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ુજરાતી

ભાષા

બોલવામાં

સરળ,

સાંભળવામાં મીઠ અને વાંચવામાં મઝા આવે તેવી છે . ઘણા
સમય પહ"લાં ુજરાતી ભાષા વાંચવી બ#ુ અઘર હતી. તે
વખતે ુજરાતી કાનો, મા&, હ'વ, દધ*, મોટ ઊ, નાની વગરની
હતી. આજની પેઢના માણસોને બો/ડયા અ1રવાળ ભાષા
વાંચવી સમજવી 2 ૂબ અઘર પડ".
4મ 4મ મ5ુ6ય સ7ય થતો ગયો. ુજરાતીઓ સ:ુ; થતા ગયા તેમ
તેમ ભાષા5ુ ગૌરવ =ળવવા લોકો >ય?ન કરવા લા@યા. ુજરાતી ભાષાને સ: ૃ;
કરવામાં ઘણા નામી અનમી સBકોનો ફાળો છે . કિવ નમ*દ, ગEડલના ભગવતિસFહG,
મહા?મા ગાંધીG, નવGવન >ેસ વગેર"નો ફાળો કાંઈ નાનો I ૂનો નથી. આ બધાનાં
કિવ નમ*દનો તથા સર ભગવતિસFહGનો ફાળો 2 ૂબ અ: ૂJય છે . તેમણે પોતાનાં
Gવનનાં અ: ૂJય વષK ુજરાતીનો શMદકોશ રચવા પાછળ ખNયાO છે . કિવ નમદP ‘
નમ*કોશ ’ આપી તે વખતના ુજરાતમાં 2 ૂબ મોટ Qાંિત સજR હતી. તેા સર
ભગવતિસFહGએ 4 કાળGથી આ કોશની રચના કર તે તો ખર" ખર કાTબલે તારફ જ
છે .
આજ બે ચાર Iુધર" લા ઘર ક" બે ચાર નવા નવા પૈસાદાર થતા લોકો
અથવા VWેG ભાષા5ુ ં XધYં અ5ુકરણ કરનારા બે ચાર પ/રવાર િસવાય
મોટાભાગના ુજરાતીઓ તેમનાં બાળકોને ુજરાતી માZયમમાં જ અ7યાસ કરાવે છે .
4 બતાવે છે આ4 પણ ુજરાતી ભાષા5ુ ં મહ?વ ક"ટ[ું બ\ુ ં છે .
આ4 સમW ુજરાતનો :ુ]ય ^યવહાર તો ુજરાતી ભાષામાં જ ચાલે
છે . શાક વેચનાર નાનકડા કાિછયાથી Iુપર મોલમાં પણ વહ"પાર તેના Wાહક સાથે તો
ુજરાતી જ બોલે છે .VWેG માZયમમાં પોતાનાં બાળકોને ભણાવનાર વાલીઓ પણ
આ4 ઘરમાં તો ુજરાતીમાં જ ^યવહાર ચલાવે છે .
આ4 સમW ુજરાતમાં ધ ટાઈ_સ ઓફ ઈ`aડયા, ડ એન એ ધ ઈ`aડયન એકસ>ેસ
4વા માતબાર અખબાર અમદાવાદ તથા ુજરાતમાં bુ6કળ વેચાતાં હોવાં છતાં પણ
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લગભગ દર" ક ઘરમાં ુજરાત સમાચાર, /દ^ય ભા'કર, સંદ"શ, જનસcા, સમભાવ મેdો,
Iુકાન સમાચાર એટ"શથી વંચાય છે .તે બતાવે છે ક" આ4 પણ માeું ુજરાત ગૌરવવ ંfું
છે . આ4 લગભગ દર" ક પેઢમાં કામકાજ VWેGમાં થfું હોય છે છતાં તેનો ^યવહાર
ુજરાતીમાં થાય છે . અર" ભાઈ, આ ુજરાત છે . માeું, તાeું નહg આપhુ ં ુજરાત છે .
વળ, આ4 ગૌરવવંતા ુજરાતના b ૂજયપાદ iી મોરા/રબાbુ ુજરાત િસવાય કથા કર"
?યાર" /હFદમાં કર" છે પણ તેમની કથા આસામ ક" દાjBTલFગમાં હોય,?યાં ુજરાતી કોઈ
સમજfું ન હોય તો પણ ુજરાતી ભાષાનો લહ"કો ુજરાતી ભાષાની લઢણ તો આવી
જ =ય છે . કદાચ આ જ બાબત આપણી ુજરાતી ભાષા5ુ ં હાટ* જળવાઈ રkા5ુ ં
જણાવે છે .
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