Gujarati Language’s Pride

B H AS H O W
GVA CASE
DG
OF
WO OMAN
RDS
DA
Page

L

ભગવદ્ગોમ(ડલ

www.bhagvadgomandal.com

9

Bhagvadgomandal is the biggest and the most prolific work in Gujarati. Visionary Maharaj
Bhagvadsinhji of Gondal gifted the original Bhagvadgomandal to the world after 26 years of
scientific and detailed work. This encyclopedic dictionary is a cultural milestone of Gujarati
language.
Ratilal Chandaria's Gujaratilexicon Team has digitized Bhagvadgomandal and created its
digital avatar. The aim is to showcase the richness of such an indispensable resource for experts
and lovers of Gujarati language. It is a treasure of knowledge and every Gujarati's pride.
Explore It!

Key Features
Cultural Landmark of
Gujarati Language
Comprehensive, Scientific
a n d R i c h Tr e a s u r e O f
Knowledge
2.81 Lakh Words, 8.22 Lakh
M e a n i n g s , 2 6 Ye a r s O f
Devotion, 9200 Pages - All At
Single Click Now
Indispensable Resource For
Everyone
Av a i l a b l e I n O r i g i n a l
Animated And Digital Form on
Internet & CD
Fully Unicode
Free
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Bhagvadgomandal - Jewel of Gujarati Language !
I do not have the caliber to write the
foreword. I am fascinated by your
courageous act. I believe this work will
be a great service to our mother
tongue.
Mahatma Gandhi

(In response to request to write a preface for
The above statement highlights the significance of Bhagvadomandal as a matchless work
of Gujarati language.
Bhagvadgomandal is the biggest and the most prolific work in Gujarati. Visionary Maharaj
Bhagvatsinhji of Gondal gifted the original Bhagvadgomandal to the world after 26 years of
scientific and detailed work. This encyclopedic dictionary is a cultural milestone of Gujarati
language.
His Highness Shri Bhagvatsinhji Maharaj of Gondal had spent 26 years on this Himalayan
Project. He has left his indelible mark on the footprints of time, not only as a great royal,
but also as a great social and literary contributor. He has played a pivotal role in promoting
Gujarati language at the global level. Shri Bhagvadsinhji has created this magnum opus
treasure encyclopedia by devoting an unimaginable period of 26 productive years and
religiously scrutinizing and researching Gujarati language's rich vocabulary. Even today,
the literary world salutes him for the creation of Bhagvadgomandal.
Bhagvadgomandal is derived from the two words - Bhagvad and Gomandal.
Bhagvad means Bhagvatsinhji, large, prosperous, storehouse of knowledge, inspired
by God, great
Gomandal means lexicon, dictionary, encyclopedia, Gondal.
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Thus Bhagvadgomandal means:
✴
Bhagvatsinhji's Dictionary
✴
Large Dictionary
✴
Rich Encyclopedia
✴
Treasure of Knowledge
✴
God Inspired Extensive Speech
✴
Greatness of Gondal
Bhagvatsinhji's devotion and love for the language was reflected in his preference for
Gujarati language and words instead of English in courts, office and correspondence work.
Everyone experience the need for a comprehensive and rich Gujarati dictionary. However,
this burning deficiency was not met for a long time. But Maharaj Bhagvatsinhji was made
of a different values and ethic. Since he did not find any good dictionary, he himself started
working on collecting new words in the year 1915. During the creation of this work, all the
rules of the Jodanis (spellings / joining) have been religiously followed.
He researched not only reliable books, important publications, novels, poetry collections
but also newspapers, periodicals, petitions, advertisements, reviews of plays and movies,
price list of goods etc. He collected words even from waste paper or fluttering leaflets or
from any source that echoed the true and new words. His devotion and meticulousness to
the work was matchless.
The above approach is the most scientific and lexically correct approach. Even today,
Oxford and Webster follow the similar approach for creating Corpus of words for creating
lexicons and lexical research. Our great Bhagvatsinhji followed the same approach in as
early as 1915. The author is in complete awe of Maharaj for his vision and approach. Even
Government of India follows the same approach.
Shri Bhagvatsinhji started the formal office of Bhagvadgomandal dictionary in Gondal on
Oct 1, 1928. He started this great work by first contributing his self-collected 20,000 words.
He released the first volume containing 902 pages on Aug 25, 1944. This was followed by
the release of subsequent volumes every 1 or 2 years. The ninth and the final volume was
released on Mar 9, 1955. This work reflects the most authentic image of the spoken
language of Gujarati people.
Bhagvadgomandal is such a classical and excellent information resource that it covers all
the domains of religion, literature, art, business, science, society, culture, social science
etc. It provides indepth information on each and every word with not only its meaning but
its pronunciation, type, grammar, idiom, example and even pictures, if needed. For
example, the word 'KALA' has one line in Sarth, three lines of meaning in Bruhad Kosh.
However in Bhagvadgomandal dictionary, this word has not only 62 meanings but also
complete description of 64 different KALAs spread over 6 full size pages. In short, a person
is truly enlightened once he opens Bhagvadgomandal.
The Himalayan Bhagvadgomandal work was completed after 26 years of relentless effort
and devotion. Approximately Rs 5 lakhs were spent on this publication. This invaluable
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work's cost was Rs 545 but it was offered to the public at a mere Rs 146 after state
subsidy. Bhagvadgomandal is a unique work of Gujarati language. We salute Shri
Bhagvadsinhji for preserving the rich knowledge of our ancestors and making the
information treasure available to general public in very easy form.
Bhagvadgomandal is not just a great dictionary but it is a powerful encyclopedia. It is not
even one percent inferior to any dictionary of any language of the word. The nine volumes
of Bhagvadgomandal contain 9270 pages, 281, 377 words, 821, 832 meanings and 28,156
idioms. From the point of view of corpus and lexicography, this is matchless work. In fact,
for the first time in history, the world came to know that Gujarati language has such a rich
vocabulary through this dictionary. This resulted in Bhagvadgomandal being conferred
various titles including 'The Roaring Ocean of Knowledge', 'Cultural Bible of Gujarati
Language', 'Encyclopedia, 'Gujarati Language's Self-Consciousness', 'Collection of All
Knowledge', 'Sea of Prosperity' etc.
Digital Bhagvadgomandal
Bhagvadgomandal occupies a special place in Gujarati language's rich cultural heritage. It
is the most respected and referred encyclopedic work inspite of availability of other
dictionaries like Sarth, Bruhad, Narm etc. The smile on the face of any Gujarati lover after
searching Bhagvadgomandal is indeed magical.
Each and every expert relies on Bhagvadgomandal for word and meaning, if he is not very
happy with Sarth or Bruhad.
Shri Ratibhai Chandaria started working on a digital dictionary in 1975. He contributed his
collection of words and started building a lexicon. When Bhagvadgomandal was reprinted
in 1986, he immediately purchased a few sets. Like an expert connoisseur, he knew the
importance of this work and decided to include Bhagvadgomandal in his lifetime.
Ratibhai launched Gujaratilexicon after a Herculean effort of more than 2 decades. The
site caught the imagination of the Gujarati lovers and received support from far and wide
corners. This encouraged him to digitize Bhagvadgomandal using the technological
expertise, latest tools and Unicode fonts. He undertook this project to enable each and
every person residing in any corner of the world to use this treasure of knowledge,
understand its richness and use it in every day life with ease.
The Objective of Digital BG is:
Digitalization and contemporarization of Bhagvadomandal (BG) using the latest
technological tools to preserve it as a part of our cultural heritage enhance its usage
among current and potential lovers of Gujarati language and create its awareness for
Generationext.
The project is aimed at benefiting the lover of Gujaratis languages, researchers,
academicians, authors, journalists, youth and all gujaratis across the world.
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The Bhagvadgomandal team followed the following approach for digitization of BG:
1. Securing Permission for Digitization of BG
2. Detailed Study of Original BG & BG Manuscripts
3. Create Expert Advisory Team
4. Create Standards For Data Entry & Final Result
5. Recruit Team of Data Entry & Proof Readers
6. Train Team on BG Basics and Data Entry
7. Software Programmers Create Special Software For Data Entry
8. Data Entry of BG
9. Two Levels of Checking of Data Entry
10. Expert Level Checking of Data Entry
11. Software Programmers Create BETA Website for BG
12. Feedback From Cross Section of Experts, General Public
13. Software Programmers Create CD Software for BG
14. Lokarpan
The Digital BG project was started on the auspicious day of Mahavir Jayanti April 18, 2008.
The project has been executed at mission mode speed and is to be completed within one
year. A record time !
Shri Ratibhai Chandaria has many similarities with Shri Bhagvatsinhji. Visionary, Just, Able
Administrator, Royal Persona, Kind And Sensitive Heart, Razor Sharp Memory, Impeccable
Character, Inspiring Leadership, Love for Gujarati, Culturally Aware...Just like Shri
Bhagvatsinhji, Shri Ratilal Chandaria has made innumerable physical, emotional and
financial sacrifices for this project. Bhagvatsinhji was committed to adorn our mother
tongue with rich work even at the ripe age of 80. Ratilal Chandaria is showing the similar
love for language at the age of 87. Ratibhai's passion and labour of love for Gujarati
language is famous at Gujaratilexicon.
Ratilal Chandaria's Gujaratilexicon is the most comprehensive Online Gujarati Language
Resource. Gujaratilexicon is a landmark work in the history of Gujarati language containing
resources of more than 35 lakh words. It aims to preserve, popularize and develop Gujarati
language through the power of information technology. Lovers of Gujarati language can
develop vocabulary, enjoy literature, read exclusive literature and join our mission through
GujaratiLexicon.com.
Gujaratilexicon is a small attempt in contemporizing Gujarati and developing Gujarati
Language Resources. It is the first comprehensive Indian language resource kit on the
Internet.
Gujaratilexicon is marching ahead towards its 2 million visitors with a simple aim:
wherever Gujarati resides, there resides Gujaratilexicon !
Jai Gujarati !
- Ashok Karania
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‘ભગવદ્ગોમ(ડલ’
"+િનયાની કોઈ પણ ભાષાના ઉ7મ કોશની સરખામણીમ< 'ભગવદ્ગોમ(ડલ' ઊણો ઊત? @મ
નથી. આ ફD શEદકોશ નથી; પણ Fાનકોશ પણ G."
ઉપરોD ઉિD પરથી અIમાન કરી શકીએ K 'ભગવદ્ગોમ(ડલ' એક અLMય અN મહPવનો Fાનકોશ G. આવા
મહાન Fાનકોશ–િવQકોશની RSતાવના લખવા માT Uા? ગ<ધીWN કXવામ< આYZ[ \યા? @મ] ક^_[

"RSતાવના લખવાની મારી શિD નથી. તમારા સાહસથી હ_[ `aધ થયો છ_.[ એથી માcભાષાની મોટી eવા થf
એમ હ_[ માI[ છ_.[ ”
ઈ.સ. 1865ની 24મી ઑhટોબ? ધોરાWમ< જ(kલ ભગવતlસહW એકમાm રાજવી તરીK નિહ; પર[n
સામાિજક અN સાિહ\યop પણ અLMય Rદાન આપીN ગણનાપાm બ(યા G. ગ_જરાતી ભાષાN િવQકqા rધી
પહsચાડવામ< @મ] મહPવની uિમકા બvવી G. છYવીસ છYવીસ વષwની અખ[ડ સાધના કરીN ગ_જરાતી
ભાષાની શEદસxિyN z]ખ<ચ?થી શોધી કાઢીN મહારાv ભગવતlસહWએ ગ_જરાતી ભાષામ< આ ર|મિણ
સમાન મહાન Fાનકોશ "ભગવદ્ગોમ(ડલ"ની રચના કરી. આ કોશના રચિયતા તરીK આ} પણ સાિહ\યજગત
@મN સ(માN G.
‘ભગવદ્ગોમ(ડલ' નામ 'ભગવત્' અN 'ગોમ[ડલ' એમ ~ શEદોI[ બN•[ G. 'ભગવત્' એટ€

ભગવતlસહW, •હત્, સxિyવાન, Fાનભર‚ર, RƒR„િરત K ગૌરવવ[n Uા? 'ગોમ[ડલ' એટ€ શEદસ[†હ,

શEદકોશ, Fાનકોશ, સરSવતીભ[ડાર K ગsડલ. આમ, ‘ભગવદ્ગોમ(ડલ’ એટ€ (1) ભગવતlસહW શEદસ[†હ
(2) •હદ્ શEદકોશ (3) સxિyવાન Fાનકોશ (4) Fાનભય‡ સરSવતી-ભ[ડાર (5) RƒR„િરત Yયાપક વાણી અN
(6) ગૌરવવ[n[ ગsડલ.

કˆરી, nમારો K દફતરીકામમ< અ[†„W ભાષાN બદ€ વ‰મ< વ‰ ગ_જરાતી ભાષાN અN શEદોN Rાધા(ય
આપવામ< @મનો માcભાષા R\Šનો R„મ અN @મની ભિD Rગટ થાય G. ગ_જરાતીમ< સવ‹ગસ[‚ણw શEદકોશની

ખામી ઘણા વખતથી સાલતી હતી. આથી એમ] ઈ.સ. 1915ની આસપાસથી કોઈપણ કોશમ< ન •વા મળતા
નવીન શEદોનો સ[†હ કરવા મ<ડ•ો. આ બાબતમ< એમની િન•ા અN ‘વના અ•ડ હતી. @મ] Rમાણuત
†[થો, મહPવન< ’Sતકો, નવલકથાઓ, કાYયસ[†હો વ”?નો જ નિહ પર[n વતwમાનપmો, માિસકો, િન•દનો,
vXરખબરો, નાટક િસNમાન< ચોપાિનય<ઓ, ચીજવSnઓની LMયપિmકાઓ K એવા કોઈપણ ર–ી }વા શEદો
ફરફિરયામ<થી, પણ ઉપયોગી જણાતા શEદોનો સ[†હ કરતા અN @મ<થી } શEદોમ< સ—ચાઈનો રણકો ઊ˜, @N
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જ કોશમ< સમાવવામ< આવતા. ગ_જરાતી લોકોની બોલાતી ભાષાI[ આમ< સાચામ< સા™[ Rિતlબબ િઝલાZ[ G.
વળી આ કોશની રચના વખ@ •ડણીના િનયમોN પણ ›યાનમ< €વામ< આYયા G.
ઈ.સ. 1928ના ઑhટોબરની પXલી તારીખથી @મ] ગsડલમ< 'ભગવદ્ગોમ(ડલ' કોશની િવિધસરની
કˆરી શœ કરી અN }મ< @મ] vતમXન@ એકm ક?લા આશ? વીસહvર શEદોથી આ કોશની શœઆત કરી.
૨૫મી ઑગSટ 1944ના રોજ @મ] 902 પાન<નો Rથમ ભાગ Rિસy કય‡ અN \યારબાદ દર એક–દોઢ વષwના
સમયગાŸ એક એક ભાગ Rિસy કય‡. 9મી માચw 1955ના રોજ નવમો અN અ[િતમ ભાગ Rિસy થયો હતો.
+િનયાની કોઈપણ ભાષાના ઉ7મ કોશની સરખામણીમ< સXજપણ ઊણો ન ઉતરતો આ †[થ માm

શEદકોશ જ નિહ પણ Fાનકોશ ગણાયો G. નવ †[થોના 9270 }ટલ< •ોમ< આશ? 2,81,377 શEદો, @ના
8,21,832 અથ‡ અN 28,156 }ટલા œિઢRયોગોN સમાવવામ< આYયા G. શEદભ[ડોળ અN અથwભ[ડોળની
¡િ¢એ એ અnલનીય G. વાSતવમ< આપણી ગ_જરાતી ભાષામ< આટલા બધા શEદો G @ની સૌ Rથમ વાર vણ જ
આ કોશ £ારા િવQN થઈ. @થી જ ભગવદ્ગોમ(ડલN િવિવધ િવfષણો }વ< K, 'Fાનનો ¤ઘવતો શEદસાગર',
'ગ_જરાતી ભાષાનો સ[S¥િત†[થ', 'િવQકોશ', 'ગ_જરાતી ભાષાની અિSમતા', 'સવwFાન સ[†હ' અN 'સxિyનો સાગર'
}વા શEદોથી નવાજવામ< આ•લ G.
'ભગવદ્ગોમ(ડલ' એ એક એવો ઉ\¥¢ કqાનો માિહતીકોશ K Fાનકોશ G K }મ< ધમw, સાિહ\ય, કલા,
વાિણU, િવFાન, સામાિજક, સ<S¥િતક અN WવનYયવહારન< બધ< જ પાસ<ઓN સમાવી લીધ< G. દા.ત.
આપ] 'કલા' શEદN ભગવદ્ગોમ(ડલમ< તપાસીએ તો 'કલા' શEદ સા¦ @ના 62 અથw, 54 કલાન< નામ,
િશMપશાSmની 64 કલાન< નામ એવી િવિવધ @મ જ િવScત માિહતી આપી G. Uા? આ[ખ શEદI[ 6 •મ<
િવScત િવવરણ આ§લ G. આમ, કોઈપણ શEદન< ફD અથw જ નિહ; પર[n @ન< ઉ—ચાર, YZPપિ7, Yયાકરણ,

અથw, œિઢRયોગ, ઉદાહરણ અN જœર પ¨ \યા? િચmો, કો¢કો વ”? £ારા માિહતીN સચોટ રી@ રજ© કરવાનો Rયાસ
કય‡ G.
આમ, છYવીસ વષwના અથાક પિરªમ બાદ દળદાર એવા નવ ભાગI[ Rકાશન કાયw ‚ણw થZ[. આ Rકાશન
પાછળ @મ] લગભગ સાડાપ<ચ લાખ œિપયા ખચw કય‡ હતો. અLMય એવા આ નવ †[થની lકમત @ સમŠ 545

હતી પર[n રાUાªયN કાર] @ 146 œિપયામ< Rા« થતી હતી. ગ_જરાતી ભાષાના એક સxy અN મહPવના

Fાનકોશ તરીK "ભગવદ્ગોમ(ડલ" અિ£તીય G. Fાનના અLMય વારસાN સાચવી @મ જ લોકોN rલભ રી@
માિહતી મળી શK @ માT } જXમત ઉઠાવી @ માT ªી ભગવતlસહWN કોિટ કોિટ વ[દન.
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િડિજટલ ભગવદ્ગોમ(ડલ :

ગ_જરાતી ભાષાના અNક કોશો આપણN ઉપલEધ G. પર[n ‘ભગવદ્ગોમ(ડલ’ કોશ એના શEદો, અથ‡, ઉપયોગો

અN બીW અNક બાબતોથી પોતાની એક આગવી અિSમતા vળવી ર-ો G. આ} પણ Uા? કોઈ ભાષાR„મી K

કોશકારN કોઈ શEદ K અથw એ સાથw, •હદ્ K નમwકોશમ< ન મŸ \યા? @ ભગવદ્ગોમ(ડલની સહાય € G અN @મ<
શEદ K અથw મળી રXત< ભાવક પર Rસ®તાની લXરખી છવાઈ vય G.
ªી. રિતલાલ ચ[દરયાએ પણ @મના સ[†હાŠલા શEદોનો ઉપયોગ કરી @મ<થી શEદકોશ બનાવવાI[ સN

1975ની આસપાસ શœ કZ¯. \યાર પછી 1986મ< ભગવદ્ગોમ(ડલI[ ’ન`w°ણ થZ[. @ ખબર મળત< જ @મ]
સ[‚ણw eટ લ[ડનમ< વસાવી લીધો હતો. આ ર|મિણ @મના હાથમ< આવત< જ @મ] મનોમન સ[કMપ કય‡ હતો K,
@મ] આદ?•[ ‘લૅિ²કોન’I[ કામ ‚ર_[ થાય K તરત આ‘આખા ‘ભગવદ્ગોમ(ડલ શEદકોશ’N પણ @મના Wવનકાળ
દરિમયાન જ @મના ‘ગ_જરાતીલૅિ²કૉન’મ< ઉતારી €વો.

આ ભગીરથ કામ Zિનકોડ ફો(ટ આવત< સાથwક બN @´[ @મN લાaZ[, @થી ગ_જરાતી ભાષાના અLMય

એવા FાનકોશN િડિજટલાઇઝ કરવાના આ ભગીરથ કામI[ ‘ગ_જરાતીલૅિ²કોN’ બીડ_[ ઝડ¶Z[. િવQના કોઈ પણ

z] રXતો માનવી આ Fાનસ[†હની માિહતી અN @ની મહ7ા vણી શK અN @ના રોlજદા Wવનમ< સરળતાથી
@નો િવિનયોગ કરી શK @ માT આ કાયw હાથ ધરવામ< આYZ[.
ªી. રિતલાલ ચ[દરયા અN ‘ગ_જરાતીલૅિ²કોન’ ટીમના સિમિત સ·યોએ આ કાયwN ‚ણw કરવાનો સ[કMપ કય‡.
સૌ Rથમ ગsડલ ¸Zિનિસપાિલટી તરફથી આ કોશN િડિજટલાઇઝ કરવાની મ[જ©રી kળવી. જ©ની હSતRતો તપાસી
ન•નવ ભાગI[ ઝીણવટથી અ›યયન કZ¯. ત¹Fો પાeથી માગwદશwન kળવી આ કાયwની શ_ભ શœઆત તા.
18-04-2008 N મહાવીર જય[તીના િદવe કરવામ< આવી. ¨ટા ઍ(ટ»ી માT ઍિડlટગ સોફ્ટ•રની રચના કરવામ<
આવી. ¨ટા ઍ(ટ»ીમ< ક_શળ એવા ઑપ?ટરો પાeથી એ ઍ(ટ»ી કરાવવામ< આવી. @ ¨ટા ઍ(ટ»ીN ¼©ફરીડરો પાe
ચકાસણી અથ½ મોકલવામ< આવી. ¼©ફરીડરોએ ચકાeલી ઍ(ટ»ીની ભાષાિન¾ણા@ ’ન:ચકાસણી. કરી. • કોઈ qિત
રહી ગઈ હોય તો @N rધારી €વામ< આવી. આમ, આ રી@ ન•નવ ભાગI[ કામ હાથ ધરવામ< આYZ[ અN 11
માસના ટ©[કા ગાળામ< આ કાયw ‚ણw કZ¯. કોશ Rમા] ઍ(ટ»ીN સાઇટ પર Lકવા એક ખાસ Rકારની ઍિ¶લKશન
બનાવવામ< આવી. }મ< સમ† માિહતીN સ[ગ¿િહત કરવામ< આવી રહી G. ટ©[ક સમયમ< જ આપ સૌ
ભગવદ્ગોમ(ડલN ઇ(ટરNટ પર •ઈ શકશો. ત+પર<ત તk @N સીડી મા›યમથી પણ kળવી શકશો. વળી, તk
ભગવદ્ગોમ(ડલન< સમ† •ોN પણ ઍનીkTડ ફોમwમ< •ઈ શકશો અN @ પણ ત–ન િન:શ_Mક !
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80 વષwની જÀફ વŠ સતત કાયwરત રહી ભગવતlસહWએ શારીિરક, માનિસક અN આÁથક ભોગ આપી
ગ_જwરી િગરાN એક અLMય મિહમા`ક_ટથી શણગારવાનો મહાન Rયાસ કય‡ હતો. @ જ રી@ ªી રિતલાલ ચ[દરયા
પણ 87 વષwની જÀફ વŠ ગ_જરાતી ભાષા િવf સતત lચિતત G. @મનો માcભાષા R\Šનો આ R„મ િવરલ G.

આજના કૉ¸¶Âટર Zગમ< આ‰િનક ટૅhનોલૉWના મા›યમથી, ગ_જરાતી શEદકોશ અN અ(ય માિહતીN સ[ગ¿િહત
કરવાનો અN @N લાખો લોકો rધી મફત પહsચાડવા માTનો @મ] એક યFનો– FાનયFનો Rાર[ભ કય‡ }
‘ગ_જરાતીલૅિ²કોન’ નામથી Rચિલત G.

‘ગ_જરાતીલૅિ²કોન’ ટીમ £ારા ગ_જરાતીલૅિ²કોન સાઇટની mીv વષwની ‚ણÃહ_િત Rસ[” આ સાઇટN

નવા œપર[ગ સા¦ રજ© કરવામ< આવી G. }મ< ગ_જરાતી-ગ_જરાતી શEદકોશ, ગ_જરાતી-અ[†„W શEદકોશ, અ[†„Wગ_જરાતી શEદકોશ, િવર_yાથÄ શEદકોશ, œિઢRયોગ, કXવતો, પયÃયવાચી શEદો, શEદસLહ માT એક શEદ વ”?

}વ< અNક પાસ<ઓN આવરી લીધ< G. ‘ગ_જરાતીલૅિ²કોન’ની Rથમ આÅિ7N તÀયાર કરી Rv સમq Lકવામ<
20 વષwનો સમય લાaયો,

િવÆાપીઠના સાથw•ડણીકોશ Rો}hટN ‚ણw કરવામ< 2 વષw લાaય<, Uા?

'ભગવદ્ગોમ(ડલ'ના સાગર સમા કાયwN ‚ણw થત< માm 11 માસનો જ સમય લાaયો G. ‘લૅિ²કોન’ના ગ_જરાતીગ_જરાતી શEદકોશની સમ† Rિવિ¢ની ચકાસણીI[ કાયw ગ©જરાત િવÆાપીઠના કોશ િવભા” કરી આ¶Z[ G અN
@મ<ની શEદ–Rિવિ¢ તથા અ(ય માિહતી સાચી G @I[ Rમાણપm પણ ગ©જરાત િવÆાપીઠ £ારા
‘ગ_જરાતીલૅિ²કોન’N આપવામ< આYZ[ G.
વળી @મ< દર અઠવાિડŠ Rિસy થતી શEદાથw કોયડાની રમત રમવાની પણ મઝા આવી vય G. આ
ઉપર<ત સાિહ\ય વાચન–રિસયાઓN માT પણ િવિવધ સાિહિ\યક સામિયકો ‘ગ_જરાતી લૅિ²કોન’ સાઇટ પર
ઉપલEધ G. આ ઉપર<ત બીv અNક નાનામોટા Çરફારો તk સાઇટની œબœ `લાકાત લઈ, vણી અN માણી શકો

છો. ‘ગ_જરાતીલૅિ²કોન’I[ ›Šય માm આટ•[ જ નથી; પર[n ભાષાના િવિવધ એકમોN સમાવવા માT @ હ[kશ<
કાયwરત રX G. ટ©[ક સમયમ< જ આપN આ માિહતીથી વાKફ કરવામ< આવf.
કXવત G - 'જય જય ગરવી ગ_જરાત. U< U< વe ગ_જરાતી; \ય< \ય< વe સદા કાળ ગ_જરાત'; \ય< હ•

આપ] કહી શકીશ_[ K, 'U< U< વe એક ગ_જરાતી કૉ¸¶Âટર સાથ; \ય< સદાકાળ ગ_જરાતીલૅિ²કોન’ .
.....‘જય

ગ_જરાતી’

સ[કલનકારઃ
અશોક કરિણયા - ashok.karania@magnettechnologies.com
ઉ7મ ગÉર - uttamgajjar@hotmail.com

મÀmી શાહ – vગ¿િત Êસાઈ અN સમ† ‘લૅિ²કોન ટીમ’ – January 23, 2009
સ[દભw†[થ – ‘ભગવદ્ગ_ણભ[ડાર’
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વહાણ

!व.

જહાજ;
બારકસ;
નાવ;
મોડી હોડી;
મછવો;
નૌકા;
Maecenas pulvinar sagittis enim.

તરિણ;
તરી;
નૌ;
દિરયામ< `સાફરી કરવા માTI[ મોટ_[
સાધન.

Rhoncus tempor placerat.

@ની જ_દી જ_દી vતો G. જ©ના વખતમ<
ઈW«ના લોકો મોટા વહાણ બ<ધનારા
હતા. @ઓન< વહાણો હ€સ< અN સઢથી
ચાલત< તથા uમ›ય અN રાતા સ`°મ<
ફરત<. ચીના અN lહ+ઓ બીv Êશ સા¦
A Gujaratilexicon.com Presentation
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વËલા •પાર માT પણ વહાણ વાપરતા. ૧૬મા સÀકા પછી વહાણના આકારમ< ઘણો Çર પડવા મ<ડ•ો. હીરો
નામના રાvN માT આÁકમીડીÎ } વહાણ બનાYZ[ હn[ @ હાલના બાદશાહી વહાણોN ટÏર મા? @´[ હn[.
૫૦ લÑકરી બારકસો બ[ધાય @ટ•[ લાકડ_[ @મ< વપરાZ[ હn[. અ[દર દરબારી ખાણાN માT મોટા ઓરડાઓ
હતા. મીઠા પાણીની માછલીઓ નાખી LકવાN ટ<કીઓ હતી. ત~લાઓ, નહાવાના ઓરડાઓ, Òવા
~સવાના પોતાN @મ જ દરબારીઓ માT િવશાળ ઓરડા હતા. વળી વીનસÊવN અપwણ ક?•[ Êવળ પણ
હn[. ઈ. સ. ૧૮૦૨ rધી Ôaલ[ડN સાœ વહાણ N લડાયક વહાણ lહ+Sતાનમ< બ[ધાત< અN lહદી વહાણ
બ<ધનાર પાeથી Õaલ[ડ નકશા અN નLના ઉછીના €n[. વહાણની ઘણી vતો G. }મK, (૧) મછવા (૨)
પડાવ (૩) બ@લા (૪) ઢઉ અથવા બગલા (૫) દØગી (૬) કોટીઓ (૭) ફ@મારી (૮) ગ[• (૯) નાવડી
અથવા હોડી (૧૦) લોધીઆ. આ vણીતી ૧૦ vત ઉપર<ત બીW ઘણી vત થાય G. }મK, (૧) વડસફર
(૨) ~ડી (૩) ઠોણા (૪) •ગડા (૫) િસÛા (૬) આવ7ા (૭) Üરપા વ”?.

œિઢRયોગ
૧. બાપI[ વહાણ અN ~સવાની તાણ = બધો કારભાર પોતાના હાથમ< હોવા છત< લાભ ન
મળવો.
૨. વહાણ કમા´[ = મોટો પરÊશી •પાર ‘ડવો; સારી કમાઈ કરવી; ’¾કળ કમા´[; દિરયાઈ
•પાર કરવો.
૩. વહાણ ફાટ´[ = કોઈ વSn K માણસો ઘણા જÝથામ< આવવા લાગવ<.
૪. વહાણ બ<ધ´[ = વહાણ ભા¨ કર´[.
૫. વહાણનો કાગડો = અન(ય આિªત.
૬. વહાણમ< ~સ´[ = ના પqમ< ભળ´[; બીv પqમ< ભળ´[.
૭. વહા] ચડ´[ = વહાણની સફર કરવી; દિરયાઈ •પાર કરવો; પરÊશમ< •પાર કરવા જ´[.
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ઘિડયાળ:
૧. [ સ[. ઘટÞાલય ] #ी.;
न.
કાળમાપક ય[m; વખતદશwક
ય[m; વખત બતાવનાœ[ ય[m;
ઘડી ગણી Êખાડનાœ[ ય[m.
િદવસમાન ઘડીઓની
ગણતરીએ થn[ હોવાથી •શી
લોકો એક ઘડીના માન }ટ•[
પાણી ભરાય એ´[ K ?તી ગ?
એ´[ ય[m રાખતા. @ ઉપરથી
ઘિડયાળ નામ પડZ[ મનાય G.
હાલ }N ઘિડયાળ કહીએ
છીએ @ પિßમ તરફની
શોધI[ એક કાલમાપક ય[m G.
@મ< અઢી ઘડીનો એક કલાક
થાય એ´[ માપ હોય G અN
એવા બાર બાર કલાકના
માપની @ના ઉપર ગોઠવણ
ક?લી હોય G. મધરાતથી
બપોર લગીના બાર અN
બપોરથી મધરાત લગીના બાર
૨. #ी.; न

મળીN ચોવીશ કલાકI[ િદનમાન ગણાય G. @મ<

ઘિડયાળો ૧૩મી સદીમ<

કમાનથી ચÏરો ફ? G. ચÏરોની ઉપર એક તàી

vણીતી હતી, પણ

રા‘લ હોય G. @ તàી ઉપર ૧થી ૧૨ rધી

કદાચ @થી પણ પXલ<

આ[કડા પા¨લા હોય G તàી ઉપર વળી ~ ક<ટા

શોધાઈ હોય એમ મનાય

રા‘લ હોય G. N @ ચÏર સા¦ સ[બ[ધવાળા હોય

G. •Sટિમ(Sટરમ<

G. નાનો ક<ટો કલાક અN મોટો િમિનટ બતા• G.

આ••[ `િબગ~ન`

મોટો ક<ટો આખો ગોળ ફરી રX \યા? નાનો ક<ટો

ઘિડયાળ બહ_ મોટ_[ G,

બાર મ<XI[ એક ઘર ચાલી થŠલો કલાક બતા• G.

પણ @ના કરત< પણ મોટ_[

Kટલ<ક ઘિડયાળમ< eક[ડ બતાવનાર એક mી•

ઘિડયાળ લ[ડન

નાનો ક<ટો જ_દા ગોળ ચáમ< રાખવામ< આ• G.

એ¸~(કk(ટના મકાન

Kટલ<ક ઘિડયાળN એક દહાડાની અN KટલીકN

ઉપર ચડાવવામ< આ••[

આઠ K વ‰ દહાડાની ચાવી આપવાની હોય G.

G.

મોટ< ઘિડયાળN કલોક અN નાન<N વોચ કX G.

ક<સાનો ગોળ સપાટ ઘ[ટ; ઝાલર; ઘડી.
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પગરÜ[
[ સ[. પાદ ( પગ ) + રq્ ( બચાવ´[ ); પાદરqક-પાયરકખ-પાયરકખઉ ]
न.
પગI[ રqણ ક? એ´[ ચામડાI[ ટ©[ક_[
મોજ_;[ ખાસડ_;[ મોજડી; •ડો;
ચાલત< પગI[ રqણ થાય એવી
ચામડાની બનાવટ; ક<ટારÜ[;
ઉપાન. ઘસાઈ ગŠલા •ડા ખાસડ<
K પગરખ< કXવાય. ખાસડ_[
િતરSકારમ< K áોધમ< બોલત<
વપરાય G.

œિઢRયોગ
પગરખામ< પગ ઘાલવો-Lકવો =
બરોબરી કરવી; હરીફાઈ કરવી; સરસાઈ કરવી;
એકએકથી સરસ થવાની તજવીજ કરવી;
ચડસાચડસી કરવી.
An Gujaratilexicon.com Presentation
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C O M P A RI SO N OF
D I C T ION ARIES

કલા
Sarth
Smીo – [स'.] કોઈપણ વSnનો એક ભાગ (૨) ચ[°નો સોળમો ભાગ
(૩) 'િમિનટ'; (zણાના) અ[શ િડ†ીનો સાઠમો ભાગ
(ગ.) (૪) કાલમાન (૫) ZિD; િહકમત (૬) હ_®ર; કસબ
(૭) સâદયwZD રચના K @વી િહકમત
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प).' ૧. ( lપગળ ) એક જગણ અN ગ_ર_ મળી ચાર માmાનો એક સમÅ7 વણwkળ; છ[દ; નગાિનકા; ક_માિરકા;
નગા; નગિણકા; નગી; નગિ®કા; જયા; િનગwલા; નગાિલકા. આ છ[દ rRિત•ા છ[દનો એક ãદ G.
प).'

૨. એક Rાચીન તોલ.

[ અ. ] प).' ૩. િકÛો; ગઢ.
प).'

૪. કોણીથી ક<ડા rધીનો ભાગ.

#ी. ૫. અqર; વણw.
#ी. ૬. અિaનનો એક ભાગ.
#ी. ૭. અઢી પળનો સમય.
#ी. ૮. અદ્ƒત શિD. શાSmોમ< જણા•લ ચોસઠ Rકારની કલા નીˆ Rમા] G: (૧) ગીત (ગા´[). (૨)
વાÆ (બvવ´[). (૩) ä\ય (નાચ´[). (૪) નાટય (અિભનય કરવા). (૫) આ€åય (ચીતર´[). (૬)

િવfષક—GÆ (િતલકનો સ[ચો બનાવવો). (૭) ત[ડ_લ-ક_rમાવિલ-િવકાર (ચોખા અN æલોનો ચોક ‚રવો).
(૮) ’¾પાSતરણ (æલોની eજ બનાવવી). (૯) દશનવસન<ગરાગ (દ<ત અN અ[ગોN ર[ગવાની િવિધ
vણવી). (૧૦) મિણuિમકાકમw (ઋnN અIક©ળ ઘર ચણ´[). (૧૧) શયનરચના (પલ[ગ િબછાવવો). (૧૨)
ઉદકવાÆ (જલતર[ગ બvવ´[). (૧૩) ઉદકઘાત (ગ_લાબદાની વાપરવાની િવÆા). (૧૪) િચmયોગ (અવSથા
પિરવતwન કરવી એટ€ K જ_વાનN èéો K èéાN જ_વાન બનાવવો). (૧૫) માMય†[થન િવકMપ (Êવ‚vN
માT K પXરવાN માT માળા ગ©[થવી). (૧૬) Kશfખરાપીડ યોજન (િશખર ઉપર æલોથી અNક vતની
રચના કરવી K માથાના વાળમ< æલ લગાવી ગ©[થ´[). (૧૭) NપÝયયોગ (Êશકાળ અIસાર વSm, આuષણ
વ”? પXરવ<). (૧૮) કણwપm ભ[ગ (કાN પXરવા માT કણwæલ વ”? આuષણ બનાવવ<). (૧૯) ગ[ધZિD
(rગ[ધી પદાથw બનાવવ<). (૨૦) Ô°vલ (v+ગીરીના Rયોગો). (૨૧) કૌચમારયોગ (કદœપાN r[દર
બનાવ´[). (૨૨) uષણ યોજના (ઘ?ણ< પXરવાની પyિત). (૨૩) હSતલાઘવ (હાથની ચાલાકી). (૨૪)
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િચmશાકા‚પભêય િવકાર િáયા (અNક vતન< શાક તથા માલ‚આ વ”? ખાવાના પદાથw બનાવવા). (૨૫)
પાનકરસરાગાસવયોજન (અNક vતન< શરબત, અકw અN શરાબ વ”? બનાવવ<.) (૨૬) Òચીકમw
(સીવ´[). (૨૭) Òmકમw (સીવણકામ). (૨૮) RXિલકા (બીvN બોલતો બ[ધ કરવા માT ગ©[ચવણ ભ?લા
Rëો ‚છવા). (૨૯) Rિતમાલા (અ[\યાqરી કXવી). (૩૦) +વÃચકયોગ (કિઠન પદો અN શEદોના અથw
કાઢવા). (૩૧) ’Sતકવાચન (Sપ¢ રી@ ’SતકI[ વાચન કર´[). (૩૨) કાYયસમSયા‚Áત (કિવતાની પાદ‚Áત
કરવી). (૩૩) પિìકા•mગણિવકMપ (દોરી K Nતરથી ભર´[ ) . (૩૪) નાિટકાåયાિયકા-દશwન (નાટક •´[ N
બતાવ´[). (૩૫) તકwકમw (દલીલ કરવી). (૩૬) તqણ (rતાર તથા કિડયાI[ કામ). (૩૭) વાSnિવÆા (ઘર
બનાવ´[). (૩૮) œ¶યર|પરીqા (સોના, ચ<દી તથા ર|ોની પરીqા). (૩૯) ધાnવાદ (કાચી ધાn સાફ
કરવી). (૪૦) મિણરાગFાન (ર|ોના ર[ગ vણવા). (૪૧) આકારFાન (ખાણની િવÆા). (૪૨)
ÅqાZવ½દયોગ (ÅqI[ Fાન, િચિક\સા તથા રોપવાની િવિધ). (૪૩) kષક_Ï_ટલાવકZy િવિધ (મરઘ<, ક_કડ<
લાવક વ”? પqીN લડાવવાની િáયા). (૪૪) શ_કસાિરકા આલાપન (પોપટ, kના પઢાવવ<). (૪૫)
ઉ\સાહન (શરીર ચોળ´[). (૪૬) અqર`િ¢કાકથન ( કરપÛવી). (૪૭) Kશમાજwન (ક_શળતાથી વાળ
ઓળવા તથા @લ નાખ´[). (૪૮) ¸€િ—છતકલા િવકMપ (¸€—છ અથવા િવÊશી ભાષાઓ vણવી). (૪૯)
Êશી ભાષાFાન (Rા¥િતક બોલીઓ vણવી). (૫૦) ’¾પશકિટિનિમ7Fાન (વાદળ< ગાજવ<, વીજળી
ચમકવી વ”? દÀવી લqણ vણીN આગામી ભાખવી). (૫૧) ય[mમાcકા (ય[mિનમÃણ). (૫૨) ધારણમાcકા
(SમરણશિD વધારવી). (૫૩) પાઢ્í (કોઇN બોલn[ ગાn[ સ<ભળી @ Rમા] બોલ´[ ગા´[). (૫૪) માનસી
કાYયિáયા (મનમ< કાYય કરીN શીî કX´[). (૫૫) િáયાિવકMપ (િáયાનો Rભાવ બદલવો). (૫૬)
છિલતકયોગ (છલ K ïતwતા કરવી). (૫૭) અિભધાન કોષ (છ[દોI[ Fાન). (૫૮) વSmગોપન (વSmોની રqા
કરવી). (૫૯) Æ_તિવfષ (જ_ગાર રમવો). (૬૦) આકષwણáીડા ( પાસા વ”? ફðકવા). (૬૧) બાળáીડા કમw
(બાળકN રમાડ´[). (૬૨) વÀનાયકી િવÆાFાન (િવનય, િશ¢ાચાર, ઇMમ વ”? કરવ<). (૬૩) વÀજિયકી
િવÆાFાન (જય kળવવાN માT vણવાની િáયા. }મK, િશકાર, લÑકરી તાલીમ વ”?). (૬૪) વÀતાિલકી
િવÆાFાન (રાગ, પાઘ, પરખ, નાડી, (યાય, તર´[, ત[તર´[ અN ચોરી કરવી).
#ी. ૯. અ[શ; નાનો ભાગ.
#ी. ૧૦. ( ગિણત ) અ[શનો ૬૦મો અN વnwળનો ૨૧૬૦૦મો ભાગ.
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#ी. ૧૧. ઇલમ; ઇલાજ; ઉપાય.
#ी. ૧૨. એ નામની મિણિ£પની Êવી. @ ચોસઠ G: lપગલાqી, િવશાલાqી, સxિy, Åિy, ªyા,
Sવાહા, Sવધા, અિભåયા, માયા, સ[Fા, વr[ધરા, િmલોકધાmી, સાિવmી, ગાયmી, િmદfQરી, rœપા,
બહ_œપા, Sક[દમાતા, અ—ZતિRયા, િવમલા, અમલા, અœણી, આœણી, R¥િત, િવ¥િત, ñિ¢, િSથિત, સ[òિત,
સ[›યા, માતા, સતી, હ[સી, મÁદકા, વિóતા, Êવમાતા, ભગવતી, Êવકી, કમલાસના, િm`ખી, સ«`ખી,
અ(યા, rરાrરમÁદની, લ[બો¢ી, ઊધw્વKશી, બહ_શીષÃ, Åકોદરી, રથ?ખા, શિશ?ખા, ગગન•ગા, પવન•ગા,
ƒવનપાલા, મદનાnરા, અન[ગા, અન[ગમદના, અન[ગkખલા, અન[ગક_rમા, િવQœપા, rરાિદકા, qય[કરી,
અqો·યા, સ\યવાિદની, શ_િચôતા, ઉદારા અN વાગીશી.
#ी. ૧૩. ( ’રાણ ) કદwમ ઋિષની એ નામની દીકરી. @ મરીિચ RvપિતN પરણી હતી. @નાથી @N કÑયપ
તથા ‚Áણમા નામન< ~ સ[તાન થય< હત<.
#ी. ૧૪. કોઇ પણ વSnનો એક ભાગ.
#ी. ૧૫. કૌnક; નવાઇ.
#ी. ૧૬. ગિતI[ એક માપ.
Rાચીન

અવÃચીન

૧૬ કલા = ૧ lબબ મ›યકાલીન

૬૦ િવકલા = ૧ કલા

૩૦ કલા = ૧ રાિશ

૬૦ કલા = ૧ અ[શ

૧૧ રાિશ = ૧ વલય

૩૦ અ[શ = ૧ રાિશ
૧૨ રાિશ = ૧ ચક્

#ी. ૧૭. ( સ[ગીત ) ગાવા તથા વગાડવામ< ›વિનI[ Rમાણ. @ના ~ Rકાર: Òêમકલા અN Sõલકલા.
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#ी. ૧૮. ચ[°નો સોળમો ભાગ. ચ[°ની સોળ કળા: ૧. અxતા, ૨. માનદા, ૩. ‚ષા, ૪. ’િ¢, ૫. nિ¢,
૬. રિત, ૭. öિત, ૮. શશની, ૯. ચ[િ°કા, ૧૦. ક<િત, ૧૧. Uો\Sના, ૧૨. ªી, ૧૩. Rીિત, ૧૪.
અ[ગદા, ૧૫. ‚ણÃ, ૧૬. ‚ણÃxતા. ’રાણમ< લåZ[ G K ચ[°મામ< અxત G. @N Êવતાઓ પીએ G.
શ_કલપqમા ચ[°મ< કલાએ કરીN વધતો vય G અN ‚ÁણમાN િદવe @ની સોળ કળા ‚ણw થાય G.
¥¾ણપqમ< @I[ એકઠ_[ ક?•[ અxત કલા કરીN નીˆ Rમા] Êવતાઓ પીએ G: પXલી કળાN અિaન, બીWN
Òયw, mીWN િવQેÊવા, ચોથીN વર_ણ, પ<ચમીN વષટ્કાર, છøીN Ô°, સાતમીN ÊવÁષ, આઠમીN
અજએકપાત, નવમીN યમ, દશમીN વાZ, અિગયારમીN ઉમા, બારમીN િપcગણ, @રમીN ક_~ર, ચૌદમીN
પશ_પિત, પ[દરમીN Rvપિત અN સોળમી કળા અમાવાSયાN િદવe પાણી અN ઔષિધઓમ< R•શ કરી
vય G, } ખાવાપીવાથી પશ_ઓમ< દ©ધ થાય G. દ©ધમ<થી ઘી થાય G અN આહ_િત £ારા ઘી ચ[°મા rધી
પહsˆ G.
#ी. ૧૯. ચ[°ભાગામ< રXલી એ નામની Êવીની પીઠ.
#ी. ૨૦. ચોપન વાZતPવ Êવતા મ<Xની એક. જ_ઓ વાZતPવ Êવતા.
#ी. ૨૧. ( ત<િmક ) છmીસ તPવ મ<XI[ આઠ`[ તPવ. જ_ઓ અ¢<ગ.
#ी. ૨૨. છળ; કપટ.
#ी. ૨૩. vનકીની એક સખીI[ નામ.
#ी. ૨૪. Wભ.
#ी. ૨૫. •જનનો ઓગણીસમો ભાગ.
#ी. ૨૬. િઝÛી; અSતર; પડ.
#ी. ૨૭. ( સ[ગીત ) તાલન< છ `åય અ[ગ મ<XI[ ચોú[ અ[ગ.
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#ी. ૨૮. @જ; ક<િત.
કલા પાડવી-કલાની ઝ<ખી થવી = Êહની ક<િત ઓછી કરવી; @જ કમી થ´[.
#ी. ૨૯. mીસની સ[åયા.
#ी. ૩૦. ધમw’ર_ષાથwમ< જણા•લ બmીસ િáયા મ<Xની દ?ક. @ નીˆ Rમા] G: ›યાન, આવાહન, પાÆ,
અઘûય,w આચમન, આસન, મ‰પકw, Sનાન, િનર<જન, વSm, ઉપવીત, uષા, દપwણ, ગ[ધ, ’¾પ, ïપ, નÀ•ધ,
પાનીય, ફલ, ત<üલ, અI€પ, ’¾પહાર, ગીત, વાÆ, ä\ય, હવન, દિqણા, Rદિqણા, નમSકાર, Snિત
અN િવસજwન.
#ी. ૩૧. ä\યનો એક ãદ.
#ी. ૩૨. નૌકા; હોડી.
#ी. ૩૩. પાણી ભરવાનો ઘડો.
#ी. ૩૪. ’ર_ષના Êહના સોળ અ[શ મ<Xનો દ?ક. @ ઉપિનષદમ< નીˆ Rમા] વણw•લ G: ૧. Rાણ, ૨.
ªદધા., ૩. Yયોમ, ૪. વાZ. ૫. @જ, ૬. જળ, ૭. િથવી, ૮. Ôિ°ય, ૯. મન, ૧૦. અ®, ૧૧. વીયw,
૧૨. તપ, ૧૩. મ[m, ૧૪. કમw, ૧૫. લોક અN ૧૬. નામ.
#ी. ૩૫. બહાI[.
#ी. ૩૬. ~ આ[ગળI[ માપ.
#ी. ૩૭. બોલત< ૧/૧૬ માmા }ટલો કાળ લા” એવો સ[ગીતનો Sવર; કલાSવર.
#ी. ૩૮. ભગવાનનો એક અવતાર.
A Gujaratilexicon.com Presentation

ભગવદ્ગોમ(ડલ!

PAGE

20

#ी. ૩૯. ( lપગળ ) માmા; લýવણw. @મ< એક જ માmા હોય G.
#ी. ૪૦. િમિનટ; ~ પળનો સમય. કમળની સો પ<ખડી એક ઉપર એક ગોઠવી, @મ< ઉપરથી નીˆ rધી
સોય એવી રી@ ભsકવી K બધી પ<ખડી ભâકાઇ vય. એ Rમા] દ?ક પ<ખડીN વØધત< } વખત લા” @N
qણ કX G. એ Rમા] ૪૦૯૬ qણનો વખત @ કલા કXવાય G.
#ी. ૪૧. મોટી ચીસ.
કલા પાડવી = vXર કર´[.
#ी. ૪૨. મોર પqીએ ઊભ< કર€ પોતાન< પીછ<.

કલા કરવી = (૧) મો? કળા ચડાવવી. (૨) ZિD રચવી; ઇલાજ કરવો. (૩) શોભા બનાવવી; ક<િત
Rસારવી.
#ी. ૪૩. યFના mણ પÀકી કોઇ અ[ગ. મ[m, °Yય અN ªyા એ mણ યFન< અ[ગ અથવા કલા G.
#ी. ૪૪. ય[m.
#ी. ૪૫. ( Uોિતષ ) રાિશના mીશમા ભાગનો સાઠમો ભાગ.
#ी. ૪૬. િવÆા. િશMપસ[િહતામ< નીˆ Rમા] ચોસઠ કલા વણw•લી G: (૧) સીરા›યાકષwણ, (૨)
Åqારોહણ, (૩) યાવાિદþિવકાર, (૪) •ણcણાિદ¥િત, (૫) ગvQSવારÝય, (૬) +aધદોહિવકાર, (૭)
ગિતિશqા, (૮) પMયાણિáયા, (૯) પશ_ચમ‹ગિનહÃર, (૧૦) ચમwમાદwવિáયા, (૧૧) þરકમw, (૧૨)
ક[™કાિદસીવન, (૧૩) ગ¿હભ<ડાિદમાજwન, (૧૪) વSmસ[માજwન, (૧૫) મનોIક©લeવા, (૧૬) નાના Êશીય
વણw€ખન, (૧૭) િશશ_સ[રqણ, (૧૮) rZD તાડન, (૧૯) શÿયાSતરણ, (૨૦) ’¾પાિદ†થન, (૨૧)
અ®પાચન, (૨૨) જલવાયવિaનસ[યોગ, (૨૩) ર|ાિદસદસ–Fાન, (૨૪) qારિન¾કાસન, (૨૫)
qારપરીqા, (૨૬) SNહિન¾કાસન, (૨૭) ઇિ¢કાિદભાજન, (૨૮) ધા\વૌષધીના સ[યોગ, (૨૯)
કાચપાmાિદકરણ, (૩૦) લોહાિભસાર, (૩૧) ભ<ડિáયા, (૩૨) SવણÃિદતાથા\¸યદશwન, (૩૩)
મકર[દાિદ¥િત, (૩૪) સ[યોગધાnFાન, (૩૫) બા-ાિદિભજwલતરણ, (૩૬) ÒmાિદરÉ_કરણ, (૩૭)
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પટબ[ધન, (૩૮) નૌકાનયન, (૩૯) સમuિમિáયા, (૪૦) િશલાચÃ, (૪૧) િવવરકરણ, (૪૨) Åતખ[ડબ[ધન,
(૪૩) જલબ[ધન, (૪૪) વાZબ[ધન, (૪૫) શક_[તિશqા, (૪૬) Sવણw€પાિદસિ\áયા, (૪૭)
ચમwકૌ!યવારêરûયકાપwસાિદપટબ[ધન, (૪૮) x\સાધન, (૪૯) cણાÆા—છાદન, (૫૦) ચણ‡પ€પા, (૫૧)
વણwકમw, (૫૨) દાર_કમw, (૫૩) x\કમw, (૫૪) િચmાÆા€ખન, (૫૫) Rિતમાકરણ, (૫૬) તલિáયા, (૫૭)
િશખરકમw, (૫૮) મÛZy (૫૯) શSmસ[ધાન, (૬૦) અSmિનપાતન, (૬૧) YÂહરચના, (૬૨) શMયાદિત,
(૬૩) ôણYયાિધિનરાકરણ, (૬૪) વનોપવનરચના.
#ी. ૪૭. ( ’રાણ ) િવભીષણની મોટી દીકરી. એ વાર[વાર અશોકવનમ< જઇ સીતાN રામના ક_શળ
વતwમાન કXતી.
#ी. ૪૮. Åિy.
#ी. ૪૯. YયાજI[ ધન.
#ी. ૫૦. શિD; સામથ્યw
#ी. ૫૧. શરીરની ગરમીથી પાકતો ધાnનો ભીનાશવાળો ભાગ; શરીરમ< રXલ એક ધાn; "„દ.
#ी. ૫૨. િશવની શિD.
#ी. ૫૩. શોભા.
#ी. ૫૪. સમયI[ એક માપ; qણનો mીશમો ભાગ.
૧૮ િનિમષ = ૧ કા•ા
૩૦ કા•ા = ૧ કલા
૪૦ કલા = ૧ નાિડકા
#ी. ૫૫. Òયwન< ૧૦૮ મ<XI[ એક નામ.
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#ी. ૫૬. Òયwનો બારમો ભાગ. વષwની બાર સ[á<િતના િવચારથી Òયwન< બાર નામ G. @ના @જN કલા કX
G. @ બાર કલાન< નામ: ૧. તિપની, ૨. તાિપની, ૩. ï#ા, ૪. મરીિચ, ૫. ¹વાિલની, ૬. ર_િચ, ૭.
r$¸ણા, ૮. ભોગદા, ૯. િવQા, ૧૦. બોિધની, ૧૧. ધાિરણી અN ૧૨. qમા.
#ी. ૫૭. સોનાના એક િસÏાI[ નામ; શXનશાહ અકબરના સમયનો સોના K ચ<દીનો એક િસÏો. @
ઇલાહીથી ૧/૮ હતો અN @ની બ[N બાજ_ ઉપર જ[ગલી ગ_લાબન< æલ હત<. ચ<દીનો િસÏો ચોzણાકાર
હતો. @ જબાલી œિપયાની ૧/૧૬ની બરાબર હતો.

ખાસ ન2ધ
૧. ‘ભગવદ્ગોમ(ડલના 5 શ7દો અહ: આ<યા > ?ની

#ी. ૫૮. સોળની સ<Kિતક સ[åયા.

Aડણી Cળ EFથની Aડણી +માH જ રાખી >.’
૨. ‘સોફ્ટNરની મયOદાP કારH Rટલાક AડાSરો CળTU

#ी. ૫૯. સâદયwZD રચના K @વી િહકમત.

આવી શVા નથી’ ?ટલી ન2ધ Wવા વાચકોP વીનFતી..

GL : +િતભાવો
"એક[દ? અ\ય[ત ઉપયોગી અN વપરાશ
કરનારN rિવધાજનક G. "
ડૉ. ભોળાભાઈ પTલ
"ટ<ચ< સાધનો અN અNક અડચણો વ—ˆ
S§લˆકરની કામગીરી ભાષા‘ડ_ઓ માT
દીવાદ<ડીœપ નીવડf. "
Rા. િmકમભાઈ પTલ
"ભાષાના િવકાસમ< zબ જ ઉપયોગી
G."
ડૉ. ªyાબXન િm•દી

" ગ_જરાતી ભાષાની સાચી •ડણી •વા

"િડhશનરી િવના ઝડપથી કાયw થત<

માT •ડણીકોશની જœિરયાત રXતી નથી

સમયની બચત થાય G. ગ_જરાતી સરસ

એટ€ K સરસ S§લˆકર ગ_જરાતી

S§લˆકર એ ગ_જરાતીભાષાની સાચી

ભાષાના િવÆાથÄ,

•ડણીN ટકાવી રાખવા માTI[ r[દર

સાિહ\યકાર અN €ખક માT સમય
બચાવનાર મહPવની ચાવી G. "
ડૉ. કીÁતદા શાહ
"સા™[ ગ_જરાતી લખી શકવાનો િવQાસ
અN •ડણી શ_િyની િદશામ< અિત
ઉપયોગી G."
Rા. અિQન ચૌહાણ

ગણનાપાm મા›યમ G. "
ડૉ. નયના ™ડાસમા

"મદદ માગwદÁશકા અN કી-બોડwની rિવધા
સારી G."
Rા. R%લાદભાઈ પTલ
"િબનગ_જરાતી લોકો પણ સહજતાથી
સાચી •ડણીવાળો શEદ પારખી શK G."
ડૉ. @જની `નશી
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Contact Us !
AHMEDABAD

MUMBAI

MUMBAI

Magnet Technologies

Magnet Technologies

Chandaria Foundation

404 - 405, Soham - 2, Near
Navrang School Six Roads,
Navrangpura,
Ahmedabad - 380 009

101 / 102, First Floor, Shivrise,
Akurli Road, Kandivali (East),
Mumbai - 400 101

12, Sudhakar Apartment, 26
Narayan Dhabolkar Marg,
Malabar Hill, Mumbai - 400 006

+91-79-6513 5400 / 01

+91-22-4074 4800 / 4822 / 4845

+91-22-2363 4867

Email : info@gujaratilexicon.com
www.gujaratilexicon.com
www.bhagvadgomandal.com
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