
શબ્દ 

 

      છેલ્લા તેર  ચૌદ વર્ષમાાં નટે ઉપર ગજુરાતી સાહિત્ય ઘણુાં ખેડાયુાં છે. હિન્ટ હમહડયા અન ે

એની પિેલાાં િસ્તિતોમાાં તો એ સદીઓથી ખેડાતુાં આવયુાં જ છે. પણ એ સઘળાનો પાયો   

શબ્દ છે, અને શબ્દનો પાયો લીપી છે. એટલ ેજ તો  હસદ્ધિસ્ત સાહિત્યકારો ‘શબ્દના 

સ્વામી’ તરીકે બિુમાન પામે છે.  

     પણ એકલો અટૂલો શબ્દ હબચારો શુાં કર?ે બિુ બિુ તો ’અરરે!ે’, ‘અિો!’, ‘વાિ!’ જવેી  

કોઈક લાગણી વયક્ત કરી શકે. અથવા વાતાષમાાં કોઈ પાત્ર એકાક્ષરી જવાબ ‘િા’,  ‘ના’ 

‘ઠીક’ હવ. રીતે આપી શકે. કોઈક વખત મુગ્ધાવસ્થાના હનષ્ફળ િણયના અાંતે, છેલ્લો િમે 

પત્ર લખતી િહેમકા કે િેમી લાગણીઓના ડૂમાના ઓથાર િેઠળ  કશુાં જ લખી ન શકે અન ે

કોરા કાગળમાાં સૂકાયેલાાં આાંસુઓના ડાઘા માત્ર જ એના કાળાહડબાાંગ હચત્તની  ચાડી ખાય. 

એક પણ શબ્દ હવના લાગણીની અહિવયહક્ત ઉપસી આવે.  

      બ ે ચાર શબ્દો િગેા કરીએ તો વયાકરણની િાર્ામાાં ‘શબ્દ સમૂિ’ બન ે પણ એનુાં 

સાહિત્ય િોય ખરાં?!  કદીક વાતાષકાર કોઈક વાતનો િાર દશાષવવા આમ લખે ‘ ઘોર 

અાંધારી, કાજળ કાળી રાત ….’ કે પછી ‘ફૂલ ગુલાબી વાસાંતી વાયરાની લિેરમાાં….’ અન ે

વાક્યના બાકીના િાગ માટે વાચકને જ સ્વૈર હવિાર કરવા દે ! પણ એનો વપરાશ અત્યાંત 

સીહમત જ ન?ે  

     એ હસવાય એકલા અટૂલા શબ્દની ખાસ  િસ્તી ખરી કે?    

     જો કે, છેક એમ નથી. લહલત સાહિત્યમાાંના શબ્દો માનવ મનની લાગણીઓ અન ે

સાંવેદનાઓનાાં  દપષણ  િલે િોય; એમની પોતાની પણ િસ્તી તો છે જ ને? લો ને!  

શબ્દકોર્ના થોથાાં ઉથલાવો – એમની સેના સવેા માટે તત્પર ખડી િોય જ છે ! એમાાં ડૂબેલા 

રિેતા રહસક જણ પણ િોય છે.  

  તો આવા રહસયાઓની પ્યાસ બુઝાવવાનો આ નાનકડો િયાસ છે.  

સાહિત્યથી અલગ …કેવળ શબ્દની રમતો 

૧. વ્યુત્પહિ  

શબ્દનુાં મૂળ ગોતવુાં એ નદીના મૂળ ગોતવા જવેુાં સાિસ છે. એમાાં િાર્ાશાસ્ત્રીઓને તો રસ 

િોય જ. પણ સામાન્ય માણસો પણ આવો રસ ધરાવતા િોય છે. બે   દાખલા …  



િાયાણી સાિેબના પસુ્તકમાાંથી –  

અંગૂછો - અાંગ લુછવાનો કપડાનો ટુકડો  – સાંસ્કૃત – अन्गोच्छ – િાકૃત – અાંગપુન્છય 

અને…. 

સૌના મોાંમાાં રસના શેરડા  વિેવડાવ ેતેવો, સત્યનારાયણનો લસલસતો શીરો મૂળે ઈરાનની 

વાનગી છે – ફારસી શબ્દ ! 

૨. સમાનાથી શબ્દો  

પાણી, નીર, જળ, અાંબ,ુ ઉદક, વાહર  

૩.  અનેકાથી શબ્દો  

કોણ ( િશ્ન કે  ખુણો?) , ગણ ( આાંકડા કે હશવજીના?), ગયા ( ગયા ગયા?! ), ગોળ 

(િુહમહતનો કે ખાવાનો?), જાન ( લઈ લીધો , ….. કન્યાને ઘેર પિોાંચી ) 

૪. હવરોધાથી શબ્દો  

સદ - અસદ,  હમલન- હવદાય, સજષન – હવસજષન, ઊાં ચુાં – નીચુાં  હવ. હવ.  

૪. અથથનો અનથથ  

     પજૂ્ય ગાાંધીજીએ સમાજના છેવાડાના અાંત્યજોને બિુમાન આપવા ‘િહરજન’ શબ્દનો 

િયોગ શરૂ કયો . તેમના સામાહયકનુાં નામ એના પરથી રાખયુાં. પણ,  એમના િતા િતામાાં 

જ એ હતરસ્કાર વાચક શબ્દ બની ગયો.  

   ‘નબીરો’ -   આ શબ્દ પુત્ર, પૌત્ર કે એવા સાંતાન માટે છે. શબ્દકોશ િમાણ ેએનો એક 

અથષ તો  ‘િાગ્યશાળી’ પણ થાય છે. પણ આપણ ેકોઈને ‘નબીરો’કિીએ તો ગાળ જવેુાં કેમ 

લાગે છે?! 

   આવી શબ્દ રમતોમાાં રસ ધરાવતા સૌન ેવાંદન… 

 

 

  

 


