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પ્રકાશકીય
શ્રીજોયન્દ્ર્જકડઠારીજલીખીર્જ‘શુાંજભાર્ાશુદ્ધ ીજઅભીયાનજએકજર્ુ ર્જ
ેે?’(૧૯૯૮)જ પુસ્ર્ીકાએજ ોડણ ીસુધારનાજ પ્રશ્નને જ એનાજ ઉચીર્જ
પરીપ્રે ક્ષ્યમાાંજમુકીજઆપ્યડજઅને જર્ેનીજર્ાકીકજવીચાર ાએજઅને કજલડકડનીજ
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દ્વીધાને જ નીરવકાશજ કરીજ દીધી.જ આજ પુસ્ર્ીકાએજ પડર્ાનુાં જ આગવુાં જ મુલ્યજ
ઉભુાંજકયુું .
આજ પુસ્ર્ીકાજ સદ્ જ વીચારપ્રચારકજ શ્રીજ મહે ન્દ્રભાઈજ મેઘા ીનીજ
નોરમાાંજવસીજગયાજવીનાજકે મજરહે જ?જએમ ે,જએજપુ સ્ર્ીકાજપ્રગટજજથયાજ
પેીજર્રર્જએનડજસાં ક્ષે પજકરીજ‘પરદ’ને જમડકલ્યડ.જ‘પરદ’માાંજએજનજેાપીજ
શકાયડ;જપ જમહે ન્દ્રભાઈએજએનીજએકજનકલજઉત્તમભાઈને જ મડકલેલીજર્ેજ
ર્રફજ હમ ાાંજ ર્ેમનીજ નોરજ પણર્ાાંજ એમને જ થયુાં જ કે જ શ્રીજ મહે ન્દ્રભાઈનીજ
વીશીષ્ટજ સુઝથીજ થયેલાજ આજ વીચારચયનનડજ લાભજ લેવડજ ોડઈએ.જ ‘જોડજ
મનજખુલ્લુાંજહડયજર્ડ’જ(ણીસેમ્દર,જ૧૯૯૮)માાંજપ જશ્રીજોયાં ર્ભાઈએજપુર્ીજ
રુપેજથડણુાં જલખેલાં ુ.જવીનાંર્ીજકરર્ાાંજશ્રીજમહે ન્દ્રભાઈએજર્ે નડજપ જસાં ક્ષે પજકરીજ
આપ્યડ.જ આજ રીર્ે,જ દન્ને જ પુસ્ર્ીકામાાંનાાંજ શ્રીજ ોયાં ર્ભાઈનાાંજ લખા ડનડજ
સાં ક્ષેપજઅહીંજપ્રકાશીર્જથાયજેે.
શ્રીજ મહે ન્દ્રભાઈએજ કે ટલુાંકજ ેડણ્યુાં જ ેે.જ ર્ેજ ઉપરાાંર્જક્ાાંકજ ક્ાાંકજ
શાબ્દીકજફે રફારડજપ જકયાતજ ેે,જોેનાથીજકડઈજવારજવક્ર્વ્યનાજભાર–સુરજ
સહે ોજદદલાયજેે.જશ્રીજમહે ન્દ્રભાઈનીજપસાં દગીને જોજમહત્ત્વનીજલેખીજેે,જ
ર્ેથીજ એવાજ ફે રફારડજ પ જ પ્રે મથીજ સ્વીકારીજ લીધાજ ેે .જ આજ રીર્ે,જ અહીંજ
ોયાં ર્જકડઠારીજવત્તાજમહે ન્દ્રજમેઘા ીજ ેેજ એમજકહે વાય.જમુળજવીચાર ા,જ
અલદત્ત,જોયાં ર્ભાઈનીજને જર્ેજયથાર્થજરહે જેે.
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સાં ક્ષેપનડજ શ્રમજ ઉઠાવવાજ માટે જ શ્રીજ મહે ન્દ્રભાઈનડજ અને જ એને જ
પ્રકાશીર્જ કરવાનીજ પરવાનગીજ આપવાજ માટે જ શ્રીજ ોયાં ર્ભાઈજ કડઠારીનાજ
અમેજઆભારીજેીએ..
–મધુ કાન્દ્ર્ાજગજ્ોર
May 21, 2000
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જોડણ ી-વ્યવસ્થામાાં પરીવર્તન
માટે લડકમર્ની કેળવ ી
૧. સુધારાવાદીઓ કોણ છે ?
‘ગુોરાર્ીજ ભાર્ાશુદ્ધ ીજ અભીયાન’ ને જ નામેજ ઓળખાર્ુાં જ અભીયાનજ
દળજ અને જ વે ગજ પકણર્ુાં જ ગયુાં , અને કજ જા ીર્ીજ અને જ નજ જા ીર્ીજ વ્યક્ર્ીઓજ
એમાાંજ ોડણાવાજલાગીજઅને જ પડર્પડર્ાનાજ જાર્ભાર્નાજસુધારાલક્ષીજવીચારડજરોુ જ
કરવાજ લાગી, એટલેજ રુઢીગર્જ વીચારડજ ધરાવર્ડજ વગતજ ચડાં ક્ડ. એમજ કહેવાવાજ
લાગયુાંજકે જભાર્ાશુદ્ધ ીજઅભીયાનજઅાંધાધુાંધીજફે લાવવાનડજએકજપ્રયાસજેે .

ર્ડ, ભાર્ાશુદ્ધ ીજ અભીયાનજ સાથેજ સાં કળાયેલાજ મા સડનીજ થડણીજ
ઓળખા જ કરીએ.

આજ અભીયાનનાજ મુળમાાંજ ેેજ રામીભાઈજ પટે લ.

લડકભારર્ીજ ગ્રામવીદ્યાપીઠનીજ કે ળવ ીજ પામેલાજ એજ અથતશાસ્ત્રનાજ અધ્યાપકજ
ભાર્ાનાજ ઘ ાાંજ અધ્યાપકડજ કરર્ાાંજ વધારેજ લગનીથીજ શુદ્ધજ ગુોરાર્ીજ ભાર્ાનીજ
ખેવનાજકરર્ાજરહ્યા,જએનાાંજઅને કજપાસાાંઓજવીશેજલખર્ાજરહ્યાજઅને જઘ ાાંજવર્ડ જત
સુધીજ માન્દ્યજ ોડણ ીવ્યવસ્થાનાજ પુરસ્કર્ાતજ ર્થાજ પ્રચારકજ દનીજ રહ્યા. એમનડજ
ઉત્સાહજસાચીજ ોડણ ીજમાટે જવીદ્યાથીઓને જ ઈનામડજઆપવાજસુધીજવીસ્ર્યડ જત ેે.
એમ ેજ વીદ્યાપીઠ-કડશનાજ ોડણ ીનાજનીયમડજસમજાવર્ુાં જપુસ્ર્કજપ જલખયુાંજેે .
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માન્દ્યજ ોડણ ી-વ્યવસ્થાજ સાથેજ આટલુાંજ દહડળુાંજ કામજ પાણ્યાજ પેીજ એમને જ એજ
નીયમડજ ખામીભરેલાજ લાગેજ ને જ એજ ોુ દુાં જ વીચારેજ ત્યારેજ એમનીજ વાર્જ આપ ેજ
કાને જનજધરીએજ?
આજ નુ ર્નજ અભીયાનનાજ પ્રચારકાયતનડજ દડોજ ઉઠાવનારજ ો ેજ ઉત્તમજ
સાથીજ રામીભાઈને જ મળ્યાજ ર્ેજ ઉત્તમભાઈજ ગજ્ોર.જ ગુોરાર્જ વીદ્યાપીઠનીજ
કે ળવ ીજ પામેલાજ એ,જ શીક્ષકજ ર્રીકે નીજ પડર્ાનીજ આખીયેજ કારકીદીજ દરમીયાનજ
વીદ્યાથીઓનીજ ોડણ ીજ સુધારર્ાજ રહ્યાજ ને જ એજ માટે જ ોરુરજ પણ્યેજ એમનેજ
મેથીપાકજ પ જ ોમાણર્ાજ રહ્યા.જ માન્દ્યજ ોડણ ીવ્યવસ્થાજ સમજાવર્ુાં જ એમ ેજ પ જ
એકજ પુસ્ર્કજ લખેલાં ુ.જ રામીભાઈનાજ વીચારડનડજ ચે પજ એમને જ લાગર્ાાંજ એમનીજ
આાં ખજઉઘણીજકે જપડર્ેજ કે વીજર્ુ ચ્ેજવસ્ર્ુ જ માટે જઆવણડજમડટડજશ્રમજઉઠાવ્યડજહર્ડ;જ
ભ ાવવાજો ેવાં ુ જર્ડજદીોુાં જઘ ુાં યેજ હર્ુાં .જપડર્ેજઆજઅભીયાનમાાંજસક્રીયજદન્દ્યાજર્ેજ
માટે જર્ેઓજઅત્યાં ર્જવે દનાપુવત કજકહેજ ેેજ કે ,જ‘હુાં જર્ડજમારાજપાપનુાં જપ્રાયશ્ચીત્તજકરીજ
રહ્યડજેુાં .’
મુાંદઈમાાંજ આજ અભીયાનનીજ આગેવાનીજ લેનારજ યશવાં ર્જ દડશીજ ેે.જ
પરીચયજ પુસ્ર્ીકાઓજ દ્વારાજ એમ ેજ જ લડકશીક્ષ નડજ મહાયજ્ઞજ માાંણ્યડજ ેેજ ને જ
પડર્ાનીજ લડકનીષ્ઠાનીજ પ્રદળજ પ્રર્ીર્ીજ કરાવીજ ેે.જ સાહીત્ય,જ શીક્ષ ,જ સમાોજ
વગેરેનાજ અને કજ પ્રશ્નડજ વીશેજ વર્તમાનપત્રનીજ કટારડમાાંજ એજ પડર્ાનુાં જ ર્ાોગીભયુું જ
સ્વસ્થજ ચીંર્ન,જ પાં ણીર્ાઈનાજ ભારજ વીનાનીજ સાદીસીધીજ વા ીમાાં,જ વહાવીજ રહ્યાજ
ેે.જ એમ ેજ માન્દ્યજ ોડણ ીવ્યવસ્થાને જ વીશદજ રીર્ેજ સમજાવર્ીજ ‘સાચીજ ોડણ ીજ
અઘરીજનથી’જએવીજમાન્દ્યજપુસ્ર્ીકાજલખીજેે ,જો ેનીજએકથીજવધારેજઆવ ત્ત
ૃ ીઓજ
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થઈજેે.જઆજયશવાં ર્જદડશીજઆો ેજ ોુ દીજવાર્જકરર્ાજહડયજર્ડજએજગાં ભીરર્ાથીજ
ધ્યાનમાાંજલેવાજો ેવીજનજગ ાયજ?
સુરર્માાંજભાર્ાશુદ્ધ ીજઅભીયાનનાજઅને કજપહેલુઓનીજચચાતઓજકરર્ાજ
રહીને જ ‘ગુોરાર્મીત્ર’ને જ ધમધમર્ુાં જરાખનારજરમ જપાઠકે જવર્ડ જત સુધીજગુોરાર્ીજ
ભાર્ાસાહીત્યનુાં જ અધ્યાપનજ કયુું જ ેેજ અને જ ભાર્ાશાસ્ત્રનડજ પ જ ખાસજ અભ્યાસજ
કયડ જત ેેજ –જ એમનાાંજ એજ વીર્યનાાંજ પુસ્ર્કડજ પ જ પ્રસીદ્ધજ થયેલાાંજ ેે .જ સમાોનાજ
નીચલાજથરના,જેેવાણાનાજમા સડનીજસદાજચીંર્ાજકરનારજઅને જ સ્થાપીર્જહીર્ડજ
સામેજ અવાોજ ઉઠાવર્ાજ રહેનારજ આજ જાગ ર્ૃ જ પત્રકાર-ીવજ પુરાજ ર્કત જ સાથેજ અનેજ
આધારડજસાથેજો ેજસુધારાવાદીજવીચારડજરોુ જકરીજરહ્યાજેેજર્ેને જકાંઈજઅધ્ધરજરીર્ેજ
ઉણાવીજદઈજશકાયજનહીં.
યડગેન્દ્રજ વ્યાસજ અને જ દયાશાં કરજ ોડશીજ ર્ડજ ભાર્ાવીજ્ઞાનનાજ ોજ
અધ્યાપકડજેે,જઆજવીર્યનાજવીશે ર્જ્ઞડજેેજને જઆજવીર્યમાાંજકાંઈજપ જકહેવાનડજ
એમનડજઅધીકારજઆપ ેજસ્વીકારવડજોજપણે .
‘ભુમીપુત્ર’નાજ સાં પાદકજ ોગદીશજ શાહ,જ ‘નયાજ માગત’નાજ ર્ાંત્રીજ
ઈન્દ્દુકુ મારજ જાનીજ અને જ ‘સ્વસ્થજ માનવ’નાજ સાં પાદકજ ચીનુ ભાઈજ ગી.જ શાહજ
પ્રજાીવનનાજપ્રશ્નડજપરત્વે જ ઉંણીજનીસદર્જધરાવર્ાજપત્રકારડજેે .જોગદીશજશાહજ
અને જ ઈન્દ્દુકુ મારજ જાનીજ પાસેજ ર્ડજ સામાીકજ કાયતકરજ ર્રીકે નડજ દહડળડજ અનુ ભવજ
ેે.જઆજમહાનુ ભાવડજજ્યારેજભાર્ાશુદ્ધ ીજઅભીયાનમાાંજપડર્ાનડજસુરજપુરાવે જત્યારે જ
એનીજ પાેળજ પ્રજાીવનજ સાથેનીજ એમનીજ નીસદર્નુાં જ દળજ રહેલાં ુજ ેેજ એમજ
માનવુાં જ ોડઈએ.
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ણૉ.જનીશીથજધ્રુવજહૉસ્પીટલજલઈને જ દેઠેલાજસો તનજેે ,જઅને જ ર્ેજ પ જ
મહારાષ્રનાજ રાયગઢજ ીલ્લામાાં.જ ગુોરાર્જ દહારજ વસર્ાજ ગુોરાર્ીઓનીજ
ગુોરાર્ીજ ભાર્ાનીજ એજ ચીંર્ાજ કરેજ ેે .જ ઉચ્ચારશાસ્ત્રનાજ એજ અભ્યાસીજ ેેજ અને જ
સાં સ્કૃર્જસમેર્જભારર્નીજઘ ીજભાર્ાઓનીજઉચ્ચાર-લીપીવ્યવસ્થાનીજએજદારીકજ
જા કારીજ ધરાવે જ ેે .જ ખુદજ ોહેમર્પુવતકજ અને જ ઉંણીજ શાસ્ત્રદુદ્ધ ીથીજ એમ ેજ
ગુોરાર્ીજ ભાર્ાનીજ ધ્વની-જોડણ ી-લીપીનીજ નુર્નજ વ્યવસ્થાજ રચીજ ેે .જ એકજ
ણૉક્ટરજપડર્ાનાજવ્યવસાયમાાંથીજસમયજચડરીને જએકજોુ દાજોજવીર્યનીજઉપાસનાજ
કરે ,જ નક્કરજ સુચનડજ સાથેજ આપ ીજ પાસેજ આવે ,જ ત્યારેજ એજ સુચનડજ આપ ીજ
ીજ્ઞાસાનડજઅને જચચાતનડજપ જવીર્યજકે મજનજદને જ?
મહેન્દ્રજ મેઘા ીજ ો ેવાજ ગુોરાર્ીજ ભાર્ાજ અને જ સાહીત્યનાજ પ્રે મીજ અનેજ
પ્રચારકજ ોણવાજ મુશ્કે લજ ેે .જ સાહીત્યપ્રચારનીજ અવનવીજ યડોનાઓજ એમનાજ
મનમાાંજ ઉભરેજ ેે .જ ગ્રાંથવીક્રયનીજ દુનીયામાાંજ એજ ક્રાન્દ્ર્ીનાજ પ્ર ેર્ાજ ેેજ એમજ
કહેવાય.જ એમનડજ આજ પુરુર્ાથતજ ભાર્ાસાહીત્યજ પ્રત્યેનીજ અને જ પ્રજાજ પ્રત્યેનીજ

પ્રીર્ીથીજ પ્રે રાયેલડજ ેે.જ એમનીજ દૃષ્ટીજ ીવનસાં સ્કારનાજ ઘણર્રનીજ ેે.જ એજ નવીજ
લીપીવ્યવસ્થાનાજ હીમાયર્ીજ ેેજ ને જ વર્ડ થત ીજ એનડજ પ્રચારજ કરર્ાજ રહ્યાજ ેે .જ આજ
નવીજલીપીવ્યવસ્થાજએજકાંઈજવર્તમાનજલીપીવ્યવસ્થાજસાથેનાાંજચે ણાાંજનથી,જએમાાંજ
કશુાંજ ર્રાંગીપ ુાં જ નથી,જ એનીજ પાેળજ પુરડજ ર્કત જ રહેલડજ ેેજ ને જ કાકાસાહેદજ
કાલેલકર,જકીશડરીલાલજમશરુવાળાજો ેવાનાજવીચારડનુાં જદળજરહેલાં ુજેે.
આજ પુસ્ર્ીકાનાજ લેખકજ ોયાં ર્જ કડઠારીજ ગુોરાર્ીજ ભાર્ાસાહીત્યક્ષેત્રેજ
વીવે ચક-સાં શડધકજર્રીકે નીજનામનાજધરાવે જ ેે ,જપ જએજપડર્ાનીજજાર્ને જ શીક્ષકજ
ગ ાવવાનુાં જવધુજ પસાં દજકરેજેે.જએમ ેજ કૉલે ોડમાાંજઅધ્યાપનકાયતજ કયુું જેેજ અનેજ

11

વીદ્યાથી-ઉપયડગીજ ઘ ુાં જ લેખનસાં પાદનજ કયુું જ ેેજ શાળાકક્ષાનાાંજ અત્યારનાાંજ દધાાંજ
ગુોરાર્ીજવ્યાકર ડજલગભગજએમનાાંજોજલખેલાાંજેેજઅને જકૉલેોકક્ષાનાજએમનાજ
પુસ્ર્કજ‘ભાર્ાપરીચયજઅને જગુોરાર્ીજભાર્ાનુાં જસ્વરુપે ’જપાાંચજઆવ ત્ત
ૃ ીઓજપામીજ
વીક્રમજસ્થાપ્યડજેે .
આજ ર્ડજ થડણાજ અગ્ર ીજ સુધારાવાદીઓનડજ પરીચયજ થયડ.જ દીજાજ
કે ટલાકજપ જઆજસુધારાજઅભીયાનમાાંજકાયતરર્જેે ,જઅને જ સમથતનજર્થાજસુચનજ
રુપે જ એમાાંજ કાંઈજ ને જ કાંઈજ યડગદાનજ આપીજ રહેલાજ ર્ડજ ઘ ાજ ેે .જ આવાજ
ભાર્ાપ્રે મીઓનાજસુધારાવાદીજવીચારડને જ સમોવાનીજકડશીશજનજકરવી,જએમનીજ
સાથેજ સાં વાદજનજકરવડજઅને જ એમને જ અરાોકર્ાજફે લાવવાજમાગર્ાજભાર્ાદ્વેર્ીઓજ
કહીજર્ડણીજપાણવા,જએજઘ ુાં જઅન્દ્યાયકારીજેેજઅને જગુોરાર્ીજભાર્ાનાજવીકાસનાજ
ર્ેમજોજભાર્ાશીક્ષ નાજહીર્માાંજનથી.
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૨. વૈચારીક ઉદારતાભરી કાયયપદ્ધતી
સ્થીર્ીસાં રક્ષકજ

મર્ાગ્રહીઓએજ

ભાર્ાશુદ્ધ ીજ

અભીયાનજ

ચલાવનારાઓનીજ વૈ ચારીકજ ઉદારર્ાનડજ ખયાલજ કરવડજ ોડઈએ.જ આજ અભીયાને જ
કડઈજઅવાોને જગુાંગળાવવાનુાં જઈચ્ે્ યુાં જનથી.જએ ેજપડર્ામાાંજ ોડણ ીનીયમસુધાર,જ
લીપીવ્યવસ્થા-સુધારજ અને જ ભાર્ાપ્રયડગશુદ્ધ ીજ ો ેવાજ વીવીધજ મડરચાઓને જ ભે ગાજ
થવાજ દીધાજ ેે,જ એમાાંજ મર્મર્ાન્દ્ર્રડને જ –જ વીરડધીજ મર્ડનેજ પ જ –જ વ્યક્ર્જ થવાજ
દીધાજેેજને જસ્થીર્ીસાં રક્ષકજવીચારડને જમાં ચજપુરડજપાણ્યડજેે .જસુધારાવાદીજવીચારડજ
પ્રત્યેજ ો ેજ સાશાં કજેેજ એવાજ રર્ીલાલજનાયકને જ એકજદેઠકનાજપ્રમુખજદનાવવામાાંજ
આજ અભીયાનને જ સાં કડચજ નણર્ડજ નથીજ અને જ હરીપ્રસાદજ શાસ્ત્રીને જ પ્રચલીર્જ
વ્યવસ્થાનડજપુરસ્કારજકરર્ીજપુસ્ર્ીકાજલખવાજએજપ્રે રીજશકે જેેજને જએનાાંજપ્રકાશનપ્રચારજપ જપ્રે મથીજકરીજશકે જેેજ .જભાર્ાશુદ્ધ ીજઅભીયાને જ સૌને જ સાથેજ લઈને ,જ
સાં વાદપુવત કજઆગળજવધવાનીજનીર્ીજરાખીજેે.
આજલડકમર્નીજકે ળવ ીનડજમાગતજ ેે.જરામીભાઈજર્ડજએવુાં જઈચ્ેર્ાજ
હર્ાજ કે જ ભાર્ાશુદ્ધ ીવીર્યકજ પ્રશ્નડમાાંજ ગુોરાર્ીજ વીદ્યાપીઠ,જ ગુોરાર્ીજ સાહીત્યજ
પરીર્દજ કે જ ગુોરાર્જ સરકારજ આગેવાનીજ લે ,જ નીષ્ ાર્ડને જ ભે ગાજ કરેજ અને જ
વીશાળજ પાયાજ પરનીજ ોડણ ીપરીર્દજ દડલાવીજ ઘટર્ાજ ની તયડજ લે.જ પરાંર્ુ જ કડઈજ
પ જ કાર સરજ આજ દધીજ સાં સ્થાઓએજ આજ પ્રશ્નમાાંજ એજ પ્રકારનડજ રસજ દર્ાવ્યડજ
નહીંજઅને જપરી ામેજએકજઅલાયદડજમાં ચજઉભડજકરવાનીજસ્થીર્ીજઆવી.
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૩. જોડણીવ્યવસ્થા ઉભી કરવાના પ્રયત્નો
જોડણ ીવ્યવસ્થાનાજ પુનવીચારનીજ ભુમીકાજ શીજ ેેજ ?જએજજા ીર્ુાં જ ેેજ
કે જ ગાાંધીીએજ 1929માાંજ ોડણ ીનાજ નીયમડજ નક્કીજ કરાવીજ ગુોરાર્જ વીદ્યાપીઠજ
દ્વારાજ ોડણ ીકડશજ પ્રગટજ કરાવ્યડજ ત્યાાંજ સુધીજ ગુોરાર્ીજ ોડણ ીમાાંજ એકરુપર્ાજ
નહડર્ી,જ કડઈજ સવત માન્દ્યજ નીયમપુવતકનીજ વ્યવસ્થાજ નહડર્ી.જ એજ માટે નડજ ઉહાપડહજ
ર્ડજ નમતદ-નવલરામનાજ સમયથીજ ચાલર્ડજ હર્ડ,જ સાક્ષરડજ પડર્પડર્ાનાજ વીચારડજ
વ્યક્ર્જ કરર્ાજ હર્ા–જ લાાંદાજ નીદન્દ્ધડજ પ જ લખાર્ાજ હર્ા;જ પ જ કડઈજ એકમર્ીજ
ઉભીજથઈજશકર્ીજનજહર્ી.જઆજવીભીન્નજઅભીગમડજવચ્ચે થીજસમાધાનનડજમાગતજ
ખડળી,જ દહુોનસમ્મર્જ ોડણ ીવ્યવસ્થાજ નીપજાવવાનુાં જ સામ્યતજ ધરાવનારજ કડઈજ
પ્રભાવશાળીજર્ાંત્રજકે જવ્યક્ર્ીત્વજનહડર્ુાં જએટલેજ ચચાતઓજચાલર્ીજરહી,જગુોરાર્ીજ
સાહીત્યજપરીર્દમાાંજઠરાવડજથર્ાજરહ્યા,જપ જકશાજનક્કરજપરી ામજસુધીજપહડાં ચીજ
શકાયુાંજનહીં.
ગુોરાર્જ વીદ્યાપીઠનડજ ોડણ ીકડશજ સવત માન્દ્યજ થયડજ એમાાંજ ગાાંધીીનાજ
પ્રભાવે જ ઘ ુાં જ કામજ કયુું જ ેે .જ જોડણ ીકડશનડજ પ્રચારજ ધીમેધીમેજ થર્ડજ રહ્યડજ ેે .જ
1929માાંજ થયેલાજ ોડણ ીનીયમડને જ અને જ ોડણ ીકડશનેજ ગુોરાર્ીજ સાહીત્યજ
પરીર્દનીજમાન્દ્યર્ાજ1936માાંજમળે જેેજઅને જમુાંદઈજસરકારનીજ1940માાં.જમુાંદઈજ
સરકારે જ સ્વીકારજ કરવાથીજ એજ ોડણ ીવ્યવસ્થાને જ શાળાશીક્ષ માાંજ પ્રવે શજ મળ્યડજ
અને જએ ેજમુળીયાાંજનાખવાાંજશરુજકયાુંજએમજકહેવાય.
જોડણ ીકડશનાાંજમુળીયાાંજઆટલાાંજવર્જપ જક્ાાંજસુધીજપ્રસયાુંજ ેેજ એજ
ર્પાસનડજ વીર્યજ ેે .જ જોડણ ીકડશનુાં જ સડજ ટકાજ અનુસર જ કરીજ શકનારાજ ર્ડજ
આપ ેજ ત્યાાંજ વીરલપ ેજ ોણવાના.જ દાકીજ શુદ્ધજ ોડણ ીનડજ આગ્રહજ રાખનારાજ
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લડકડજપ જકડઈજને જકડઈજ ોડણ ીદડર્જકરીજનાખેજેે .જવીદ્વાનડનાાંજઅને જપ્રર્ીષ્ઠીર્જ
વીદ્યાસાં સ્થાઓનાાંજપ્રકાશનડમાાંજપ જ ોડણ ીનાજેદરણાજઆપ ીજસામેજઘ ીવારજ
આવે જ ેે,જ ર્ડજ પ્રસીદ્ધજ થર્ાજ ઢગલાદાં ધજ સાહીત્યમાાંજ શીજ સ્થીર્ીજ હશેજ ર્ેનીજ ર્ડજ
કલ્પનાજ ોજ કરવાનીજ રહે જ ેે .જ જોડણ ીનાજ એકજ પ જ દડર્જ વગરનુાં જ હડયજ એવુાં જ
પ્રકાશનજ દીવડજ લઈને જ શડધવાજ ોવુાં જ પણેજ ર્ેમજ ેે .જ આપ ીજ સ્થીર્ીજ કાળક્રમેજ
સુધરર્ીજોશેજ એવીજપ જકડઈજસમ્ભાવનાજદેખાર્ીજનથી.જઉલટુાં જ ોડણ ીશુદ્ધ ીનાજ
આગ્રહડજમડળાજપણીજરહ્યાજેે .
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૪. જોડણીકોશની મયાદય ા અને એની અગતીકતા
આજ સ્થીર્ીજ માટે જ ોવાદદારજ ો ેજ પરીદળડજ ેેજ એમાાંનુાં જ એકજ ને જ
અગત્યનુાં જ પરીદળજ ોડણ ીકડશજ અને જ ર્ેનીજ નીયમાવલીજ પડર્ેજ ેે.જ ગાાંધીીએજ
જોડણ ીનાજનીયમડજઘણવાનુાં જકામજત્ર જો નીજસમીર્ીને જસડપ્યુાં .જઆજસમીર્ીએજ
પુવજ થયેલીજ ચચાતઓજ અને જ શીષ્ટજ લેખકડનીજ રુઢીને જ લક્ષમાાંજ લઈજ નીયમડનડજ
પહેલડજ ખરણડજ ર્ૈયારજ કયડ ,ત જ ર્દ્વીદડજ અને જ રસજ ધરાવનારાઓને જ અભીપ્રાયાથ જ
મડકલ્યડ,જએમનાાંજસુચનડને જ લક્ષમાાંજલઈજદી ોડજખરણડજર્ૈયારજકયડ જત ને જ એજપ જ

જોડવાજ મડકલાયડ.જ પ જ આખીજ કાયતવાહીને જ ભાર્ાસાહીત્યનાજ કડઈજ વીદ્વાનનીજ
દડરવ ીનડજલાભજમળ્યડજનથી.
એવુાં જનથીજકે જઆજકાયતપદ્ધર્ીજખડટીજહર્ી.જવીદ્વાનડજર્ડજચચાતજોજકયાતજ
કરે .જ પ્રશ્નનાજ ઉકે લજ માટે જ વ્યવહારુર્ાનીજ અને જ ગર્ીશીલર્ાનીજ ોરુરજ હડયજ ેે.જ
ગાાંધીીએજએવીજોજદૃષ્ટીથીજઆજસમીર્ીને જ આજકામજભળાવ્યુાંજહશે .જપ જઆજ
કાયતપદ્ધર્ીને જ કાર ેજ કડશને જ મયાતદાઓજ વળગેલીજ રહી.જ આજ સમીર્ીનાજ સભ્યડજ
કદાચજ આજ વીર્યનાજ એવાજ અભ્યાસીઓજ નહડર્ાજ કે જ પડર્ાનાજ સ્વર્ન્દ્ત્રજ ની તયડજ
દાાંધીજ શકે .જ એમ ેજ સ્વાભાવીકજ રીર્ેજ ોજ વીભીન્નજ મર્ડને જ સમાસજ આપવાનડજ
રહે,જસીદ્ધાન્દ્ર્થીજનહીં;જપ જર્ણ ોડણનીજદૃષ્ટીથીજચાલવાનુાં જરહે .જદહુોનમાન્દ્યર્ાજ
માટે જપ જઆજોરુરીજહર્ુાં .
પ જઆથીજકરીને જકડશને જ ોડણ ીની તયજમાટે જઅને કવીધજઆધારડનડજ
આશ્રયજલેવાનડજથયડ.જકડશમાાંજનીયમ,જપે ટાનીયમ,જઅપવાદજને જપ્રર્ી-અપવાદનીજ
એકજોટાજાળજઆપ ને જ ોડવાજમળે જેેજઅને જએમાાંથીજમાગતજકાઢવડજમુશ્કે લજદનેજ
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ેે.જકે વળજનીયમાવલીનડજઆશ્રયજલેવાથીજથાપજખાઈજોવાયજેેજ ને જ ઘ ીજવારજ
કડશમાાંથીજોજ ોડણ ીજ ોડવીજપણેજેે .

ર્દભવજ શબ્દડમાાંજ હ્રસ્વ-દીઘત જ ઈ-ઉનીજ ોડણ ીને જ લગર્ાજ નીયમડજ

ોુ ઓ.જઆજર્ેજ ર્ાંત્રજેેજ કે જઅર્ાંત્રજેેજ એવડજર્મને જ પ્રશ્નજથાય.જઈ-ઉનીજ ોડણ ીજ
શબ્દનીજ અક્ષરસાં ખયા,જ એમાાંજ ઈ-ઉનુાં જ સ્થાન,જ યુક્ર્ાક્ષરનુાં જ સાન્નીધ્યજ વગેરેજ પરજ
આધારજરાખેજેે .જઈ-ઉનીજ ોડણ ીજઅાંગેનાજઆઠજનીયમડજેેજને જસાર્જઅપવાદડજ
ેે,જ ને જ સાર્જ સ્પષ્ટીકર નીજ નડાં ધડજ ેે.જ આજ નીયમડજ સમોવવામાાંજ ોજ ોયાં ર્જ
કડઠારી,જ રામીભાઈજ પટે લ,જ ઉમીજ દેસાઈજ ો ેવાજ અભ્યાસીઓથીજ પ જ ભુલજ
થયેલીજ ેે.જ (ને જ દીજાજ અભ્યાસીઓજ પ જ આવીજ ભુલજ કરર્ાજ ોજ હશે )જ એજ
દર્ાવે જેેજકે જપરીસ્થીર્ીજકે ટલીજવીર્મજેે .
સમગ્રપ ેજ ોડર્ાાંજ સ્થીર્ીજ એવીજ નીપો ેજ ેેજ કે જ નીયમડજ આપ ને જ
અમુકજહદજસુધીજોજલઈજજાયજેે ,જેેવટે જકડશનુાં જશર ુાં જોજઆપ ેજલેવાનુાં જરહેજ
ેે.જઆજકરર્ાાંજર્ડજનીયમડજોજનજહડયજઅને જસીધુાંજકડશનુાં જશર ુાં જલેવાનુાં જહડયજર્ડજ
સારુાંજએમજપ જથાય.જકે ટલાકજણાહ્યાજલડકડજએમજોજકરેજેે .
આજ સ્થીર્ીજ પરજ શગજ ચણાવે જ એવીજ વાર્જ એજ ેેજ કે જ કડશજ પડર્ેજ ોજ
પડર્ાનાજનીયમડનુાં જચડક્ચાઈથીજપાલનજકરીજશક્ડજનથી.જનીયમાનુ સારીજ ોડણ ીજ
નજહડયજએવાજશબ્દડજકડશમાાંજઘ ાજોણેજ ેે.જભ ગ
ૃ ુરાયજઅાંજારીયાએજવીસ્ર્ારથીજ
ચચાતજકરીને જને જદાખલાઓજઆપીને જઆજદર્ાવ્યુાંજેે .

શુાંજઆજ ોડણ ીકડશજને જ એનાજનીયમડજર્ૈયારજથયાજત્યારેજએને જ અફરજ

માનવામાાંજઆવે લજહશે ?જજોડણ ીનીયમડજર્ૈયારજથયાજત્યારેજએનીજસામે જકે ટલાકજ
વાાંધાઓજ રોુ જ કરનારજ કે .જ કા.જ શાસ્ત્રીને જ ગાાંધીીએજ ‘‘જોડણ ીસુધારાનાાંજ દ્વારજ
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આથીજદાં ધજથર્ાાંજનથી’’જએમજકહેલાં ુજર્ેવાં ુ જકે .જકા.જશાસ્ત્રીજપડર્ેજનડાં ધેજેે.જકડશનીજ
પહેલીજ આવ ત્ત
ૃ ીનાજ નીવે દનમાાંજ પ જ એવુાં જ વીધાનજ મળે જ ેેજ કે જ ‘‘એકજ વારજ
અરાોકર્ામાાંથીજવ્યવસ્થાજઉત્પન્નજથઈજગઈજએટલેજ પેીજસુધારાજકરવાજોજહડયજ

ર્ડજ ર્ેજ કામજ પ્રમા માાંજ ઘ ુાં જ સહેલાં ુજ થઈજ જાયજ ેે .’’જ આનડજ અથતજ એજ થાયજ કે જ
સુધારાનાાંજ દ્વારજ સાવજ દાં ધજ કરીજ દેવામાાંજ આવ્યાાંજ નથી.જ પેીથીજ વીદ્વાનડજ કાકાજ
કાલેલકરજ પાસેજ ોડણ ીનાજ નીયમડમાાંજ સુધારાનીજ માગ ીજ કરવાજ લાગયાજ ત્યારેજ
કાકાસાહેદેજ સ્વીકાયુું જકે જસુધારાને જ અવકાશજેે ;જપ જ ોડણ ીનાજનીયમડનુાં જકામજ
પડર્ેજકરીજશક્ાજર્ેજગાાંધીીનાજમાહાત્મ્યને જદળે ,જહવે જસ્વરાોનાજદીવસડમાાંજએજ
કામજગુોરાર્જસરકારજઅને જગુોરાર્નીજયુનીવસીટીઓનુાં જેે .
સુધારાવાદીઓને જ માથેજ ગાાંધીીનુાં જ એજ વાક્જ વારાંવારજ મારવામાાંજ
આવે જ ેેજ કે જ ‘‘હવે જ પેીજ કડઈને જ સ્વે ચ્ેાએજ ોડણ ીજ કરવાનડજ અધીકારજ નથી.’’જ
ખરુાંજ ોડર્ાાંજ ગાાંધીીએજ સ્વે ચ્ેાએજ –જ મનસ્વીજ રીર્ેજ ોડણ ીજ કરવાનડજ ઈન્દ્કારજ
ફરમાવ્યડજ ેે;જ પરાંર્ુ જ સવત સાંમર્ીજ કે જ દહુોનસાં મર્ીથીજ ોડણ ીવ્યવસ્થામાાંજ

પરીવર્તનજ નજ કરીજ શકાયજ એવુાં જ કહ્યુાંજ નથી;જ એવુાં જ એજ કહેજ પ જ નહીં.જ ભાવીજ
પ્રજાનીજસ્વર્ાંત્રર્ાજગાાંધીીજકે મજેીનવીજલેજ?
પ્રથમજ આવ ત્ત
ૃ ીજ પેીજ ોડણ ીકડશેજ નાનાનાનાજ ફે રફારડજ કયાતજ ોજ ેે .જ
નીયમડમાાંજશાબ્દીકજફે રફારડજથયાજેે ,જઉદાહર ડનીજવધઘટજઅને જફે રદદલીજથઈજ
ેેજને જકડશમાાંનાજશબ્દડનીજ ોડણ ીજદદલાઈજેેજર્થાજવીકલ્પડજઉમેરાયાજેે .
ની:શાં કજ ોડણ ીકડશજએકજમડટુાં જપગલુાંજહર્ુાં .જએ ેજઘ ીજસાફસુફીજકરીજ
ેેજ-જઅવ્યવસ્થામાાંથીજએકજવ્યવસ્થાજએ ેજનીપજાવીજેેજઅને જવધારે જમડટીજવાર્જ
ર્ડજ એજ ેે જ કે જ એને જ વ્યાપકજ માન્દ્યર્ાજ મળીજ ેે .જ પ જ એજ મડટુાં જ ેર્ાાંજ પહેલાં ુજ ોજ
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પગલુાંજ હર્ુાં .જ એનાજ રચનારાજ વીદ્યાપુરુર્ડજ કરર્ાાંજ કમતશીલડજ વધુજ હર્ાજ અને જ
કડશરચનાજ પાેળજ એજ અવ્યગ્રજ લક્ષજ આપીજ શકે જ ર્ેમજ નહડર્ા.જ પ જ પેીજ કડઈજ
અધીકારીજ વીદ્વાનનીજ દડરવ ીજ નીચે જ એકજ મોદુર્જ કડશર્ાંત્રજ ઉભુાંજ થવુાં જ ોડઈર્ુાંજ

હર્ુાં ,જ ો ેજ વીદ્વાનડને જ ભાર્ારસીકડનાાંજ સુચનડજ મેળવે ,જ એમનીજ સાથેજ ગડષ્ઠીઓજ
યડો ે,જ ચાલુજ ભાર્ાપ્રવ ત્ત
ૃ ી(ઉચ્ચારજ અને જ લેખન)નુાં જ નીરીક્ષ જ કરર્ુાં જ રહે,જ એનાાંજ
સવક્ષ ડજ હાથજ ધરેજ અને જ આજ દધાનાજ પ્રકાશમાાંજ કડશનુાં -જોડણ ીનાજ નીયમડનુાં જ
પ -આવશ્યકજસાં શડધનજકરે .જએમજથયુાંજહડર્જર્ડજઆોેજ એકજઠીકઠીકજપરીપુ તજ
કડશજ આપ ીજ પાસેજ હડર્જ (નાનીનાનીજ વીગર્ડનાજ સુધારાજ ર્ડજ કડશમાાંજ હાં મે શાાંજ
ચાલ્યાજકરે )જઅને જસુધારાવાદીજઆાં દડલનનીજોરુરજોજનજરહીજહડર્.
દુભાતગયેજ એજ જાર્નુાં જ કડશર્ાંત્રજ ઉભુાંજ થયુાંજ નહીં.જ ગુોરાર્જ વીદ્યાપીઠનાજ
કડશવીભાગેજ ોડણ ીનીયમડનાજ પુનવીચારનાાંજ દ્વારજ દાં ધજ ોજ રાખયાાં.જ આમાાંજ
ગુોરાર્જ વીદ્યાપીઠનીજ ો ેટલીજ ોવાદદારીજ ેેજ એનાથીજ વધારે જ પ્રજાકીયજ
સરકારનીજ અને જ પ્રજાકીયજ અન્દ્યજ વીદ્યાસાં સ્થાઓજ ર્થાજ વીદ્વાનવગત -શીક્ષકવગતનીજ
ેે.જ કડશજ અગર્ીકજ રહ્યડજ એનાજ મુળમાાંજ આપ ીજ પ્રજાકીયજ ઉદાસીનર્ાજ ને જ
આળસજ ેે.જ આપ ેજ કડશજ ો ેવીજ મહત્ત્વનીજ ચીોજ માટે જ કડઈજ ઉંણીજ નીસદર્જ
દર્ાવીજ નહીં,જ દધુાંજ ચલાવ્યેજ ોજ રાખયુાં.જ અરે ,જ હરીવલ્લભજ ભાયા ીજ અને જ
ભગ
ૃ ુરાયજઅાંજારીયાએજજોડણ ીવ્યવસ્થાજઅને જ ોડણ ીકડશજવીશેનાજપડર્ાનાજલેખડજ
વીશેજજાહેરજચચાતજનીમાં ત્રીજત્યારેયેજવીદ્વાનડજસુધ્ધાાંજમુાંગાજરહ્યા.
સુધારાવાદીજ આાં દડલનજ ભલેજ આો ેજ ઉભુાંજ થયુાં ,જ જોડણ ીકડશમાાંજ
સુધારાનીજ માાંગજ ર્ડજ ોુ નીજ ેે .જ ેેકજ 1987માાંજ ગુોરાર્ીજ સાહીત્યજ પરીર્દેજ
જોડણ ીસુધારજ સમીર્ીજ નીમીજ હર્ીજ અને જ એજ સમીર્ીએજએકજ ોજ ઈ-ઉજ રાખવાજ
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વગેરેજકે ટલાાંકજસુચનડજકયાુંજહર્ાાં.જજોડકે જઆજઅાંગેજપરીર્દેજ પેીજકશીજકાયતવાહીજ
કરીજો ાર્ીજનથી.

૫. વાત મારી પ્રતીતીની
મારીજ પડર્ાનીજ વાર્જ કરુાંજ ર્ડજ 1980માાંજ મારેજ માધ્યમીકજ શાળાનાજ
ધડર જ 8જ માટે જ ોડણ ીજ વીશેજ પ્રકર જ લખવાનુાં જ આવ્યુાં .જ મને જ લાગયુાંજ કે જ
જોડણ ીકડશમાાંજ જોડણ ીનીયમડનીજ ો ેજ રીર્ેજ રોુ આર્જ થઈજ ેેજ ર્ેજ અટપટીજ ેે ;જ
એને જ સરળજ રીર્ેજ રોુ જ કરવાનીજ કડશીશજ કરવીજ ોડઈએ.જ મેંજ થડણીજ ફે રગડઠવ ીજ
કરીને જ ોડણ ીનીયમડજ સુગ્રાહ્યજ દને જ એવીજ કડશીશજ ર્ડજ કરી;જ પ જ મને જ ઝાઝીજ
સફળર્ાજ મળીજ નહીં.જ પરાંર્ુ જ આજ મનડયત્ને જ મારીજ આાં ખજ ઉઘાણીજ નાખી.જ મને જ
પ્રર્ીર્જથઈજગયુાંજકે જ ોડણ ીનીયમડજ–જખાસજકરીને જહ્રસ્વ-દીઘત જઈ-ઉને જલગર્ાજ–જ
એકજ ઘણીજ પ જ ચાલેજ એમજ નથી.જ સાક્ષાર્જ દ હૃ સ્પર્ીજ પ જ એમાાંજ સરળર્ાથીજ
ગર્ીજ કરીજ શકે જ નહીં.જ આવીજ ોડણ ીવ્યવસ્થાનડજ ત્રાસજ વીદ્યાથીઓજ ને જ વીશાળજ
ોનર્ાજપરજગુજારવવાનીજશીજોરુરજ?
શીક્ષ નડજ પ્રસારજ આપ ેજ રાજ્યનાજ ખુ ેખુ ાજ સુધીજ ને જ ેેવાણાનાજ
વગડ જત સુધીજકરવાજઈચ્ેર્ાજહડઈએજત્યારેજઉચ્ચાર માાંથીજ ો ેનડજભે દજલુપ્ર્જથયડજ

ેેજ એજ હ્રસ્વ-દીઘત જ ઈ-ઉનડજ કૃત્રીમજ અવરડધજ દુરજ કરવાથીજ કે ટલીદધીજ સુગમર્ાજ
થાયજએજહુાં જવીચારર્ડજહર્ડજઅને જ ભવીષ્યનીજપે ઢીઓનાજકે વાજઆશીવાતદજઉર્રેજ
એનીજકલ્પનાથીજરડમાાંચજઅનુ ભવર્ડજહર્ડ.
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સુધારાનુાં જર્કત શાસ્ત્રજ:જઉચ્ચારજઅને જલેખનનડજસાં દાં ધ
ોગર્નીજ કડઈજ ભાર્ાજ દડલાયજ ેે જ ર્ેમજ લખાર્ીજ નથીજ એજ વાસ્ર્વીકજ
હકીકર્જેે.જભાર્ાજમુળભુર્પ ેજવા ીરુપજેે ,જને જલેખનજએજવા ીરુપને જવ્યક્ર્જ
કરવાજમાટે નીજએકજદૃશ્યજસાં કે ર્નીજવ્યવસ્થાજેે.જભાર્ાનીજલેખનવ્યવસ્થાજએનીજ
ઉચ્ચાર -વ્યવસ્થાનીજ ો ેટલીજ વધુજ નીકજ રહે જ એટલુાંજ વધારેજ ઈષ્ટ.જ પ જ
લેખનવ્યવસ્થાજ સાથેજ સ્થીરર્ાનડજ ખયાલજ સાં કળાયેલડજ ેે,જ ર્ેથીજ ર્ેમાાંજ સહેલાઈથીજ
પરીવર્તનજ થઈજ શકર્ુાં જ નથીજ અને જ ઉચ્ચાર જ ર્થાજ લેખનજ વચ્ચે જ કમેળજ રહ્યાજ ોજ
કરેજેે.જેર્ાાંજભાર્કસમાોજપડર્ાનીજલેખનવ્યવસ્થામાાંજપરીવર્તનજકરવાજઈચ્ેે ,જ
ઉચ્ચાર જઅને જલેખનનડજકમેળજથડણડજઓેડજકરવાજઈચ્ેેજ(એજકમેળજસાં પુ તપ ેજ
નીવારવાનુાં જ ર્ડજ શક્જ ોજ નથી)જ ર્ડજ એમાાંજ કડઈજ આપત્તીજ નથી,જ દલકે જ એમાાંજ
સ્વાભાવીકર્ાજેે .જલીપીજએકજસગવણજેેજ અને જ એજસગવણનીજકાયતક્ષમર્ાજવધેજ
એજદીશામાાંજોજભાર્કસમાો ેજવીચારવુાં જ ોડઈએ.
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૬. બીજી ભાષાઓમાાં સુધારા થાય છે ?
એકજદલીલજએવીજઘ ીજવારજથાયજેેજ કે જઅાંગ્રે ીજભાર્ાનીજ ોડણ ીજ
આટલીજદધીજઅર્ાંત્રજહડવાજેર્ાાંજએજલડકડજએને જદદલવાનુાં જવીચારર્ાજનથી,જર્ડજ
એવુાં જવીચારવાનીજઆપ ને જશીજોરુરજપણીજ?જઆનડજોવાદજએજેેજકે જઅાંગ્રે ીજ
ભાર્ાનીજવર્તમાનજ ોડણ ીવ્યવસ્થાજમાન્દ્યજથયાને જ ત્ર -ચારજસૈકાજથઈજગયાજેે ,જ
અાંગ્રે ોજપ્રજાનીજસડજટકાજસાક્ષરર્ાને જ કાર ેજ એને જ સવત વ્યાપકર્ાજમળીજચુકીજેે .જ
ઉપરાાંર્જ અાંગ્રે ીજ ભાર્ાનાજ આાં ર્રરાષ્રીયજ વ્યાપજ સાથેજ એજ ોડણ ીને જ પ જ
આાં ર્રરાષ્રીયજ વ્યાપજ મળીજ ચુક્ડજ ેેજ અને જ અર્ીજ વીશાળજ ગ્રાંથરાશીજ એજ
જોડણ ીમાાંજ પ્રકાશીર્જ થઈજ ચુક્ડજ ેે .જ આજ દધીજ દાદર્ડમાાંજ ગુોરાર્ીજ ભાર્ાજ
ઘ ીજ પાેળજ ેે .જ એટલેજ ોડણ ીસુધારને જ અવરડધકજ પરીદળડજ અાંગ્રે ીજ ભાર્ાજ
પરત્વે જ ેેજ ર્ેવાાંજ આપ ેજ ત્યાાંજ નથી.જ સુધારાનાજ પ્રયાસડજ અાંગ્રે ીજ ભાર્ાજ પરત્વે જ

નથીજ થયાજ એવુાં જ નથી;જ પ જ આજ પરીદળડનાજ કાર ેજ એજ નીષ્ફળજ ગયાજ ર્ેવાં ુજ
આપ ેજથવાજદેવાનીજોરુરજનથી.
દીીજ વાર્જ એજ ેેજ કે જ અાંગ્રેીજ ભાર્ાનીજ ોડણ ીમાાંજ અમેરીકનડએજ
ભલેજનાનકણડજપ જફે રફારજકયડ જત ેે .જને જલીપી-જોડણ ીમાાંજફે રફારજકરનારજદીીજ
ભાર્ાઓનાજ દાખલાજ ર્ડજ મળે જ ોજ ેે .જ સ્પે નીશજ અને જ પુવત જ યુરડપનીજ ઘ ીજ
ભાર્ાઓએજ ોડણ ીજ દદલીજ ેે .જ સ્પે નીશજ ભાર્ાજ માટે જ સવત માન્દ્યજ અધીકારથીજ
સમયેસમયેજ નીયમડજકાઢર્ીજએકજભાર્ાઅકાદમીજેે .જવીસેકજવર્તજ પહેલાાંજએ ેજ
જોડણ ીનાજ નવાજ નીયમડજ કાઢ્યાજ ેે.જ એનડજ હેર્ુ જ સરળર્ાજ લાવવાનડજ હર્ડજ અને જ
એમાાંજ શક્જ હડયજ ત્યાાંજ સુધીજ સ્પે નીશજ ભાર્ાજ ો ેમજ દડલાયજ ર્ેમજ લખાયજ ર્ેવાં ુ જ
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કરવાનડજપ્રયત્નજ હર્ડ.જ ર્ુ કી,જ મલેશીયન,જ ઈન્દ્ણડને શીયનજ ભાર્ાઓએજ ર્ડજ લીપીજ
પ જદદલીજેે.
આપ ેજત્યાાંનીજવાર્જકરીએજર્ડજમરાઠીજભાર્ાએજપાં દરજવર્તજપહેલાાંજોજ
એકજ નાનકણડજ પ જ મહત્ત્વનડજ જોડણ ીસુધારજ સ્વીકારીજ લીધડજ ેેજ –જ સાં સ્કૃર્જ
શબ્દડમાાંજ પ જ અાંત્યજ ‘ઈ’જ દીધતજ કરવાનડ.જ ર્ેથીજ ‘કવવ’જ એમાાંજ દને જ ેેજ ‘કવી’.જ
આો ેજ આજ ફે રફારજ સવત વ્યાપકજ થઈજ ચુકે લજ ેે.જ મળયાળમજ લીપીને જ સરળજ
દનાવવાજમાટે જએમાાંજઘ ાજસુધારાજકરવામાાંજઆવ્યાજેે .
આજદધુાંજદર્ાવે જ ેેજ કે જમાન્દ્યજ ોડણ ીવ્યવસ્થામાાંજફે રફારજનજથઈજશકે જ
એજમાન્દ્યર્ાજર્ુ ટીજરહીજેે .જદલકે ,જઘ ાાંજઅદ્યર્નજપરીદળડજ ોડણ ીવ્યવસ્થામાાંજ
પરીવર્તનજમાટે જપ્રે રીજરહ્યાાંજેે .જજ

શુદ્ધ ી-અશુદ્ધ ીનડજખયાલ
કે ટલાકજ લડકડજ વર્તમાનજ ભાર્ાસ્વરુપને ,જ એનીજ ોડણ ીજ સમેર્,જ શુદ્ધજ
માને જ ેેજ અને જ ોડણ ીમાાંજફે રફારજકરવાથીજગુોરાર્ીજભાર્ાજઅશુદ્ધજદનીજોશેજ
એવડજએમને જ ભયજેે.જપરાંર્ુ જ કડઈજપ જભાર્ાસ્વરુપજઆવશ્યકર્ાજઅનુ સારજ(નેજ
દીજાાંજ કાર ડથીજ પ )જ વીકસર્ુાં ,જ પરીવર્તનજ પામર્ુાં જ રહેજ ેેજ ને જ એથીજ કાંઈજ
અશુદ્ધ ીજપે દાજથર્ીજનથી,જર્ેમજઆવશ્યકર્ાજઅનુ સારજ ોડણ ીમાાંજફે રફારજથાયજર્ડજ
એયેજકાંઈજઅશુદ્ધ ીજનથી.
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૭. અથયપ ુણય સરલતા
એમજકહેવામાાંજઆવે જ ેેજ કે જદરાદરજભ ાવવામાાંજઆવે જ ર્ડજવર્તમાનજ
જોડણ ીવ્યવસ્થાજ ોરુરજ શીખવાણીજ શકાય.જ વાર્જ ખડટીજ નથી.જ મા સનીજ
શીખવાનીજ શક્ર્ીનડજ ઓેડજ અાંદાોજ મુકવાનીજ ોરુરજ નથી.જ આો ેજ પ જ
શાળાકક્ષાએજઘ ીજદારીકજઅને જઅટપટીજવસ્ર્ુ ઓજભ ાવવામાાંજઆવે જેે .જપ જ

શીક્ષ ીયજવસ્ર્ુ જશીજેે ,જએજકે ટલીજહેર્ુ પુ તજઅને જઅથતપુ તજેેજને જએજશીખવવાજ
પાેળજખચાતર્ાજસમય–શ્રમજસાથતકજેેજકે જનહીંજએજર્ડજ ોડવુાં જ ોડઈએજને જ?જદન્દ્યાં ુ જ
ેેજ એવુાં જકે જશીક્ષકડજવીદ્યાથીઓનીજ ોડણ ીજોજ ોડર્ાજરહ્યાજઅને જ એમનીજખરીજ
ભાર્ાસજ્ોર્ાનીજ ઝાઝીજ કાળીજ લઈજ શક્ાજ નહીં.જ દુદ્ધ ીયુક્ર્જ ર્ડજ એજ ેેજ કે જ
શીખવા-શીખવવાનડજશ્રમજજ્યાાંજદચીજશકર્ડજહડયજત્યાાંજદચાવી,જએને જકડઈજનવીજ
વસ્ર્ુ જ શીખવા-શીખવવામાાંજ યડોવડજ ોડઈએ.જ ‘ભાર્ાશુદ્ધ ીજ અભીયાન’જ શીક્ષક-

વીદ્યાથીને જ (અને જ ભાર્ક-સમાોને જ પ )જ શક્જ ર્ેટલાજ ‘નીરથતક’જ શ્રમમાાંથીજ
દચાવવાજર્ાકે જેે .જસરલર્ાજખાર્રજસરલર્ાનીજનહીં;જપ જઅથતપુ તજસરલર્ાનીજ
એનીજીકરજેે.
ોુ નીજવ્યવસ્થાઓજપુરેપુરીજકામીયાદજનથી.જએવુાં જલાગર્ાાંજભાર્ાશુદ્ધ ીજ
અભીયાનજ વધુજ કામીયાદજ વ્યવસ્થાઓજ નીપજાવવાનીજ મથામ જ કરેજ ેે .જ કડઈજ
પ જ જાર્નીજ ોુ નીજ વ્યવસ્થાને જ સ્થાને જ નવીજ વ્યવસ્થાજ આવે જ ત્યારેજ ોુ નીજ
વ્યવસ્થાથીજટે વાયેલાજલડકડને જ દધુાંજભાાંગીજપણર્ુાં જહડયજએવીજલાગ ીજથાયજેે ,જ
એનાજો ેવાં ુ જઅત્યારેજથઈજરહ્યુાંજેે .
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૮. નવી વ્યવસ્થા અને જુની પેઢી
નવીજ વ્યવસ્થાજ આવર્ાાંજ ોુ નીજ વ્યવસ્થાથીજ ટે વાયેલાજ લડકડને જ અગવણજ
પણેજ ો.જઅગવણજભૌર્ીકજોજનહીં,જમાનસીકજપ જહડઈજશકે જેે.જકે ટલાકજલડકડજ
એમજકહેજેેજકે જનવીજ ોડણ ીવ્યવસ્થાજઅમારીજઆાં ખજસ્વીકારીજશકર્ીજનથી.જઆજ
એમનીજ માનસીકજ પ્રર્ીક્રીયાજ ેે.જ ોુ નાજ મા સડને જ નવીજ વ્યવસ્થાજ આત્મસાર્્જ
કરર્ાાંજ વારજ લાગેજ –જ એમાાંજ ભુલડજ થયાજ કરે.જ નવીજ વ્યવસ્થાજ અમલમાાંજ આવર્ાાંજ
મારીજ પ જ ભુલડજ થવાનીજ ેેજ એજ હુાં જ જા ુાં જ ેુાં .જ પ જ નવીજ વ્યવસ્થાજ ભુર્કાળજ
ર્રફજ ર્કાયેલીજ નથીજ હડર્ી,જ ભવીષ્યજ ર્રફજ ર્કાયેલીજ હડયજ ેે .જ નવીજ
જોડણ ીવ્યવસ્થાથીજ ોુ નીજ પે ઢીનાજ મા સડને જ કે ટલીજ અગવણજ પણશેજ ર્ેને જ દદલેજ
ભાવીજ પે ઢીઓને જ કે ટલડજ લાભજ થશેજ એનડજ વીચારજ કરવડજ ઘટે .જ નવીજ
જોડણ ીવ્યવસ્થાનીજ કાયતક્ષમર્ાજ નવાજ ભ વાજ આવર્ાાંજ દાળકનાજ હાથમાાંજ એને જ
મુકવાથીજોજપરખાય.

સ્વર્ગારોહીણી પવાત-હીમગલય (એપ્રીલ, ૨૦૦૬)
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૯. વ્યવહારુતાનો પ્રશ્ન
જોડણ ીવ્યવસ્થાનાજપરીવર્તનજસામેજવીચારવાજો ેવડજવાાંધડજહડયજર્ડજર્ે જ
એનીજવ્યવહારુર્ાનડજેે.જશુાંજનવીજ ોડણ ીવ્યવસ્થાજઅવ્યવહારુજેેજ?
દા.ર્.જએકજ‘ઈ-ઉ’જથઈજોવાથીજકડઈજઆપત્તીજખરીજ?જહા,જગુોરાર્ીજ
ભાર્ામાાંજ કે ટલાકજ અને કાથીજ શબ્દડજ ેેજ કે જ ર્ેમાાંજ થડણડજ વધારડજ થવાનડ.જ પ જ
ધ્યાનમાાંજરાખવાનુાં જેેજ કે જઆજવધારડજલેખનનીજકક્ષાએજોજથાયજેે ;જઉચ્ચારજર્ડજ
‘દદન’જ અને જ ‘દીન’નડજ એકજ ોજ ેે,જ એટલેજ આપ ાજ વા ીવ્યવહારમાાંજ ર્ડજ એજ

અને કાથીજ શબ્દજ ોજ રહેવાનડ.જ સાં દભત જ ોજ ો ે-ર્ેજ અથતનેજ નીયર્જ કરે .જ સાં સ્કૃર્જ
ભાર્ામાાંજર્ડજસાં ખયાદાં ધજશબ્દડજએવાજમળશેજ ો ેનાજએકથીજવધુજ અથડ જત હડય.જએજ
જોડર્ાાંજ ગુોરાર્ીજ ભાર્ામાાંજ અને કાથીજ શબ્દડનીજ કડઈજ આપત્તીજ ોજ નથીજ એમજ
કહેવાય.
એકજ‘ઈ-ઉ’જકરીજનાખવાથીજદેજ ‘ઈ-ઉ’વાળીજભાર્ાજ–જો ેમકે જસાં સ્કૃર્,જ
હીંદીજવગેરેજ–જસાથેજકામજપાણવામાાંજમુશ્કે લીજપણવાની?જપ જસાં સ્કૃર્-હીંદીજમાટે જ
આપ ેજ અત્યારેજ પાં દરેકજ લીપીચીહ્નોજ ર્ડજ ોુ દાાંજ શીખવાાંજ પણેજ ેે ,જ પેીજ દેજ
લીપીચીહ્નજ વધારેજ શીખવવામાાંજ શીજ મુશ્કે લી?જ દીીજ ભાર્ામાાંજ ોર્ાાંજ વચન,જ
લીંગ,જ વીભક્ર્ીજ વગેરેનીજ અલાયદીજ વ્યવસ્થાજ હડયજ ર્ડજ ર્ેજ પ જ આપ ેજ
શીખવી–શીખવવીજપણેજ ેે,જત્યાાંજદેજ લીપીચીહ્નોજવધારેજશીખવાાંજપણેજ ર્ેજ દાદર્જ
ર્ડજનગણ્યજગ ાય.
નવીજ ોડણ ીવ્યવસ્થાજ સ્વીકારીએજ ર્ડજ ોુ નીજ ોડણ ીવ્યવસ્થાથીજ
ેપાયેલાાંજ પુસ્ર્કડજ વગેરેનુાં જ શુાંજ થાય?જ ફેંકીજ દેવાાંજ પણે ?જ ોરાયેજ નહીં.જ
વીદ્યાપીઠકડશેજ ોડણ ીજ નીશ્વીર્જ કરીજ ર્ેજ પુવજ ેપાયેલાાંજ પુસ્ર્કડજ શુાંજ આપ ેજ
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વાાંચીજ શકર્ાજ નથી?જ આો ેયેજ વીદ્યાપીઠીયજ જોડણ ીનુાં જ પુરુાંજ અનુ પાલનજ નજ થયુાંજ
હડયજ એવાાંજ પુસ્ર્કડજ વાં ચાર્ાાંજ નથી?જ માત્રજ ોડણ ીનાજ સુધારાથીજ કશડજ અવરડધજ
ઉભડજથર્ડજનથી,જલીપીમાાંજફે રફારજકરવાથીજથડણડજઅવરડધજથાય.જપ જએજયાદજ
રાખવુાં જ ોડઈએજ કે જ વીશાળજ પ્રજાસમુહને જ ર્ડજ સમકાલેજ પ્રકાશીર્જ થર્ાજ સાહીત્યજ
સાથેજ ોજ સાં દાં ધજ હડયજ ેે ,જ ોુ નાજ સાહીત્યજ સાથેજ નહીં.જ આપ ેજ ત્યાાંજ એકજ ર્ડજ
સાક્ષરર્ાજ ઓેીજ ેે ,જ એમાાંયેજ પાેીજ વાચકર્ાજ ઓેી.જ ત્યાાંજ ોુ નુાં જ સાહીત્યજ
વાાંચનારાજ કે ટલાજ ?જ ગ ર્રજ વીદ્વાનડજ ો.જ એજ ર્ડજ ોુ નીજ લીપી-જોડણ ીજ સહેો ેજ
જા ીજલઈજશકે .જમધ્યકાલીનજહસ્ર્પ્રર્જવાાંચવાજઆો ેયેજએનીજલીપીજશીખવીજોજ
પણેજ ેે.જ સુધારાનીજ વ્યવહારુર્ા-અવ્યવહારુર્ાજ ગ ર્રજ વીદ્વાનડનીજ નહીં,જ પ જ
વીશાળજપ્રજાસમુહનીજસગવણ-અગવણજપરથીજોજનક્કીજકરવીજ ોડઈએ.

27

૧૦. આવેલી જાગૃતીનો લાભ ઉઠાવીએ
ભાર્ાશુદ્ધ ીજ અભીયાનજ અત્યારેજ ર્ડજ ‘ઈ-ઉ’માાંથીજ હ્રસ્વ-દીઘત નડજ ભે દજ
લુપ્ર્જકરવાનાજએકજોજમુદ્દાજપરજઆવીને જઠયુું જેે .જએજસુધારડજસરળર્ાથીજઅને જ
ઝણપથીજઅમલમાાંજમુકીજશકાયજએવડજેેજ ને જ એજસુધારડજથવાથીજ ોડણ ીનીજ75જ
ટકાજ ભુલડજ નીરવકાશજ થઈજ જાયજ ેે .જ પરાંર્ુ જ આજ મુદ્દાજ આગળજ અટકીજ ોવામાાંજ
આવે જ ર્ડજએથીજઆપ ેજ એકજમડટીજર્કજગુમાવીજએવીજલાગ ીજમારાજો ેવાને જ
થશે.જ અત્યારેજ ભાર્ા-જોડણ ી-લીપીજ પ્રશ્નેજ દધાાંમાાંજ જાગ ર્ૃ ીજ આવીજ ેે .જ
પાં ણીર્યુગમાાંજ વીદ્વાનડજ ોડણ ીનાજ પ્રશ્નનીજ ચચાતજ કરર્ાજ હર્ા.જ અત્યારેજ માત્રજ
વીદ્વાનડજકે જભાર્ાનાજઅધ્યપકડજનહીં,જશીક્ષકડ,જપત્રકારડ,જસમાોસેવકડજને જ અન્દ્યજ
પ્રજાોનડજ એમાાંજ ભાગજ લઈજ રહ્યાજ ેે .જ પહેલાાંજ દહુધાજ સાહીત્યપરીર્દનાજ માં ચજ
પરથીજચચાતઓજથર્ીજહર્ી,જહવે જમેદાનજમડકળુાંજદન્દ્યાં ુ જેે.જકે ટલાાંકજવર્તમાનપત્રડ,જ
સામયીકડજ આજ ચચાતમાાંજ રસજ લઈજ રહ્યાાંજ ેે .જ (સાહીત્ય-સામયીકડજ આનાથીજ
અલીપ્ર્જ ો ેવાાંજ ેે!)જ ગુોરાર્માાંજ ‘ગુોરાર્ીજ ભાર્ાશુદ્ધ ીજ અભીયાન’જ અને જ
મુાંદઈમાાંજ‘ગુોરાર્ીજ ોડણ ીજમાં ચ’જ ો ેવાાંજમાં ણળડજકાયતરર્જ દન્દ્યાાંજેેજ ને જ વારાંવારજ
વીચારસભાઓજ યડીજ નવાનવાજ ઉદભવર્ાજ મુદ્દાઓજ વીશેજ માં થનજ કરેજ ેે,જ સારજ
ર્ારવે જ ેે.જઆવુાં જવાર્ાવર જવારાંવારજઉભુાંજથર્ુાં જનથીજહડર્ુાં .જઆજવાર્ાવર માાંજ
ભાર્ા-જોડણ ી-લીપીજ વીશેનીજ દીીજ પ જ કે ટલીકજ ો ેજ ખરેખરીજ મુાંઝવ ડજ ેેજ
ર્ેનીજ પુરીજ ે ાવટજ કરીજ લાાંદાજ સમયજ સુધીજ કામજ આવે જ એવાજ ની તયડજ કરીજ
લેવાનીજર્કજઝણપીજલેવીજ ોડઈએ.
જોડણ ીનાજ નીયમડજ કરવામાત્રથીજ કામજ સરર્ુાં જ નથી.જ નીયમડજ ર્ડજ
માગતદશતકજ હડયજ ેે .જ એનુાં જ માગતદશતનજ લઈને જ ભાર્ાનાજ શબ્દનીજ ોડણ ીજ નક્કીજ
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કરવાનીજ હડયજ ેે .જ ભાર્ામાાંજ નવાનવાજ શબ્દડજ દાખલજ થર્ાજ રહેર્ાજ હડયજ ેે જ
દડલીઓમાાંથી,જ દેશી-વીદેશીજ ભાર્ાઓમાાંથીજ ને જ નવઘણર્રજ રુપે જ પ .જ એનીજ

જોડણ ીજ નક્કીજ કરવાનીજ આવે .જ ઉપરાાંર્જ સાથતજ શબ્દકડશમાાંજ ર્ડજ અથતનીરુપ નુાંજ

મડટુાં જક્ષેત્રજહાં મેશાાંજખુલ્લુાંજરહેજેે .જશબ્દડનીજઅથતેાયાઓજદદલાર્ીજરહે જેે ,જવ દ્ધ
ૃ ીજ
પામર્ીજરહેજ ેેજ અને જ નવાજદાખલજથર્ાજશબ્દડનડજઅથતની તયજકરવાનડજહડયજેે .જ
આજમાટે જએકજકાયમીજકડશર્ાંત્રજોજ ોડઈએ.જકડઈજપ જસુસાંસ્કૃર્જપ્રજાને જ આવાજ
કાયમીજકડશર્ાંત્રજવીનાજનજચાલે .
‘ગુોરાર્જ વીદ્યાપીઠ’જ કે જ ગુોરાર્નીજ અન્દ્યજ કડઈજ ‘યુનીવસીટી’જ કે જ
‘ગુોરાર્ીજ સાહીત્યજ પરીર્દ’જ ો ેવીજ સાં સ્થાએજ આજ ોવાદદારીજ ઉપાણીજ લેવીજ
જોડઈએજઅને જ ગુોરાર્જસરકારેજએને જ સવત જ સહાયજપુરીજપાણવીજ ોડઈએ.જસરકારજ
પડર્ેજ પ જ આવુાં જ ર્ાંત્રજ ઉભુાંજ કરીજ શકે .જ પ જ આપ ીજ આજ સાં સ્થાઓજ સક્રીયજ
દનશેજ કે જ કે મજ એનીજ શાં કાજ રહેજ ેે .જ ર્ડ,જ ો ેમજ ગુોરાર્ીજ વીશ્વકડશનુાં જ કામજ
પ્રજાકીયજધડર ેજ ઉભુાંજથયુાં ,જર્ેમજકડશર્ાંત્રજપ જપ્રજાકીયજ ધડર ેજ ઉભુાંજકરવાનડજ
પણકારજઝીલીજલેવડજ ોડઈએ.
જોડણ ીવ્યવસ્થાનાજ પરીવર્તનજ વીશેજ જ્યારેજ જાહેરજ ચચાતનાં ુ જ વાર્ાવર જ
દરાદરજ જામ્યુાંજ ેેજ ત્યારેજ આપ ીજ વીદ્યા-સાહીત્યસાં સ્થાઓજ ર્થાજ અગ્ર ીજ
સાહીત્યકારડ,જશીક્ષ કારડ,જવીચારશીલડએજએમાાંજભાગીદારીજનડાં ધાવવાનુાં જખાસજ
પસાં દજકયુું જનથી.જઘ ાદધાજસાહીત્યકારડ,જભાર્ાસાહીત્યજ અધ્યાપકડજર્ીરેજઉભાજ
રહીજર્માશડજ ોડવાનીજસ્થીર્ીમાાંજેે .જએમને જકદાચજદીશાજસુઝર્ીજનથી.
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૧૧. સત્યાગ્રહનો માગય
હવે શુાં? ભાર્ાસાહીત્ય ને શીક્ષ ના ક્ષેત્રે ો ેઓ વચત સ ્ ધરાવે

ેે ર્ે કડઈ જોડણ ીવ્યવસ્થાના પરીવર્તનને ન સ્વીકારે ર્ડ શુાં ? મહેન્દ્ર
મેઘા ી ર્ડ પડર્ે ોે લીપીસુધારમાાં માને ેે ર્ે લીપીમાાં કડઈની
પુવત સાંમર્ી વીના લખર્ા-ેાપર્ા આવ્યા ેે. એમની આ વીચારપ્રચારની –
મુાંગી ક્રાન્દ્ર્ીની રીર્ ેે. સ્વામી આનાં દ પ

જોડણ ી-લીપીના પડર્ાના

કે ટલાક ખયાલ પ્રમા ે ો પડર્ાનાાં લખા ડ ેપાય એનડ આગ્રહ રાખર્ા
હર્ા. હમ ાાંહમ ાાં દીજા કે ટલાક સુધારાવાદીઓએ પ

પડર્ાને ઈષ્ટ

એવી લીપી-જોડણ ીમાાં લખવુાં -ેાપવુાં શરુ કયુું ેે. આ રીર્ે ર્ડ ફરી
જોડણ ીની અરાોકર્ામાાં સરી પણાય એવી દહેશર્ વ્યક્ર્ થઈ રહી ેે.

નવી વ્યવસ્થા માન્દ્ય ન થાય ત્યાાં સુધી એના વ્યક્ર્ીગર્ પ્રયડગડ કરવામાાં
હુાં

પડર્ે

સામાન્દ્ય

રીર્ે

માનર્ડ નથી;

પ

મને

આ

પ્રયડગડથી

અરાોકર્ાની દહેશર્ થર્ી નથી. થડણા પ્રર્ીદદ્ધ મા સડ પડર્ાને માગ
ચાલવાના ો, એમ ે કદાચ ચાલવુાં પ

જોડઈએ; પ

એથી કશી

અરાોકર્ા ઉભી થર્ી નથી; કે મજ કે ઘ ાખરા લડકડ સામાન્દ્ય રીર્ે માન્દ્ય
ચીલડ નહીં ચાર્રવાના. આ ેર્ાાં સુચીર્ જોડણ ીપરીર્દના ઠરાવને મચક
ન આપવામાાં આવે ર્ડ સુધારાવાદીઓ સાં ગઠીર્ રુપે એ ઠરાવને અમલમાાં
મુકે , એ પ્રમા ે (ને જ માત્રજ એજ પ્રમા ે) લખે-ેાપે , દીજાઓને પ

આ

સુધારામાાં ભળવા પ્રે રે ર્ડ એમાાં હુાં કશુાં ખડટુાં ન માનુાં . આ સત્યાગ્રહનડ
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માગત ેે અને ચચાત-વીચાર ાના સઘળા માગડ ત દાં ધ થયા પેી સત્યાગ્રહ
એ ો ર્ર ડપાય ેે.
પ જઆશાજેેજકે જગુોરાર્નાજણાહ્યાજલડકડજઆવુાં જકરવાનીજફરોજનહીંજ
પાણે.
જજજ(‘શુાંજભાર્ાશુદ્ધ ીજઅભીયાનજએકજર્ુર્જેેજ?’માાંથી)

૧૨. સામાજીક વીકાસના હીતમાાં
આપ ા દેશમાાં ેેક હમ ાાં સુધી લેખન-વાચન એક નાનકણા

વગતનડ ઈજારડ રહ્યડ ેે. લેખનવ્યવસ્થા, આથી સ્વાભાવીક રીર્ે ો એના
વચત સ ્ નીચે રહી ેે. આો ે સામાીક વીકાસની માગ એ ેે કે વીશાળ
ોનસમુહ વાાંચર્ડલખર્ડ થાય અને એ વીકાસમાાં પડર્ાની ભાગીદારી

નડાં ધાવે . શીક્ષીર્-અશીક્ષીર્ના, સાક્ષર-નીરક્ષરના ભે દડ ો ેટલા ઓગળે ર્ેટલુાં
સામાીક વીકાસના હીર્માાં ેે. આ માટે ોરુરી ેે કે ભાર્ામાળખુાં

સવત ોનસુલભ હડય. માન્દ્ય ભાર્ા એક અને દડલી દીી – ો ેમજ કે ,
સાં સ્કૃર્ અને પ્રાકૃર્ – એવા ભાર્ાભે દડમાાં વહેંચાયેલા સમાોની ચાલ
લાં ગણાર્ી રહે ેે.
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મુખયજ ભાર્ાપ્રવાહજ વધુજ ને જ વધુ જ લડકડજ સુધીજ પહડાં ચે જ એવડજ આપ ડજ
પ્રયાસજ હડવડજ ોડઈએ.જ એને જ માટે જ ોરુરીજ હડયજ ર્ડજ ભાર્ામાળખાનુાં જ સાં શડધનજ
કરવાજ પ જ આપ ેજ ર્ત્પરજ રહેવાં ુ જ ોડઈએ.જ કે ટલુાંકજ સાં શડધનજ પરીસ્થીર્ીવશજ
આપમેળે જ થર્ુાં જ રહેર્ાં ુ જ હડયજ ેે ,જ પ જ આોનાજ વીકાસડન્દ્મુખજ સમાોમાાંજ કે ટલાાંકજ
સાં શડધનજ સભાનપ ેજ અને જ યડોનાપુવત કજ કરવાનીજ પ જ ોરુરજ રહેજ ેે .જ ર્ડજ એજ
કરવામાાંજકશડજસાં કડચજઆણેજઆવવડજનજ ોડઈએ.

૧૩. ગુજરાતી જોડણી અને જોડણીકોશનો
ઈતીહાસ
ગુોરાર્ીજ ોડણ ીનડજ અને જ ોડણ ીનીયમડનડજ ઈર્ીહાસજ ોુ ઓ.જ
મધ્યકાલીનજ ગુોરાર્ીમાાંજ ર્ડજ ોડણ ીનીજ કડઈજ એકરુપર્ાજ નહડર્ી,જ એનીજ
ોરુરીયાર્જ પ જ વરર્ાઈજ હડયજ એમજ લાગર્ુાં જ નથી,જ કે મજ કે જ વૈ કલ્પીકજ ોડણ ીજ
અથતદડધમાાંજ અગવણરુપજ નહડર્ી.જ અવાતચીનજ યુગમાાંજ કદાચજ અાંગ્રે ીનાજ પ્રભાવજ
ર્ળે જ ોજ એકરુપજ ોડણ ીવ્યવસ્થાજ માટે નાજ પ્રયત્નજ શરુજ થયા.જ પ જ ભાર્ાઅભ્યાસીઓજ એકજ મર્જ પરજ આવીજ શક્ાજ નહીંજ ર્ેથીજ ોડણ ીનીજ ભીન્નરુપર્ાજ
ચાલુજોજરહી.
ગાાંધીીનીજ પ્રે ર ાથીજ ોડણ ીવ્યવસ્થાનુાં જ કાયત જ થયુાં.જ 1929નાજ
એપ્રીલમાાંજ ોડણ ીકડશનીજ પ્રસીદ્ધીજ પેીજ એજ ોજ વર્તનાજ ોુ નજ માસમાાંજ ગુોરાર્જ
વનાતક્ુલરજસડસાયટીજ ોડણ ીજઅાંગેજ હોુ જવધુ જ ચચાતવીચાર ાજમાટે જવીદ્યાપીઠ,જ
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કે ળવ ીખાર્ુાં જ અને જ પરીર્દનાજ પ્રર્ીનીધીઓનીજ એકજ સભાજ દડલાવે જ ેેજ અને જ
અાંર્ીમજની તયજમાટે જએકજવધુજકમીટીજપ જનીમાયજેે ,જો ેજએમજદર્ાવે જેેજકે જ
વીદ્યાપીઠકડશજઆગળજપુ તવીરામજમનાયુાંજનથી.જજોડજકે જએજકમીટીનડજઘડણડજપ જ
આગળજચાલ્યડજો ાર્ડજનથી.
વાર્જસાવજસ્પષ્ટજેે જ અને જ સીધીજેેજ :જગુોરાર્ીજ ોડણ ીજપરાંપરાથીજ
સીદ્ધજ થયેલીજ નથી,જ નીયમડજ ઘણીને જ ગુોરાર્ીજ ોડણ ીનેજ વ્યવસ્થીર્જ કરવાનડજ
પ્રયાસજ કરવામાાંજ આવ્યડજ ેે .જ એજ પ્રયાસજ પેીજ પ જ જોડણ ીસુધારનાાંજ દ્વારજ દાં ધજ
થર્ાાંજ નથી.જ એમજ ગાાંધીીએજ પડર્ેજ કહ્યુાંજ ેે .જ નવીજ ોડણ ીવ્યવસ્થાને જ સાવત ત્રીકજ
દનાવવામાાં,જ ગમેજ ર્ેજ કાર ે,જ આપ ેજ નીષ્ફળજ ગયાજ ેીએ.જ અને જ કે ટલાકજ
જોડણ ીનીયમડનીજ અર્ાકીકર્ાજ ઉણીને જ આાં ખેજ વળગેજ એવીજ ેે .જ ર્ડજ પેીજ
જોડણ ીનીયમડનડજ પુનવીચારજ કરવામાાંજ શડજ દાધજ હડઈજ શકે જ એજ સમજાયજ એવુાંજ
નથી.

સાં વાદ-વીવાદનાાંજદ્વારજભીણાયેલાાંજેેજર્ેજખુલવાાંજોડઈએ
એટલુાંજ સ્પષ્ટજ સમજાયજ ેેજ કે જ ો ેજ વગદારજ વગતજ ેે,જ ો ેજ આપ ાજ

ભાર્ાસાહીત્યનાાંજ પ્રર્ીષ્ઠાનડજ ેેજ ર્ેજ પુનવીચારજ માટે જ ર્ૈયારજ નથીજ એટલુાંજ ોજ

નહીં;જ સાં વાદ-વીવાદનાાંજ દ્વારજ દાં ધજ રાખવાજ માગેજ ેે .જ સુધારવાદીઓનડજ અવાોજ
દહેરાજકાને જઅથણાઈજરહ્યડજેે.
આજ રીર્ેજ ોુ ઓજ ર્ડજ પરીસ્થીર્ીજ અત્યારેજ નીરાશાોનકજ ેે .જ મારાજ
આદર ીયજ ગુરુોનડજ મારીજ સામેજ ેે જ –જ જોડણ ીનાજ પુનવીચારમાાંજ એજ માનર્ાજ
નથી;જ અને જ ોડણ ીનાજ વીર્યનીજ હકુ મર્જ ો ેમનીજ પાસેજ ેેજ એજ ગુોરાર્જ
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વીદ્યાપીઠજકે જસરકારનુાં જશીક્ષ ખાર્ુાં જકે જસાહીત્યજને જ શીક્ષ ક્ષેત્રનાજઅગ્ર ીઓજ
ચચાતનાાંજ દ્વારજ દાં ધજ કરીને જ દેઠાજ ેે ,જ આજ પ્રશ્નનાજ ઉકે લનીજ દીશામાાંજ એકજ ણગલુાંજ
ભરવાજ પ જ રાીજ નથી,જ આજ પ્રશ્નજ ોજ એમને જ માટે જ જા ેજ અસ્ર્ીત્વજ ધરાવર્ડજ
નથી.
હીંમર્જ આપનારુાંજ એકજ મડટુાં જ પરીદળજ ેે .જ અદનાજ લેખકડ,જ પત્રકારડ,જ
શીક્ષકડજ વગેરે નાજ મડટાજ વગતમાાંથીજ ો ેજ પ્રર્ીભાવડજ આવ્યાજ ેેજ ર્ેમાાંજ ર્ડજ દહુધાજ
જોડણ ીસુધારનુાં જ ોડરદારજ સમથતનજ ેે .જ શીક્ષકડજ ર્ડજ ઘ ાદધાજ એકમર્જ ો ાયજ

ેે.જજોડણડજક્ાાંજણાં ખેજ ેેજ ર્ેજ એજોજ જા ર્ાજહડયજને જ ?જલડકમર્નડજઆજઅવાોજ
હોુ જદુલાંદજદનશેજને જએજસાાંભળ્યાજવીનાજનહીંજચાલેજએવીજપ્રર્ીર્ીજોન્દ્મેજેે.
કડઈજપ જશીક્ષ વ્યવસ્થાજો ેને જશીક્ષ નુાં જપ્રત્યક્ષજકાયતજકરવાનુાં જેેજએજ
લડકડને જવીશ્વાસમાાંજલીધાજવીનાજકે જએનાજઅભીપ્રાયને જઅવગ ીને જસફળજનજથઈજ
શકે .જ જોડણ ીનાજ પ્રશ્નેજ પ જ શીક્ષકડનાજ –જ ખાસજ કરીને જ પ્રાથમીક-માધ્યમીકજ
શીક્ષકડનાજ –જ અભીપ્રાયને જ અવગણ્યેજ નહીંજ ચાલે ,જ કે મજ કે જ આજ વીર્યનાજ
શીક્ષ નીજોવાદદારીજએમનીજેે .
વસ્ર્ુર્:જ જોડણ ીજ એજ કાંઈજ કે વળજ ભાર્ાશાસ્ત્રીયજ વીર્યજ નથી,જ એજ
પ્રજાનાજ વ્યવહારનીજ વસ્ર્ુ જ ેે .જ એટલેજ ોડણ ીવીચારનાજ પાયામાાંજ ભલેજ
ભાર્ાશાસ્ત્રીયજ સીદ્ધાાંર્ડજ હડય;જ એમાાંજ શીક્ષ નીજ અને જ વ્યવહારનીજ સગવણઅગવણને જ લક્ષમાાંજ લેવીજ ોજ પણે.જ એજ લક્ષમાાંજ લીધાજ વીનાજ કરેલીજ કડઈજ પ જજ
વ્યવસ્થાજઈષ્ટજપરી ામજસુધીજનજપહડાં ચે જએવીજપુરીજસાં ભાવનાજરહેજેે .
જજજજજજજજજજજજ
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૧૪. પ્રેસ વગેરેની સગવડ લક્ષમાાં ન લેવી?
લેખનવ્યવસ્થાનડજ પાયડજ ભલેજ ભાર્ાશાસ્ત્રમાાંજ હડય,જ પ જ પેીજ
વ્યવહારનીજ સગવણ-અગવણને જ અનુ લક્ષીને જ એને જ ઘ ાાંજ સમાધાનડજ કરવાાંજ પણર્ાાંજ
હડયજેે.જલેખનનીજપદ્ધર્ીજઅને જ સાધનસામગ્રીજપ જલીપી ોડણ ીજપરજપ્રભાવજ
પાણર્ીજ હડયજ ેે .જ મધ્યકાળમાાંજ ‘દ’ને જ સ્થાને જ ‘વ’જ લખવાનીજ રુઢીજ અસ્ર્ીત્વમાાંજ
આવીજ હર્ી,જ કે મજ કે જ ‘દ’ને જ વચ્ચે થીજ કાપર્ાાંજ શાહીનડજ ણદકડજ થઈજ ોવાનીજ

સાં ભાવનાજ રહેર્ી.જ આો ેજ કમ્પ્યુટરજ માહીર્ીપ્રચાર-જ્ઞાનપ્રચારનુાં જ એકજ સમથત જ
માધ્યમજ દન્દ્યાં ુજ ેે .જ ર્ડજ એનીજ સગવણ-અગવણને જ અનુલક્ષીને જ લીપીસાં કે ર્ડમાાંજ કે જ
જોડણ ીમાાંજઅહીંર્હીંજફે રફારડજથાયજર્ડજકાંઈજખડટુાં જનથી.જએજફે રફારજર્ાકીકજહડવાજ
જોડઈએજ એટલુાંજ ો.જ ટાઈપરાઈટર,જ કમ્પ્યુટરજ વગેરેનીજ દૃષ્ટીએજ રડમનજ લીપીનીજ
ર્ુ લનાએજ આપ ીજ લીપીજ અગવણભરીજ ેેજ એમજ આજ સાધનડજ સાથેજ કામજ
પાણનારાજ કહેશે,જ ર્ડજ એજ અગવણજ ઓેામાાંજ ઓેીજ હડયજ એજ દીશામાાંજ પ્રયત્નજ
કરવાનુાં ,જ ખરેખરજ ર્ડ,જ ોરુરીજ દનીજ જાયજ ેે .જ એથીજ આપ ાાંજ ોજ સમયશ્રમજ
દચશે,જઆપ ીજકાયતક્ષમર્ાજવધશેજઅને જઆપ ાજવીકાસનેજવે ગજમળશે .
પ્રે સ,જ ટાઈપરાઈટર,જ કમ્પ્યુટરજ આદીજ યાાંત્રીકજ સાધનડમાાંજ આપ ીજ
ોરુરીયાર્ને જઅનુ રુપજસાં શડધનજથઈજશકે જેેજને જથર્ુાં જહડયજેે ,જર્ેમજઆપ ેજપ જ
આપ ીજ લીપી-જોડણ ીમાાંજ એજ સાધનડનીજ અનુ કુ ળર્ાને જ અનુ લક્ષીને જ સાં શડધનજ
કરવાજ ર્ત્પરજ રહેવાં ુ જ ોડઈએ.જ પરસ્પરનાજ એવાજ સહકારથીજ ોજ ઉત્તમજ પરી ામજ
નીપીજશકે .
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૧૫. છાં દનુાં રસશાસ્ર ને આપણી જોડણી
ઉશનસેજ એકજ‘ઈ-ઉ’જમાટે જસાં મર્ીજઆપીને જ ો ેજ વીશાળજદૃષ્ટીજદર્ાવીજ
ેેજ ર્ેજ માટે જ એમને જ ઘ ાજ ધન્દ્યવાદજ ઘટે જ ેે ;જપ જ એમનેજ દહેશર્જ ેેજ કે જ એથીજ
ેાં દનાજએસ્થેટીક્સ(રસશાસ્ત્ર)ને જ કાંઈકજહાનીજપહડાં ચશે .જમને જ એવુાં જલાગર્ુાં જનથી.જ
ઉશનસનીજકવીર્ામાાંજોજેાં દનુાં જઉચ્ચાર જઈ-ઉનીજ ોડણ ીને જ અનુ સરર્ુાં જનજહડયજ

એવાાંજ સ્થાનડજ ોણેજ ેે .જ એટલેજ કે જ જ્યાાંજ ોડણ ીમાાંજ દીઘત જ હડયજ ત્યાાંજ ેાં દમાાંજ હ્રસ્વજ
ઉચ્ચાર જકરવાનુાં જથાયજેે ,જઅને જ જ્યાાંજ ોડણ ીમાાંજહ્રસ્વજહડયજત્યાાંજેાં દમાાંજદીઘત જ

ઉચ્ચાર જ કરવાનુાં જ થાયજ ેે .જ વસ્ર્ુ સ્થીર્ીજ ર્ડજ એજ ેેજ કે જ ગુોરાર્ીમાાંજ હ્રસ્વદીઘત જ
ઉચ્ચાર જ ભે દકજ નજ હડવાથીજ ેાં દનીજ આવશ્યકર્ાજ મુોદજ હ્રસ્વદીઘત જ ઉચ્ચાર જ
કશીજઆપત્તીજવીનાજથઈજશકે જેે .
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૧૬. જોડણીસુધાર અને સાંસ્કૃ ત સાથેનો નાતો
કે ટલાકને જ ોડણ ીસુધારથીજ સાં સ્કૃર્જ સાથેનડજ સાં દાં ધજ કપાઈજ ોવાનીજ
ભીર્ીજ હશે.જ પ જ વર્તમાનજ ગુોરાર્ીજ લીપી-જોડણ ીમાાંજ સાં સ્કૃર્થીજ ઘ ાદધાજ
ફે રફારજ ેે;જ ેર્ાાંજ સાં સ્કૃર્જ સાથેનડજ નાર્ડજ ર્ુટવાનીજ આપત્તીજ આવીજ નથી;જ ર્ડજ
અત્યારેજસુચવાર્ાજસુધારાથીજઆવશેજએમજમાનવાને જશુાં જકાર જેેજ ?જસાં સ્કૃર્નીજ
શબ્દસમ દ્ધૃ ીનડજલાભજલેવાનુાં,જઆવાજ ોડણ ીસુધારાથી,જકાંઈજદાં ધજથવાનુાં જનથી.
હુાં જ સાં સ્કૃર્નડજ પ્રે મીજ ેુાં .જ સાં સ્કૃર્જ કાવ્યશાસ્ત્રનાજ અભ્યાસમાાંજ મને જ ઉંણડજ
રસજ ેે.જ હુાં જ ખાર્રીપુવતકજ કહુાં જ કે જ ગુોરાર્ીજ ોડણ ીમાાંજ એકજ ‘ઈ-ઉ’જ થઈજ જાયજ
એથીજ સાં સ્કૃર્જ સુધીજ ોવામાાંજ કડઈજ ોજ મુશ્કે લીજ થવાનીજ નથી.જ દેજ લીપીચીહ્નડજ
વધારેજશીખવા-જા વાજએજોરાયેજ મડટીજવાર્જનથી.જઅન્દ્યજભારર્ીયજભાર્ાઓજ
સાથેજ આપ ેજ સાં સ્કૃર્નડજ સમાનજ વારસડજ ેેજ એમાાંયેજ કડઈજ અણચ જ આવવાનીજ
નથી.જ જોડજ ભારર્ીયજ ભાર્ાઓમાાંજ સાં સ્કૃર્જ શબ્દડનાાંજ લીંગજ દદલાઈજ ગયાાંજ હડય,જ
એનીજ અથતેાયાઓજ પ જ દદલાઈજ હડયજ (હીંદીમાાંજ ‘સાં રક્ષ ’જ શબ્દજ ‘નીરીક્ષ ’જ
ો ેવાજ અથતમાાંજ વપરાયેલડજ મેંજ હમ ાાંજ ોડયડ,જ ‘અનુ સાંધાન’જ ‘શીક્ષા’જ વગેરનાજ
આપ ાથીજોુ દાજઅથડ જત જા ીર્ાજેે )જર્ડજપેીજથડણાજશબ્દડમાાંજ‘ઈ-ઉ’નીજ ોડણ ીજ
દદલાયજર્ેથીજશુાંજએનીજઓળખજનષ્ટજથાય?જવીચારવીનીમયમાાંજકડઈજઅવરડધજ
ઉભડજથાય?જમધ્યકાલીનજગુોરાર્ીજહસ્ર્પ્રર્ડમાાંજ‘અભભમાન’જશબ્દજ‘અભીમાન’જ
એવીજ ોડણ ીથીજલખાયેલજમળે જેેજર્ેનાથીજકડઈજોજભ્રાન્દ્ર્ીજથર્ીજનથી.
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૧૭. દ્વીઅથી શબ્દોનો કોયડો
‘ઈ-ઉ’માાંથીજ હ્રસ્વદીઘત નડજ ભે દજ દુરજ કરવાજ સામેજ વાસ્ર્વીકજ કહેવાયજ
એવીજદલીલજએકજોજેેજ–જએનાથીજથડણાજશબ્દડજદ્વીઅથીજદનશે .જપ જઆપ ીજ
ભાર્ામાાંજશુાંજદ્વીઅથીજશબ્દડજનથીજ?જસાં સ્કૃર્નીજર્ુ લનાએજર્ડજઘ ાજઓેાજેે .જ
સાં સ્કૃર્માાંજઅનેકાથીજશબ્દડને જ લીધેજ ‘શ્લેર્’જો ેવીજશબ્દચમત્કૃર્ીઓને જ કે ટલડદધડજ
ને જ કે વડજમનડરમજઅવકાશજમળે જેેજ !જગુોરાર્ીજભાર્ાજઆજદાદર્માાંજદરીરજેે જ
એમજ કહેવાય.જ થડણાજ દ્વી-અથીજ શબ્દડજ વધેજ ર્ડજ એજ દરીરર્ાજ થડણીજ ઓેીજ થાય.જ
એનાથીજઆટલાદધાજભણકવાનીજોરુરજેેજખરીજ?જસામાન્દ્યજવ્યવહારમાાંજર્ડજદ્વી-

અથીજ શબ્દડનડજ એકજ અથતજ સાં દભત થીજ નીયર્જ થઈજ ોર્ડજ હડયજ ેે .જ એટલેજ એનીજ
કડઈજોજઆપત્તીજનથી.
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૧૮. વારાંવાર થતી રહે લી માગ
જોડણ ીમાાંજ હ્રસ્વદીઘત નડજ ભે દજ ોર્ડજ કરીને જ એકજ ોજ ‘ઈ-ઉ’જ રાખવાનડજ
વીચારજકાંઈજનવડજનથી.જોુ ઓ:
૧.જહડપજકમીટીએજએમજકરેલુાં.જ
૨.જટનત રેજને પાળીજણીક્શને રીમાાંજપ જએમજકરેલુાં.જ
૩.જ ગડવધતનરામેજ પ જ લૌકીકજ લીપીને જ આધારેજ ગુોરાર્ીજ શબ્દડમાાંજ (ર્દભવજ

શબ્દડમાાં?)જ‘ઈજહાં મેશાાંજદીઘત જ અને જ ઉજહાં મેશાાંજહ્રસ્વ’જકરવાનીજભલામ જકરેલી.જ
૪.જસાહીત્યસાં સદેજપ જર્ત્સમજશબ્દડજેડણીને જ‘દીઘત જઈજઅને જહ્રસ્વજઉ’જરાખવાનડજ
ની તયજકરેલડજને જ
૫.જવીોયરાયજવૈ દ્યેજ‘કૌમુદી’માાંજએનુાં જઅનુ સર જકરવાનુાં જરાખેલાં ુ.જ

૬.જ જ પ્રદડધજ પાં ણીર્જ પ જ ોડણ ીમાાંજ હ્રસ્વ-દીઘત નડજ ભે દજ નીરથતકજ માનર્ાજ હર્ા.જ
૭.જ ગુોરાર્ીજ સાહીત્યજ પરીર્દેજ નીમેલીજ ોડણ ીસુધારજ સમીર્ીએ 1987માાંજ
(ર્ત્સમજશબ્દડનાજપ જઅપવાદજવીના)જએકજઈ-ઉજરાખવાનીજભલામ જકરેલી.જ
આજ દર્ાવે જ ેેજ કે જ ગુોરાર્ીજ ોડણ ીવીચારનાજ સમગ્રજ સમયપટમાાંજ
‘એકજ ઈ-ઉજ રાખવાનીજ માગ’જ વારાંવારજ ઉઠર્ીજ રહીજ ેેજ –જ ોવાદદારજ મા સડજ
દ્વારાજઉઠર્ીજરહીજેે ;જપ જએને જ સાં ર્ડર્વાનુાં ,જકદાચજદરાદરજસમોવાનુાં જપ ,જ
દન્દ્યાં ુજ નથી.જ આો ેજ એજ માગજ પુરાજ ર્કત જ સાથે ,જ ભાર્ાશાસ્ત્રીયજ આધારડજ સાથે ,જ
વીશાળજોનમર્જઉભડજકરીને જદુલાંદજઅવાો ેજરોુ જકરવાનીજપ્રવ ત્ત
ૃ ીજથઈજરહીજેે .
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૧૯. ભાષાના અને શીક્ષણના અનેક પ્રશ્નો
કે ટલાકજલડકડનુાં જકહેવાં ુ જેેજકે જભાર્ાનાજઅને જશીક્ષ નાજઅને કજપ્રશ્નડજેેજ
–જ અાંગ્રે ીજ માધ્યમનડજ વધીજ રહેલડજ પ્રચાર,જ વહીવટમાાંજ પ જ ચાલુજ રહેલાં ુજ
અગ્રે ીનુાં જસ્થાન,જસ્ત્રીકે ળવ ીજવગેરે .જહીજઘ ાજમુદ્દાઓજઉમેરીજપ જશકાયજ
–જ આપ ાજ દેશમાાંજ સમસ્યાઓનડજ ક્ાાંજ ર્ડટડજ ેેજ ?જ પ જ એટલાજ માટે જ ો ેમને જ
ો ેમાાંજકર્તવ્યજદેખાર્ુાં જહડયજર્ેમને જર્ેમાાંથીજવારવાજએજકાંઈજવાોદીજેેજ?
અને જ ોડણ ીનડજ પ્રશ્નજ ભાર્ાશીક્ષ નડજ ને જ એજ દ્વારાજ શીક્ષ સમસ્ર્નડજ
એકજ પાયાનડજ પ્રશ્નજ ેે .જ સાં ભવજ ેેજ કે જ ોડણ ીનીજ સરળર્ાજ આપ ને જ ભાર્ાનીજ
વીશેર્જ સજ્ોર્ાજ મેળવવામાાંજ સહાયરુપજ થાય,જ સમસ્ર્જ શીક્ષ ને જ પ જ થડણુાં જ
સુગમજ દનાવે જ ને જ અાંગ્રે ીજ ભાર્ાજ સામેજ ગુોરાર્ીજ ભાર્ાને જ ટકવાનીજ એકજ
નાનકણીજભુમીકાજપુરીજપાણે.
આપ ેજ ઘ ીજ સમસ્યાઓનડજ મુકાદલડજ કરવાનડજ ેે .જ સૌજ પડર્ાનીજ
શક્ર્ીવૃત્તીજઅનુ સારજએજકરેજઅને જ એકદીજાને જ સહાયરુપજથાયજએજોરુરનુાં જેે .જ
દીીજસમસ્યાઓનડજહવાલડજઆપીને જ ોડણ ીનાજપ્રશ્નને જ ટાળવાનુાં જયડગયજનથી.જ
જોડણ ીનડજપ્રશ્નજેેજકે જનહીંજએજોજઅગત્યનુાં જહડવુાં જ ોડઈએ.

ત્ર જસીધાજપ્રશ્નડ
એટલેજઅાંર્ે,જજોડણ ીવીચારમાાંજરસજલેનારજસૌને જત્ર જસીધાજપ્રશ્નડજોજ
હુાં જપુેવાજચાહુાં જ–
1. જોડણ ીકડશનાજ વર્તમાનજ નીયમડજ ખામીભરેલાજ અને જ ર્ેથીજ
મુાંઝવ જઉભીજકરનારાજેેજએમજર્મેજમાનડજેડજ?
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2. જોડજહા,જર્ડજએજનીયમડજસુધારવાજ ોડઈએજએમજર્મેજ માનડજ
ેડજ?
3. જોડજ હા,જ ર્ડજ એજ નીયમડમાાંજ ર્મેજ ક્ાાંજ અને જ શાજ સુધારાજ
સુચવડજ?
આજ પ્રશ્નડનાજ સીધા,જ સ્પષ્ટજ ઉત્તરડથીજ ોજ વાર્જ ખીલેજ દાં ધાય.જ
દાકીનીજઆળપાં પાળજેે .
(‘જોડજમનજખુલ્લુાંજહડયજર્ડ’માાંથી)

આભાર..
વેલીંગ્ટન–ન્યુ ઝીલેંડવાસી મારા પરમ મીત્ર શ્રી.
ગાાંડાભાઈએ આ આખા લખાણને સુવ્યવસ્થીત
ગોઠવી, પ્રકરણો પાડી, અનુક્રમણીકા બનાવી ને
વળી, એવી ગોઠવણ કરી આપી કે તે પ્રકરણ પર
તમે કાંટ્રોલની ચાાંપ દાબી ક્લીક કરો કે તે જ
પ્રકરણ ખુલે તેવી સગવડ મુકી આપી તે બદલ
આભાર દીલથી. ..ઉ.મ..
With Love - By
Gandabhai Vallabh, Wellington –NZ

