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ભાષાિૈલીનો સાંબાંધ લેખકના વ્યશક્િત્વ સાથે છે.’Style is the man’-િીલ િેવી 

િૈલી.’હકીકિમાાં ભાષાનુાં િેજ વાિાવકારના વ્યશક્િત્વનો જ આશવષ્કાર 

છે.ધ્વશન,વ્યાંજના,પ્રતિકઅને કલ્પન વગેરેનો કુિળિાપૂવવક ઉપયોગ કરી વાિાવકારે 
અભભવ્યશક્િને િોટદાર બનાવવાની હોય છે. વાિાવની સફળિામાાં ભાષા અને િૈલીનુાં 

અદકેરુાં  મૂલ્ય છે.ભાષાિૈલી  એ સમગ્ર સાદહત્યસ્વરૂપોનુાં એક મહત્વનુાં ઘટકિત્વ 
છે.વાિાવકાર પણ િધદના –ભાષાના ઉપાદાન દ્વારા પોિાને થયેલ પ્રસાંગ ,વ્યશક્િ કે 

પરાંપરાની જનેે એક જીવવાની ઉપલશધધ કહી િકાય એવી અનુભૂતિને વાિાવકલામાાં 

અભભવ્યક્િ કરે છે.ટૂાં કી વાિાવની ભાષાિૈલી અાંગે શવવેિક રતિલાલ નાયક નોંધે 
છે:”વાિાવકાર સિોટિા િૈલી ઉપર ખૂબ આધાર રાખે છે.િૈલી િોટદાર,જોમવાળી,સ્પષ્ટ્ 

અને સ્વાભાશવક હોય િો લેખક વાિકના ચિત્તમાાં ધારી અસર ઉપજાવી િકે.”િે રીિે ટૂાંકી 

વાિાવને આકષવક યા અનાકષવક બનાવનારુાં  ઘટક િે વાિાવકારની ભાષાિૈલી છે. 
સાંજય િૌહાણ વિવમાન સમયના ઉત્તમ વાિાવકારોની હરોળમાાંના એક વાિાવકાર છે.િેમેણે 

એના િહેરની એકલિા,થુાંબડી અને કમઠાણ જવેાાં શ્રેષ્ઠ વાિાવસાંગ્રહો આપ્યા છે. ‘કમઠાણ’ 

વાિાવસાંગ્રહની આ વાિાવઓને અનેક પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયા છે.અમુક વાિાવઓના શવશવધ 
ભાષાઓમાાં અનુવાદ થયા છે.િો વળી અમુક વાિાવઓને ભભન્ન-ભભન્ન  યુશનવર્સસટીના 

અભ્યાસક્રમમાાં પણ સ્થાન પ્રાપ્ત થયુાં છે.સાંજય િૌહાણ મૂળ વડનગરના વિની છે.િેઓ 

હાલમાાં કહોડાની ઉચ્િત્તર માધ્યતમક િાળામાાં શિક્ષક િરીકે િેઓ ફરજ બજાવે છે.િેઓનો 
પ્રયત્ન ટૂાંકી વાિાવમાાં શે્રષ્ઠ આપવાનો છે. કમઠાણ’ વાિાવસાંગ્રહમાાં  જ ેટૂાંકી વાિાવઓ છે િેમાાં 

ટૂાંકી વાિાવના સ્વરૂપ અને િના ઘટક િત્વોના દિવન થાય છે.અદહ આપણે કમઠાણની ભાષા 

િૈલી શવષે શવગિે જાણીિુાં. 
શિષ્ટ્ ગજુરાિી િથા િળપદી બોલીનો સમન્દ્વય 

‘કમઠાણ’માાં શિષ્ટ્ ગુજરાિી અને ઉત્તર ગુજરાિની િળપદી બોલીનો શવિેષ ઉપયોગ 

કરવામાાં આવ્યો છે.અમુક પ્રદેિમાાં િળપદા િધદો –વાક્યો નો ઉપયોગ વાિકને 
પોિીકાપણા જવેો લાગે છે.અદહ ખૂબ સુાંદર રીિે પાિો દ્વારા િળપદી બોલીનો ઉત્તમ 

ઉપયોગ કયો છે.ટૂાંકા ટૂાંકા વાક્યોના આછા લસરકાઓથી રિાિા સબળ પ્રિીકો સાથે 

િળપદ બોલીના લાક્ષશણક શવનીયોગને કારણે આ વાિાવઓ એક જુદા ભાવશવશ્વનો અનુભવ 
કરાવે છે.અદહ કેટલાક િળપદી બોલીના કેટલાક ઉદાહરણ જોઈએ. ભેંમાના મનમાાં પટ્ટા 

ખેલાવા લાગ્યા.ભેંમો થોડો િાંકાિીલ ,ખાિરી કયાવ વગર માને નહીં . 

‘કમઠાણ’- દશલિજીવનનુાં વાિાવ શવશ્વ   
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’મોની ગ્યો ..લ્યા..’ ‘હોવે કેમ ના માને ?’ 

‘આયો કેમ નહીં ?’ ‘થોડો મોડો ...પેલી ધારનો લઈને આવિે.’ 

‘હાચ્યુાં કેય છઅ ? ‘વેળાના હમ.’     (પૃ.૨,પેંિરો વાિાવ ) 
કિરાને િખિચસહની દયા આવી, ‘હાળુાં જાગીરદારનો છોકરો દરક્ષા ફેરવિો થઇ ગયો 

ઇનાથી મોટી સજા હુાં  ?ભગવાનય મારો વાલો ચ્યાાંક બેહ્ો બેહ્ો પૂરેપૂરો ન્દ્યાય કર જ 

સઅ..પચ્િી રૂતપયા મઅ પાડુાં  િોણવા આટલા હુદી ખેંિાઈ આવ્યો.ઈનો ટે’મ િેવો અિે 
િાણ્ય ? કુદરિે િો બરોબરનુાં વેર વાળુ્યાં જ સઅ  કિરા નાથા િુાં હુાં  વેર વાળવાનો અિો ? 

’(પૃ.૪૬, વારો –વાિાવ ) 

-‘અલ્યા રઘા,િુાં ચ્યમ આમ કરે સે ભઈ ...બધાનાાં કામ િુાં કરવા લેિો હિે ? 
‘િાર ભરવાની સે રઘા અધબી ખેિરમાાં ઓપડ ..’  (પૃ.૫૯,ઠરાવ –વાિાવ) 

-કોય પાડાનુાં પૂાંછડુાંય નહીં બદલાયુાં.અાંદરથી બધુાં ઈમનુાં ઈમ છઅ. 

-આ રેવી અનઅ  એના ધણી કાળુ માંદદરમાાં વાળિા’િા િે  નોનજી કહે બા’રથી વાળો 
અાંદર મુાં વાળી દે.  

નોનજીનઅ દશલિોનો ઓછાયો પડઅ છઅ .એટલે વરાંડો ઊાંિો કરવાનુાં કેય  

છઅ).પૃ.૯૭ ,વરાંડો -વાિાવ(  આમ,અહીં વાિાવસાંગ્રહની ૧૩ પૈકી બધી જ વાિાવઓમાાં 
િળપદી બોલીનો અાંત્યિ સરસ રીિે ઉપયોગ કરવામાાં આવેલ છે  .વાિકને રોજબરોજની  

બોલાિી ભાષા સાહશજક રીિે વાાંિવી પણ િોક્કસ ગમે એ સ્વાભાશવક છે . 
વાક્યો અન ેવાિાવમાાં લાઘવ  

વાક્યોમાાં લાઘવ અને વાિાવમાાં લાઘવિા સહજ રીિે જોવા મળે છે.વાિાવકારે ખૂબ નાના નાના 

વાક્યોનો ઉપયોગ કયો છે.નાના વાક્યો હોવાથી અથવનુાં સ્પષ્ટ્ીકરણ થાય.દીઘવ વાક્યો 
ઘણીવાર અથવગ્રહણમાાં અવરોધક બને છે. 

-‘ભેંમાએ હાથમાાં રોડુાં  લઈ બાજરીમાાં છનછનાવ્યુાં. બાજરીના હળવો લસરકો થયો.ઉકળિા 

િેલમાાં વઘાર માટે મસાલો નાખીએ ને  થાય િેમ છમમ જવેુાં.િકલાાં ઊડી ગયાાં.કલબલાટ 
ઓછો થયો.આકાિમાાં સાાંજનો છાાંયડો પથરાયો.રિાિ વળવા લાગી.દાનો કૂવાના થાળા 

પર બેસી બીડી ફૂાંકી રહ્ો હિો.એ ભેંમાના હાવ-ભાવ જોઈ હસવા લાગ્યો.’ (પૃ.૧, પેંિરો 

–વાિાવ) 
ઉપરોક્િ ફકરામાાં એકદમ નાના વાક્યો દ્વારા વાિાવનો શવસ્િાર થઇ  રહ્ો છે.વાિાવને પણ 

ભબન જરૂરી લાાંબી કરવાનો પ્રયત્ન કરેલ નથી.કોઈ નકામાાં વણવનો પણ ટાળેલા જોવા મળે 

છે. 
સાંવાદ  

કોઈપણ ટૂાંકી વાિાવમાાં સાંવાદો મહત્વની ભૂતમકા ધરાવિા હોય છે.સાંવાદથી વાિાવ ગતિમાન 

બને છે.અસરકારક બને છે. ‘કમઠાણ’માાં પણ ખૂબ િોટદાર અને ધારદાર સાંવાદોની પ્રાશપ્ત 
થાય છે .જ ેઆ પ્રમાણે છે. 

‘ને ત્યારપછીના અાંધારીયા રસ્િે મનોરને થોડો ખિકાિો જોઈ લવજીએ એને હામ ધરેલી. 
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-લોખાંડનો તિકમ છે એટલે ભૂિનો ભો નહી ... 

-પણ દદયોર ખાલી ડાકલીઓ ખખડાવે િોય મૂિા છૂટે.. 

-આપણાથી િો ભૂિ અભડાય ...આપણા િો હામે ના આવે.. 
માણસ હામે આવે ને ભૂિ હામે ના આવે ? 

-માણસ િો દદયોર ભૂિથીય ભૂાંડા. (પૃ.૧૩, લાિ-વાિાવ) 

. ‘ઓમ િો પીટ્યા અભડાઈ મારે સે.ને બાપજી આવિી િો િુાં લુમ્બ લેવા આવિી ?’મઘી 
ફૂલીને ભપ્ફ. 

કરિનથી બોલાઈ ગયેલુાં, ‘િુાં િો નુગરી લાગે સે.’ 

‘નુગરા િમે બધા સો .િે થોડા સરખા થયાને બધુ ભૂલી બેઠા’.  
‘ભૂલવાના સમયે બધુ ભૂલી જવુાં પડે.પૂરવ જનમના કોઈ કમો હિી િે બાપજી આપણા ઘરે 

આવવાના.’ 

 ‘િુાં કરવો સે લાઈને ? આપણો િો એક જ બાપજી .. આાંબેડકર. બાકી બધા ધુિારા..’  
‘એ િો હુાં  યે મોનુાં સુ..પણ ધરમમાાંય માાંનવુાં પડે ને ?..છાાંની –માાંની ઘર સાફ કર..’ 

‘એ િો કરુાં  સુાં ,પણ બાપજી ઘેર ના આયો..િો છબી ઉિારીને માળીયે િડાવી દઉ ..’ 

‘કેવી ઉિારે સે મુાં જોવુાં સુાં...’ 
‘જો.જો...  ત્યારે....’     (પૃ.૨૨ ,છબી-વાિાવ) 

આમ અદહ સાંવાદો દ્વારા જ સાહશજક રીિે વાિાવના પાિોના વ્યશક્િત્વ અને િેમની મનોદિા 
ઉપસી આવે  

રૂદઢપ્રયોગ અન ેકહેવિો :- 

સાદહત્યમાાં રૂદઢપ્રયોગ અને  કહેવિોનો ઉપયોગ થયો હોય િો ભાષા વધુ મીઠી અને 
વ્યવહાદરક લાગે છે.આ વાિાવસાંગ્રહમાાં સારા પ્રમાણમાાં રૂદઢપ્રયોગ અને  કહેવિોનો ઉપયોગ 

થયો છે. જનેે કારણે ભાષા દીપી ઊઠે છે. 

- ભેંમાના મનમાાં પટ્ટા ખેલાવા લાગ્યા.(પૃ.૨, પેંિરો-વાિાવ) 
-ઘરમાાં માિમ છવાઈ ગયો હોય િેવુાં થયેલુાં. .(પૃ.૩, પેંિરો-વાિાવ) 

-આજ િો કાિળ કાઢી નાખુાં.લોહીના ઉકાળા થયા છઅ. .(પૃ.૪, પેંિરો-વાિાવ) 

-ભેંમાને જમીન ખોિરિો જોઈ હકબક થઇ ગયો. .(પૃ.૮, પેંિરો-વાિાવ) 
-લવજીનુાં માથુાં િકરાવે િડ્યુાં.(પૃ.૯,લાિ વાિાવ) 

- બાપજીની વાિ થિીને એનો તપત્તો સાિમા આસમાને પહોંિી જિો. (પૃ.૨૨,છબી 

વાિાવ) 
-‘ત્યારથી કિરાએ મનોમન ગાાંઠ વાળી હિી કે વખિ આવે િખિચસહના હાડકાાં ખોખરાાં 

કયાવ શવના રહેવુાં નદહ.(પૃ.૪૨,વારો –વાિાવ) 

-િો િો કાનમાાંથી કીડા ખરી પડે એવી મણ –મણની જોખિાાં એને રોકનાર કોણ 
હિુાં.(પૃ.૮૮,ગરજ –વાિાવ) 

-પાણીમાાં પેઠાને પાદવામાાં િરમ ?(પૃ.૧૩,લાિ-વાિાવ) 
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-ઊભી ભેંસના હૂળા ભરે એવી સે .(પૃ.૨૮,છબી-વાિાવ)                      

-પેલુાં કે’વિમ નહીં કીધુાં કઅ માાંણહ ધાંધાથી ઉજળા.. .(પૃ.૪૨,વારો –વાિાવ) 

- દદયોર િે િો મને ઉલમાાંથી િૂલમાાં નાખ્યો.(પૃ.૬૧,ઠરાવ-વાિાવ) 
-બોલો કે મુખી ,મોઢામાાં મગ ભયાવ છે ? (પૃ.૭૫ , વટ –વાિાવ) 

-બાપ ગોિરમાાં આ પૈપડુાં  વગાડ્યુાં જ નહીં હો કે સુ ?(પૃ.૮૮,ગરજ-વાિાવ) 

કહેવિોથી ભાષા સમૃદ્ધ હોય એવુાં લાગે છે.કહેવિોથી અને રૂદઢપ્રયોગોથી લાાંબી વાિ 
સાંચક્ષપ્તમાાં સરળ રીિે કહી િકાય છે. કહેવિ સમજવાથી વાિાવકારનો કહેવાનો અથવ સિોટ 

રીિે સાથવક થાય છે.છેવાડાના માણસ  પણ અમુક કહેવિ અને  રૂદઢપ્રયોગનો ઉપયોગ 

વ્યવહારમાાં કરિા જ હોય છે.આ પ્રકારની કહેવિ સાદહત્યમાાં આવવાથી િેને પોિીકાપણાનો 
અનુભવ થાય છે. િો કેટલાાંક લોકોને ન સાાંભળેલી   કહેવિો અને રૂદઢપ્રયોગોના અથવ 

સમજવા મળે છે.  

અલાંકારો 

- રસ્િો એની આાંખોમાાં અવળ-સવળ થવા લાગ્યો.(પૃ.૧,પેંિરો-વાિાવ) 

- અાંધારુાં  એની આજુબાજુ વીંટળાઈને ડોકાઈ રહ્ુાં હિુાં.(પૃ.૨,પેંિરો-વાિાવ) 

- ને ખરાબામાાં ઉગેલા ઝાડી ઝાાંખરા જાણે જદટયાાં છૂટાાં મુકીને ધૂણી રહ્ા 

હિાાં.(પૃ.૧૧, લાિ-વાિાવ)  

- લ્યાાં આ ભેમો આવ્યો...જાણે ભગવાન આયા...(પૃ.૮૬,વળાાંક- વાિાવ) 

- ખોબા જવેુાં રામપુર એની આાંખોમાાં આળોટવા લાગ્યુાં.પૃ.૯૧,ગરજ-વાિાવ) 
આભૂષણ  શવનાની નારી સોહામણી લાગિી નથી એમ ભાષા અલાંકાર શવના િોભિી 

નથી.વાિાવકારે આ બાબિને ધ્યાને રાખી જ્યાાં જરૂર જણાય ત્યાાં અલાંકારનો યોગ્ય ઉપયોગ 
કયો છે. 

આ ચસવાય શવિેષણોનો ,કલ્પન અને પ્રિીકોનો સુાંદર રીિે પ્રયોગ કયો છે.છબી.રાંગ,વરાંડો 

–વગેરે પ્રિીકો દ્વારા ઘણી અઘરી બાબિોને સરળ રીિે આલેખવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે. 
સમગ્ર ‘કમઠાણ’ વાિાવસાંગ્રહનો અભ્યાસ કરિાાં વાિાવકારની ઉત્કૃષ્ઠ ભાષાિૈલીના દિવન 

થાય છે.વાિાવકારે કોઇપણ બાબિમાાં અતિરેક કે કાં જૂસાઈ કરેલ નથી.જરૂરીયાિ મુજબ 

રૂદઢપ્રયોગ,કહેવિો,શવિેષણ અને પ્રિીકોનો ઉપયોગ કરેલ છે.સાંવાદો ધારદાર અને 
અસરકારક છે.િળપદી બોલીને લીધે સોનામાાં સુગાંધ ભલે છે. િળપદી બોલીને લીધે 

વાિાવઓ વાસ્િવનુાં સ્વરૂપ ધારણ કરે છે.આમ,સમગ્ર રીિે‘કમઠાણ’ વાિાવસાંગ્રહનો ભાષા 

િૈલી આદિવ પ્રકારની છે.   
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