ુ રાતી કવિતાન ુંુ
( ગજ

ઈ–સામવિક )

ઑક્ટોબર ૨૦૧૪
િર્ષ – ૩ અંક – ૪ સળું ગ અંક – ૧૬

તુંત્રી-સુંપાદક

િોગે શ િૈદ્ય

પરામશષક
જનક દિે

સાહિલ

શવશકાુંત ભટ્ટ ’શૈશિ‘

*

જજત ુ પરુ ોહિત

આ અંકના ફોટો-કલાકાર : જેનેટ સ્ટોરર ( Janet Storer )

*

પહરકલ્પના અને સજાિટ : િોગેશ િૈદ્ય

*

પ્ર ૂફરીહ િંગ : જજત ુ વત્રિેદી

*

ટે કવનકલ સિિોગ : ગજા
ું ુ િૈદ્ય મુંદાર દિે

*

O ‘વનસ્િુંદન’ વિશે
O મ ૂલત: ગુજરાતી કવિતાને િરે લ ું ુ ‘વનસ્િુંદન’ અન્િ ભાર્ાની કવિતા તેમ જ અન્િ કળાઓને પણ સ્પશષિા ધારે છે .
O લિાજમ – આપનો ઉમળકો અને આપની કાવ્િવનષ્ઠા
O વનસ્િુંદન’ આપના ઈ-મેઇલ આઇ. ી. પર વનિવમત મેળિિા આટલુું કરો : અમારી િેબસાઈટ
જઈ ‘વનસ્િુંદન’ નામક વિભાગમાું સાઈ બારમાું મ ૂકેલ ‘નામાુંકન પત્ર’માું વિગત ભરી

http://yogish.co.in પર

submit

કરો.

અથિા

https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dHRQTnYzLVI4YWZmNHpXVF9VS3R4cnc6MQ
ક ી પર

Ctrl+Click કરો. ખ ૂલેલા ફોમષમાું વિગત ભરી submit કરો.

O આપના સાહિત્િકાર વમત્રો તેમજ કાવ્િરવસક વમત્રોને ‘વનસ્િુંદન’ના નામાુંકન માટે પ્રેરી ‘વનસ્િુંદન’ના પ્રસાર માટે મદદરૂપ થિા
વિનુંતી.

O ‘વનસ્િુંદન’ માટે આિકાિષ છે
O અપ્રગટ મૌલલક કાવ્િરચનાઓ તથા કાવ્િાનુિાદ / મીમાુંસા. કૃવત સાથે સાહિત્િકારે પોતાનો ફોટોગ્રાફ પણ જો િો.
O અપ્રગટ રચનાઓ જ મોકલશો . બ્લોગ / િેબસાઇટ પર મુકાિેલી પ્રગટ રચનાઓ મોકલિી નિીં .
O આપની આસપાસ / સુંસ્થામાું બનતી સાહિજત્િક ઘટનાઓના સમાચાર / લઘુવ ૃત્ાુંત ( ફોટોગ્રાફ તથા િીહ િો ક્ક્લવપિંગ
પણ મોકલી શકો. )
O આપના અંગત સુંગ્રિમાુંથી કાવ્િપઠનની ઑહ િો/િીહ િો ક્ક્લવપિંગ.
O પુસ્તક-પહરચિ માટે પુસ્તકની એક નકલ.
O ‘વનસ્િુંદન’માું પ્રગટ થતા વિચારોની જિાબદારી જે તે કવિ / લેખકની રિે છે .
O કૃવતના સ્િીકાર / અસ્િીકારનો વનણષિ એક માસમાું લઈ લેિાિ છે .

O અમને મળિાનાું ઠામ-ઠેકાણાું :
O ટપાલ દ્વારા – િોગેશ િૈદ્ય, ‘હ્રદિ કુું જ’, િોગે શ્વર સોસાિટી, ૬૦ ફૂટ રો , િેરાિળ - ૩૬૨ ૨૬૫ (ગુજરાત) ભારત.
O ઇ-મેઇલ દ્વારા -

mryogi62@gmail.com

O િેબસાઈટ -

http://yogish.co.in

O ફેઇસબુક પેઇજ -

https://www.facebook.com/Nisyandan

O બ્લોગ - http://yogesh-vaidya.blogspot.com

અનક્રુ મ
( પ ૃષ્ઠ નુંબર પર ક્ક્લક કરો અને સીધા ઇક્છછત પ ૃષ્ઠ પર પિોંચો, પ ૃષ્ઠના તલળિે મ ૂકે લ સુંજ્ઞા

પર ક્ક્લક કરી અનુક્રમ પર પરત આિો )

સુંપાદકીિ
અંધારાની આંગળી ઝાલી પગભર થઈએ – ૪
િસમુખ બારા ી
કણષ-જીિનવ્રત – ૫
લલલત વત્રિેદી
...તૈિારી તો કરી લઉં – ૫
કમલ િોરા
િાઘનો વશકાર – ૬
રમણીક સોમેશ્વર
રણ : એક અનુભ ૂવત , સ ૃજન – ૭
મિેન્ર જોશી
ુ જ
ચતભ
ષુ – ૮
ૉ. અસ્સ્મતા િાલજ્ઞક
વનદોર્તા શી જ ેલી ! – ૮
રમણીક અગ્રાિત
ખમતીધર ખરજવુ,ું ભાઈ ચીમનને એક િણમાગી સલાિ– ૯
ૉ. નીરજ મિેતા
જોિાું છે , ટોળું – ૧0
કુ લદીપ કાહરિા
બે ગઝલ -૧૧
ભાિેશ ભટ્ટ
ત્રણ ગઝલ – ૧૨
ધ્િવનલ પરીખ
હદિાળીની સુગધ
ું – ૧૩

*
અનુિાદ
નરે ન્ર જૈન અનુ. પીય ૂર્ ઠક્કર– ૧૩
વસનાન અન્ત ૂનનાું કાવ્િો અનુિાદ : િરીશ મીનાશ્રુ -૧૪
ગલસ એસ. જોન્સ અનુ. િોગે શ િૈદ્ય – ૧૬

*
િાતાિન : નરે શ ચન્રકર પીય ૂર્ ઠક્કર –૧૭
આ અંકના ફોટો-કલાકાર – ૨૦
ભાર્ા-વિચાર :
ભાર્ાવિજ્ઞાની બાબુ સુથાર સાથે પ્રશ્નોત્રી (મણકો -૧) – ૨૧
સાહિત્િવ ૃત્ – ૩0
આપના પ્રવતસાદ – ૩૧
નરવસિંિ મિેતા એિો ષ - ૨0૧૪ : એક કોલાજ – ૩૨
આપણી સાહિત્િ-ધરોિર – ૩૩

O અંધારાની આંગળી ઝાલી પગભર થઈએ
સહન
ુ ે નવવર્ષની ખ ૂબ ખ ૂબ શુભકામના. નવા વર્ષમાાં પ્રથમ વખત મળી રહ્યા છીએ ત્યારે કેટલાક નવા મનસ ૂબા ઘડાઈ

રહ્યા છે તે વવર્ે આપ સાથે ચચાષ કરવાની ઇચ્છા થાય છે ...

આપણા વ્યવહારમાાં અંગ્રેજી ભાર્ાની ઘ ૂસણખોરી એટલી બધી વધી ગઈ છે કે આપણી બોલચાલનાાં ઘણા સાવ સામાન્ય

ગુજરાતી શબ્દોનુ ાં સ્થાન પણ અંગ્રેજી શબ્દો લઈ બેઠા છે . આપણુ ાં શબ્દભાંડોળ ચચિંતા ઉપજાવે તે હદે સાંકડાઈ રહ્ુાં છે .

વાતચીત દરમ્યાન યોગ્ય અને સામાન્ય ગુજરાતી શબ્દ શોધવા પણ ફાાંફાાં મરતા સુજ્ઞ ગુજરાતીઓ હવે સામાન્ય થઈ પડયા
છે . ( કશો જ રાં જ નથી તેનો.., ફ્ક્ત અંગ્રેજી માધ્યમમાાં ભણેલી ગુજરાતીઓની આ પેઢી સાથે આવુ ાં બનવુ ાં સ્વાભાવવક છે .)

છટાદાર અંગ્રેજી બોલીને છાકો પાડી દે તા ગુજ્જુઓને ક્યારે ક છટાદાર અને સાચુ ાં ગુજરાતી બોલવાની ઇચ્છા પણ થાય તો

કેમ ? ના, આ સાંકુચચત પ્રદે શવાદ, ભાર્ાવાદ નથી ; કે નથી અંગ્રેજી ભાર્ાનો ધરાર વવરોધ. પ્રવતષમાન પરરસ્સ્થવતઓમાાં
આવુ ાં કરવુ ાં શક્ય પણ નથી. પણ મને શેખચલ્લી બની જવાની નાલેશી વ્હોરીને પણ એવી કલ્પના કરવાનુ ાં ગમે છે કે કોઈ
જાહેર કાયષક્રમમાાં એક કોન્વેન્ન્ટયો છે લછબીલો ઊભો થઈને પાસાદાર અને પહેલી ધારનુ ગુજરાતી બોલે છે અને પહલી

હરોળમાાં બેઠેલી તેની માને બબ્બે ખુરશીનો પોરસ ચડે છે . સભાખાંડમાાં ઉપસ્સ્થત સહુ કોઈ તેને અને તેની માને અહોભાવથી
જોઈ રહે છે .... છાકો તો આ રીતે પણ પડી શકે ! અન્ય લોકો પાસે નથી તે આપણી પાસે છે તે બતાવી દઈએ એને જ તો
કહીએ છીએ –“ છાકો પાડી દીધો”. એકાદ વખત આવો પ્રયત્ન કરવા જેવો ખરો.

એક નુસ્ખો અજમાવવા જેવો લાગે છે . આપણે રોજ આપણા શબ્દકોર્નુ ાં એક પાનુ ાં વાાંચી શકીએ ? હવે તો શબ્દકોર્

ઈન્ટરનેટ પર પણ ઉપલબ્ધ છે . રોજ દશ શબ્દો, પાાંચ શબ્દો નવા શીખીએ. એમાાંના એકાદ શબ્દને પણ આપણી રોજની
બોલચાલની ભાર્ામાાં વાપરવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ? હુ ાં વેવલી કે વેરદયાવેડાવાળી (પાાંરડત્યપ્રચુર !) ભાર્ાની વાત કરતો

નથી. પણ આપણને આપણી પોતાની લાગે, જેમાાં ગુજરાતીપણાની સુગધ
ાં હોય તેવી આપણી મા જેવી મીઠડી અને તેના

સાડલાના પાલવ જેવી ભાતીગળ ગુજરાતી ભાર્ાની પુનઃ સ્થાપના કરવાનો એકાદ પ્રયત્ન કરી શકાય ? હા, જાણીએ છીએ
કે અશ્વશાળામાાંથી અશ્વો ભાગી છુટયા છે .. અને ઘણાાં વ્હાણાાં પણ વીતી ગયાાં છે તે પછી તો..( જો કે સાથે સાથે એ પણ

જાણીએ છીએ કે આજે પણ એવા અસાંખ્ય ગુજરાતીઓ છે જ, જે ત્રણ-ત્રણ ચાર-ચાર ભાર્ાઓ પર પ્રભુત્વ ધરાવતા હોવા
છતાાં અને વ્યવસાવયક કામકાજમાાં સતત અંગ્રેજી ભાર્ાનો જ ઉપયોગ કરતા રહેવા છતાાં તેઓ જ્યારે ગુજરાતીમાાં વાત કરે
છે ત્યારે ફ્ત ગુજરાતીમાાં જ વાત કરે છે . સલામ એવા સહુ વવરલાઓને.)

મને ગઝલકાર ‘સારહલ’નો એક શે’ર યાદ આવે છે : અંધારુાં થઈ અંધારે આથડવા કરતા, અંધારાની આંગળી ઝાલી

પગભર થઈએ.

એક નાનકડો ઉપક્રમ આ નાનકડા સામવયક પરથી શરૂ થઈ રહ્યો છે . પરરસ્સ્થવત બાબતે ફ્ત રોદણાાં જ રોતાાં રહેવા

કરતાાં, અહીંથી આગળના રસ્તા બાબતે વૈજ્ઞાવનક અચભગમ સાથે વવચારવાની જરૂરત છે . પાયાના પ્રશ્નોથી, પ્રાથવમક સમજથી
જ શરૂ કરીને આ પ્રશ્નને, તેના મ ૂળને જાણી-સમજાવી શકતી અને કોઈ વ્યવહારુ અને બહસ્ુ વીકૃત ઉપાય સુધી( જો હોય તો !)
પહોંચાડતી ચચાષ માટેનો તખ્તો ગોઠવી આપવાની ઇચ્છા છે . આપણા સારહત્યકાર અને અચ્છા ભાર્ાવવજ્ઞાની શ્રી બાબુ સુથાર

સાથે એક લાાંબો (ચારે ક ખાંડોમાાં વવસ્તરતો ) વતાષલાપ આ અંકથી શરૂ કરી રહ્યા છીએ.આગળ જતાાં ઉપાયની શોધમાાં જરૂર
પડે તો કોઈ વ્યવસ્થા-ગુરુ પાસે પણ પહોંચીશુ.ાં

આ નાનકડી પહેલને ખરા અથષમાાં પ્રાણવાન બનાવવા આપના વવચારો, સ ૂચનોની પણ ખેવના છે અમને.....

O િોગેશ િૈદ્ય

તારીખ: ૩૧ . ૧0 . ૨૦૧૪

O કણષ - જીિનવ્રત
મને તો તારી આંખમાાં

તરતી માછલી દે ખાય છે , દ્રૌપદી,
એને અહીં જ વીંધી નાાંખ ુાં ?

તારે શુ ાં વનયવતનો વનયમ બની રહેવ ુ ાં છે ?
યાજ્ઞસેની, મને તારાંુ એવુ ાં રૂપ હાંમેશાાં
દે ખાયુ ાં છે કે

તુ ાં વવવધને પડકારશે !

આપણે બન્ને તો એ માટે જ સજાષયાાં છીએ
મારા તીરની ધારે શો સાંકલ્પ છે
એ તુ ાં જાણે છે ...

મારી પ્રત્યાંચાનો સનનનાટ
તેં સાાંભળ્યો છે ...

આવ, મારા ધનુષ્યને આચલિંગીને ધન્ય બનાવ !
કેટલી આકરી કસોટીએ

O...તૈિારી તો કરી લઉં

વરમાળા બનીને તુ ાં આ ખડી છે !

રસ રાસ ને

જીવનસાથી પસાંદ કરવા

એનો કોઈનેય ગવષ થાય !
પણ આ કુળ-વાંશની શરત...

માતા રાધાએ મને તારી વાતાષ
અધ ૂરી જ કહી
ને પછી

એ પ ૂરી કરવા એણે મને અહીં મોકલ્યોહવે તો આપણે માતા રાધાની યોજનામાાં બાંધાઈ ગયાાં...
તને પામવાની મથામણમાાં

હુ ાં આખુાં આયખુાં હવે ખેંચી કાઢીશ...
માત્ર એક દૂ યોધન વસવાય...
બધી મયાષદાઓ લોપીને

સ્નેહ અને યુદ્ધને બાથમાાં લઈને
સ ૂઝશે એવા ઉપાય કરીશ..

રસાલા

અળગા કરી તો રાખુાં !

માચલક ! અબીલ ગુલાલા અળગા કરી તો રાખુાં !
તે બાદ આદરી દઉં બારીક સફર સબરની
મસ્તક અને રૂમાલા

અળગા કરી તો રાખુાં !

રફર ક્યા પતા રક કાલી કમલી કા ચલે જાદૂ ,
આ ખાલ ને દુશાલા
છે

દે હ

બાંધ મુઠ્ઠી

અળગા કરી તો રાખુાં !
ખ ૂલે તો

દે રડી

છે

તેરા હી યહ કમાલા અળગા કરી તો રાખુાં !
પરમાણુથ
ાં ીય ઝીણાાં નીરખે ઝીણેરાાં પગલાાં
ચખ, સારહબેવહાલા !

અળગા કરી તો રાખુાં !

યાજ્ઞસેની
તુ ાં મારુાં જીવનવ્રત છે .

તૈયારી તો કરી લઉં દરસનની, સ ૂરદાસા !

ુ બારા ી
O િસમખ

O લલલત વત્રિેદી

જડ આંખના ઉજાલા અળગા કરી તો રાખુાં !

O િાઘનો વશકાર
બજારમાાંથી ખરીદે લા બકરાને

મારા પહેલાાં તો

ત્યાાંતો ખાખી ગણવેશ, ખાખી ટોપીવાળા અવધકારીએ

સાહેબની ત્રાડ આવી :

ખભે લાદી હુ ાં નીકળી પડેલો
જગલ
ાં
વચ્ચોવચ્ચ આંતયો

કહે : જનાબ, આ વાઘ ઊંચકીને ક્યાાં ચાલ્યા ?
આ તો ખાતાનો ગુનો કહેવાય

હેઠે મ ૂકો અને ચાલતી પકડો નહીં તો થાણે તાબામાાં લઉં
હુ ાં મનોમન બબડયો, વરુ કહ્ુાં હોત તો

જૂની વાતાષનો હવાલો આપી પટાવી દે ત

પણ આવડો તો સીધો વાઘસવારી પર છે
પછી કરગરવુ ાં પડ્ુાં :

સાહેબ, તમને ગેરસમજ થઈ છે
આ વાઘ હોત તો

તમને દે ખાયો તે અગાઉ મને ફાડી ન નાખ્યો હોત ?
એ તમારી સામેય જુએ છે ?

બકરાની તો માફી આપી જવા દો...

સાહેબની આંખોમાાં રાતાાં ટવશયા ફૂટવા લાગ્યા
અને ડોળા બહારની તરફ લચી પડયા
ફરમાન આવ્યુ ાં :

કહો છો તો સાચબત કરો આ વાઘ નથી

પછીની ગાળ એકસોવીસ કલકત્તાની વપચકારીમાાં વહી ગઈ
મેં કાકલ ૂદી કરી :

જુઓ ને સાહેબ, આ ધોળાંધફ્કફ બકરુાં છે
બેં...બેં પણ કરે જ છે

કેવ ુ ાં સાંકોચાઈને વળગ્યુ ાં છે

દે ખાડો, છે એના શરીર પર ક્યાાંય કાળા પટ્ટા ?
સાહેબની રાતી જીભ લપકવા લાગી
ઉઘાડા જડબામાાંથી કાળાપીળા દાાંત
તણખા ઝરવા લાગ્યા

આખો ચહેરો ખખારતી
ાં ૂ
આગ ઓકતો
ઘ ૂરકવા લાગ્યો

ખભે ચડેલ ુાં બકરુાં ધ્ર ૂજવા લાગ્યુ ાં
બોલો, આ વાઘ છે કે બીજુ ાં કાાંઈ ?
ભરાવદાર પાંજાની તરાપ

અડધી મારી અડધી બકરીની ગરદન ફરતે...
હુ ાં બકરુાં બકરુાં કરતો

ક્યાાંનો ક્યાાં ફાંગોળાઈ ગયો

વાઘનો વશકાર કયો હોય એમ
બકરુાં ઝાંટવી

સાહેબ રકરકયારી કરતા ઊંડે જગલમાાં
ાં
દોડી ગયા
લોહીલુહાણ થઈ ગયેલો
હુ ાં ત્યાાં જ પડી રહ્યો...

O કમલ િોરા

O સ ૃજન
અકળ

અકળ આ સકળ
દે હનાાં ખેતર
ુ ૂવત
O રણ : એક અનભ
રણની ખુલ્લી કાર પર
તગતગે તડકો
ખદબદે રૂાંવેંરૂવ
ાં ુ ાં
જાણે હાાંડલીમાાં ખીચડી
ફદફદતી રે તીમાાં
પગલુાં માંડાય
ખપ
ાં ૂ ી જાય પગ પાની સુધી
ખપ
ાં ૂ ે ખપ
ાં ૂ ે ને ઊછળે .
ઝાાંઝવાાં ઝાળઝચળયાાં થઈ
વળગે આંખે
ઝાાંખી ઝાાંખી બધી રદશાઓ
ઝાાંખ વચ્ચે
ગારમાટી લપેટી ઊભા
ભગ
ાં ૂ ા
મગ
ાં ૂ ા.
ભગ
ાં ૂ ામાાં હરણી
ફરે આયના ઓઢી
રણ આખુાં વવશ્રામ કરે
કમખાને છાાંયે
કાંઠ-સ્વરોને ઝલે
દરરયો હીંચે
રણનો ખારો પાટ
રૂપ દરરયાનુ ાં લઈ છળે
ચડે ભરતી
જોરડયા પાવાના સ ૂરોમાાં
( * જોરડયા પાવા : કચ્છના રણપ્રદે શનુ લોકવાદ્ય
* કચ્છમાાં રણ-દરરયાનુાં સાયુજ્ય)

O રમણીક સોમેશ્વર

આડે વાડ

વાડમાાં છીંડાાં

છીંડાાંમાાં ભોરરિંગ
ટાાંપતો ટગર

જીભ લપકારે

ખેતરમાાં હળ ફરે
પાડતાાં ચાસ
ચાસમાાં

દાણે દાણે રોપાતાાં
ખેતરનાાં ખેતર
ટાાંપે

ઊભુ ાં આભ
ગાભમાાં

ફરી ફરી
ફણગે
આ

સ ૃન્ષ્ટ

O રમણીક સોમેશ્વર

ુ ષજ
ુ
O ચતભ
મારા એકલા બે પુખ્ત હાથ

સામે લાંબાયેલા અસાંખ્ય હાથ
ટાાંપેલી નજરો વકાસેલાાં મોં

ઘરષ ર્ જડબાાંઓ ઘરમાાં ઘરઘરમાાં
ઘ ર્ ર્ ઘાંટીઓમાાં ઓરે
બાજરો અવવરત

દળાય બાંધાય શેકાય
ઉદરઅસ્ગ્ન જલે

જજવાય ચઝરવાય

ઓરે , અરે ક્યાાં સુધી ઓરે

મઝ
ાં ૂ ાય અકળાય અચકાય દુભાય ...
કૅલેન્ડરના પાને છટકુાં ગોઠવાય

એક મહાદે વનુ,ાં બીજુ ાં બ ૃહસ્પવતનુ ાં

ે ી!
O વનદોર્તા શી જ લ
(માંદાક્રાાંતા)

ત્રીજુ ાં શવનસચરનુ ાં

ક્યાાંથી શોધુ,ાં અગમ-વનગમે, શાસ્ત્ર-ગ્રાંથે ન ભાળાં

ઘર ર્ ર્ ઘાંટી બાંધ

તુ ાં જો જાણે હૃદય મુજ તો, હુ ાં કહુ ાં વાત છાની-

બે દે વી એકાદશી એક પ ૂનમનુ ાં
રદવસો લાંબાય ક્યાાં સુધી લાંબાય
એકલા બે હાથ વવચારે અંત
એકલા બે હાથનો ....

હાં હાં હાં..અ અ ..ત્યા જ

કેલેન્ડરના પાનેથી ઊતરી આવે
વરદા વવશ્વમ્ભરા
ઉતારે

એક બાજુએ મ ૂકે

શાંખ પુષ્પ માળા ખડગ
કહે:

લે, વત્સ, મારા હસ્ત

તારુાં કોરુાં મન નીરખવુ,ાં શબ્દમાાં ક્યાાંથી ન્યાળાં?

હુ ાં ઝાંખ ુાં છુાં સતત તુજને – શાશ્વતી હો વનશાની
પાંખી કેરા કલરવ મહીં એક ઝાાંખી મળે લી
એના ભોળા ઉડન મહીં વનદોર્તા શી જડેલી !
ધારા ગાંગા-જલ લહરની હોય ત્યાાં વાસ તારો
ુ ો વાસ ન્યારો
કે ઊંચેરા રહમ-વશખર પે શાંભન
આકાશોમાાં નજર કરુાં તો, તુ ાં કદી લુપ્ત થાતી
ને સાવન્નધ્યે કુદરત તણા, તુ ાં વળી દૃષ્ટ થાતી

મીઠાાં સત્યો મુજ જીવનનાાં, ત્યાાં રહે સુન્દરી તુ.ાં

હવે તુ ાં જ ચતુભુજ
ષ .......

તોયે કેવ ુ ાં વ્યવથત મન રે ! શોધુ ાં ક્યાાં ક્યાાં તને હુ ાં !

O મિેન્ર જોશી

- ને જ્યાાં મારા વપ્રયજનતણુ ાં સ્સ્મત ભોળાં લહુ ાં હુ ાં
મારા હૈયે ચરણ વનજના, શી છટા ! ઠેરવે તુ ાં !

O ૉ. અસ્સ્મતા િાલજ્ઞક

O ખમતીધર ખરજવ ુંુ
ધાધર તો એને વારસામાાં મળે લી.

પાાંત્રીસે પ ૂગ્યો ત્યાાં એણે પોતે હાાંસલ કયુું ખરજવુ.ાં
આમ તો એ ને ખરજવુ ાં બે જ આ વાત જાણે

પણ કોણ જાણે કેમ બધાાંને ખબર પડી જ જાય.

O ભાઈ ચીમનને એક િણમાગી સલાિ

ચીમન વત્રભુવનદાસ મહેતા એવુ ાં પોતાનુ ાં નામ

લાલ રાં ગનુ ાં ખમીસ તુ ાં ન પહેર ચીમન

રાત ને દી બસ યાદ એકલી ખાંજવાળ.

લાલ રાં ગ જીવ સટોસટ ‘હા‘નો

મ ૂળે ચીમન ટી. મહેતા ‘ ચીમન ઢૈ ડય ‘ કહેવાયા.
એને પોતાનેય યાદ નહીં હોય.

ચીમનનો એક હાથ (ડાબો કે જમણો)
ખરજવાને ખાતે ખતવાયો.

લાલ રાં ગ ધરાર ‘ના‘નો

લાલ રાં ગ બીકાળવાાં સપનાાંનો.

હાલતાાં-ચાલતાાં ઊંઘતાાં-જાગતાાં બસ ખણસ ખણસ ને ખણસ

ચીમન તારી જીભ કહેતી હોય કૈં

એવુ ાં નહીં કે ચીમનને ખરજવુ ાં કોઠે પડી ગયેલ.ુાં

તારી છાતી કહે ના

જાણે શ્રી હાથમાાં લાધી ગઈ કોઈ અમુલખ જણસ.
આયુવેદ, હોવમયો/એલોપેથી, હકીમી ઉપચાર
જતરમાં
ાં
તર, બાધાઆખડી બધુ ાં હારી ગયુ ાં
તોય વસલકમાાં રહ્ુાં ખરજવુ!ાં

ઘડીક લીલુાં ઘડીક સ ૂકુ ાં ભાસે.

તારી આંખ ફરતી હોય કૈં
તારો હાથ કહે હા

તારાાં જીભ દાાંત હાથ કાન નાક પગ
બધાાં નોખનોખુાં તાણે.

બાળહઠ, સ્ત્રીહઠ, જોગીહઠ, રાજહઠ બધાાંય જાણે

કયા રાં ગનુ ાં ખમીસ પહેરવુ ાં કે ન પહેરવુ ાં

ક્યારે ક એને એમ થાય કે આ તો ગ્યુ ાં !

પણ કોઈ રાં ગને ધજાગરાની જેમ ફરકાવીને

ચીમને જાણી એવી કોઈએ નહીં જાણી હોય ખરજવાાંહઠ.
વળી મીઠી ચળનાાં વમળ
કોણ જાણે ક્યાાંથી ઉપડે.

ચીમન ઢૈ ડયને સાચવે છે કે

એ સાવ અંગત બાબત ગણાય,

બીજાની આંખમાાં રોપવા તુ ાં નીકળી પડે
ત્યારે કહેવાઈ જાય ચીમન...

આખેઆખો ચીમન સચવાઈ ગયો છે ઢૈ ડયમાાં

લાલ રાં ગ આંગચળયુમાાં
ાં જીવતા ગરમાટાનો

આજની તારીખે તમે ગામમાાં પેસતાાં કોઈને પ ૂછો

લાલ રાં ગ ચબડાતી સાાંજનો

એ જ કળવુ ાં મુશ્કેલ!

કે ચીમનભાઈનુ ાં ઘર કઈ બાજુ?

તો સામે અચ ૂક પ ૂછાવાનુ ાં : ‘કયા ચીમન ?

ચીમન ત્રણ છે , ચીમન સોમા, ચીમન મકવાણા કે ચીમન ઢૈ ડય?‘

O રમણીક અગ્રાિત

લાલ રાં ગ ઊઘડતી સવારનો

એ ઝીલે કલરવ ને પીવે સન્નાટો
એ સહે ધાગધાગા ઉઘાડ

એ પચાવે ઝીંકાતો અંધાર

લાલ રાં ગ હલાલ થનાર કૂકડાની કલગીનો
લાલ રાં ગના ખમીસમાાં પેસી
તુ ાં ભેરવાઈ જઈશ ચીમન

એમ હાથચડયો રાં ગ પહેરી ન લઈએ ભાઈ,
લાલ રાં ગનુ ાં ખમીસ તુ ાં ન પહેર–

O રમણીક અગ્રાિત

O જોિાું છે
શમણાાંઓનાાં પગલાાં અડધી રાતે જાગી જોયાાં છે
માચીસના અજવાળે અંધારાાંને તાગી જોયાાં છે
રોજ નવેસર ભાવ નવા આ ચહેરે ટાાંગી જોયા છે
રોજ ફરી ચહેરા પરથી ચહેરાઓ ત્યાગી જોયા છે
એક કમાંડળ, એક લાંગોટી, આસન-માળા એકૂકાાં
જીવ સમુ ાં સઘળાં સાચવનારા વૈરાગી જોયા છે
ક્યારે કોની પાસેથી કઈ વસ્તુ મળશે ક્યાાં નક્કી ?
મ ૃગજળ પાસે પણ ખપજોગાાં આંસુ માાંગી જોયાાં છે
આંખોમાાં વવસ્મય આંજીને ફરતાાં બાળકનાાં દૃશ્યો
ઉલ્લાવસત આંખોએ આંખોમાાંથી ભાગી, જોયાાં છે
અણછે દ્ ુ ાં અણભેદ્ ુ ાં એનુ ાં અજવાળાં દે ખાય નહીં
કોણ છીએ ? શા માટે આવ્યા? પ્રશ્નો દાગી જોયા છે
એનાાં આપેલાાં શમણાાં ત ૂટયાાં છે એનુ ાં કારણ છે
નામ પામવા મેંય બધાાં મોતીડાાં ભાાંગી જોયાાં છે

O ૉ. નીરજ મિેતા

O ટોળું
તારા પાછા વળવાની અફવાઓનુ ાં પણ ટોળાં
તારા સામે મળવાની અફવાઓનુ ાં પણ ટોળાં
રૂાંધાયેલા કાંઠ અચાનક ઊડયા પાાંખ પ્રસારી
કલરવ ટોળે વળવાની અફવાઓનુ ાં પણ ટોળાં
ખીણ કરીને પાર અમે પુલને તોડી તો નાખ્યો
ત્યાાંથી પાછા વળવાની અફવાઓનુ ાં પણ ટોળાં
આભ સમાણુ ાં પહોળાં મોઢુ ાં ફાડીને આ ઊભુ ાં
શાાંત સમયને ગળવાની અફવાઓનુ ાં પણ ટોળાં
એકબીજાાંથી જોજન-જોજન આઘે બેઠાાં બન્ને
એકબીજાાંમાાં ભળવાની અફવાઓનુ ાં પણ ટોળાં

O ૉ. નીરજ મિેતા

O બે ગઝલ
૧
જીવતર, વાયા સબાંધ, લોકલ, પાટા પરથી ખડી ગઈ છે

બે-ત્રણ સપનાાં થયાાં છે ઘાયલ બે-ત્રણ ઇચ્છા મરી ગઈ છે
મેં સ ૂરજને ટોપી માફક પહેરી લીધો છે માથા પર

જગત નામના ખાબોચચયાને દીવાદાાંડી મળી ગઈ છે
બહુ જ દાઝ્ુાં છે મન એથી એના પર હુ ાં બરફ ઘસુ ાં છુાં
ગરમ તપેલી જેવી તારી વાણી એને અડી ગઈ છે

વશખર સુધી તો પહોંચ્યુ ાં છે બસ મારા હોવાનુ ાં એક ટીપુ ાં
ઓગળતાાં ઓગળતાાં આખી જાત પગવથયે રહી ગઈ છે
એને પાણી વપવડાવો મા ,સાવ સમ ૂળી વાઢી નાખો

તરસ અમારી ફરી નકામા ઘાસની જેમ જ વધી ગઈ છે

O કુ લદીપ કાહરિા

૨
જોઈ શકાતુ ાં હોય જો ધુમ્મસની આરપાર
તો દૃશ્ય પણ વહી શકે નસનસની આરપાર
અજવાળાં ઊગશે હજારો વાર ઊગશે
અંધારાંુ નીકળ્યુ ાં ભલે ફાનસની આરપાર
એણે કહેલો માગષ ક્યાાં સમજી શક્ુ ાં કોઈ

ખીલાની જેમ સૌ ગયા જીસસની આરપાર
પ ૂછો નહીં કે એ પછી આકાર શુ ાં થયો

ચારે ય રે ખા વવસ્તરી ચોરસની આરપાર
સાચી ગઝલ હશે તો કશુ ાં પણ થશે નહીં

તલવાર જઈ શકે નહીં તાપસની આરપાર
સાંબધ
ાં આપણો કદી જાહેર ના થયો

એક આગ આવી નૈ કદી બાકસની આરપાર

O કુ લદીપ કાહરિા

O ત્રણ ગઝલ
૧
એમ ક્યાાં કીધુ ાં કે જીવન સાવ સહેલ ુાં જોઈએ,
જે થવાનુ ાં હોય એ પહેલેથી કહેવ ુ ાં જોઈએ !
કોઈ રડતુ ાં હોય એ જોવુ ાં કાંઈ સહેલ ુાં નથી,
એને જોવાાં માટે ઈશ્વરનુ ાં કલેજુ ાં જોઈએ.

૨
ફૂટપાથ ઉપર રોજ થતી ઘરની વમવમક્રી,

વહેંચી તમે કાંબલ કરી ઈશ્વરની વમવમક્રી.
ના ભાન રહ્ુાં એનુ ાં તરસ બેઠી છે સામે,

થઇ ભ ૂલમાાં મારાથી સમાંદરની વમવમક્રી,

એટલા ધનવાન હોવુ ાં તુ ાં કરી દે ફરજજયાત,
વાણીમાાં સાંસ્કારનુ ાં કોઈ ઘરે ણ ુ ાં જોઈએ.

જીવનની પળે પળને પચાવી છે પરાણે,

એ જુએ મારાાં કવચ-કૂાંડળ ને તાકી તાકીને,
યાર સીધેસીધુ ાં બોલી નાખ ને શુ ાં જોઈએ !

પોતીકુાં કશુ ાં હોત તો કાંઈ વાત અલગ હોત,

આપણા જીવનના રસ્તા પર ખ ૂણે ઊભા રહી,
આવનારાાં ને જનારાાં ના પગેરુાં જોઈએ.

આવે નહીં સખ્તાઈ અને જાય ન નરમાશ,

O ભાિેશ ભટ્ટ

અપ-શબ્દનો ઉત્તર ન મેં અપ-શબ્દથી આપ્યો,

જખ મારીને કરવી પડી શાંકરની વમવમક્રી.

કરવી ન પડત તારે જગતભરની વમવમક્રી.

માટીને તો કરવી જ છે ડામર ની વમવમક્રી.

કોયલ કદી કરતી નથી કાબરની વમવમક્રી.

O ભાિેશ ભટ્ટ
૩
આ પવન રોજ લાભ ખાટી જાય,
આંસુ તારાાં તમામ ચાટી જાય !

અંતનો ડર ન હોય તચળયાને

બહ-ુ બહુ જાય તો સપાટી જાય !
મેં તમાશા ભયાષ છે ખીચોખીચ

આજ ચખસ્સુ ાં કદાચ ફાટી જાય !
કોણ ખાલી કબરમાાં આવીને

રોજ થોડી હવાને દાટી જાય !
આમ ચાલ્યુ ાં ગયુ ાં છે સવષસ્વ,

કેમ કરતાાં ન કમકમાટી જાય !

O ભાિેશ ભટ્ટ

ુ ધ
O હદિાળીની સગ
ું

O કવિતા લખ્િે િખત થિો

હવે નથી

કવવતા લખ્યાને તો ઘણો વખત થયો

રદવાળીની

એ કવવતા છે અથવા તો કવવતાનો વેશ

કે

અચભનય કરનાર કોઈક કવવતા

મરીના ભ ૂકાની

બહરૂુ વપયો હોય છે

ઝારીમાાં ફૂટતો મકાઈનો ચેવડો

કોઈક બોલતુ ાં હોય છે એનો સાંવાદ

બાંને પ્રકારના ઘ ૂઘરા બનતા ત્યારે

ચહેરેમહોરે પણ કવવતા લાગવા ચાહે છે

અંદર જ ફયાષ કરતો.

દીવાસળીની ધીમી તબક પણ નથી અહીંયાાં
કવવતાના દુકાળમાાં જોકે

આવતી સુગધ
ાં ઘરમાાંથી

હવે જે લખીએ છીએ ક્યારે ક

સુવાળીની મીઠી

અથવાતો કવવતાની હમશકલ અથવા તો કવવતાનો

થાપડામાાં નખાતા

મોટાભાગે તો એ કવવતાના નામે કોઈ

તીખી સુગધ
ાં !

એ બોલે તો છે , પણ પરદાની પાછળથી

માવાના અને રવાના

એ તો હાવભાવ ચાલ-ઢાલ અને

હુ ાં માંકોડાની જેમ રસોડાની

આગનો દરરયો તો દૂ રની વાત છે

ચોખ્ખા ઘીનો મોહનથાળ તો
સુગધ
ાં રૂપે

ચોતરફ ઉમટ્ુાં છે પ ૂર કવવતાનુ ાં

પહોંચી જતો

શબ્દો ને કાગળ ચીખે છે
અમારા પર કૃપા કરો, અમને જવા દો.

મીઠોમીઠો થઇ જતો!

કવવતા લખ્યે ઠીક ઠીક વખતે થયો.

દોરે લો સાવથયો

O નરે ન્ર જૈન (રહન્દી)
O અન.ુ પીય ૂર્ ઠક્કર

મહોલ્લાના દરે ક ઘરે
અને આખો મહોલ્લો
ગઈ રદવાળીએ
હજી છે ,

હા, થોડો ઝાાંખો થયો છે

સળ પડી ગયેલો સાવથયો

યાદ અપાવે છે એક ચહેરાની
એ ચહેરાને શોધુ ાં છુાં

દીવાના અજવાળામાાં

પણ ઓલવાઈ ગયેલો ચહેરો
ગમે તેટલી

આતશબાજીના પ્રકાશમાાં પણ...
ઘરની કોઈ વતરાડમાાં

નાસ્તા કે મીઠાઈના ડબ્બામાાં
ક્યાાંયથી

ક્યાાંયથી પણ

નથી આવતી સુગધ
ાં રદવાળીની
મા, હવે ઘરમાાં નથી!

O ધ્િવનલ પરીખ

ુ ાદ: િરીશ મીનાશ્ર ુ
O અનિ

O વસનાન અન્ત ૂનનાું કાવ્િો

બગદાદમાાં જન્મ: ૧૯૬૭. ઈરાકી વપતા અને અમેરરકન માતાનુ સાંતાન. ખાડી યુદ્ધના આરાં ભે, બગદાદ યુવન.
માાંથી બી.એ. (ઈન્ગન્ગ્લશ) થયા બાદ ૧૯૯૧માાં ઈરાક છોડી અમેરરકામાાં વસ્યા. ત્યાાં ૧૯૯૫માાં જ્યોર્જટાઉન
યુવનવવસિટીમાાંથી આરબ સ્ટરડઝમાાં

એમ.એ. કયુું ને ૨૦૦૬માાં હાવષડષમાાંથી પીએચ.ડી.ની પદવી મેળવી.

૨૦૧૨માાં એમને મહમુદ દરવવશના અનુરદત ગ્રાંથ ‘ઈન ધ પ્રેઝન્સ ઑફ એબ્સન્સ’ માટે અમેરરકાનો નેશનલ

ે ીના ફેલો બન્યા તથા આ જ વર્ે એમનુ ાં
ટ્રાન્સલેશન ઍવોડષ મળ્યો. ૨૦૧૩માાં બચલિનની અમેરરકન ઍકેડમ

પુસ્તક ‘યા મરરયમ’ અરે ચબક કથાસારહત્ય માટેના આંતરરાષ્ટ્રીય ઈનામ માટે શોટષ ચલસ્ટ થવા પામ્યુ ાં હતુ ાં
રહન્દી તથા સ્વયાં કવવના અંગ્રેજી અનુવાદના આધારે )

ુ
O યદ્ધ
યુદ્ધથી

સ ૂતેલાાં પડયાાં હતાાં

એક પીંછી ઉઠાવી મેં
મ ૃત્યુમાાં ડુબાડેલી

એના હાથમાાં ઊંડુાં ખપ
ાં ૂ ી ગયુ’તુ
ાં ાં
દુવનયનાાં બધાાં જ વાદળ

જ્યારે ચારણી થઈ ગઈ મારી છાતી

અને એક બારી ચીતરી દીધી
યુદ્ધની દીવાલ પર.
મેં એને ખોલી

ને એ મસ્તક

રાહ જોઈ રહ્યાાં હતાાં

એની આંખોની રકનાર પર

કોઈ વસ્તુ શોધવા

એ લાાંબા શખ્સે પરસેવો લ ૂછયો

જોયુ ાં તો નજરે ચઢ્ુાં વધુ એક યુદ્ધ

સાતમી કબર

પણ

અને એક મા

જે વણી રહી હતી એક કફન
એ મ ૃતક માટે
જે હજુ એના પેટમાાં હતો.

O એક તસિીર

ને ખોદવી શરૂ કરી

O માિાજાલ
તારા હોઠ

જાણે એક ગુલાબી પતાંચગયુ ાં
ઊડતુ ાં

(ન્ય ૂ યોકષ ટાઈમ્સના મુખપ ૃષ્ઠ પર એક ઈરાકી છોકરાની)

એક શબ્દ પરથી બીજા શબ્દ પર

એ બેઠો હતો

દોડયા કરતો એની પાછળ

ટ્રકના એક છે ડે

(આઠ કે નવ સાલનો ?)

પોતાના પરરવારથી ઘેરાયેલો:
એની મા
બાપ

અને બીજાાં પાાંચ ભાઈ-બહેનો

ને હુ ાં

ખામોશીના
બગીચામાાં

( અનુવાદ મનોજ પટેલના

O શોધ
સમુદ્ર

એક શબ્દકોશ છે નીચલમાનો

જેને બહુ લગનથી વાાંચ્યા કરે છે સ ૂયષ,
તારો દે હ પણ
શબ્દકોશ છે

મારી ઝાંખનાઓનો

જેના પ્રથમ અક્ષરમાાં જ
વીતી જવાની જજિંદગી !

જરા આગળ આવ !
ૂ ો રસ્તો છે
એક જ ટાંક
મોડો ના પડતો

તારી કબર ક્યારની

એની ઘરડયાળ જોયા કરે છે
ડરીશ નરહ !

અમે ગોઠવશુ ાં તારાાં હાડકાાં
તુ ાં જેમ ઇચ્છશે એમ

ુ ે
O ઈરાકી વશશન
તને ખબર છે

કે તારી માની સ્તનની દીંટડીઓ
છે સુક્કાાં હાડકાાં ?

કે એની છાતી ફાટી પડે છે
રડપ્લીટેડ યુરેવનયમથી*
તને ખબર છે

કે ગભાષશયની બારીમાાંથી દે ખાય છે
જપ્ત કરી દે વાયેલો દે શ ?
તને ખબર છે

કે તારી આવતી કાલ પાસે નથી
કોઈ આવતી કાલ
કે તારુાં રુવધર છે રૂશનાઈ
નવતર નકશાઓની ?
તને ખબર છે

કે તારી મા એની ક્ષણોની માંથરતાથી
ગથ
ાં ૂ ે છે મરવસયાાં ?

ને એ ક્યારની રાજજયા ગાતી કલ્પાાંત કરે છે ?
લજ્જિત ન થા

તારી અંત્યેન્ષ્ટ પ ૂરી થઈ ગઈ છે
આંસુઓ સુકાઈ ગયાાં છે
સૌ ચાલ્યાાં ગયાાં છે

ને ખોપરી રાખશુ ાં
છે ક ઉપર

ફૂલની જેમ
જરા આગળ આવ

તારા ઘણા બધા વમત્રો રાહ જુએ છે
ઘણી બધી આવતી કાલો છે
....

સાથે મળીને રમશે
તમારાાં પ્રેતો

ચલ આવ તો !
(* રડપ્લીટેડ યુરેવનયમ એટલે એવુાં યુરેવનયમ જેમાાં આઈસોટોપ
યુરેવનયમ -૨૩૫ કુ દરતી રૂપે મળતા યુરેવનયમ કરતાાં ઘણી
ઓછી માત્રામાાં હોય છે . એ એન્ટીટેન્ક શસ્ત્રો વગેરેમાાં વપરાય છે )

O Centrifugal
By Douglas S. Jones

The spider living in the bike seat has finally spun
its own spokes through the wheels.
I have seen it crawl upside down, armored
black and jigging back to the hollow frame,
have felt the stickiness break
as the tire pulls free the stitches of last night’s sewing.
We’ve ridden this bike together for a week now,
two legs in gyre by daylight, and at night,
the eight converting gears into looms, handle bars
into sails. This is how it is to be part of a cycle—
to be always in motion, and to be always
woven to something else.
(Poetry Foundation.Org)

O કેન્રાપગામી
ગલસ એસ. જોન્સ
અન.ુ િોગે શ િૈદ્ય

મોટર-સાયકલની સીટમાાં રહેતા કરોચળયાએ

અંતે પૈડાાંમાાંથી કાાંતી કાઢયા પોતાના આરા.
મેં તેને ઊંધે માથે ભાાંખોરડયાાં ભરતો જોયેલો.
કાળા બખતરવાળો,

ખ ૂબ ચપળતાથી નીચે ઊતરી આવતો
ભીતરથી પોલી ફ્રેમમાાં,

ચીકાશ ભાાંગતી અનુભવે

જ્યારે ટાયર ગઈ રાતની વસલાઈનાાં ટેભા ખોલી કાઢે.
અમે

હમણાાં એક અઠવારડયા સુધી

મોટર-સાયકલની એકસાથે સવારી કરી.

ધોળે રદવસે બે પગ ભમ્મરરયા થઈને વળે લા
અને રાતે પેલા આઠ પગ

ફેરવી નાાંખતા દાાંતાને વણાટ કરતી સાળમાાં
અને હેન્ડલના સચળયાને વહાણના સઢમાાં.
આમ જ

એક ચક્રનો ઘટક બની રહે છે હાંમેશાાં ગવતમાન રહેતો

અને હાંમેશાાં અન્ય કશાકમાાં વણાયેલો રહેતો તે.

O િાતાિન

O નરે શ

O પીય ૂર્ ઠક્કર

ચન્રકર :
( જ. ૧ માચષ, ૧૯૬૦, ડીંડવાણા, જજ. નાગૌર, રાજસ્થાન. કાવ્યસાંગ્રહ : બાતચીત કી ઊડતી ધ ૂલ મેં
(૨૦૦૨), બહત
ુ નમષ ચાદર થી જલ સે બ ૂની હઈ
ુ (૨૦૦૭) અભી જો તુમને કહા(પ્રકાશ્ય) અનુવાદઃ ચચલી કે
જગલો
ાં
મેં (પાબ્લો નેરુદા કા ગદ્ય).
વવવેચનઃ સારહત્ય કી રચના પ્રરક્રયા(૨૦૦૦). સમ્માન: લક્ષ્મણ પ્રસાદ માંડલોઈ કવવતા–સમ્માન ૨૦૦૮.)

O વસત્ેર િર્ષના સત્ારભાઈ
રદવસોના રદવસો પછી

ઓળખાય છે

દોસ્તના ધબ્બાની જેમ

જાાંબ ુ જેવાાં પાકાાં ફળોથી !

પીઠ પરના

હજાર રીતે

હજાર વખત યાદ આવે છે સત્તારભાઈ!
ચોકડીયાળી લુગ
ાં ી
ૂ ો કૂતો
ટાંક

ને સફેદ દાઢીમાાં
બધાાં માટે દુઆ માાંગતા

ચોપડીઓની દે ખરે ખમાાં વ્યસ્ત
એને પઠાં ૂ ાાં ચઢાવતાાં

એમને લાાંબી ઉંમર બક્ષે છે સત્તારભાઈ
ચોપડીથી જોડાયેલો રોટલો

ચોપડીની જેમ વાાંચતાાં રહે છે ...
શીખતા રહ્યા –

ભ ૂખ અને રોટલાાંના સમ્બન્ધમાાં

ઉમરના ઝાડવે

ચકલીના ઊડવામાાં અને
રાં ગોમાાં છૂપા
પ્રેમથી..

યાદ કરવામાાં આવે છે
પોતાના ઘરડા બે

માનવીય હાથના કારણે !
યાદ કરવામાાં આવે છે
જળમાાં ડૂબેલી

પ ૃથ્વીની જેમ લપસતી

પોતાની નાનકડી બે આંખોના કારણે !
સત્તારભાઈ યાદ કરવામાાં આવે છે
શેરીના માણસોને એમ કહેતા કે–

અલ્લાહને પામવાના નુસ્ખા

વસત્તેર વરસનો માણસ

ચોપડીઓ પર પઠાં ૂ ાાં ચઢાવતાાં

પહાડ પર ઊભુ ાં

એ એટલાાં તો ઘરડા છે છતાાં
કામમાાં મશગ ૂલ

વારે વારે અલ્લાહને યાદ કરે છે
લોકોને નમીને

સ્નેહભયાું મળે છે સત્તારભાઈ
હજાર આંખોમાાં

હજાર રીતે આવે છે .

ઘરડો થાય તો એમ
હરખાતુ ાં ઝાડ જાણે!
*

O રસ્તો િાળિાિાળી બેનો
હાલ તો એ ઊભી છે

નમશે તો આખુય
ાં શરીર નમશે
દરદ સાથે એમની કરોડરજ્જુ નમશે

O ચાિિાન ુંુ ગાણ ુંુ

હાથ નમશે

પોતાના નામે તાર અને પત્રો રોજે રોજ આવે

આંખો નમશે ધ ૂળના કણ પર

બધાાંયની વચ્ચે ઓળખાવા ચાહુ ાં છુાં

એ વાળશે મહાનગરના રસ્તા મોડી રાતે પણ

કોઈથી પણ વેગળો રહેવા નથી ચાહતો

સાફસ ૂથરી સવાર માટે

હુ ાં ચાહુ ાં છુાં કે પતાંગના દોરની જેમ મારો દોર

સ્તન નમશે પ ૃથ્વીની તરફ

વ્યથષ નકામી ચીજવસ્તુઓ પર

આવતી સવાર માટે

એમને પગારમાાં બાંધાયેલી માનશો નહીં
એ છે ,

મહાનગરના વવશાળ ઘરની સ્ત્રીઓ.
એમના ધૈયષમાાં બાંધાયા છે
દુવનયાને ઘર જેવુ ાં બનાવવાના નુસખા
તેઓ કોઈ ગણીગાાંઠી જ નથી

એ જોવા ચાહુ ાં છુાં

અજાણ્યા લોક અને રસ્તે આથડવા ચાહુ ાં છુાં

દરે ક પકડવા ચાહે

ગાંગાના ઘાટે નહાયા બાદ

જળમાાં સ ૂયષ-નમસ્કાર કરતી વખતે પણ
મને કોઈ એકલો ન મ ૂકે

મારી નવી રચનાઓના પાઠ વખતે
હોઉ હુ ાં સર્જકોની સામે

હજાર લાખ કરોડ છે
દુગુંધથી એ પ ૃથ્વીની રક્ષા કરી શકે છે

કચ્છના રણમાાં સમુદ્રમાાંથી મીઠુાં બનાવતા મજૂરોમાાં

ક્યારે ક જો નારાજ થશે તો

ચાહે ત્યારે પોતાના યારની માફક ભેટી શકે.

વાળી જશે

આકાશના તારા અને ફેંકી આવશે
બ્રહ્ાાંડના કાળા વવવરોમાાં !
*

હુ ાં હોઉં નવરાશમાાં એમની ભેગો બીડી ચેતાવતો
દુખમાાં ઉદાસીમાાં કોઈ

હુ ાં હોઉ હત્યારાઓની વવરુદ્ધ
ુ માાં સૌથી આગળ
નીકળતા જુલસ
હુ ાં હલ્ુ લડ કરનારાની પીઠ પર

બાવળની જેમ રોપાઈ જવા ચાહુ ાં છુાં.
હુ ાં અત્યાચારી શાસકોની ખુસીમાાંની
લોખાંડની ખીલીની માફક

ખપ
ાં ૂ વા ચાહુ ાં છુાં એમની જાાંઘમાાં
હુ ાં ઈશ્વરના નામે વહેંચાતી આ દુવનયામાાં
બાળકની માફક હસવા ચાહુ ાં છુાં.
*

O દુખાની િાતાષ

(ચાની લારીએ કામ કરતા છોકરાાંને જોઈને)

૧.

ઘોડાની જેમ દોડતી વાતોની વચ્ચે
દુખો ત્યાાં ભીંસાઈ રહ્યોતો

વાતચીતની ઊડતી ધ ૂળમાાંથી મેં જોયુ ાં
કાનના પદાષ હલ્યા નહીં હોય ક્યારે ય

આશ્ચયષ!

હાજર હોવા છતાાં એ છોકરો સૌની વચ્ચેથી ગાયબ હતો!

ત્યાાં ચા વપનારા લોકોના

૨.

‘ચા લાવુ ાં સાયબ!’

કાચે કપાયો એક રદવસ

પોતાના કદથીય નીચેથી આવનારા અવાજને સાાંભળી

એની દે હ–ભાર્ાનો એક પણ શબ્દ વાંચાયો નહીં હોય
ક્યારે ય

‘કેટલો નાનો છુાં હજી તો...!’
‘મુ ાં રમવા ક્યાાં જાઉ છુાં...!’
‘ઘર ક્યાાં છે મારુાં...!’

‘મને નથી ખબર મુ ાં ક્યારે અહીં આવ્યો...!’

ગ્લાસ ધોતી વખતે એનો હાથ
પણ આશ્ચયષ

લોહી ના તો જમીન પર પડ્ુાં
ના માની ચચિંતામાાં

ના ડો્ટરની કાતર પર હતુ ાં

ના કોઈનીય નજરે ચડ્ુાં
હા, એક જૂન ુ ાં ચીથરુાં હતુ ાં ખરુાં

જેના ઉપર પડયાતા લોહીના કેટલાક ડાઘા, બસ !!

O કવિ બનવ ુંુ અને કવિ િોવ.ુંુ .. એક નોંધ – નરે શ ચન્રકર
કાવ્યમાાં ઘણુ ાં જોવામાાં આવે છે . કાવ્યો કવવ દ્વારા રચાય છે . કવવના જીવતરને કારણે રચાય છે ! જેવુ ાં કવવનુ ાં જીવન એવી

એની કવવતા. કવવનુ ાં જીવન જો નથી બન્યુ તો કવવતા પણ નહીં બને. કવવતા કવવના કાળ અને સમય થકી વનવશ્ચત થાય છે .
આ વાતે કદાચ જ કોઈ અસમ્મત હોઈ શકે.

કવવતાની રવાની, લય, તાલ, પ્રવાહ, શબ્દોનુ ાં ચયન સઘળાં કવવ છે તો નક્કી થાય છે . આ વાત સાચી ન હોત તો કવવતા

રચવાને કવવની જરૂરરયાત રહેત નહીં. ચાલક વવનાનો ઘોડો હોઈ શકે. પણ કવવતા નહીં. કવવતા માટે કવવ અવનવાયષ હોય છે .
કવવ છે તો કાવ્યો રચાય છે . કાવ્યો એના જીવનમાાંથી વનષ્પન્ન થાય છે . અને એના જીવનની સાથે બદલાય છે .

જોકે, કવવ પણ પોતાનાાં કાવ્યોની સાથોસાથ રચાય છે અને બદલાય પણ છે . આ માનવુ ાં કદાચ મુશ્કેલ જણાય. કવવતા

અને કવવના આવા અજબ સાંબધ
ાં ને કોણ સ્વીકારશે? જોકે આ સાંબધ
ાં એવો છે કે કોઈ એને સ્વીકારે કે ના સ્વીકારે એ સાંબધ
ાં
વનરાં તર જળવાઈ રહે છે .

કવવ પોતાનુ ાં કામ કાવ્યો લખીને કરે છે અને કાવ્યો પોતાનુ ાં કામ કવવને રચીને કરે છે .
એ બન્નેમાાંથી કોઈ એકે પણ જો પોતાનુ ાં કામ બાંધ કરે તો કાવ્યો કાવ્યો નથી રહેતાાં અને કવવ કવવ નથી રહેતો. આ

વમકેવનઝમ સમજવા જેવુ ાં છે . એક કવવ માટે તો એ સમજવુ ાં આમેય અવનવાયષ છે . એ સમજ્યા વવના કવવ કવવ નથી બની
શકતો. પછી ભલેને એ કઈક બીજુ ાં બની જાય.

કાવ્યો રચતા રચતા કવવ બનવાની પ્રરક્રયા શુ ાં હોય છે ? આમ તો જોકે એ સ્પષ્ટ છે . કાવ્યો લખવાની શરૂઆત થાય છે

ને બધાાં કવવના નામે બોલાવવાાં લાગે છે . એક ઓળખ બનવાની શરૂ થાય છે . રચનાઓ પ્રકાવશત થવા લાગે છે . રચનાઓ
સાંભળાવાય છે . આવી ઓળખને પ્રાપ્ત કરવામાાં માત્ર કેટલાક જ શબ્દો ખચાષય છે .

અન્ય એક પ્રરક્રયા પણ છે જે આસ્તે આસ્તે આવે છે . એ ભીતરની પ્રરક્રયા છે . એને અધકચરા પ્રયાસો દ્વારા મેળવી શકાતી
નથી. એ આપમેળે ઉદ્ ભવે છે . દરે ક કવવમાાં એ જુદી રીતે ઊગે છે . એ રીત પણ ઘણી મૌચલક હોય છે . જેમ ભ ૂખ હાંમેશાાં મૌચલક
.

રીતે લાગે છે , -બસ એમ. દે વતા ચેતવવા માટે પોતાનો ચ ૂલો હોવો જરૂરી છે , એમ એ પ્રરક્રયામાાં પણ, સ્વયાં પોતાની
ભીતરથી કવવ હોવાની પ્રતીવત હોવી જરૂરી થઈ પડે છે . કોઈ સાંબોધનની રાહ જોયા વવના પોતામાાં કવવ હોવાની એ પ્રરક્રયા

છે . જે રીતે ફૂલનુ ાં ખીલવુ ાં અહેતકુ છે . ફૂલ ખીલવાની પાછળ ફૂલ બનવાનો ઉદ્દે શ નથી હોતોને- એમ. માત્ર હોવુ ાં જ ત્યાાં
પયાષપ્ત છે . કવવ હોવાની પ્રરક્રયા પણ એવી જ પ્રરક્રયા છે . કવવ હોવાની પ્રરક્રયામાાં પ્રમાણપત્ર અવનવાયષ નથી હોતુ.ાં કોઈ કવવ
તરીકે ઓળખે કે ના પણ ઓળખે, આ પ્રરક્રયાનો હેત ુ માત્ર કવવ બનવાનો છે .

પોતાના જીવનમાાં કોઈએ કવવ હોવાની ઓળખ મેળવી કે કેમ એ જુદી વાત છે . જોકે, પ્રત્યેક કવવ માટે સ્વયાં કવવ બનવુ ાં

અવનવાયષ છે . પ્રમાણપત્રો દ્વારા બનેલા કવવમાાં અને આત્મપ્રતીવતના આધારે બનેલા કવવમાાં ફકષ છે . આ ફકષ એ જ છે કે
બીજાના ઘોડા પર સવારી કરનારે ક્યારે ક તો એ ઘોડો એના માચલકને સુપરત કરવો
ઓળખાવાથી

પડે છે . એ જ રીતે કવવ તરીકે

જ હાંમેશાાં કામ નથી ચાલતુ.ાં વહેલા કે મોડા કવવની ઓળખ ગુમાવવી પણ પડી શકે છે . કવવનુ ાં સાંબોધન

જેમના તરફથી મળ્યુ ાં હોય છે એમને શક્ય છે કે એ પરત સોંપવુ ાં પડે. ઉછીનાાં સાંબોધનોના આધારે બનેલા કવવ અને
વાસ્તવમાાં આત્મસજગ કવવમાાં આ જ તો ભેદ છે .

કવવ બનવા માટે નહીં, પણ કવવ હોવા માટે ભીતરથી કવવ બનવુ ાં જરૂરી છે . ભીંતો મજબ ૂત ન હોય તો સુદર
ાં ઇમારત પણ

પડી શકે છે . એટલે જ શક્ય હોય તો વહેલામાાં વહેલ ુાં ભીતરથી એ કવવ હોવાની સજગતા કેળવવી જોઈએ. કવવ હોવાની
આત્મસ્વીકૃવત ઉપલબ્ધ કરવી જોઈએ.

O આ અંકના ફોટો-કલાકાર

જેનેટ સ્ટોરર

( Janet Storer )

દચક્ષણ ઓસ્ટ્રેચલયાના એરડલેડમાાં જન્મેલા ફોટોકલાકાર જેનેટ સ્ટોરર ( Janet Storer ) ને
બાળપણમાાં બેલે ન ૃત્ય તરફ પણ લગાવ હતો. જોડકી બહેન સાથે ખ ૂબ આનાંદમય બાળપણ
ગાળ્યુ.ાં
ઓસ્ટ્રેચલયન બ્રોડકાન્સ્ટિંગ કોપોરે શન-એરડલેડમાાં કારરકદીની શરૂઆત કરીને ૧૯૮૨માાં
કૉમનવેલ્થ ગેમ્સના કામ માટે ચબ્રસબેન ગયાાં અને વનવ ૃવત્ત સુધી ત્યાાં જ રોકાઈ ગયાાં. અહીં જ
તેમનો ફોટોગ્રાફીનો શોખ વવકસ્યો.
વનવ ૃવત્ત બાદ દે શ-વવદે શની મુસાફરી કરી અને ઘણી તસવીરો ઝડપી; પણ તેઓ જણાવે છે કે
તેમને ફોટોગ્રાફીની ખરી મજા તેમના ઘરના વાડામાાં જ મળે છે . તેમના ઘણા ઉત્તમ ફોટોગ્રાફ
અહીં જ પ્રાપ્ત થયા.
તેમનુ ાં કામ ઓસ્ટ્રેચલયાની વેબસાઈટો પર અને સામવયકોમાાં પ્રગટ થઈ રહ્ુાં છે . હાલમાાં જ
તેમનુ કામ જમષન સામવયક ‘વ્ય ૂ’માાં પ્રગટ થયુ.ાં
તેમનુ ાં કામ ફોટોબ્લર( http://www.fotoblur.com/people/jastorer ) તથા
500px ( https://500px.com/buffy2013 ) સાઈટ પરથી માણી શકાય છે .

ુ ાર સાથે પ્રશ્નોત્રી (મણકો -૧)
O ભાર્ા વિચાર : ભાર્ાવિજ્ઞાની બાબ ુ સથ
(આપણે ત્યાાં ગુજરાતી ભાર્ાના ધોવાણ વવર્ે, તેના ભવવષ્ય વવર્ે, અન્ય ભાર્ાના આક્રમણ વવર્ે, જોડણી

આયોજન વવર્ે, અને આ બાબતે આપણી ઉદાસીનતા વવર્ે ચચિંતાયુ્ત તાર-સ્વરે ઘણી ચચાષઓ સમયાાંતરે
વવવવધ માધ્યમો પરથી થતી રહી છે . ભાર્ાવવજ્ઞાન અને વ્યવસ્થાપનના દૃન્ષ્ટકોણથી આ સમસ્યાને સમજવા અને કોઈ

વનષ્કર્ષ સુધી પહોંચવાની ઇચ્છાના બળે એક ચચાષ કરવાનો અહીં ઉપક્રમ છે . આ દરમ્યાન કોઈ સવષસ્વીકાયષ અને અમલમાાં
મ ૂકી શકાય તેવી યોજના મળી આવે તો તે વવર્ે વવચારવાનો પણ આશય છે .

હાલ અમેરરકામાાં વસતા આપણી ભાર્ાના સારહત્યકાર, કવવ, વવવેચક, વવચારક, ‘સસ્ન્ધ’ નામક સામવયકના સાંપાદક

અને એક ઉત્તમ ભાર્ાવવજ્ઞાની એવા શ્રી બાબુ સુથર સાથે આ વવર્યમાાં લાંબાણપ ૂવષકની અને રસપ્રદ પ્રશ્નોત્તરીનો આ પહેલો
મણકો આપ સમક્ષ મ ૂકી રહ્યા છીએ.

આપના પ્રવતભાવો આ ઉપક્રમને વધુ પ્રાણવાન બનાવશે. – યોગેશ વૈદ્ય )

વનસ્િુંદન: ‘ભાર્ા’ શ ુંુ છે ? એની કોઈ વ્િાખ્િા આપી શકાિ ખરી ? આપી શકાિ તો કેિી ?
ુ ાર: હુ ાં બી.એ. કરતો હતો ત્યારે ભાર્ાવવજ્ઞાનના પેપરમાાં એક પ્રશ્ન અચ ૂક પ ૂછાતો: ભાર્ાની વવવવધ વ્યાખ્યાઓ
બાબ ુ સથ

આપી ભાર્ા શુ ાં છે એ સમજાવો. આજે મને સમજાય છે કે આ પ્રશ્નનાાં મ ૂળ આપણી ભાર્ાવવજ્ઞાન વવર્ેની ગેરસમજમાાં પડેલાાં

છે અને એ ગેરસમજનાાં મ ૂળ આપણાાં ભાર્ાવવજ્ઞાનનાાં પાઠયપુસ્તકોમાાં પડેલાાં છે . એ વખતે બી.એ.માાં જયાંત કોઠારીનુ ાં
ગુજરાતી ભાર્ાવવજ્ઞાન પરનુ ાં પુસ્તક પાઠયપુસ્તક તરીકે વપરાતુ ાં હતુ.ાં એ પુસ્તકમાાં લેખકે ભાર્ાની ચાર પાાંચ વ્યાખ્યાઓ
આપી એ વ્યાખ્યાઓનો સાર આપેલો. એમાાં એક વ્યાખ્યા સોસ્યુર નામના ભાર્ાવવજ્ઞાનીની પણ હતી. પણ જયાંત કોઠારીએ

સોસ્યુરનુ ાં મ ૂળ લખાણ વાાંચવાની (અહીં ‘વાાંચવુ’નો
ાં અથષ ‘સમજવુ’ાં એવો પણ કરવાનો છે ) તકલીફ લીધી ન હતી. એને કારણે
એ એક ખ ૂબ જ મહત્ત્વની વાત ચ ૂકી ગયેલા. સોસ્યુરે કુદરતી વવજ્ઞાનો અને સમાજવવજ્ઞાનોની વચ્ચે ભેદ પાડતાાં કહેલ ુાં કે

કુદરતી વવજ્ઞાનોમાાં આપણે જેની તપાસ કરવાની હોય છે એ પદાથષ અગાઉથી આપવામાાં આવેલો હોય છે , જ્યારે
સમાજશાસ્ત્રોમાાં એ પદાથષ આપણે કયો દૃન્ષ્ટકોણ અપનાવીએ છીએ એના આધારે અસ્સ્તત્ત્વમાાં આવતો હોય છે . સોસ્યુરે એના
જમાનામાાં ભાર્ાને એક સામાજજક પદાથષ તરીકે જોયેલી. આજે પણ ઘણા ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓ ભાર્ાને એક સામાજજક પદાથષ

તરીકે જૂએ છે અને એને પગલે ભાર્ાવવજ્ઞાનને પણ સમાજવવજ્ઞાનોનો એક ભાગ ગણે છે . એની સામે છે ડે એવા
ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓ પણ છે જે ભાર્ાને કુદરતી પદાથષ તરીકે જૂએ છે . ચોમ્સ્કી અને એના અનુયાયીઓની જ વાત લો. આરાં ભે

ચોમ્સ્કી ભાર્ાને એક મનોવૈજ્ઞાવનક પદાથષ તરીકે જોતા હતા અને એને પગલે એ એવુ ાં માનતા હતા કે ભાર્ાવવજ્ઞાન

મનોવવજ્ઞાનનો જ એક ભાગ છે . ત્યાર પછી એમણે પોતાની ભાર્ા વવર્ેની પોતાની સમજ બદલી. એ ભાર્ાને આપણી
cognitive systemના ભાગ રૂપે જોવા લાગ્યા. એને કારણે ભાર્ા એક પ્રકારનો cognitive પદાથષ બની ગઈ. હવે એ જ ચોમ્સ્કી

ભાર્ાને એક જીવવૈજ્ઞાવનક પદાથષ તરીકે ઓળખાવે છે . એને કારણે હવે એવુ ાં માનવામાાં આવે છે કે ભાર્ા એક જીવવૈજ્ઞાવનક
પદાથષ છે . એમ હોવાથી ભાર્ાવવજ્ઞાનને જીવવવજ્ઞાનના એક ભાગ તરીકે જોવુ ાં જોઈએ. તાજેતરમાાં યુવનવવસિટી ઓફ
પેસ્ન્સલવેવનયાએ ભાર્ાવવજ્ઞાનના વવર્યને આટ્ષ સમાાંથી ખસેડી જીવવવજ્ઞાનમાાં મ ૂક્યો છે . હવે આટ્ષ સના ડીન નહીં,
જીવનવવજ્ઞાનોના ડીન એ વવભાગની કાળજી લે છે . આમ હોવાથી ભાર્ાની કોઈ એક જ કહી શકાય એવી વ્યાખ્યા આપી
શકાય નહીં.

વનસ્િુંદન: તો પછી ભાર્ા શ ુંુ છે એ પ્રશ્નનો કોઈ જિાબ જ ન મળે .
બા.સ ુ : ના, તદ્દન એવુ ાં નથી. દરે ક ભાર્ાવવજ્ઞાની એક ચોક્કસ એવો અચભગમ સ્વીકારીને ભાર્ાની વ્યાખ્યા બાાંધતો હોય છે . અને
એમ કરવુ ાં જરૂરી પણ હોય છે . દાખલા તરીકે, બ્લ ૂમરફલ્ડે ભાર્ાની વ્યાખ્યા આપી ત્યારે એણે વતષનવાદનો દૃન્ષ્ટકોણ સ્વીકારે લો.

એ જ રીતે, સોસ્યુરે જ્યારે ભાર્ાની વ્યાખ્યા આપી ત્યારે એને સાંરચનાવાદી અચભગમ સ્વીકારે લો. આગળ જતાાં ચોમ્સ્કીએ ભાર્ાની

વ્યાખ્યા આપતી વખતે રે શનાચલસ્ટ અચભગમ સ્વીકારે લો. ચોમ્સ્કીએ Internalized language (I-language) અને Externalized

language (E-language) વચ્ચે ભેદ પાડયો છે . આ ભેદ હકીકતમાાં તો વવભાવનામ ૂલક છે . એ I-languageને માનવચચત્ત સાથે

સાાંકળે છે જ્યારે E-languageને માનવ-વતષન સાથે સાાંકળે છે . એટલે કે I-languageને સમજો તો માનવચચત્ત સમજાય અને E-

languageને સમજો તો માણસનુ ાં વતષન સમજાય. આમાાંની I-language એક પ્રકારની computational system છે જે આપણે
બનાવી નથી. આપણે એ system સાથે જનમતાાં હોઈએ છીએ.
વનસ્િુંદન: તો પછી ભાર્ાવિજ્ઞાન શ ુંુ છે ?
બા.સ ુ : દરે ક સાંસ્કૃવતમાાં ભાર્ાવવજ્ઞાન વવર્ે ઘણી બધી ગેરમસજ પ્રવતષતી જોવા મળે છે . ગુજરાતી પણ એમાાંથી બાકાત નથી. હુ ાં
જ્યારે કોઈકને કહુ ાં કે હુ ાં ભાર્ાવવજ્ઞાની છુાં તો લોકો મને પ ૂછતા હોય છે કે મને કેટલી ભાર્ાઓ આવડે છે ? એનો અથષ એ થયો કે

કેટલાક લોકો ભાર્ાવવજ્ઞાનીનો ‘ઘણી બધી ભાર્ાઓનો જાણકાર’ એવો અથષ કરતા હોય છે અને આ જ સમજને એઓ આગળ
ધપાવીને એવુ ાં માની લેતા હોય છે કે એક કરતાાં વધારે ભાર્ાઓના વ્યાકરણનો અભ્યાસ કરે તે ભાર્ાવવજ્ઞાન. તો વળી કેટલાક
એવુ ાં પણ માનતા હોય છે કે વ્યાકરણમાાં સાચુ ાં શુ ાં ખોટુાં શુ ાં એ કહી બતાવે તે ભાર્ાવવજ્ઞાન. એક જમાનામાાં આ પ્રકારના

ભાર્ાવવજ્ઞાનનો મરહમા થતો હતો પણ વણષનાત્મક (અમેરરકન સાંરચનાવાદ) ભાર્ાવવજ્ઞાનના આગમન પછી આપણી

ભાર્ાવવજ્ઞાનની એ સમજ બદલાઈ ગઈ. જો કે, અત્યારે કેટલાક ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓ એ વાતનો સ્વીકાર કરે છે કે ભાર્ાના વનભાવ
માટે એ પ્રકારના ભાર્ાવવજ્ઞાનની પણ જરૂર છે . વણષનાત્મક ભાર્ાવવજ્ઞાન પહેલાાં તુલનાત્મક અને ઐવતહાવસક ભાર્ાવવજ્ઞાનની
બોલબાલા હતી. તુલનાત્મક ભાર્ાવવજ્ઞાન એક કરતાાં વધારે ભાર્ાઓનો અભ્યાસ કરી, એમની વચ્ચેના સામ્ય અને ભેદની વાત

કરતુ ાં હતુ.ાં એટલુાં જ નહીં, ઉપલબ્ધ મારહતીના આધારે એ ભાર્ાવવજ્ઞાન ભ ૂતકાળમાાં અસ્સ્તત્ત્વમાાં હોય પણ અત્યારે એના વવર્ેના
કોઈ જ દસ્તાવેજી પુરાવા ન હોય એવી ભાર્ાઓની પુનર્ રચના પણ કરતુ ાં હતુ.ાં ઐવતહાવસક ભાર્ાવવજ્ઞાન સમયના કોઈક બે ચબિંદુ
.

પર ઉપલબ્ધ એવી કોઈ એક જ ભાર્ાની બે વ્યવસ્થાઓનો અભ્યાસ કરી એના આધારે ભાર્ાપરરવતષનના વનયમો શોધવાનુ ાં કામ

કરતુ ાં હતુ.ાં વણષનાત્મક ભાર્ાવવજ્ઞાન પછી સાંરચનાવાદી (યુરોવપયન) ભાર્ાવવજ્ઞાન આવ્યુ.ાં એ ભાર્ાવવજ્ઞાને ભાર્ાને એક વસસ્ટમ
તરીકે જોઈ અને એ વસસ્ટમને બાયનરી ઓપોચઝશન્સમાાં વહેંચી નાખી. સોસ્યુરે આ પ્રકારના ભાર્ાવવજ્ઞાનનો પાયો નાખેલો.
અત્યારે ઘણા બધા અચભગમો અસ્સ્તત્વ ધરાવે છે , પણ એમાાંના બે અચભગમ ખ ૂબ પ્રભુત્ત્વ ધરાવે છે . એક તે જનરે રટવ

ભાર્ાવવજ્ઞાન. આ ભાર્ાવવજ્ઞાનને I-languageના વવશ્લેર્ણમાાં રસ છે . બીજો અચભગમ તે સમાજભાર્ાવવજ્ઞાન, પણ જરા વ્યાપક
અથષમાાં. આ ભાર્ાવવજ્ઞાનને E-languageમાાં રસ છે .

ુ રાતીમાું ભાર્ાવિજ્ઞાન વિર્ેની સમજ કિા પ્રકારની છે ?
વનસ્િુંદન: ગજ
બા.સ:ુ ગુજરાતીમાાં ભાર્ાવવજ્ઞાન વવર્ે ખ ૂબ મોટા પાયા પર ગેરસમજ પ્રવતે છે અને એ માટે આપણા ગુજરાતી વવર્યના
અધ્યાપકો અને આપણા સારહત્યકારો પણ જવાબદાર છે . ગુજરાતી વવર્યના ઘણા બધા અધ્યાપકો ‘ગુજરાતી ભાર્ાવવજ્ઞાન’
ભણાવતા હોય છે અને એને પગલે એ એવો દાવો પણ કરતા હોય છે કે એ ભાર્ાવવજ્ઞાની છે .એ જ રીતે, આપણા સારહત્યકારો

પણ. એ લોકો ભાર્ાનો સર્જનાત્મક (સર્જક હોય તો) કે વવશ્લેર્ણાત્મક (વવવેચક હોય તો) ઉપયોગ કરતા હોય છે એમાાં ના

નહીં. પણ, એના આધારે એઓ ઘણી વાર તો એવો દાવો પણ કરતા હોય છે કે એ લોકો પણ ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓ છે . આ તો
મીઠુાં વાપરનાર એવો દાવો કરે કે હુ ાં રસાયણશાસ્ત્રી છુાં એવી વાત થઈ. હકીકત એ છે કે આજે ભાર્ાવવજ્ઞાન એક એવી ઊંચાઈ

પર પહોંચી ગયુ ાં છે કે ભાર્ાના એક વસદ્ધાાંતને વરે લો ભાર્ાવવજ્ઞાની ભાર્ાના બીજા વસધ્ધાન્તને વરે લા ભાર્ાવવજ્ઞાનીનાાં

લખાણો સરળતાથી સમજી શકતો નથી. કેમ કે દરે ક વસદ્ધાાંતની પોતાની ભાર્ા છે , એનુ ાં પોતાનુ ાં શબ્દભાંડોળ છે અને એનુ ાં
પોતાનુ ાં વાક્યતાંત્ર છે . એટલુાં જ નહીં, ભાર્ાવવજ્ઞાનમાાં એટલુાં બધુ ાં સુપરસ્પેવશયાલાઈઝેશન આવી ગયુ ાં છે કે ભાર્ાના એક જ
પાસા પર કામ કરતો ભાર્ાવવજ્ઞાની ભાર્ાના બીજા પાસા પર કામ કરતા ભાર્ાવવજ્ઞાની સાથે ભાગ્યે જ સાંવાદ કરી શકતો
હોય છે .

હુ ાં અહીં (અમેરરકામાાં) ભાર્ાવવજ્ઞાનમાાં પીએચ.ડી. કરવા આવ્યો ત્યારે અમારા વાક્યરચનાના પ્રોફેસરે સૌ પ્રથમ તો

ભૌવતક વવજ્ઞાની રરચાડષ ફેઇનમનનુ ાં The Character of Physical Law પુસ્તક વાાંચવા આપેલ.ુાં આ પુસ્તક વાંચાવવા પાછળ
એમનો આશય સાવ સરળ હતો: એ અમને એટલુાં જ વશખવાડવા માગતા હતા કે ભાર્ાવવજ્ઞાન પણ કુદરતીવવજ્ઞાનોની જેમ

એક પ્રકારનુ ાં વવજ્ઞાન જ છે . આપણે ભૌવતકવવજ્ઞાનનુ ાં જ ઉદાહરણ લઈએ. એના ઇવતહાસ પર નજર નાખીશુ ાં તો આપણને

સમજાશે કે એક જમાનામાાં આપણે પ્રયોગશાળામાાં પ્રયોગો કરીને એના આધારે ભૌવતક જગતના કેટલાક વનયમો તારવવાનો
કે શોધવાનો પ્રયાસ કરતા હતા. પણ પછી આઈન્સ્ટાઈનના આગમન પછી એ ભૌવતક પ્રયોગશાળાનુ ાં સ્થાન માનવસક

પ્રયોગશાળાએ લીધુ.ાં દાખલા તરીકે શૃડીંગરનો પ્રયોગ લો. એ એક thought-experiment જ છે . ભાર્ાવવજ્ઞાનમાાં પણ એ જ
રીતે thought-experiments કરવા પડતા હોય છે . એનો અથષ એ થયો કે ભાર્ાવવજ્ઞાન પણ એક પ્રકારનુ ાં કુદરતી વવજ્ઞાન છે .
એનો હવે સમાજવવજ્ઞાનમાાં કે માનવવવજ્ઞાનમાાં સમાવેશ કરી શકાય એમ નથી.
દે ખીતી રીતે જ કુદરતી વવજ્ઞાનનો અભ્યાસ ગચણતના જ્ઞાન વવના, ખાસ કરીને formal mathematicsના જ્ઞાન વવના, ન
થઈ શકે. આપણા કેટલા ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓએ કુદરતી વવજ્ઞાનો, ખાસ કરીને જીવવવજ્ઞાન અને જજનેરટ્સનો અને ગચણતનો અભ્યાસ

કયો હશે એવો એક પ્રશ્ન આપણે પ ૂછી શકીએ. પ્રબોધ પાંરડત હયાત હતા ત્યારે ભાર્ાવવજ્ઞાન આ સ્તર સુધી ન હતુ ાં પહોંચ્યુ.ાં એટલે

એમની પાસે એ અપેક્ષાઓ ન રખાય. એ જ રીતે હરરવલ્લભ ભાયાણી હયાત હતા ત્યારે ભાર્ાવવજ્ઞાન ગચણત અને જીવવવજ્ઞાનનાાં

બારણાાં ખખડાવી રહ્ુાં હતુ.ાં એટલે એમની પાસે પણ આ અપેક્ષાઓ ન રાખી શકાય. ત્યાર પછી ભારતી મોદીએ એમના જમાનામાાં
ભાર્ાવવજ્ઞાને સ્વીકારે લા formal mathematicsના આધારે ગુજરાતી ધ્વવનતાંત્રનુ ાં વનરૂપણ કયુું છે . એમનુ ાં ચોમ્સ્કી પરનુ ાં પુસ્તક
જોશો તો તમને એ વાતનો ખ્યાલ આવશે કે એ એમના વવર્યમાાં કેટલાાં ‘અપ-ટુ-ડેટ’ હતાાં. એ વસવાયનુ ાં બીજુ ાં બધુ ાં ભાર્ાવવજ્ઞાન
હજી ૧૯૫૭ પહેલાાંના ભાર્ાવવજ્ઞાનની મયાષદામાાં રહીને થયા કરે છે . એમાાં ઊવમિ દે સાઈ જેવા ભાર્ાવવજ્ઞાનીએ પ્રમાણમાાં ઘણુ ાં સારુાં
કામ કયુું છે . હુ ાં માનુ ાં છુાં કે ૨૦૧૪માાં જો કોઈએ પોતાની જાતને ભાર્ાવવજ્ઞાની તરીકે ઓળખાવવી હોય તો એણે કુદરતી વવજ્ઞાનો
અને formal mathematicsનો ઊંડો અભ્યાસ કરવો પડે.

વનસ્િુંદન : વ્િાકરણ અને ભાર્ાવિજ્ઞાન િછચે કોઈ ફરક ખરો ?
બા.સ:ુ આપણે ભાર્ાવવજ્ઞાન અને વ્યાકરણ વચ્ચે પણ ઘણી વાર ભેળસેળ કરી નાખતા હોઈએ છીએ. પણ હકીકતમાાં એ

બન્ને વચ્ચે ઘણો ફરક છે . આપણે જોયુ ાં એમ ભાર્ાવવજ્ઞાન એક પ્રકારનુ ાં વવજ્ઞાન છે . જેમ વવજ્ઞાની પોતાનાાં સાંશોધનોને રજૂ

કરવા formal language ઉપયોગ કરતો હોય છે એમ ભાર્ાવવજ્ઞાની પણ પોતાનાાં સાંશોધનો રજૂ કરવા formal languageનો
ઉપયોગ કરતો હોય છે . વ્યાકરણ એ અથષમાાં પદ્ધવત નથી. એ વનયમોની એક વ્યવસ્થા છે . હુ ાં એક દાખલો આપુ.ાં ગુજરાતી
ભાર્ામાાં વવશેર્ણ નામની પહેલાાં આવતુ ાં હોય છે . પણ, ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓ અનેક ભાર્ાઓના અભ્યાસના અંતે એવી દલીલ કરે

છે કે જે ભાર્ાઓમાાં પહેલાાં કતાું, પછી કમષ અને પછી રક્રયાપદ આવતાાં હોય એ ભાર્ાઓમાાં વવશેર્ણ મોટે ભાગે તો નામની

પછી આવતુ ાં હોય છે . એનો અથષ એ થયો કે ગુજરાતી ભાર્ામાાં વવશેર્ણ પેલા પદક્રમના સામાન્ય વનયમ પ્રમાણે વતષન કરતુ ાં
નથી. વ્યાકરણ આટલુાં જ કહેશે: વવશેર્ણ નામ પહેલાાં આવે. ભાર્ાવવજ્ઞાન ‘કઈ રીતે આવે છે અને કેમ એ રીતે આવે છે ’
ૂ માાં, વ્યાકરણ બહુ બહુ તો what અને howની વાત કરે જ્યારે ભાર્ાવવજ્ઞાન what, how અને why
એના ખુલાસા આપશે. ટાંક
આ ત્રણેના જવાબ આપે.

વનસ્િુંદન: ભાર્ા અને એના બોલનાર િછચે કિા પ્રકારના સુંબધ
ું િોઈ શકે? એ બન્ને પરસ્પર પ્રભાિ પા ી શકે ખરાું ?
બા.સ ુ : ભાર્ા અને એના બોલનાર વચ્ચેના સાંબધ
ાં ના સાંદભષમાાં અનેક વસદ્ધાાંતો છે . એક વસદ્ધાાંત એમ માને છે કે ભાર્ા આપણી

વાસ્તવવકતાનુ ાં સ્વરૂપ નક્કી કરતી હોય છે જ્યારે બીજો વસદ્ધાાંત એમ પણ કહે છે કે આપણે જે રીતે જગતને જોઈએ છીએ એ
રીતે ભાર્ા ઘડાતી હોય છે . ભાર્ાવવજ્ઞાનમાાં આ બન્ને અચભગમોને relativistic hypothesis તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે . આ
hypothesis સ્વીકારે છે કે ભાર્ા સ્થળ, સમય અને સામાજજક વગષ પ્રમાણે બદલાયા કરે .

વનસ્િુંદન: આપણે ત્િાું આમાુંનો બીજો વસદ્ધાુંત િધ ુ બળૂકો થઈને કામ કરી રહ્યો િોિ તેવ ુંુ નથી લાગત ુંુ ?
બા.સ ુ : મને લાગે છે કે તમારી વાતમાાં ક્યાાંક તથ્ય છે ; પણ કમનસીબી એ છે કે આ બીજા વસદ્ધાાંત પ્રમાણે વવચારનારા

કોઠાસ ૂઝથી આગળ જતા નથી. એટલે કે એ લોકો પોતાના વવચારને એક શાસ્ત્ર સુધી લઈ જતા નથી. જો એમનો એ વવચાર
શાસ્ત્ર સુધી પહોંચ્યો હોત તો એ ક્ષેત્રમાાં ઘણાાં સાંશોધનો થયાાં હોત. પણ, હુ ાં હજી સુધી એવા કોઈ સાંશોધનના સાંપકષ માાં આવ્યો
નથી.

વનસ્િુંદન: તો આ બન્ને વસદ્ધાુંતો વિર્ે જરા િીગતે િાત કરશો ?
બા.સ:ુ આ બન્ને વસદ્ધાાંતોમાાંનો પહેલો વસદ્ધાાંત લો. એ વસદ્ધાાંત સેવપર-વોફષ વસદ્ધાાંત તરીકે પણ ઓળખાય છે . એ બન્ને

ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓએ ભાર્ાનુ ાં વીગતવાર વવશ્લેર્ણ કરીને આપણને સમજાવ્યુ ાં છે કે આપણી ભાર્ાની સાંરચના અને એનુ ાં
શબ્દભાંડોળ આપણી વાસ્તવવકતાનુ ાં સ્વરૂપ નક્કી કરતાાં હોય છે . જો ગુજરાતી ભાર્ામાાં ice અને snow માટે અલગ શબ્દો ન
હોય તો એનો અથષ એ થયો કે આપણે બરફ સાથે સાંકળાયેલા જગતને એ રીતે બે ભાગમાાં વહેંચી ન શકીએ. આપણા માટે

રહમાલય પવષત પર થતો બરફ અને રહમાલય આઈસ ફૅ્ટરીમાાં થતો બરફ બન્ને સરખાાં બની જાય. હવે બીજો વસદ્ધાાંત લો.
આપણે ગુજરાતીમાાં “હુ ાં પ્રેમમાાં પડયો” જેવી વાક્યરચના કઈ રીતે આવી- એવા એક સાદા પ્રશ્ન દ્વારા આ વસદ્ધાાંત સમજવાનો

પ્રયાસ કરીએ. હકીકત એ છે કે એ વાક્યરચના ગુજરાતી છે જ નહીં. ગુજરાતી ભાર્ામાાં આપણે પ્રેમમાાં પડતા નથી, આપણને
પ્રેમ થતો હોય છે . રજનીશે (ઓશોએ) એક વાર પવશ્ચમની મશ્કરી કરતાાં કહેલ ુાં કે We do not fall in love, we rise in love.

અમેરરકન મનોવૈજ્ઞાવનક એરીચ ફ્રોમે to have અને to be ભાર્ાઓ વચ્ચે ભેદ પાડયો છે અને એવુ ાં સ ૂચવ્યુ ાં છે કે to have
ભાર્ાઓમાાં જ fall વપરાતુ ાં હોય છે . આપણે જ્યારે બીજી ભાર્ાઓના સાંપકષ માાં આવીએ ત્યારે જો એ ભાર્ા આવથિક, સામાજજક,
ટેકનોલોજજકલ સત્તાની ભાર્ા હોય તો એ ભાર્ા આપણી ભાર્ા પર પ્રભાવ પાડે. કેટલાક લોકો એ ભાર્ાનો પ્રવતકાર કરે પણ

મોટા ભાગના એના શરણે થઈ જતા હોય છે . આ સાંદભષમાાં ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓ ‘ભાર્ા વફાદારી’ની વવભાવના આપે છે . જે

ભાર્કોની માત ૃભાર્ા પરત્ત્વેની વફાદારી ઓછી એ ભાર્કોની માત ૃભાર્ાનુ ાં ધોવાણ વધારે .જો ગુજરાતી પ્રજા એની માત ૃભાર્ાને
વફાદાર ન રહે તો દે ખીતી રીતે જ એનો પ્રભાવ એની માત ૃભાર્ા પર પડવાનો.
વનસ્િુંદન: શ ુંુ ભાર્ાને પણ એન ુંુ પોતાન ુંુ આયષ્ુ િ િોિ છે ?
બા.સ ુ : એક જમાનામાાં ભાર્ાને સમજવા માટે ઉત્ક્રાાંવતવાદમાાંથી રૂપકો લાવવામાાં આવતાાં હતાાં. વ્હીટનીનુ ાં Life and Growth

of Language: An outline of linguistic science પુસ્તક જૂઓ. એમાાં એણે ભાર્ાની એ રીતે વાત કરી છે જાણે કે એને પણ
જન્મ, ઉછે ર, મરણ વગેરે ન હોય. એ જ રૂપકને આપણે આજે પણ પ્રયોજી શકીએ. કેમકે હવે ભાર્ાવવજ્ઞાન, મેં આગળ કહ્ુાં છે
એમ, જીવવવજ્ઞાનનો જ એક અંશ બની ગયુ ાં છે . એમ હોવાથી દે ખીતી રીતે જ આપણે ઉત્ક્રાાંવતવાદને બાજુ પર ન મ ૂકી શકીએ

અને એને પગલે એમ કહી શકીએ કે ભાર્ાઓ પણ જનમતી હોય છે , વવકસતી હોય છે અને મરતી પણ હોય છે . પણ, એનો અથષ
એવો નથી કરવાનો કે વહેલાાં મોડાાં બધી જ ભાર્ાઓ મરવાની છે .

ભાર્ાના જન્મ વવર્ે વાત કરતાાં આપણે ભાર્ાની ઉત્પવત્ત અને ભાર્ાના જન્મની વચ્ચે ભેદ પાડવો પડશે. ઓગણીસમી

સદીમાાં ભાર્ાની ઉત્પવત્ત વવર્ે ઘણુ ાં વવચારાતુ ાં હતુ.ાં પણ, એમાાંન ુ ાં ઘણુ ાં બધુ ાં એટલુાં તો અવૈજ્ઞાવનક હતુ ાં કે ૧૮૬૫માાં પૅરરસની
ભાર્ાવવજ્ઞાન સોસાયટીએ અને ૧૮૭૩માાં લાંડનની ભાર્ાવવજ્ઞાન સોસાયટીએ ભાર્ાની ઉત્પવત્ત પરનાાં લખાણો નહીં સ્વીકારવાની
વવવધસર જાહેરાત કરે લી. લગભગ સો વરસ પછી એ વવર્ય પર ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓએ નવેસરથી વવચારવાનુ ાં શરૂ કરે લ.ુાં

ભાર્ાની ઉત્પવત્તના અભ્યાસના સાંદભષમાાં પણ ઘણા અચભગમો છે . એક અચભગમ માણસનો અને બીજાાં પ્રાણીઓનો

તુલનાત્મક અભ્યાસ કરીને માનવભાર્ાની ઉત્પવત્તની વાત કરે છે તો બીજો અચભગમ આંચગક ચેષ્ટાઓમાાં ભાર્ાનાાં મ ૂળ જૂએ છે .
આપણા ત્યાાં ઘણા એવુ ાં માને છે કે પહેલાાં આંચગક ચેષ્ટાઓ પછી એમાાંથી ભાર્ાની ઉત્પવત્ત થઈ. પણ એ વવચાર હવે સ્વીકારાતો
નથી. પહેલાાં ચેષ્ટા પછી ભાર્ા- એમ નહીં, બન્ને સમાન્તરે વવકસ્યાાં છે એવુ ાં અત્યારના ભાર્ાવૈજ્ઞાવનકો માને છે .

ભાર્ા બીજી રીતે પણ અસ્સ્તત્ત્વમાાં આવે. કોઈક કારણસર બે ભાર્ા-સમાજો એકબીજાના સાંપકષ માાં આવે અને જો બન્ને

સમાજ એકબીજાની ભાર્ા જાણતા ન હોય; એટલુાં જ નહીં, એ બન્ને સમાજની વચ્ચે કોઈ કડીભાર્ા પણ ન હોય અને બન્ને

સમાજને એકબીજાાં સાથે પ્રત્યાયન કરવાની તાકીદની જરૂર ઊભી થઈ હોય ત્યારે એ બન્ને સમાજની ભાર્ાઓના વમશ્રણમાાંથી
એક ત્રીજી ભાર્ા અસ્સ્તત્ત્વમાાં આવતી હોય છે . શરૂઆતમાાં આ ભાર્ા એક પણ સમાજની માત ૃભાર્ા હોતી નથી. આ ભાર્ાને
અંગ્રેજીમાાં pidgin તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે . કાળક્રમે જો એ ભાર્ા કોઈ એક સમાજની માત ૃભાર્ા બની જાય તો એને creole

તરીકે ઓળખવામાાં આવતી હોય છે . આ પ્રકારની ભાર્ાઓ આડેધડ અસ્સ્તત્વમાાં નથી આવતી. ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓએ એવી અનેક

ભાર્ાઓના અભ્યાસને અંતે એવુ ાં સાચબત કયુું છે કે એ બધી જ ભાર્ાઓ કેટલાક સામાન્ય વનયમોને વશ વતીને અસ્સ્તત્ત્વમાાં
આવી છે .

વનસ્િુંદન: આ િાત રસપ્રદ છે . જરા ઉદાિરણ આપી, વિગતે સમજાિશો ?
બા.સ:ુ આ પ્રકારની અનેક ભાર્ાઓ આપણા વવશ્વમાાં છે . જેમ કે આરફ્રકાની બારીકાન્ચી ભાર્ા. ઘણા લોકો એને ભ્રષ્ટ હાઉસા

ભાર્ા તરીકે પણ ઓળખાવે છે . એ જ રીતે મધ્ય આરફ્રકાની સાન્ગો ભાર્ા. અત્યારે એના દોઢેક વમચલયન જેટલા ભાર્કો છે .

જમષન ભાર્ાના પ્રભાવ હેઠળ પણ આવી ભાર્ાઓ અસ્સ્તત્ત્વમાાં આવી છે . નામીચબયાના કેટલાક વવસ્તારોમાાં બોલાતી
નામીચબયાન બ્લૅક જમષન એનો ઉત્તમ નમ ૂનો છે . પોટષ ુ ગીઝ ભાર્ાના કારણે અસ્સ્તત્વમાાં આવેલી આવી ભાર્ાઓની સાંખ્યા
પણ ખાસી બધી છે . દાખલા તરીકે કોરલાઈ-પોટષ ુ ગીઝ. મહારાષ્ટ્રના રાઈગઢ જજલ્લાના કોરલાઈ ગામની આસપાસ આ ભાર્ા
બોલાય છે . એ જ રીતે દમણ ઈન્ડો-પોટષ ુ ગીઝ ભાર્ા પણ છે , જે દમણમાાં બોલાય છે . અત્યારે એ ભાર્ા બોલનારાઓની સાંખ્યા
બેએક હજાર જેટલી જ છે . આ પ્રકારની ભાર્ાઓનો અભ્યાસ ખ ૂબ જ મહત્ત્વનો છે . કેમ કે એ એક બાજુ ભાર્ાના સ્વરૂપ પર તો
બીજી બાજુ માનવચચત્ત અને જે તે સાંમાજની સાંરચનાને સમજવામાાં મદદરૂપ થતો હોય છે . અમેરરકાની ઘણી બધી
યુવનવવસિટીઓમાાં આ પ્રકારની ભાર્ાઓના વનષ્ણાતોના પ્રોફેસરોની વનમણ ૂક થતી હોય છે .
વનસ્િુંદન: ભાર્ાના વિકાસ અને અંત વિર્ે પણ કશક
ુંુ કિેશો ?
બા.સ ુ : ચોક્કસ. પણ, એ પહેલાાં એક વાત. તમે કૉમ્પ્યુટર ભાર્ાઓ વવર્ે તો જાણો જ છો. જેમ કે C +++, અને Jawa. આ પણ
ભાર્ાઓ જ છે . જેમ કુદરતી ભાર્ાઓ, એમ આવી કૃવત્રમ ભાર્ાઓ પણ અસ્સ્તત્ત્વમાાં આવતી હોય છે . આ ભાર્ાઓનુ ાં પણ એક
વનવશ્ચત એવુ ાં શબ્દભાંડોળ હોય છે અને એનુ ાં ચોક્કસ એવુ ાં વાક્યતાંત્ર પણ હોય છે .

હવે મ ૂળ વાત. ભાર્ાના જન્મની જેમ ભાર્ાનો વવકાસ પણ થતો હોય છે . આ વવકાસ કાાં તો પ્રગટપણે થાય કાાં તો

અપ્રગટપણે થાય. આપણે જોડણીકોશ બનાવ્યો ત્યારે આપણે પ્રગટપણે આપણી ભાર્ાનો વવકાસ કરવાનો પ્રયાસ કરે લો.
ગાાંધીજીને અનુસરીને જ્યારે આપણા સારહત્યકારોએ કોવશયો પણ સમજી શકે એવી ભાર્ામાાં સર્જન કરવાનુ ાં શરૂ કયુું ત્યારે

આપણે અપ્રગટપણે ભાર્ાનો વવકાસ કરતા હતા. જો આપણે ગાાંધીજીને ન અનુસયાષ હોત તો આજે ગુજરાતી કદાચ પાંરડતોની
ભાર્ા અને સામાન્ય માણસની ભાર્ામાાં વહેંચાઈ ગઈ હોત. હુ ાં માનુ ાં છુાં કે જ્યારે ભાર્ાનો અપ્રગટ વવકાસ માંદ પડી જાય ત્યારે

એના પ્રગટ વવકાસ પર આપણે વધારે ધ્યાન આપવુ ાં જોઈએ. કોઈ ભાર્ા એની સાંરચનાના કે એના શબ્દભાંડોળના સાંદભે ઉતરતી
કે ચરડયાતી નથી હોતી. જે તે ભાર્ાના ભાર્કો પોતાની ભાર્ાને ઊતરતી કે ચરડયાતી બનાવતા હોય છે .

જેમ ભાર્ાનો વવકાસ, એમ ભાર્ાનુ ાં ધોવાણ પણ થાય અને ભાર્ાનુ ાં મરણ પણ થાય. અત્યારે આપણો યુવાવગષ મન

ફાવે એમ ગુજરાતીમાાં અંગ્રેજી શબ્દો વાપરતો હોય છે . એનો અથષ એ થયો કે એ વગષન ુ ાં એની માત ૃભાર્ા પર ઝાઝાં વનયાંત્રણ

રહ્ુાં નથી. જોકે, કેટલીક વાર લોકો ફૅશનના એક ભાગ રૂપે અંગ્રેજી શબ્દો વાપરતા હોય છે . પણ એ ફેશનવાર આગળ જતાાં
ઘણી ભાર્ાના ધોવાણનો એક ભાગ બની જતી હોય છે . આપણા કેટલાક પત્રકારો એવી ભાર્ા વાપરવા પર ગવષ લેતા હોય

છે અને એવુ ાં પણ કહેતા હોય છે કે ભાર્ા તો સતત પરરવતષનશીલ છે . કમનસીબી એ છે કે આપણા મોટાભાગના પત્રકારો
ભાર્ાવવજ્ઞાનની બાબતમાાં સાવ જ અભણ છે એમ હોવાથી એમને આ બધી ભાર્ાઘટનાઓ સમજાતી નથી. મેં આપણા એક

જાણીતા પત્રકાર સાથે આ વવર્ે ચચાષ કરવાનો પ્રયાસ કરે લો; તો એમણે મને ભાર્ાવવજ્ઞાન વશખવવાનો પ્રયાસ કરે લો! દયા
આવી જાય એટલી હદની અજ્ઞાનતાવાળા માણસો સાથે સાંવાદ શક્ય ન બને. આપણી કમનસીબી છે કે લોકો પણ
અજ્ઞાનીઓનુ ાં વધારે સાાંભળે છે અને જ્ઞાનીઓનુ ાં ઓછુાં.

મેં આગળ કહ્ુાં છે એમ, જેમ જન્મ એમ ભાર્ાનુ ાં મરણ પણ થાય. અંગ્રેજી, રવશયન, ફ્રેંચ, જમષન વગેરે ભાર્ાઓના કારણે

જગતની ઘણી બધી ભાર્ાઓ મરણ પામી છે અને કેટલીક તો અત્યારે મરવા પડી છે . જ્યારે કોઈ ભાર્ાનો એક પણ native
speaker ન રહ્યો હોય ત્યારે એ ભાર્ાનુ ાં મરણ થયુ ાં છે એમ કહી શકાય. ભાર્ામરણ પર પ્રચુર માત્રામાાં કામ થયુ ાં છે .
ભારતમાાં પણ અને બીજે પણ. હુ ાં માનુ ાં છુાં કે ભાર્ાધોવાણ એ પ્રકારના મરણની રદશામાાં જવાનુ ાં પહેલ ુાં પગવથયુ ાં છે .
વનસ્િુંદન: આ ભાર્ામરણની િાત જરા વિગતે કિેશો ?
બા.સ ુ : તમે લુબાન્કી ભાર્ાનુ ાં નામ સાાંભળ્યુ ાં છે ? એક જમાનામાાં ગુજરાત, રાજસ્થાન અને પારકસ્તાનમાાં બોલાતી આ ભાર્ા
હવે કોઈ બોલતુ ાં નથી. એનો એક પણ ભાર્ક નથી. વવરકપીરડયાના કહેવા પ્રમાણે જ્યારે બાબા માખન શાહ લબાનાને ગુરુ

તેગ બહાદુર મળ્યા ત્યારે ઉત્સાહમાાં એ એક ટેકરી પર ચડીને બોલવા લાગેલા: ગુરુ લાધો રે . કેટલાક લોકો કહે છે કે એ
વાક્ય લુબાન્કી ભાર્ાનુ ાં છે . એ જ રીતે ‘આહોમ’ ભાર્ા લો. એક જમાનામાાં બ્રહ્પુત્રા ખીણમાાં બોલાતી આ ભાર્ા હવે નામશેર્

થઈ ગઈ છે . આંદામાન–વનકોબારની ઘણી બધી ભાર્ાઓ આ રીતે મરણ પામી છે . આપણા ત્યાાં અસ્ન્વતા અબ્બી અને ગણેશ
દે વીએ આ વવર્ય પર સારાંુ એવુ ાં કામ કયુું છે . નામશેર્ થવાને આરે આવીને ઊભેલી ભાર્ાઓને endangered ભાર્ાઓ

તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે . આવી ભાર્ાઓને બચાવી લેવા માટે અનેક પ્રયત્નો કરવામાાં આવતા હોય છે . જેના બે કે પાાંચ

બોલનારા રહ્યા હોય એવી ભાર્ાનાાં વ્યાકરણો અને એવી ભાર્ાના શબ્દકોશો પણ તૈયાર થયાાં છે . ઘણી ભાર્ાઓના ધોવાણને
reverseમાાં લઈ જવા માટે પણ પ્રયાસો કરવામાાં આવ્યા છે . સમાજભાર્ા-વવજ્ઞાને એ માટેની ખાસ વૈજ્ઞાવનક યુસ્્તઓ પણ

શોધી છે . વવશ્વના અનેક ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓ આ ક્ષેત્રમાાં કામ કરી રહ્યા છે . હુ ાં માનુ ાં છુાં કે ગુજરાતી ભાર્ાનુ ાં પણ ધોવાણ થઈ રહ્ુાં
છે . પણ, એનો અથષ એવો નથી કરવાનો કે એ ભાર્ા નજીકના ભવવષ્યમાાં મરી જશે. એવુ ાં નહીં બને. કેમ કે, એ ભાર્ા હજી
વહીવટની ભાર્ા છે . હજી એ ભાર્ાના માધ્યમ દ્વારા વશક્ષણ આપવામાાં આવે છે . અલબત્ત એ બન્ને ભાર્ાઓનાાં સ્વરૂપો (વહીવટી

ભાર્ા અને વશક્ષણના માધ્યમની ભાર્ા) ખ ૂબ જ ‘ધોવાયેલાાં’ છે . હુ ાં તો એવુ ાં માનુ ાં છુાં કે ગુજરાતી પ્રજા એની માત ૃભાર્ા પરનુ ાં
વનયાંત્રણ ગુમાવી રહી છે . જો આમ ને આમ ચાલશે તો ગુજરાતીઓ એક ચોક્કસ અથષમાાં માત ૃભાર્ા વવનાના થઈ જશે. એમને

ગુજરાતી ભાર્ા કે અંગ્રેજી ભાર્ા પર માત ૃભાર્ા પર હોય એવુ ાં પ્રભુત્ત્વ નહીં હોય. એને કારણે એ ગુજરાતીઓ સારો વેપાર
કરી શકશે પણ સારાંુ સારહત્યસર્જન નહીં કરી શકે.
વનસ્િુંદન: કોઈ પણ ભાર્ાના ઘ તર, વ્િાપ, વિકાસ અને એના આયષ્ુ િ-વનધાષ રણમાું જે કે તે ભાર્ાની સ્િરૂપગત ખાવસિતો,
એને બોલનારન ુંુ ચહરત્ર, બોલનાર પ્રજાની સામાજજક અને રાજકીિ પહરસ્સ્થવત - આ બધી બાબતો કેટલી મિત્ત્િની ?
બા.સ ુ : કોઈપણ ભાર્ા સ્વરૂપથી મહાન નથી હોતી. જે તે ભાર્ાને વાપરનારા એ ભાર્ાને મહાન બનાવતા હોય છે . ટાગોર

અને બીજા અનેક સર્જકો અને વવદ્વાનોને કારણે બાંગાળી મહાન બની. પણ, ગાાંધીજીને કારણે એવુ ાં ન થયુ.ાં આવુ ાં કેમ બન્યુ ાં હશે
એવો પ્રશ્ન મને અવારનવાર થાય છે . કદાચ આપણે ગાાંધીજીને એટલા ગાંભીરતાથી લીધા નથી. હુ ાં માનુ ાં છુાં કે ગાાંધીજીએ
ગુજરાતી ભાર્ાને કેવળ પાંરડતોની ભાર્ા બની જતાાં અટકાવવાનુ ાં કામ કરે લ.ુાં કે ટલાક લોકો એવી દલીલ કરે છે કે સાંસ્કૃત

ભાર્ા કૉમ્પ્યુટર માટે સાંપ ૂણષ છે . પણ, ના. એવુ ાં નથી. કૉમ્પ્યુટસષ formal language સમજતાાં હોય છે , કુદરતી ભાર્ા નહીં.
સાંસ્કૃત ભાર્ા તો કુદરતી ભાર્ા છે . એ formal language નથી. જાવા, સી+++ વગેરે formal languages છે . એ ભાર્ાઓનાાં
પોતાનાાં શબ્દભાંડોળ છે અને એ ભાર્ાઓનુ ાં પોતાનુ ાં વાક્યતાંત્ર છે .

ઘણા લોકો ભાર્ાને જે-તે પ્રજાના ચારરત્ર્ય વગેરે સાથે પણ સાાંકળતા હોય છે . જમષન રોમૅન્ન્ટવસઝમે આ કામ કરે લ.ુાં

એનો ઘણો બધો પ્રભાવ આપણી ભાર્ા-વવચારણા પર પડયો છે . પણ, જ્યાાં સુધી હુ ાં માનુ ાં છુાં ત્યાાં સુધી એ વવચારને ભાર્ાવવજ્ઞાન

સાથે કોઈ સાંબધ
ાં નથી. ભાર્ામાાં સાંરચનાના સ્તરે કે શબ્દભાંડોળના સ્તરે એવુ ાં કશુ ાં નથી હોતુ ાં જેના આધારે આપણે જે-તે ભાર્કોના
ચારરત્ર્ય વવર્ે કશુકાં કહી શકીએ. એક જમાનામાાં એવુ ાં મનાતુ ાં કે ગામઠી ભાર્ા બોલતો માણસ અસાંસ્કૃત, અભણ, મજૂરી કરી ખાય
એવો. પણ, એ તો નગરમાાં રહેતા માણસોએ ઊભી કરે લી સમજ છે . ગુજરાતી સારહત્યમાાં શરૂઆતમાાં ગામડુાં વનદોર્ મનાતુ ાં અને
શહેર લુચ્ચુ.ાં પણ એ વાત તદ્દન સાચી નથી. ગામડામાાં રહેતા માણસના પણ પોતાના દાવપેચ હોઈ શકે. ભાર્ાવવજ્ઞાનમાાં folk

linguistics જેવી એક શાખા છે . આ શાખાના વવદ્વાનો લોકો જે-તે ભાર્ા વવર્ે શુ ાં માને છે એનો અભ્યાસ કરતા હોય છે .
આપણા ત્યાાં કહેવાય છે કે કારઠયાવાડી બોલી મીઠી અને સુરતી તોછડી. પણ, આ તો લોકમાન્યતાઓ છે . દરે ક પ્રજા કોઈકને

કોઈક ભાર્ા વવર્ે આવી માન્યતાઓ ઘડી કાઢતી હોય છે . આ વવર્ય સાચે જ રસ પડે એવો છે પણ આપણે ત્યાાં એના પર ઝાઝાં
કામ થયુ ાં નથી.

જો કે, સમાજભાર્ા-વવજ્ઞાન કહે છે એમ જે તે ભાર્કનાાં સામાજજક અને આવથિક જ નહીં બીજાાં પાસાાં પણ ભાર્ામાાં

વ્ય્ત થતાાં હોય છે . આંકડાશાસ્ત્ર અને કૉમ્પ્યુટરવવજ્ઞાનની આ ભાર્ાવવજ્ઞાન હવે તો ખ ૂબ ઊંચાઈએ પહોંચી ગયુ ાં છે . ગુજરાતી
ભાર્ામાાં આ રદશામાાં ખ ૂબ જ પ્રાથવમક કહી શકાય એવુ ાં કામ થયુ ાં છે , પણ એમાાંન ુ ાં ઘણુ ાં બધુ ાં તો કોઠાસ ૂઝ પર આધારરત છે .
આપણે નાવસક્યનુ ાં એક ઉદાહરણ લઈએ. જો કોઈ માણસ ભારપ ૂવષક નાવસક્ય સ્વરો બોલશે તો આપણે એને ગામરડયા કે

અભણ કે ન સુધરે લા માણસ તરીકે જોઈશુ.ાં આવુ ાં કેમ? એ જ રીતે ‘તુ’ાં અને ‘તમે’નો દાખલો લો. આપણાાં મોટા ભાગનાાં
પાઠયપુસ્તકોમાાં એવુ ાં કહેવામાાં આવ્યુ ાં છે કે ‘તમે’ કાાં તો બહવ
ુ ચન તરીકે કાાં તો માનવાચક તરીકે વપરાય છે . પણ, ના. તદ્દન
એવુ ાં નથી. માનો કે હુ ાં મારા એક વવદ્યાથીને કાયમ ‘તુ’ાં કહુ ાં છુાં પણ એક રદવસ એ વગષમાાં મોડો આવે છે ત્યારે હુ ાં એને “ઓહો,

તમે પધાયાષ” એમ કહીને આવકાર આપુ ાં ત્યારે હુ ાં ‘તમે’નો ઉપયોગ, નથી તો બહવ
ુ ચનમાાં કરતો કે નથી તો માન આપવા

માટે કરતો. આપણે સવારથી સાાંજ સુધી કેટલી બધી વાર ‘તુ’ાં અને ‘તમે’ વચ્ચે switching કરીએ છીએ. એ સ ૂચવે છે કે

આપણે એ સવષનામો વાપરતી વખતે જે-તે માણસના સામાજજક વગષને ધ્યાનમાાં રાખતા હોઈએ છીએ. મને એક આવો

અનુભવ થયેલો. મારા એક વમત્ર, જેમને હુ ાં ‘તુ’ાં કહેતો હતો, એ એક યુવનવવસિટીના વાઈસ ચાન્સેલર બન્યા પછી હુ ાં મુઝ
ાં ાઈ
ગયો કે મારે એને ‘તુ’થી
ાં
સાંબોધન કરવુ ાં કે ‘તમે’થી. ત્યાર પછી હુ ાં જ્યારે એને મળ્યો ત્યારે મેં ‘તુ’થી
ાં
વાત શરૂ કરે લી જે એને

ન’તી ગમી. આખરે મારે ‘તમે’ પર જવુ ાં પડેલ.ુાં હુ ાં અહીં (અમેરરકામાાં) પીએચ.ડી. કયાષ પછી પહેલી વાર ભારત આવેલો ત્યારે મારાાં
ભાર્ાવવજ્ઞાનનાાં પ્રોફસેર ભારતી મોદીએ મને ડૉ. સુથારથી સાંબોધન કરે લ.ુાં મેં એમને કહેલ ુાં કે ભારતીબેન, હુ ાં હજી તમારો વવદ્યાથી
જ છુાં. બાબુભાઈ કહો. હુ ાં હજી ડૉ. બાબુ સુથાર નથી વાપરતો.

ુ રાતીઓનો વ્િાપારી અલભગમ તેમનાું ભાર્ાપ્રેમ અને તેમની ભાર્ા પ્રત્િેની િફાદારીને અસરકતાષ બની રહ્યો
વનસ્િુંદન : ગજ
ુ રાતી પ્રજાના ચહરત્રની તેની ભાર્ાના વ્િાપ, વિસ્તાર અને આયષ્ુ િિોિ તેવ ુંુ બની શકે છે ? જો િા તો આ રીતે ગજ
વનધાષ રણ પર અસર પ ી રિી છે તેમ કિી શકાિ ?

બા.સ:ુ હુ ાં ઘણી વાર મજાકમાાં આપણી એક કહેવત ટાાંકતો હોઉં છુાં: ‘ના મામા કરતાાં કાણા મામા સારા.’ગુજરાતીઓ મહદ્ અંશે

કાણા મામાથી ચલવી લેવામાાં માને છે . આપણ મ ૂળે વેપારી જીવ છીએ. એટલે આવુ ાં સમાધાન કરવામાાં નાનમ નથી
અનુભવતા. એટલે જ તો કદાચ ગુજરાતી પ્રજા માટે ભાર્ા કેવળ પ્રત્યાયનના એક સાધનથી વધારે કાંઈ નથી. કામ ચાલે એટલે

પતી ગયુ.ાં જોડણીદોર્? વાાંધો નહીં. વ્યાકરણદોર્? વાાંધો નહીં. ખોટો ભાર્ાપ્રયોગ- વાાંધો નહીં. કામ ચાલે છે ને? આપણે આપણી
ભાર્ાને આપણા અસ્સ્તત્વ કે આપણી સાંસ્કૃવતની સાથે જોડતા નથી. તમે અખબારોમાાં કેટલીક લગ્નવવર્યક જાહેરાતો જોઈ

હશે. એમાાં લખેલ ુાં હોય છે કે અમારી દીકરી અથવા તો અમારો દીકરો ‘થ્રુઆઉટ વમડીયમ’માાં ભણેલી કે ભણેલો છે . એનો અથષ
શો? એ માબાપો અંગ્રેજી ભાર્ાને જ ‘વમડીયમ’ તરીકે સ્વીકારે છે . એમના માટે ગુજરાતી ભાર્ા ‘વમડીયમ’ છે જ નહીં. એ જ

રીતે, હુ ાં એવા અનેક ગુજરાતીઓને મળ્યો છુાં જેઓ પોતે ગુજરાતી ભાર્ા નથી જાણતા એ બાબત પર ગવષ લેતા હોય છે ,
પણ, એની સામે છે ડે જો એ લોકો અંગ્રેજી બરાબર જાણતા હોય તો મને એમની સામે કોઈ વાાંધો નથી. હુ ાં એક વાર અહીં

ન્ય ૂજસીમાાં એક સારહજત્યક કાયષક્રમમાાં ગયેલો. ત્યાાં કોઈકે મારી ઓળખાણ એક સમ ૃદ્ધ ગુજરાતી સાથે કરાવેલી. એમણે મને
પ ૂછે લ:ુાં તમે અહીં શુ ાં કરો છો બાબુભાઈ? મેં કહેલ:ુાં હુ ાં ગુજરાતી ભણાવુ ાં છુાં. તો એમણે કહેલ:ુાં એ તો બરાબર છે પણ કાંઈ કામ
તો કરતા હશોને? એક કરોડોપવત માણસ માટે ગુજરાતી ભણાવવુ ાં એ કામ ન હતુ.ાં ત્યાર પછી મેં મારો પરરચય જરા વધારે

ફેશનેબલ ભાર્ામાાં આપવાનુ ાં શરૂ કરે લ.ુાં કોઈ મને પ ૂછતુ ાં તો હુ ાં કહેતો કે હુ ાં ‘લે્ચરર ઈન ફોરન લેગ્વેજ’ છુાં. તો એ લોકો મારા

આવા લાાંબા હોદ્દાથી ખ ૂબ પ્રભાવવત થઈ જતા. ક્યારે ક હુ ાં એમ પણ કહેતો હુ ાં language and cultureનુ ાં વવશ્ર્લેર્ણ ભણાવુ ાં છુાં.

અહીં મેં એક વાર મોરારી બાપુની કથા પર એક સેમેસ્ટરનો કોસષ આપેલો. એ ઘટનાનો મેં ખાસો એવો ઉપયોગ કયો છે . હુ ાં

લોકોને કહેતો કે મેં ગયા વરસે જ મોરારી બાપુની કથા પર એક સેમેસ્ટરનો કોસષ આપ્યો હતો તો કોણ જાણે કેમ એ લોકોને હુ ાં
બહુ મોટો વવદ્વાન લાગતો. આ અને આવી અનેક ઘટનાઓ બતાવે છે કે ગુજરાતી પ્રજાની ભાર્ાવફાદારી ઘણી બધી ઘટી
ગઈ છે અને હજી પણ ઘટી રહી છે . એ જોતાાં ગુજરાતી ભાર્ાનુ ાં ભાવવ ઉજ્જવળ નથી.

વનસ્િુંદન: શ ુંુ ભાર્ા જેમ બોલીએ તેમ જ લખાિી જોઈએ ? અન્િત્ર લખાિ છે ? લેખનવ્િિસ્થા અને ધ્િવનવ્િિસ્થા વિર્ેની
િૈવશ્વક વિચારધારા આ વિર્ે શ ુંુ કિે છે ?
બા.સ ુ : આ વવર્ે ઠીક ઠીક ગેરસમજ પ્રવતે છે . એ માટે ભાર્ાવવજ્ઞાન પણ જવાબદાર છે . એમાાં પણ ખાસ કરીને સાંરચનાવાદી
ભાર્ાવવજ્ઞાન. અમેરરકન સાંરચનાવાદી ભાર્ાવવજ્ઞાનને ભાર્ાના બોલાતા સ્વરૂપને કુદરતી ગણેલ ુાં અને લેખનનો ટેકનોલોજીના
એક ભાગ તરીકે સ્વીકાર કરે લો. એને કારણે આપણે એવુ ાં માની બેઠેલા કે જે કુદરતી છે એ જ મહત્ત્વનુ.ાં એટલે સાંરચનાવાદી

ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓએ એમ કહેલ ુાં કે માણસ ભાર્ા બોલે છે અને એ જે બોલે છે એનુ ાં આપણે લેખનમાાં અનુકરણ કરતા હોઈએ
છીએ. આ ભાર્ાવવજ્ઞાનમાાં એક બીજી પણ ઘટના બની. ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓએ જે ભાર્ાઓની પોતાની લેખનવ્યવસ્થા ન હતી

એ ભાર્ાઓના અભ્યાસ શરૂ કયાષ. પછી એમણે વવચાયુું કે જે ભાર્ાની લેખનવ્યવસ્થા નથી એ ભાર્ાની લેખનવ્યવસ્થા

આપણે વવકસાવવી હોય તો આપણે એ ભાર્ા જેમ બોલાય છે એમ જ લખવી જોઈએ. એ ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓએ સૌ પહેલાાં
ધ્વવનઘટકો શોધવાનુ ાં અને પછી એ દરે ક ધ્વવનઘટક માટે ચલવપચચહ્ન નક્કી કરવાનુ ાં નક્કી કયુ.ું ગુજરાતીમાાં જે લોકો આપણી
જોડણીવ્યવસ્થામાાં પરરવતષન લાવવાની વાત કરે છે એ બધા જ આ પરાં પરાના ‘ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓ’ છે . અહીં એક વાત

સમજવાની જરૂર છે ; અને તે એ કે જે ભાર્ાની લેખનવ્યવસ્થા ન હોય એની લેખનવ્યવસ્થા ઊભી કરવા માટેની પદ્ધવત જે
ભાર્ાની પોતાની લેખનવ્યવસ્થા હોય એની લેખનવ્યવસ્થા ‘સુધારવા’ માટે કઈ રીતે વાપરી શકાય?

પણ માનો કે કોઈક ભાર્ાવવજ્ઞાન એવુ ાં વવચારે કે લેખન બોલાતી ભાર્ાનુ ાં અનુકરણ નથી કરતુ ાં તો ? જો મગો
ાં ૂ માણસ

લખતાાં શીખે તો આપણે એમ કહી શકીશુ ાં ખરાાં કે એ માણસ એની વાણીને લેખનમાાં ઉતારે છે ? સાંરચનાવાદે લેખનને વાણી

પર પરોપજીવી બનાવી દીધુ.ાં પણ, ત્યાર પછી ભાર્ાવવજ્ઞાનમાાં જે વવકાસ થયો એ વવકાસને જો આપણે જોઈશુ ાં તો આપણને
સમજાશે કે એ ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓ વાણી-વ્યવસ્થા અને લેખન-વ્યવસ્થાને એકબીજાથી સ્વતાંત્ર એવી વ્યવસ્થાઓ તરીકે સ્વીકારે

છે . એટલે કે જ્યારે હુ ાં ‘છોકરો’ શબ્દ લખુાં ત્યારે હુ ાં એ શબ્દ જે રીતે બોલાય છે એને વ્ય્ત નથી કરતો પણ હુ ાં ગુજરાતી

ભાર્ામાાં ‘છોકરો’ શબ્દની જે સમજ છે એ સમજને વ્ય્ત કરતો હોઉં છુાં. આ પ્રકારની સમજની સૌ પ્રથમ શરૂઆત
ચેકોસ્લોવેરકયાના પ્રાહમાાં થઈ એટલે એને પ્રાહભાર્ાવવજ્ઞાન તરીકે પણ ઓળખવામાાં આવે છે . ઘણા ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓ એને

functionalism તરીકે પણ ઓળખે છે . આ વવચારધારાને વરે લા ઘણા બધા વવદ્વાનોએ લેખનવ્યવસ્થા, જોડણીવ્યવસ્થા વગેરે
વવર્ે ભરપ ૂર પ્રમાણમાાં લખ્યુ ાં છે , પણ આપણા મોટા ભાગના ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓએ એનો ગાંભીરતાપ ૂવષક અભ્યાસ કયો નથી.

વનસ્િુંદન: જો ણી આિોજન વિર્ે તમારું ુ શ ુંુ માનવ ુંુ છે ? જો ણી આિોજનમાું કઈ કઈ બાબતો ધ્િાનમાું રાખિી જોઈએ ?
કેમ?

બા.સ ુ : મને ‘જોડણી સુધારો’ શબ્દ પ્રયોગ ગમતો નથી. એના બદલે હુ ાં ‘જોડણી આયોજન’ શબ્દ પસાંદ કરુાં છુાં. હુ ાં માનુ ાં છુાં કે

આ મુદ્દો ભાર્ાઆયોજનના ભાગ રૂપે ચચાષવો જોઈએ. હુ ાં એવુ ાં પણ માનુ ાં છુાં કે જોડણી આયોજનમાાં આપણે સૌ પહેલાાં તો એક
વાતનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ કે ભાર્ાનુ ાં બોલીસ્વરૂપ અને એનુ ાં લેખનસ્વરૂપ એકબીજાથી સ્વાયત્ત એવી વ્યવસ્થાઓ છે .

એમ હોવાથી જો લેખનવ્યવસ્થાના સ્તરે કોઈક અરાજકતા હોય તો એને ઉકેલવા માટે બોલીવ્યવસ્થાની મદદ ન લેવી

જોઈએ. જે-તે ‘અરાજકતા’ને લેખનવ્યવસ્થાના સાંદભષમાાં જ મ ૂલવવી જોઈએ અને એ રીતે જ એને દૂ ર કરવાનો પ્રયાસ કરવો
જોઈએ. બીજુ,ાં આપણે આપણી જોડણીની વવભાવના પણ સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે . અત્યારે આપણી જોડણી વવર્ેની જે કાંઈ
સમજ છે એ alphabetic છે , syllabic નથી. ગુજરાતી ભાર્ા મ ૂળે syllabic છે . એમાાં જોડણી એ અક્ષરોના ક્રમનો વવર્ય નથી.

એમાાં જોડણી configurationનો વવર્ય છે . હુ ાં જ્યારે ‘કી’ કે ‘રક’ લખુાં ત્યારે હુ ાં બે અક્ષરોને આગળ કે પાછળ નથી મ ૂકતો. હુ ાં
એક configuration ઊભુ ાં કરતો હોઉં છુાં. જો એમ હોય તો એનો અથષ એ થયો કે આપણી જોડણી વવર્ેની સમજ પાયામાાંથી જ
આપણી ભાર્ા સાથે સુસગ
ાં ત નથી. આપણે પહેલાાં syllables રચીએ છીએ અને પછી એ syllablesને યોગ્ય ક્રમમાાં ગોઠવીને

શબ્દ બનાવતા હોઈએ છીએ. એક ત્રીજી વાત પણ આપણે ન ભ ૂલવી જોઈએ અને તે એ કે જોડણીવ્યવસ્થાને આપણી
orthographic સ્મ ૃવત સાથે સાંબધ
ાં હોય છે . એ સ્મ ૃવત પણ એક પ્રકારની વ્યવસ્થા જ હોય છે . એની સાથે આપણે વધારે પડતી

છૂટછાટ ન લઈ શકીએ. છે લ્લે, જોડણીઆયોજન કોઈ એક-બે જણનાાં જૂથ ન કરી શકે. એ કામ સરકારે જ હાથમાાં લેવ ુ ાં પડે.
સરકારે જોડણીઆયોજનની એક સવમવત બનાવવી જોઈએ અને એ સવમવતમાાં પ્ર ૂફરીડસષથી માાંડીને તે કમ્પોચઝટસષ અને

પ્રકાશકો તેમ જ લાયબ્રેરરયન્સ પણ હોવા જોઈએ. જોડણીઆયોજન કરતી વખતે જો કોઈક સમસ્યાઓ નડે તો એ
સમસ્યાઓને મતદાન દ્વારા નહીં, સાંશોધન દ્વારા ઉકેલવી પડે. ઘણા લોકો કહે કે હ્રસ્વ-દીઘષન ુ ાં સામાન્યીકરણ કરી નાખો એટલે
બાળકને એ કામ સહેલ ુાં પડે. મારા મતે જોડણી આયોજન જીવદયાનો નહીં, વવજ્ઞાનનો, અને એમાાંય ભાર્ાવવજ્ઞાનનો પ્રશ્ન છે

અને એમ હોવાથી એ મુદ્દો ભાર્ાવવજ્ઞાનના જાણકારો પર છોડવો જોઈએ. સરે રાશ માણસ પોતાનો અચભપ્રાય આપે પણ એ
પોતાના અચભપ્રાયને કોઈપણ પ્રકારના આધાર વવના બીજા પર લાદી ન શકે. આપણે એ વાત પણ ભ ૂલવાની નથી કે જોડણી
acquisitionનો નહીં, learningનો વવર્ય છે . એમ હોવાથી એ અંગેની સાંવેદનશીલતા પ્રાથવમક શાળાથી જ શરૂ થવી જોઈએ.
એ માટે આપણે વશક્ષકોને જરૂરી તાલીમ આપવી જોઈએ.

ુ રાતી ભાર્ાવિજ્ઞાનને આપણે કઈ રીતે મ ૂલિીશુું ?
વનસ્િુંદન: અત્િારે ભાર્ાવિજ્ઞાન કઈ હદશામાું જઈ રહ્ ું ુ છે ? એ સુંદભષમાું ગજ
બા.સ ુ : ભાર્ાવવજ્ઞાન અત્યારે અનેક રદશાઓમાાં જઈ રહ્ુાં છે . એક બાજુ એ જીવવવજ્ઞાન તરફ તો બીજી બાજુ એ જજનેરટ્સ

તરફ જઈ રહ્ુાં છે . એ જ રીતે, એ શુદ્ધ ગચણત બનવા તરફ પણ જઈ રહ્ુાં છે . સામે છે ડે એ ખાસ કરીને આંકડાશાસ્ત્ર પર

આધાર રાખતુ ાં સમાજશાસ્ત્ર પણ બની રહ્ુાં છે . અત્યારે એવુ ાં કોઈ ક્ષેત્ર નથી જેમાાં ભાર્ાવવજ્ઞાને પગપેસારો ન કયો હોય. આપણા
ત્યાાં ફોરે સ્ન્સક યુવનવવસિટી છે , પણ એમાાં ફોરે સ્ન્સક ભાર્ાવવજ્ઞાનનો કોઈ માણસ નથી. અમેરરકામાાં ત્રાસવાદ અને ગુનાખોરીને

ડામવા ફોરે સ્ન્સક ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓની મદદ લેવાય છે . એટલુાં જ નહીં, અહીં રડપાટષ નેટલ સ્ટોસષ પણ ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓને નોકરીએ

રાખતા હોય છે . એમનુ ાં કામ ગ્રાહકો અને સ્ટોસષના સેલ્સ પરસન્સની ભાર્ાની કાળજી રાખવાનુ ાં હોય છે . હોસ્સ્પટલોમાાં પણ
ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓને નોકરીએ રાખવામાાં આવતા હોય છે . એ લોકો દદીઓ અને દા્તરોની ભાર્ા-સમસ્યાઓમાાં મદદ કરતા હોય

છે . એફ.બી.આઈ. અને સી.આઈ.એ. જેવી સાંસ્થાઓ પણ ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓને રાખતી હોય છે . હમણાાં જ મેં રહન્દી અને ગુજરાતી
ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓ માટે જાહેરાતો જોઈ. એવુ ાં કહેવાય છે કે ઓબામાએ પણ ગઈ ચટાં ૂ ણીઓ વખતે એક ભાર્ાવવજ્ઞાનીની મદદ

લીધેલી. મારી ભ ૂલ ન થતી હોય તો આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરે ન્દ્ર મોદીને જે લોકોએ પ્રચારમાાં મદદ કરી છે એ લોકોએ
ઓબામાના ભાર્ાવવજ્ઞાનીનાાં પુસ્તકોનો ખ ૂબ ઊંડો અભ્યાસ કરે લો હતો. જ્યાાં જ્યાાં ભાર્ા ત્યાાં ત્યાાં ભાર્ાવવજ્ઞાનીની જરૂર પડે.
અહીંની જાહેરખબરની એજન્સીઓમાાં પણ ભાર્ાસલાહકારો હોય છે .

આ બધાની તુલનાએ મને તો એવુ ાં લાગે છે કે ગુજરાતી ભાર્ાવવજ્ઞાન પાર્ાણયુગમાાં જીવી રહ્ુાં છે . થોડાાંક છૂટાાંછવાયાાં

કામ થયાાં છે ખરાાં, પણ એ આપણી પરાં પરાનો ભાગ નથી બન્યાાં. જેમકે, ભારતી મોદીએ ચોમ્સ્કીની પરાં પરામાાં રહીને

ગુજરાતી ભાર્ાના ધ્વવનતાંત્રની વાત કરી છે ; પણ ત્યાર પછી ધ્વવનતાંત્રમાાં જે ભાત ભાતના વસદ્ધાાંતો વવકસ્યા એનો એક
ઝબકારો સરખો પણ ક્યાાંય જોવા મળતો નથી. એ જ રીતે પુરુર્ોત્તમ વમસ્ત્રીએ ગુજરાતી વાક્યરચના પર કામ કયુું છે , પણ
એમણે જે વસધ્ધાન્ત સ્વીકારે લો એ તો ત્યાર પછીનાાં પાાંચ વરસમાાં જ કાળગ્રસ્ત થઈ ગયો. ત્યાર પછી આરા શાહ જેવાાંએ
થોડુક
ાં કામ કયુ,ું પણ એ એક ફુટનોટથી આગળ જાય એવુ ાં નથી. અત્યારે થોડુક
ાં વણષનાત્મક કામ થાય છે , પણ એ કામ કરતા

ભાર્ાવવજ્ઞાનીઓ ભાર્ાવવજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાાં સાચે જ શુ ાં ચાલી રહ્ુાં છે એનાથી સાવ અજાણ છે . વળી, એમનુ ાં વણષનાત્મક કામ
પણ ઘણુ ાં બધુ ાં નબળાં અને મોટે ભાગે તો કોઠાસ ૂઝ પર આધાર રાખનારાંુ છે . એને હુ ાં ભાર્ાવવજ્ઞાન કહેતો નથી.
વનસ્િુંદન: જે ભાર્ામાું અત્િારે વ્િાકરણની સમજ પણ દુષ્કર જણાતી િોિ ત્િાું ભાર્ાવિજ્ઞાનની સમજણ કેમ કરીને સિજ /
ુ ભ બનાિી શકાિ ? વ્િાકરણની સાથે સાથે જ ભાર્ાવિજ્ઞાન પણ આપણા પાઠયક્રમમાું િોવ ુંુ જોઈએ તેવ ુંુ નથી લાગત ુંુ ?
સલ
ે ી ભાર્ાઓમાું શ ુંુ પ્રણાલી છે ?
બીજી સમ ૃદ્ધ અને નીિ લ
બા.સ ુ : મને લાગે છે કે આપણે માધ્યવમક કે ઉચ્ચતર માધ્યવમકના સ્તરે ભાર્ાવવજ્ઞાનના કોવસિસ દાખલ કરવા જોઈએ. જો

એમ કરીશુ ાં તો આપણા વવદ્યાથીઓ computer science સરહતનાાં અનેક ક્ષેત્રોમાાં- જેને હુ ાં પાયાનુ ાં કામ કહુ ાં છુાં- એવુ ાં કામ

કરવા માટે સક્ષમ બનશે. જોકે, અંગ્રેજી કે ફ્રેંચ જેવી ભાર્ાઓમાાં પણ આવી પરાં પરા નથી. ફ્રેંચ ભાર્ામાાં રફલસ ૂફી પ્રાથવમક
શાળામાાંથી ભણાવવામાાં આવે છે . કદાચ એના કારણે જ આજે સૌથી વધારે રફલસ ૂફો ફ્રેંચ ભાર્ામાાંથી આવે છે . પણ, આ સમ ૃદ્ધ
ભાર્ાઓ ભાર્ાવવજ્ઞાનના સાંદભષમાાં બીજુ ાં એક કામ કરે છે . એ લોકો હાઇસ્કૂલના વવદ્યાથીઓ માટે કૉલેજમાાં ભાર્ાવવજ્ઞાનનો
પરરચય આપતો કોસષ આપતા હોય છે . ખ ૂબ મામ ૂલી ફી લઈને, ખાસ કરીને ઉનાળાના વેકેશનમાાં (એક સેમેસ્ટર) આ કોસષ

ભણાવાતો હોય છે . હાઇસ્કૂલના વશક્ષકો પણ વવદ્યાથીઓને આવા કોસષ ભણવા માટે પ્રોત્સાહન આપતા હોય છે . આપણે પણ
આવુ ાં કરી શકીએ.

– સાહિત્િવ ૃત્ –
O અનુ-આધુવનક

ગુજરાતી કવવતાનો ઉત્સવ ૨0-૨૧ સપ્ટેમ્બરના રોજ
આણાંદ મુકામે કવવશ્રી હરીશ મીનાશ્રુ દ્વારા પ્રવતપદાના ઉપક્રમે
યોજાયો.સવષશ્રી જયદે વ શુ્લ, કાનજી પટેલ, કમલ વોરા, દલપત
પરઢયાર, યજ્ઞેશ દવે, ભરત નાયક, નીરવ પટેલ, મનોહર વત્રવેદી, જયેન્દ્ર
શેખડીવાળા, વવનોદ જોશી, હરીશ મીનાશ્રુ, બાબુ સુથાર,મચણલાલ
હ.પટેલ, રાજેશ પાંડયા, સાંજુ વાળા, ઉદયન ઠક્કર તથા મનીર્ા જોર્ીના
કાવ્યપાઠે, સવષશ્રી રમણ સોની, સુમન શાહ, વશરીર્ પાંચાલ તથા
અજયવસિંહ ચૌહાણની વવવેચનાએ અને કવવશ્રી હરીશ મીનાશ્રુ તથા
વમત્રોના ભાવભયાષ આયોજને સમગ્ર ઉપક્રમને યાદગાર બનાવ્યો.

વર્ષ ૨0૧૪નો નરવસિંહ મહેતા એવોડષ કવવશ્રી હરીશ મીનાશ્રુને
તા.૮ ઓ્ટોબરના રોજ ચગરનારની ગોદમાાં આવેલ રૂપાયતન ખાતે
પ ૂજ્ય મોરારરબાપુના વરદ હસ્તે અપષણ થયો. વવશેર્ વ્તવ્ય શ્રી
રાજેશ પાંડયાનુ,ાં વવશેર્ ઉપસ્સ્થવત સવષશ્રી રઘુવીર ચૌધરી તથા
લાભશાંકર પુરોરહતની તથા સાંચાલન શ્રી પ્રણવ પાંડયાનુ.ાં શરદ
પ ૂનમની રચળયામણી સાાંજને સવષશ્રી પીય ૂર્ દવે અને ચબહાગ
જોર્ીના સ્વરોએ વધુ રસમય બનાવી અને સુશ્રી નુપ ૂર બુચની
માંડળીએ ન ૃત્યની રાં ગોળી પ ૂરી. આયોજન આદ્યકવવ નરવસિંહ મહેતા
સારહત્યવનવધનુ.ાં

O

તમે મને જે નરવસિંહ આપ્યો છે એ બહુ મોટો છે , મારે એને નાનો કરીને લઈ જવો પડશે, કારણ કે
મારા ઘરમાાં એટલી જગ્યા નથી : હરીશ વમનાશ્રુ (નરવસિંહ મહેતા એવોડષ

સ્વીકારતી વેળા)

આઈ.એન. ટી. દ્વારા એનાયત થતા વર્ષ ૨0૧૪ના કલાપી
એવોડષ પ્રવસદ્ધ ગઝલકાર શ્રી નયન દે સાઈને તથા શયદા
એવોડષ યુવા ગઝલકાર શ્રી ભાવેશ ભટ્ટને તા. ૧૪ ઓગસ્ટના
રોજ મુબ
ાં ઈ ખાતે પ્રવસદ્ધ ગાયક મનહર ઉધાસના હસ્તે અપષણ
થયો.

O

O આપના પ્રવતસાદ......
બહુ જ સુદર,
ાં
બહુ બહુ જ સુદર
ાં આ વખતનો અંક છે યોગેશભાઇ, તમારા આ વનઃસ્વાથષ સારહજત્યક પુરુર્ાથષને સો સો
સલામ. સામગ્રી તો ઉત્તમ છે જ પરાં ત ુ એનુ ાં સમગ્ર ગોઠવણી-આયોજન ઉત્કૃષ્ટ છે . –અચભનાંદન - રજનીકુ માર પું યા

O

O વનસ્યાંદન'નો અંક

અદ્ ભુત થયો છે . કાવ્યોની પસાંદગી તમારી લાજવાબ હોય છે . કાચી કવવતાઓ અંગેની તમારી
.

અકળામણ ખ ૂબ વાજબી છે પણ લખનાર કરતાાં તે પ્રવ ૃવત્તને ચગાવનારા પણ ક્યાાં ઓછા છે ? – ભરત વત્રિેદી

O

ખ ૂબ સરસ અંક થયો છે .. આ અંકની કાવ્ય-પસાંદગી, વવશેર્તઃ ગઝલોનુ ાં ચયન ગમ્યુ ાં ...સારહત્યની ગુણવત્તા જળવાઈ રહે

છે , એ માટે તમને ચોક્કસ અચભનાંદન ઘટે છે . – દક્ષેશ કોન્રાક્ટર

O યોગેશભાઈ, ‘વનસ્યાંદન’ પ્રગટ

થાય એની રાહ જોતો હોઉં છુાં... શુભચ્
ે છાઓ – લલલત વત્રિેદી

O તાંત્રી-સાંપાદક શ્રી,

આપની સારહજત્યક વ્યથા આમતો સત્ય લાગે છે , છતાાં જે અત્યારે થઈ રહ્ુાં છે , તે પણ નોંધનીય છે . કાંઈક અંશે અનુભવી
ાં
સારહત્યકારો અને સારહત્યના આપ જેવા ભાવકોને વેવલાપણુ ાં લાગે એવુ ાં પણ થાય છે જ. પણ સુરત, અમદાવાદ, વડોદરા
અને આપના શહેર વેરાવળ વવગેરે સ્થળોએ સારી પ્રવ ૃવતઓ થાય છે . બાળકો ચાલતાાં શીખે ત્યારે તે સરખી રીતે ચાલી ના
શકે, એટલે ફેઈસ બુક ઉપર કે અન્ય સ્થળે યોગ્ય ના લાગે એવી રચનાઓ નવા વનશાચળયાઓ(!) દ્વારા આવવાની જ. કોઈ
પણ રીતે સાંવેદનાઓ સારહજત્યક ન હોય તો પણ એટલે જ આવકારવી રહી, કે જે સારુાં હશે અને એમાાં તથ્ય હશે તો ટકી
જશે. વડોદરામાાં સ્વ. ઉવમિલાબેન માકષ ન્ડભાઈ ચેરરટેબલ ટ્રસ્ટ દર મરહને 'એક કવવ એક સાાંજ' નામનો કાયષક્રમ કરે છે , જેમાાં
જાણીતા અને ઓછા જાણીતા એવા કવવઓને આમાંત્રી એમનાાં કાવ્ય-ગઝલ પઠન અને કાવ્યયાત્રાના અનુભવોને
ાં
માણવા
સૌને વનઃશુલ્ક આમાંત્રણ હોય છે . આ રીતે ઘણી સાંસ્થાઓ કાયષ કરે છે , એટલે સારહત્યના દરે ક પાસાને પ્રોત્સાહન મળે છે .
આપે આપના 'વનસ્યાંદન' દ્વારા ખ ૂબ જ સુદર
ાં અને આવકારવા લાયક પ્રયત્નો કયાષ જ છે . દર વખતની જેમ, આ અંક જુલાઈઓગસ્ટ નો અંક પણ વાાંચી આનાંદ થયો. લગભગ બધી જ બધા પ્રકારની ગઝલો, કવવતાઓ ગમી. મનુભાઈ પાંચોલી, 'દશષક'
ુ ુ ર્ોત્મ મેિા ા
વવર્ેના લેખથી નવુ ાં જાણવા મળ્યુ.ાં Gwladys Rose ના ચચત્રો ગમ્યાાં. અચભનાંદન, - પર

O ખોબલે

ખોબલે શાબાશી! નવો અંક અવનવી સજાવટ સાથેનો હમણાાં મળ્યો; બધી રીતે ‘મસ્ત’. તમે પણ મસ્તરામ બની

આમ ગુલાલ ઉડાડો છો ! . – રમેશ શાિ

O નરવસિંિ મિેતા એિો ષ - ૨0૧૪ : એક કોલાજ

ફોટો સૌજન્િ શ્રી િરે શભાઈ સોની, જૂનાગઢ

આપણી સાહિત્િ-ધરોિર

ુ ાદક. (૧.૧.૧૮૯૨ - ૧૫.૮.૧૯૪૨)
દે સાઈ મિાદે િ િહરભાઈ, ‘વત્રલોચન’: ચહરત્રલેખક, ાિરીલેખક, અનિ
મિાદે િ દે સાઈ: જન્મ સરસ ( જજ. સુરત )માાં. પ્રાથવમક વશક્ષણ જુદાાં જુદાાં ગામોમાાં. માધ્યવમક વશક્ષણ સુરતમાાં અને

ઉચ્ચ વશક્ષણ મુબ
ાં ઈની ઍન્લ્ફન્સ્ટન કૉલેજમાાં. બી.એ. એલએલ.બી. થઈ અમદાવાદમાાં વકીલાતનો આરાં ભ કરે લો; પણ સફળ

ન થતાાં સરકારી ખાતામાાં જોડાયેલા. ત્યારબાદ ગાાંધીજીથી પ્રભાવવત થઈને ૧૯૧૭ થી તેમના અંતેવાસી.સારહત્ય અકાદમીનો
૧૯૫૫નો પુરસ્કાર. કારાવાસમાાં હૃદય બાંધ પડવાથી પ ૂના ખાતે અવસાન.

તેઓ વવશેર્ જાણીતા છે એમના ડાયરીલેખનને કારણે. ૧૯૪૮માાં ‘મહાદે વભાઈની ડાયરી’ – ભા.૧ પ્રકાવશત થયા પછી

ક્રમશઃ ૧૯૮૦માાં ભા.૧૭ પ્રકાવશત થયેલો છે . ખાસ કરીને ગાાંધીજીની રદનચયાષ -જીવનચયાષને આલેખતી આ ડાયરી
મહાદે વભાઈની સ ૂક્ષ્મ વનરીક્ષણશસ્્ત અને ભાવવાહી રસાળ શૈલીની અચભવ્યસ્્તશસ્્તનુ ાં ઉદાહરણ છે .

આ ઉપરાાંત ‘અંત્યજ સાધુનદ
ાં ’ (૧૯૨૫), ‘વીર વલ્લભભાઈ’ (૧૯૨૮), ‘સાંત ફ્રાાંવસસ’ (૧૯૨૪) અને ‘બે ખુદાઈ ચખદમતગાર’
(૧૯૩૬) એમના ચરરત્રગ્રાંથો છે . ‘મૌલાના અબ્દુલકલામ આઝાદ’ (ચાંદ્રશેખર શુ્લ સાથે, ૧૯૪૬)પણ એમનો ચરરત્રગ્રાંથ છે .
ુ ’ (૧૯૨૩)માાં અમદાવાદની વમલમજૂરોની લડતનો ઇવતહાસ
સ્વરાજ આંદોલન વનવમત્તે એમણે લખેલા ગ્રાંથો પૈકી ‘એક ધમષયદ્ધ

આલેખાયેલો છે ; ‘બારડોલી સત્યાગ્રહનો ઇવતહાસ’ (૧૯૨૮) અને ‘ગોખલેનાાં વ્યાખ્યાનો’ (૧૯૧૬) પણ હકીકતોને ભાવવાહી

રીતે રજૂ કરતા હોઈ ધ્યાનાહષ છે . બારમી ગુજરાતી સારહત્ય પરરર્દમાાં પત્રકારત્વ વવભાગના પ્રમુખપદે થી આપેલ ુાં વ્યાખ્યાન
‘વ ૃત્તવવવેચન અને વ ૃત્તવવવેચકો’ (૧૯૩૬) એમની સ્વાધ્યાયવનષ્ઠાનાાં ઉદાહરણરૂપ છે . ‘તારુણ્યમાાં પ્રવેશતી કન્યાને પત્રો’
(નરહરર પરીખ સાથે, ૧૯૩૭) તથા ‘ખેતીની જમીન’ (માતષન્ડ પાંડયા સાથે, ૧૯૪૨) એમના એ વવર્યના પ્રકીણષ ગ્રાંથો છે .

‘ચચત્રાાંગદા’ (૧૯૧૫), ‘પ્રાચીન સારહત્ય’ (નરહરર પરીખ સાથે, ૧૯૨૨), ‘ત્રણ વાતાષઓ’ (૧૯૨૩) અને ‘વવરાજવહ’ુ (૧૯૨૪)
એમના અનુવાદો છે . ‘મારી જીવનકથા’ (૧૯૩૬) જવાહરલાલ નહેરુની આત્મકથાનો અનુવાદ છે . મ ૂળ ભાવ ક્યાાંય ખાંરડત ન
થાય એની પ ૂરી કાળજી રાખીને રસાળ શૈલીમાાં તેઓએ કરે લા આ અનુવાદો લોકવપ્રય નીવડેલા છે .

‘ગાાંધીજી ઇન ઇન્ન્ડયન વવલેજીસ’ (૧૯૨૭), ‘વવથ ગાાંધીજી ઇન વસલોન’ (૧૯૨૮), ‘ધ સ્ટોરી ઑવ બારડોલી’ (૧૯૨૧),

‘અનવધી ઑવ વધાષ’ (૧૯૫૩) જેવા એમના અંગ્રેજી ગ્રાંથોમાાં અંગ્રેજી ભાર્ા પરના એમના પ્રભુત્વનો પરરચય મળી રહે છે .
ઉપરાાંત, ગાાંધીજીનાાં પુસ્તકોના અને વ્યાખ્યાનોના એમણે કરે લા ઘણા અંગ્રેજી અનુવાદો પણ પ્રકાવશત થયેલા છે .
( વવકીપીરડયા પરનુાં શ્રી બળવાંત જાનીનુાં લખાણ )

