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માત ૃભાષાનો મિજીવો

એકાણુભાાં લે ણ યતતબાઈ ચાંદયમાનો ભાત ૃબાા ગુજયાતી બાા ભાટેનો પ્રેભ અડગ અને અણનભ છે .
ફતધયતાને કાયણે કાને વશેજે વાાંબી ળકતા નથી. અમુક દદલવના ગાા ફાદ તનમતભત રૃે ડામાલરતવવ
કયાલવુ ાં ડે છે . આંખે ણ પ્રભાણભાાં ઓછાં જોઈ ળકે છે . ળયીય આવુ ાં જીણણ ફનયુ ાં છે , ણ એભનો ઉત્વાશ તો
એ જ પ્રકાયે અદમ્મ છે . ગુજયાતી બાાનો ળબ્દવાગય ખેડલાના કેટરામ ભનોયથ ધયાલે છે . ગુજયાતી
રેક્સવકોન ભાટે ધ ૂણી ધખાલનાય શ્રી યતતબાઈ ચાંદયમા એ કેટરીમ વાંસ્થાઓ એકતિત થઈને કયી ળકે એવુ ાં
બગીયથ કામણ એભણે એભની એકતનષ્ઠા

, એકાગ્રતા અને અતલયત ુરુાથણને આધાયે તવદ્ધ કયુું છે .

જાભનગયના શારાય જજલ્રાના ચાંદદયમા દયલાયના આ સ્લજનને કેતનમાની પ્રાથતભક ળાાભાાં ભાત ૃબાા
ગુજયાતી ળીખલા ભી , યાં ત ુ ફીજુ ાં તલશ્વયુદ્ધ આલતાાં ોતાના ભાતા-તતા વાથે બાયત ાછા પમાણ. અશીં
આલી અભ્માવ લધામો, યાં ત ુ એભનો વઘો અભ્માવ અંગ્રેજીભાાં થમો અને ત્માયફાદ તલશ્વના અનેક દે ળોભાાં
તલસ્તયે રા ઉદ્યોગોને વાંબાલા ભાટે ચોલીવ લણની લમે નાઈયોફીભાાં ાછા પમાણ , વ્મલવામની જલાફદાયી
વાંબાી,  ૂલણ અને ભધ્મ આદિકાના અનેક દે ળોભાાં ઉદ્યોગોની સ્થાના કયી. વભમના પ્રલાશને ાયખનાયા
આ કુટુાંફે કેતનમાભાાં વ્માાયના ફદરે ઉદ્યોગોભાાં ઝાંરાવ્યુ ાં અને છી આદિકાના ફીજા દે ળોભાાં ોતાના
ઔદ્યોલગક ક્ષેિનો તલસ્તાય કમો.
એ છી શ્રી યતતબાઈ ચાંદયમા ૪૩ભા લે રાંડનભાાં સ્થામી થમા , ત્માય ફાદ જજનેલા , તવિંગાોય અને ફીજા
કેટરાાંમ દે ળોભાાં લવલાનુ ાં ફનયુ.ાં યાં ત ુ આ લવલાટ દયતભમાન હૃદમભાાં વતત એક બાલના શતી અને તે

ોતાની ભાત ૃબાાને ભાટે કશુકાં નક્કય કામણ કયલાની. એભનો સ્લબાલ જ એલો કે જે કોઈ કાભ શાથભાાં રે, તે
 ૂરુાં કયીને જે
ાં . એને ભાટે જરૃય ડમે તો વાભાનમ ભાણવને વાભે ચારીને ભલા જામ. વાદશત્મકાયોને ભે
અને વહન
ુ ે ોતાની લાત વભજાલે. આખી દુતનમાભાાં તલસ્તયે રા ઔદ્યોલગક ગૃશોની જલાફદાયી વાંબાતા
યતતબાઈના હૃદમભાાં ભાત ૃબાા ક્ષણે ક્ષણે ધફકાય રેતી શતી.
વાઇઠભાાં લે ગુજયાતી ટાઇયાઈટય ય શાથ અજભાવ્મો , યાં ત ુ એભ કયલા જતાાં આંગાાં દુખલાાં રાગમાાં.
એલાભાાં ઈરેક્ટ્સિક ટાઈયાઈટય આવ્યુ ાં અને એભણે તલચાયુું કે ગુજયાતી બાાભાાં ઈરેક્ટ્સિક ટાઈયાઈટય
વજાણમ, તો કભાર થઈ જામ. જભણની અને સ્લીડનની ભોટી કાંનીઓ વાથે પ્રમાવ કમો , યાં ત ુ વપતા ભી
નશીં. એ વભમે કોમ્્યુટય આવ્યુ ાં અને ભનભાાં એલો તલચાય જાગમો કે ગુજયાતીભાાં પોનટ ફનાલનાય કાંની
ભે ,

તો ગુજયાતીભાાં ભાત ૃબાાની વેલા કયલાની બાલના વાથણક થામ.

એભણે ળોધ આદયી. બાયતની આઈ.ફી.એભ. , એર ભેદકનટોવ જેલી કાંનીઓનો વાંકણ વાધ્મો , ણ આભાાં
વપતા ભી નશીં. આ ભાટે તેઓ બાયતભાાં આવ્મા. ટાટા કાંનીએ દે લનાગયી પોનટ ફનાવ્મા શતા. તેના
તનષ્ણાતોને ભળ્મા , ણ ગુજયાતી પોનટ ફનાલલાભાાં કોને યવ શોમ

? યાં ત ુ અંતે એક િેનચ ભદશરાએ

જોડાક્ષયો તલનાના ગુજયાતી પોનટ ફનાલી આ્મા , ણ એ છી ઘણી ભોટી યકભની ભાગણી કયતાાં લાત
અધ ૂયી યશી. એલાભાાં અભેદયકાભાાં લવતા નાટમકાય અને નલરકથાકાય ભધુ યામે આલા પોનટ ફનાવ્મા શતા
અને યતતબાઈ ચાંદયમાનુ ાં શેલ ુાં કાભ  ૂરુાં થયુ.ાં એ છી તો ગુજયાતી સ્ેર ચેકય ભાટે પ્રમાવ કમો અને
ગુજયાતી બાાને રેક્સવકોન ભળ્યુ.ાં
આજે આ ગુજયાતી રેક્સવકોન ય તસ્તારીવ રાખથી લધુ ળબ્દો ભે છે . અનમ કોઈણ બાયતીમ બાાભાાં
આલો તલયાટ દડજજટર કોળ વજાણમો નથી. અનેક દે ળના રોકોને એ જુદા જુદા પ્રકાયે ઉમોગભાાં આલે છે .
એભાાં ગુજયાતી વયવ સ્ેર ચેકય છે . યોજ ાાંચ થી છ શજાય વ્મક્સતઓ ગુજયાતી બાાભાાં ળબ્દો ભેલલા
ભાટે રેક્સવકોનનો ઉમોગ કયે છે . અત્માય સુધી ફે કયોડ અને ૧૬ રાખથી લધુ લખત આનો ઉમોગ થમો
છે .
રેક્સવકોન એટરે ભાિ ળબ્દકોળ નશીં , ણ અનેક લૈતલધ્મવબય કોળોને એણે આલયી રીધા છે . એટરે કે
ળબ્દકોળ ઉયાાંત ૪૮ ,૯૦૫ ળબ્દો ધયાલતો ગુજયાતી-અંગ્રેજી ળબ્દકોળ

, ૬૫,૧૪૮ ળબ્દોલાો અંગ્રેજી-

ગુજયાતી ળબ્દકોળ , ૩૬, ૧૯૭ ળબ્દો ધયાલતો દશિંદી-ગુજયાતી ળબ્દકોળ જેલાાં ળબ્દકોળો કોમ્્યુટયની એક
સરીક ય પ્રા્ત થામ છે . વાંસ્કૃત-ગુજયાતી , ઉદૂણ -ગુજયાતી, ભયાઠી-ગુજયાતી જેલા ળબ્દકોળો મ ૂકાઈ યહ્યા છે ,
તો વાથે કામદાકીમ ળબ્દકોળ અને તફીફી ળાસ્ત્રનો ળબ્દકોળ ણ ભળે. આજે ગરોફરાઇઝેળનના યુગભાાં
તલશ્વની બાાઓ ળીખલાની જરૃયી ફની છે અને તેથી ગરોફર રેક્સવકનભાાં ગુજયાતી-જાાની અને
ગુજયાતી-ચાઈનીઝ ળબ્દોનો વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો છે .
ગુજયાતી-ગુજયાતી ળબ્દકોળભાાં ૨ ,૯૩,૦૦૦ કયતાાં લધુ ળબ્દો છે . ગુજયાતી રૃદઢપ્રમોગ
તલરુદ્ધાથી ળબ્દો , માણમલાચી ળબ્દો , ળબ્દવમ ૂશ ભાટે એક ળબ્દ લગેયે ભે છે

, કશેલતકોળ,

, તો ક્ષી અને લનસ્તત

તલમક ળબ્દકોળ ણ અશીં વાભેર છે . લી દુતનમાના કોઈણ તલબાગભાાંથી કેટરા રોકો ગુજયાતી
રેક્સવકોનનો ઉમોગ કયે છે તે ણ જાણી ળકામ તેલી ટેકનોરોજી છે .

જો તભે કોઈ ળબ્દ રખો અને જોડણી ખોટી શોમ કે ળબ્દ ખોટો રખ્મો શોમ તો તે ણ જાણી ળકામ છે .
ઉખાણાાં અને વાભાનમ જ્ઞાાાનના પ્રશ્નો , ક્રોવલડણ અને ક્સલક સલીઝ ભે છે એટરે કે ગુજયાતીનો આખોમ
ળબ્દવાગય અશીં એકઠો કયલાભાાં આવ્મો છે . લી જનવમ ૂશભાાં પ્રચલરત શોમ તેલા ળબ્દો ણ ળોધલાભાાં
આવ્મા અને ૯૩૦ જેટરા ળબ્દોનો રોકકોળ રોકબાગીદાયીથી એકઠો કયલાભાાં આવ્મો છે .
એક જભાનાભાાં ગુજયાતી ળબ્દકોળને ભાટે બગલદ્ગોભાંડનો ભદશભા શતો. એ બગલદ્ગોભાંડનુ ાં કામણ શલે
ગુજયાત રેક્સવકન દ્વાયા દડજજટર પોભણભાાં કયલાભાાં આલે છે .
આજના વભમભાાં પેવબ ૂક, ટ્લીટય, યુટયુફ, ગ ૂગર ્રવ લગેયેનો ફશોો ઉમોગ થામ છે . એના દ્વાયા ણ
ગુજયાતી રેક્સવકોન ગુજયાતી બાાનો અતલયત પ્રચાય કયે છે . એને તલતલધ ભોફાઈર એપ્્રકેળન આઈપોન,
બ્રેકફેયી અને એનરોઇડ ્રેટપોભણ ધયાલતા પોનભાાં ણ કામણ કયી ળકળે.
એક ભાત ૃબાાપ્રેભી ગુજયાતીએ આધુતનક ટેકનોરોજીભાાં ગુજયાતી બાાના એકેએક ળબ્દનો વભાલેળ કમો
છે . શ્રી યતતબાઈ ચાંદયમાનો ૯૦ લણની લમે ણ ભાત ૃબાા ભાટે એ જ રગન

, એ જ જુસ્વો અને એ જ

ઉત્વાશ જોલા ભે છે . ભાત ૃબાા ગુજયાતી આજે ગુજયાતી તલશ્વકોળ અને ગુજયાતી રેક્સવકોન જેલાાં કામોથી
ોતાનુ ાં ભસ્તક ગૌયલબેય ઉન્નત યાખે છે .
ક્ષણનો વાક્ષાત્કાય
તલશ્વના ભશાનામકોનો જયા તલચાય કયો. વોક્રેદટવ , અબ્રાશભ લરિંકન, આલ્ફટણ આઈનસ્ટાઈન કે ભશાત્ભા ગાાંધી
જેલા ભશાનામકોના જીલન ય દ્રક્ટ્ષ્ટાત્ કયીએ, તો ખ્માર આલળે કે એભણે ોતાના ધ્મેમની વપતા ભાટે
અતલયત અને અવાધાયણ જગ
ાં ખેલ્મો શતો. તલયાટ તળરાને બાાંગલા ભાટે તભે કયે રો એકવોભો પ્રશાય તેને
તોડી નાખે છે , ણ શુ ાં તો એનો અથણ એલો ખયો કે અગાઉ તભે કયે રા નવ્લાણુ પ્રશાયો વ્મથણ ગમા. ના , એવુ ાં
વશેજે મ નથી. તભાયા નવ્લાણુ પ્રશાયોને કાયણે તળરા અંદયથી એટરી ત ૂટતી યશી કે એકવોભાાં પ્રશાયને કાયણે
એના ટુકડે ટુકડા થઈ ગમા. જો નવ્લાણુ પ્રશાય કમાણ ફાદ વ્મક્સત તનષ્પતા ઓઢીને ફેવી ગઈ શોત તો

?

વોક્રેદટવ યાજકીમ તલયોધ જોઈને ચ ૂ થઈ ગમા શોત તો ? અબ્રાશભ લરિંકન એભની ગયીફી અને લાયાં લાયની
તનષ્પતાઓના આઘાતથી તનયાળ થઈને ભાિ લકીરાત કયતા યહ્યા શોત તો ? આઈનસ્ટાઈને લોનાાં લો
સુધી વાેક્ષલાદના તવદ્ધાાંતની ળોધભાાં ગાલાને ફદરે થોડા જ વભમે વાંકેરો કયી રીધો શોત તો

?

ગાાંધીજીએ દે ળની યાજકીમ , આધ્માજત્ભક અને આતથિક ગુરાભી જોઈને આઝાદી ભાટેન ુ ાં આંદોરન અબયાઈએ
ચડાલી દીધુ ાં શોત તો
આ ભશાનામકોની તલળેતા જ એ છે કે તેઓ તનયાળા

?
, તલયોધ અને તનષ્પતા વાભે ઝઝૂભતા યશીને દ્રઢ

વાંકલ્ અને પ્રફ ઈચ્છાળક્સતથી એનો વાભનો કયતા યહ્યા. દયણાભે એભણે શાડ જેલી વભસ્માઓને
ોતાના રોખાંડી ભનોફથી યાજજત કયી.
જેભને ઊંચા તળખય ય ફેવવુ ાં છે , એણે એની ગદાં ડીઓ ય આલતી યે ળાનીઓ ાય કયલાની શોમ છે .
આને ભાટે અથાગ પ્રમત્નની જરૃય છે અને ભશાનામકોએ પ્રમત્ન કયીને એ તવદ્ધ કયી ફતાવ્યુ ાં કે વ્મક્સત
જનભથી ભશાનામક ફનતી નથી , ણ વાંજોગો વાભે વતત ઝઝૂભીને અંતે તલજમ શાાંવર કયીને ભશાનામક
ફને છે .

ભનઝરૃખો
કેટરીક વ્મક્સતઓની લફભાયી એભના તન-ભન ય વલાય થઈ જામ છે , તો કેટરીક વ્મક્સતઓ સ્લમાં લફભાયી
ય વલાય થઈ જામ છે . અભેદયકાના પ્રતવદ્ધ ધાયાળાસ્ત્રી વેભ ઉનટયભેમયને કોરેજકાથી જ દભ અને
અતનદ્રાનો યોગ રાગુ ડમો શોલાથી આખી યાત જાગવુ ાં ડતુ ાં શતુ ાં

, યાં ત ુ એભણે ોતાની આ વ્માતધને

તલળેતાભાાં રટાલી નાખલા ભાટે થાયીભાાં ડખાાં પેયલલાને ફદરે અભ્માવ કયલાનુ ાં ળરૃ કયુ.ું દયણાભે
વીટી ઓપ નય ૂમોકણ કોરેજના તેજસ્લી તલદ્યાથી તયીકે ાંકાલા રાગમા. એ છી લકીરાત ળરૃ કયી અને દભ
અને અતનદ્રાથી થતી અકાભણને ભ ૂરીને તલચાયુું કે કુદયત તો એની યીતે ભાયી કાજી રેળે

, છી ઓછી

ઊંઘની દપકય ળી

?

આથી એભણે વખત કાભ કયલા ભાાંડયુ ાં અને ફીજા યુલાન લકીરો ઉંઘતા શોમ

, ત્માયે વેભ કામદાળાસ્ત્રનાાં

ુસ્તકો લાાંચતા શોમ! ૨૧ લણની ઉંભયે એ જભાનાભાાં ાંચોતેય શજાય ડોરયની યકભ કભાતા શતા અને ઈ.વ.
૧૯૩૧ભાાં તો એભને અભેદયકાના કાન ૂની ઈતતશાવભાાં કેવ રડલા ભાટે દવ રાખ ડોરયની યકભ અને તેમ
યોકડભાાં ભી

,

જે એક તલક્રભરૃ શતી.

વેભ અતનદ્રાના વ્માતધને કાયણે અડધી યાત સુધી લાાંચતા અને ાછા લશેરી વલાયે ાાંચ લાગે ઊઠીને
રખલાનુ ાં ળરૃ કયી દે તા. ફીજા રોકો શજી થાયીભાાંથી ઊઠીને દદનચમાણનો પ્રાયાં બ કયે
દદલવનુ ાં કાભ  ૂણણ થઈ જતુ ાં ! જજિંદગીભાાં એભને ક્યાયે મ ગાઢ તનદ્રા આલી નશીં

, ત્માયે વેભનુ ાં આખા

, તેભ છતાાં ૮૧ લણન ુ ાં

તાંદુયસ્ત આયુષ્મ બોગવ્યુ.ાં જો અતનદ્રાની અકાભણથી અળાાંત થઈને વતત લચિંતાતુય યહ્યા શોત , તો આટલુાં
રાબુ,ાં સ્લસ્થ અને વપ જીલન જીલી ળક્યા ન શોત.

