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ભાષા,બોલી અને શ�દના વૈિવ�યથી ભર� ભર� �િૃત ‘માનવીની ભવાઇ ’

પ�ાલાલ પટ�લ�ું સ�ક�વ વૈય��તક �િતભાથી �ગટ��ું હ� ુ.ંતેમનો સ�નિપ�ડ ઉ�ર�જુરાતનાં સમાજ,પ�રવેશ,હવા,પાણી,બોલી,ર�િત�રવાજ અને
ભાષાથી ઘડાયેલો છે.એ સમાજનાં લોકો � ભાષા,બોલી બોલતા હોય,તે ભાષા-બોલીમાં ‘માનવીની ભવાઈ’ �વી �ચરં�વી �ૃિત આપીને પોતાની તથા
�જુરાતી ભાષાની તાકાત દ�શ અને �ુિનયા સમ� �કૂ� આપી છે.સ�કના હ�તે �યો�યેલ શ�દ �યવહારની સામા�જક સપંિ��પ રહ�તો નથી,પરં� ુ તેના
પર સ�ંકારપટ ચડતાં તે સા�હ�યભાષા બને છે.�યાકરણ અને કોશની ભાષા સા�હ�યકારની ભાષા નથી. ‘કોશ’માનો શ�દ કોલસો છે.સા�હ�ય શ�દ અ��ન
છે,સ�ક� પોતાની �િતભાથી �તુાશન �ગટાવી નવો જ �કાશ અને નવી ઉ�મા સાથે ભાષા વૈિવ�યથી ભર�ને �ૃિતને �વતંતા બ�ી છે.

‘માનવીની ભવાઈ’ �ૃિતમાં પ�ાલાલની િવિશ�ટતા એ ગણાવી શકાય ક� તેમણે �યવહારની ભાષાને તેનાં �વાભાિવક સ�દય� સાથે અ��ુિૂતના �ડાણ �ારા
ન�ું �પ આ��ું છે.આથી જ �ૃિતની ભાષાનો શ�દ વા�તવથી વધાર� ન�કનો અ�ભુવાતો હોય છે.�ૃિ�મ લાગતોનથી.�ૃિતમાં સ�ં�ૃત ત�સ�,્

�હ�દ�,અરબી,ફારસી,��ે�,રાજ�થાની છાટંવાળ� �જુરાતી અને ઉ�ર �જુરાતની તળબોલી તેની કહ�વત,��ઢ�યોગ,દોહરો,ગીતો સાથે આવીને નવો�મેષ
�ગટાવે છે

તેમણે �યો�લા તળપદા શ�દોમાં સ�ંકુત �યજંનનો િવ�લેષ થવાની ઉ�ચારણનીખાિસયત‘ર��વે’(ર�લવઈ),‘�ાપ’(શરાપ),‘�વગ�’(સરગ),‘�વાથ�’
(સવારથ),  ‘શા�’(શાસતર),‘અ�ર’(અ�ખર)�વા શ�દોમાં જોઈ શકાય છે.આ ઉપરાતં  ‘હ’નો લોપથવા� ુવંલણપણ‘લોહ�’(લોઈ),‘વ�ુ’ં(વઉ),‘ક�’ુ

(કઉ),‘�હસાબ’(ઈસાબ),‘�ુ’ં(�),વગર� �વા શ�દોમાં તથા ‘િવચાર’(વચાર),‘િવ�ન’(િવઘન)�વા શ�દોમાં આ�ય �વર નો લોપ થયેલો જોઈ શકાય છે.

��ે� શ�દો�ું દ��ય ઉ�ચારણ આ �ૃિતને નાવી�ય બ�ે છે.�મ ક�,‘અટલીસ’(એટલી�ટ),‘�ગર�શ’(��ેજ) તો સાથે સાથે ‘ક�સ’ �વા ��ુધ ��ે� શ�દ
પણ �યો�યો છે.આ ઉપરાતં ‘અ�છા’,‘અપને-અપને’,‘ઇધર’,‘ઉધર’,‘ઈતની’,‘�કતના’�વા �હ�દ� ભાષાના શ�દો અ�ધુ ગામ�ડયા બાવા�ના �ખુે �કુ�ને
પા�ને �વતંતા આપી છે.તો ‘અળે! ળામ ળામ’(અર�!રામ રામ)�વા પારસી બોલીના શ�દોમાં પ�ાલાલ પટ�લ પા�નો પ�રચય આપવા કરતા,ંતેના
પા�ને તેની બોલી,ર�ત�રવાજ,રહ�ણીકરણી,પહ�રવેશથી �તે જ અ�ભ�યકત થવા દ�ધા છે.

�ૃિતમાં દ��ય ભાષા-બોલીની સાથે સ�ં�ૃત ત�સ�્ શ�દો �વા ક�,‘અગ�ણત’,‘અગ�ય’,‘ઉ�ચત’,‘વ��થળ’,‘વાન��થ’,‘��ુલપ�’...વગર� �વા શ�દો
નવલકથાને પાને પાને �ગટ થાય છે.છતાં તે નવલકથાના કથા�વાહમાં �ાયં અડચણ�પ બનતા નથી.તો ‘વણઁ’,‘ઉ�ણી’,‘ક�ડ�’,‘ખડઁ’,‘ગાઉ’,‘જખ’,�વા
�ા�ૃત-અપ�શં શ�દો પણ અવતયા� છે.ત�્ઉપરાતં  ‘ખાસડા’,‘અડસ�ો’,‘��ુો’,‘આઇ’,‘આઈયા’�વા શ�દો ભાષા સ��ૃ�ધ વધારો છે. ભારતીય ભાષા
િસવાયની અ�ય ભાષાઓમાં  ‘અ�લ’,‘આખર�,‘આલમ’,ઈ�રો’,‘ઈમાન’,‘તકદ�ર’,‘િસકલ’  �વા અરબી શ�દો અને
‘અફ�ણ’,અલબ�’,‘ગરદન’,‘ચરબી’,‘ચલમ’,‘દ�વાર’,‘બદન’,‘લગામ’...�વા ફારસી શ�દો પ�લાલ પટ�લની કોઠા �ઝુની ઓળખ છતી કર� છે. .

પા�ાલાલ પટ�લ આમેય ગામડાના માણસ એટલે તેમના સા�હ�યમાં ગોર,ગોલા,ઘાચંી,ધોબી,નાઈ,રબાર�..�વા તેર તાસંળ� અને અઢાર�ય વણ�નાલોકો
સાથે બેસીને જમતા,રમતા અને ઝઘડો કરતાં આપણને નજર� ચડ� છે.વેર-ઝેર,વટ,વચન માટ� ધ�ગાણા કરતાં અને સમય આવે એકબી�ની મદદ� દોડ�
આવતા ભોળા માણસો છે..

પોતે �ૃિષ �વનનો આ�મા હોવાથી ખેતી અને �ીિત વગર રહ� શકતા નથી.આથી ખેતીના કામમાં ઉપયોગમાં આવતા ઓરણી,કોદાળ�,નેત�ું,પરોણો,હળ
�વા તમામ �ૃિષ શ�દો જોવા મળે છે.�બેમાતંા,કરશન(�ૃ�ણ),ગણેશ �વા ગામડાનાં ઘરે-ઘરે ��ૂતા દ�વો આવે છે.તો રાણો�ંુભો,ભોજો
�જુર,રા’ખ�ગાર,રાણકદ�વી વગેર� �વા લોકકથાના પા�ોનો સદંભ� ટાકં�ને ઘટના ક� �સગં એની પરાકા�ઠાએ પહ�ચાડ� �ૃિતને �વતં કર� છે. સ�કની સાચી
ઓળખ ભાવ અને ભાષાને કામે લઈને લ�ાથ�ને �ગટાવવામાં રહ�લી છે.‘માનવીની ભવાઈ’�ૃિતને પાને પાને લા��ણકતા જોઈ શકાય છે.

�મ ક�,◌ે

•ઉ�ણી – વા�યાથ�.- લાપસી રાધંીને કરવાની ઝાયણી.(ઉ�ણી).

લ�યાથ�.- �ુ�કાળના કારણે �ખૂ અને �ુ:ખથી પીડાતા લોકો �વતા ઢોરને માર�ને લોહ� પી,માસં ખાઈ તરસ િછપાવતા,�ખૂ સતંોષતા તે ર�તે આનદં
માનાવતાને ઉ�ણી કરતા.�.ૃ૨૯૩

કાળ�ચૌદશ-વા�યાથ�-તહ�વાર
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લ�યાથ� –અપ�કુિનયાળ �ી.

થ�ગ�ુ-ં વા�યાથ�.-કપડાં પર થ�ગ�ું માર�ુ.ં>

લ�ાથ� .- �વન મહા�સુીબતે પસાર કર�.ુ.

આવા અનેક શ�દો તારવીને નાની ��ુ�તકા પણ કર� શકાય.અહ� લા��ણક શ�દા�ૃિતની ઉ�ાતતા �ગટ કર� છે.આપણે �યાર� આ સમ� �ૃિતમાથી પસાર
થઈએ �યાર� લગભગ ૧૦૦થી વધાર� ��ઢ�યોગો મળ� આવે છે. �મ ક�,

આકાશ ચગડોળે ચડ�ુ ં* કાન ઉઘાડા રાખવા * રાફડો ફાટવો * �ગૂડાં ઉતાર� લેવા * ગામનાં ગધેડા ચારવા * અજવાળા થવા * અટક પર આવ�ુ ં*
અટકળ કરવી *અડસ�ો �હસાબ માડંવો * �ગારા સળગવા * હોળ�ની �ળો ફ�કાવી વગેર�.તો સાથે સાથે એવી કહ�વતો � આપણે ભા�યેજ સાભંળ� હોય
એવી કહ�વતો �વી ક�,.

રોટલા ઉપર ભા� ને વ�ુ તા�
* નછરવી છોડ� અને મોસડ� ભ�સ કો’ને અ’વાલી હોય
* વાવે ઘ� તાર� પાક� કોદરા
* લગામ વગરની ઘોડ�ને લાજ વગરની બૈર� કોઈને ન ગાઠં�
* ભાઈના વાડામાં ભવાયો ફ�ર�દરડ� ફર�

આવી તમામ કહ�વતો ઉ�ર�જુરાતનો આગવો પ�રવેશ �ખો સમ� ખાડો કર�છે.

આમ,આ�ૃિતમાં સ�ં�ૃતથી માડં�ને �હ�દ�,અરબી,ફારસી,�ા�ૃત,અપ�શં .

�વી તમામ ભાષાની સાથે સાથે ઉ�ર �જુરાતની આગવી લોકબોલીનો આપણને પ�રચય થાય છે. અહ� ભાષા,બોલી,પા�,�સગંો,અ�ભ�ય��તની ર�િત
અને શ�દો�ું વૈિવ�ય જોવા મળે છે.� આજના મા�હતી અને ટ�કનોલો�ના �ગુમાં પ�ાલાલ પટ�લ �વા કોઠા�જુવાળા સ�કની કલમની સફળતા ગણાવી
શકાય.એ વાત સાથે આખર� આપણે સહમત થ�ું જ ર�ુ.ંસમ� �િત વાચતા આપણને �ૃિ� અને કતા�ની ભાષા બોલીની બળકટતાનો પ�રચય થાય છે.

સદંભ� �થં ��ૂચ

(૧) ‘માનવીની ભવાઈ’ પ�ાલાલ પટ�લ
અઢારમી આ�િૃ�- ૨૦૦૮
�કાશક-સાધના �કાશન,અમદાવાદ
(૨)‘પ�ાલાલ પટ�લ : સ�ક શ�દકોશ ’ (‘માનવીની ભવાઈ’�ૃિ� સદંભ� )
�કાશક-પોતે
��ુુ�ડઝાઇનશૉપ,વ�લભિવ�યાનગર

*************************************************** 

�કુ�શ �પૂત ભાઈ કાનાણી
� ુ- િમલરામ�રુા તા.-તારા�રુ �.આણદં
િપ.૩૮૮૧૮૦ મો.૮૭૩૪૦૬૫૩૧૦

Copyright © 2012 - 2016 KCG. All Rights Reserved.   |    Powered By : Knowledge Consortium of Gujarat

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/humanity/issue17/Mukesh.php

2 of 2 16-02-2016 00:44


