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ગમા અઠલાડડમે, યતતરાર ચંદડયમાનો દે શતલરમ થમો.
જૈન શ્રેષ્ઠી તયીકે અનેકતલધ વાભાજજક પ્રવ ૃતિઓભાં તેઓ
વંકામેરા શતા, યં ત ુ આણે અશીં ભાત્ર ઇન્ટયનેટ અને
ગુજયાતી બાાના વંદબે એભનુ ં પ્રદાન પયી માદ કયી
રઈએ.
જમાયે ગુજયાતીભાં કમ્પ્યુડટિંગ ભાટે યુતનકોડ ળબ્દ તો શજી
જન્મ્પમો જ નશોતો અને ગુજયાતી ઇરેકટ્રોતનક
ટાઇયાઇટયનુ ં ણ અસ્તતત્લ નશોત,ુ ં છે ક ત્માયે એક
વ્મડકતએ આલનાયી ેઢી ભાટે જભાનાને અનુરૂ એલી
કોઈક યીતે, અત્મંત વભòદ્ધ ગુજયાતી બાાના અગણણત
ળબ્દોને સુરબ કયી આલાનુ ં તલ્ન જોયુ.ં જે એણે લીવ
લષની ભશેનત છી ાય ાડયુ.ં
રંડનભાં લવેરા અને નાભે લધુ જાણીતા થમેરા આ ગુજયાતી ઉધોગતતએ શેરાં ગુજયાતી
ટાઇયાઇટયને ઇરેકટ્રોતનક તલરૂ આલાની ભથાભણ કયી. એભાં તનષ્પતા ભી. કમ્પ્યુટયનો
જભાનો ધીભે ધીભે ઊગી યહ્યો શતો ત્માયે એર અને આઇફીએભ જેલી કંનીઓ અને તલશ્વબયની
કેટરીમ યુતનલતવિટીના બાયતીમ બાાભાં યવ રેતા બાાતલદોનો તેભણે વંકષ વાધી જોમો, ણ
ડયણાભ શ ૂન્મ. છી એક ફ્રેન્ચ તનષ્ણાતે અયે ણફક બાાભાં કયે રો પ્રમોગ ગુજયાતી ભાટે અનાલી
જોમો અને કંઈક વપતા ભી.
આજે યતતકાકાના પ્રમાવો ગુજયાતીરેડકવકોન અને બગલદ્ગોભંડની લેફવાઇટ અને ભોફાઇર એ્વ

તલરૂે ઊગી નીકળ્મા છે . ગુજયાતીભાંથી ગુજયાતી, ગુજયાતીભાંથી ઇંગ્લરળ, ઇંગ્લરળભાંથી ગુજયાતી
અને ડશન્દીથી ગુજયાતી એભ ચાય ડડકળનયી ઉયાંત વાથષ જોડણીકોળ, બ ૃશદ ગુજયાતીકોળ, તલનીત
જોડણીકોળ, ગુજયાતી ળબ્દાથષકોળ (એટરે કે તથવોયવ, જે તપ્રન્ટભાં અપ્રા્મ છે ), કશેલતકોળ,
રૂડઢપ્રમોગ અને કશેલત વંગ્રશ, કશેલત ભંજૂા અને આખેઆખો બગલદ્ગોભંડ લગેયે ફધુ ં જ
યુતનકોડભાં શલે ઉરબ્ધ છે . બાયતની ફીજી કોઈ બાા આટરી વમદ્ધૃ દ્ધ વાથે ડડજજટર તલરૂભાં
ઉરબ્ધ નથી.
આ વમ ૃદ્ધદ્ધ એટરે કેલી એ ણ જાણી રો. વાભાન્મ યીતે આણે યોજફયોજની લાતચીતભાં દોઢથી
ફે શજાય જેટરા ગુજયાતી ળબ્દોનો ઉમોગ કયી ળકીએ છીએ, ત્માયે ૧૯૪૦ભાં શેરી લાય પ્રકાતળત
થમેરા બગલદ્ગોભંડ ગ્રંથભાં ૨.૮૨ રાખ ળબ્દોની કુર ૮.૨૨ રાખ ળબ્દોભાં અત્મંત તલતતòત
વભજ આલાભાં આલી છે ! ગોંડર યાજમના એ વભમના ભશાયાજા બગલદ્ તવિંશજીની પ્રેયણાથી,
લોની ભશેનતથી કુર નલ બાગભાં આ દદાય ગ્રંથ તૈમાય થમો, ણ શેરી આલòતિની ભાત્ર
૫૦૦ પ્રત છાઈ શતી, જે ૧૯૫૮ સુધીભાં તો અપ્રા્મ ફની ગઈ. એ છી રગબગ કોઈ પ્રકાળક
એની ુન: આવ ૃતિની શાભ બીડલા તૈમાય નશોતા ત્માયે યાજકોટના પ્રલીણ પ્રકાળને ૧૯૮૭ભાં અને
છી ૨૦૦૮ભાં આ દુરષબ ગ્રંથ પયી રોકોના શાથભાં મ ૂકમો. (છી વાડા વાત શજાય જેટરા
રૂતમાની તપ્રન્ટ આવ ૃતિની ડડજજટર આલòતિ પ્રલીણ પ્રકાળને ઇન્ટયનેટ ય ણ ઉરબ્ધ કયી તન:શુલ્ક!)
ગુજયાતીરેડકવકોન ય આ વાભગ્રી વં ૂણષણે યુતનકોડભાં ઉરબ્ધ ફની એટરે કે એભાંન ુ ં ફધુ ં જ
વચેફર ફન્યુ.ં રખીને વચષ કયો એટરે ગ્રંથનાં વંખ્માફંધ ાનાઓ સુધી તલતતયે રી નભષદા વંફતં ધત
ભાડશતીનો ખજાનો ખ ૂરે, જેભાં નભષદાના તીયે આલેરાં વેંકડો તીથષ અને નભષદાનાં શજાય નાભ ણ
જાણલા ભે !
આ જ્ઞાનકોળભાં વાડશત્મ, તલજ્ઞાન, વભાજ, વ્મડકત, ઇતતશાવ, ભ ૂગો, ખગો, વ્માાય, આયુલેદ,
તળલ્ળાસ્ત્ર, અથષળાસ્ત્ર, ન ૃત્મ, વંગીત, યવોઈ, શુખ
ં ી, યોગ, મોગ લગેયે તભાભ તલમો આલયી
રેલાભાં આવ્મા છે . ગુજયાતી બાાના કુર ૨૮,૧૫૬ રૂડઢપ્રમોગો ને ૧૦,૦૦૦ જેટરી કશેલતોનુ ં
અાય લૈતલઘ્મ ણ આ કોળભાં આણી વભક્ષ છત ું થામ છે !
ગોંડરના ભશાયાજાને ગ્રંથ તૈમાય કયતાં ૨૬ લષ રાલમાં શતાં. યતતકાકાને ગુજયાતી રેડકવકોનની
શેરી આવ ૃતિ તૈમાય કયલાભાં ૨૦ લષ રાલમાં શતાં અને એ અનુબલ છી, બગલદ્ગોભંડરનુ ં કાભ

૧૧ ભડશનાભાં  ૂણષ કયી ળકાયુ!ં તેભના પ્રમાવોએ શલે ગુજયાતી બાાને ડડજજટર દુતનમાભાં તલશ્વની
પ્રમુખ બાાઓની શયોભાં મ ૂકી દીધી છે .
ડડજજટર તલરૂભાં ગુજયાતી બાાવમદ્ધૃ દ્ધ જોમા છી ડશન્દી બ્રોલવભાં રોકોએ એભની બાાભાં
આલી સુતલધા નથી એલો અપવોવ વ્મકત કમો છે . ગુજયાતીનાં એટરાં વદ્ભાલમ કે બાા પ્રત્મેની
આલી રગન ધયાલતા વજજન તો એને ભળ્મા જ, ણ આજની ટેકનોરોજી વાથે એનો ભે ફેવાડી
આલાનું અતત કડાકૂટબયુું કાભ કયનાયી ટે કનો ટીભ ણ ભી! શલે વભગ્ર ગ્રંથ યુતનકોડભાં તૈમાય
થમો શોલાથી એક વયખા પ્રાવલાા ળબ્દો ળોધલા કે પ્રાયં બ અને અંતના અક્ષયો વભાન શોમ એલા
અક્ષયો ળોધલા જેલાં કાભ ણ આંખના રકાયે ળક્ય ફનળે.
તભાયાં વંતાનો અંગ્રેજી ભાધ્મભભાં બણતાં શોમ અને લેફતટય ડડક્ળનયી કે ઑક્વપોડષ ના
એન્વાઇક્રોીડડમાને જ  ૂજતાં શોમ તો એકલાય તેભને આ ગુજયાતી ગૌયલના દળષન ણ કયાલજો
! આણી વાભાન્મ લાતચીતભાં ણ ઇંગ્લરળ ળબ્દોનુ ં પ્રભાણ લધત ુ ં જામ છે ત્માયે બાા ભયી યશી
છે એલી ભયણોક મ ૂકીને ફેવી યશેલાથી કંઈ ન લે . બાાને જીલતી યાખલી શોમ તો જે યીતે
રોકોના જીલનનો અંતયં ગ બાગ ફનલા રાગી શોમ એ જ યીતભાં બાાની ફાયીક ખ ૂફીઓ રોકો
નજીક મ ૂકામ, તો એની અવય થમા તલના યશે નશીં. યતતકાકાએ લો શેરાં આ મુદ્દો ાયખ્મો અને
એને વાંગોાંગ અભરભાં ણ મ ૂકી જાણ્મો
જેભણે ગુજયાતીને અભય ફનાલી!
વામફય વપય
ડશભાંશ ુ કીકાણી

