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યાજ ગોસ્લાભી
બ્રેકગગિં વ્ય ૂઝ
રતિા ચંદરરયા: અને ભાષા જીવી ગઇ...
ુ રાિી ભાષાને બચાવવાના કોઇ દાવા તવના રતિા
ગજ
ચંદરરયાએ જે અભ ૂિપ ૂવવ કામ કરી બિાવ્ ંુ છે િે ભારિની
એકેય ભાષામાં થ્ ંુ નથી.
હ ું તો વુંન્માવ આશ્રભભાું પ્રલેળી ચ ૂકમો છું. રેખક,
વાહશત્મકાય કે કવલ ફની ળકમો નથી, ણ હદરના
ઊડાણથી ગજયાતી બાાને ચાશનાયો પ્રેભી ફન્મો છું. તેલી
લાહશમાત લાતો વાભે આ વામફયનેટના જભાનાભાું
આણ ું આ ગજયાતી રેહકવકોન એક અવયકાયક, ળાશ્વત
ઉામકાયક પ્રદાન ગણાય ું છે . ચીવ લયવની ભશેનત,
ાુંત્રીવ રાખથી લધ ળબ્દો, વલશ્વબયભાુંથી કર ચારીવ
રાખ રોકો અને યોજના ત્રણ શજાય રોકોની મરાકાત.
ગજયાતી પ્રજાને ભશેણ ું શત ું કે, તેને બાા અને સ્તકોભાું યવ નથી, ળબ્દકોળોભાું તો જયામ નશીં!
ણ આ આંકડા જોતા શલે કોણ કશી ળકે ભાયી ભાત ૃબાા ગજયાતી ભયલા ડી છે ?'
૨૦૧૦ભાું ચતથથ વલશ્વ ગજયાતી વભાજના વુંભેરનભાું યવતરાર ચુંદહયમાએ આ ળબ્દો કશેરા.
ગજયાતી બાાની ગુંગોત્રીને ઇન્ટયનેટની જટાભાું ઉતાયનાયા ૯૧ લથના આ ળબ્દ-વાધકન ું ૧૩ભી
ઓકટોફય, ૨૦૧૩ના યોજ અલવાન થઇ ગય.ું

જે રોકો નલા છે એભના ભાટે ગજયાતી રેહકવકોન એટરે ગજયાતી ળબ્દકોળન ું ઇન્ટયનેટ અથલા
હડજજટર સ્લરૂ. અશીં તભને ગજયાતીથી ગજયાતી ળબ્દ અને અથથ ગજયાતીથી અંગ્રેજી ળબ્દ,
અંગ્રેજીથી ગજયાતી ળબ્દ, ગજયાતી વથવોયવ, ગજયાતી વલરદ્ધાથથ ળબ્દ અને ગજયાતી રૂહઢપ્રમોગ
કોમ્પ્યટય ય હકરક કયલાથી ભે છે . જે ગજયાતીઓ ઓન રાઇન રખે-લાુંચે છે એભના ભાટે આ
એક અત્મુંત વય અને ઉમોગી સવલધા છે . તેને ઓપ રાઇન ણ લાયી ળકામ છે . તેની વીડી
ઉરબ્ધ છે . શલે એની ભોફાઇર એપ્્રકેળન ણ આલી છે .
વાદી બાાભાું, ગ ૂજયાત વલધાીઠના ળબ્દકોળ અને જોડણીકોળ, કે.કે. ળાસ્ત્રીના , ાુંડયું ગ દે ળાુંડેના
ગજયાતી-અંગ્રેજી અને અંગ્રેજી-ગજયાતી ળબ્દકોળ, નયશહય બટ્ટના ગજયાતી વલનમન ળબ્દકોળ,
પ્રફોધ ુંહડતના પોનેહટક એન્ડ ભોપે વનક હિકલન્વી ઓપ ગજયાતી રેંગ્લેજ, ળાુંવતરાર ળાશના
વલરદ્ધાથથ ળબ્દકોળ તથા ઇશ્વય દલેના વથવોયવભાુંથી કેટરીક વાભગ્રી અશીં ઉરબ્ધ છે . એભાું શલે
નો વભાલેળ થમો છે જે ૨.૮૧ રાખ ળબ્દો, ૮.૨૨ રાખ અથોઅને ૯૨૦૦ ાનાઓનો ગજયાતી
બાાનો અદ્ભુત ગ્રુંથ છે .
ળબ્દકોળ અને બગલદ્ગોભુંડને હડજજટર રૂભાું રઇ જલાન ું કાભ કયું છે આ યવતરાર ચુંદહયમાએ.
ટેકનોરોજી વાથે તારભેર યાખલાન ું ગજયાતી બાાભાું રખતા રોકોને અઘરું ડત ું શોમ ત્માયે
યવતરાર ચુંદહયમાએ, એભના ળબ્દોભાું, વુંન્માવના ડાલ ઉય આલીને વભગ્ર ગજયાતી બાાને
ટેકનોરોજીના સય શાઇલે ય મ ૂકલાન ું કાભ કયું છે તે એભને વલામા ગજયાતીઓની ધઆ
ું ધાય
માદીભાું મ ૂકે છે .
ઘણીલાય આણી ાવે જે ન શોમ એના અબાલભાુંથી વાશવ ેદા થત ું શોમ છે . જે કાભ એકેમ
ગજયાતીને કયલાન ું ન તો સ ૂઝ્ ું કે ન તો ગમ્પય ું તે કાભ મ ૂ નાઇયોફીભાું જન્ભેરા-ઊછયે રા
યવતરારે કય.ું ત્માુંની વનળાભાું એ એક વલમ તયીકે ગજયાતી ળીખેરા અને ચીવેક લથની ઉભયે
બાયત આલેરા ત્માયે જૂના યે વભિંગ્ટન ટાઇયાઇટય ય ગજયાતી ટાઇવિંગ ળીખેરા.
યવતરાર ચુંદહયમા અને ગજયાતી રેહકવકોનની કશાની ટે કનોરોજજકર ઇનોલેળનની કશાની છે .
ગજયાતી બાાને ફચાલલાના કોઇ દાલા વલના યવતરાર ચુંદહયમાએ જે અભ ૂત ૂલથ કાભ કયી
ફતાવ્ય ું છે તે બાયતની એકેમ બાાભાું થય ું નથી.

ગજયાતી બાાને ટાઇ યાઇટય ય ટાઇ કયલાના તકનીકી આનુંદભાુંથી એભનાભાું બાાન ું ભ ૂત
ધ ૂણય ું શળે. જેનો છટકાયો ગજયાત રેહકવકોનભાું આલીને થમો. યવતરાર ચુંદહયમા વલળે વભત્રરેખકોએ છાાઓભાું, વાભવમકોભાું, બ્રોગ્વભાું ઘણ ું રખય ું છે . ગજયાતી રેહકવકોનની વાઇટ ઉય
ણ એભની અને રેહકવકોનની કશાની ઉરબ્ધ છે . છતાું એક હયકે:
ચુંદહયમા હયલાય આભ તો જાભનગયનો ણ એ લખતના ગજયાતીઓની જેભ ધુંધાથે દહયમા ાય
લવેરો. આજે ચુંદહયમા હયલાયના અનેકાનેક ઉધોગો વલવલધ દે ળોભાું પેરામેરા છે અને એભાું
યવતરાર ચુંદહયમાની ણ વુંડોલણી ખયી જ. છતાું, બાા પ્રત્મે એભને વલળે પ્રેભ. યે વભિંગ્ટન
ટાઇયાઇટય ય ટાઇવિંગ ળીખમા છી એ ાછા આહિકા ગમા અને ધુંધાભાું યોલાઇ ગમા.
ધુંધાની બાા અંગ્રેજી એટરે ગજયાતીનો ઉમોગ શાુંવવમાભાું જતો યાોો.
એક મરાકાતભાું યવતરાર કશે છે , ટાઇવિંગની ટે કનોરોજીભાું એ વભમે ભેન્યઅર ટાઇયાઇટયના
સ્થાને ઇરેકટ્રોવનક ટાઇયાઇટયની નલીનતા આલેરી. યવતરારને ત્માયે વલચાય આલેરો કે ગજયાતી
ભેન્યઅર ટાઇયાઇટયને ઇરેકટ્રોવનક ટાઇયાઇટયભાું તફદીર કયામ? કયામ તો ખરું ણ થય ું નશીં.
યવતરારે રગબગ ફે લથ સધી ટાઇયાઇટય ફનાલલાની કુંનીઓ વાથે ભાથાકૂટો કયીને એ
પ્રમાવ ડતો મ ૂકમો.
એ છી જેને થ્રેળોલ્ડ કશેલામ તેલા કોમ્પ્યટય યગની ળરૂઆત થઇ અને એભાું બાાને રઇને ખાસ્સ ું
ઇનોલેળન ળરૂ થય ું. યવતરારને મ ૂ તો ઇરેકટ્રોવનક ગજયાતી પોન્ટ ફનાલલા શતા અને
કોમ્પ્યટયની ટેકનોરોજીભાું એ કાભ આવાન નજય આલલા રાગ્ય.ું આણે આજે જેની ભાા જીએ
છીએ તે એર અને આઇફીએભ વાથે યવતરારે તે લખતે આ ળકમતાની ચચાથ કયે રી. બાયતભાું
તાતા અને ત્ર-વત્રકાઓ ભાટે પોન્ટ ફનાલનાય રાઇનો ટાઇ ત્માયે દે લનાગયી અને ગજયાતી
ભોડેર ફનાલલાભાું વ્મસ્ત શતા તેભની વાથે ણ યવતરારે લાટાઘાટો કયે રી.
એભાું યવતરારનો બત્રીજો અભેહયકાથી એર ભેહકન્ટોળ કોમ્પ્યટય રાવ્મો અને યવતરારે એક િેન્ચ
ભહશરાની ભદદથી અમક ગજયાતી મ ૂા ોાય એના ય ટાઇ કમાથ . યવતરાર કશે છે , એર
ભેહકન્ટોળલાા એભને બાલ આતા ન શતા એટરે યવતરારે તો એરભાું કાભ કયતા શોમ એલા
ગજયાતીઓને ણ ટે ગરપોન હડયે કટયીભાુંથી ળોધી કાઢેરા!

એ લખતે એભને ખફય ડી કે  ૂનાભાું ફે યલાનોએ હશન્દી સ્ેગરિંગ ચેકય ફનાવ્ય ું છે . યવતરાર
એભને ભલા  ૂના શોંયમા. ફુંને જણાને ગજયાતી સ્ેર ચેકય ફનાલી આલા તૈમાયી ફતાલી.
ણ એભાું ગજયાતી ટાઇ કોણ કયી આે? ગજયાતીભાું સ્ટાન્ડડથ કી-ફોડથ તો શત ું નશીં અને મફ
ું ઇભાું
કોઇ એના ભાટે તૈમાય ન થામ. અંતે યવતરારે જાતે જ (આ મ ૂલે જ સ્લગે જલામ, એભ તેભણે
કશેલ)ું એ કાભ ળરૂ કય.ું મફ
ું ઇના ગજયાતી વભાચાયત્રના ફે ાટટાથ ઇભ કુંોઝય, યવતરારનો
વેક્રેટયી, ફે ડ્રાઇલય અને ફીજા ફે ત્રણ બેગા થઇને ગાુંધીજીના ગખસ્વાકોળ અને વાથે ગજયાતી
જોડણીકોળને કી-ફોડથ ભાું ઉતાયલા રાગ્મા!
ગજયાતી રેહકવકોનની ળરૂઆત આ યીતે થમેરી. યવતરારે કશેલ,ું
ગૌયલ થય ું? યવતરારના અલવાન છી ગજયાતી રેહકવકોનની વાઇટ ય કેટરાક ગૌયલુંતા
ગજયાતીઓની શ્રદ્ધાુંજગર.
જગદીળ જોી: નાનણભાું કોઇ સ્લગથસ્થ થામ ત્માયે વભજાલલાભાું આલત ું કે બગલાનને એભની
જરૂય શતી. શલે જમાયે અભને ગજયાતી રેહકવકોનના ટે કા લગય ચારત ું નથી ત્માયે ઇશ્વયને એભની
ળી જરૂય ડી શળે?
યીટા કાભદાય: હ ું ૭ લથથી વેકન્ડયી સ્કૂરભાું બણાવ ું છું અને ચાય લથથી ભાયા વલધાથીઓ ભાટે
ગજયાતી રેહકવકોન લારું છું.
ગોાર ઠક્કય: એક જ સ્થે તભને બગલદ્ગોભુંડ, વાથે જોડણીકોળ, રોકકોળ, ૪૫ રાખ ળબ્દો,
કશેલતો, વથવોયવ, રેહકવકોનની એ, કશેલતોની, યભતની એ અને જાાનીવ-ચાઇનીઝથી
ગજયાતી હડ ોાનયીની એ ભે એવ ું કાભ કોઇણ બાયતીમ બાાભાું થય ું નથી.
જોવેપ યભાય: ગજયાતી રેહકવકોનના આયું બથી જ આ લેફવાઇટનો ભેં બય ૂય રાબ રીધો છે .
રગબગ યોજ આ વાઇટનો ઉમોગ કયીને ભાયા રેખનકામથને આખયી ઓ આતો યાોો છું.
પ્રદી: જમાું જમાું લવે ગજયાતી ત્માું ત્માું લવે ગજયાત... જમાું જમાું લવે ગજયાતી રેહકવકોન, ત્માું
ત્માું લવે યવતરાર...

