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ઙૃઞળીદૂકફૃઅ ઙૐળષ ઑડવૉ યીહી ઙૃઞળીદૂ 

s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[. 

 

                                  �જુરાતી ભાષા બોલવામા ં સરળ, 

સાભંળવામા ં મીઠ� અન ે વાચંવામા ં મઝા આવ ેતેવી છે. ઘણા 

સમય પહ"લા ં �જુરાતી ભાષા વાચંવી બ#ુ અઘર� હતી. તે 

વખતે �જુરાતી કાનો, મા&, હ'વ, દ�ધ*, મોટ� ઊ, નાની વગરની 

હતી. આજની પેઢ�ના માણસોને બો/ડયા અ1રવાળ� ભાષા 

વાચંવી સમજવી 2બૂ અઘર� પડ". 

                          4મ 4મ મ56ુય સ7ય થતો ગયો. �જુરાતીઓ સ:;ુ થતા ગયા તમે 

તેમ ભાષા5 ુગૌરવ =ળવવા લોકો >ય?ન કરવા લા@યા. �જુરાતી ભાષાન ે સ:;ૃ 

કરવામા ંઘણા નામી અનમી સBકોનો ફાળો છે. કિવ નમ*દ, ગEડલના ભગવતિસFહG, 

મહા?મા ગાધંીG, નવGવન >સે વગેર"નો ફાળો કાઈં નાનો Iનૂો નથી.  આ બધાના ં

કિવ નમ*દનો તથા સર ભગવતિસFહGનો ફાળો 2બૂ અ:Jૂય છે. તમેણે પોતાના ં

Gવનના ંઅ:Jૂય વષK �જુરાતીનો શMદકોશ રચવા પાછળ ખNયાO છે. કિવ નમદP ‘ 

નમ*કોશ ’ આપી ત ે વખતના �જુરાતમા ં 2બૂ મોટ� Qાિંત સજR હતી. તેા સર 

ભગવતિસFહGએ 4 કાળGથી આ કોશની રચના કર� ત ેતો ખર"ખર કાTબલ ેતાર�ફ જ 

છે. 

                          આજ બે ચાર Iધુર"લા ઘર ક" બ ેચાર નવા નવા પૈસાદાર થતા લોકો 

અથવા VWGે ભાષા5ુ ં XધYં અ5કુરણ કરનારા બે ચાર પ/રવાર િસવાય 

મોટાભાગના �જુરાતીઓ તમેના ંબાળકોને �જુરાતી માZયમમા ંજ અ7યાસ કરાવ ેછે. 

4 બતાવ ેછે આ4 પણ �જુરાતી ભાષા5ુ ંમહ?વ ક"ટ[ુ ંબ\ુ ંછે. 

                       આ4 સમW �જુરાતનો :]ુય ^યવહાર તો �જુરાતી ભાષામા ંજ ચાલે 

છે. શાક વેચનાર નાનકડા કાિછયાથી Iપુર મોલમા ંપણ વહ"પાર� તેના Wાહક સાથે તો 

�જુરાતી જ બોલે છે.VWેG માZયમમા ંપોતાના ંબાળકોને ભણાવનાર વાલીઓ પણ 

આ4 ઘરમા ંતો �જુરાતીમા ંજ ^યવહાર ચલાવ ેછે. 

આ4 સમW �જુરાતમા ંધ ટાઈ_સ ઓફ ઈ`aડયા, ડ� એન એ  ધ ઈ`aડયન એકસ>સે 

4વા માતબાર અખબાર અમદાવાદ તથા �જુરાતમા ંb6ુકળ વેચાતા ંહોવા ંછતા ંપણ 
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લગભગ દર"ક ઘરમા ં�જુરાત સમાચાર, /દ^ય ભા'કર, સદં"શ, જનસcા, સમભાવ મdેો, 

Iકુાન સમાચાર એટ"શથી વચંાય છે.ત ેબતાવે છે ક" આ4 પણ માeંુ �જુરાત ગૌરવવfં ુ ં

છે. આ4 લગભગ દર"ક પેઢ�મા ં કામકાજ VWેGમા ંથfુ ં હોય છે છતા ંતેનો ^યવહાર 

�જુરાતીમા ંથાય છે. અર" ભાઈ, આ �જુરાત છે. માeંુ, તાeંુ નહg આપhુ ં�જુરાત છે. 

વળ�, આ4 ગૌરવવતંા �જુરાતના bજૂયપાદ iી મોરા/રબાb ુ�જુરાત િસવાય કથા કર" 

?યાર" /હFદ�મા ંકર" છે પણ તેમની કથા આસામ ક" દાjBTલFગમા ંહોય,?યા ં�જુરાતી કોઈ 

સમજfુ ંન હોય તો પણ �જુરાતી ભાષાનો લહ"કો �જુરાતી ભાષાની લઢણ તો આવી 

જ =ય છે. કદાચ આ જ બાબત આપણી �જુરાતી ભાષા5ુ ં હાટ* જળવાઈ રkા5ુ ં

જણાવ ેછે. 

 


