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પ્રસ્તાિના : 
કેળિણી એટલ ેકક્કો િીખીને બેસી રિેિ ું એમ નિી ું પણ કેળિણી એટલે આપણા િક્કો િ ું છે ત ેજાણિ ું. િક્કોની સાથ ે

આપણી જિાબદારી તથા ફરજ િી છે તે સમજિ ું આિી કેળિણી પાુંચ પચીસ માણસોને મળે ત ેબસ નથી તે કેળિણી કરોડો 

માણસોમાું ફેલાિિાની છે. 

રાષ્ટ્રભાષા ન ાંદીિે સારાં  ન ાંદ : 

   આ અિાજ પિુંદ સ્તાનમાું આજ િજારો મ ખેથી નીકળે છે. પિન્દ સ્તાનમાું આજ ેએક જ પ્રજા છે એમ કોઈ કિી િકત ું નથી. 

પણ આપણે બધા એિ ું ઇચ્છીએ છીએ કે પિન્દ સ્તાન એ એક જ પ્રજાનો મ લક કિેિાય. આમ કરિાને સારુ સ્િદેિાપભમાની પિુંદીઓ 

પોતાન ેસૂઝે છે તિેા ઇલાજો બતાિી રહ્યા છે. જ્ાું સ ધી પિુંદ સ્તાનમાું જ દા જ દા ભાગના પિુંદીઓમાુંનો ઘણા ભાગ એક જ ભાષા 

બોલતો નિી ું થાય તયાું સ ધી પિુંદ સ્તાનમાું એક પ્રજા ખરી રીત ેનિી ું થઈ િકે. અુંગે્રજી બોલનાર જ દા-જ દા ભાગમાું ઠીક માણસો 

નીકળી આિ ેછે પણ તેિાની સુંખ્યા ઘણી જ થોડી છે અન ેિું મેિા થોડી જ રિેિે. એન ું કારણ મ ખ્ય એ જ છે કે ત ેભાષા અઘરી છે 

અન ેપરદેિી છે. સાધારણ માણસથી તે ગ્રિણ નિી ું થઈ રિે એટલે તે ભાષા િડે પિુંદ સ્તાન એક પ્રજા થાય એ બનિાનો સુંભિ નથી. 

એટલે પિુંદ સ્તાનમાુંથી જ કોઈ ભાષા પિુંદી છે તોપણ એ ભાષામાુંની એકે ભાષા પિુંદ સ્તાનમાું પ્રસરી િકે એિો સુંભિ ઘણો થોડો 

રહ્યો. બાકીની ભાષા તો પિુંદ સ્તાની રિી. 

 આ ભાષા ઉત્તર પિુંદ સ્તાનમાું બધા બોલે છે તનેાું માિતર સુંસ્કૃત અન ેફારસીભાષા િોિાથી પિુંદ -મ સલમાન બુંનને ેમાફક આિી િકે 

છે. િળી ફકીરો અન ે સુંન્યાસી લોકો એ જ ભાષા બોલિાથી તઓે બધી જગ્યાએ ત ે ભાષાનો પ્રચાર કર ે છે. ઘણા અુંગે્રજો પણ 

અભ્યાસ કર ે છે, એ ભાષાનો પિસ્તાર બિ  છે. ભાષા પોતે બિ  મીઠી છે, પિનયિાળી છે અન ેિૌયયભરલેી છે. તેમાું ઘણા પ સ્તકો 

લખાયાું છે અને િજ  લખાય છે. એટલ ેદરકે પનિાળમાું સ્િભાષા ઉપરાુંત આ ભાષાની કેળિણી આપિી જોઈએ. મા-બાપોએ પણ 

પોતાનાું છોકરાઓન ેબાળપણથી પિુંદ સ્તાની ભાષા બોલતાું ટેિ પાડિી જોઈએ. તો જ પિુંદ સ્તાનમાું ખરખેરી પ્રજા થઈ િકે. 

રાષ્ટ્રભાષાિાાં લક્ષણો : 

 તયાર ેરાષ્ટ્ર ીય ભાષાના લક્ષણો િોિાું જોઈએ તનેો પિચાર કરીએ. 

1. તે ભાષા અમલદાર સારુું  સિેલી િોિી જોઈએ. 

2. તે ભાષાની મારફત ભારત િષયનો પરસ્પર ધાપમયક, આપથયક અને રાજ્પ્રકરણી વ્યિિાર િક્ય િોિો જોઈએ. 

3. તે ભાષા ભારત િષયના ઘણા લોકો બોલતા િોિાું જોઈએ. 

4. તે ભાષા રાષ્ટ્રન ેસારુું  સિેલી િોિી જોઈએ. 

5. તે ભાષાનો ખ્યાલ કરતા ક્ષપણક કે અલ્પસ્થાયી પસ્થપત ઉપર િજન ન મૂકિ ું જોઈએ. 

અુંગે્રજી ભાષામાું આમાુંન ું એકપણ લક્ષણ નથી. 

તયાર ેકઈ ભાષા પેલા પાુંચ લક્ષણોિાળી છે ? પિુંદી ભાષામાું એ બાું લક્ષણો છે એમ કબૂલ કયાય પિના ચાલિે જ નિી ું. 

પાુંચ લક્ષણો ધારણ કરિામાું આ પિુંદીની િરીફાઈ કરનારી બીજી એકે ભાષા નથી. પિુંદીથી બીજી પદિી બુંગાળી ભોગિ ેછે છતાું 

બુંગાળી ભાઈ પણ બુંગાળ બિાર પિુંદીનો ઉપયોગ કર ે છે. પિુંદી બોલનારો જ્ાું જાય તયાું પિુંદીનો ઉપયોગ કર ે છે ન ેતે કોઈને 

આશ્ચયયકારક નથી લાગત ું. પિુંદી ધમય પ્રચારકો, ઉદૂય  મોલિીઓ, આખા પિન્દ સ્તાનમાું પોતાના વ્યાખ્યાનો પિુંદીમાું આપ ે છે અન ે

અભણ પ્રજા તે સમજી લ ેછે. અભણ ગ જરાતી પણ ઉત્તરમાું જઈ પિુંદીનો પ્રયોગ થોડો ઘણો કરી લે છે તયાર ેઉત્તરનો ભૈયો મ ુંબઈના 

િેઠન ેદરિાનગી કરતો છતાું ગ જરાતીમાું બોલિાનો ઇનકાર કર ેછે, ન ેિેઠ ભૈયાની સાથ ેભાુંગ્ય તૂટ્ ું પિુંદી બોલી નાુંખ ેછે છેક દ્રાપિડ 

પ્રાુંતમાું પણ પિુંદીનો ધ્િપન સુંભળાય છે. મદ્રાસમાું તો અુંગે્રજીથી વ્યિિાર ચાલ ેએ કિેણ બરાબર નથી સેંકડો મદ્રાસી ઇતર િગય સાથે 

પિુંદીમાું બોલતા સાુંભળ્યા છે. સમસ્ત પિુંદ સ્તાનમાું મ સલમાન ઉદૂય  બોલ ેછે. તઓેની સુંખ્યા બધા પ્રાુંતોમાું નાનીસનૂી નથી. 

 આમ પિુંદી ભાષા રાષ્ટ્ર ીય ભાષા તરીકે પનમાયણ થઈ ચૂકી છે. તનેે આપણે ઘણાું િષો પિૂે રાષ્ટ્ર ીય ભાષા તરીકે િાપરી છે. 

ઉદૂય ની ઉતપપત્ત પણ પિુંદીની એ િપિમાું રિેલી છે. 
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 દપક્ષણી, ગ જરાતી, પસુંધી, બુંગાળીન ે તો તે ઘણ ું સિેલ ું છે. થોડા માસમાું તેઓ પિુંદી ઉપર સારો કાબ ૂ મેળિી રાષ્ટ્ર ીય 

કારભાર તેમાું ચલાિી િકે છે. તપમલ ભાઈઓને તેટલ ું સિેલ ું નથી. તાપમલાપદ દ્વાપિડ પિભાગની ભાષાઓ છે ન ેતનેી રચના, તેન ું 

વ્યાકરણ સુંસ્કૃતથી જ દાું જ છે. માત્ર િબ્દોની એકતા પસિાય બીજી એકતા સુંસ્કૃત ભાષાઓ અન ેદ્વાપિડ ભાષાઓ િચ્ચે જોિામાું 

આિતી નથી. પણ આ મ શ્કેલી માત્ર િતયમાન પિપક્ષત િગયને સારુ છે. તેઓના સ્િદેિાપભમાન ઉપર આધાર રાખિાનાું ને પિિેષ 

પ્રયાસ કરી પિુંદી િીખી લેિાની આિા રાખિાનો આપણન ેઅપધકાર છે. ભપિષ્યન ેસારુ તો મેં પિુંદીન ેતને ું પદ મળે તો દરકે મદ્રાસી 

પનિાળમાું પિુંદી દાખલ થાય અન ે મદ્રાસ ત ેબીજા પ્રાુંતો િચ્ચ ે પિિષે પપરચય થિાનો સુંભિ પ્રાપ્ત થાય. અુંગે્રજી ભાષા દ્વાપિડ 

પ્રજામાું પ્રિિે નથી કરી િકી. પણ પિુંદીન ેપ્રિિે કરતાું સમય લાગે તેમ નથી. 

 જ્ાું સ ધી આપણે પિુંદીને રાષ્ટ્ર ીય અને પોતપોતાની પ્રાુંપતય ભાષાઓને તેન ું યોગ્ય સ્થાન નિી ું આપીએ તયાું સ ધી 

સ્િરાજ્ની બધી િાતો પનરથયક છે. 

રાષ્ટ્રભાષાિી વ્યાખ્યા : 

 પિુંદી ભાષા એ છે કે જ ેઉત્તરમાું પિુંદ  તથા મ સમાન બોલ ેછે ન ેદેિનાગરી અથિા ઉદૂય  પલપપમાું લખ ેછે. આ વ્યાખ્યા સામ ે

કુંઈક પિરોધ જોિા મળેલ છે. 

 પિુંદી અને ઉદ ય  બે નોખી ભાષા છે. આ દલીલ િાસ્તપિક નથી. ઉત્તર પિભાગમાું  મ સલમાન અન ેપિુંદ  બુંને એક જ ભાષા 

બોલે છે. ભેદ પિપક્ષત િગે પાડ્યો છે. એટલ ેકે પિુંદ  પિક્ષત િગે પિુંદીને કેિળ સુંસ્કૃતમય કરી મૂકી છે, તેથી કેટલાક મ સલમાન તે નથી 

સમજી િકતા. લખનૌના મ સલમાન ભાઈઓ ફારસીમય ઉદૂય  બોલીન ેત ેપિુંદ થી ન સમજાય તેિી કરી મૂકે છે. આ બુંન ેપપરભાષા છે ન ે

તેન ેપ્રજાિગયમાું ક્યાુંય સ્થાન નથી. જ ેભાષા ઉત્તર પિભાગમાું જનસમાજ બોલ ેછે તને ેઉદૂય  કિો કે પિુંદી  બુંન ેએક જ છે. ઉદૂય  પલપપમાું 

લખો તો તે ઉદૂય  નામ ેઓળખાય તજે િાક્યો નાગરીમાું લખો તો પિુંદી કિેિાિે. 

રાષ્ટ્રભાષાિા ત્રણ િર્ૂિા : 

ત્રણ નમૂના પિુંદી પિુંદ સ્તાની અથાયત ્રાષ્ટ્રભાષાના છે. એક કેિળ ફારસી-અરબી િબ્દોથી ભરપરૂ છે અન ેસામાન્ય પિુંદ  સમજી િકિે 

નિી ું. બીજો કેિળ સુંસ્કૃત િબ્દથી ભરલેો છે. જનેે સામાન્ય મ સલમાન કદી સમજી િકતો નથી. ત્રીજો એિો છે જને ેસામાન્ય પિુંદ  કે 

મ સલમાન બુંન ેસમજી િકે છે. એમાું સુંસ્કૃત અથા ફારસી-અરબી િબ્દો જાણીજોઈન ેછોડિામાું કે પસુંદ કરિામાું આવ્યા નથી. જો 

આપણે પિુંદીન ે રાષ્ટ્રભાષા બનાિિા માુંગતા િોઈએ. જો પિુંદ -મ સલમાન બુંન ેએકતા સાધિા માુંગતા િોય તો આપણે સુંસ્કૃત કે 

અરબી-ફારસી િબ્દોનો જાણી જોઈન ેબપિષ્કાર નિી ું કરી િકીએ એટલ ેકે ભાષા લખતી િખતે કે બોલતી િખત ેઆપણા મનમાું 

એકબીજા પિિ ેકે એકબીજાની બોલી પિિે દ્વેષ ન િોિો જોઈએ. પરુંત  એકબીજાન ેમાટે પ્રમે અથિા મિોબ્બત િોિી જોઈએ. 

 ત્રણે ભાષાના યોગ્ય િબ્દો અપનાિી લિેાથી પિુંદીન ું ગૌરિ અન ેપિસ્તાર િધે છે. ભાષાની મીઠાિમાું ઓર િધારો થાય છે. 

રાષ્ટ્રભાષા તો ન ાંદી જ બિી િકે : 

 પિુંદ સ્તાનન ેજો ખરખેર એક રાષ્ટ્ર  બનિ ું િોય તો કોઈ માન ેકે ન માન ેપણ રાષ્ટ્રભાષા તો પિુંદી જ બની િકે જમેકે જ ેસ્થાન 

પિુંદીન ેમળ્ય ું છે ત ેબીજી કોઈ પણ ભાષાન ેકદી મળી નિી ું િકે. પિુંદ -મ સલમાન બુંન ેમળીન ેલગભગ બાિીસ કરોડની ભાષા, થોડા 

ઘણા ફેરફારો સાથે, પિુંદી-પિુંદ સ્તાનની જ છે. તેથી ઉપચત અને સુંભપિત તો એ જ છે કે દરકે પ્રાુંતમાું એ પ્રાુંતની ભાષાનો આખા 

દેિના પરસ્પર વ્યિિારને માટે પિુંદીનો અન ેઆુંતરરાષ્ટ્ર ીય ઉપયોગને માટે અુંગે્રજી િાપરિામાું આિે. 

પ્ાાંનતક ભાષાઓિો તાંદ રસ્ત નિકાસ આિશ્યક : 

 પિુંદી જ દી-જ દી પ્રાુંપતક ભાષાઓન ું સ્થાન ન લઈ િકે. બીજી બાજ થી, રાષ્ટ્રભાષાના ફેલાિાને કારણે પ્રાુંપતક ભાષાઓના 

પિકાસન ેિેગ મળિ ેઅને તેન ેલીધે પિુંદીના પિકાસને પણ િેગ મળિે. એક સિિ અને િીયયિતી રાષ્ટ્રભાષા માટે પ્રાુંપતક ભાષાઓને 

તુંદ રસ્ત પિકાસ થાય એ આિશ્યક છે. જો પ્રાુંપતક ભાષાઓ નબળી અન ેમાુંદગી િોય તો રાષ્ટ્રભાષા પિકસી િી રીત ેિકે ? 

ન ાંદ સ્તાિીિ ાં નિક્ષણ ફરનજયાત કરિ ાં ઘટે : 

પિુંદ સ્તાની આપણી રાષ્ટ્રભાષા એટલે કે પ્રાુંત પ્રાુંત િચ્ચેના િિેિારની ભાષા છે કે થિાની છે એ આપણી જાિેરાતો જો 

સાચી દાનતથી કરલેી િોય તો પિુંદ સ્તાનન ું પિક્ષણ ફરપજયાત કરિામાું અયોગ્ય કિ ું નથી. ઇું ગ્લેન્ડની પનિાળોમાું લેપટન ફરપજયાત 

િતી અને કદાચ િજ  િિે. એના અભ્યાસથી અુંગે્રજીના અભ્યાસમાું અુંતરાય નથી આવ્યો. પણ ઊલટ ું  એ મિાન ભાષાના જ્ઞાનન ે

લીધે અુંગે્રજી ભાષા સમૃદ્ધ બની છે. ‘માતૃભાષા પર સુંકટ આિી પડ્ય ું છે.’ એિી જ ેબૂમ પાડિામાું આિે છે તેમાું કાું તો અજ્ઞાન રિેલ ું 

છે, કાું તો દુંભ રિેલો છે અન ેજ્ાું એ બૂમની પાછળ સાચી લાગણી છે તયાું જ ેલોકો આપણાું બાળકોને પિુંદ સ્તાની માટે રોજનો એક 

કલાક આપિાની આનાકાની કર ેછે તેમની દેિભપિ કેિી છીછરી છે તે દેખાઈ આિ ેછે. આપણે જો અપખલ ભારતીય રાષ્ટ્ર ીયરૂપી 

કોપરુું  મેળિિ ું િોય તો પ્રાુંતીયતારૂપી કાચલ ું ભાુંગિ ું જ જોઈએ. 

 અુંગે્રજી બોલીએ જ ેભ રકી નાખી છે તેની અસરમાુંથી િજી આપણે છૂટ્ા નથી તે ભ રકીન ેિિ થયેલા આપણે પિુંદ સ્તાનની પોતાના 

ધ્યેય તરફની કૂચન ેરોકી રહ્યા છીએ. અુંગે્રજી ભણિામાું આપણે જટેલાું િરસ બગાડીએ છીએ તેટલા મપિના પણ આપણે પિુંદ સ્તાની 

િીખિાની તસ્દી ન લઈ તો સાચ ેજ આમજનતા પરના આપણા જ ેપ્રેમની િાતો આપણે ઠોક્યા કરીએ છીએ તે ઉપર ઉપરની િોિી 

જોઈએ. 
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અાંગ્રજેીિે રૂખસદ આપિી જોઈએ : 

  સિય પિુંદીઓન ેપ્રાુંત પ્રાુંત િચ્ચ ેતિેિાર ચલાિિાન ેપિુંદ સ્તાની સૌથી િધાર ે અન કૂળ બોલી નીિડિ ેએ પિિ ેમારા મનમાું 

રત્તીભાર િુંકા નથી. સુંસ્કૃતમય પિુંદી અગર ફારસીમય ઉદૂય  બેમાુંથી એકને આમજનતા બરાબર સમજી નિીું િકે. પ્રાુંત પ્રાુંતના લોકો 

િચ્ચનેા િિેિારના સાધન તરીકે અને સરકારી કામકાજના િિેિારની ભાષા તરીકે અુંગે્રજોન ું રાજ્ ગય ું િોિાથી આપણે િિે 

અુંગે્રજીન ેરુખસદ આપિી જ જોઈએ. સાચ ું જોતાું અુંગે્રજોએ તો એ સ્થાન બળજબરીએ પચાિી પાડ્ય ું િત ું. પોતાને સ્થાને અુંગે્રજી 

િોભ ેછે અન ેત ેસ્થાન પર તનેે માટે મારા પદલમાું આદર છે પણ પિુંદીને રાષ્ટ્રભાષા અુંગે્રજી િરપગજ ન થઈ િકે. 

ન ાંદીિે ઉત્તજેિ આપિા િ ાં કરિ ાં ? 

  દરકે િાળામાું પિુંદી ભાષાન ેઉત્તજેન આપિા માટે એક મુંડળ સ્થાપિ ું જોઈએ એિા મુંડળની ફરજોમાું દરકે કે્ષત્રે પિુંદીનો 

ઉપયોગ િધારિો, પાપરભાપષક િબ્દોન ું સુંિોધન કરિ ું, રાજકારણ િગેરમેાું પિદેિી ભાષાનો ઉપયોગ કદી ન કરિો, ગિન ગ્રુંથોમાું 

તલસ્પિી અભ્યાસ કરિો. ‘પિુંદી’ પિક્ષકની જ્ાું આિશ્યકતા જણાય તયાું મદદ કરિી, પિુંદી િીખિિા માટે ફી લીધા િગર િીખિે 

એિા સ્િયુંસિેક પિુંદી પિક્ષકો તૈયાર કરિા િગેર ેબાબતોનો સમાિેિ થઈ િકે. 

  જો આપણે રાષ્ટ્રભાષાન ું મ ખ ઊજળ ું કરિા માુંગતા િોઈએ તો કુંઈ નિી ું તો ભાષાને ખાતર પણ આપણે પોતાન ું જ્ઞાન 

િધારિ ું પડિે. બીજી ભાષાના િબ્દો અપનાિી લેિામાું િરમની કોઈ િાત નથી. િરમ તો એમાું રિી છે કે જ્ાર ેઆપણે પોતાની 

ભાષાના પ્રચપલત િબ્દોના અજ્ઞાનન ેકારણે બીજી ભાષાના િબ્દોનો ઉપયોગ કરતા િોઈએ. જમે કે ઘર િબ્દ ભલૂીન ેિાઉસ કિીએ 

માને મધર કિીએ. બાપન ેફાધર કિીએ, પપતને િસબુંડ અન ેપત્નીને િાઈફ કિીએ. 
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