ુ
ુ ાદની અનનળાયયતા
તનાત્મક
સાહિત્યમાાં અનળ
પટે જીતેન્દ્રકુ માર માંગલાજી
(Ph.d, Student, Gujarati, H.N.G.U. Patan) મુ.-દં તડ,તા-વલજમનગય,જજ-વાફયકાંઠા,ીન૩૮૩૪૬૨.
વાયાંળ:તુરનાત્ભક વાહશત્મભાં અજે ઘણાફધા હયલતતન વાંડયા છે . ને તેના દ્વાયા વાહશત્મ ઘણુ ં
ફૂલયુ ં પાલયુ ં છે . કઇણ ફે બાા,પ્રદે ળ કે દે ળના વાહશત્મની તુરનાની લાત અલે છે ત્માયે બાા
કેન્દ્ર ષથાને યશે છે . દયે ક મક્તત ભાટે દયે ક બાા ળીખલી ને વભજલી ળક્ય નથી યં ત ુ જે
બાાનુ ં મગ્મ બાાંતય પ્રાપ્ત થામ છે ત્માયે ફીજા ન્દ્મ પ્રદે ળની વંષકૃવત ને વાહશત્મ
વભજામ છે ને નવુ ં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયી ળકામ છે . કઇણ પ્રદે ળના વાહશત્મને વભજલા ને તે
પ્રદે ળની વંષકૃવતને વભજલા ભાટે જે તે પ્રદે ળની બાા ને તે બાાભાં યચામેર વાહશત્મનુ ં
બાાંતય ખુફજ ઈમગી નીલડી ળકે છે .
વાંકેવતક ળબ્દ:- નુલાદ,વંષકૃવત,બાા,વાહશત્મ જ્ઞાન
તુરનાત્ભક વાહશત્મભાં ભ્માવ ભાટે નુલાદની ભ ૂવભકા વતભશત્લની છે . ફીજી યીતે
કશીએત વનલામતતા છે . કઇ ણ બાાના વાહશત્મકાયને તાની વાહશજત્મક યં યાન
વલષતાય કયલાન શમ છે . ત તે ભાટે તાની બાા ઈયાંત ન્દ્મ બાાઓન ભ્માવ કયી,
બાાનાં વાહશત્મન હયચમ પ્રાપ્ત કયલ ડે. ન્દ્મ બાાની વાહશત્મકૃવતના ભ્માવ ભાટે તે
બાાની જાણકાયી શલી જઇએ. અણા દે ળભાં જુદા-જુદા પ્રાંતની ભશત્લની ૧૭ બાાઓ છે .
તે છી વલદે ળી બાાઓ ત નેક છે . કઇણ બાાની જાણકાયી વલદ્વાનને ત્રણ-ચાય બાાની
શઇ ળકે. લાદરૂે થડી લધાયે ણ બાાઓ જાણતા શમ ણ દયે કને ભાટે એ ળક્ય નથી.
ત્માયે જે તે બાાની ઈત્તભ કૃવતઓના ભ્માવ ભાટે કૃવતન નુલાદ એ વનલામત ફની યશે છે .
અણે ગુજયાતી બાી છીએ. ફંગાી કે ભયાઠી બાા જાણતા નથી ને ળીખી ળકીએ એવુ ં
ણ ળક્ય નથી. ત્માયે ફંગાી કે ભયાઠી બાાની શ્રેશઠ કૃવતન નુલાદ ગુજયાતી બાાભાં થામ
તે ભાટે અળીલાતદરૂ ગણામ. તુરનાત્ભક વાહશત્મના ભ્માવીને અ નુલાહદત થમેરી કૃવત
ભશત્લની ફની યશે છે .
બાયતીમ વાહશત્મન ભ્માવ કયલ શળે, ત ણ ગુજયાતી, હશન્દ્દી, ભયાઠી, કન્નડ,
ુ ુ જેલી પ્રાદે વળક બાાઓની વાહશત્મકૃવતઓન ભ્માવ વનલામત ફનળે. અ વલવલધ
તેલગ
બાાભાં રખાતા વાહશત્મભાંથી બાયતીમ વાહશત્મ ઉભુ ં થયુ ં છે . તે બાયતીમ વાહશત્મને જ ળધવુ ં
શમ ત અ દયે ક બાાભાં રખામેરા વાહશત્મભાંથી તેન ુ ં બાયતીમ તત્લ ક્યાં ડ્ું છે તે ળધવુ ં
ડળે. ને તેના અધાયે બાયતીમ વાહશત્મ દળાતલી ળકળે. ગુજયાતી, ભયાઠી, ફંગાી, દક્ષિણ
બાયતની શ્રેશઠ વાહશત્મકૃવતઓ નુલાદ ાભે છે .તેને હયણાભે જ તુરનાત્ભક ને વભીિાત્ભક
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ભ્માવ કયી ળકામ છે . અ યીતે બાયતીમ વાહશત્મને ળધવુ ં શળે ત ણ નુલાદ પ્રવ ૃવત્ત
વનલામત ગણાળે.
ભશત્લની લાત ત એ છે કે ાશ્વાત્મ વાહશત્મના ભ્માવ ભાટે અણે યુયની દયે ક
બાાન ભ્માવ કયી ળકીએ તેભ નથી. યુયની શ્રેશઠ વાહશત્મકૃવતઓ અંગ્રેજીભાં નુલાદ ાભે
છે . ને અજે અંગ્રેજી એ આંતયયાશરીમ બાા ફની ગઇ છે . હયણાભે નુલાહદત અંગ્રેજી કૃવત
તુરનાત્ભક ભ્માવભાં ભશત્લની ફની યશે છે . ાશ્વાત્મ વાહશત્મ કે ાશ્વાત્મ વંષકૃવતના મ ૂ સુધી
શચલાન અ એક ભાગત છે ને એ યીતે વાહશત્મ જગતભાં અજે નુલાદ ભશત્લની ભ ૂવભકા
છે .
ભાની રઇએ કે અજે કઇ વલદ્વાન ભ્માવીને બાયતીમ, ચાઆની, યવળમન, ષેનીળ, કે
નલેજજમન વંષકૃવતન ભ્માવ કયલ છે , તેની શ્રેશઠ કૃવતઓ ભાણલી છે ત શુ ં તે દે ળની બાા
ળીખલા જળે? જ તે એ બાા ન ળીખે ત તેભને ભ્માવ કયલાન વધકાય નથી.ભાની ર કે
કઇ વલદ્વાનને કાક્ષરદાવ, રીઓ, વલેન્દ્ટીવ, દષતમલષકી ને આબ્વનના વાહશત્મ વર્જનથી
લંક્ષચત યશેવ?ુ ં અવુ ં વલક્ષચત્ર હયક્ષથવતને શચી લલા ભાટે ન્દ્મ બાાઓ ભાંથી તેન
નુલાદ જરૂયી ફને છે . અજે કારીદાવની વંષકૃત બાાની કૃવત અંગ્રેજીભાં ભે છે . આબ્વનના
નાટક ગુજયાતીભાં ભે છે . ત તેન થત એ થમ કે નુલાદ વાહશત્મના ભ્માવી ભાટે
અળીલાતદનુ ં કાભ કયે છે .
અણા મ ૂધતન્દ્મ કવલ યલીન્દ્રનાથ ટાગયે તેભની શ્રેશઠ કૃવત ‘ગીતાંજક્ષર’ ફંગાી બાાભાં
રખી છે . અ કૃવત ફંગાી બાાભાં શતી ત્માં સુધી તેની હકભંત ફંગા પ્રદે ળ સુધીજ ભમાતહદત
શતી. અ કૃવતન નુલાદ અંગ્રેજી બાાભાં થમ ને વલશ્વ વાહશત્મની શયીપાઇભાં મુકાઇ ને
હયણાભે તેને નફર ાહયતવક ભે છે . તેન થત એ થમ કે નુલાદ વાહશત્મના ભ્માવી
ભાટે અળીલાતદનુ ં કાભ કયે છે .
ઇ.વ. ૧૯૧૩ભાં ગીતાંજક્ષરને અ નફર ાહયતવક ભળયુ ં એ નુલાદને અબાયી છે .
ને એ છીત અ નુલાહદત ગીતાંજક્ષર નેક જજજ્ઞાસુ વલદ્યાથીઓને, ભ્માવીઓને
તુરનાત્ભક ભ્માવ ભાટે વશામક ફની યશે છે .
વલશ્વની

તભાભ વમ ૃદ્ધ બાાઓભાં વત્લલંતી

પ્રવ ૃવત્ત

થતી અલી

છે . અંગ્રેજી

બાાવાહશત્મની વમ ૃદ્ધદ્ધભાં નુલાદન પા નાન-સુન નથી. અજે ગુજયાતી વાહશત્મભાં ણ
વંષકૃત ને અંગ્રેજી વાહશત્મન પ્રબાલ કે લચતષલ નુલાદને જ અબાયી છે . વંષકૃત વાહશત્મભાંથી
થમેરા નુલાદ તે ભાત્ર બાાંતય નથી, તે ભાત્ર નુલાદ ણ નથી, વંષકૃત વાહશત્મ વાથે
તેભાં બાયતીમ અદળો ને નલા મ ૂલમ ડયા છે . નુલાદની વાથે અ દયે ક ગુણ ફીજા સુધી
શચે છે . એ નાની લાત નથી. બયતીમ બાાઓભાં ફંગાી ને ભયાઠી વવલળે પ્રભાણભાં
નુલાદ ાભે છે . તેન થત એ ણ થામ છે કે ફંગાી ને ભયાઠીને તેન ુ ં વમ ૃદ્ધદ્ધનુ ં વાહશત્મ છે .
ડૉ.ચંરકાંત ળેઠ કશે છે તેભ, ‘નુલાદ રૂાંતયની પ્રવ ૃવત્ત દ્વાયા કામામન, વાહશત્મામન
દ્વાયા ણ વાહશત્મ યવવક તાના ચૈતવીક વલષતાય ને લૈબલન અનંદ મુરક વાિાત્કાય કયી
ળકે છે .’ અભ, ળેઠ વાશેફ કશેલા પ્રભાણે શ્રેશઠકૃવતઓન નુલાદ થલા ત અ રૂાંતયની
પ્રવ ૃવત્ત દ્વાયા તેન ુ ં કામ કે વાહશત્મ અણા સુધી શચે છે .
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ુ ાદ એટે શાંુ ?
અનળ
નુલાદ

વંષકૃત

ળબ્દ

છે .

તેન

ળબ્દાથત

‘ુનઃકથન’.

તેના

માતમભાં

‘બાાંતય’,’તયજુભ’,’રૂાંતય’ જેલા ળબ્દ પ્રમજલાભાં અલે છે . યં ત ુ પ્રત્મેક નુલાદક
બાાંતય ત કયે જ છે , યં ત ુ પ્રત્મેક નુલાદ બાાંતય શળે એભ કશી ળકામ નહશ. તયજુભ
યફી ળબ્દ છે . ને મ ૂ કૃવત ને નુલાદ લચ્ચે અંતયત યશેલાનુ જ. ળબ્દળઃ નુલાદને
ુ ાયી, બાલનુવાયી,
નલરયાભે ળબ્દાનુવાયી નુલાદ કશેર. અ દ્ધવતઓ થાતનવ
ં
યવાનુવાયી,
દે ળકારાનુવાયી નુલાદ ણ શમ છે . એટરેકે મ ૂ કૃવતના થતને, યવને તેના દે ળકાને
મથાતથ યજુ કયે તેને નુલાદ કશી ળકામ. ભક્ષરમયના ફ્રેંચ નાટક ઈયથી અંગ્રેજી બાાભાં
‘ભક ડતટય’ યચાયુ ં છે . તેના ઈયથી નલરયાભ ંડયાએ ઇ.વ.૧૮૬૭ ભાં બટ્ટનુ ં બાળં રખયુ ં
છે , તેને નુલાદ નહશ ણ રૂાંતય કશી ળકામ. કેટરીક લખતે એવુ ં ફને છે કે મ ૂ કૃવતન
અધાય રેલાભાં અલે ને છી વર્જક તેભાં મુતતણે પેયપાય કયે એટરેકે નુવર્જન કયે તેને
નુલાદ નહશ ણ રૂાંતય કશી ળકામ. ફીજુ ં ઈદાશયણ અીએ ત ઝલેયચંદ ભેઘાણીએ ‘યલીન્દ્ર
લીણા’ રખયુ ં છે ઈભાળંકય જળી નુલાદ વલળે કશે છે કે ‘નુલાદ એટરે કે મ ૂની ાછ જે
નુવયે તે નુલાદ’.
તુરનાત્ભક વાહશત્મના ભ્માવી ભાટે નુલાદની પ્રવ ૃવત્ત ખુફજ ભશત્લની છે . તેને નેક
બાાના વાહશત્મ, વાહશત્મકાય, વાહશત્મકૃવતઓ, વાહશત્મષલરૂ, વાહશત્મ પ્રલાશ લગયે ની તુરના
કયલાભાં નુલાદ ત્મંત ઈમગી નીલડે છે . તુરનાત્ભક વાહશત્મભાં નુલાદની ગત્મતા
દળાતલતા વલલશેભ શેભફલટ જણાલે છે કે ‘કઇ ણ વાહશત્મ ભાટે અલવમક ુરુાથત ૈકી એક
અ છે . અંળતઃ અ એટરા ભાટે અલવમક ુરુાથત છે કે તે યબાાઓને ન જાણનાયને કરાના
ષલરૂ તથા ભાનલજાવતન હયચમ કાયલે છે . જે ન્દ્મથા તેઓ ન કયી ળક્ય શમ ને ફીજી
લાય કઇણ દે ળ ભાટે અ એક ભશત્લની બાાભાં યશેર થત ને તેના દ્વાયા થતી ક્ષબમક્તત
તેના મ ૂના વાભર્થમતન વલષતાય કયે છે .’
બાયતીમ વાહશત્મકાય ને વલચાયક કાકાવાશેફ કારેરકયે નુલાદને વંષકૃવતન
એરચી કહ્ય છે . એ વંદબતભાં વલચાયતા ઈક્ષચત રાગળે. ગુજયાતી વાહશત્મના વભથત નુલાદક
નગીનદાવ ાયે ખ નુલાદની ભશત્તા દળાતલતા રખે છે કે; “નુલાદ એ જગતના વાંષકૃવતક
વંકત ન ુ ં ભશત્લનુ ં વાધન શઇને અણા દે ળની વલચાયણા ને વર્જન પ્રવ ૃવત્તને ઈત્તેજે છે . તેની
રષ્શટ ભમાતદાને વલળાર ફનાલે છે ને ક્ષબન્ન-ક્ષબન્ન િેત્રભાં ક્ષબન્ન-ક્ષબન્ન પ્રજાઓએ ભેલેરી
વવદ્ધદ્ધના દળતન એલજ ુરુાથત કયલાની અણને પ્રેયણા અે છે .
અભ નુલાદનુ ં ભશત્લ ષલમંવવદ્ધ છે . જ કે કેટરાક વલદ્વાન નુલાદ વાથે સ ૂગ ધયાલે
છે . તેઓ મ ૂ કૃવતને મ ૂ બાાભાં લાંચલાન અગ્રશ યાખે છે .તેભના ભતે નુલાદ એ મ ૂ કૃવત
નથી. અણે તેભની દરીર ષલીકાયીએ છીએ, યં ત ુ દયે ક વલદ્વાન ભાટે દયે ક બાા ળીખલી
ળક્ય નથી. નુલાદની પ્રવ ૃવત્ત એક બાાભાંથી ન્દ્મ બાા ભાટે ન્દ્મ બાાભાં થતઘટનની કે
વાયરેખનની પ્રવ ૃવત્ત શલે યશી નથી. ત્માયે નુલાદને એક ષલતંત્ર દયજ્જ ભળમ છે . નુલાદ
એ ણ નુલાદક ભાટે ભટ ડકાય છે . નુલાદ કયલાની ણ ળક્તત પ્રવતબા શલી જરૂયી છે .
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ુ ાદના પ્રકારો
અનળ
નુલાદના વલવલધ પ્રકાય ાડલાભાં અલે છે . શલે અણે શી અ પ્રકાયન તરષળી
ભ્માવ કયલાન નથી યં ત ુ નુલાદના ચાય પ્રકાય જ ેક્ષિત છે .
 ળાષ્બ્દક નુલાદ
 ળબ્દ-પ્રવત-ળબ્દ નુલાદ
 બાલાનુલાદ
ં
 છામાનુલાદ
ં
(રૂાંતય)
છામાનુલાદ ભાટે ડૉ.બરાનાથ વતલાયી કશે છે કે, “જે નુલાદભાં ળબ્દાનુલાદની
ં
જેભ
મ ૂ ળબ્દને ન નુવય યં ત ુ તે ળબ્દની ભાત્ર છામા એટરે કે ડછામ રઇને નુલાદ કે
રૂાંતય કશેલાભાં અલે છે .” કેટરાક તેને નુવર્જન કશે છે . અજે અ દ્ધવત વોથી વલળે થતી
જલા ભે છે . ઈભાળંકય જળી, ભેઘાણીએ જેટરા દ્યાનુલાદ કમાાં છે તેને નુવર્જન કશી
ઓખાલે છે . દા.ત., ‘વભફડી ઇઝ ડાક્ષરિંગ’-‘કઇન રાડકલામ’ અ નુવર્જન ભાટે સુદયજી
ં
ફેટાઇ એક નલ ળબ્દપ્રમગ કયે છે ને તે ળબ્દ છે પ્રવતવર્જન. ત લી કેટરાક વલદ્વાન તેને
નુયણન કશી ઓખાલે છે .
નુલાદભાં દ્યાનુલાદ કયલ ઘય છે કાયણ કે તેભાં કવલતાન છંદ શમ છે . રમ,
ગેમતા ને વોથી ભટી લાત કામની એક ઇભાયત શમ છે . કામનુ ં એક વોદમત શમ છે . ને
તે નુલાદભાં ઈતયવુ ં ઘરું છે . વભાન કુની બાા શમ ત તેભાં કેટલુક વામ્મ શલાને કાયણે
વયતા યશે છે . ફંગાી કામન નુલાદ ઝલેયચંદ ભેઘાણીએ કમો છે . કાયણ કે તે એક જ
કુની બાા છે . એટરે તેના ળબ્દ, તેન રમ ળબ્દ વલન્દ્માવ વશજ યીતે કડી ળકામ છે .
નુલાદને કેટરાક વલદ્વાન કરા કશે છે ત કેટરાક નુલાદને કોળલમ કશી ઓખાલે
છે . ત કેટરાક ખયે ખય શુ ં છે એની ચચાત નેક ભ્માવીઓએ કયી છે . નુલાદ મુક અંળે
વલજ્ઞાન છે . તેથી ત અજે કમ્પ્યુટય દ્વાયા નુલાદ થઆ ળકે છે . યં ત ુ અણે ઈયનુ ં રશટાંત
જયુ ં તે યથી એટલું જરૂય કશી ળકામ કે નુલાદ એ ભાત્ર વલજ્ઞાન નથી. જ તે વલજ્ઞાન શમ
ત કામન નુલાદ એક જ થલ જઇએ નુલાદને વલજ્ઞાન કયતા કઇક લધાયે છે એભ કશેવ ુ ં
ડળે.
વોથી અલવમક ફાફત ત એ છે કે, નુલાદના વાહશત્મ ષલરૂને દયે ક વાહશત્મકૃવત
ન્દ્મ કઇ વાહશત્મ કૃવતનુ ં હયણાભ શમ છે . અલા વલચાયથી વાહશત્મની ળક્તતની વ ૃદ્ધદ્ધ થામ છે
ને તભે ઇચ્છત તે લૈવશ્વક વાહશત્મ ફની ળકે છે .

ઉપસાંિાર
અ યીતે તુરનાત્ભક વાહશત્મભાં નુલાદનુ ં ણ ભશત્લ છે એભ કશી ળકામ. તુરનાત્ભક
વાહશત્મના ભ્માવભાં ભાત્ર વનલામત નહશ, ણ તેન ુ ં અલવમક અંગ છે . અણે વાહશત્મની
ઊંડાભાં ઊંડી આંતયસ ૃષ્શટ નુલાદભાં તેના  ૃર્થથક્કયણથી ને તેના તુરનાત્ભક વલલેચનથી
ાભી ળકીએ છીએ ત્માયે અજના લૈવશ્વક વંદબતભાં જમાયે વાહશત્મ લૈવશ્વક ફની યહ્ું છે ત્માયે
તુરનાત્ભક વાહશત્મન ભ્માવ એ વનલામત ફન્દ્મ છે , તેલા વંજગભાં નુલાદ લગય ચારી
ળકે તેભ નથી.
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અભ તુરનાત્ભક વાહશત્મ વલળે શેયી રેવલન કશે છે કે’ “તુરનાત્ભક વલલેચન દ્ધવત એ
ભાત્ર વાહશજત્મક ઇવતશાવન જ એક બાગ છે એવુ ં નથી, યં ત ુ એ કૃવત કૃવતના અકાય ને
અંતઃતત્લને જાણીને વામ્મ-લૈમ્મના અધાયે તે વાહશત્મકૃવત ય લધુ પ્રકાળ ાડી ળકે છે .”
અજે તુરનાત્ભક વાહશત્મનુ બાવલ અળાષદ છે એ એક મલશારુ વલદ્યાળાખા છે . વાહશત્મના
માક વવદ્ધાંતન એ વલવનમગ કયે છે . અજે અ પ્રકાયના ભ્માવ અંગે વલલેચકની વબાનતા
લધી છે . છતાં તુરનાલાદી ાવે વખત હયશ્રભ ને સુક્ષ્ભ સ ૂઝની ેિા યશે છે .
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