંનતક દ નિયા નિમાવણ થતી રિી.  
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જે રીતે ખેતીિા કામ માટે આશરે દસ િજાર વર્વ પિલેાથંી આશરે 6/7 િજાર વર્વ પવેૂ સ ધી, ચારેક િજાર 

વર્વ મિિેત કરી કરી ખેતીિી પદ્ધનત નવકસાવવામા ંઆવી - જેથી માિવી ખેતી કરી શકે છે, ખેતીિા આધારે 

જીવી શકે છે - એજ રીતે શબ્દિી ખેતી કરવા માટે આશરે 40 િજાર વર્વ આપવા પડયા. 70 િજાર સાલ 

પિલેા ં અવાજમાથંી, ધ્વનિમાથંી અથવ પ્રતીનત કરવાન  ં કામ શરૂ થય  ં અિે એ બધ  ં વતવમાિ કાળિી 

મયાવદામા ંચાળીસ િજાર વર્વ સ ધી શરૂ રહ્ .ં આશરે 30 િજાર વર્વ પિલેા ંભતૂકાળ વાચક વાક્યિી રચિા 

શરૂ થઈ.  

ભતૂકાળ એટલે ‘િ-સત્ય, િ પ્રત્યથવ’ બોલવ .ં લઘ કથા, કથાિક, િેરેહટવ, િવલ આ જે બધ  ં ભતૂકાળમા ં

લખાય છે. એક િવી દ નિયાિો નવકાસ, સાકેંનતક દ નિયાિો નવકાસ એમા ંકરવામા ંઆવે છે. જે આંખ સમક્ષ 

છે, ચક્ષ ઓ એવમ ્સત્ય છે, તેથી એ અલગ િોય છે. Any Order Of Reality is Different. ‘િ-સત્ય’ હ  ંખરાબ 

અથવમા ંિથી કિતેો, એક િવા પ્રકારન  ંવાસ્તવ ભતૂકાળ નિનમિત દ્વારા થાય છે. તે પિલેા ંસપંણૂવ ભાર્ાિો 

વપરાશ માત્ર વતવમાિકાળવાચક વાક્ય અિ ેઅલગ અલગ છૂટાછવાયા સ્વરો દ્વારા થત  ંિતો, તેિી જગ્યાએ 

શબ્દોન  ંઘટિ થય ,ં શબ્દન  ંબધંિ. શબ્દો બધંિમા ંઆવ્યા, શબ્દિી સરંચિા થઈ.  

આ શબ્દોમાથંી ઘણા બધા શબ્દો જે છે એ કેવળ દાશવનિક રીતે only for the sake of appearance શબ્દ િોય 

છે. તે ખરેખરિા શબ્દો િથી િોતા. વ્યાકરણિી ભાર્ામા ંકહ  ંતો જે વ્યસ્ક્તિા ંિામ િોય છે એ ખરેખર શબ્દો 

િથી િોતા. દાખલા તરીકે મારી હદકરી િોય અિે હ  ંએન  ંિામ ‘કૃનત્રમા’ એવ  ંરાખ .ં તો આપણા માટે લાગે કે 

તે શબ્દ છે. It’s not a word as such કારણ કે એન  ંસરક્ય લેશિ માત્ર િાિા પહરવારમા ંિોય છે, સમાજમા ં

િથી. પણ જે સામાન્ય િામ છે તે સૌથી પિલેાિંા શબ્દો. કારણ કે િામ અપાયા વગર દ નિયાિો ખ્યાલ 

આપણિે આવતો િથી. નવશ્વિો ખ્યાલ, સબંોધિ નવશ્વ આપણે સબંોધિ િથી કરી શકતા જ્યા ંસ ધી નવશ્વિા 

દરેક ખણૂાિે, દરેક વસ્ત  િે દરેક ફેઇઝ માટે કોઈક કે બીજ  ંિામ આપણ ેિથી આપતા. િવે ધીમેધીમે આ જે 

િામ છે, િામ વાચક શબ્દ છે, સામાન્ય િામ છે. (આ શબ્દોિી એક ટેવ િોય છે, તે they are colonizers, 

they are great colonizers) આ શબ્દો અથવિી વધારે અિે વધારે દ નિયા વ્યાપ્ત કરવાિો પ્રયત્િ કરતા ંરિ ે

છે. એટલ ેિામવાચક શબ્દ ધીમેધીમ ે હિયા તરફન  ંવલણ લ ેછે, હિયાવાચક રૂપમા ંસામ ેઆવે છે. એટલ ે

ઘણા ંબધા ંિામ ‘વડવસ’ બિી જાય છે. આ પ્રકારે એક શબ્દિા અિેક અથવ તૈયાર થવા, અથવા માિવી 

ભચિ િે દ નિયાિે આવરી લેવા માટે જે થોડી ઘણી અિકારા છે તેમા,ં એક સામ્ય, અિે સામ્ય િ િોવ ,ં આ 

બિેં વસ્ત   ધ્યાિમા ંઆવવાિી એક કળા છે. લાઇકિેસ અિે ઓપોભઝટસ જેથી સમાિ અથવિા શબ્દો અિ ે

નવર દ્ધાથવ શબ્દો નિમાવણ કરવાિી કસબ, કળા આપણા પાસે રિલેી છે.  



નિ:શબ્દતાથી શબ્દિા સર્જિિી સફર – તતૃીય રનતલાલ ચદંરયા સ્મનૃતસભા વખતે ડૉ. ગણેશદેવીન  ંવક્તવ્ય 

૮ ઑક્ટોબર ૨૦૧૬  All rights reserved to Gujaratilexicon અમદાવાદ 

એક એક શબ્દ આખી હડક્શિરી િોય છે. એક એક શબ્દ આખો દ નિયાિો ઇનતિાસ પણ િોય છે. એક એક 

શબ્દ એક સપંણૂવ િવલકથા િોય છે. સપંણૂવ કનવતા િોય છે. (જો હ  ંથોડી મેટાહફજજકલ ભાર્ા વાપર ં અિે ત ે

માટે માફી િશે તો) દરેક શબ્દિો એક શરીર અિે આત્મા; અિે શરીર પરકાયા પ્રવેશ કરી શકે છે અિ ે

આત્મા પણ પરકાયા પ્રવેશ કરી શકે છે. બિંે સાથે પણ જીવે છે અિે અલગ અલગ પણ જીવે છે. આ 

પ્રકારિી તાકાત એક એક શબ્દમા ં િોય છે. શબ્દિા સૌંદયવિી ઉજવણી કરવા માટે એકથી એક મિાિ 

કનવઓએ આખી એમિી જજિંદગી વીતાવેલી છે. અિે ખરેખર જો શબ્દ િા િોય તો માિવી અિ ેઅન્ય પ્રાણી, 

આ બ ેવચ્ચે જરા પણ ફેર િથી. We are just the same, except that we are not one species.  

આ બધ  ંિોવા છતા ંય પણ આપણા સમયમા ંએવ  ંલાગ ેછે કે આપણી આંખ સામ,ે આપણી સમક્ષ - જે રીતે 

કોઈ એક મિાિ મોટા વકૃ્ષ પરથી પખંીઓ ઊડી જાય છે - એવી રીતે આપણા ભાર્ાઓિા શબ્દ ઊડીિે ક્યા ં

દૂર જઈ રહ્યા છે. જે પાછા ક્યારે ય એ વકૃ્ષ ઉપર નવસામો લેવા માટે આવશે કે િિીં એિો નવશ્વાસ આપી 

િથી શકતા.  

થોડા ંવર્ો પિલેા ંમારા ંપત્િીએ અિે મેં એક ઘર બિાવ્ય ,ં વડોદરામા.ં એન  ંિામ આપવા માગંતા િતા.ં 

વરસાદન  ં આકર્વણ છે તો અમે નવચાય ું ‘પરજન્ય’ િામ રાખીશ .ં પરજન્ય. અમારા પડોશી િતા, એક 

લેફટીસ્ટ અિે એક રાઈટીસ્ટ. બન્ને પડોશીએ પછૂ્  ં કે પરજન્ય એટલે શ  ં ? એક બગંાળિા છે, બીજા 

ગ જરાતિા છે. પરજન્ય એટલે શ ?ં એટલે મિે લાગ્ય  ંકે પડોશીિે જો ખબર િા િોય તો પોસ્ટમેિિે કઈ રીતે 

ખબર પડશ,ે અિ ે દૂધવાળાિે િે શાકભાજીવાળાિ.ે એટલે અમ ેપરજન્ય શબ્દ ડસે્કિી અંદર ખણૂામા ંમકૂી 

દીધો અિે મકાિિે િામ આપ્ય  ંિિીં.  

હ  ંતેજગઢમા ંએકવાર - તજેગઢ વડોદરાથી 10 હકમી દૂરી પરન  ંગામ - ત્યા ંય વાિો સાથે વાત કરો િતો. 

અિીં આહદવાસી વસે છે, અિે મારે કિવે   ં િત   ં કે “આપણી ભક્ષનતજો નવકસાવવાિી જવાબદારી આપણી 

પોતાિી છે.” હ  ંવાક્ય તો બોલ્યો, પછી મિે થય  ંકે આ ભાઈઓિ ેસમજણ પડ ેછે કે િિીં? એટલ ેમેં પછૂ્  ંકે 

‘ભક્ષનતજ એટલે શ  ં?’ તો બધા આમતેમ જોવા લાગ્યા, તો ‘ભક્ષનતજ’ જત  ંરહ્ .ં સવંાદમાથંી ભક્ષનતજ શબ્દ જતો 

રહ્યો, પરજન્ય જતો રહ્યો. લગભગ ભલૂાઈ ગયલેા ગ જરાતીિા શબ્દોિી યાદી કરવી િોય, વીથ રેફરન્સ ટ  

ગોવધવિરામ, આજ સ ધી અથવા ઝવેરચદં મેઘાણીથી આજ સ ધી તો આશરે વીસકે િજાર શબ્દો તો મળતા 

રિશેે. The lexicon of the forgotten. And when we write that, it has to be written with our tears and our 

pain.  



નિ:શબ્દતાથી શબ્દિા સર્જિિી સફર – તતૃીય રનતલાલ ચદંરયા સ્મનૃતસભા વખતે ડૉ. ગણેશદેવીન  ંવક્તવ્ય 

૮ ઑક્ટોબર ૨૦૧૬  All rights reserved to Gujaratilexicon અમદાવાદ 

આ સ્સ્થનત માત્ર ગ જરાતીિી િથી, મરાઠીિી સ્સ્થનત ગ જરાતીથી વધારે ખરાબ છે. વધારે શબ્દો ત્યા ંઘાયલ 

થયેલા છે. વધારે શબ્દો ગ મિામ થયેલા છે, ખોવાઈ ગયેલા છે. બાળપણમા ંત્યા ંખેતીમા ંજ્યારે મારો સબંધં 

િતો, એ ખેતીિા શબ્દો આજિા ત્યાિંા શેતકરી મડંળી માટે ભબલક લ અજાણ્યા બન્યા છે. આ સ્સ્થનત માત્ર 

મરાઠી કે ગ જરાતીિી િથી, હિન્દીિી, અંગ્રેજીિી પણ સ્સ્થનત આ જ છે.  

અંગ્રેજીમા ંશેક્સનપયર આજે વાચંવો એટલ ેસૌથી મોટી punishment [સજા]બિી છે આજિી પઢેીમાટે. They 

don’t follow what Shakespeare was writing. કથાિકિી વાત િથી કરતો, િાટયત્મકતાિી પણ િિીં, 

શબ્દોિી વાત કર ં છ.ં એટલે સ ધી કે 19મી સદીિા અંત સ ધીિી જે અંગ્રેજી િતી, નવક્ટોહરયિ અંગ્રેજી. એ 

આજે ભાગ્યે જ કોઈ સો ટકા પરેૂપરૂી સમજે છે. પોટ વગીઝ અિે ફે્રન્ચ ભાર્ાિી પણ આવી િાલત છે. ફે્રન્ચ 

લોકોએ તો એક ખાસ કનમટી નિમેલી છે, અિ ેભલૂાયેલા શબ્દોિી યાદી કરવાન  ંકામ ત્યા ંશરૂ છે.  

આ શ  ંથય ?ં કેમ થય ?ં આપણા સમયમા ંકેમ થય ?ં આ માટે જવાબદાર કોણ છે? આ બધા પ્રશ્નો ય િેસ્કો એ 

પિલેીવાર ઉપસ્સ્થત કયાવ 1990મા.ં િવે આ વર્વ પણ બહ  ઇન્ટરેસ્ટીંગ છે, કારણ કે લગભગ તે સમયમા ં

નમસીસ થાચર ઇંગ્લેન્ડમા ંએક િવા અથવશાસ્ત્ર (એ અથવશાસ્ત્ર જ કિતેા ંએટલે હ  ંય અથવશાસ્ત્ર કહ  ંછ.ં) સાથ ે

િેતતૃ્વ કરતા ં થયા;ં અિ ેલગભગ ગણતરીિા ં વર્ોમા ં બભલિિિી હદવાલ જતી રિી અિે નમસીસ થાચર 

અથવા રોિાલ્ડ રેગિિી ઈકોિોનમક બ દ્ધદ્ધમતા દ નિયા ઉપર રાજ્ય કરવા લાગી. ત્યારે ય િેસ્કોએ આ પ્રશ્ન 

ઉપસ્સ્થત કયો કે શબ્દલોપ આપણા સમયમા ંકેમ? જવાબદાર કોણ છે? અિે ઘણી બધી જવાબદાર એજન્સી 

અથવા પ્રવનૃિઓિા ંિામ તયૈાર કરવામા ંઆવ્યા.ં એમા ંએક એજન્સીએ િોંધ્ય  ંકે ભાર્ાઓ જાય છે એન  ંએક 

કારણ કે નિશાળમા ંભણાવતા િથી, માતભૃાર્ાન  ં નશક્ષણ િથી. બીજ  ંકારણ કે સરકાર અમ ક ભાર્ાિે ટેકો 

આપતી િથી, રક્ષણ આપતી િથી. ત્રીજ  ંકારણ િત   ંકે અંગ્રેજી જેવી ભાર્ાઓિો દ નિયા ભરમા ંફેલાવો થાય 

છે, જેથી દેશી ભાર્ાઓિે ન કશાિ થાય છે, વગેરે.  

આ ત્રણયે કારણો યોગ્ય તો છે પણ અંનતમ કારણો િથી. છેવટે આ એક ફાઈિલ હરઝિ િથી, આ માત્ર 

આંખ સામ ેજોવા મળે છે, એ કારણો છે. સૌથી અંનતમ, સૌથી મળૂિો, સૌથી ઊંડાણમા ંજે કારણ છે તે એ કે 

દ નિયામા ંભાર્ાઓિો ખતમો થાય છે, કત્લેઆમ થાય છે, ભાર્ાઓન  ંનિકંદિ થઈ રહ્  ંછે, જેમા ંબધી ભાર્ા 

આવી. જેમા ંઅંગ્રજેીથી લઈિે હદલિી ભાર્ા સ ધી, તમામ ભાર્ાઓન  ં નિકિદંિ આજિા સમયમા ંથઈ રહ્  ં

છે. અિે આપણા ઉપર એક નિ:શબ્દતા થોપવામા ંઆવી રિી છે. એિા ંસૌથી મિત્ત્વિા ંકારણ નવશે થોડ  ંહ  ં

વણવિ કરવા માગં  ંછ,ં આજિા વ્યાખ્યાિિા નવર્યિ ેધ્યાિમા ંલઈિે.  
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આપણા સમયિા દસ િજાર વર્વ પિલેા,ં એકવાર આવ  ંજ થય  ંિત   ંએવ  ંભલિંગનવટટ - ભાર્ા તજજ્ઞ કિ ેછે. 

અિે તે સમયે આનથિક કારણો માટે જેિે પેસ્ટોરલ અથવા િષ્ન્ટગ ગેધરીંગ, નશકાર કરવાવાળા સમાજિી 

જગ્યા ખેતી કરવાવાળો સમાજ ઉત્પન્ન થતો િતો, વધતો િતો તે સમયમા ંપિલેાિંી બધી ભાર્ાઓ જતી રિી 

અિે તેિી જગ્યાએ િવી ભાર્ાઓ આવી તેવ  ં સ્વીકારવામા ં આવે છે. આપણા સમયમા ં બ ે મિત્ત્વિા 

બદલાવ ધ્યાિમા ંલેવા જરૂરી છે. થોડ  ંનવસ્તારમા ંકિીશ જેથી મારા કિવેાિો કોઈ ભલૂભયો  અથવ િ થાય. 

સ્મનૃત આ આપણા હદમાગિી મળૂ પ્રવનૃિ િથી. It is not an impulse, strength or capacity of the human 

brain.  

 ભાર્ાન  ં નિમાવણ થય ,ં ત્યારપછી જે પ્રકારિી સ્મનૃત માિવી પાસ ે છે એ પ્રકારિી સ્મનૃતિો નવકાસ થયો. 

ઇષ્ન્િયોિા અન ભવથી જે સ્મનૃત આવેલી િોય છે, બાયોલોજજકલ મમેરી બધા જ પ્રાણીઓમા ંિોય છે; પણ 

માિવીમા ંએથી વધારે પડતી અલગ પ્રકારિી સ્મનૃતિી ક્ષમતા છે. ભાર્ા આવ્યા પછી અિે ભતૂકાળવાચક 

વાક્યરચિાિી શરૂઆત થયા પછી જ્યારે માિવી એ અત્યારિો સમય અિ ેઆ પછીિો સમય આ પ્રકારે 

વગીકરણ શરૂ કયાવ. ભતૂકાળ, વતવમાિકાળ, ભનવટયકાળવાચક વાક્ય િા િોય તો આ પ્રકારે ભતૂકાળ અિ ે

ભનવટયકાળ અિે અત્યારિો કાળ આ બધી સકંલ્પિા પણ ગ્રિણ કરવી શક્ય િ થાત. જે પ્રકારિી સ્મનૃત 

માિવી એ મળેવી તે સ્મનૃત ઇષ્ન્િયો દ્વારા. ઇષ્ન્િયો ગોચર સ્મનૃતથી જો અનતહરક્ત સ્મનૃત િતી એ બધી એકઠી 

કરી એ સ્મનૃતિ ે સામાજજક રૂપ આપવામા ં આવ્ય ,ં જે અન્ય પ્રાણીઓએ કય ું િથી. આ સામાજજક 

સ્મનૃત(કલેકટીવ મેમરી)િા ંજે દૃશ્ય સ્વરૂપ છે એ છે નિશાળ, મ્ય ભઝયમ અિે લાયબ્રેરી. લાયબ્રેરીમા ંશ  ંિોય 

છે, દરેકે મેળવેલા અણમોલ અન ભવે પ સ્તક ગ્રથંોમા ંગ્રનંથત કરેલ િોય છે. અક્ષરોમા ંલેભખત કયાવ િોય છે એ 

લાયબ્રરેી એ સ્મનૃત સ્થળ છે. મ્ય ભઝયમ સ્મનૃત સ્થળ છે. આ (કલેકટીવ મેમરી) સગં્રિ કરેલી સ્મનૃત માિવીિી 

નવદ્યાશાખાઓન  ં સ્વરૂપ િક્કી કરે છે. ય રોપમા ં એ પ્રકારે 17મી સદીમા ં નવદ્યાશાખાઓન  ં વગીકરણ થય ,ં 

આપણા સમયમા ંમાિવીએ એવ  ંિક્કી કય ું એવ  ંલાગે છે, કિવે   ંજરૂરી છે કે માિવીએ િવે પછી સ્મનૃત જતિ 

કરવાન  ંકાયવ છોડી દીધ  ંછે અિે જાણે કે કોઈ એક બાહ્ય એજન્સીિે આઉટસોસવ કય ું છે. જેવી રીતે નસક્ય હરટી 

એજન્સી િોય છે, એમ.  

દરેક પાસે મોબાઇલ િોય છે, આ મોબાઇલિી અંદર એક મેમરી ચીપ છે. એક સમય િતો કે મિે મારા 

વડોદરાિા લગભગ દોઢસો બસો ટેભલફોિ િબંર મોઢે િતા. અત્યારે તો મારા પત્િીિો અિે દીકરીિો િબંર 

મિે યાદ િથી, મારો પોતાિો િબંર પણ યાદ રાખવ  ંમ શ્કેલ થય  ં છે, કારણ કે મારો ટેભલફોિ મારા માટે 

સ્મનૃત શરવવાન  ંકામ કરી રહ્યો છે. Humans are moving out of the phase of memory અિ ેજગત ભરિી 
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ભાર્ાઓમા ંભતૂકાળવાચક વાક્યો ક્ષીણ બિી રહ્યા છે. Time is going out of human languages. Tense is 

going out of human languages.  

િવે આ પ્રકારિી િવી ભાર્ા કમ્પ્યટૂર દ્વારા શક્ય થાય છે. ત્યા ં તમે સહફિંગ કરી શકશો. હ  ં કમ્પ્યટૂરિે 

અભભિદંિ આપવા માટે િથી કિતેો, ભાર્ાઓિી સ્સ્થનતન  ં વણવિ કરવા માટે કિી રહ્યો છ.ં આજે 

સાઇબરિેહટક્સ (Cybernetics) િામન  ં જે શાસ્ત્ર છે, જે વ્યસ્ક્તિા ં િામ પરથી એ શાસ્ત્ર આવ્ય  ં છે એ ગ્રીક 

ખલાસી િતા અિે દહરયામા ં ભબલક લ સાવચેતીથી ગમ ેતેટલા ંવાદળો િોય, તોફાિ િોય તો ત્યા ંતે સારી 

રીતે પોતાિી િાવ સ્સ્થર રાખી શકતા િતા. તેમન  ંિામ કાઇબેરનિટ્સ િત  .ં અત્યારે ભચિ અિ ેનવશ્વિો સબંધં 

છે તે ઘણા બધા પહરબળોથી ઘરેાયેલ છે અિ ેએમા ંસ્સ્થરતા રાખવા માટે ભચિ બ્રાઉભઝિંગ કરી રહ્  ંછે, સહફિંગ 

કરી રહ્  ંછે અિે િવા નવશ્વ સાથે સબંધં બાધંી રહ્  ંછે.  

અિેક હદશાઓથી અિેક પ્રકારથી, આપણી સામ ેઆ િવા નવશ્વિી વસ્ત   સ્સ્થનત મકૂવામા ંઆવે છે. આ વર્વન  ં

હફજીક્સ િોબલ પ્રાઈસ જેિે આપવામા ંઆવ્ય ,ં એ હફજીક્સમા ંએક ન્ય મેટર, િવો પ્રદાથવ કે જેિાથી િવ  ંનવશ્વ 

બિી શકશે. ડાયસિ સલે (Dyson shell) િામથી જે સકંલ્પમા ંછે. જેથી અમયાવદ એિજી / ઉજાવિો વપરાશ 

આપણ ેકરી શકીશ  ંઆટલી મયાવદા વગરિા ઉજાવિા વપરાશથી અિીંથી મગંળ ઉપર જવ  ંઅિે પાછ ંઆવવ  ં

એક ક્ષણાધવમા ંશક્ય બિશ,ે કદાચ એથી ય વધારે ઝડપથી. કદાચ ભનવટયમા ંમાિવી માટે બહ -સ્થલ અિ ે

બહ -કાલત્વ જરૂરી બિશે.  

અરનવિંદ ઘોર્ એવ  ંકિતેા ંિતા ંકે, one new consciousness will arise which will allow us to belong to many 

planets, many stars at the same time. સાજંે કોઈ િક્ષત્ર તરફ તમે જ ઓ અિે એિો પ્રકાશ જ્યારે તમારી 

આંખિ ેભીડશ,ે તે િક્ષત્ર 450 લાઈટ વર્વ આપણાથી દૂર છે, એ જાણ્યા પછી તમે શ  ંકિશેો કે તમે 450 વર્વ 

પિલેાિંા છો ? કે િક્ષત્ર તમારા સમયન  ંછે? આ બિંે પ્રશ્નો નિરથવક છે, ખરેખર They make no sense. કારણ 

કે આપણા સમયિો અન ભવ, આપણી સમયિી સકંલ્પિા તે માિવીએ બિાવેલી આપણા ભાર્ાિા 

ફે્રમવકવમા ં બિાવેલી સકંપ્લિા છે, સમયિી અિે સ્થળિી પણ. અિે બહ સ્થલપણ  ં અિે બહ કાલપણ  ં

સ્વીકારેલ  ં િવ  ં કોન્સશ્યસિેસ, િવ  ં ભચિ િવી ભાર્ામા ં કામ કરશે. િવે િવી ભાર્ા એટલે ગ જરાતીથી 

અંગ્રેજી કે અંગ્રજેીથી ફે્રન્ચ જેવી િવી િથી.  

આ િવી ભાર્ા નવશે વૈજ્ઞાનિકો કશ કં કિી રહ્યા છે. તે એવ  ં કિી રહ્યા છે કે માિવી મગજ human brain 

recursive, જે પોતાિા ભચિંતિ નવશ ે ભચિંતિ કરી શકે છે એિ ે recursive કિવેામા ંઆવે. અન્ય પ્રાણી માત્ર 

દ નિયા નવશે વાત કરી શકે છે, નવચારી શકે છે, અન ભવી શકશ,ે પણ માિવી પોતાિા અન ભવિો પણ 
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અન ભવ કરી શકે છે, પોતાિી વાત નવશે વાત કરી શકે છે, પોતાિા ભચિંતિ નવશે ભચિંતિ કરી શકે છે. એિે 

હરકવ નસવ બ્રેિ કિવેામા ંઆવે છે. હરકવ નસવ બ્રેિમા,ં લગભગ સામાન્ય શબ્દોમા ંકહ  ંતો મગજ ઉપર લીટીઓ 

આવતી રિ ેછે અન ભવિી. મગજ ઉપર જે લીટીઓ આવે છે એ બધાિા ભારથી આજે મગજિો જે ડાબી 

બાજ િો હિસ્સો છે, બ્રોકાસ સ્ફીયર (Broca’s sphere), એ બ્રોકાસ સ્ફીયર હિસ્સામાથંી દ નિયાન  ંઆકલિ ભાર્ા 

દ્વારા કરવાિી આપણિે તક મળી િતી. એ બ્રોકાસ સ્ફીયરથી િવે પછી દશવિ, એબ્સ્રેકશિ, હફલોસોફી તૈયાર 

કરવા, અિે યોગ્ય નિણવય લેવા, યોગ્ય સકૂ્ષ્મતાથી દ નિયાિો અન ભવ લેવો અિે તે નવશેિી તાત્તત્ત્વક 

સમજણ વધારવી આ કામ pre frontal vortex  દ્વારા થવાિી શરૂઆત થઈ છે, ઉત્િાસ્ન્તિી પ્રહિયામા,ં એવ  ં

સાયન્ટીસ્ટ માિવા લાગ્યા છે અિે ખાસ કરીિે હડસલેક્ટીક, (હડસલેક્ટીક એટલે જે બાળકો સારી રીતે ભાર્ા 

વાપરી િથી શકતા)ં એવા ંબાળકો આપણા બધાિા સો વર્વ આગળિા ં છે, િા કે આપણા પાછળિા,ં એવ  ં

માિવા લાગ્યા છે. There is a beautiful book called ‘Proust and Squid’. એક નિટણાત પ્રાધ્યાનપકા જે 

ઇંગ્લેન્ડમા ંભણાવે છે, એમન  ંઆ પ સ્તક છે.  તે માિે છે ઉત્િાનંતિી પ્રહિયા પર આપણો કોઈ અનધકાર િથી. 

આપણો કંરોલ િથી. જેમ કે કોઈ ગાભલબ કિ ેકે પ્યાર પર જોર િિીં િૈ, એવી જ ઉત્િાનંત છે, શરૂ છે અિ ેશરૂ 

રિવેાિી. અિે એ પ્રહિયામા ંમાિવી માટે એક િવ  ંઆહ્વાિ સામે આવી રહ્  ંછે. એ આહ્વાિ છે નિ:શબ્દતાિી 

દ નિયામા ંપિોંચવ  ંઅિ ે દૃશ્યતાિી દ નિયામા ંજીવવાન  ંશીખવ ,ં જેમા ંઅિેક કાળપણ  ંઅિે અિેક સ્થળપણ  ં

ભોગવવ ,ં એ આપણા આગળિા ભનવટયમા ંિક્કી થયેલ  ં છે. એ ઉત્િાનંત આપણે સાથે લઈ જવી રિી. આ 

આખી વાત શાસ્ત્રજ્ઞ પણ કરી રહ્યા છે. ટેક્િોલોજીિો જે નવકાસ થઈ રહ્યો છે તે આ હદશામા ં છે, એમા ં

કમ્પ્યટૂર તો આજન  ંરહ્ .ં (આજ કા ભખલોિા િૈ વો, ચલા જાયગેા.) પણ એક િવા પ્રકારિી સ્મનૃત જે અિેક 

સ્થળપણ  ં અિે અિેક કાળપણ  ંઆપણિે આત્મસાત કરાવશે, એ પ્રકારે નવકસાવવાિી જરૂર છે. િવે આ 

બધાથી એક નિ:શબ્દતા આપણ પર આવવાિી છે. Aphasia અથવા Loss of Speech, પણ આ સપંણૂવ Loss of 

Speech િશે િિીં કારણકે જે રીતે હ  ંિાથ િલાવ  ંછ,ં (જે આ પાચં લાખ વર્વ પિલેાિંી ભાર્ા િતી.) જે રીતે 

અત્યારે હ ,ં િસ  ંછ ં(આ ત્રણ લાખ વર્વ પિલેાિંી ભાર્ા િતી) એ રીતે શબ્દોિી ભાર્ા અમ ક શબ્દો રિશેે, 

લાક્ષભણક રૂપમા ં રિશેે, કદાચ હરચ્ય અલિા રૂપમા ં રિશેે. અત્યારે પણ ઘણા બધા મતં્રો વગેરે સાભંળીએ 

છીએ, બોલીએ છીએ જે હરચ્ય અલિા રૂપમા ં િોય છે. Neither I understand them, not you understand 

them, I suppose તો this is one kind of Nishabdata, િવે બીજી નિ:શબ્દતા આપિી સામે જ છે, પડકાર 

તરીકે.  

બીજા પ્રકારિી નિ:શબ્દતા એ છે કે સમાજમા ંઆજે  ભાર્ાિો સવંાદ માટેિો વપરાશ કરવાિી ઇચ્છા ઓછી 

થતી જાય છે. અમ ક ફલેટસમા ંકે પછી જે પિલેા ંમ બંઈમા ંચાલ િતી, એ ચાલમા ંઆજે બ ેબાળકો સામસામ ે
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અથવા એકબીજાિી િજદીક ઊભા રિીિે ટેક્સટીંગ કરે છે. રેિમા ં પિલેા ંઅલગ અલગ પ્રકારિી ભાર્ા 

સાભંળવા મળતી િતી, એટલેતો રેલવેિો પ્રવાસ આપણા માટે મોટ ં નશક્ષણ િત ,ં પણ િવે માત્ર રીંગટોિ 

અલગ અલગ સાભંળવામા ં મળે છે. We are becoming a silenced society. કારણ કે દરેક વ્યસ્ક્તિે એ 

વ્યસ્ક્તન  ં વ્યસ્ક્તપણ  ં individualism, individuality થ્રેટંડ લાગે છે, આજે. અિે એક કે બીજા િેટવવકમા ં

ગ ચંવાઈ, એક કે બીજા િેટવવકિા આધારે આપણે જીવી રહ્યા છીએ. સ્વિા આધારે િહિ, સભંાર્ણિા આધારે 

િહિ અિે સવંાદિા આધારે િિીં. આ એક સાયલેન્ટ સોસાયટીિો શ્રાપ આપણા સમય માટે માિવીિે - અિે 

તેથી એક બીજી નિ:શબ્દતા.  

અિે ત્રીજી નિ:શબ્દતા : માત્ર એક જ પ્રકારિી અથવિીનત અપિાવવાવાળા જો બધા જ દેશ િશ,ે અિે એિે 

વૈકત્તલ્પક અન્ય કોઈ પણ અથવિીનત િા િોય તો એવા દેશોમા ં આ અથવિીનતિા તકવશાસ્ત્રથી, લોજજકથી 

પ્રજાતતં્ર િોવા છતા ંય પણ એક પ્રકારિા જ મ ખત્યાર તતં્રિો ફેલાવો થાય છે. આ ફ્રાન્સમા ંપણ થય  ં છે. 

Democracy all over the world are becoming dictatorial. ગ્રિેોબલ જ્યા ં ફેન્ચ રાજ્યિાનંતિી શરૂઆત થઈ 

ત્યા ંહ  ંજોઉં કે ડમેોન્સ્રેસન્સ સામે પોલીસે કોડવિ કરીિે સર્જકોિા ંએક જૂથિે ચપૂ બેસાડલે, મેં આંખથી આ 

જોય  ંછે, આ ઘટિા 2016િી છે. આવ  ંજ ઈજજપ્તમા ંથય  ંછે, આ અમેહરકામા ંથઈ રહ્  ંછે અિે આપણ ેત્યા ં

પણ થય  ં છે. આ કોઈ પક્ષિી વાત િથી, હ  ંભા.જ.પ.િી સામે કે કોંગ્રેસિી સામે કે કોમ્ય નિસ્ટિી સામે કે 

એમિી તરફેણમા ંવાત િથી કરતો. કારણ કે આ પક્ષોથી વધારે મિત્ત્વિી વાત ક્યારેક કરવાિી િોય છે. 

આ સમય વાત કરવાિો તથ્યોિી, તત્ત્વોિી, સત્યિી. લોકતાનંત્રકતા જ્યારે અનધકારશાિી સામે િમે છે 

કારણ કે અન્ય કોઈ અથવિીનત ઉપલ્બધ િથી ત્યારે અભભવ્યસ્ક્ત પર બધંિ આવે છે. આ તાનમલિાડમા ંછે, 

આ કણાવટકમા ંપણ છે અિ ેમિારાટરમા ંપણ. આ ત્રણ રાજ્યોિા ફકંશિમા ંઅલગ અલગ પક્ષો છે એટલ ે

કોઈ વ્યસ્ક્ત કે પક્ષ સામે વાત િથી. એક વધારે મિત્ત્વિી વાત, એક વ્યસ્ક્તથી અિે એક પક્ષથી િજારગણી 

વધારે મિત્ત્વિી વાત કરી રહ્યો છ.ં  

આમ ત્રણ પ્રકારિી નિ:શબ્દતા : એક રાજ્યકીય અિે આનથિક પહરસ્સ્થનતથી સવવત્ર દ નિયામા;ં બીજી 

નિ:શબ્દતા સામાજજક જે ટેક્િોલોજી ડ્રીવિ. આજે માબાપિે ફોિ િથી કરતા ંબાળકો, અિ ેબાળકોિે ફોિ 

િથી કરતા ંમાબાપ; માત્ર ઈમેલ જે અવાજ વગરિો શબ્દ છે, ધ્વનિિીિ શબ્દ છે, અડધો શબ્દ છે, છાયા છે 

શબ્દિી, શબ્દોિો અંગ િથી, વસ્ત   િથી, shadow છે, શેડો દ્વારા શેડો-સવંાદ શરૂ છે. અિ ેત્રીજી નિ:શબ્દતા : 

જે ઉત્િાનંતિી પ્રહિયામા ંબધી ભાર્ા જવાિી તૈયારી શરૂ થયેલી છે,  



નિ:શબ્દતાથી શબ્દિા સર્જિિી સફર – તતૃીય રનતલાલ ચદંરયા સ્મનૃતસભા વખતે ડૉ. ગણેશદેવીન  ંવક્તવ્ય 
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નિ:શબ્દતા આપણા સમયિો કેન્િ સ્વભાવ, કેન્િભબિંદ . એક કેન્િમા ંઆવેલ  ંઅંદરથી જે રીતે સો વર્વ પિલેા ં

નવલ્યમ બટલર ચેટ્સ, ટી. એસ. એભલયટ, એઝરા પાઉન્ડ અથવા તો આપણા ંમરાઠી, ગ જરાતી, હિન્દી, 

બગંાળી કનવઓ માટે એકલાપણ ,ં એભલનિયેશિ (alienation), અથવિીિતા વગેરે અંગો િતા, એ રીતે આપણા 

સમય માટે - માત્ર લેખકો, સર્જકો, કનવઓ માટે જ િિીં, માત્ર ભચિંતકો, તાત્તત્ત્વક ચચાવ કરવાવાળા, નશક્ષકો 

માટે જ િિીં, માત્ર વેપારીઓ કે ખેડતૂો માટે જ િિીં - પણ સપંણૂવ દ નિયા, એટલે ઘરડાથંી બાળકો સ ધી, 

શબ્દિીિતા આપણા ંજીવિિા ંકેન્િ સ્થાિે રિતેો એક અન ભવ બિતો રિ ેછે. આ સમયમા ંિવા ભચહ્નો પ્રગટ 

કરવા, િવા પ્રકારે હ કમશાિી સામે એક લોકતાનંત્રક અથવા અભભવ્યસ્ક્તન  ંકામ કરવ  ં રહ્ ,ં દરેકિી પદ્ધનત 

અલગ અલગ િોય છે; કોણ કયા પ્રકારે કરશે એ વાત અલગ છે. It can be done in one million different 

ways. અભભવ્યસ્ક્ત આપણિે માિવીિા રૂપમા ંજીવતી રાખશ,ે અિ ેશબ્દિીિતા આપણિ ેમાિવીથી અન્ય 

કોઈ જાિવર, પ્રાણીિી સ્સ્થનત સ ધી લઈ જશે.  

આપણી સામ ેબ ેરસ્તા છે, માત્ર બ ેજ. એક શબ્દિીિતા સ્વીકારવી અિ ેપ્રવાિપનતત બિવ  ંઅિે બીજો 

માગવ, અભભવ્યસ્ક્ત જીવતી રાખવી. જે સાહિત્ય દ્વારા િશ,ે િાટક દ્વારા િશ,ે નસિેમા દ્વારા િશે, િ બોલવા દ્વારા 

પણ અભભવ્યસ્ક્ત િોઈ શકશ.ે Not speaking can also be speech. મૌિ - નવરોધ દ્વારા થઈ શકશ,ે નવક્ષોભ 

દ્વારા થઈ શકશે. ઉિકે, પ્રક્ષોપ દ્વારા િોઈ શકશ,ે પણ we must live on the side of અભભવ્યસ્ક્ત. 

અભભવ્યસ્ક્તિી સાથે રિીિે અિે નિ:શબ્દતાથી પસાર થતી િવી દ નિયાિા, િવા ભચિવનૃિિા ઘડતર 

દરમ્યાિ, આ પિલેાનં   ં 70િજાર સાલથી આવ્ય  ં તે છોડી િિીં જવાન ,ં પણ આ બધ  ં સભંચત સાથે લઈિ ે

આગળ િીકળવ  ંછે, આપણા સામે એક િવ  ંઆહ્વાિ છે. એ માત્ર આપણા સમયન  ંછે, એ આપણા ંપિલેાિંા 

સમય, આ સમયિા પિલેા ંકોઈએ આ આહ્વાિ જોય  ંિથી, િે સમજી િથી શકવાિા કારણ કે એમિા માટે િ 

િત  .ં આપણા માટે આહ્વાિ છે. We must face it. અિે આહ્વાિ આજે લેસ્ક્સકિ અથાવત શબ્દ જીવતા ંરાખીિ ે

કરવ  ં િોય તો it’s a great way. લેસ્ક્સકિ ગ જરાતી છે, એટલે બે ભાર્ાિા શબ્દ ભેગા લઈિે પણ બિં ે

ભાર્ા જીવતી રિતેી િશે, તો પછી બે ક ટ ંબોમાથંી વ્યસ્ક્ત આવીિ ેલગ્િ થાય છે અિે બ ેક ટ ંબોિી વદૃ્ધદ્ધ થાય 

છે, તે પ્રકારિી વદૃ્ધદ્ધ થાય તો પણ ભચિંતા િથી. Purity is not the ultimate condition of language. 

Pollution is the ultimate rule of continued existence of language. જે ભાર્ા pollute િથી, એ ભાર્ા 

જીવતી િથી રિતેી અિે એિી વદૃ્ધદ્ધ િથી થતી. એટલે વધ મા ંવધ  ભાર્ાિે pollute કરવી, જેથી એ સમદૃ્ધ 

થશે. કાલપરત્વે િ બદલતા ંશબ્દોમાથંી ભાર્ાન  ંબ્રાહ્મણપણ  ંવધશે. જે પગથી ભાર્ાિી જમીિ તૈયાર થાય 

છે, એ જમીિ જતી રિશેે, કામ જત  ંરિશેે, અિ ેમાત્ર શબ્દ - અથવ નવિાિા શબ્દ - આપણી પાસે રિશેે.  
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શબ્દોિી િાલિી સ્સ્થનત જોઈિે ગભરાવવાિી કોઈ જરૂર િથી. પરંત   આપણી જે ચાલચલગત છે એિે 

સ ધારવા માટે આ સમજવ  ંજરૂરી છે. જ્યા ંસ ધી આપણે તે િથી સમજતા ત્યા ંસ ધી ખોટા નવવાદોમા ંઅિ ે

વાદોમા ં આપણે ઊલઝાયલેા રિીશ ,ં સડંોવાયા જ રિીશ .ં શબ્દ પણ સમજીએ અિે શબ્દ િીિતા પણ 

સમજીએ. આટલી નવિતંી સાથે, અિે મિે બોલવાિી તક આપી અિે ખબૂ શાનંતથી મારે જે બે-ચાર વાત 

કિવેાિી િતી સાભંળી લીધી, તે માટે ફરી એકવાર બધાિે ધન્યવાદ આપ  ંછ.ં  
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