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ભાષા સાહહત્યન ું અભભન્ન અંગ  

વાહશત્મ બાા વાથ ેઅભબન્ન યીત ેજડામેરી છે. મૂ ત લાણી અને અથથન ું વાય જ્મ જેલી યીત ેછે તેલી યીતે બાા 
વલના વાહશત્મ નથી અને વાહશત્મ વલનાન ભાનલી શ  વભાન છે એલી વુંસ્કૃતની ઉક્તતને ચહયતાથથ કયે છે. વાહશત્મ 
ભાત્ર બાાની નીજ છે. બાાને વાહશત્મના વુંદબ ેઅને બાાને બાાના વુંદબે તાવલા જેવ ું છે ણ અશીં ભાયે 
બાા વળક્ષણ અન ેવાહશત્મ વળક્ષણની ચચાથ કયલી છે.  

વો પ્રથભ બાાની લાત કયીએ ત 'આહદરક' નાભના ભેગેજીનભાું પ્ર. આનુંદક ભાય લવાલાન રેખ છે તેભાું 
આેરી ભાહશતી મ જફ " ઈ. વ . 1956ની લસ્તીગણતયી મ જફ બાયતભાું 1652 બાાઓ શતી. આજે 243 
બાાઓ ળે યશી ગઈ છે. અથાથતૌ છેલ્રા ચાયેક દામકાઓભાું બાયતભાું 1418 બાાઓ લપૂ્ત થઈ ગઈ છે. 
ગ જયાતભાું લડદયા ળશયેભાું કામથયત બાા-વુંળધન અને પ્રકાળન કેન્દ્રએ કયેરા વલેક્ષણભાું 800 જેટરી બાાઓ 
બાયતભાું જીલીત શલાના પ્રભાણ ભળમાું છે. લપૂ્ત થમેરી અથલા ભયણાવન્ન ભટાબાગની બાાઓ આહદલાવી 
બાાઓ છે. બાાઓન ું આટરાું ભટા પ્રભાણભાું લ પ્ત થવ ું વાભાજજક લૈવલદ્ય ફાફત ેસ્લમું એક ભચિંતાન વલમ છે. 
એક બાાના લ પ્ત થલાની વાથે જ જે તે બાા-વમ દામન ું ાયુંહયક જ્ઞાન, વલજ્ઞાન, ખેતી-શ ારન, 
લનવવ(ઔવધ) વલદ્યા, કા, વાહશત્મ, કવફ, ભચિંતન, યીતહયલાજ, ભનયુંજનના વાધન, યુંયાગત વલવધવલધાન 
લગેયે ખતભ થઈ જામ છે. આલી ક્સ્થવતભાું આગુંત  ક બાાઓન ું જ્ઞાન અને ડશાણ તાન ું કયલાની ક્સ્થવત આલી 
ડે છે. બાાના ખતભ થઈ જલાની વાથે જે તે વમ દામ તાની ાયુંાહયક ઓખ ગ ભાલી દે છે.” 

વળક્ષણના વલકાવના ત્રણ તફક્કાઓ પ્ર. ભનસ ખ વલ્રા જણાલે છે. તેભાું બાાને વળક્ષણના અવલબાજ્મ અંગ 
તયીકે ત ગણાલે જ છે, વાથે વાથ ેવર્જનાત્ભકતા એટર ેકે કઈણ કા અને એભાું ણ વાહશત્મકાન ભહશભા 
જણાલ ેછે. ભાનલતાન વલકાવ, વર્જનાત્ભકતાન વલકાવ અન ેજે કુંઈ કયીએ તે શ્રેષ્ઠ કયીએ તેના ય બાય મકેૂ છે. 

ગણેળ દેલીન મૂ અંગ્રેજી રેખ 'બાાન ું સ્લત્લઃ જ્ઞાન, વભાજ અને લાકૌ ભ્રુંળ' ન અન લાદ કાનજી ટેર અન ે
રૂારી ફકથએ કમો છે. તેભા એભણે બાા વલળે ફહ  જ વલસ્તાયથી છણાલટ કયી છે. એભણે કહ્ય  છે કે "વર્જનાત્ભક 
અભબવ્મક્તતની બાયતીમ યુંયાઓભાું વાહશજત્મકભાું વવભખત અન ેભોભખકન વભાલેળ છે. આ ફને્ન જ દા કયલા જતાું 
એકન કે ફેઉન શાવ થામ છે.” એભ કશીન ેલાણીની ચચાથ, રેખન, શસ્તરેખન, ભોનની બાા, ભનની બાા, 
કથનની લાતાથ, વલચાયધાયા, વર્જકતા ય બાય મકેૂ છે અને આખયે બાાના અક્સ્તત્લ વાથે જડામેરી વઘી 
ફાફતન ેએક તાુંતણે ગ ૂુંથલાન પ્રમવ કયે છે. 

બાા એ વાહશત્મન ું સકૂ્ષ્ભ ઉાદાન છે, જે ળબ્દ વાથ ેજડામેલ ું છે. ળબ્દની વાથે લણથ કે અક્ષય કશીએ છીએ તે છે. 
જ્માયે ળબ્દન ું કે અક્ષયન ું ઉચ્ચાયણ થામ છે ત્માયે તેભાુંથી નાદ ઊબ થામ છે અને આ નાદન ું વૌંદમથ એ લાણીન ું 
વોદમથ છે. વાહશત્મ એ આભ ત વલચાયની નીજ છે. વલચાયની હયશ દ્ધતા એ બાા દ્વાયા ઘડામ છે અને બાા 
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દ્વાયા અભબવ્મતત થામ છે. ભાયા આ ેયભાું ગ જયાતી બાા અને ગ જયાતી વાહશત્મને કેન્દ્રભાું યાખીને કેટરાક 
ઉદાશયણ અન ેતાયણ આલાભાું આવ્મા છે. 

લાત બાા અને વાહશત્મની છે. બાા એ કેલ વ્મલશાય ઉમગી વાધન નથી ણ તેનાથી આણી 
યુંયા અન ેવુંસ્કૃવત જીલુંત ફને જ છે. ભાતબૃાાને ભેલ ું ગોયલ અને ભાતબૃાાભાું યચાતા વાહશત્મ ભાટેન 
આણા પ્રત્મેક ગ જયાતીન ધભથ શ ું શમ ળકે ? આજે ફરાતી – રખાતી ગ જયાતીને આણે પ્રેભાનુંદના વભમથી 
એટર ેકે વત્તયભી વદી આવાવના વભમગાાથી ઉમગ કયી યહ્યા છીએ. તે લૂે અભ્રુંળ અને જૂની વિભી 
યાજસ્થાની તયીકે ઓખાતી આણી બાાન ું શ દ્ધરૂ આજની ગ જયાતી છે. આજે આણે આણી બાા અને 
વાહશત્મન વલચાય કયીએ ત ચાય ળતકના વભમ છી ણ ભબન્ન ભબન્ન પ્રદેળ મ જફ પ્રાદેવળક ફરીન વ્મા 
જલા ભે છે. બાા યથી ફરીભાું આલી ગમાને ! ણ આણે ભાત્ર ગ જયાતી બાા રખાતી અને ઉમગભાું 
રેલાતી, લતથભાનત્ર અને વભાચાય ભાધ્મભ દ્વાયા જનવમ દામ સ ધી શોંચતી બાાન વલચાય કયલ યહ્ય. 
ભધ્મકારીન કવલ વળયભભણ પે્રભાનુંદે તાની બાાના ગોયલ ભાટે ાઘડી નહશ શયેલાની પ્રવતજ્ઞા રીધેરી. 
(ાઘડીન ું મલૂ્મ આજે કેટલ ું વભજાળે, ખફય નહશ) ત્માુંથી નભથદ અન ેભશાત્ભાગાુંધી સ ધી આલતા કળ શાુંકત 
કવળમ ણ વભજી ળકે તેલી બાાના વાહશત્મની જીકય કયેરી. આ વઘી ફાફતના અલરકન યથી આણે 
એલા તાયણ ય આલલાન ું યહ્ય ું કે આજે આભ વમ દામ કે આભ ગ જયાતીભાું કેટલ ું અને કેવ ું ? 

બાા અન ેવાહશત્મના વુંલધથન ભાટે કેટકેટરા વલદ્વતજનએ અથાગ પ્રમાવ અને પ્રમત્ન કમાથ છે. આજે 
આણે ત્માું ‘વાથથ ગ જયાતી જડણીકળ’ની જડણીને ભાન્દ્મતા પ્રાપ્ત થઇ છે. ઉયાુંત ઊંઝાની જડણી, 
રકવભરાની જડણી વલળે ણ ખાસ્વી તયજડ થઇ. હયણાભસ્લરૂ આજે જેટરી ગુંબીયતા ગ જયાતી બાાની 
જડણી ભાટે રેલાલી જઇએ તેટરી રેલાતી નથી. એવ ું વતત રાગ્મા કયે છે. ળાા-કૉરેજ કક્ષાએ બણાલતા 
ગ જયાતી ભાધ્મભના ાઠય સ્તક અને ગ જયાતી વાહશત્મના ાઠય સ્તક ણ આ તફક્ક જલા જઇએ. વાહશત્મ 
સ્લરૂભાું યચાતી કૃવતઓ અન ે તેના નીલડેરા વર્જક અને પ્રકાળક આ ફાફત ગુંબીય જરૂય છે ણ કેટરાક 
લતથભાનત્ર અન ેવાભવમકની બાાન ેઅશ દ્ધ ગ જયાતી કશીશ ું કે ફરચારની ગ જયાતી કશીશ ું ? આ લાતની 
નોંધ એટરે રેલી જઇએ કે આટઆટરાું લો છી ણ તેના ભાટે વાહશજત્મક વુંસ્થાઓ કે વયકાય, વલશ્વવલદ્યારમ 
કે વલદ્યાીઠ બવલષ્મભાું શ ું કયી ળકે ? કેલી યીતે કાભ થઇ ળકે ? 

ગ જયાતી બાાની લાત આલે ત્માયે જડણીન પ્રશ્ન ણ જડામેર જ યશ ે છે. ‘વાથથ ગ જયાતી 
જડણીકળ’ના વુંદબ ેગાુંધીજીએ કહ્ય ું કે, “શલ ેછી કઇને સ્લેચ્છાએ જડણી કયલાન અવધકાય નથી” વાહશત્મની 
બાાએ ણ ચક્કવ પ્રકાયની જડણીન સ્લીકાય કયેર છે. કળની કાભગીયી ભાટે ગજૂયાત વલદ્યાીઠન ે
ભફયદાલલી યશી. જડણી અને નતૂન ળબ્દ વનભાથણની પ્રહિમા વતત ચારતી પ્રહિમા છે. આણે જાણીએ છીએ તે 
પ્રભાણ ેઆણી બાાભાું કેટરામે વુંસ્કૃત, તત્વભ, દેશ્મ, પાયવી, અંગ્રેજી ળબ્દ રૂઢ થમેરા છે. યજફયજના 
વ્મલશાયભાું ણ આલા અવુંખ્મા ળબ્દન ઉમગ આણે વશજતાથી અને વયતાથી કયીએ છીએ. 

બાાની લાત કયીએ છીએ ત્માયે રખાતી અને ફરાતી બાા, જેભાું વાહશત્મ વર્જનને યેૂયૂ અલકાળ છે. 
કાન ું આભબજાત્મ વૌંદમથ બાા દ્વાયા પ્રગટે છે. ફરચારની બાા અને વાહશત્મની બાાને આણે સ્ષ્ટ ણે 
જ દા ાડી ળકીએ છીએ. વાહશત્મભાું ખભાું રેલાની બાાન ભહશભા વાહશત્મવર્જકની આગલી અન ેતીકી નીજ 
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છે. વાહશત્મની બાાના ભાધ્મભથી ઘટના, ાત્ર, લાતાલયણ અને જીલુંતતા પ્રગટાલલાન સ મગ વાહશત્મકાય 
ાવે છે.  

                                                આણી પ્રાચીન, ભધ્મકારીન કે અલાથચીન કવલતા-વાહશત્મ બાાના વનખાયની અભતૂલૂથ ઘટના ગણાલી 
ળકામ. કવલતા-વાહશત્મભાું પ્રગટત ળબ્દ એ બાાની ઉત્તભત્તભ અભબવ્મક્તત છે. વર્જકે વર્જકે બાાન ું ત જ દ  
તયી આલે છે. એન ેઆણે વર્જની ળૈરી ગણીએ છીએ ણ એ લાસ્તલભાું વર્જકની બાાળૈરી છે. દયેક વર્જક ાવ ે
એભના વાહશત્મની આગલી કડી શમ છે, જે બાા દ્વાયા ઓગીને એકરૂતા વવદ્ધ કયે છે. બાાના અલનલા ઘાટ 
કવલતા, લાતાથ, નલરકથા, વનફુંધ. ચહયત્રવાહશત્મ, નાટક લગેયે સ્લરૂના ભાધ્મભથી બાાન ેનલ ઘાટ ભે છે. 

વાહશત્મભાું પ્રમજાતી બાાની લાત કયીએ ત તેભાું આલતા પ્રતીક, પ્રવતરૂ, કલ્ન, અરુંકાય, છુંદરમ, 
કશલેત, રૂહઢપ્રમગ, દ્વદ્વર ક્તતઓ, ળબ્દળક્તત, કાવ્મગ ણ, ગદ્યની આગલી તયેશ લગેયે દ્વાયા વાહશત્મની ઉજ્જલતા 
વવદ્ધ કયલાની પ્રય ક્તત રેખે વર્જક તેને ખભાું રે છે. વાહશત્મન ું વૌંદમથ આખયે ત તેની બાા દ્વાયા ઉજાલી 
ળકામ છે. જ્માયે વળક્ષણભાું તેન વ્માક ઉમગ થામ છે ત્માયે વળક્ષણને વુંલેદનળીર ફનાલી ળકીએ છીએ. 
કાવ્મની એક જ ુંક્તત દ્વાયા બાલ સ્થાવત થામ છે. તેન વનયાભમ આનુંદ વાહશત્મન વલળે તથા તેની ઉરબ્બ્ધ 
ગણાલી ળકીએ. 

નયવવિંશ-ભીયાની બક્તતકવલતા, અખા-ળાભના છપ્ા, પ્રેભાનુંદના આખ્માન કે દમાયાભની ગયફી, 
દરત-નભથદની કવલતા કે વનફુંધન ું ગદ્ય, વયસ્લતીચુંર, બર ુંબર જેલી નલરકથા, ફ. ક . ઠાકયના વૉનેટ, 
ન્દ્શાનારારની ગીતકવલતા, કાન્દ્ત-કરાીની કવલતાની આશરાદકતા, ગાુંધીજી-કાકાવાશફેની ગદ્યછટા, સ ુંદયમૌ - 
ઉભાળુંકયની કાવ્મફાની, મ નળીની ઐવતશાવવક નલરકથા, ય. લ. દેવાઈની કથાયવની અભીછાુંટ, યા. વલ. ાઠક – 
ધભૂકેત  ની લાતાથઓભાું આલતી બાાની ઝરક, ભેઘાણી-ન્નારા ટેરની પ્રાદેવળક રશકેાલાી બાા, દળથક, 
ભહડમા, ેટરીકયની વાભાજજક વનવફત, યાજેન્દ્ર-વનયુંજનની કવલતાની વૌંદમથમ ગ્ધ દાલભર, સ યેળ જાીની 
ફદરાતી વાહશત્મની નલી બાા, ભધ યામ, યાલજી, ભભણરાર, ફક્ષી, ભચન  ભદી, રા.ઠા., વવતાુંશ  મળચ્શ્રુંર, 
ચુંરકાન્દ્ત ળેઠ, ચન્દ્રકાન્દ્ત ટીલાા, સ ભન ળાશ, ભનજ ખુંડેહયમા, યભેળ ાયેખ, અનીર જી લગેયે વર્જકની 
ગદ્ય-દ્યભાું વલશયતી બાાના અલનલા અને અનલદ્ય સ્લરૂએ બાાન વનખાય અને એ દ્વાયા વાહશત્મના વળખ 
સ ધી શોંચલાની ભથાભણ તથા વળક્ષણના ભાધ્મભ રેખે તેન બયયૂ ઉમગ કયી ગ જયાતી બાા-વાહશત્મન ું નવ ું 
નજયાણ ું યજૂ કય ું છે.  

લાત આગ ચરાલીએ ત બાા જેલી જ હયક્સ્થવત બાાભાું યચાતા વાહશત્મની છે. કવલતા આનુંદન 
માથમ જ શલ જઇએ. લાતાથ કે નલરકથાભાુંથી કશ ુંક બાથ ું નીજવ ું જઇએ. આ ફધી જ ફાફતન ેઆભ 
વમ દામ સ ધી શોંચાડલા ભાટે આજે આણા ભાધ્મભની ભવૂભકા શ ું શમ ળકે. તાજેતયભાું જ આલા પ્રકાયની એક 
કાભગીયી દળથક પાઉન્દ્ડેળન અને ગ જયાત વાહશત્મ અકાદભીના વશમગથી શ્રી ભનસ ખ વલ્રાના વુંમજન તે અને 
આદયણીમ યઘ લીય ચોધયીના ભાગથદળથન તે ગ્રાભબાયતની અભયા ય મ કાભે લાુંચન-રેખન વળભફય મજામ. 
જેભાું ગ જયાતબાયના ાુંત્રીવેક નલય લક-ય લતીએ બાગ રીધ. તેભાુંથી ઘણ ું જ નીજી આલળે તેલી આળા છે. 
કાયણ કે સઝૂલૂથક, ઝીણલટબય ું કાભ થામ છે. એક તફક્ક આણે ત્માું એલ શત કે ધાયાલાહશક નલરકથાની 
ફરફારા શતી. ભચત્રરેખા કે અભબમાન, જન્દ્ભભવૂભ કે ફૂરછાફ જેલા વાભવમક-ત્ર દ્વાયા ઘણી નીલડેરા વર્જક 
ભળમાું અને ગ જયાતી લાચકલગથએ પ્રેભ ણ આપ્મ. ઉયાુંત ગ જયાતભાું અને અન્દ્મ બાી યાજ્મભાું ણ 
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વયકાયી કામથિભ અંતગથત કે વાહશજત્મક વુંસ્થાઓ દ્વાયા બાા, વાહશત્મ, વળક્ષણ વલકાવના અનન્દ્મ કામથિભ થતા જ 
યશ ે ચે અને એ દ્વાયા જાગવૃત કેવભાજ ઉમગી કામો થતાું શમ છે. આજે આ હયક્સ્થવત ફદરાઇ ગઇ છે. 
ટેભરવલઝનનન અવતયેક, મુંત્રલત જીલનળૈરીને કાયણ ેહયણાભ જ દ ું જ જલા ભે છે. બાા અન ેવાહશત્મન ે
આભાાઁથી કેલી યીત ે મ તત કયવ ું ભટ પ્રશ્ન છે. ભચિંતાન વલમ ત એ છે કે આલનાયા વભમભાું બાા અન ે
વાહશત્નય ું ગોયલ આણે વહ  વાથે ભીને કેલી યીતે કયી ળકામ.  

બાા વાહશત્મન ઉમગ જ્માયે વળક્ષણ વાથે જડામ છે ત્માયે વળક્ષણન ું ભાધ્મભ ભાતબૃાા શમ તે 
ઈચ્છનીમ છે. ામાના વળક્ષણભાું વાહશત્મા દ્વયા જ્ઞાનાવના અને ભાહશતી તથા વુંસ્કૃવતન ું વીધ  વાદ  આદાન-
પ્રદાન ભાતબૃાા વળક્ષણ દ્વાયા થવ ું જઈએ. આણી બાાના વુંલધથન ભાટે, વાહશત્મ ભાટે અન ે વળક્ષણ ભાટે 
બાાભાું ફરવ ું, રખવ ું, લાુંચવ ું, વલચાયવ ું એ હિમા વનયુંતય ચાર ેત બાા, વાહશત્મ અને વળક્ષણન વુંગભ અલશ્મ 
છે. 
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