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અનુક્રમણણકા 

પોતાની પસિંદગીના લેખ પર પ્તલલક કરતાિં જ, ત ે
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I 

‘ગુજરાતી જોડણીની ખોદણી’  
વડીલ શ્રી ઉત્તમભાઈ ગજ્જરનુિં એક ણચિંતન, એક મિંથન 

– મુસાણફર પાલનપુરી 

61 વિેની આયુએ માણસ હાથમાિં તસ્બી કે માળા 
ફેરવતો હોય અને રામરામ કે અલ્લા અલ્લાનુિં રટણ કરતો 
હોય અને સિંસાર, સુખ, સમૃણિ જવેી ણસણિઓ 
મેળવવવાની એની મહત્ત્વાકાિંક્ષાઓ સમેટાઈને, સિંકોચાઈને 
પોતાની જાતમાિં જ ઓગળી જતી હોય છ.ે  

પરન્ત ુ ના... આ બધાિં જ ણવધાનો બધી જ 
વ્યપ્તલતઓન ેલાગુ પડ ેજ એવુિં કિંઈ નથી. એમાિં અપવાદ 
હોય, હોય ને હોય જ છ.ે એના પુરાવારૂપ ેએક સ્વચ્છ, 
સુિંદર, નાનકડી 24 પૃષ્ઠની પુપ્તસ્તકા ‘ગજુરાતી જોડણીની 
ખોદણી’ વડીલ શ્રી ઉત્તમભાઈ ભગવાનદાસ ગજ્જર, 
સુરત તરફથી પ્રણતભાવની તી્ર અપેક્ષાએ પ્રાિ થઈ છ.ે 

પુપ્તસ્તકાના નામની આવી અટપટી બાિંધણી કરનાર 
કોણ છ ેઆ ઉત્તમભાઈ? અહીં સુધી તો કયારેય એમનુિં 
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નામ પણ સાિંભળવા કે વાિંચવા મળુ્િં નથી. સારુિં  થયુિં કે 
એ પોતે એમના ણનવેદન ‘શુિં, કહુિં ...?’ માિં નોંધે છ ે: 

“હુિં  માઘ્યણમક શાળાનો ભૂતપૂવિ ભાિાણશક્ષક. 
કમિકાિંડી બ્રાહ્મણની જમે ખબૂ ણનષ્ઠાપૂવિક પાિંત્રીસ વિિ 
ગુજરાતી ભાિા શીખવી એમ દિંભ કે અહમ્  ણવના કહી 
શકુિં. હવે ણનવૃત્ત થઈ, દેશ–ણવદેશ ફરી, મારા જૂના 
ણવદ્યાથીઓને મળુિં ત્યારે, ણવધણવધ ક્ષેત્રોમાિં તમેની અનન્ય 
પ્રગણત જોઈ હરખાઉં; પણ હૃદયે રિંજની રેખા કેમ 
દોરાતી હશ?ે ણવચારુિં  અન ેજાત તપાસ આદરુિં .”  

1957માિં ખાદીની ટોપી, કફની–પાયજામો ને ખભ ે
ખાદીનો થલેો ભેરવી ‘ગુજરાત ણવધાપીઠ’, 
અમદાવાદમાિંથી રાષ્ટ્રપણતશ્રી ડૉ. રાજને્દ્રપ્રસાદના હસ્તે 
સ્નાતકની પદવી મેળવનાર ઉત્તમભાઈએ ણજ િંદગીભર 
ગુજરાતી ભાિાની સેવા કરવાની પ્રણતજ્ઞા લીધેલી અન ે
એ મહદિંશે પાળી પણ બતાવી એનો પુરાવો આ નાનકડી 
પુપ્તસ્તકા [ઈ.બુકના પાનાિં નિં. 17]માિંથી જ મળી રહે છ.ે  
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આત્મ ણનવેદનમાિં એ નોંધે છ ે : સને 1962માિં કઠોર 
ગણલયારા ણવદ્યાલયમાિંથી, ણવદ્યાથીઓ સરળ રીતે શુિ 
ગુજરાતી લખતાિં થાય તે માટ,ે ‘શુિલેખન’ નામક પુપ્તસ્તકા 
જાતખરચે પ્રકાણશત કરેલી. અનેક ણવદ્યાથીઓને એણે 
સહાય પૂરી પાડલેી.  

સને 1996માિં આ બીજી અન ેકદાચ છલે્લી પુપ્તસ્તકા. 
જાતતપાસ કરતાિં જ ેજણાયુિં તે આમાિં લખ્યુિં. મેં તો કયુું, 
આખી ણજ િંદગી કયુું; પણ આ તો ધૂળ પર લીંપણ જ છ,ે 
ટકવાનુિં નથી, ટકતુિં નથી, તેમ ખાતરી થતાિં લખ્યુિં. 
બળવાખોરમાિં ગણાઉ તો ભલે. મારા જવેા લાખોએ ચૂપ 
રહેવાનુિં પસિંદ કયુું. મેં લખી નાિંખ્યુિં. 

વાચકન ે પ્રશ્ન થાય કે ગુજ િરી ભાિાના ભેખધારી 
એવા ઉત્તમભાઈ કરવા શુિં ધારે છ?ે એના ઉત્તરમાિં પાનાિં 
નિં. 9 [ઈ.બુકના પાનાિં નિં. 38] ઉપર એ નોંધે છ ે: “મૂધિન્ય 
સાહહત્યકારોને સાહહત્યસજિન કરવા દો, ણવદ્વજ્જનોને 
ણવશ્વસાહહત્યનો તલુનાત્મક અભ્યાસ કે ઉઠાિંતરી કરવા દો. 
હુિં  તો પ્રાથણમક, માઘ્યણમક અન ે ઉચ્ચ માઘ્યણમક 
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શાળાઓમાિં ગુજરાતી ણવિય શીખવતા મારાિં લાખેક 
ણશક્ષક ભાઈ–બહેનોને કહુિં  છુિં કે જોડણી શીખવવામાિં અન ે
જોડણી સુધારવામાિં જ આપણે આયખુિં પૂરુિં  કરીએ છીએ. 
કિંઈક તો ણવચારો! કૉલજે અન ે ણવશ્વણવદ્યાલયોના ણવદ્વાન 
અધ્યાપક મહાશયો તો નસીબવિંતા છ.ે તેમણે તો સાહહત્ય 
શીખવવાનુિં છ,ે જોડણી શીખવવા–સુધારવાનુિં તેમને કમે 
ઝાઝુિં નથી ચોટ્ુિં.” 

પછી પોતાનો મૂળ મુદ્દો સમજાવતાિં વડીલ નોંધે છ.ે 
“લો ચાલો, ઘણા મુદ્દામાિંથી હાલ એક જ મુદ્દો ણવચારીએ : 

ગુજરાતીમાિં હ્રસ્વ ‘ઈ’–‘ઉ’ અને દીઘિ ‘ઈ’–‘ઊ’ બબ્બ ે
છ.ે જોડણીની સૌથી મોટી માયા જ એ છ!ે આપણે ભણ્યા 
ત્યારે પ્રાથણમક–માઘ્યણમક ણશક્ષણમાિં જોડણીનુિં મહત્ત્વ 
આજના જટેલુિં ન હતુિં. હવે તો ત્રીજા ધોરણથી જોડણી 
સુધારવાનો પ્રશ્ન પુછાતો થયો છ.ે ણવદ્યાથીને યાદ કરાવવુિં 
પડ.ે ‘ખેડુ અને ખેડૂત’.  

સામાણજક, રાજકીય, સાિંસ્કૃણતક કે સાહહપ્તત્યક, ઘણી 
બાબતોમાિં ગુજરાતે જ પહેલ કરી છ.ે આપણે જ પહેલ 
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કરીએ અને બબ્બ ે ઇ–ઉને બદલે એક–એક જ રાખીએ. 
દા.ત. હ્રસ્વ ‘ઉ’ અને દીઘિ ‘ઈ’ નાિં ણચહ્નો. તો કેમ લાગ?ે 
જુઓ, આમ લખાય તો ચાલે? 

‘સુરત મ્યુનીસીપાલીટીમાિં અનુકુલ પરીસ્થીતી.’ 
‘કુતુહલવશ યુધીષ્ઠીર ગીરી–કિંદરા ખુિંદી વળ્ા.’ 

‘મજુરની જીન્દગીમાિં જરુરીઆત જ જુજ.’ 
‘મારા પીતા ચા પીતા નથી.’ 

 –સાવધાન! ભાઈ કમ્પોઝીટર અને પ્રૂફ–રીડર! લખ્યુિં 
છ ેતેમ જ ગોઠવજો, ટવેવશ સુધારશો નહીં. 
 કેમ લાગે છ?ે ‘ઉ’ આવે એટલે એક જ : હ્રસ્વ ‘ઉ’ 
આવે અને ‘ઈ’ આવે એટલે એક જ : દીઘિ ‘ઈ’નાિં ણચહ્નો. 
 દા.ત. રુપીયો, પ્રતીકુળ, ટીકીટ, નીતીરીતી, 
રીતરીવાજ 
 ચાલે ન?ે કે આભ તટૂી પડ?ે ગુજરાતી ભાિાનુિં 
સત્યાનાશ વળી જાય કે? ણવચારજો. હાિં એટલુિં ખરુિં  કે 
ણશક્ષક, ણવદ્યાથી, વાલી, કમ્પોઝીટર ને પ્રૂફ–રીડરને પચાસ 
ટકા રાહત મળે...!” 
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 ગુડઝટરનેના બે ડબ્બા ટકરાય અન ે જ ે ખળભળાટ 
મચી જાય તેવો જ આિંચકો પ્રથમ દૃપ્તષ્ટ્એ તો વાચકોને 
ઉત્તમભાઈના આ ણવચારોથી લાગે. પણ સ્વસ્થ ણચત્ત ે
ણવચારતાિં અન ે આજના ક્ષણેક્ષણના ધમાણલયા જીવનમાિં 
સમય અને ઉજાિનુિં મહત્ત્વ જોતાિં આ હદશામાિં ગુજરાત 
સ્તરે કિંઈક જરૂર થવુિં તો જોઈએ જ એવી ઈચ્છા તો 
અવશ્ય જન્મે જ.  

આજની ગુજરાતી ભાિાના ભૂતકાળમાિં ડોહકયુિં કરીશુિં 
તો જણાશે કે મ્હારાિં, ત્હારાિં, લયહીં, ત્યહીં, જ્યમ, ત્યમ, 
માિંહે, હાવાિં, જવેાિં અનેક શબ્દોમાિં અને પત્રલેખનના 
પ્રારિંભમાિં અચૂક લખાતુિં “મધે મહેરબાન નેક નામદાર 
નેકીના કરનાર” માિં કેટકેટલુિં પહરવતિન આવી ગયુિં છ?ે 

આપણી ભાિાની જોડણી ણવશે ગુજરાતના 
ણચિંતનશીલો કિંઈકને કિંઈક કરતા તો રહેજ છ.ે વડોદરાની 
‘પ્રેમાનિંદ સાહહત્યસભા’ દ્વારા પ્રકાણશત અન ે શ્રી ણવરિંચી 
ણત્રવેદી, ચિંણદ્રકા ચોકસી, અને અરૂણા ચોકસી સિંપાહદત 
“જોડણી ણવિ ેકેટલાિંક સૂચનો” પુપ્તસ્તકા પણ પ્રગટલે છ ેજ ે
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ણજજ્ઞાસુઓન ે માટ ે ઉપયોગી છ.ે વડનગરના અથિશાસ્ત્રી  
પ્રા. રામજીભાઈ પટલેે પણ ભાિાશુણિનુિં આિંદોલન છડેીન ે
‘જોડણી પહરિદ’નો ણવચાર મૂલયો છ.ે 

‘ગુજરાતી જોડણીની ખોદણી’ પુપ્તસ્તકામાિં મુરબ્બી   
શ્રી ઉત્તમભાઈ ગજ્જર ઉપરાિંત જાણીતા ભાિાણવદ્       
શ્રી રમણભાઈ પાઠક, ડૉ. દયાશિંકર જોિીનાિં લેખો અને 
ઉત્તમભાઈના પરમસ્નેહી ણમત્ર એવા નૂરૂદ્દીનભાઈ 
ણસમેન્ટવાળાના ણચિંતનશીલ મિંતવ્યો વણાયેલાિં છ.ે 

એ સૌના નીચોડરૂપ ે છલે્લે પાનાિં નિં. 24 [ઈ.બુકના 
પાનાિં નિં. 87] ઉપર ણનવૃત્ત આચાયિશ્રી કાિંણતલાલ નિં. 
જોશીએ આઠ મુદ્દા નોંધ્યા છ.ે એ અત્રે ટાિંકવાથી, આ 
પુપ્તસ્તકા દ્વારા શુિં અપેણક્ષત છ ેએ સ્પષ્ટ્ થાય છ.ે  

આ રહ્યા એ મદુ્દા :  
[1] હ્રસ્વ ‘ઇ’ અને દીઘિ ‘ઊ’નાિં ણલણપણચહ્નો દૂર કરી 

માત્ર દીધિ ‘ઈ’ અને હ્રસ્વ ‘ઉ’નાિં ણચહ્નો જ રાખો, અડધી 
કડાકૂટ નીકળી જશે. 

[2] ‘િ’ નાબદૂ કરો. 
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[3] ક્ષ, ત્ર, જ્ઞ જવેા જોડાક્ષરો પણ નાબૂદ કરો. 
[4] ક, છ, જ, ઝ, ટ, ઠ, ડ, ઢ જવેા મૂળાક્ષરોમાિં 

બાજુમાિં કાનો–ઊભો દિંડ–નથી. એમની બાજુમાિં કાનો મૂકો. 
કાના વગરનો વ્યિંજન અધાિક્ષર ગણાશે. 

[5] ‘ઋ’ નાબદૂ કરો. ‘ઋ’ની જગ્યાએ ‘રુ’ લખાશે. 
[6] પહોળા ઉચ્ચારવાળા ‘એ’ અને ‘ઓ’ને સ્વરની 

યાદીમાિં ઉમેરો. 
[7] અનુનાણસક માટ ે માત્ર અનુસ્વાર જ વાપરો. 

ણવકલ્પની છૂટ નહીં. દા.ત. ચિંપક, પાિંડવ, દિંત માટ ેચમ્પક 
પાણ્ડવ, દન્ત એમ લખવુિં નહીં. 

[8] જ્યાિં જોડણી માટ ે ણવકલ્પ હોય ત્યાિં તત્સમ 
શબ્દોની જોડણી સ્વીકારો. દા.ત. ‘દસ’ નહીં પણ ‘દશ’. 

મુરબ્બી શ્રી ઉત્તમભાઈ,  
તા. 4.04.1996ની બપોરે ટપાલમાિં આપની આ 

પુપ્તસ્તકા મળી. મળતાિં જ આખી પુપ્તસ્તકા વાિંચી ગયો. 
આનિંદ થયો કે 16 વિિના યુવાનોની ણચિંતા આપ 61 વિે 
પણ કરી રહ્યા છો. મને થાય છ ે કે ગુજરાત સરકારના 
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ણશક્ષણ ણવભાગ દ્વારા અને નહીં તો ણવદ્યાપીઠ દ્વારા  
ગુજરાતનાિં તમામ મોટાિં શહેરોમાિં આ માટ ે પહરસિંવાદો, 
ચચાિસભાઓ, પ્રશ્નમિંચ વગેરેનુિં આયોજન કરવુિં જોઈએ. 
એમાિં પ્રાથણમક શાળાના ણશક્ષકોથી લઈ અધ્યાપકો અન ે
જરૂર પડ્યે ણવદ્યાથીઓને પણ સામેલ કરી શકાય. કારણ 
છવેટ ેતો આ ણવદ્યાથીઓને જ મૂિંઝવતો મહાપ્રશ્ન છ.ે 

આપનુિં, રમણભાઈનુિં, ડૉ. દયાશિંકર જોિીનુિં અને 
નૂરૂદ્દીનભાઈનુિં આ ણચિંતનવૃક્ષ ણસણિનાિં પુષ્પોથી મધમધી 
ઊઠો એવી શભુકામનાઓ સ્વીકારશો. 

મુસાણફર પાલનપુરી 
જુના ડાયરા, સલેમપુરા પાસે 

પાલનપુર – 385001 
સેલફોન : 88662 36421 

● 
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1 

લેખકનુિં નીવેદન 

શુિં કહુિં ....? 

 – ઉત્તમ ગજ્જર 

હુિં  માધ્યણમક શાળાનો ભૂતપવૂિ ભાિાણશક્ષક. 
કમિકાિંડી બ્રાહ્મણની જમે ખૂબ ણનષ્ઠાપૂવિક મેં પાિંત્રીસ વિિ 
ગુજરાતી ભાિા શીખવી એમ દિંભ કે અહમ્ ણવના કહી 
શકુિં. હવે ણનવૃત્ત થઈ, દેશ–ણવદેશ ફરી, મારા જૂના 
ણવદ્યાથીઓને મળુિં ત્યારે, ણવધણવધ ક્ષેત્રોમાિં તમેની અનન્ય 
પ્રગણત જોઈ હરખાઉં; પણ હૃદયે રિંજની રેખા કેમ 
દોરાતી હશ?ે ણવચારુિં  અન ેજાતતપાસ આદરુિં  : 
 ખાદીની ટોપી, કફની–પાયજામો ને ખભે ખાદીનો 
થેલો ભેરવી, ગુજરાત ણવદ્યાપીઠ, અમદાવાદથી                
ડૉ. રાજને્દ્રપ્રસાદના હાથ ેસ્નાતકની પદવી સન–1957માિં 
લીધી અને ણજન્દગીભર ગુજરાતી ભાિાની સેવા 
કરવાની લીધેલી પ્રણતજ્ઞા મહદિંશે મેં તો પાળી. 
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 સને 1962માિં કઠોરના ગણલયારા ણવદ્યાલયમાિંથી, 
ણવદ્યાથીઓ સરળ રીતે શુિ ગુજરાતી લખતાિં થાય તે માટ,ે 
‘શુિલેખન’ નામક પુપ્તસ્તકા જાતખરચે પ્રકાણશત કરેલી. 
અનેક ણવદ્યાથીઓને એણે ચોખ્ખુિં લખવામાિં સહાય પૂરી 
પાડલેી. 
 સન 1996માિં આ બીજી અન ેકદાચ છલે્લી પુપ્તસ્તકા. 
જાતતપાસ કરતાિં જ ેજણાયુિં તે આમાિં લખ્યુિં. મેં તો કયુું– 
આખી ણજન્દગી કયુું; પણ આ તો ધૂળ પર લીંપણ જ છ,ે 
ટકવાનુિં નથી, તેમ ખાતરી થતાિં લખ્યુિં. બળવાખોરમાિં 
ગણાઉં તો ભલે. મારા જવેા લાખોએ ચૂપ રહેવાનુિં પસિંદ 
કયુું. મેં તો લખી નાખ્યુિં. 
 સન 1962નો એક છડેો– સન 1996નો બીજો છડેો. 
દોિરહહત ગુજરાતી બોલાતી–લખાતી ઓછી થતી જાય 
છ,ે શુિતાનો આગ્રહ જ સાવ મોળો પડતો જાય છ ેએવુિં 
તમને લાગે છ?ે સિંભારણા તરીકે સચવાતી લગ્ન–
પણત્રકાઓમાિં પણ પારાવાર ભૂલો જુઓ છો? કેમ, કોઈ 
પરવા જ કરતુિં નથી? કિંઈ ઉપાય? 
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 સીધા–સરળ, સમા–સૂતરા, ઝાઝી કડાકૂટ ણવના યાદ 
રહી જાય તેવા જોડણી–ણનયમો ઘડવા રહ્યા. ભાગ્યે જ ભૂલ 
થાય તેવુિં લખાયા કરે તેવુિં ગોઠવવાનુિં ખૂબ જ અઘરુિં  છ ેકે? 
આ તો માત્ર ણવચાર–ણવિય પ્રવેશ. ઝાઝુિં નહીં લિંબાવુિં. ત્રણ 

પુસ્તકોનાિં નામ આપુિં : 
 [1] ‘જોડણી ણવચાર’ અને [2] ‘જાણીએ–જોડણી’ બન્ન ે

પસુ્તકોનાિં લેખક પ્રા. રામજીભાઈ પટલે, B–204, 

બાલેશ્વરણવહાર, સરકારી ટ્ુબવેલ પાસે, બોપલ, 
અમદાવાદ–380 058. 
[3] ‘ગુજરાતી ણલણપ અને જોડણી–સુધારાનો મુસદ્દો’ લેખક 
પ્રા. રમણભાઈ પાઠક, 403, નટરાજ એપાટિમેન્ટ, સરદાર–
બાગ, બારડોલી–394 602.  

એ વાિંચજો, ણવચારજો અને તમારો અણભપ્રાય–સૂર 
રેલાવશો તો આનન્દ. 

ઉત્તમ ભ. ગજ્જર 
53 – ગુરુનગર, વરાછા રોડ, સુરત – 395 006 

સેલફોન : + 91 97268 98772 

01–01–96 

https://govindmaru.com/


ગુજરાતી જોડણીની ખોદણી 

અનુક્રમણણકા  https://govindmaru.com               Page 20 

 

2 

લયારે થશે? 
–ડૉ. દયાશિંકર જોશી 

 પોતાના ણવદ્યાથીઓને ગાિંધીજી પુરસ્કૃત ગુજરાત 
ણવદ્યાપીઠના સાથિ જોડણીકોશ મુજબ, હ્રસ્વ–દીઘિ ‘ઈ–ઉ’ 
લખતા કરવા ણજન્દગી ખપાવનાર એક શાળાણશક્ષક જ્યારે 
એક અપહરણચત માણસને લખી જણાવે કે, ‘જોડણી–સુધાર 
માટ ેપગલાિં ન ભરાય તો મારે મરણાિંત ઉપવાસ કરવા છ’ે 
ત્યારે મને ખાતરી થઈ કે આજ સુધી ચાલેલી અને હજુય 
ચાલતી ગુજરાતી ભાિાણશક્ષણ નામની પ્રવૃણત્ત સદિંતર 
વ્યથિ પુરવાર થઈ છ.ે 
 ઉત્તમભાઈને વળતો જ કાગળ લખ્યો કે, ‘મુરબ્બી, 
તમારી શપ્તલત લોકજાગણૃત માટ ે વાપરો, બધી સિંસ્થાઓ 
ભલે કુિંભકણિની ણનદ્રામાિં પોઢી, લોકો જાગે છ,ે તેમને 
જોઈએ છ ે સાચી વાત કહેનારો’. પછી ઉત્તમભાઈની 
મુલાકાત થઈ, તેમણે ‘જોડણીની ખોદણી’ લેખમાળાનો 
પહેલો હિો વિંચાવ્યો. મેં થોડુિં પ્રોત્સાહન આપયુિં અને 
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આજ ેએ લેખમાળા દણક્ષણ ગજુરાત બહારના વાચકો પાસે 
પહોંચે છ ેતેનો આનન્દ છ.ે 
 જોડણી–સુધારાથી જમેને પોતાનુિં સમાજ ઉપરનુિં 
વચિસ્વ પાતળુિં પડવાની બીક છ ેતેવા સમાજમાિં ઘણે ઊંચે 
બેઠલેા માણસો મોટ ેભાગે મોઢુિં ખોલતા નથી અને ખોલે છ ે
તો અસિંબિ વાતો કરે છ.ે એક કહે છ ે કે સુધારેલી 
જોડણીથી અક્ષરજ્ઞાની બનેલ છોકરાને હહિંદી શીખવવુિં 
અઘરુિં  પડશે, આજ સધુી ગજુરાતીમાિં થયલેુિં છાપકામ 
વાિંચવુિં અઘરુિં  પડશે, વગેરે. તો બીજો કહે છ ે કે જોડણી 
સુધારતાિં સામાન્ય વહેવારમાિં ખૂિંપેલા માણસોને બધુિં 
નવેસરથી શીખવવુિં પડશે, ભદ્ર લોકોનાિં ઘર–રસોડાિં 
સિંભાળતા રામા–ઘાટીઓ ગુજરાતી છાપાિં વાિંચતાિં શીખી 
ગયા છ ેતેમને ફરી એકડો ઘુિંટવો પડશ,ે વગેરે. 
 ગુજરાતના અભણ માણસો પણ હહિંદી સારી પેઠ ે
સમજી લે છ,ે ણસનેમા, રેહડયો, ટી.વી. આવ્યાિં તે પહેલાિં પણ 
સમજતા. તલુસીદાસની રામાયણ હહરયાણી મોરારીબાપુ 
પહેલાિં પણ બધે ખૂબ વિંચાતી, અને વાિંચનાર સીધા ગિંગા–
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હકનારેથી આવતા. ગુજરાતના વૈષ્ણવ સિંપ્રદાયની 
હવેલીઓનો મોટા ભાગનો વહેવાર સદીઓથી ્રજ 
ભાિામાિં ચાલતો આવ્યો છ,ે જ ે ભાિામાિં ગુજરાતીઓ 
કણવતા બનાવતા. ગુજરાતનાિં છોકરાઓને બે–ચાર વરસ 
સિંસ્કૃત શીખવાડો; જરૂર પડ્યે તેઓ વાિંચી–લખી લેશ.ે 
ગુજરાતીમાિં છાપાિં અને ગાઈડો ઉપરાિંત છપાય છ ે શુિં? 
ઝાિંખા પડલેા કાગળવાળી કેટલી ચોપડીઓ વિંચાય છ?ે 
એવુિં વાિંચનારા કેટલા છ?ે જોડણી–સુધારથી જ ે સરળ 
બનવાનુિં છ ે તે સિંસ્કૃતમાિં અકબિંધ રહે છ.ે એક વરસ 
સિંસ્કૃત ભણીને જૂનુિં છપાયેલુિં ગુજરાતી વાિંચી શકાશે.  
 સામાન્ય વહેવારમાિં ખૂિંપેલા માણસોની સગવડ, 
સરળતા ખાતર જ જોડણી–સુધાર કરવાની જરૂર છ.ે 
તેમણે બાળકોને ગુજરાતીના ટ્ૂશનમાિં મોકલવાિં નહહ પડ.ે 
જઓે છાિંપાિં વાિંચી શીખ્યા છ ે તેમને સુધારો થતાિં 
જોડણીની ભૂલો વગરનાિં ચોખ્ખાિં છાપાિંઓ વાિંચવા મળશે. 
 સત્તાસ્થાને બેઠલેા ણવદ્વાનો લખાતી ભાિામાિં ઘટતા 
ફેરફાર કરવા તૈયાર ન થાય ત્યારે ણશક્ષણ માટ ે ણચિંણતત 
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દરેક માણસની ફરજ છ ે કે તેણે સુધારા માટનેો અવાજ 
બુલિંદ કરવો. આવા દરેક માણસને ઉત્તમભાઈના 
લેખોમાિંથી માગિદશિન મળશે. 

દયાશિંકર જોશી 
સુરત – [હાલ લિંડન] 

● 
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નામ પ્રમાણે કામ 

– પ્રા. રમણ પાઠક 

 ઉત્તમભાઈ, તમે આ એક ઉત્તમ કાયિ બજાવ્યુિં અન ે
વળી હવે ‘જોડણીની ખોદણી’ નામની પુપ્તસ્તકા પ્રગટાવો 
છો એ કાયિ તો ઉત્તમતર! ‘નામ પ્રમાણે કામ’વાળાય 
સિંસારમાિં પ્રગટ ેછ ેખરા! ણમત્ર, મારાિં હાહદિક અણભનિંદનો! 
 રૂઢીદાસો જોડણી–સુધારનો શા માટ ે ણવરોધ કરતા 
હશ–ેએ ગુજરાતનો એક અકળ કોયડો છ.ે હમણાિં જ એક 
અિંગે્રજી અખબારમાિં વાિંચ્યુિં કે, અિંગ્રેજી ભાિાની અટપટી 
સ્પેણલિંગ–વ્યવસ્થા બદલવાનુિં કાયિ ત્યાિં આરિંભાઈ ચૂલયુિં છ.ે 
તમ ે નોંધ્યુિં છ ે તેમ, મહારાષ્ટ્રી ણવદ્વાનોએ પણ મરાઠી 
ભાિાની જોડણી સુધારી છ.ે અન્યત્ર પણ આવી 
પ્રગણતશીલ આગેકૂચ આ ક્ષેત્રે થતી સાિંભળી છ.ે... ત્યારે 
ગરવી ગુજરાત જ કેમ પાછળ? અલબત્ત, માનવપ્રાણી જ 
પ્રકૃણતએ સુધારા કે પહરવતિનનુિં ણવરોધી છ;ે પરન્તુ ગુજરાત ે
તો સૌથી વધુ ચુસ્ત પહરવતિન–ણવરોધી ણસિ થવાની જાણે 
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કે ભીષ્મપ્રણતજ્ઞા કરી છ!ે શુિં તેણે ણગનેસ બુકમાિં ણવક્રમ 
નોંધાવીને ણવશ્વવ્યાપી એન્ટી–પ્રણતષ્ઠા પ્રાિ કરવી છ?ે... 
વળી, માનવપ્રાણી જટેલુિં પહરવતિન–ણવરોધી છ;ે એટલુિં જ 
તે સરળ તથા સીધો માગિ વધુ પસિંદ કરનારુિં  પ્રાણી પણ છ ે
જ. લયાિંય જો અકારણ વાિંકો, લાિંબો કે અટપટો માગિ 
વટાવવાનુિં આવે, તો તુરિંત માનવી સીધો ને ટૂિંકો માગિ જ 
શોધશે. એ એનો સ્વભાવ જ છ.ે તો શુિં આપણા ગુજરાતી 
સાક્ષરો–ણવદ્વાનો મનુષ્યેતર છ ે કે પછી માનવોત્તર? શા 
માટ ે આટલાિં આટલાિં વિોથી–દાયકાઓથી તેઓ આટલી 
બધી, અને સાવ અકારણ એવી અટપટી જોડણીનો લાિંબો 
પિંથ લથપથ વેંઢારી રહ્યા છ?ે હ્રસ્વ અને દીઘિની લાિંબી–
ટૂિંકી પિંચાતમાિં ને પિંચાતમાિં જ, ગુજરાતીના નીદોિ 
ણવદ્યાથીઓ બાપડા લાિંબા થઈ ગયા યા તો એમની 
કારહકદી ટૂિંકી થઈ ગઈ. અરે, મજબૂર માસ્તરોની 
બાપડાની તો ણજન્દગીય ટૂિંકી થઈ ગઈ! તમે જ લખ્યુિં છ ેન ે
કે, ણશક્ષક તરીકેની દુલિભ ણજન્દગીનાિં પાિંત્રીસેક સોનેરી 
વિિ નવી પેઢીને સુધારવાને બદલે, એમની જોડણી 
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સુધારવામાિં જ તમે વેડફી નાખ્યાિં!... તોય આપણા 
ણવદ્વાનોને લેશે દયા ના આવી! 
 મીત્રોત્તમ, વાત નીકળી જ છ ે તો, એક આડવાતયે 
કરી દઉં, મજાની વાત છ ે : જોડણીની આવી અકળ 
લીલાને કારણ,ે જોડણીદેવીની અટપટી કૃપાથી અમે 
પ્રાધ્યાપકો ખૂબ સુખી હતા–આજનાય છ ેજ. ગુજરાતીના 
ણવદ્યાથીઓની ભાિાની ઉત્તરવહીઓ ‘એન્સર–બૂલસ’ 
અમારે તપાસવી જ નહોતી પડતી; ભાગ્યે જ કોઈ 
પ્રાધ્યાપક તે તપાસતો. કારણ કે અમારી પાસે જાદુઈ 
લાકડી હતી, આચાયિશ્રીન,ે મોડરેટરને કે ચેરમેનને 
બરોબર પેપર તપાસ્યાિં જ છ,ે એમ બીનધાસ્ત બતાવી 
શકતા. અમારો જાદુ હતો : પરીક્ષાથીએ લખલેા જવાબમાિં 
ગમે તે જગ્યાએ આડધેડ લીટા માયાિ જ કરો ને! ત્યાિં 
જોડણીની કશીક તો ભૂલ હોય જ. હુિં તો ણનવૃત્ત છુિં; પણ 
બોલો આપણે સૌ મળીને જો જોડણી સરળ તથા સુગમ 
બનાવી દઈશુિં, તો ણવદ્યાથીઓ–પરીક્ષાથીઓ તો અવશ્ય 
ઘણા સુખી થઈ જશે; પણ પેપર તપાસનાર પીડાગ્રસ્ત 
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પ્રૉફેસરોનુિં શુિં? એ અવશ્ય દુ:ખી દુ:ખી થઈ જશે... આનો 
વ્યિંગ્યાથિ એ જ કે, ‘સાચી’ જોડણી ખૂબ જ અઘરી છ.ે 
 તમે અમારી સેનામાિં જોડાઈને બરોબર તોપમારો 

ચલાવી રહ્યા છો અને એમ કરીને તમે તો ભાઈ, ‘You 
came, you saw and you conquered!’ કારણ કે 

હવે સાહહત્ય પહરિદે આ સમસ્યા પ્રણત નજર ફેરવી–ઠરેવી 
છ.ે. પણ તમને ખાસ અણભનિંદન તો એટલા માટ ેકે તમારો 
તોપમારો હળવો છ,ે હહિંસક નથી; અરે! હદવાળીના 
ફટાકડાની જમે મનોરિંજક પણ છ;ે અને છતાિં અણનષ્ટ્ન ે
અચૂક વીંધે છ.ે એનુિં કારણ તમે અપનાવેલી રીણત–શૈલી 
છ.ે તમે તો ણમત્ર, ણશક્ષક ખરા ને? અને વળી 
બાલકરુણાવાળા સાચા, સહૃદય ણશક્ષક [ણનવૃત્ત છો, ત્યારે 
બાલમિંહદર કાઢો, તો ઘણાિં બાળકોને સુખી કરી શકો, 
આજ ે તમારાિં સિંતાનો તો પરમ સુખી છ ે જ]. એટલે કે 
જોડણીની કૂટ સમસ્યાને [સમસ્યાઓન,ે કારણ કે લગભગ 
બધા જ મહત્ત્વના મુદ્દાઓને તમે સ્પશ્યાિ છો], એની 
ચચાિને તમારી બાલગ્રાહ્ય–લોકભોગ્ય કથારીણત વડ,ે 
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વાતચીણતયા શલૈી દ્વારા તમે તો એકદમ સરળ, ઉપરાિંત 
વાિંચવી ગમે એવી બનાવી દીધી. મમ્મટ ે કહ્યુિં છ ે તેમ, 
સામાન્યજનને તો બોધ ‘કાન્તાસિંણમતતયા’ આપો, તો જ 
ગળે ઉતરે, તો જ કામ તો થાય. પણ એમનાિં ગળાિં 
કમનસીબે સાિંકડાિં છ.ે.. ખેર, તઓેનાિં મન–હૃદય સાિંકડાિં 
નહીં જ હોય એવી શ્રિા, અસ્તુ! 

રમણ પાઠક ‘વાચસ્પણત’ 
[અફસોસ હવે ર.પા. આપણી વચ્ચે નથી.] 

01–01–1996 
● 
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4 

હુિં  શુિં લખુિં? 

– નૂરુદ્દીન ણસમેન્ટવાળા 

 પણ આમાિં કિંઈ મારો એવડો વાિંક નથી. હુિં  વાણણજ્ય 

સ્નાતક અને થોડાિં વિો માટ ે અિંગે્રજી ભાિાનો ણશક્ષક. 

ભાિાઓમાિં પ્રથમથી જ મને રસ અને રુણચ, અિંગ્રેજીમાિં તો 

ખાસ. 

  ગુજરાતીનો અભ્યાસ અન ે જોડણીની ખણખોદ 

ધરાવતા ઉત્તમભાઈને ગુજરાતીની જોડણી ણવશે પાર 

ણવનાના પ્રશ્નો પૂછી, 1965થી એમનુિં માથુિં ખાઉં. મારા 

પ્રેસના કામનીય ઘણી પ્રૂફ એમની પાસે મિંજૂર કરાવુિં. 

 પ્રેસમાિં તો ઘણિં છપાય. કોઈ ભણેલ–ગણેલ પોતાની જ 

કિંકોતરીમાિં પોતાનુિં નામ ‘હદપક’ છપાવા આપે તો 

નમ્રતાપૂવિક ભૂલ બતાવુિં કે ‘દીપક’ તો આમ લખાય. તો 

કહે : ‘હુિં  તો નાનપણથી આમ જ લખુિં છુિં!’ મને થાય : 
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સ્નાતક થવા સુધીમાિં આને કોઈએ સુધાયો જ નહીં! પણ 

મારી અિંગ્રેજીના સ્પેણલિંગ અિંગનેી ચીવટ મારી પાસે આવુિં 

કરાવે. બાકી ‘ગ્રાહક સદા સાચો’ એવા ગાિંધીકથનને હુિં 

અનુસરનારો. 

 ગમે તેમ, જોડણી અિંગ ે હવે સરળતા અન ે
એકવાલયતા દાખલ કરી, ણવકલ્પો અને અપવાદોને સાવ 
સીણમત કરવા જ રહ્યા. ઉત્તમભાઈના પ્રયાસોને વધાવુિં છુિં. 

નરૂુદ્દીન ણસમેન્ટવાળા 
નેશનલ ણપ્રન્ટસિ 
સૈફી મહોલ્લો,  
સુરત–395003 
01–01–1996 

● 
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5 

જોડણીની ખોદણી : ભાગ – 1 

 “જો ભાઈ, ‘જૂનુિં’માિં ‘જૂ’ દીઘિ લખજ,ે પણ  ‘જુદુિં’માિં 
‘જુ’ હ્રસ્વ લખજ!ે” 
 હુિં  પાિંચમા ધોરણમાિં ભણતા મારા ભત્રીજા રાજને 
ગુજરાતીના ણવિયની વાણિિક પરીક્ષાની તૈયારી કરાવતાિં 
કહી રહ્યો હતો. 
 “વળી ‘દૂધી’માિં ‘દૂ’ દીઘિ લખજ;ે પણ ‘સુધી’માિં ‘સુ’ 
હ્રસ્વ લખજ!ે” 
 કેમેય કરી એના નાનકડા મનમાિં આ જોડણી ઠસે જ 
નહીં! એની શાળામાિં સિંગણક ‘કમ્પયૂટર’ શીખવાય છ.ે 
તેમાિં તે સારા ગુણ લાવ.ે તેની બધી કળ–ચાિંપ યાદ રહે. 
તેની થીયરીમાિં પણ સરસ લખી આવે. 
 “અને હાિં, ‘હદવસ’માિં ‘હદ’ હ્રસ્વ આવે; પણ 
‘દીકરો’માિં ‘દી’ દીઘિ આવે.” 
 તે વારિંવાર પુછ,ે “મોટા પપપા, આવુિં કેવુિં?” હુિં શો 
જવાબ આપુિં? તે ટાળી આગળ કહુિં : 
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 “બીજી એક વાત યાદ રાખ, તને કેટલીવાર કહ્યુિં પણ 
તુિં યાદ રાખતો નથી! ‘નહહ’માિં ‘હહ’ હ્રસ્વ લખીએ ત્યારે 
‘હહ’ને માથે અનુસ્વાર ન આવે; પણ ‘નહીં’માિં ‘હી’ દીઘિ 
લખીએ ત્યારે ‘હી’ને માથે અનુસ્વાર આવે. જોજ ે પાછો, 
હહન્દીમાિં ‘નહીં’ એક જ ચાલ,ે ‘નહહ’ ન ચાલે....” 
 તે પુછ ે : “મોટા પપપા, ‘અહીં’ અને ‘દહીં’ લખીએ 
તેમાિં પણ આમ જ સમજવાનુિં ને?” 
 –લો કહો, આ ચેલકાને! શો જવાબ આપવો? 
 “અને એક વાત યાદ રાખ, ‘ખુરશી’ અને ‘ખુરસી’ 
બન્ને ચાલે. તુિં પાછો ‘શી’ લખુિં કે ‘સી’ એમ  ણવચારતો 
બેસી ના રહેતો. પરીક્ષામાિં સમય કીમતી છ.ે હાિં, યાદ 
આવ્યુિં, ‘કીમત’ અને ‘હકિંમત’ બન્ને ચાલે.” 
 આમ, ચાલ્યા જ કયુું. કિંટાળો આવ્યો આ વાિંચતાિં, 
તમને? તેનેય આવ્યો હતો. હુિંય તેના નાનકડા મગજને 
તસ્દી ન આપત, પણ એનાિં ગુજરાતીનાિં નવાિં 
ણશણક્ષકાબહેન હવે જોડણી–ભૂલના ગુણ કાપી લે છ ેઅન ે
આ અમારા ભાઈ જોડણીમાિં સાવ રેહઢયાળ! 
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 ખરી વાત છ ે ; જ ે પ્રશ્ન મને–તમને થાય છ ે તે જ 
અનેક બાળકો, ણશક્ષકો, વાલીઓ, કમ્પોઝીટરો અને 
પ્રૂફરીડરોને થતો હશે. આ બધુિં શા માટ?ે 
 ત્રીસી પહેલાિં ગુજરાતીની જોડણીમાિં સહરયામ 
અરાજકતા પ્રવતિતી. સ્વ. કાકાસાહેબ કાલેલકર,        
સ્વ. મગનભાઈ પ્ર. દેસાઈ વગેરે ણવદ્વજ્જનોએ ગાિંધીજીની 
પ્રેરણાથી તેન ે વ્યવહારુ રીતે બિ કરી. ણનયમોમાિં 
સવિસિંમણત તો ત્યારેય નહોતી સધાઈ. ગાિંધીજીએ હસ્તાક્ષર 
કરી લખ્યુિં, ‘હવે પછી કોઈને સ્વેચ્છાએ જોડણી કરવાનો 
અણધકાર નથી.’ સહરયામ અરાજકતામાિંથી સરેરાશ 
સિંતોિકારક વ્યવસ્થા ઊભી થઈ. 
 પરન્તુ હવે ભાિાકીય વધુ ણવકાસ માટ ે સરળતા 
ઉપાસવી રહી. બધુિં બદલાતુિં જાય છ,ે ઝડપથી બદલાતુિં 
જાય છ.ે ણલણપ અને જોડણી વધુ સરળ અને વાસ્તણવક 
બનાવવી એ આજના યુગનો તકાજો છ.ે બરાબર ખ્યાલ 
રહે કે જોડણીક્ષેત્રે ફરી અરાજકતા કે અવ્યવપ્તસ્થતતા 
ઊભી કરવાનો આ બિંડખોર અવાજ હરણગજ નથી જ 
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નથી. પણ બધી અસિંગતતાને દૂર કરી, કેવળ સરળતાના 
માગે સો કદમ આગે માિંડવાનો આ ણવચાર છ.ે કમ્પયૂટર 
યુગમાિં ણલણપ અને જોડણીની મયાિદાને ઓળિંગવી જ રહી. 
ચચાિઓ થાય છ,ે લેખો છપાય છ,ે પુપ્તસ્તકાઓ પ્રગટ થાય 
છ;ે પણ કશુિં નક્કર નીપજતુિં નથી. 
 ભાઈ મહેન્દ્ર  મેઘાણીએ એકલે હાથે ણલણપ સુધારાનો 
એક અદ્ભુત અને હહમ્મતવાળો પ્રયોગ ‘ણમલાપ’ 
માણસકમાિં તથા ‘લોકણમલાપ’નાિં કેટલાિંક પ્રકાશનોમાિં વિો 
સુધી ચલાવ્યો, પણ એળે ગયો. કારણ? ગુજરાતી ભાિાના 
ણવદ્વાનોએ એની નોંધ સુધ્ધાિં લીધી નહીં; તેમનો સાથ–
સહકાર ન જ સાિંપડ્યો! 
 ગુજરાતી ભાિાના ણવદ્વજ્જનો આવુિં સિંશોધનાત્મક 
અને પાયાનુિં કામ કરવા અને પાર પાડવામાિં કેમ ઉદાસીન 
રહેતા હશે? એની અગત્ય જ સમજાઈ નહહ હોય? જનુેિં 
આ કામ છ ેઅને જનેી પાસે આ કામની સહજ અપેક્ષા 
રહે તે ણવદ્યાપીઠો અને તેના ભાિાણવભાગો, સાહહત્ય–
પહરિદ વગેરે બીજાિં લયાિં અગત્યનાિં કામોમાિં વ્યસ્ત હશ?ે 
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 તો પછી આ કરશે કોણ? જોડણીકોશ બન્યાને આજ ે
1995માિં 66 વિિ થઈ ગયાિં! સિંસ્કૃત માતાના ગભિમાિંથી 
જન્મેલી આ સગી બહેનો જવેી ગુજરાતી, હહિંદી, 
મરાઠીમાિંય જોડણી–ણનયમોના જુદા ચોકા! 
 હા, મરાઠી ભાિા આપણાથી થોડી આગળ ખરી. 
તબકે્ક તબકે્ક તેના જોડણી–ણનયમોમાિં ફેરફાર થતા રહ્યા 
છ.ે ગુજરાતીમાિં જ ેઅઢળક ણવકલ્પે અને અપવાદે જોડણી 
સ્વીકારાઈ છ ે તેવુિં મરાઠીમાિં નથી. મરાઠીમાિં લવણચત જ 
ણવકલ્પ માન્ય રખાયો છ.ે કારણ, તેઓ સમયે સમયે 
સુધારા અપનાવતા રહ્યા. અહીં તો 66 વિોથી સુધારાનાિં 
બારણાિં જ જાણે બિંધ! આપણે અિંગ્રજેી તો બધા જ 
ઓછુિંવત્તુિં જાણીએ. અિંગે્રજીમાિં ણવકલ્પે બેય સ્પેણલિંગ ચાલતા 
હોય તેવા કેટલા શબ્દોના સિંપકિમાિં તમે છો તે કહેશો? 
દા.ત. પીયુટી–પુટ અને પીઓઓટી–પુટ પણ ચાલે! છ ે
એવુિં? 
 અહીં તો છત્રીસ–છત્રીશ; રાપ્તષ્ટ્રય–રાષ્ટ્રીય; બારસ–
બારશ; નાણળયેર–નાહરયેળ; ણવનિંતી–ણવનિંણત–ણવનણત; 
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ગુજરાત–ગૂજરાત; અણતરેક–અણતરેક; અમૂિંઝણ–

અમૂઝણ; રજણન–રજની; માલણત–માલતી; સાિંજ–સાિંઝ; 
મજા–મઝા; જોશી–જોિી; આમલી–આિંબલી; પૂમડુિં;–

પૂિંમડુિં; ણપયળ–પીયળ; .... અસિંખ્ય–અસિંખ્ય ણવકલ્પો 
સ્વીકારાયેલા છ.ે આમ પણ ચાલે ને તેમ પણ ચાલે. 
કેટલુિંક યાદ રાખવુિં અને રખાવવુિં? મરો તો ણબચારા 

ણવદ્યાથીઓ, વાલીઓ, ણશક્ષકો, અને પ્રૂફરીડરોનો જ 
ન?ે બોલી તો બાર ગાઉએ બદલાય. બારણિં અને 

બાયણિં.... પણ માન્ય તો એક જ હોય ન?ે બારણિં. 66 
વિો પહેલાિં ણવણશષ્ટ્ સિંજોગોમાિં ભલે આવુિં બધુિં માન્ય 
રખાયુિં. પણ હવે? બસ થયુિં.... હવ,ે એકે ણવકલ્પ નહીં. 

... સરળતા સાધવા છ ે કોઈને આવુિં ણવચારવાનો 
સમય? 
 સિંસ્કૃત, પ્રાકૃત, અપભ્રિંશ, જૂની ગુજરાતી એમ 
બદલાતાિં બદલાતાિં આજની આ ગજુરાતી બની. ભાિા તો 
બોલાતી જાય અને બદલાતી જાય. આજની માન્ય જોડણી 
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રચાયાને અડધી સદી ઉપર વિો વહ્યાિં. ચુમ્માલીસ વિે તો 
આપણિં રાજબિંધારણેય હવે અપ્રસ્તતુ જણાવા માિંડ્યુિં છ ે
અને નવેસરથી રચવાની વાત ઊઠવા માિંડી છ.ે જ્યારે 
ભાિા તો અણતજીવિંત છ,ે ણવકાસશીલ છ.ે 
 કરોડો મુખો અને કલમો દ્વારા પળે પળે તે નવી 
અિંગડાઈ લેતી રહે છ.ે સમય આવ્યે રૂઢ ણનયમોમાિં ફેર 
કરવા જ રહ્યા. આ લેખની શરૂઆતમાિં મૂલયા તેવા સિંવાદ 
તમારેય થતા જ હશે. 
 એક વાર જોડણીના ણનયમો ફરી વાિંચી જાઓ. 
આજના સિંદભ ે આ બધા જ 33 ણનયમો યથાવત્ રાખી 
શકાય તેવા જણાય છ?ે ણનયમો પૂરતા છ?ે સ્પષ્ટ્ છ?ે કે 
ણનયમો કરતાિં અપવાદ અને ણવકલ્પો જ વધારે છ?ે 
 વડનગર [અમદાવાદ]ની મહાણવદ્યાલયના અથિશાસ્ત્રના              
પ્રા. રામજીભાઈ પટલે તો પોતાના ‘જોડણીણવચાર’ 
પુસ્તકમાિં એક પ્રકરણનુિં નામ આપે છ;ે ‘ણનયમો 33 – 
ભૂલો 34’. દરેક શાળાએ અને ભાિા–ણશક્ષકે વસાવવા 
જવુેિં ઉપરોલત પુસ્તક જોઈ જવા હુિં ખાસ ભલામણ કરુિં  છુિં.  
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પ્રાપ્તિ સ્થાન :  
‘અક્ષરભારતી પ્રકાશન’, 5–રાજગુલાબ, વાણણયાવાડ, 

ભુજ [કચ્છ] – 370 001, કીંમત : રુણપયા 35/.  
 તો હવે? મૂધિન્ય સાહહત્યકારોને સાહહત્યસજિન કરવા 
દો, ણવદ્વજ્જનોને ણવશ્વસાહહત્યનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કે 
ઉઠાિંતરી કરવા દો. હુિં  તો પ્રાથણમક, માધ્યણમક, અને ઉચ્ચ 
માધ્યણમક શાળાઓમાિં ગુજરાતી ણવિય શીખવતાિં મારાિં 
લાખેક ણશક્ષક ભાઈ–બહેનોને કહુિં છુિં કે, જોડણી 
શીખવવામાિં અને જોડણી સુધારવામાિં જ આપણે આયખુિં 
પૂરુિં  કરીએ છીએ. કિંઈક તો ણવચારો! કૉલેજ અન ે
ણવશ્વણવદ્યાલયોના ણવદ્વાન અધ્યાપક મહાશયો તો 
નસીબવિંતા છ.ે તેમણે તો સાહહત્ય શીખવવાનુિં છ,ે જોડણી 
શીખવવા–સુધારવાનુિં તેમને કમે ઝાઝુિં નથી ચોટ્ુિં. 
 લો ચાલો, સુધાર માગતા ઘણા મુદ્દામાિંથી હાલ એક 
જ મુદ્દો ણવચારીએ : 
 ગુજરાતીમાિં હ્રસ્વ ‘ઇ – ઉ’ અને દીઘિ ‘ઈ – ઊ’ 
બબ્બે છ.ે જોડણીની સૌથી મોટી માયા જ એ છ!ે આપણે 
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ભણ્યા ત્યારે પ્રાથણમક–માધ્યણમક ણશક્ષણમાિં જોડણીનુિં 
મહત્ત્વ આજના જટેલુિં ન હતુિં. હવે તો ત્રીજા ધોરણથી 
જોડણી સુધારવાનો પ્રશ્ન પુછાતો થયો છ.ે ણવદ્યાથીન ે
યાદ કરાવવુિં પડ ે : ‘ખેડુ’માિં ‘ડુ’ હ્રસ્વ આવે અને 
‘ખેડૂત’માિં ‘ડૂ’ દીઘિ આવે! 
 સામાણજક, રાજકીય, સાિંસ્કૃણતક કે સાહહપ્તત્યક, ઘણી 
બાબતોમાિં ગજુરાતે જ પહેલ કરી છ.ે આપણે જ પહેલ 
કરીએ અન ે બબ્બે ‘ઈ–ઉ’ને બદલે એક–એક જ 
રાખીએ. દા.ત. હ્રસ્વ ‘ઉ’ અને દીઘિ ‘ઈ’ નાિં ણચહ્નો. તો 
કેમ લાગ?ે જુઓ, આમ લખાય તો ચાલ?ે 

‘સુરત મ્યુનીસીપાલીટીમાિં અનુકુળ પરીસ્થીતી.’ 
‘કુતુહલવશ યુધીષ્ઠીર ગીરી–કિંદરા ખુિંદી વળ્ા.’ 

‘મજુરની જીન્દગીમાિં જરુરીઆત જ જુજ.’ 
‘મારા પીતા ચા પીતા નથી.’ 

 –સાવધાન! ભાઈ કમ્પોઝીટર અને પ્રૂફ–રીડર, લખ્યુિં 
છ ેતેમ જ ગોઠવજો અને છાપજો, ટવેવશ સુધારશો નહીં. 
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 કેમ લાગે છ?ે ‘ઉ’ આવે એટલે એક જ : હ્રસ્વ ‘ઉ’ 
આવે અને ‘ઈ’ આવે એટલે એક જ : દીઘિ ‘ઈ’નાિં ણચહ્નો. 
 દા.ત. રુપીયો, પ્રતીકુળ, ટીકીટ, નીતીરીતી, 
રીતરીવાજ 
 ચાલે ન?ે કે આભ તટૂી પડ?ે ગુજરાતી ભાિાનુિં 
સત્યનાશ વળી જાય કે? ણવચારજો, હા, એટલુિં કે ણશક્ષક, 
ણવદ્યાથી, વાલી, કમ્પોઝીટર ને પ્રૂફ–રીડરને પચાસ ટકા 
રાહત મળે...! 
સુરતના લોકપ્રીય દૈણનક ‘ગુજરાતણમત્ર’ તા. 31 ઓગસ્ટ 
1995ના અિંલમાિંથી સાભાર.... 

● 

 
આ પુપ્તસ્તકા આઉટ ઑફ ણપ્રન્ટ છ.ે  
આ પુપ્તસ્તકા માટ ેફોન કરવો નહહ. 

 
  

https://govindmaru.com/


ગુજરાતી જોડણીની ખોદણી 

અનુક્રમણણકા  https://govindmaru.com               Page 41 

 

6 

જોડણીની ખોદણી : ભાગ – 2 

  “કોણ? ઉત્તમભાઈ કે?” 
     “હા, બોલુિં છુિં.” 

“‘ગુજરાતણમત્ર’માિં વાિંચ્યો આજ ે તમારો લેખ 
‘જોડણીની ખોદણી : ભાગ – 1’ કમાલ છો તમે! ણનવતૃ્ત 
થઈ, ણવદેશ જઈ આવી આ ધિંધા માિંડ્યા! પૂરાિં સાડત્રીસ 
વિિ સુધી ગુજરાત ણવદ્યાપીઠના સ્નાતક તરીકે તમે સાચી 
જોડણી ણસવાય શીખવ્યુિં જ છ ેશુિં? અમે તો તમને ‘શુિ 
જોડણીના હઠાગ્રહી યોિા’ જાણેલા અને તમે જ બે ‘ઈ–ઇ’ 
અને ‘ઉ–ઊ’ ને બદલે એકેક જ કરવા કહો છો?” 
 તારીખ : 31.08.1995ના ‘ગુજરાતણમત્ર’માિં જોડણી–
સુધારણા ણવશનેી મારી લેખમાળાનો પ્રથમ લેખ વાિંચી 
સવારમાિં જ, મારા અિંતરિંગ સ્નેહી ણમત્ર, ભાઈ નૂરુદ્દીન 
ણસમેન્ટવાળાનો, ફોન પર મળેલો આ પહેલો પ્રણતભાવ! 
 “પણ એમાિં ખોટુિં શુિં છ?ે કામ ચાલે, સરસ ચાલે. 
જોડણીમાિં ભલૂો થવાની શલયતા જ એકદમ ઘટ.ે 
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અિંગ્રેજીમાિં એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ, એમ પાિંચ સ્વરોથી ચાલ ે
જ છ ેને?” 
 “સત્યાનાશ વાળવા બેઠા! ધોળામાિં ધૂળ પડી તમારા! 
અત્યાર સુધી હ્રસ્વ–દીઘિ ગોખી ગોખીને મયાિ તેનુિં  શુિં?” 
 “એમ તો પહેલાિં નમિદની, ન્હાનાલાલની એમ ણવણવધ 
જોડણી ચાલતી. 1929માિં માન્ય જોડણીકોશ રચાતાિં કિંઈક 
એકવાલયતા તો આવીને? તેમ 1996માિં નવો માન્ય 
જોડણીકોશ રચાય–એક જ ‘ઈ–ઉ’ને માન્યતા મળે, પહેલા 
ધોરણથી જ બધાિં પાઠ્યપુસ્તકો તે પ્રમાણે થવા માિંડ,ે 
છાપાિં–સામણયકોમાિં તે જોડણી છપાતી થાય, એટલ ે 
કાળેક્રમે તે રૂઢ થઈ જાય. બાકી આજ ે તો કોશના 33  
ણનયમો પ્રમાણે કોણ જોડણી કરે છ?ે માત્ર પુસ્તકો, છાપાિં–
સામણયકો અને પરીક્ષાના જવાબો લખતા, વગર વાિંકે 
દિંડાતા ણવદ્યાથીઓના માથે જ તેનો ભાર છ ેને? ગણણત–
ણવજ્ઞાન–કમ્પયૂટર જવેા ણવિયોમાિં 100માિંથી 100 ગુણ, 
અિંગ્રેજીમાિં 86 ગુણ લાવનાર ણવદ્યાથી, આપણી 
અવળચિંડાઈને કારણે જ ગુજરાતી જવેી માતૃભાિાના 
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ણવિયમાિં 56 ગુણ લાવે છ ે ને? ણવદ્યાથીઓ અિંગ્રજેી 
માધ્યમમાિં જઈ ‘મને ગુજરાતી નથી આવડતુિં’ એવુિં કેવા 
ગવિથી કહેતા થયા! બાકી ગુજરાતીમાિં રોજ રોજ એક 
કરોડ પત્ર લખાય, દુકાનોમાિં સવા કરોડ ણબલ બને અને 
દોઢ કરોડ જાહેરાત અને હેન્ડણબલ છપાય. કોણ સાચી 
જોડણીની પરવાહ કરે છ?ે” 
 “પણ તમારા લેખમાિં છલે્લે તમે નમૂનાનાિં ચાર વાલય 
લખેલાિં ; બધાિં દીઘિ ‘ઈ’ અને હ્રસ્વ ‘ઉ’વાળાિં. તે કેવાિં 
દેખાય! આિંખને જોવાિંય ન ગમે!” 
 “સમય જાય તેમ બધુિં ગમતુિં થઈ જાય. ધોણતયાિં–
લુિંગીને બદલે ણજન્સથી આિંખો ટવેાઈ ગઈ, આના–પાઈને 
બદલે નયા પૈસાથી મગજ ટવેાઈ ગયુિં, ગાઉને બદલે 
હકલોમીટરથી પગ ટવેાઈ ગયા અને દાદીમાની 
દાળઢોકળીની સાથે સાથે પુત્રીએ પ્રેમથી પીરસેલ ણપઝાથી 
પેટ ટવેાઈ ગયુિં; તેમ નવી જોડણીના સીધા–સાદા, સાવ 
સરળ ણનયમોની પણ ઝટ ફાવટ આવી જાય. ખોટી જોડણી 
લખાવાનો ડર જ ન રહે ને?” 
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 “તો હવે અત્યાર સુધીનાિં છપાયેલાિં પુસ્તકો ફેંકી 
દેવાનાિં કે ફરી છાપવાનાિં?” 
 “ના, હવે પછી છપાય તે નવા ણનયમે છપાય. જૂનાિં 
એક દીવસ આપોઆપ જૂનાિં થઈ જશ;ે આના–પાઈની 
જમે.” 
 “તમે તો ભારે ગોટાળો કરો છો! તો પછી હહિંદી 
ભણનારન ેતેની જુદી જોડણીથી તકલીફ ન પડ?ે” 
 “ન પડ,ે આમેય હહિંદીનાિં કેટલાય શબ્દોનાિં જોડણી 
અન ેણલિંગ ગજુરાતીનાિં જોડણી અને ણલિંગ કરતાિં જુ િંદાિં જ 
પડ ેછ ેન?ે હહિંદીમાિં બે જ ણલિંગ છ,ે ગુજરાતીમાિં ણલિંગ ત્રણ 
છ.ે ‘અવાજ–મજા–દેહ–હટહકટ’ વગેરે અસિંખ્ય શબ્દોનાિં 
ણલિંગમાિં, ગુજરાતી–હહિંદીમાિં છકે ઉત્તર–દણક્ષણના ભેદ છ.ે 
તે વળી ભણાવાય અને જળવાય જ છ ેને? ને ભણ્યા પછી 
જનેે હહિંદીમાિં જ લખવુિં અને વાિંચવુિં પડ ે તેવા ગુજરાતી 
કેટલા? આમે શુિ હહિંદી બોલતાિં તો ટી.વી.–ણસનેમા જ 
શીખવે છ ે ને? વળી ણવદ્યાથીના માથેથી સિંસ્કૃત–અરબી, 
હહિંદી કે માતૃભાિાના ણશક્ષણભારને છકે પાિંચમા ધોરણથી 

https://govindmaru.com/


ગુજરાતી જોડણીની ખોદણી 

અનુક્રમણણકા  https://govindmaru.com               Page 45 

 

ઉતારી નાખવાનો, સુરતના ભાિાવીદ્ ડૉ. દયાશિંકર 
જોશીનો મત તમે જો જાણોન,ે તો તમારી ભાિાભપ્તલતન ે
ઠસે લાગે, કદાચ પ્રેશર વધી જાય. તમે આટલુિં સમજો ને 
સ્વસ્થ થાઓ પછી તે કહીશ.” 
 “ઠીક છ,ે હહિંદી ણવશે તો સમજ્યા. ણબનહહન્દીભાિી 
ભારતીય લોકોમાિં ગુજરાતી પ્રજાનુિં હહન્દી પાકુિં ખરુિં . 
ગુજરાત ણવદ્યાપીઠ અને વધાિએ પણ હહિંદી પ્રચારનુિં સારુિં  
કામ કયુું જ છ.ે પણ તમે સિંસ્કૃત શબ્દોમાિંયે એક જ ‘ઈ–
ઉ’ કરી નાખવાનુિં કહો તે કેમ ચાલે? સિંસ્કૃત તો આપણી 
સગી મા છ!ે” 
 “ના, આપણે ગુજરાતીની વાત કરીએ છીએ. 
સિંસ્કૃતમાિં એક ‘ઈ–ઉ’ કરી નાખવાનુિં આપણે કહેતા નથી. 
બીજી વાત, સિંસ્કૃત એ ગુજરાતીની સગી મા નથી. દાદી 
કે પરદાદી ખરી. સિંસ્કૃતમાિંથી વચ્ચે પાકૃત, અપભ્રિંશ, 
જૂની ગુજરાતી વગેરેમાિંથી પસાર થઈ આજની 
ગુજરાતીનો જન્મ થયો. ફેરફાર તો થયા જ કયાિ. સિંસ્કૃત, 
હહિંદી કે મરાઠીનો દેવનાગરી ‘ક’ જોયો છ?ે શીરોરેખાની 
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નીચે ણબચારા ‘ક’ અને ‘ફ’ કેવા આડા પડી રહે છ!ે 
ગુજરાતીએ શીરોરેખા ફેંકી દીધી. ને જુનો ગુજરાતીનો 
‘ક’ અન ે‘ફ’ જાણે આળસ મરડી, ડોક ટટ્ટાર કરી, નાગ 
જવેા ઊભા થયા! બાળક મોટુિં થાય તેમ માનો અિંક અન ે
આિંગળી ત્યજી સ્વાવલિંબી બનવા અધીરુિં  બને, જીદ કરે, 
પોતીકા માગ ે કાઠુિં કાઢ;ે તો જ એનુિં અલગ વ્યપ્તલતત્વ 
નીખરે ન?ે ગજુરાતીને હવે પોતીકુિં રૂપ આપી, પુખ્ત 
બનાવવી જ રહી. પહરવતિન તો સહજધમિ છ.ે અન ે
હહિંદી–મરાઠીવાળા પણ ઈચ્છ ેતો આ સુધારા અપનાવે! 
ગુજરાતી સરળતાના માગે સો કદમ ભરી પહેલ કરે 
તેમાિં ખોટુિં શુિં? હહિંદીએ તો થોડાિં વિિ પર હ્રસ્વ ‘ઇ’નુિં 
ણચહ્ન કાઢી નાખી દીઘિ ‘ઈ’ ના જવુેિં જ પણ જરા ટૂિંકુિં 
કરેલુિં. પાઠ્યપુસ્તકો પણ તયૈાર થયેલાિં, ચાલ્યાિંય ખરાિં, 
પણ તેનેય વીિજ્જનોનો ટકેો ન મળ્ો ન ેપ્રયોગ પાછો 
ખેંચી લેવો પડ્યો. આપણે તેવુિં કિંઈ કરવુિં નથી. પૂરાિં 66 
વિો માત્ર ચચાિમાિં ગાળ્ાિં છ,ે ભાઈ!” 
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 “તો પછી ‘એ’ અને ‘ઐ’ તથા ‘ઓ’ અને ‘ઔ’ બબ્બે 
છ.ે તેમાિંથીય એકેકો કાઢી નાખો ને?” 
 “ના, તેમ ના થાય. તે ચારેય તો જુદા જ બોલાય છ,ે 
તેના નોખા ધ્વણન છ.ે તે અથિભદેક છ.ે પેલો–પૈસો, ઓરડી–
ઔિધ એમ સ્પષ્ટ્ બોલાય, અથો જુદા થાય અને તેથી 
લખાય; પણ ‘ઇ–ઈ’ – ‘ઉ–ઊ’ હ્રસ્વ–દીઘિ બોલાશથી જુદા 
તારવી શકાતા નથી અને તે વળી અથિભેદક પણ રહ્યા 
નથી! સામાન્ય ભાિકને તેનુિં હ્રસ્વ કે દીઘિપણિં બાધક નથી. 
જો બોલવામાિં ચાલ ેતો માત્ર લખવામાિં જ ભેદ શા માટ?ે” 
 “પણ પેલુિં વાલય તમે લખેલુિં કે ‘મારા પીતા ચા પીતા 
નથી.’ તેમાિં તો અથિનો ગોટાળો જ થાય ને?” 
 “ના થાય. હુિં  બોલ્યો ત્યારે તમારા કાનમાિં ગોટાળો ન 
થયો ને વાિંચ્યુ ત્યારે આિંખમાિં ગોટાળો થયો? જમે શ્રોતા, 
તેમ વાચક પણ, પહેલુિં પદ ‘પીતા’ અને બીજુ િં પદ 
‘પીતા’નો અથિ સમજી જ જાય ને?” 
 “હા, એટલુિં કબૂલ કરુિં  કે એક જ ‘ઈ–ઉ’નાિં ણચહ્નોની 
વાત સ્વીકારાય તો ણવનિંતી–ણવનિંણત– ણવનણત; રજણન–રજની; 
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અણતરેક–અતીરેક; ણલણપ–લીપી; જવેા નાહકના અસિંખ્ય 
ણવકલ્પોનુિં આપોઆપ જ ણનકિંદન નીકળી જાય. તમે 
માનશો? મારા પે્રસના કામ માટ ે મને સારા પ્રૂફરીડર 
મળતા નથી. અને આ ધૂળધોયાના ધિંધામાિં તેજસ્વી 
માણસો આવેય લયાિંથી? પણ ગુજરાતીના પ્રશ્નપત્રમાિં 
હદન–દીન, પુર–પૂરનો અથિભેદ સમજાવો એવો પ્રશ્ન તો 
હવે ન જ પુછાય ને?” 
 “ખરુિં , ન પુછાય. પુછાવોય ન જોઈએ. પણ બીજી રીત ે
પૂછી શકાય. દા.ત. ‘દીન’ અને ‘પુર’ શબ્દોના બે અથિ 
આપો. શબ્દ લખાય એક રીતે, દા.ત. ‘મોર’, ‘કર’ અને 
અથિ બે કે વધારે હોય તેવા શબ્દો તો દરેક ભાિામાિં 
હોય.” 
 “પણ ‘હટહકટ’ તો અિંગ્રજેી શબ્દ છ ેન?ે એ તો.... શુિં 
કહેવાય પેલુિં? તત્સમ કે? તમે તો તેમાિંય બન્ને દીઘિ ‘ઈ’–
‘ટીકીટ’ લખવા કહો છો!” 
 “હવે વાત જ જવા દો. જમે ગુજરાતીમાિં હ્રસ્વ–
દીઘિની મોટી માયા છ,ે તો વળી તત્સમ–તદ્ભવ શબ્દોનીય 
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મહામોટી માયા છ.ે અલ્યા ભાઈ! શુિં તત્સમ, ને શુિં 
તદ્ભવ! ગુજરાતીમાિં વપરાય–ચલણી બને તે નથી તત્સમ 
કે નથી તદ્ભવ. બધી જ ભાિાના તેવા શબ્દોને ‘મમસમ’ 
જ ગણવા રહ્યા. આજનો તો આહદવાસી પણ, ‘બસ’માિં 
બેસી, ‘હટહકટ’ કઢાવી, ‘ણસટી’માિં આવી, ‘સલૂન’માિં દાઢી 
કરાવી, ‘ફોટો’ પડાવી, ‘ણસનેમા’ જોઈ, ‘પિંપ’ના ફાટલેા 
‘પાઈપ’ માટ ે ‘ણસમેન્ટ’ લઈ, ‘ટયબૂ લાઈટ’ની ‘લાઈટ’માિં 
જ ઘરે પહોંચી જઈ, ‘રેહડયો’ સાિંભળવા લાગી જાય છ.ે 
તેને કોઈ કહો તો ખરા કે : ‘ભાઈ, આ તો બધા અિંગ્રજેી 
ભાિાના એટલે કે તત્સમ શબ્દો કહેવાય!’ તો તે તમને 
કદાચ ગાિંડા ગણે ને કહે : ‘ભલા, હુિં  લયા અિંગે્રજી ભણેલો 
છુિં? આ તો મારી બોલીના જ શબ્દો છ!ે” 
 “તો પછી આપણી મા જવેી અને ધમિશાસ્ત્રની સિંસ્કૃત 
ભાિાના શબ્દોમાિં પણ એક જ ‘ઈ–ઉ’ કરી દેવા, એમ તમ ે
કહો છો?” 
 “હા, હા અને હા. રુણચ, ણતણથ, મુણન, કૃણિ, જવેા 
સિંસ્કૃત શબ્દો કે જાણમન, મુમહકન જવેા અરબી શબ્દો કે 
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બોણબન, વાયોણલન જવેા અિંગ્રેજી શબ્દો એક જ ‘ઈ–
ઉ’ના ણનયમ પ્રમાણે રુચી, તીથી, મુની, કૃિી, જામીન, 

મુમકીન, બોબીન અને વાયોલીન આ રીતે ગુજરાતીમાિં 
લખાય તો શો ફેર પડ ેછ?ે”   

 “આ તો તમે ભારે ગૂિંચવાડો ઊભો કયો!”  
 “ગૂિંચવાડો ઊભો કયો કે હતો એ દૂર કયો? 

જુઓ, હુિં  આ વખતે આ તદ્ભવ અને તત્સમ શબ્દોના 
ણનરથિક બખેડાની જ વાત કહેવાનો હતો. પણ તમે મન ે
બોલવા દો ત્યારે ન?ે ચાલો, બીજી વાર કહીશ. તદ્ભવ–
પોતાની બોલીના શબ્દોના જોડણીના ણનયમો જુદા ન ે
તત્સમ–અન્ય ભાિાના ગુજરાતીમાિં મૂળ પ્રમાણે વપરાતા 
શબ્દોની જોડણીના ણનયમો જુદા! આવુિં દીઠુિં લયાિંય? 
એક ‘ઈ–ઉ’ ણનયમ સિંસ્કૃત જવેી દેવભાિાના શબ્દોનયે 
જો લાગુ પાડવાનો આગ્રહ રામજીભાઈ રાખે ને; તો એક 
સિંસ્કૃતપે્રમી સાક્ષર તો તેમની જોડ ેદ્વિંદ્વ યુિ કરવા સુધીની 
તૈયારીમાિં આવી ગયા છ!ે તેની ણવગતે વાત બીજી વાર. 
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 “પણ એટલુિં જાણી લો, દુણનયાની કોઈ પણ ભાિાના 
શબ્દોન,ે જ ે પણ માગે ગજુરાતીમાિં આવવુિં હોય તો 
આવે, અહીં રહે અને ચલણી બને, દરવાજા ખુલ્લા છ.ે 
છકે અદના આહદવાસીનાય પહરચયમાિં આવે ને 
આત્મીય બને. તો જ ભાિા તો સમિૃ બને ને? પણ 
લખાશે તો ગજુરાતીના જોડણીના નવા ણનયમો અનુસાર 
જ!” 
 “હવે તત્સમ ને તદ્ભવ શબ્દોની જોડણીના ણનયમો 
જુદા નહીં જ રહે. ગમે ત ેભાિાના શબ્દો હોય, જોડણી 
લખાણના ગજુરાતીના પોતાના ણનયમો રહેશે. ભલા! 
આમ નાગહરક માટનેા કાયદા જુદા અને ણવશેિ જાણત કે 
સિંપ્રદાય માટનેા કાયદા જુદા એવુિં અહીં ણસવાય બીજ ે
કશેય  જોયુિં? ના, હવે નહીં, બહુ થયુિં. યાદ રાખો : 
જોડણી લખવામાિં વપરાય છ;ે બોલવામાિં ઓછી. 
લખાણના ણનયમોની બ ે સીધી લીટી દોરી આપવાની, 
આગગાડીના પાટાની જમે; ગુજરાતીની ગાડી સડડેાટ 
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ચાલી જાય. સાક્ષરતાય વધશે, જોડણીભિંગના ગનુાય 
ઘટશે અન ે છોકરાિં અિંગ્રજેી માધ્યમમાિં ભાગતાિં અને 
ગુજરાતી ણવિયમાિં ગુણ મેળવવામાિં કરુણ રકાસ 
પામતાિંય અટકશે.” 
 “તમે તો કિંઈ સમજાય એવુિં બોલતા નથી. તમારાિં 
60 પૂરાિં થયાિં?” 
 “હા, 28 જુને 61મુિં બેઠુ િં.” 
 “તો તો હવે ફોન મૂકુિં છુિં. તમારુિં  તો સાઠ ેબધુિં જ 
નાઠુિં લાગે છ!ે” 

સુરતના લોકપ્રીય દૈણનક ‘ગુજરાતણમત્ર’ તા. 7 સપટમે્બર 
1995ના અિંલમાિંથી સાભાર.... 

● 
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7 

– 3 – 

 “શાસ્ત્રીજી, આથી જોડણી–સુધારાનાિં દ્વાર બિંધ થતાિં 
નથી.”  
 –કોણ બોલ્યુિં આ વાલય? કોને કહ્યુિં? લયારે કહ્યુિં? લયાિં 
કહ્યુિં? 
 –જાણો છો? નથી જાણતા ને? લો, સાિંભળો, કહુિં 
ત્યારે : 
 ગાિંધીજી જીવનનાિં સવિ ક્ષેત્રે શુિતા અને ચોક્કસતાના 
આગ્રહી હતા. દણક્ષણ આણિકાના ણવદ્યાથીઓ–મહેતાજી–
ઓના મોતીના દાણા જવેા મરોડદાર અિંગે્રજીના અક્ષરોથી 
અને એમની જોડણી–શુિતાની ચીવટથી તેઓ પ્રભાણવત 
થયેલા. અહીં આવી જોયુિં તો ગુજરાતી ભાિાની જોડણી જ 
અણનપ્તિત! તેમની જ પ્રેરણાથી, ણવદ્વાનોએ જહેમત કરી, 
જોડણીને ણનયમોમાિં બિ કરવા પહરશ્રમ ઉઠાવ્યો. 1929માિં 
તેમાિંથી ણનમાિયો હાલનો ણવદ્યાપીઠનો આ ‘સાથિ જોડણી–
કોશ’.  
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 આછા–પાતળા, ઓછી ચોક્કસાઈવાળા, પ્રાદેણશક 
બોલીઓવાળાય રાજી રહે, સિંસ્કૃતની શુિતાના આગ્રહીઓ 
પણ રાજી રહે અને જોડણીને ણનયમોમાિં બાિંધવાના કામમાિં 
ણવદ્વજ્જનો ણવઘ્નરૂપ ન બને; પણ સુિંદર કામ પાર પાડવામાિં 
રાજીપો પામે, તવેા પ્રયાસો આજથી છકે 66 વિો પર થયા 
હતા તે સાચે જ ગૌરવરૂપ છ.ે 
 પ્રા. રામજીભાઈ પટલેના ‘જાણીએ જોડણી’ પુસ્તકની 
પ્રસ્તાવનામાિં શ્રી જ્યિંત કોઠારી નોંધે છ ેત ેમુજબ, ‘ત્યારેય 
આ ણનયમો ણવદ્વજ્જનોને કચાશવાળા જ લાગ્યા હતા. તે 
સૌના જુદી જુદી જાતના વાિંધાઓ હતા, તેમ જ તેમને એક 
પાટલે બેસાડી, સિંમત કરવામાિં ગાિંધીજીને ભારે જહેમત 
ઉઠાવવી પડલેી.’ 
 1929માિં ‘જોડણીકોશ’ પહેલીવાર પ્રણસિ થયો. 
ગુજરાત ણવદ્યાપીઠ અન ેનવજીવન પ્રકાશન સિંસ્થાએ તેમાિં 
અનન્ય, પ્રશસ્ય, અિંણતમ અને સફળ ફાળો આપયો. 
ગાિંધીજીએ મત ુમાયુું ; ‘અિંગ્રેજી ભાિાના શબ્દોની જોડણી 
ખોટી કરતાિં આપણને શરમ લાગે છ.ે તેના કરતા 
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માતૃભાિાની જોડણીનો વધ કરતાિં આપણન ેવધારે શરમ 
લાગવી જોઈએ. હવે પછી કોઈને સ્વેચ્છાએ જોડણી 
કરવાનો અણધકાર નથી.’ –ગાિંધીજી.   
 પછી તો ચાલ્યુિં, સરસ ચાલ્યુિં. નવજીવન જવેી અનેક 
પ્રકાશન સિંસ્થાઓ હજી આજ ે પણ કોશ પ્રમાણેની 
જોડણીને પ્રણતબિતાથી પાળે છ.ે ગુજરાતી શબ્દોને 
ણનયમોમાિં બાિંધી, એકરૂપ જોડણી આપવાનો આ પ્રથમ 
વારનો માન્ય અને સફળ પ્રયાસ હતો. 
 પણ પછી કાળેક્રમે ણશક્ષણ અને પ્રકાશનોના વ્યાપ 
જોડ ે તેમાિં ણશણથલતા કેમ આવવા માિંડી? આજ ે સવિત્ર 
ણનયમ પ્રમાણેની જોડણીનો આગ્રહ અને આદર કેમ ઓછો 
જોવા મળે છ?ે હાઈ સ્કૂલના એક ણવિાન આચાયિ, 
ગુજરાતીના ણશક્ષક સાિંભળે તેમ, ધોરણ દસ–બારના 
વગિમાિં જઈને, ગુજરાતી ણવિય અને તેની જોડણીની 
પિંચાત છોડવાનુિં કહેતા. કારણ, તેમના મતે અને અનુભવે 
ગમે તે કરો, તેમાિં 100માિંથી 50થી 60 જ ગુણ આવ.ે 
તેટલી મહેનત ગણણત–ણવજ્ઞાનમાિં કરો તો 100 માિંથી 100 
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પણ આવી શકે! અને તેવુિં જ બનતુિં; પણ આવુિં કેમ થાય 
છ?ે  

વીનોદ ભટ્ટ જવેા હાસ્યલેખકે તેના ‘ગ્રિંથની ગરબડ’ 
પુસ્તકમાિં એક પ્રકરણને ‘સાણચ જોડણી અઘહર નથી’ જવુેિં 
શીિિક આપી અનોખી રમજૂ દશાિવી છ.ે શુિં સૂચવે છ ેએ? 
 આ યુગ જ્ઞાન–ણવજ્ઞાન–ભૂગોળ–ખગોળની માહહતીના 
ણવસ્ફોટનો છ.ે રોજ નવી શોધ અને તેની સમજ ઊતરતી 
આવે છ.ે તેનુિં વહન તો ભાિાએ જ કરવાનુિં ને? તે માટ ે
ગુજરાતી કેટલી સજ્જ છ?ે  

 66 વિિ જૂના, ત્યારના સિંદભિવાળા ણનયમોમાિં રહેલી 
કેટલીક મયાિદાઓ હવે ઊડીને આિંખ ેવળગવા લાગી છ.ે 
આપણે હજી હ્રસ્વ ‘ઇ–ઉ’ અને દીઘિ ‘ઈ–ઊ’ તથા 
તત્સમ–તદ્ભવ શબ્દોની સિંકુણચત વાડાબિંધીની પળો–
જણમાિંથી જ લયાિં ઊંચા આવ્યા છીએ? લખવા કલમ 
ઉપાડતાિં જ સાવ સાદો માણસ પણ સચેત થઈ જાય : 
આમાિં હ્રસ્વ આવે કે દીઘિ? કિંઈ સાચો ણનણિય જ ન 
લેવાય! લખતાિં જ ડરે! 
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 કોશની વાત આગળ ચલાવીએ : 1929માિં કોશની 
પ્રથમ આવૃણત્ત થઈ, બે વિિ પછી 1931માિં બીજી, 

1937માિં છ વિિ પછી ત્રીજી, 1949માિં બારમા વિિ 
પછી ચોથી આવૃણત્ત થઈ. અને છલે્લી આવૃણત્ત થઈ 

અઢાર વિિ પછી 1967માિં. હવે? છઠ્ઠી આવૃણત્ત જોવા 
મળે છ?ે આજ ેઅઠ્ઠાવીસ વિો થઈ ગયાિં! બજારમાિંય 

લયાિંથી મળે? સાવ અપ્રાપય! કોઈએ કાઢી નાખેલી 
નકલ, ‘ગુજરી’ બજારમાિં કદાચ મળે! વળી નવી 
આવૃણત્ત થઈ રહ્યાના કોઈ સિંકેત પણ વરતાતા નથી. 

ણબચારુિં  ગરીબડુિં ગુજરાત અને તેની ગુજરાતી ભાિા!! 
 લો ચાલો, એક જ વાત પૂછુિં તમન,ે પોતાને... 
આપણે સૌ ગુજરાતીમાિં જ લખીએ છીએ ને? નાનકડો 
ણખસ્સા–કોશેય ખરો કે તમારે ઘરે? નથી જ ને? મન ે
ખબર છ.ે પણ અિંગ્રેજી હડલશનરી તો છ ેજ ને? હશે જ 
વળી! કદાચ નાની મોટી બે–ત્રણ જાતનીય ે હોય! ગૂિંચ 
ઊભી થતાિં ખોલીને જોતાય હશો! ખરુિં  ન?ે 
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 ત્યારે, આ છ ેઆપણી ભાિાભપ્તલત, ગુજ િરીપ્રીણત અન ે
શુિતાનો આગ્રહ! જ્યાિં ભાિાના ણશક્ષકોય ભાગ્યે જ કોશ 
વાપરતા હોય, ત્યાિં ણવજ્ઞાન, સમાજણવદ્યાના ણશક્ષકો કે 
વકીલ, વેપારી, દાલતરને તો શો દોિ દવેો? ભણતા 
ણવદ્યાથીઓએ તો કોશ ણનહાળ્ોયે ન હોય તેવુિંય બને! 
 કરુણતા તો એ કે 1967માિં પ્રણસિ થયેલ દળદાર 
જોડણીકોશની કીંમત માત્ર રૂણપયા વીસ. તેય ખપે જ નહીં! 
તે અડધી કરી. માત્ર રૂપીયા દસ. ત્યારે માિંડ બધી નકલો 
ખપી. ણવદ્યાપીઠનીય છાતી જ બેસી જાય ને? કેમ આવુિં 
થતુિં હશ?ે ધળૂ જવેાિં સામણયકો પાછળ મહીને 25–50 
રૂણપયા ખરચી નાખનારો ગુજરાતી આમાિં કૃપણ કેમ? 
 એનાિં કારણો પછી ણવગતે તપાસીએ. તત્સમ–
તદ્ભવના નાખી દેવા જવેા જુદા ચોકા ણવશયે પછી કહુિં . 
આજ ે આ કોશની જ વાત : 66 વિિ પર રચાયેલા 
જોડણીના આ ણનયમો આજ ેજડબેસલાક રૂઢ થયેલા કેમ 
જણાતા નથી? કોશ પ્રમાણે જોડણી કરવાનો આગ્રહ કેમ 
નથી પળાતો? તમે કદી રસપૂવિક જોડણીના ણનયમો 
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જાણવાનો કે કોઈને સમજાવવાનો અનુભવ કયો છ?ે તો જ 
બરાબર સમજાય કે એનાિં મુખ્ય કારણોમાિં જોડણીના 
ણનયમોમાિં પારદશિક સ્પષ્ટ્તા નથી, તેનુિં માળખુિં આજના 
સિંદભે કચાશવાળુિં છ,ે ણવકલ્પો અને અપવાદોનુિં જટાજુટ 
જ િંગલ છ,ે સરળતા લયાિંય નથી, એક યાદ રાખો ને બીજુ િં 
ભૂલો તેવી ભુલભુલામણણ એમાિં છ.ે 
 માટ ે જ આ બધી ણવસિંગતતાઓ દૂર કરી, સરળ 
જોડણી ણનયમો – ણલપી સુધાર વગેરે જવેા મુદ્દાઓના 
ઊકેલ માટ ે વડનગરની કૉલેજના, અથિશાસ્ત્રના 
[ગુજરાતીના નહીં!] પ્રાધ્યાપક શ્રી રામજીભાઈ પટલે માથુિં 
મૂકીને આજીવન ઝઝૂમે છ.ે તેઓ એકલા નથી, આપણે ત્યાિં 
દણક્ષણ ગુજરાત યુણનવણસિટીના ણવિાન ભાિાપિંહડત       
ડૉ. દયાશિંકર જોશી અન ે‘ગજુરાતણમત્ર’ની ‘રમણભ્રમણ’ 
કટારના લેખક પ્રા. રમણ પાઠક ‘વાચસ્પણત’ તો વિોથી 
લખે છ.ે 1996માિં ‘જોડણી પહરિદ’ તો મળવી જ જોઈએ 
અને સુધારા થવા જ જોઈએ એવા ડિંકા બજી ચૂલયા છ.ે 
આ કામ માટ ેઅત્યાર સુધી કોઈ ચળવળતુિં નહોતુિં, પણ 
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હવે વાર નથી; સુધારાના હદવસો દૂર નથી. ત્યારે આપણે 
પણ થોડુિં સમજીએ અને ચચીએ. 
 લો, ચાલો ત્યારે, હવે મૂળ વાત કહુિં? લેખને મથાળ ે
મુકેલુિં વાલય બોલનાર ગાિંધીજી પોતે. અને શાસ્ત્રીજી તે બીજુ િં 

કોઈ નહીં, તે સમયે ભરપૂર યુવાની માણતા આજના 90 
વિિના વયોવૃિ પ્રખર ભાિાપિંહડત શ્રી કેશવરામ કા. શાસ્ત્રી; 
સ્થળ અમદાવાદ. 1936માિં ‘ગુજરાતી સાહહત્ય પહરિદ’નુિં 
બારમુિં અણધવેશન અમદાવાદમાિં મળેલુિં, તેના પ્રમુખ હતા 
ગાિંધીજી, તેમાિં ‘ગુજરાતી સાહહત્ય પહરિદ’ની કારોબારીના 
11 સભ્યોએ 7 વીરુિ 4 મતે ગુજરાત ણવદ્યાપીઠ પ્રકાણશત 
જોડણીકોશને મિંજૂર કયો. શ્રી કે. કા. શાસ્ત્રી અપ્રસન્ન 
જણાતાિં ગાિંધીજીએ જાતે તેમને આમ કહેલુિં. [જુઓ, ‘પરબ’ 

– માચિ, 1989માિં શ્રી કે. કા. શાસ્ત્રીનો લેખ – ‘જોડણી ણવશે 
થોડો ણવચાર’] 
 એટલુિં તો ચોક્કસ કે ગાિંધીજી આજ ેહયાત હોત તો તેમણે 
પોતે જ ‘જોડણી સુધાર પહરિદ’ લયારનીય યોજી હોત. એટલા 
તેઓ ગણત–પ્રગણતશીલ તથા ક્ષણત જણાતાિં જ સુધારાના પક્કા 
હહમાયતી હતા.               ● 

https://govindmaru.com/


ગુજરાતી જોડણીની ખોદણી 

અનુક્રમણણકા  https://govindmaru.com               Page 61 

 

8 

 –4– 

“કોણ? ઉત્તમભાઈ?” 
 “હા, બોલુિં છુિં. પણ ફરી પાછા તમે? ભાઈ, નૂરુદ્દીન 
ણસમેન્ટવાળા, ગઈ વેળા ‘જોડણીની ખોદણી : ભાગ – 1’ 
બદલ મને આટલો ખિંખેયો તે ઓછુિં છ?ે” 
 “ના, ના, એવુિં કિંઈ હોય? તમને અપમાણનત કરવાનો 
તો મારો જરાયે ઈરાદો નહીં. માઠુિં લાગ્યુિં હોય તો ક્ષમા 
માગુિં. પણ એવુિં છ ેકે જોડણી બાબતે સાવ તકલીફ ભરેલા 
માગ,ે સાિંકડમૂકડ, સાચીખોટી જગ્યા કરીને ચાલવાની ટવે 
પાડી; તેમાિં કોઈ આવો સરળ અને ક્રાિંણતકારક માગિ સૂચવે 
એટલે સુરતના કણમશ્નર રાવસાહેબ જવુેિં થાય. આપણ ે
સુરતમાિં કેવા સાિંકડા રસ્તા, અપાર ભીડ, ટરાણફકનુિં 
અડાબીડ જ િંગલ, ગિંદકી વગેરેથી ટવેાઈ ગયેલા! જાણે બધુિં 
જ સદી ગયેલુિં! પણ રાવે બુલડોઝર ફેરવી ક્રાિંણતકારી 
સ્વચ્છતા અન ે મોકળાશ આપવાનુિં શરૂ કયુું, ત્યારે જવુેિં 
થયુિં તેવુિં જ મને તમારી વાત વાિંચી થયુિં. બસ એટલુિં જ!” 
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 “સમજી શકુિં છુિં. તમારો ખુલાસો વાજબી છ.ે 
હડમોલેશન અન ેનવસજિન જગતની ણનયણત છ.ે ઈચ્છો કે 
ન ઈચ્છો તે હરપળ થતુિં જ રહે જ છ.ે જૂનુિં, જજિહરત તૂટ,ે 
તો જ નવી સહૂણલયત સજાિય ને? લોકોને નડ ે તેવુિં તૂટ,ે 
કોઈ એકલદોકલ ણનષ્ઠાવાન અણધકારી તોડ ે તેને, પ્રચિંડ 
બહુમણતથી ણવજતેા બનેલા શાસક પણ અટકાવે, તો પ્રજા 
ન ગાિંઠ–ેલોકરોિ ઊછળે! કશુિંય નડતર હવે આ પ્રજા 
સહન કરનાર નથી, સુરતના રાવહકસ્સાનો આ બોધપાઠ 
છ.ે” 
 “તો પછી છાિંપાઓમાિં કેમ જોડણી–સુધારણા વીિે 
ચચાિ કે ઊહાપોહ ચાલતા નથી?” 
 “ચાલે જ છ ેને! ઘણાિં વિોથી ઉચ્ચ સ્તરે, બધા નહીં 
પણ કેટલાક ણવદ્વાનો એ અિંગે લખે છ,ે ઘણાિં પુસ્તકોય 
છપાયાિં છ.ે ‘તાદર્થયિ’, ‘પરબ’, ‘સાિંપ્રત’, ‘નયામાગિ’, 
‘પ્રત્યક્ષ’, ‘કુમાર’, ‘ગ્રિંથ’, ‘ભૂણમપુત્ર’, ‘સત્યાન્વેિણ’ 
‘ફાબિસ ત્રૈમાણસક’ – જવેાિં, સરેરાશ વાચકે તો નામેય ન 
સાિંભળ્ાિં હોય તેવાિં સામણયકોમાિં ણવદ્વજ્જનોના લેખો 
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છપાયા છ.ે પ્રા. રમણભાઈ પાઠકે તો ‘રમણભ્રમણ’ની 
એમની કટારમાિં કેટલીયે વાર લખ્યુિં છ.ે ડૉ. દયાશિંકર 
જોશીએ ઘણા ચચાિપત્રો લખ્યા છ.ે પણ તોય આપણો 
સરેરાશ વાચક તે વાિંચતો, ણવચારતો કે ચચિતોય જણાતો 
નથી. જાણે જોડણીકોશનો અિંણતમ નાણભશ્વાસ ચાલતો હોય 
તેમ બધા ચૂપ છ!ે આ તો મને થયુિં કે 1996માિં જ્યારે 
જોડણી–પહરિદ મળે ત્યારે સરેરાશ વાચકો પણ આનાથી 
સાવ અજાણ ન રહે અને હડમોણલશન થાય તો ચોંકે નહીં; 
પણ સમજપૂવિક ટકેો કરે, તથેી લખ્યુિં. બાકી કબૂલ કરુિં  કે 
ઊંડાણભરી શાસ્ત્રચચાિનુિં તો મારુિં  ગજુ િં નહીં. 
‘ગુજરાતણમત્ર’ મારી આ લેખમાળા છાપે છ ેતેનો આભાર 
મોટો! એ અિંગે ભાવનગરથી શ્રી મહેન્દ્ર મેઘાણીનો પત્ર 
છ.ે”  
 “શુિં લખે છ?ે”  
 “લખે છ ે : ‘ગુજરાતણમત્ર’ ગુજરાતી ભાિાના આ 
જનહહતના શુભકામને માટ ે આટલી જગ્યા ફાળવે છ ે ત ે
બદલ તેને ધન્યવાદ!” – હુિં   ણવચારુિં  : સામાણજક 
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સુધારાઓનો નમિદનો પહેલો ‘દાિંહડયો’ પણ સુરતમાિં જ 
બજ્યો હતો ન!ે’ 
 “હિં , આગળ ચાલો. પેલુિં તત્સમ–તદ્ભવવાળુિં કહોને?” 
 “જુઓ, શબ્દો સ્વભાવે જ મહાસફરી, દશેકાળના 
સીમાડા તેને ન નડ;ે ન આભડ.ે શક, કુશાન, હૂણ, મોગલ, 
ડચ, ણફરિંગી, િેંચ, અિંગે્રજ વગરેે પ્રજા આ દશેમાિં આવી. 
તેમની સાથે તે તે ભાિાના શબ્દો અહીં આવ્યા. તે પ્રજા તો 
ગઈ; પણ તેમની ભાિાના શબ્દો અહીં રહ્યા અને ચલણી 
બન્યા. અન્ય ભાિાના મૂળ શબ્દો, સમાન ઉચ્ચાર અન ે
સમાન અથિ સાથે, ગુજરાતીમાિં વપરાય તે તત્સમ; – એટલ ે
કે ‘તેના જવેા’ શબ્દો કહેવાય. જમે કે સિંસ્કૃતના રુણચ, 
ણતણથ, ણનશા; અિંગ્રેજીના હટહકટ, મ્યુણનણસપાણલટી; ફારસીના 
હદલ, ખુશ; અરબીના ણફદા, દુઆ વગેરે. હવે આપણી 
ગુજરાતીમાિં આવા તત્સમ શબ્દોની જોડણીના ણનયમો 
જુદા! સિંસ્કૃતના શબ્દો ગુજરાતીમાિં લખાય ત્યારે તેનો 
ણવશેિ દરજ્જો! અિંગ્રેજી શબ્દોની જોડણીનો તો વળી 
ણવશેિ અલાયદો દરજ્જો! જમે કે પહોળા ‘ણવવૃત્ત’ ઉચ્ચાર 
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દશાિવવા ઊંધી – અવળી માત્રા વાપરવાની માત્ર અિંગ્રેજી 
શબ્દો પૂરતી જ છૂટ કે આજ્ઞા કોશ આપે છ.ે દા.ત. 
કૉલેજ; ડૉલટર. અિંગ્રેજી શબ્દોના તો દેશેદેશે તો શુિં, 
ઈંગ્લને્ડમાિંય પ્રાિંતવાર ઉચ્ચાર જુદા! છતાિં તે સઘળા 
શબ્દોની જોડણી તે તે ભાિામાિં હોય તેવી જ રાખવાની! 
હવે તો ગુજરાતીમાિં જપાની શબ્દોય પણ પ્રચણલત અને 
પહરણચત બન્યા છ.ે તોણશબા, ણમત્સુણબશી, સુઝુકી વગેરે. 
તેની જોડણી જપાનમાિં ઉચ્ચારાય તેવી કરવાની? ગયા 66 
વિોમાિં તો હજારો શબ્દો ગુજરાતીમાિં પ્રવેશ્યા અને ચલણી 
બન્યા; પણ તેને ગુજરાતીમાિં કેમ લખવા તે માટ ે હાલનો 
આપણો વૃિ જોડણીકોશ કિંઈ માગિદશિન કરી શકે તમે 
નથી. હજી હજારો શબ્દો આપણા જોડણીકોશની બહાર 
ઊભા છ,ે કતાર લગાવીન;ે સ્થાન મળે તેની પ્રણતક્ષામાિં! 
ભાઈ, દર દસ વિે તો દેશ આખાની વસણત ગણતરી થાય, 
જૂના ભુિંસાય અને નવા નોંધાય; પણ કોશ તો 66 વિોથી 
[આ ઈ.બુક પ્રકાશન ટાણે 92 વિોથી] નથી બોલ્યો કે નથી 
ચાલ્યો! બસ ચુપ! ‘જો કે ચુપ–ચૂપ બન્ને ચાલે’!  
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 “સાિંભળો છો કે?” 
 “હા, હા સાિંભળુિં છુિં ને!” 
 “ણવદેશીઓ પોતાની સાથે ભારતીય ભાિાના કેટલાય 
શબ્દો લઈ ગયા છ.ે આજ ે ગુજરાતીના ગુરુ, જિંગલ, 
બજાર, પિંહડત, કરી [તમીળ] જવેા શબ્દો ઑલસફડિ 
હડલશનરીમાિં સ્થાન પામ્યા છ.ે તેઓ અિંગ્રજેીમાિં તે શબ્દો 
વાપરે ત્યારે ‘જ િંગલ’ કે ‘ગરુુ’ જવેા શબ્દોનુિં બહુવચન 
‘જ િંગલો’ કે ‘ગરુુઓ’ એમ ન કરે; ‘જ િંગલ્સ’ કે ‘ગુરુઝ’ જ 
કરે. અહીં તો ‘એક ફોટાની ચાર કોપીઓ’ એમ લખીએ 
તો ખોટુિં ગણાય! ‘એક ફોટોની ચાર કોપીઝ’ એવુિં લખવુિં 
પડ!ે વાત ણવણચત્ર લાગ ે છ ે ન?ે વળી ઑલસફડિ 
હડલશનરીની છલે્લી આવૃણત્તમાિં જોશો તો અમેહરકાએ 
અિંગ્રેજી જોડણીમાિં પણ સ્વૈપ્તચ્છક ફેરફારો કરવા માિંડ્યા છ,ે 
ઈંગ્લેન્ડની પરવાનગી લીધા વગર જ – તે પણ ઑલસફડિ 
હડલશનરીમાિં નોંધ્યા છ!ે અિંગ્રેજી મૂળ શબ્દોની સાથે તરત 
જ ઘાટા અક્ષરમાિં, તે શબ્દોની અમેહરકામાિં થતી જોડણી 
છાપી છ,ે કૌંસમાિં [યુ.એસ.] એમ દશાિવ્યુિં છ!ે દા.ત. ‘કલર’ 
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અને ‘ઓનર’માિંથી વધારાનો ‘યુ’ પડતો મલૂયો; ‘પ્રોગ્રામ’–
માિંનો છલે્લો ‘એમ’ અને ‘ઈ’ પડતા મૂલયા; ‘હોસ્ટણેલિંગ’–
માિંનો વધારાનો એક ‘એલ’ પડતો મલૂયો, ‘ણફટસ’માિંનો 
વધારાનો ‘ઓ’ પડતો મલૂયો વગેરે... જોજો ઘણા શબ્દો 
મળશ,ે છ ેને કમાલ! 
 “અને આપણ?ે તત્સમ શબ્દોને આપણી ગાયની જમે 
‘પણવત્ર ગાયમાતા’ કહીને મુલત રાખ્યા છ.ે ગાયને પણવત્ર 
તો ગણી; પણ તે બીચારી [ણબચારી પણ ચાલે!] કેવી 
અપણવત્ર દશામાિં રઝળે છ ેને કૂડો–કચરો ખાઈ પેટ ભરે છ ે
તે તરફ આપણી નજરેય નથી જતી; જાય તોય કિંઈ 
સિંવેદના જાગતી નથી. આજ ે ણબચારા તત્સમ શબ્દો પણ 
જોડણીની બાબતમાિં ‘પણવત્ર ગાય’ની જમે અશુિ દશામાિં 
જીવે છ!ે રુણચ, કૃણિ [સિંસ્કૃત]; ણબલકુલ, મુમહકન [અરબી]; 
રેલવે, યુણનવણસિટી [અિંગ્રેજી]; કોહહનૂર, આલીશાન 
[ફારસી]; ખમીસ [પોટુિગીઝ] જવેા તત્સમ શબ્દોની 
જોડણી લોકો કોશના આદેશાનુસાર લખે છ ે કે? દુકાન, 
હૉટલ, રેલવે, સલૂનનાિં પાહટયાિં જોઈ વળજોને! રામજીભાઈ 
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પટલે લખે છ ે તેમ, ‘જ્ઞાનની ગિંગોત્રી ગણાતી યુણનવણસિટી 
અને કૉલજેના દ્વારે જ કિંઈ કેટલીય અશુિ જોડણીવાળાિં 
પાહટયાિં લટકતાિં હોય છ!ે’ 
 “તો તમારી પાસે કોઈ એવો નુસખો છ ે કે ત ે
અજમાવીએ તો બધા સાચી જોડણી લખતાિં થઈ જાય?” 
 “ના, આજયે નથી અને નવો કોશ રચાયા પછીય 
એવો છકે સીધોસટ રસ્તો તો ન જ હોય. હદનેશ પાિંચાલ 
લખે છ,ે ‘જોડણીનુિં આ આખુિં શાસ્ત્ર જ અણતશુષ્ક અન ે
ણશરદદિ સમુિં ગણાયુિં છ.ે’ રમણ પાઠક કહે, ‘જોડણી 
ભલભલા મછૂાળાનોય ગવિ ઉતરાવે.’ છતાિં સૌ ભેગા મળી, 
પ્રયાસ કરી, થોડી એકવાલયતા અને સરળતા સાધીએ તો 
અડધોઅડધ ફેર પડ.ે 
 “મારા પડોશીની દીકરા–વહુ અચિના બહુ રસપૂવિક 
મારી આ લેખમાળા ‘જોડણીની ખોદણી’ની વાિંચે. તે એ 
આશાએ કે ઉત્તમકાકા જોડણી શીખવવાના કિંઈ જાદુઈ 
નુસખા શીખવશે. તે બાપડીને તેના 8–10 વિિનાિં 
ટાબહરયાિંને શુિજોડણી શીખવતાિં નવ નેજાિં પાણી ઉતરે! 
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નવાિં ગણણત–ણવજ્ઞાનમાિં તો તેની પોતાનીયે ચાિંચ ન ડૂબે ને 
ટ્ૂશનથી ગાડુિં ગબડાવે; પણ ગુજરાતીનુિં ટ્ૂશન કોણ 
રાખે–રખાવે? એ તો માતૃભાિા! સરળ! શીખવી શકાય 
એમ મનાય. પણ શીખવવા બેસે ને જોડણી નડ!ે આવી 
દશા કરી મકૂી છ,ે જાગ્રત વાલીની ને ણશક્ષકોનીય, આ 
બિંણધયાર જોડણી ણનયમોએ! સાિંભળો છો કે? ચાલો, હવે 
તદ્ભવ શબ્દોની વાત કહુિં ..... .....” 
 “એ હવે બીજી વાર રાખો તો?” 
 “ભલે એમ રાખો.” 

સુરતના લોકપ્રીય દૈણનક ‘ગજુરાતણમત્ર’ તા. 14 સપટમે્બર 
1995ના અિંલમાિંથી સાભાર.... 

● 
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9 

– 5 – 

 “કોણ? ભાઈ નૂરુદ્દીન ણસમેન્ટવાળા?” 
 “હા, બોલુિં છુિં. કેમ? ઉત્તમભાઈ, તમે જાતે થઈને ફોન 
કયો?” 
 “તમારી અને વાચકોની માફી માિંગવા. ભૂલ થઈ. 
કબલૂ કરુિં  ને? મેં કહેલુિં કે આજ ે‘જોડણીકોશ’ અપ્રાપય છ ે
એ વાત ખરી કે પિંદરેક વરસ સુધી સાવ અપ્રાપય હતો; 
પણ જૂન–1995 પછી ણવદ્યાપીઠ ે 1969ની પાિંચમી 
આવૃણત્તનુિં જ, જમે છ ેતેમ, પુનમુિદ્રણ કયુું છ ેઅને બજારમાિં 
મળે છ.ે” 
 “ખરેખર? કોણે કહ્યુિં? ખાતરી કરી? મેં તો કશે 
વાિંચ્યુિં નહીં!” 
 “મહેન્દ્ર મેઘાણી, રામજીભાઈ પટલે, પરભુભાઈ ણમસ્ત્રી 
અને સાહહત્ય સિંકુલવાળા જનક નાયકે સવારમાિં જ મારો 
લેખ વાિંચી મને ફોન કરી તરત મારુિં  ધ્યાન દોયુું. તેમનો 
ઉપકાર માનુિં. મેં જાતે તપાસ કરી. સાહહત્ય સિંકુલમાિં મળે 
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છ.ે અને તમે એવા સમાચાર તો લયાિંથી વાિંચો? ણવદ્યાપીઠને 
તેના ણવમોચન સમારિંભનો દેખાડો કરવાનો કે છાપાિંમાિં 
જાહેરાત આપવાનો ખચિ લયાિંથી પોિાય? 
 “કેટલાિં પાનાિં છ?ે શી હકિંમત છ?ે અિંદર કિંઈ ઉમેરણ 
છ?ે” 
 “સરસ પુછ્ુિં. તમને પ્રેસવાળાને એમાિં જ રસ હોય તે 
સ્વાભાણવક છ.ે મોટી રૉયલ સાઈઝ છ,ે 946 પાનાિં છ,ે 
હકિંમત માત્ર બસો રૂણપયા અને ઉમેરણ કશુિં નથી. ણસવાય 
કે શ્રી રામલાલ પરીખનુિં નીવેદન.” 

 “બસો રૂણપયા હકિંમત! ગ્રાહકને વધારે ન લાગે?” 
 “ન લાગવી જોઈએ. તમે તો પ્રેસવાળા. સમજી શકો, 
આ નફો લૂિંટવાનો અન ે કમાવાનો ધિંધો નથી; બલકે 
ખોટનો વેપલો છ.ે સો–બસો પાનાિંની સુઘડ છપાઈવાળી 
ચોપડી રૂણપયા પચાસથી એિંશીની હકિંમતે મળ,ે એ 
ખરીદાય અને ભેટ અપાય, તેની સામે આ હકિંમત વધારે 
ન જ ગણાય. વળી એક વાર વસાવ્યા પછી 
ણજન્દગીભરનુિં રાચ.” 
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 “તે તો હુિં  સમજુ િં. પણ આ તો ફલત પુનમુિદ્રણ જ 
ને?” 
 “હા, છ ેતો એમ જ! નવાિં ઉમેરણ કે સિંશોધન માટ ે
કોશતિંત્ર ફરી રચી, ણનભાવવુિં પડ.ે ણવદ્યાપીઠ ે વિો સુધી 
એકલપિંડ ે તે કામ જારી રાખેલુિં, પછી તે બિંધ કયુું. બાકી 
ણવદ્યાપીઠ સ્વેચ્છાએ તે અિંગે ખાસો ખચિ કરતી. ભૂતપૂવિ 
મુિંબઈ રાજ્ય સરકારે નવી આવૃણત્ત તૈયાર કરવા, 1969 
પહેલાિં ત્રણેક વરસ થોડી આણથિક સહાય પણ કરેલી. પછી 
બિંધ! સ્વ. મગનભાઈ પ્રભુદાસ દેસાઈ જવેા ણવદ્વાન અને 
ણનષ્ઠાવાન સેવક આ કામ પાછળ આિંખ ફૂટ ેઅને અિંધાપો 
આવે એટલી હદે, ઉજાગરા વેઠી, આ કોશકાયિ કરતા તે 
અમે જાતે જોયુિં છ.ે તેઓ કિંઈ સાહહત્યકાર ન હતા. 
સાહહત્યસજિન જનેે કહેવાય તેવુિં એમનુિં ખાસ પ્રદાન નહીં. 
હા, સત્યાગ્રહના ણમમાિંસક ખરા; તેમ શબ્દોના પૂરા પ્રેમી 
અને શબ્દની ચીવટ, ખિંત અને ખાિંખત ધરાવનાર. શબ્દના 
કુળ–મૂળ સુધી પહોંચવા એક ખાણણયા જવેી ખોદણી 
કરનારા, આજના આપણા જયિંત કોઠારી જવેા. 
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કાકાસાહેબ કાલેલકર સાહહત્યકાર ખરા અને તેય સિંસ્કૃત, 
મરાઠી, હહિંદી, ગુજરાતી, અિંગે્રજી વગેરે ભાિાઓના 
શબ્દોના અચ્છા પરખિંદા. ભાિા પ્રત્યેની તેમની ભપ્તલત, 
ભલત નરસૈંયા કરતાિં જરાય ઓછી નહીં. ત્રીજા નરહહર 
પરીખ. આજના આપણા રામજીભાઈ પટલે જવેા 
અથિશાસ્ત્રી, છતાિં ભાિાની શુિતા અને ણવકાસ માટ,ે 
પાહરભાણિક શબ્દોના ઘડવૈયા. ગાણણણતક પહરભાિા 
ગોઠવવાનો ભાર તો મ. પ્ર. દેસાઈએ લીધેલો! આ ત્રણ ે
મહાનુભાવો ઉપરાિંત ચૂનીભાઈ બારોટ, રામનારાયણ 
પાઠક, છોટાલાલ પુરાણી, કાણળદાસ દવ,ે ચિંદ્રશિંકર શુલલ, 
ણવશ્વનાથ મ. ભટ્ટ, મહાદેવભાઈ દેસાઈ, ચિંદુલાલ પટલે, 
કવી ણત્રભુવન વ્યાસ વગેરે શબ્દભલતોની સેવા ણવસરાય 
તેમ નથી.” 
 “પણ હવે શુિં? એવા ણવદ્વાનો હવે નથી?” 
 “એવુિં તો કેમ કહેવાય? કદાચ એમનાથીય વધારે 
ણવિત્તા ધરાવનાર ણવદ્વજ્જનો ણવદ્યમાન છ.ે પણ.... ત ે
જમાનાનો ત્યાગ, સાદાઈ અને સ્વાપિણનો રિંગ લાવવો 
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લયાિંથી? જાણો છો? આજ ે યુણનવણસિટીના પ્રૉફેસર–
રીડરને જ ે પગાર મળે છ ે તેના પ્રમાણમાિં તો સાવ 
નજીવો પુરસ્કાર ગ્રહણ કરી, તેઓ આિંખ ફોડી ઉજાગરા 
કરતા. ણવદ્યાપીઠ આખુિં કોશ કાયાિલય ણનભાવતુિં. 
જોડણીકોશ જો હાથ ચડ ેતો અિંદર આપેલી, અગાઉની 
આવૃણત્તઓની બધી પ્રસ્તાવના જોઈ જવા હુિં તમને ખાસ 
ભલામણ કરુિં  છુિં. જાણજો તો ખરા કે, આ ભાિાભલતો, 
ગાિંધીજીના ઈશારે આ કાયિને આઝાદીપ્રાપ્તિ જવુેિં મહાન 
યજ્ઞકાયિ ગણી, કેવા મચી પડ્યા હતા! આખો રોમાિંચક 

ઈણતહાસ તમારી આિંખ સામે ખડો થશે. આજ ે ત ે
જમાનાના ણન:સ્વાથિ, ખિંતીલા, જ્ઞાની સેવકોને યાદ 

કરતાિં અપાર માનથી મસ્તક નમે છ.ે તે કાળે 
ણવદ્યાપીઠના તેઓ રીડર–પ્રૉફેસર નહીં; ‘સેવકો’ 

કહેવાતા. પછી જમે રાજસેવકોમાિંથી સેવા શબ્દ સરી 
પડ્યો તેમ આજ ે તો ઓછ–ેવત્ત ે અિંશે બધાિં ક્ષેત્રોમાિં 
થયુિં.” 
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 “તો હવે આ કામ ન જ થાય?” 
 “થાય ને! શુિં કામ ન થાય? દેશમાિં દરેક ક્ષેત્રોના 
તજ્જ્ઞો પડલેા છ ે તેમ ભાિાક્ષેત્રે પણ શ્રી કેશવરામ કા. 
શાસ્ત્રી, ડૉ. હહરવલ્લભ ભાયાણી, જયિંત કોઠારી, રણતલાલ 
નાયક જવેા કેટલાક શ્રિેય ણવદ્વજ્જનો વીદ્યમાન છ.ે પણ 
ગાિંધીજી લયાિંથી લાવવા? તે વળેાના સાહહત્યકારોના અનેક 
મતમિંતાતરો છતાિં મહાત્માના એક ઈશારે ણજન્દગી આખી 
[મ. પ્ર. દેસાઈ 1929થી 67 સુધી આ કાયિને પોતાનુિં 
જીવનકાયિ માની વળગી રહ્યા. 1960માિં ણનવૃત્ત થયા તોય, 
આ કામ માગીને લીધુિં અને દહેાિંત સુધી કરતા રહ્યા.] એક 
કામ પાછળ આયખુિં સમપી દેનાર ‘સેવકો’ લયાિંથી 
લાવવા? આજ ેતો નથી ગાિંધીજી ને નથી તેવા સેવકો!”  
 “નથી કેમ? અનેક લેખકો, કણવઓ, કટારલેખકો છ ે
ને? કેટલાિં છાપાિં–સામણયકો નીકળે છ!ે તે કોઈ કોરાિં થોડાિં 
હોય છ?ે 
 “એ ખરુિં , પણ આ કામમાિં માથુિં મારનાર ને કામ 
માિંડનાર ઓછા. લેખો લખવા કે વાતાિ–કણવતાઓ લખવી ન ે
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જોડણી ણવશેની જાણકારીય રાખવી એ બધા લેખકોમાિં જોવા 
ન મળે. ઉત્તમ લેખક જોડણીમાિં કાચો હોય કે એ એના રસ–
આવડતનો ણવિય ન હોય એવુિં બને. અને વળી કેટલાય 
સફળ લેખકો કે કટાર લેખકોમાિં ડૉલટર, વકીલ, ઈજનેર, 

અથિશાસ્ત્રી, ઈણતહાસકાર કે ણવજ્ઞાનશાખાના ણવદ્વાનો–સ્નાતકો 
છ.ે જોડણી એ એમનો રસનો કે જાણકારીનો ણવિય ન હોય 
તેવુિં બને. અને ણનતાિંત સજિન અને આ કાયિ બન્ને અલગ છ.ે 
જો કે ભગવતીકુમાર શમાિ જવેા કેટલાક સજિકો અન ે
પત્રકારો છ,ે જઓે બન્ને કામમાિં એટલા જ ઉચ્ચ સ્થાને છ.ે”  

 “એ બરાબર. ચાલો ત્યારે, જોડણીકોશની અત્યાર 
સુધીમાિં તો લાખો નકલ ખપી જ હશે ને?” 

 “આ સવાલ તમે ખરો પૂછ્ો! જુઓ 1929માિં 
પ્રથમ કોશની 500 પ્રત થયેલી. આટલી ઓછી પ્રત 
છાપવા બદલ ગાિંધીજીનો ઠપકો મળેલો. 1931માિં 
2,100; 1937માિં 5,000; 1949માિં 10,000; 1967માિં 
25,000 અન ેઆ જૂન–1995માિં 2,000 નકલો છપાઈ. 
આમ કુલ 44,600 પ્રતો છપાઈ.” 
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 “બસ? 66 વિોમાિં 50,000 [પચાસ હજાર] 
નકલોયે ન થઈ?” 
 “હા, એમ જ સમજો! પણ ગાિંધીજી કિંઈ લીધેલી 
વાત છોડ?ે તેમણે સૌને ઉપયોગી થાય તેવો, પૉકેટ 
સાઈઝ હડલશનરી જવેો, માત્ર જોડણી જોવા ખપ લાગ ે
તેવો ‘ણખસ્સાકોશ’ તૈયાર કરવાની સૂચના કરી. અિંદર 
શબ્દોના અથિ નહીં, માત્ર જોડણી જ આપી હોય [તેમાિંય 

બબ્બે ‘ઇ–ઈ’, ‘ઉ–ઊ’ના બખેડાવાળાિં ઉદાહરણો જ હોય 
ને!] તેવો ‘ણખસ્સાકોશ’ 1940માિં તૈયાર થયો; પ્રથમ પ્રત 
4,000; 1941માિં 5,000. પછી તો નકલો છપાતી જ ગઈ. 
તેરમુિં છલે્લુિં મદુ્રણ 1993માિં 25,000 નકલ. તેની કુલ 
નકલ છપાઈ 2,55,000. આજ ેતેની કીંમત રુપીયા બાર 
છ.ે પણ ણવદ્યાથીઓને તો માત્ર જોડણી નહીં; અથિ પણ 
જોઈએ! તે માટ ે એક ‘ણવનીત જોડણીકોશ’ તૈયાર થયો. 
તેમાિં અથો પણ આપયા. 1954માિં તેની 10,000 પ્રત; 
1984માિં 5,000 પ્રત; 1989માિં 10,000 નકલ થઈ. ત ે
હજી મળે છ.ે તેની હકિંમત સાઠ રુપીયા છ.ે ણવદ્યાથીઓ માટ ે

https://govindmaru.com/


ગુજરાતી જોડણીની ખોદણી 

અનુક્રમણણકા  https://govindmaru.com               Page 78 

 

તે ખરે જ ઉપયોગી છ.ે એટલે એમ કહેવુિં જોઈએ કે 66 
વિોમાિં બધુિં મળીને ત્રણેક લાખ જટેલી પ્રતો તો થઈ.” 

 “પણ હવે આ પુનમુિદ્રણ જ ચાલ્યા કરશે કે તમે 

કહો છો તેમ કિંઈ સુધારા–સરળતા સધાશે?” 
 “એ માટ ે એક ઉત્તમ આશા બિંધાઈ છ.ે 1995ના 
જોડણીકોશમાિં ણવદ્યાપીઠના કુલનાયક અને મારા ગુરુવયિ 
શ્રી રામલાલ પરીખનુિં નીવેદન ખૂબ સિંતપિક છ.ે 
જોડણીકોશની પાિંચમી આવૃણત્તની સમીક્ષા કરવાનુિં કામ 
ટૂિંક સમયમાિં અલગ રીત ે માિંડવાનો તમેના ઈરાદાનો 
ઈશારો તેમાિં મળે છ.ે આમ, આ કામ માટ ે ણવદ્યાપીઠની 
નામરજી, અવઢવ કે આનાકાની છ ેએવી વાતોનો છદે 
ઉડતાિં ખૂબ આનન્દ અન ે રાહત થાય છ.ે આ કાયિમાિં 
ણવદ્યાપીઠની ભૂણમકા ણનમિંણત્રતની નહીં, સદા ણનમિંત્રકની 
રહે તેવી અપકે્ષા અમને રહે છ.ે” 

 “એ તો ઘણી જ સાચી વાત તમે કરી. પણ ખચિ 
– રોકાણ અિંગ ેહવે સરકાર કિંઈ નહીં  આપે?” 
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 “એ અિંગે ઝાઝી માહહતી મળતી નથી. 1967 પહેલાિં 
સરકારે કિંઈક મદદ કરેલી. હુિં એમ ણવચારુિં  : રોજ ઊઠીને 

આ સરકાર ણનતનવી યોજના ણવશ ે આટલા કે તેટલા 
કરોડ ફાળવ્યા કે ખચ્યાિની જાહેરાત કરે છ;ે એ સરકાર 
આ કામ માટ ે બ–ેપાિંચ કરોડ જટેલી રકમ ણવદ્યાપીઠન ે
અનુદાન રૂપે ન ફાળવી શકે? તેના વ્યાજમાિંથી જ સદા 
જીવિંત એવુિં આખુિં કોશતિંત્ર નભ્યા કરે!” 
 “સરકારે આ તો કરવુિં–કરાવવુિં જ જોઈએ ન?ે” 

 “આમેય રાજ્યના પ્રાથણમક અને માધ્યણમક ણશક્ષણ 
માટ ેસ્વૈપ્તચ્છક સિંસ્થાઓને કામ સોંપી, સરકાર પોતે જ 

કરોડોનો ખચિ ઉઠાવે છ ે ને? યુણનવણસિટીઓને પણ 
કરોડો આપતા હશે. નાણાિંકીય ણનરાિંત અને નણચિંતતા 
હોય તો આ કામ કરવા માટ ેણવદ્યાપીઠ અને નવજીવન 

ટરસ્ટ ઉપરાિંત ભાિાભપ્તલત, શપ્તલત, અનભુવ, ણનષ્ઠા 
અને ચોક્કસાઈથી કામ કરી શકે તેવી બીજી કોઈ 

સિંસ્થા તમારા ધ્યાનમાિં ખરી?” 
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 “નહીં જ વળી! હુિં તો કહુિં , આટલુિં કયાિ પછીય, 
સરકાર જમે બીજી ઑલટોબરથી ગાિંધીજયિંતી ણનણમત્ત ે
ખાદી વેચાણ પર ચાલીસ ટકા રાહત આપ ેછ;ે તેમ આ 
નવો કોશ પણ, 40 ટકા રાહતે ખાદી ભિંડાર મારફત ે
વેચાય; તો તો સોનામાિં સુગિંધ ભળે!” 
 “તમે સરસ વાત કરી. આવી ભાિાભપ્તલત જો 
આપણી સરકાર બતાવે તો તો ધન્ય થઈ જવાય. અસલ 
રાજામહારાજા કણવ, લેખક, કલાકારોને રાજ્યાશ્રય આપતા 
તેવુિં આ કાયિ દીપે. ગોંડલનરેશે ‘ભગવદ્ગોમિંડળ’ કોશ 
તૈયાર કરાવ્યો જ ન?ે” 
 “પણ ણવદ્યાપીઠ માત્ર ગુજરાતી જોડણીકોશ જ આપ ે
છ?ે” 
 “ના ભાઈ! તમે માનશો? ણવદ્યાપીઠ ે કચ્છી, ચૌધરી, 
ભીલી જવેી લોકબોલી; સિંસ્કૃત; રાષ્ટ્રભાિા હહિંદી જવેી 
ભાિાઓના શબ્દકોશો અને ગણણત, ણવજ્ઞાન, અથિશાસ્ત્ર 
જવેી ણવદ્યાશાખાના પાહરભાણિક શબ્દોના કોશ મળી કુલ 
દશ જાતના કોશ તૈયાર કયાિ છ.ે રાષ્ટ્રભાિાનો હહિંદી–
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ગુજરાતી કોશ તો સ્વ. મગનભાઈ પ્રભુદાસ દેસાઈએ એકલે 
હાથ,ે છકે 1939માિં સિંપાહદત કરેલો. મારા જવેા 
ગઝલરણસયા, ગઝલમાિં વપરાતા અરબી–ફારસી–ઊદૂિ 
શબ્દોના અથિ જોવા–સમજવા, તેનો જ આશરો લેતા. નવાિં 

રિંગરૂપમાિં તે આજયે મળે છ.ે દસેદસ કોશના પાનાિં, સાઈઝ, 
કીંમત કહુિં?” 
 “ના, ના, આજ ેઆટલુિં પૂરતુિં છ.ે માળુિં આ તો ખરુિં ! હુિં 
તો માનતો કે, ગુજરાત ણવદ્યાપીઠ ેગુજરાતી સાથિ જોડણીકોશ 
ણસવાય કયુું છ ેશુિં? પણ તમે તો આ પ્રચિંડ પુરુિાથિનુિં જુદુિં જ 
ણચત્ર આપયુિં. ચાલો ત્યારે, કદીક ફરી મળીશુિં.” 
 “ભલે એમ રાખો.” 
ઉપરના લેખો : 
 

♦ સુરતના દૈણનક ‘ગુજરાતણમત્ર’માિં 
 

♦ મુિંબઈના સાિંધ્યદૈણનક ‘સમાિંતર’માિં અન ે
 

♦ ગુજરાત રાજ્ય આચાયિસિંઘના મુખપત્ર ‘સારસ્વત’માિં 
પ્રકાણશત થયા–થયેલા.... એ સૌનો દીલથી આભાર!  

સુરતના લોકપ્રીય દૈણનક ‘ગુજરાતણમત્ર’ તા. 21 સપટમે્બર 
1995ના અિંલમાિંથી સાભાર....   ● 
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10 

જોડણી માટ ેખૂન! 

 “ઉત્તમકાકા, આ અણભિેકન ે જરા એકથી સો સુધી 
શબ્દોમાિં લખતાિં શીખવજો ને! એનાિં ટીચર કહે છ ેકે  એ 
જોડણીમાિં બહુ ભૂલો કરે છ.ે” મારા પાડોશીના દીકરા–વહુ 
અચલાએ મને નાનકડા અણભિેકને ભળાવતાિં કહ્યુિં. 

મેં તો શીખવ્યુિં. શીખવતાિં તે નાનકાનેય મુસીબત પડી 
ને મનેય પડી. ણવચારે ચડી જવાયુિં.  

ગયે મહહને જ બની ગયેલો હકસ્સો યાદ આવ્યો. નવી 
મુિંબઈ–વાશીમાિં તા. 4.04.1996ના હદને અિંગ્રેજીના શુિ 
સ્પેણલિંગની અણત આગ્રહી માતા પ્તસ્મતા પાલ ે[35], પોતાના 
જણ્યા વહાલસોયા માસૂમ છ વિિના અને ણસણનયર કે. 
જી.માિં ભણતા સગા દીકરા રાજુને, ફોટી [40]નો સ્પેણલિંગ 
ખોટો લખતાિં ઉશ્કેરાઈને પેટમાિં ચપપુ ખોસી દીધુિં! દીકરો 
રાજુ છ કલાક ચાલેલી શસ્ત્રણક્રયા બાદ હૉપ્તસ્પટલમાિં 
જીવન–મરણ વચ્ચે ઝોલાિં ખાઈ રહ્યો છ.ે માતા પ્તસ્મતાની 
ધરપકડ કરવા ખુદ તેનાિં માતા–ણપતાએ પોલીસ સ્ટશેને 
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ફહરયાદ લખાવી આગ્રહ કયો છ.ે [સાિંધ્ય દૈણનક – 
‘સમાિંતર’ – મુિંબઈ તા. 5.04.1996] પછી શુિં થયુિં તેની 
કોઈ ણવગત અખબારો હાલ નથી આપતાિં.  

સવાલ એ છ ે કે આમાિં બાળકોનો કોઈ વાિંક ખરો? 
વાિંક તો અિંગ્રેજીના અળવીતરા અને અટપટા સ્પેણલિંગનો જ 
ને? 4 – Four, 14 – Fourteen અન ે 40 – Forty! 
છલે્લામાિં U કેમ કાઢી નિંખાયો? એમાિં કોઈ તકિ ખરો? 
બાળકો તો ણબચારાિં ભૂલ કરે જ ને? 12 – Twelve, પણ 
બારમોમાિં Twelfth! આમાિં F કયે દરવાજ ેઅને શુિં કામ 
ઘૂસ્યો? 9 – Nine પણ નવમોમાિં Ninth! આમાિંથી E 
કાઢી નાખવાનો! મોટરેાઓ પણ આમાિં ઠોકર ખાય તો 
બાપડાિં બાળકોનુિં શુિં ગજુ િં! 

ચાલો, જવા દો વાત, એ તો ણવદેશી ભાિાની વાત 
થઈ. આપણિં ગુજરાતીનુિં કેમનુિં છ?ે અિંગે્રજીનેય ટપી જાય 
તેવી છ ેઆ એકથી સોની માયા! ચાલો, તપાસીએ.  

તમે જ કહેશો કે પાિંચ – સાત વરસનાિં, પહેલા – 
બીજા ધોરણમાિં ભણતાિં નાનાિં બાળકોની આવડી અમસ્તી 
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વાતમાિંયે આ ગુજરાતી જોડણીની માયાએ કરમની કેવી 
કઠણાઈ કરી મૂકી છ!ે આપણે જાણે સરળતાના જ દુશ્મન, 
રૂહઢચુસ્ત અને પરિંપરાગ્રસ્ત! 

એકવીસ સુધી તો જાણે બરાબર. જો કે તેમાિંયે પાછા 
બેના ણવકલ્પ : દસ – દશ અને વીસ – વીશ. બન્ને ચાલે! 
ખરી કઠણાઈ થાય એકવીસ પછી. એક અને વીસ એટલ ે
એકવીસ તો જાણે સમજ્યા. પણ પછી બાવીસ કેમ? બે 
વીસ કેમ નહીં? તેવીસમાિં વળી બે ણવકલ્પ : તેવીસ અને 
ત્રેવીસ પણ ચાલે! પણ કેમ ત્રણવીસ નહીં? તેમ ચારવીસ, 
પાિંચવીસ, છવીસ, સાતવીસ, આઠવીસ અને ઓગણ–
ત્રીસને બદલે નવવીસ શા માટ ેનહીં? 

ઓગણ શબ્દ મૂળ સિંસ્કૃત એકોન પરથી આવ્યો. તેનો 
અથિ થાય – એક ઓછો. તેનાિંય જુદાિં જુદાિં રૂપ. ઓગણ, 
અગણો, અગણ્યો, ઓગણ્યો – આ તો ભાઈ જબરી માયા! 

ચાલો હવે, આગળ. ચાળીસ બરાબર. પણ 
એકત્રીસની જમે એકચાળીસ કેમ નહીં? એકતાળીસ 
કેમ? બેચાળીસ, ત્રણ ચાળીસ, ચાર ચાળીસની જમે તમે 
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સો સુધી જરા લખી જોશો? જરા લખી જોજો ને! કેટલુિં 
સરળ લાગશ?ે અિંગે્રજીની જમે! 

પણ હજી ખરી કઠણાઈ 69, 79, 81 જવેામાિં છ.ે 
જોડણીકોશે ચચ્ચાર – છ – છ ણવકલ્પો સ્વીકાયાિ છ!ે કેવી 
ઉદારતા! ગમે તે પ્રકારની ભૂલો કરી શકો! 69 = 
નવસાિંઠને બદલે અગણોતેર; ઓગણોતેર; અગણ્યોતેર 
અને અગણ્યોણસત્તેર! 79 = સીધાસાદા નવણસત્તેરને બદલે 
ઓગણ્યાએિંશી; ઓગણ્યાએિંસી; અગણ્યાશી; અગણ્યાસી; 
અગણ્યાએિંશી અને અગણ્યાએિંસી! 81 = સીધા સાદા એક 
એિંસીને બદલે એકાશી; એકાસી; એલયાશી, એલયાસી! છ ે
ને, જોડણી અન ેણવકલ્પોનુિં સાક્ષાત્  જટાજૂટ જ િંગલ! 

ભાઈ, તમે ણવચારમાિં પડી ગયા? ણચિંતા ન કરો. આ 
તમારે પાકે ઘડ ેકાિંઠા ચડાવવા માટ ેનથી. તમતમારે જમે 
લખવુિં – બોલવુિં હોય તેમ કયાિ કરજો. તમે તો હજી 25 
– 50 પૈસાને ચાર આના, આઠ આના અને 500 ગ્રામ 
હકલોને શેર – બશેર બોલ્યા જ કરો છો ને?  

તેમ.  
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આ તો તમારા પાિંચ – સાત વરસના પુત્ર કે પૌત્ર માટ ે
સરળતા સાધવાની ણફકર – ણનસ્બત છ.ે એકવીસ, બેવીસ, 
ત્રણવીસ પ્રમાણે અિંગે્રજીની જમે સો સુધી લખી જુઓ ને 
જાણો કે, આવુિં અપનાવી, પહેલા જ ધોરણથી તેમ 
શીખવવુિં શરૂ કરીએ તો, 21થી 100 સુધીમાિં આજ ે
આવતા 28 જોડાક્ષરો [અઠ્ઠાવીસ, ઈઠ્યોતેર, અઠ્ઠોતેર, 
નવ્વાણિં] જવેાનો સાવ સફાયો થાય ને સરળતા સધાય. 
1થી 20 અિંકોન ેશબ્દોમાિં લખતાિં શીખવી દીધા બાદ 30, 
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 મળી 28 અિંકોના 
શબ્દોની જ જોડણી શીખવવી રહે. તેમાિંય વળી જોડણીમાિં 
હ્રસ્વ – દીધિ – ઈ – ઉ માત્ર પાિંચમાિં જ આવે. 11, 20, 
30, 40 અને 70. ટૂિંકમાિં આટલા 28 શીખવ્યા પછી 
બાળક બાકીના 72 આિંકડા અને શબ્દોમાિં જાતે જ ભલૂ 
ણવના લખી શકે. ભાઈ, ણવચારજો, પ્રયોગ કરજો અન ે
લખજો. 
સુરતના લોકપ્રીય દૈણનક ‘ગુજરાતણમત્ર’ તા. 28 સપટમે્બર 
1995ના અિંલમાિંથી સાભાર.... ● 
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તો બાળકો જાતે જ જોડણીની ક્રાિંણત કરશે 

– કાિંણતલાલ નિં. જોશી  

વાચકોમાિં સાહહપ્તત્યક અણભરુણચ કેળવવા મથતા 
‘ગુજરાતણમત્ર’માિં થોડ ેથોડ ે હદવસે જોડણી સુધારવા ણવિ ે
લેખો છપાય છ.ે શ્રી ઉત્તમભાઈ ગજ્જરનો ‘જોડણીની 
ખોદણી’નો લેખ વાિંચ્યો. આ અગાઉ ભાિાણવદ્             
શ્રી રમણભાઈ પાઠક તથા ડૉ. દયાશિંકર જોશીના લેખો 
પણ પ્રગટ થયા હતા. આ બધાનો સાર નીચે મુજબ છ ે: 

[1] હ્રસ્વ ‘ઇ’ અને દીઘિ ‘ઊ’નાિં ણલણપણચહ્નો દૂર કરી 
માત્ર દીધિ ‘ઈ’ અને હ્રસ્વ ‘ઉ’નાિં ણચહ્નો જ રાખો, અડધી 
કડાકૂટ નીકળી જશે. 

[2] ‘િ’ નાબદૂ કરો. 
[3] ક્ષ, ત્ર, જ્ઞ જવેા જોડાક્ષરો પણ નાબૂદ કરો. 
[4] ક, છ, જ, ઝ, ટ, ઠ, ડ, ઢ જવેા મૂળાક્ષરોમાિં 

બાજુમાિં કાનો–ઊભો દિંડ–નથી. એમની બાજુમાિં કાનો મૂકો. 
કાના વગરનો વ્યિંજન અધાિક્ષર ગણાશે. 
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[5] ‘ઋ’ નાબદૂ કરો. ‘ઋ’ની જગ્યાએ ‘રુ’ લખાશે. 
[6] પહોળા ઉચ્ચારવાળા ‘એ’ અને ‘ઓ’ને સ્વરની 

યાદીમાિં ઉમેરો. 
[7] અનુનાણસક માટ ે માત્ર અનુસ્વાર જ વાપરો. 

ણવકલ્પની છૂટ નહીં. દા.ત. ચિંપક, પાિંડવ, દિંત માટ ેચમ્પક 
પાણ્ડવ, દન્ત એમ લખવુિં નહીં. 

[8] જ્યાિં જોડણી માટ ે ણવકલ્પ હોય ત્યાિં તત્સમ 
શબ્દોની જોડણી સ્વીકારો. દા.ત.‘દસ’ નહીં પણ ‘દશ’. 

જરૂર છ ેક્રાિંણતની! આપણે સમજીને નવા ણનયમો ઘડી 
ક્રાિંણત નહીં કરીશુિં તો આજનાિં બાળકો જાતે જ ક્રાિંણત કરી 
નાખશે. 
મોટી કણબીવાડ  
કઠોર – 394150  
ણજલ્લો : સૂરત 

કાિંણતલાલ નિં. જોશી 
ણનવતૃ્ત આચાયિ 

સપટમે્બર, 1995ના ‘ગુજરાતણમત્ર’ દૈણનક – સૂરતનાિં 
ચચાિપત્રોમાિંથી સાભાર....    

● 
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II 

અમારાિં પ્રકાશનો 

નવી દૃપ્તષ્ટ્, નવા ણવચાર, નવુિં ણચિંતન માણવા ઈચ્છતા વાચક 
ણબરાદરો માટ ે ‘મણણ મારુ પ્રકાશન’ે 1 ફેબુ્રઆરી, 2023 સુધીમાિં 
લોકજાગૃણત માટ ે નીચે મુજબ 66 ઈ.બુલસનુિં પ્રકાશન કયુું છ.ે 

‘અણભવ્યલતી’ https://govindmaru.com/ebooks/ બ્લૉગના મથાળે 
‘ઈ.બુલસ’ ણવભાગ પરથી તે સઘળી ઈ.બુલસ મફત ડાઉનલોડ 
કરવાની સુણવધા છ.ે 

1 1. રમણ પાઠક [વાચસ્પણત]ના 25 રૅશનલ લેખોની ‘અણભવ્યપ્તલત’ 

ઈ.બુક – 01 [પાનાિં : 113; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 
2 હદનેશ પાિંચાલના 25  રૅશનલ લેખોની ‘અણભવ્યપ્તલત’ ઈ.બુક – 

02 [પાનાિં : 108; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

3 મુરજી ગડાના 25  લેખોની ‘અણભવ્યપ્તલત’ ઈ.બુક – 03 [127] 

4 રમણ પાઠક [વાચસ્પણત]ના ણચન્તનાત્મક 37  લેખોની ઈ.બુક 

‘ણવવેક–વલ્લભ’ [પાનાિં : 190 મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

5 રમણ પાઠક [વાચસ્પણત]ના 206  રૅશનલ મુદ્દાઓ તારવી 
કાઢીને તૈયાર કરેલ ગ્રિંથ ‘ણવવેકણવજય’ની ઈ.બુક [પાનાિં : 131] 

6 ડૉ. શણશકાિંત શાહનુિં પુસ્તક ‘આનન્દની ખોજ’ની ઈ.બુક [53] 

7 ડૉ. શણશકાિંત શાહની ઈ.બુક ‘ટીન–એજ’માિં બોયિેન્ડથી 

સાવધાન’ [પાનાિં : 51; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 
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8 રોહહત શાહના લેખોની ‘અણભવ્યપ્તલત’ ઈ.બુક – 04 
‘અધ્યાત્મના આટાપાટા’ [પાનાિં   : 111; મૂલ્ય :  લોકજાગણૃત] 

9 ડૉ. શણશકાિંત શાહનુિં પુસ્તક ‘આનન્દનુિં આકાશ’ની ઈ.બુક 
[પાનાિં : 116; મૂલ્ય :  લોકજાગૃણત] 

10 રમણ પાઠકની આત્મકથા ‘આત્મઝરમર’ની ઈ.બુક [257] 

11 નાથુભાઈ ડોહડયાની પુપ્તસ્તકા ‘દુ:ખણનવારણના ભ્રામક 
ઉપાયો’ની ઈ.બુક [પાનાિં : 26; મૂલ્ય :  લોકજાગૃણત] 

12 એન. વી. ચાવડાની ‘અણભવ્યપ્તલત’ ઈ.બુક – 05 ‘ચાવાિક દશિન’ 
[પાનાિં : 96; મૂલ્ય :  લોકજાગૃણત] 

13 હદનેશ પાિંચાલની ‘અણભવ્યપ્તલત’ ઈ.બુક – 06 ‘સત્યસન્દૂક’ 

[પાનાિં : 110; મૂલ્ય :  લોકજાગૃણત] 

14 ડૉ. શણશકાિંત શાહની પુપ્તસ્તકા ‘સમ્બન્ધ ણમમાિંસા’ની ઈ.બુક 
[પાનાિં : 83; મૂલ્ય :  લોકજાગૃણત] 

15 ડૉ. શણશકાિંત શાહની પુપ્તસ્તકા ‘ણજન્દગી કઈ રીતે જીવશો?’ની 
ઈ.બુક [પાનાિં : 75; મૂલ્ય :  લોકજાગણૃત] 

16 વલ્લભ ઈટાણલયાના 10 લેખોની ‘અણભવ્યપ્તલત’ ઈ.બુક – 07 
‘ણવચારયાત્રા’ [પાનાિં   : 84; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

17 બી. એમ. દવેના લેખોની ‘અણભવ્યપ્તલત’ ઈ.બુક – 08 ‘ભ્રમ 
ભાિંગ્યા પછી...’ [પાનાિં   : 90; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

18 કાણમની સિંઘવીના 11  લેખોની ‘અણભવ્યપ્તલત’ ઈ.બુક – 09 
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‘હકતની હકીકત, હકતના ફસાના?’ [પાનાિં   : 72; લોકજાગૃણત] 

19 હદનેશ પાિંચાલના 12 લેખોની ‘અણભવ્યપ્તલત’ ઈ.બુક – 10 
‘રૅશનાણલઝમનો ઘિંટનાદ’ [પાનાિં : 93; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

20 હદનેશ પાિંચાલના 12 લેખોની ‘અણભવ્યપ્તલત’ ઈ.બુક – 11 
‘રૅશનાણલઝમનો ઘિંટનાદ – 2’ [પાનાિં : 110; લોકજાગૃણત] 

21 હદનેશ પાિંચાલના 12 લેખોની ‘અણભવ્યપ્તલત’ ઈ.બુક – 12 
‘રૅશનાણલઝમનો ઘિંટનાદ – 3’ [પાનાિં : 122; લોકજાગૃણત] 

22 રમેશ સવાણી ણલણખત 14 સત્ય ઘટનાઓની ‘અણભવ્યપ્તલત’ 
ઈ.બુક – 13 ‘દેતે હૈં ભગવાન કો ધોખા’ [પાનાિં : 136]  

23 ડૉ. શણશકાિંત શાહની પુપ્તસ્તકા ‘મૃત્યુણમમાિંસા’ની ઈ.બુક [34] 

24 ડૉ. શણશકાિંત શાહની પુપ્તસ્તકા ‘સિંતાનોમાિં સિંસ્કારણસિંચન’ની 
ઈ.બુક [પાનાિં : 95; મૂલ્ય :  લોકજાગણૃત] 

25 ડૉ. શણશકાિંત શાહની ઈ.બુક ‘ણજપસીની ડાયરી’ – ‘એક 
સૈણનકની નોંધપોથી’ [પાનાિં : 112; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12  લેખોની ‘અણભવ્યપ્તલત’ ઈ.બુક – 14 

‘મન્ત્ર–યન્ત્ર–તન્ત્રનુિં અણવજ્ઞાન’ [પાનાિં : 102; લોકજાગણૃત] 

27 ગોણવિંદ મારુ સિંપાહદત ‘અિંગદાન’ અિંગેના 11 લેખોની 
‘અણભવ્યપ્તલત’ ઈ.બુક–15 ‘અિંગદાનથી નવજીવન’ [પાનાિં : 102] 

28 ણવક્રમ દલાલના 10 લેખોની ‘અણભવ્યપ્તલત’ ઈ.બુક–16 

‘રૅશનાણલસ્ટની દૃપ્તષ્ટ્એ ગીતાનો સિંદેશ’ [પાનાિં : 81; લોકજાગૃણત] 
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29 ડૉ. શણશકાિંત શાહના ‘ણવચારમોતી’ની ઈ.બુક ‘શાણપણનાિં 
મોતી’ [પાનાિં : 104; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

30 રચના નાગહરક સિંપાહદત રમણ પાઠકના 19 લેખોની 
‘અણભવ્યપ્તલત’ ઈ.બુક–17 ‘આચાહર સબ જગ ણમલા’ [165] 

31 રચના નાગહરકના 07 કિંઠીમુલત ણવચારલેખોની ‘અણભવ્યપ્તલત’ 

ઈ.બુક – 18 ‘બૈઠ પર્થથર કી નાવ’ [પાનાિં : 167; લોકજાગૃણત] 

32 રમણ પાઠક [વાચસ્પણત]ના 12 લેખોની ‘અણભવ્યપ્તલત’ ઈ.બુક – 
19 ‘સ્વગિ ધરતી પર છ’ે [પાનાિં : 170 ; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

33 હદનેશ પાિંચાલે લીધેલ ઈન્ટરવ્યુની ઈ.બુક ‘અણભનેતા નરેન્દ્ર 
મસરાણી’ [પાનાિં : 89; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

34 સૂયિકાન્ત શાહના 11 લેખોની ‘અણભવ્યપ્તલત’ ઈ.બુક – 20 
‘આપણો માિંદો સમાજ’ [પાનાિં : 210; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

35 ગોણવિંદ મારુ સિંપાહદત 13 લેખોની ‘અણભવ્યપ્તલત’ ઈ.બુક – 21  
‘વાસ્તુશાસ્ત્ર : ણવજ્ઞાન કે અણવજ્ઞાન’ [પાનાિં   : 110; લોકજાગૃણત] 

36 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 13 લેખોની ‘અણભવ્યપ્તલત’ ઈ.બુક – 22 

‘મનમતાતિંર’ [પાનાિં   : 226; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

37 જ.ે પી. મહેતાની 175 રૅશનલ પિંપ્તલતઓની ‘અણભવ્યપ્તલત’ 
ઈ.બુક – 23 ‘ભારેલા અપ્તગ્નના તણખા’ [પાનાિં : 120] 

38 ઇન્દુકુમાર જાની સિંપાહદત 25 રૅશનલ લેખોની ‘અણભવ્યપ્તલત’ 
ઈ.બુક–24 ‘રૅશનાણલઝમ : નવલાિં મુપ્તલતનાિં ગાન...’ [262] 
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39 વિાિ પાઠકના 12 લેખોની ‘અણભવ્યપ્તલત’ ઈ.બુક – 25 
‘આપણી વાત’ [પાનાિં   : 119; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

40 મુરજી ગડાના ણચન્તનાત્મક 13 લખેોની  પુપ્તસ્તકા ‘ણવચારવા 
જવેી વાતો’ની ઈ.બુક [પાનાિં   : 230; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

41 મુરજી ગડાના ણચન્તનાત્મક 13 લખેોની  પુપ્તસ્તકા ‘માન્યતાની 
બીજી બાજુ’ની ઈ.બુક   [પાનાિં   : 263; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

42 પ્રો. જ.ે પી. મહેતાની રૅશનલ ઈ.બકુ ‘હુિં’ [પાનાિં : 49] 
43 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના મનોણચહકત્સા સારવાર અિંગનેા 12 

લેખોની ‘અણભવ્યપ્તલત’ ઈ.બુક – 26 ‘મનમતાતિંર’ [253] 
44 મુરજી ગડાના ણચન્તનાત્મક 13 લેખોની પુપ્તસ્તકા ‘કુદરતન ે

સમજીએ’ની ઈ.બકુ  [પાનાિં   : 243; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 
45 હરનીશ જાની ણલણખત રમૂજી લેખોની ‘અણભવ્યપ્તલત’ ઈ.બુક–

27 ‘હદલ હૈ કી માનતા નહીં...’ [પાનાિં   : 240;  લોકજાગૃણત] 
46 લોડિ ભીખુ પારેખના પ્રવચનનો ભાવાનુવાદ ‘બાબાસાહેબ 

આિંબેડકરનો વારસો’ પુપ્તસ્તકાની ઈ.બુક [પાનાિં   : 180] 
47 ણનરીશ્વરવાદી નરણસિંહભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટલે ણલણખત પુસ્તક 

‘ઈશ્વરનો ઇન્કાર’ [ઈ.સ. 1934]ની ઈ.બુક [298] 
48 અપ્તશ્વન ન. કારીઆ ણલણખત ‘ચાલો સમજીએ રૅશનાલીઝમ’ 

પુપ્તસ્તકાની ઈ.બુક [પાનાિં : 210; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 
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49 રમેશ સવાણી ણલણખત ‘લોભી ગુરુ, લાલચી ચેલા’ [‘મહારાજ 
લાઈબલ કેસ’ અને ‘પોલ કેસ’ની આિંખ ખોલનારી 
સત્યકથા]ની ઈ.બકુ [પાનાિં   : 143; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

50 રમેશ સવાણી ણલણખત ‘લાશો પૂછ ેછ’ે [કોરોના મહામારીમાિં 
લોકોની પીડાનો દસ્તાવેજ] ભાગ–1ની ઈ.બુક [પાનાિં   : 254] 

51 રમેશ સવાણી ણલણખત ‘લાશો પૂછ ેછ’ે [કોરોના મહામારીમાિં 
લોકોની પીડાનો દસ્તાવેજ] ભાગ–2ની ઈ.બુક [પાનાિં   : 272] 

52 સ્વપૂણિ મહારાજ ણલણખત તથા વલ્લભ ઈટાણલયા સિંપાહદત 
જીવનોપયોગી અને મૌણલક ણવચારોનો સિંગ્રહ ‘માનવતા’ની 
ઈ.બુક [પાનાિં   : 181;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

53 એન. વી. ચાવડા ણલણખત પુસ્તક ‘વણિવ્યવસ્થા : એક 
િડ્યિંત્ર’ની ઈ.બુક [પાનાિં :  138; મલૂ્ય : લોકજાગૃણત] 

54 એમ. એન. રોય ણલણખત અને પ્રો. મહેન્દ્ર ચોટણલયા 
અનુવાહદત પુસ્તક ‘ણબલાડીની આત્મકથા’ની ઈ.બુક [64] 

55 જયિંણતભાઈ મનાણી ણલણખત પુસ્તક ‘ક્રાિંણતકારી મળૂણનવાસી 
જનનાયક કૃષ્ણ’ની ઈ.બુક [પાનાિં :  109; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

56 મુરજી ગડાના ણચન્તનાત્મક 13 લખેોની પુપ્તસ્તકા ‘શોિણ અન ે
વૈપ્તશ્વકપ્રવાહો’ની ઈ.બુક [પાનાિં :  85; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

57 જયિંણતભાઈ મનાણી ણલણખત પુસ્તક ‘કૌન કૌન હકતને પાની 
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મેં? 33% સ્ત્રી અનામતના લખેા–જોખા’ની ઈ.બુક [102] 
58 સુણનલ શાહ સિંપાહદત રમણ પાઠક [વાચસ્પણત]ના લેખોનો 

સિંગ્રહ ‘રૅશનાણલઝમના રિંગ’ની ઈ.બુક [ભાગ–1] [131] 
59 ડિંકેશ ઓઝા ણલણખત પુપ્તસ્તકા ‘રૅશનાલીઝમ’ની ઈ.બુક [82] 
60 પટલે મણણલાલ જી. કપુહરયા [કણવ] અન ે પટલે ભરત સી. 

ધડુક ણલણખત પુપ્તસ્તકા ‘લેઉવા–કડવા કણબી વણિવ્યવસ્થામાિં 
વૈશ્ય કે શૂદ્ર?’ની ઈ.બુક [પાનાિં   : 77; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

61 રમેશ સવાણી ણલણખત ‘સાિંચ ણબના સખુ નાહહ’ 
[સેલયુલહરઝમ : સમજ્યા ણવના સઘળો વાદ] ઈ.બુક [102] 

62 ડૉ. અબ્રાહમ કોવુર ણલણખત અિંગ્રેજી પુસ્તક ‘Begone 

Godmen!’નુિં મનોજ ઓઝા અનુવાહદત પસુ્તક ‘એ લોકો 

તમને છતેરે છ!ે’ની ઈ.બુક [પાનાિં   : 196; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 
63 સુણનલ શાહ સિંપાહદત રમણ પાઠક [વાચસ્પણત]ના 19 

ણચન્તનાત્મક  લખેોનો સિંગ્રહ ‘રૅશનાણલઝમના રિંગ’ની ઈ.બુક 
[ભાગ–2] [પાનાિં : 131; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

64 આરોગ્ય ણશક્ષણ ણવભાગ, ગ્રામ સેવા ટરસ્ટ, ખારેલ સિંપાહદત 
પુપ્તસ્તકા ‘સપિદિંશ’ની ઈ.બુક [પાનાિં : 39; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

65 ‘બિંધારણ ણશણબર’ના વલતવ્યો/લેખોની ગોણવિંદ મારુ સિંપાહદત 
ઈ.બુક ‘આપણા બિંધારણને સમજીએ’ [પાનાિં : 100] 
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ગોણવિંદ મારુ 

●મણણ મારુ પ્રકાશન  ●  

405 , સરગમ કો–ઓ હા. સોસાયટી  
નવસારી કૃણિ યુણનવણસિટી સામે  

ણવજલપોર, નવસારી  
પોસ્ટ : એરુ એણગ્રકલ્ચર કૉલેજ – 396450  

ઈ.મેલ :  govindmaru@gmail.com 
 

● 

  

66 ભાિા ણશક્ષક ઉત્તમભાઈ ભગવાનદાસ ગજ્જર ણલણખત  
જોડણીણચિંતનવૃક્ષ સમી પુપ્તસ્તકા ‘ગુજરાતી જોડણીની 
ખોદણી’ની ઈ.બકુ [પાનાિં   : 101; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 
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III 

પુપ્તસ્તકાના ત્રીજા અને ચોથા પૂિંઠાિં–પાન ઉપરથી... 

Dictionaries must encourage 
spelling reforms: says poet 

Mark O’ conner A member of 
‘Simplified Spelling Society’ 

 “Why can’t ‘cough’ be spelt as ‘cof”, ‘leopard’ 
as ‘lepard’ and ‘night’ as ‘nite’?” baffled school-

children ask helpless teachers who typically have 
no reply. “Why not indeed?”, says Mark O’ 
conner, a member of ‘Simplified Spelling Society’, 
an organisation lobbying to reform the illogical 
manner in which English words are spelt.  
 O’ Connor, one of the Australia’s six 
professional poets is on a month–long visit to 
India. He has been sent by the Australian 

government to deliver lectures at six Indian 
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universities on postcolonial literature. Spelling 
reform is one of O’ Connor’s special areas of 
interest.  
 While in Bombay on Sunday, he met M. N. 

Gogte, founder of Roman Lipi Parishad, an 
organisation that has offered an alternative Roman 
script for Indian languages. “Both of us have a lot 
in common”, said O’ Connor. “We are trying to 
promote easier alternative systems. Sadly, what we 
also have common is that both of us have failed,” 
he added. 
 The SSS is an age–old association and 

literatures like George Bernard Shaw and Mark 
Twain have been its ardent supporters, O’ Connor 
revealed. Yet the movement has never quite 
succeeded. “The difficulty lies not in devising a re–
spell formula, but in convincing people to accept 
this new formula.” he said, adding, “People need 
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to realise how harmful such illogical spellings can 
be.” 
 “To make children learn spellings, that make 
no sense, is cruel,” O’ Connor said. “Whilst 

learning such spellings, some children get so 
frustrated that they simply give up. In extreme 
cases this could lead to learning blocks in 
otherwise intelligent children,” he added. Illogical 
spelling might be one of the reasons why several 
persons in English–speaking counted remained 
illiterate despite being educated, he reasoned. 
 O’ Connor agreed that spelling reform could 

not occur overnight and felt that dictionary makers 
alone had the power to initiate such a change. The 
SSS has suggested ways in which dictionary 
makers could gradually introduce spelling reform. 
“Dictionaries could offer a few alternative spellings 
in each new edition. After readers are familiarised 
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with the alternatives, dictionaries could than go 
one step ahead and recommend that the easier 
spelling be used,” the poet said. 
 “Spelling reform were carried out by 

Webmaster in United States, decades ago. 
Webmaster were responsible for changing ‘colour’ 
to ‘color’ and ‘labour’ to ‘labor’. However, had 
English of England not commanded the respect 
that it did when Webmaster was at work, the 
dictionary might have gone a few step further and 
simplified spellings even more. To–day, American 
spellings were universally accepted and understood 

with ease the world over,” O’ Connor said. 
 “I feel certain that spelling reform will take 
place some day. I already see such reforms 
creeping into slang and advertisement campaigns 
which are not bound by the hard and fast rules of 
language. In lighthearted writing one often sees 
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‘love’ spelt as ‘luv’, ‘light’ as ‘lite’ and ‘because’ 
as ‘becoz’,” O’ Connor observed. 
 Feminists are another group lobbying for 
change in the spellings of certain words. They are 

demanding words which are ‘sexist’ be modified 
and made gender–neutral. People have in fact 
started substituting ‘chairman’ with ‘chairperson’. 
Courtesy :  

‘Times of India’, Amdavad, Saturday, 
December 2, 1995. 
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