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યુનેસ્કો તરફથી લિશ્વભરમાં જાહેર થયેા માતૃભાષા દદન ે

ગોુજરાતી સાદહત્ય પદરષદના પ્રાંગોણમાં યોજાયેી જાહેરસભામાં 
આપેા પ્રિચનનું હોમિકક , 

અમદાવાદ, તા.૨૧-૨-૨૦૧૦). 

                        ભાણવની ભાતા એકની એક જ શોમ છે. ભાણવનો ભાંહ્યરો ણ એકનો 

એક જ શોમ છે.  આણો ભાંહ્યરો વતત વ્મક્ત થલા તરવે છે. એ ભાતૃબાાભાં જ ખયેખયો 

વ્મક્તથઇ ળકે. ભાતૃબાા તો આણા ભાંહ્યરાની ભાલજત કયનાયી „હૃદમબાા‟ છે. 

                         ભાતૃબાાના યક્ષણ ભાટે ળશીદ થમેરા ફશાદુય રોકોનંુ સ્ભાયક તભને 

ઢાકા સવલામ ફીજ ે  જોલા નશં ભ.ે સિભ ાકકસ્તાનના ળાવકો ૂલવ ાકકસ્તાનના 

ફંગાી ભુસસ્રભો ય  ઊદૂવ રાદલા ભાગતા શતા ત્માયે જ ેપ્રચંડ સલયોધ થમો તેભાંથી 

ફાંગ્રાદેળનંુ વજવન થમું. અબ્દુર ગપાય ચૌધયી ફાંગ્રાદેળના જાણીતા કટાય રેખક છે. 

એભણે રખેરી કસલતા વાંબો : 

ળું શંુ એકલીવભી પેબુ્રઆયી બૂરી ળકંુ, 

જ ેભાયા ફંધુઓના ખૂનથી રથથ શતી? 

ળું શંુ એ પેબુ્રઆયી ભકશનો બૂરી ળકંુ, 

જણેે શજાયો ભાતાઓને ુત્રસલશોણી કયી નાખી? 

ળું શંુ એ પેબુ્રઆયી ભકશનો બૂરી ળકંુ, 

જણેે ભાયા વોનેયી દેળને રોશીથી યંગી નાખ્મો? 



www.pgondaliya.blogspot.in                      પુરણ ગોંડલયા                              Page-2 

આજકાર અબ્દુર ગપાય ચૌધયી ફંગફંધુ ળેખ ભુસજફુય યશેભાન ય કપલ્ભ ફનાલી યહ્યા છે , 

જભેાં ળેખ ભુસજફની બૂસભકા અસભતાબ ફચ્ચન સનબાલળે અને કદગ્દળવન શ્માભ ફેનેગર 

કયળે. યાશ જોઇએ. 

રાગણીના પ્રદેળભાંથી ફશાય આલીને ભાતૃબાા અંગે સલચાયલાનંુ યાખીએ તો ણ કેટરીક  

શકીકતોની જલણી ળરૂ થળે. વોકે્રકટવની , પ્રેટોની, એકયસ્ટોટરની, ઇવુ સિસ્તની , 

આઇન્સસ્ટાઇનની અને યોભન કેથસરક પ્રજાના ધભાવચામવ ો ધ ફેસનકડક્ટની ભાતૃબાા  

અંગ્રેજી ન શોમ, તોમ અંગ્રેજીનંુ ભશત્લ ઓછંુ નથી. 

વુયેન્સરનગયભાં શવદ સત્રલેદીએ કહંુ્ય કે : „ભાતૃબાા ભાયી ત્લચા છે અને અન્સમ  બાાઓ 

લસ્ત્ર છે. ‟ અંગ્રેજીનો સલયોધ કયનાય ભૂખવ છે , યંતુ ભાતૃબાાની અલગણના કયનાય  

ભશાભૂખવ છે. સળક્ષણનું ભાઘ્મભ ભાતૃબાા ન શોમ એલો કોઇ મુયોીમ દેળ ખયો? 

ડેન્સભાકવભાં સળક્ષણનંુ ભાઘ્મભ ડેસનળ છે , સસ્લડનભાં સસ્લકડળ છે , કપનરેન્સડભાં કપસનળ છે , 

ફ્રાન્સવભાં ફ્રેન્સચ છે , ઇટરીભાં યોભન છે , ોટુવગરભાં ોચુવગીઝ છે , સ્ેનભાં સ્ેસનળ છે , 

ગ્રીવભાં ગ્રીક છે , સબ્રટનભાં અંગ્રેજી છે , જભવનીભાં જભવન  છે, સસ્લટ્ઝરેન્સડભાં સસ્લવ છે અને 

યસળમાભાં યસળમન છે. ચીનભાં ચીની બાાભાં બણાલામ  છે, જાાનભાં જાાની બાાભાં 

બણાલામ છે અને વભગ્ર અયફસ્તાનભાં અયફી બાાભાં બણાલામ છે. 

આઇવરેન્સડની લસ્તી અઢી રાખની છે. તે દેળભાં ણ સળક્ષણનું ભાઘ્મભ અંગ્રેજી નથી , યંતુ 

આઇવરેસન્સડક છે. સળક્ષણનું ભાઘ્મભ ભાતૃબાા શોમ તે અંગેની ચચાવ ણ અન્સમ  દેળોભાં 

ક્માયેમ થતી નથી. અંગ્રેજી બણલું અને અંગ્રેજી દ્વાયા બણલું એ ફે વાલ જુદી ફાફતો છે. 
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ભાતૃબાાની લંદનામાત્રા કાઢલી ડે એ તો આણે ભાટે ળયભજનક ફાફત ગણામ. અન્સમ  

દેળોભાં એલી માત્રાની કલ્ના ણ ન થઇ ળકે. શલે શકીકતોના પ્રદેળભાં એક ચકયાલો  

ભાયીએ. 

આઇઝેક ફાવેસલક સવંગય એક ભોટા મશૂદી રેખક છે. એભને નોફેર પ્રાઇઝ ભળ્યું ત્માયે  

એભને ૂછલાભાં આવ્મું : „તભે મીકડળ જલેી ભયણોન્સભુખ બાાભાં ળું કાભ રખો છો ?‟ 

જલાફભાં એ રેખકે કહંુ્ય : „ભને ાકી ખાતયી છે કે ભત્મુ ાભેરા કયોડો મશૂદીઓ એક કદલવ  

એભની કફયભાંથી ફેઠા થળે અને પ્રશ્ન ૂછળે : મીકડળ બાાભાં પ્રગટ થમેરી રેટેસ્ટ ફૂક  

કઇ છે? 

એ રોકો ભાટે મીકડળ બાા ભયી યલાયેરી બાા નશં શોમ. ભને તો પક્ત આ એક જ બાા  

ફયાફય આલડે છે , જભેાં શંુ આખો ને આખો ઠરલાઇ ળકંુ. મીકડળ ભાયી ભાતૃબાા છે અને 

ભા ક્માયેમ ભયતી નથી.‟ 

લાત શજી આગ ચરાલીએ. જોળ યીઝાર કપસરસન્સવના ગાંધી ગણામ છે. વન ૧૮૯૬ભાં 

એભન ેઅત્માચાયીઓએ પાંવીને ભાંચડે રટકાલી દીધા શતા. ગાંધીજીએ એભને „અકશંવાના 

ભવીશા‟ ગણાવ્મા શતા. એભના ળબ્દો વાંબો : „જ ેોતાની બાાને પે્રભ નથી કયતો , તે 

ગંધાતી ભાછરી કયતાંમ ખયાફ છે.‟ 

જાણી યાખલા જલેું છે કે ઇંગ્રેન્સડનો યાજા જ્મોજ વ શેરો અંગ્રેજી ફોરી ળકતો ન  શતો. એ 

જભવનીભાં ભોટો થમેરો. એ અંગ્રેજી ન બણ્મો તે ન જ બણ્મો! એણે ઇ.વ.૧૭૧૪થી  ૧૭૨૭ 

વુધી અંગ્રેજી જાણ્મા સલના જ ઇંગ્રેન્સડ ય યાજ કમું શતું. 
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ોતાની ભાતૃબાાભાં રખી-ફોરી ન ળકે એલાં ફાકો એ યાજા જલેાં પ્રાસસ્ટકકમાં કે  

નામરોસનમાં ફની જામ એલી વંબાલના ઓછી નથી. ભાતાસતાથી અગાં અગાં અને 

યામાં યામાં  વંતાનો તભે નથી જોમાં ? ક્માયેક એલાં ફાકો છતે ભાફાે „અનાથ‟ 

જણામ તો નલાઇ નશં. 

શલે એક નક્કય શકીકત કાન દઇને વાંબજો. તા.૧૬-૭-૨૦૦૯ને કદલવે શૈદય કયઝલીએ  

મુનાઇટેડ નેળન્સવ ઓગેનાઇઝેળન (મુનો) ભાટેનો અશેલાર રખ્મો તેનંુ ભથાું છે : „શજાયો 

લગવખંડોભાં ભાતૃબાા ગેયશાજય છે. ‟ અશં ટંૂકભાં અશેલારભાં પ્રગટ થમેરા ભાત્ર ફે  ભુદ્દાઓ 

જ પ્રસ્તુત છે : 

(૧) તાજતેયનાં વંળોધનો જણાલે છે કે દુસનમાનાં અડધા બાગનાં ફાકો સનળાે નથી જતાં  

કાયણ કે સનળાની બાા ઘયે ફોરાતી બાા કયતાં જુદી છે. (આ કયોટવ  અત્માયે ભાયી 

વાથે રઇને આવ્મો છંુ.) 

૨) મુનોના ફાર-અસધકાયોની ઘોણાભાં જણાલલાભાં આવ્મંુ છે કે ફાકોને એ જ બાાભાં  

બણાલલાં જોઇએ, જ ેબાાભાં ઘયે ભાતાસતા , દાદા-દાદી અને બાઇઓ-ફશેનો લાતો કયતાં  

શોમ. 

ળું આ ફધી લાતો અંગ્રેજીનો સલયોધ કયલા ભાટે રખી છે કે ? ના, ના, ના. એક જ દાખરો  

ૂયતો છે. ગુજયાત ખાતે „ટાઇમ્વ ઓપ ઇસન્સડમા ‟ના સ્થાસનક તંત્રી શતા તે તૃાય બટ્ટ  

ચીખરી ાવે આલેરા એંધણ ગાભની પ્રાથસભક ળાાભાં ગુજયાતી ભાઘ્મભભાં બણ્મા શતા.  
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ભાતૃબાા યનંુ પ્રબુત્લ ણ અન્સમ બાા યના પ્રબુત્લ ભાટે ખૂફ જ ઉકાયક થામ છે.  

વુંદય ત્લચા ય વુંદય લસ્ત્ર જરૂય લધાયે ળોબે. ત્લચાની ભાલજત એ „લસ્ત્રસલયોધી‟ ફાફત 

થોડી છે? 

ભાતૃબાા લંદનામાત્રા રૂડીેયે ૂયી થઇ. શલે છી કયલાનું ળું ? ગુજયાતભાં ૫૦૦  જટેરી 

સ્કૂરોભાં યચીવ વુજ્ઞ નાગકયકો શંચી જામ. અંગ્રેજી ભાઘ્મભની સનળાોભાં જઇને  તેઓ 

આચામવને અને ટરસ્ટીઓને શાથ જોડીને કશેળે : „તભાયી ળાાભાં ભાતૃબાાનું ભાઘ્મભ  નથી 

તે અભને ખૂંચે છે. 

એભાં ફાકોનંુ ખરંુ પ્રપુલ્લન થતંુ નથી. આભ છતાં તભે એક કાભ અલશ્મ કયો. ફાકોને  

ઉત્તભ ગુજયાતી બણાલો. ‟ એ જ યીતે ચ્ચીવ વુજ્ઞ નાગકયકો ગુજયાતી ભાઘ્મભની 

ળાાઓભા ં જઇને કશેળે : „ભાતૃબાાના ભાઘ્મભ દ્વાયા બણાલલા ફદર તભને અભાયાં 

અસબનંદન છે , યંતુ તભાયી સનળાભાં અંગ્રેજી સલમ તયીકે ઉત્તભ યીતે બણાલામ તેલી 

ગોઠલણ કયળો.‟ 

આલી કેટરીક સનળાો વાથે શંુ વીધા વંકવભાં છંુ. આલી નભૂનારૂ સનળાોની વંખ્મા  

લધે તો ગુજયાતીને લાંધો નશં આલે. અંગ્રેજી અને ગુજયાતી ભાઘ્મભભાં બણાલતી આલી ૫૦૦  

જટેરી „ભોડર સ્કૂરો‟ની માદી તૈમાય થલી જોઇએ. આ ઉકેર વ્મલશારુ છે. 

વંળોધન કશે છે : લાંચલાની ઝડ ભાતૃબાાભાં જ ખયેખયી લધાયી ળકામ છે. પ્રથભ  

ધોયણભાં યબાાભાં બણનાયાં ફાકો ય ઘણો લધાયે ફોજ ડે છે. કયણાભે ફંને 

બાાભાં „યીકડંગ પરુઅન્સવી‟ ઘટે છે. આલા સલદ્યાથીઓ છીનાં ધોયણોભાં ાછ ડી જામ 

છે અન ેસનળાભાં બણલાનંુ ૂરંુ થામ ત્માયે „રગબગ સનયક્ષય‟ જલેાં ફની યશે છે. 
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આ „ન્સમુયોરોસજકર સથમયી ઓપ રસનંગ ‟ છે, જ ેલૈસિક કક્ષાએ સ્લીકાય ાભી ચૂકી છે.  

ફોરો, શલે લધાયે ળું કશેલું ? આ ફાફતે થોડાક એલા પ્રફુદ્ધ નાગકયકો , સળક્ષણકાયો અને  

વાકશત્મકાયોની જરૂય છે , જ ેરોકતંત્રને ળોબે એલું પે્રળયગૃ ફની ળકે. ગુજયાતની વયકાય  

ય આલા વભથવ પે્રળયગૃનો પ્રબાલ ડળે , ડળે અને ડળે જ! સલનંતી નશં , દફાણ 

જરૂયી છે. 

ભાણવની ભાતા એકની એક જ શોમ છે. ભાણવનો ભાંહ્યરો ણ એકનો એક જ શોમ છે. 

આણો ભાંહ્યરો વતત વ્મક્ત થલા તરવે છે. એ ભાતૃબાાભાં જ ખયેખયો વ્મક્ત થઇ ળકે. 

ભાતૃબાા દ્વાયા સળક્ષણ ાભલું એ ફાકનો ભૂબૂત ભાનલીમ અસધકાય છે. 

ભાણવ ોતાના ભાંહ્યરાની અલગણના કયે , ત્માયે ોતાની જાતને દગો દેતો શોમ છે.  

ભાતૃબાા તો આણા ભાંહ્યરાની ભાલજત કયનાયી „હૃદમબાા‟ છે. સનયંજન બગતે કશેરંુ :  

„વભાજ કસલવૂનો ન શજો અને વંસ્કૃસત કસલતાવૂની ન શજો.‟ આણે ક્માયે જાગીળું? 

(મુનેસ્કો તયપથી સલિબયભાં જાશેય થમેરા ભાતૃબાા કદને ગુજયાતી વાકશત્મ કયદના  

પ્રાંગણભાં મોજામેરી જાશેયવબાભાં આેરા પ્રલચનનંુ શોભલકવ , અભદાલાદ, તા.૨૧-૨-

૨૦૧૦). 

ાઘડીનો લ છેડે …ભાણવ ોતાની અસસ્ભતા ય ઘ્માન કયે , તે જ ખરંુ  ઘ્માન ગણામ. 

તભે અજભાલી જોજો. તભે „તભે‟ જ છો અને અન્સમ કોઇ તભાયા જલેું નથી. લી  ઝશતી 

યોળનીભાં તભે આખયે છો કોણ ? 

- એઝયા ાઉન્સડ (અભેકયકન કસલ)  

<!– 395 views –> 

http://gunvantshah.wordpress.com/2010/03/04/ય�
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6 Responses to મુનેસ્કો તયપથી સલિબયભાં જાશેય થમેરા  ભાતૃબાા કદને ગુજયાતી 
વાકશત્મ કયદના પ્રાંગણભાં મોજામેરી જાશેયવબાભાં આેરા  પ્રલચનનંુ શોભલકવ , 

અભદાલાદ, તા.૨૧-૨-૨૦૧૦). 

1. smdave1940 says:  

March 4, 2010 at 9:55 pm  

જ્માયે કોઇ ણ વ્મસક્ત ભાધ્મભ ભાટે ભાતૃબાાની લાત કયે એટરે અંગ્રેજી બાાના  ચાશકો 

અંગ્રેજી સલિબાાના ગુણ ગાન , તેભાં યશેરા જ્ઞાન સલે અને તેની વ્માકતા  સલે લાતો 

કયલા ભાંડળે.  

૧૯૫૭ભાં ગુજયાત મુનીલવીટીભાં ગુજયાતી ભાધ્મભ ચારુ  થમેરું. કદાચ ઈંટય વુધી. એટરે કે 

કોરેજનંુ વેકંડ ઇમય. પસ્ટવ  ઇમય પ્રી મુનીલવીટી  કશેલાનંુ ચારુ કયેરંુ. તે લખતે લડોદયા 

મુનીલવીટીભાં અંગ્રેજી ભાધ્મભ શતુ.ં અને આણંદભાં કદાચ કશન્સદી ચારુ કયલાનું શતું. 

તે લખતે એક ફીજો ણ સલલાદ શતો. અંગ્રેજીબાા સ્કુરભાં કમા ધોયણથી ચારુ કયલી!  

ગુજયાત વયકાય કંગ્રેવની શતી. અને તેભાં વંસનષ્ઠ નેતાઓ શતા. ગાંધીલાદીઓ ભયી  

યલામાવ નશતા. અને કંગ્રેવી નેતાઓ ખાવકયીને ભોયાયજીના નેતૃત્લને ભાનનાયાનું  

લચવસ્લ શતંુ. તે કાયણવય ણ ભાતૃબાાને ભશત્લ આલાની નીસત શતી. 

ફશુલખત શેરાં ભાધ્મસભક ળાાઓભાં ફધુંજ અંગ્રેજી ભાધ્મભભાં શતંુ. ણ છી સ્થાસનક  

સ્લયાજ આવ્મા છી કદાચ ભાધ્મસભક ળાાઓભાંથી અંગ્રેજી ભાધ્મભ દૂય થમું. ણ  

સ્લતંત્રતા આવ્મા છી અને ગુજયાત મુનીલવીટી થમા છી ગુજયાતભાં અંગ્રેજી ાંચભાંથી  

ચારુ કયલું કે આઠભાથી ચારુ કયલું તેનો સલલાદ ચારુ થમેરો. ઠાકોયબાઈ ાંચભા (જ ેએક  

સ્કુરના આચામવ શતા અને અંગ્રેજી ાંચભા ધોયણથી બણાલલાના કશભામતી શતા) અને 

http://treenetram.wordpress.com/
http://gunvantshah.wordpress.com/2010/03/04/ય�
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ઠાકોયબાઇ આઠભા (જ ેગુજયાત પ્રદેળ કંગ્રેવના પ્રભુખ શતા અને અંગ્રેજી આઠભા ધોયણથી 

બણાલલાના કશભામતી શતા) લચ્ચેના સલલાદો ફશુ ચગ્મા શતા. 

ગુજયાત મુનીલવીટીભાં ઈંટયવુધી ગુજયાતી ભાધ્મભ આલેરું તેથી ફધા સલદ્યાથીઓને  

ભગનભાધ્મભલાા ગણલાભાં આલતા અને ભજાક કયલાભાં આલતી. 

ભગનબાઈ દેવાઈ ગુજયાત મુનીલવીટીના લાઈવ ચન્સવેરય શતા અને તેઓ ણ વંસનષ્ઠ  

ગાંધીલાદી શતા. અભદાલાદ એજ્મુકેળન વોવાઈટીને “ળૈક્ષસણક ગ્રુ તયીકે અને ભગનબાઈ  

દેળાઈના વભથવકોને યાજકીમ ગ્રુ તયીકે ઓખલાની પ્રણારી અખફાયોએ અને 

“અભદાલાદ એજ્મુકેળન વોવાઈટીના ળૈક્ષસણક ગ્રુના નેતાઓની સભરી બગતભાં” ાડેરી. 

ગુજયાતની ફશાય અને ખાવ કયીને ભુંફઇભાં આભ ણ ગુજયાતીઓનો વયકાયી 

નોકયીઓભાં ગજ લાગલા દેલાભાં આલતો નશતો. અને શલે તેઓને તો “દોડલું શતું અને ઢા 

ભળ્યો” એલું થમુ.ં  ગુજયાતની વંટરર ગલનવભેન્સટની નોકયયીઓભાં આભ ણ ગુજયાતીઓ 

જુજ શતા અને તેભાં ણ  અસધકાયી લગવભાં તો ળૂન્સમ જ શતા. એટરે ઓઘો કયીને ફધું 

ભગનભાધ્મભ ઉય આવ્મુ.ં જ ેઆજ વુધી એક મા ફીજા સ્લરુે ચારુ છે. 

ગુજયાતી બાાના કભનવીફે ગુજયાતી બાાના તત્કારીન ભુધવન્સમો (એટરે કે ભોટા રેખકો)  

અન્સમથા વબાભંડોભાં ોતાને કુદી કુદીને ગાંધીલાદી ગણાલતા શતા તેભાંના ભોટા બાગના  

સળક્ષણના ભાધ્મભ ભાટે અંગ્રેજીના કશભામતી શતા. જો આ ભુધવન્સમોએ ભાતૃબાાનો આગ્રશ  

યાખ્મો શોત અને અંગ્રેજીની ણ મોગ્મ કદય કયી શોત તો ગુજયાતની અને તેથી કયીને દેળની  

ણ કયસ્થીસત જુદી શોત.  
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સળક્ષણનંુ ભાધ્મભ ઉચ્ચકક્ષાએ ગુજયાતી કયલા ભાટે સલદ્વાનોએ ફશાય આલલું ડળે. અને  

વયકાયે તેને ભાટે ભયણીમા થઇને વ્માક પ્રમાવો કયલાની કાભગીયી કયલી ડળે. 

બાયતભાં નોફેર પ્રાઇઝના સલજતેાઓ શાથની આંગીના લેઢે નશં ણ એક જ શાથની 

આંગીથી ગણી ળકામ તેટરાજ છે તેનું ભૂખ્મ કાયણ ભાતૃબાાનું ભાધ્મભ ન શોલાનું જરુય 

ભાની ળકામ. 

અંગ્રેજી બાાના ખાવ કયીને ટેકસનકર ુસ્તકો લાંચલાની કોરેજ કક્ષાભાં વાયી એલી  ટેલ 

ડી જામ તે જરુયી છે. 

 

 


