
વ�સ��ર ��વ�ધ
 અન વ�પ�લ��મ�� સ�થ� સમ �દ ગ�જર��� ક�ષન� પશસ
 પ�ર�ભ 
ભગ�દ�મ�ડલ

આજથ� દસ �ષ' પર,  'ક�મ�ર'ન� ૭૩મ� અકમ�� અમ જન� ��
�ર1ન� ન2ધ લ�ધ� હ�� �  
'ગ2ડળક�ષ'ન� પહ6લ� ગ�થ ગ
� �ષ'ન� આખર6 'ભગ�દ�મ�ડલ'ન� ન�મથ� બ�હ�ર પડ:� છ.  અમ�ર1 એ 
ન2ધમ��, એ �ખ�ન� એન મ�ટ6ન� ��
�ર1 જ�ઈન, એન 'ગ�જર��� ભ�ષ�ન� શબદ-શ�મ�ર1ન� સમથ' પ
તન' 
�ર1ક6 અમ ઓળખ�વ
� હ�� એ વ�ધ�ન, સ�ખ
� �મજ ગ�ણ�ત� બ�નન� દ� ષKટએ, સ�ચ�� પડM�� છ એમ આ 
ગ�થ જ���� જણ�
 છ. ગ�જર��� ભ�ષ�ન� સ�' ક�ષ�મ�� વ�સ��ર, વ�પ�લ�� અન ��વ�ધ
ન� દ� ષKટએ આ ક�ષ 
મ�ખર6 આ��� લ�ગ છ. 

હહOદન� અન
 ભ�ષ�ઓન મ�ક�બલ સ�પ Qણ' ભ�ષ�ક�ષન� ગ�જર��ન� દ�હરદ
 નમ'દન�� પહ6લ�� ધ
�ન 
ખUચW�� ન એણ એકલ હ�થ ૨૫,૨૬૮ શબદન� 'નમ'ક�ષ'  રચ
� પછ1,  �મ�� ઉતર�તર વ�ક�સરપ છલલ� 
ગ�જર�� વ�દ�પ�ઠન� ૫૭,૦૦૦ શબદ���ળ� 'સ�થ' જ�ડણ�ક�ષ'  પકટ થ
� ત
�� સ �ધ�મ�� શ� લલલ�ભ�ઈ 
પટ6લ ,ૢ ગ�જર�� �ન�'ક�લર સ�સ�એટ1 �ગર6ન� થ�ડ�ઘણ� ક�ષ બહ�ર પડ1 ગ
�; પણ ઘરગથi�, �ળપદ� 
લ�કભ�ગ
 અન પ��વ�ક શબદ�એ એમ��ન� ક�ઈ ક�ષક�રન�� ઝ�ઝ� ધ
�ન નહ�ત�� ખUચW��. ગ2ડલન� મહ�ર�જશ� 
ભગ��વસOહજન એ નW Qન�� �ષp પહ6લ��થ� ખ Q�ચ�� લ�ગ� હ�� ન ૧૯૨૯થ� �� એન� પ Qવ�u મ�ટ6 સ�
� ક�મ 
લ�ગ� ગએલ�. એન� પહરપ�કન�� પહ6લ�� ફળ હમણ�� આપણન મળW�� છ. 

�ન� ન�મ 'ભગ�દ�મ�ડલ'થ� પ��� થ�
 છ �મ, એ પવ �વતન� આદ પણ�� અન પધ�ન સ�પ�દક 
મહ�ર�જશ� ભગ��વસOહજન� ન�મ�ઘ' સ�થ, 'ગ�'  એટલ ��ણ� એ શબદ�થ' ઘટ���ન 'ગ�-મ�ડલ' શબદન� 
સમ�સ ક
p છ. ઉપર���, 'ગ�મ�ડલ'મ�� ગ2ડલન� ન�મન� પણ ધ�વન રહ6લ� છ. એ ર1� અપ�એલ�� આ ન�મ 
એ ક6�ળ દ� ન
ન
�� વશKટ�ચ�ર ખ��ર ક6 મહ�ર�જશ�એ આ�� મહ�ભ�ર� ક�
'ન આપલ� ર�જ
�શ
ન� 
ઋણભ�ર દશ�'��� ખ��ર નથ�, પણ એન� પ�છળ એમન� પ���ન� અગ� જહ6મ� અન ખ�� રહ6લ�� છ. 
અન �ન� પ��વ� એટલ� જ હક1ક� પરથ� થશ ક6 'ભગ�દ�મ�ડલ'ન� શરઆ� એમણ પ��,  ક�ઈપણ 
ક�ષમ�� પવસદ નહહ થએલ� એ�� ૧૫,૦૦૦ ન�� શબદ� આપ�ન કર1 હ��. �ઓશ�એ પ���ન� 
�દદ�સ�, 
ખડQ�� અવધક�ર1ઓ ન�કર� આહદ સ�થન� ���ચ��, દરબ�ર1 ક�મક�જ, �મજ ત �મ�ર� �થ� ��'મ�નપત� 
�ગર6ન� ��ચનમ��થ� અનક ન�� શબદ� એકઠ� ક
�' છ.  ઉપર���,  આજ �ષpથ� ક�ષન�� ક�
' �ઓશ�એ 
વનત
વન
મ �ર1ક6 સ��ક�W�} છ, �ન�� પ�ફ જ� જ�એ છ અન �ન� શબદ�થ' �થ� વ��રણ વશKટ અન સ�દ� 
ર�ખ��ન� પ���ન� અગ� આગહ હ���થ� એમ�� ઝ�ણ�ટભ
�' સ �ધ�ર� જ� કર6 છ. 

�બસટર ઑકસફડ' �ગર6 જણ��� મ�ટ� ક�ષ�ન� કદન�� ૮૩૯ પ�ન��ન� આ દળદ�ર પહ6લ� ગ�થમ��  
'અ' અન 'અ' એ બ જ અકર�ન� ક�લ ૨૪,૭૨૧ શબદ�, ૪૮,૦૧૯ અથp અન ૧,૦૨૮ રહ�પ
�ગ� આપલ� છ. 
આપણ� શબદસમ �દદન� એ એક ક�ષખ�ડ પરથ� જ ખ
�લ આ�� જશ. જબર1 એટલ� જ જબ આપન�ર1 એ 



જહ6મ� એ પણ બ���� આપ છ ક6 આપણ� ભ�ષ�ન� પ
�ગનથ�ઓ �� લ�ક��ણ�મ�� જ રહ6લ� છ.  �ન �� 
જ�પનપત કહ6 છ � મ�જબ �ન સ�'ગ�હ1 બન���� �મ�� ભ�લ,  દ�બળ�,  �ળ�વ�
�,  ��ઘર,  આહ1ર, 
વમ
�ણ� �ગર6 �ળપદ1 ક�મ�મ�� �પર��� શબદ�ન� પણ સ�ગહ થ
� છ. �દ���, વ�જ�ન, ��દક, રસ�
ણ 
પ�ણણશ�સ, જ�ત �શ�સ, 
ષKટશ�સ, ખગ�ળ, ગણણ� �ગર6 શ�સ�ન� �મજ ધમ'પ�ર�ણ�ન� પહરભ�ષ� ઉપર��� 
પ��વ�ક, ર�, ગ�મ
 �થ� ગ�થ અન જવ� �ગર6ન લગ�� શબદ� �થ� �મન� સ�ક6�શબદ� પણ સ�ઘર�
� છ. 
દસ���જ�, ત �મ�ર�, જQન� લખ�, ચ�પડ�, લ�કગ�� �થ� નરવસOહ-ભ�લણથ� મ��ડ1 અ��'ચ�ન W�ગન� વ�વ�ધ 
સ�હહત
મ�� આ�લ� શબદ�ન�� સ�કલન આ ક�ષમ�� થW�� છ. આમ, વW�તપવત વ
�કરણ અન ઇવ�હ�સ સ�થન� 
બ લ�ખ શબદ� જમ�� એકવત� થ
� છ એ�� એ સ�ગહન� આટલ� જ દળદ�ર બ�જ ચ�ર6ક વ�ભ�ગ� પકટ 
થન�ર છ. આટલ� મહ6ન� અન દવ
ન� ભ�ગ ��
�ર થએલ� આ સમ �દ ક�ષ જ�નપચ�રન� શ�ભ આશ
થ� 
પર�ઈન મ�ત છપ�મણ� અન ક�ગળન� પડ�ર ક1મ� આપ��ન� આશ
 છ એ બ�ન� આ 
�જન�ન �ધ� 
સત �ત
 બન�� છ.  ગર�� ગ�જર��ન� ��ગથ'હકર1ટ બન� રહ6��ન� ગ�ણ�ત� આ ક�ષમ�� છ જ.  અન 
ગ�રરણગર�ન� એ ણચર�જ� સ�� મ�ટ6 અમ મહ�ર�જશ� ભગ��વસOહજન�� અણભ��દન કર1એ છ1એ. 

 ‘ક�મ�ર’ મ�વસકન� મ ૧૯૪૦ન� સળ�ગ અક ૧૯૭મ��થ� સ �કણલ� અશ..સ�ભ�ર 
( લખ�ણન� મ Qળ જ�ડણ� 
થ��� જળ�� છ ) 

સ�જન
 :  આ લખ ��શન� મ�હ1�� અન લખન� પ�ન��  -  ક�મ�ર-ક�શ rameshbshah.wordpress.com  ન� રચવ
�� 
સ�ર�ન� શ� રમશ શ�હ shahrameshb@gmail.com �રફથ� અમન મળ
�� છ �મન� સહ
�ગ બદલ અમ �મન� 
આભ�ર1 છ1એ... 
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