
International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   

[Author: Kiran Hirwaniya] [Subject: Indian Culture]        
Vol. 3, Issue: 9, October: 2015 

(IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 
 

16  International, Refereed (Reviewed) & Indexed Print Monthly Journal                                www.raijmr.com        
RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

 
 
 

ભગવદ્રોમડંલના કર્ાા મહારાજા ભગવર્સ િંહજી 

કિરણ કિરવાણીયા 
પીઍચ.ડી. રીસચચ સ્િોલર, 

ગજુરાત યનુિવનસિટી, અમદાવાદ 

 

મિારાજાશ્રી ભગવતનસિંિજી ગોંડલ રાજ્યિા મિારાજા િતા. તેમણે ગજુરતી ભાષાિો  અદભતૂ શબ્દિોશ 
એટલે િે "ભગવદ્રોમડંલ" સમાજિે આપ્યો. આ ભગવદ્રોમડંલ શબ્દિોશિી ઉત્પનિ િેવી રીતે થઇ તે વાત 
પણ રસપ્રદ અિે જાણવા જેવી છે. ઇ.સ.૧૮૮૬િી સાલમા ંભગવતનસિંિજી ઇંગ્લેન્ડ ફરવા ગયેલા ત્યા ંફરતા-ં 
ફરતા ંતેમણે "મારિેટ" શબ્દિે બદલે "બજાર" શબ્દિે વપરાયેલો જોયો. તેઓિે મિમા ંથયુ ંઆ "બજાર" 
તો આપણો શબ્દ તે ઇંગ્લેન્ડમા ં પણ વપરાય આ શબ્દએ તેમિે શબ્દિોશ રચવાિી પે્રરણા આપી આ 
વલોણુ ંઘણા વષો સધુી મિમા ંચાલયુ ંઅિે અંતે શબ્દિોશ રચવાિી મિમા ંગાઠંવળી જેિાથી રાજિાજિી 
સાથે સાથે િવા શબ્દો શોધવામા ંતેઓ જાગ્રત રિતેા િતા. રાજ્યિી અરજીમા ં િે બોલચાલમા ંિોઇ િવો 
શબ્દ મળે તો તરત જ િાગળ પર અિે જો િાગળ િાજર િ િોય તો શબ્દ છટિી િ જાય તે માટે પોતાિા 
પિરેલા િપડા ં(અંગરખા)ં પર લખી લેતા.૧ 

 

મિારાજા ભગવતનસિંિજી ગજુરાતી ભાષામા ં અિે િેળવણીમા ં ખબૂ જ રસ લેતા િતા. િચેરી િે દફ્તરી 
િામમા ં અંગે્રજી ભાષાિે બદલે વધમુા ં વધ ુ ગજુરાતી ભાષાિે અિે શબ્દોિે પ્રાધાન્ય આપવામા ં તેમિો 
માતભૃાષા પ્રત્યેિો પે્રમ અિે ભક્તત પ્રદનશિત થતી િતી. તેમિે માતભૃાષા ગજુરાતીમા ંસપંણૂચ શબ્દિોષિી 
િમી ઘણા વખતથી સતાવતી િતી. આથી મિારાજા ભગવતનસિંિજીએ ઇ.સ.૧૯૧૫િી આસપાસથી િોઇપણ 
િોશમા ંજોવામા ંિ આવ્યા િોય તેવા િવીિ શબ્દોિા ંસગં્રિ ખદુ પોતે િરવા માડંયા િતા તેમણે આવી 
રીતે ૨૦,૦૦૦ શબ્દો એિઠા િયાચ િતા અિે ઇ.સ.૧૯૨૧મા ંમિાિોશ રચવાિા શ્રીગણેશ માડંયા િતા.૨  

 

ઇ.સ.૧૯૨૮ થી ૧૯૪૪ સધુી એટલે િે ૧૬ વષચ સધુી શિરે, ગામડ,ે ઝપંડે ફરીફરીિે નશક્ષિતો, અભણો, ચારણો 
ગઢવીઓ િનવઓ પાસેથી અિે િાવ્યો, લેખિો અિે લેખો એમ જ્યાથંી મળે ત્યાથંી શબ્દો અિે માકિતી 
એિત્ર િરી ઇ.સ.૧૯૪૪િા ઓગસ્ટિી ૨૫મીએ ૯૦૨ પાિાિો દળદાર પ્રથમ ભાગ પ્રનસધ્ધ િયો. એ પછી 
દર એિ દોઢ વષચિા સમયગાળે એિ એિ ભાગ પ્રનસધ્ધ થતો રહ્યો િતો.૩     
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ભગવદ્રોમડંલ  િામ  ભગવત  અિે  ગોંમડળ  એમ બે શબ્દોનુ ંબિેલુ ં છે. એિા સયુતંત અિેિ અથચ થાય છે. 
(૧) ભગવતનસિંિજી શબ્દસગં્રિ (૨) બિૃદ શબ્દિોશ (૩) સમધૃ્ધ્ધ જ્ઞાિિોશ (૪) જ્ઞાિભયાચ સરસ્વતી ભડંાર 
(૫) પ્રભ ુ પે્રકરત વ્યાપિ વાણી (૬) ગૌરવવતં ુગોંડલ આ બિૃદ ગ્રથંમક્ષણ િવ ખડંમા ં રોયલ ચાર પેજી 
િદિા ં ત્રણ િોલમ ધરાવતા ં કુલ ૯૨૭૦ પષૃ્ઠ પટમા ં સરવાળે ૨,૮૧,૩૭૭ શબ્દોિા ઝમલે ૫,૪૦,૪૫૫ 
જેટલા અથો સાથે તૈયાર થયો િતો.૪ ઇ.સ.૧૯૩૮મા ંમાત્ર ‘અ’ થી ‘આ’ સધુીિા શબ્દોિે આવરી લેતો પ્રથમ 
ભાગ પ્રગટ થયો ત્યાર બાદ ૬ વષચિા ંગાળે ભાગ બીજો ‘આ’ થી ‘ઔ’ સધુી ઇ.સ.૧૯૪૪મા ંપ્રગટ થયો એ 
પછી ભાગ ત્રીજો ‘િ’ થી ‘ડ’ માત્ર બે વષચિા ગાળામા ં ઇ.સ.૧૯૪૬મા ં પ્રગટ થયો. તે દરમ્યાિ 
ભગવતનસિંિજીનુ ંઅવસાિ થઇ ચકૂ્ુ ં િત ુ.ં આમ છતા ં િાયચવાિી ઝડપી બિી અિે ભાગ ચોથો (‘ચ’ થી 
‘તા’) સધુી ઇ.સ. ૧૯૪૮મા ંભાગ પાચંમો (‘નત’ થી ‘થ’) સધુી ઇ.સ.૧૯૪૯મા ંભાગ છઠ્ઠો (‘િી’ થી ‘ફ’) સધુી 
માત્ર દોઢ વષચિા ંગાળે ઇ.સ.૧૯૫૧મા ંભાગ સાતમો (‘બ’ થી ‘મ’) સધુી તેટલી જ ઝડપથી જાન્યઆુરી 
૧૯૫૩િા ંભાગ આઠમો (‘મ’ થી ‘વ’) સધુી તેિાથી પણ ઓછા સમયે એિ વષચમા ંકડસેમ્બર ૧૯૫૩મા ંઅિે 
છેલલો અિે િવમો ભાગ (‘શ’ થી ‘ળ’) સધુી તેટલી જ સમય મયાચદામા ં કડસેમ્બર ૧૯૫૪મા ંપ્રગટ થયો 
િતો.૫                        
 

ભગવદ્રોમડંલમા ંજુદીજુદી ૨૩ જેટલી ભાષાિા ંશબ્દોિે આવરી લેવામા ંઆવ્યા છે. આ િોશનુ ંભાષાભડંોળ 
નવશાળ અિે ભવ્ય છે. એમા ં૨,૮૫,૦૦૦ શબ્દો સમાવી લેવાયા છે વાસ્તવમા ંઆપણી ગજુરાતી ભાષામા ં
આટલા બધા શબ્દો છે એિી સૌપ્રથમ વાર જાણ જ આ િોશ દ્વારા આપણિે થઇ છે.  ભગવદ્રોમડંલ  એ માત્ર 
કડિશિરી િે જોડણીિોશ િથી એ ગજુરાતી ભાષાિો એિ માત્ર જ્ઞાિિોશ છે. એ વાસ્તનવિ અથચમા ંસવચસગં્રિ 
છે એિા એિ એિ શબ્દિી જોડણી અિે એિા જુદા જુદા અથો જ િિી પણ એ શબ્દિી પરેૂપરૂી સમજૂતી 
પવૂોપર સબંધ, દાખલા એિો ઉપયોગ, જરૂર જણાયા ત્યા ંઆકૃનત બધુ ંજ આપવામા ંઆવ્યુ ંછે એિો સદંભચ 
સાિંળો િથી, પણ વૈનિિ છે અિે એ અથચમા ંએ નવિિોશ છે.                
 

ભગવદ્રોમડંલમા ં િલા, વેપાર-વાક્ષણજ્યિા નવનવધ િેત્રોિી માકિતી ઉત્કૃષ્ઠ  િિાિી છે તે ઉપરાતં જૈિ, 
વૈષ્ણવ, શૈવ, સ્વામી િારાયણ, ઇસ્લામ, ક્ષિસ્તી, બૌધ્ધ, પારસી, શીખ વગેરે તમામ ધમચ તેમિા પેટા પથં 
તેમિા દેવી દેવતા, તીથંિરો, પીર ઓક્ષલયાઓ, સતં પરુુષો, ફાધરો, ગરુુઓ તેમિી ધાનમિિ નવનધઓ અિે 
કિયાિાડંોિી માકિતીિો સુદંર રીતે સમાવેશ થયો છે. આ ઉપરાતં શાિભાજી, ફળ-ફૂલ ઉગાડવાિી રીતો 
તેમજ સારા પાિશાસ્ત્રિા પસુ્તિિી ગરજ પણ સારે છે. આ ઉપરાતં પિીઓ અિે પ્રાણીઓિે પણ નવસ્તતૃ 
રીતે વણચવામા ં આવ્યા છે. આ ઉપરાતં યોગિા તમામ આસિો નવનધસકિત િઠયોગિી અિેિ નવનવધ 
કિયાઓ રીત અિે ફાયદાઓ સાથે તેમા દશાચવવામા ંઆવેલ છે. તે ઉપરાતં રોગિા ંલિણો, િારણો અિે 
તેિા ઉપચારિી માકિતી આપવામા ં આવી છે. ભગવદ્રોમડંલમા ં િનવઓ, લેખિો, સતંપરુુષો, ક્ષચિંતિો, 
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િલાિારો, વૈજ્ઞાનિિો તેમજ ભારત અિે નવિિા અિેિ મિાપરુુષોિા ટૂંિા જીવિચકરત્રો પણ મિૂવામા ં
આવ્યા છે. આ ઉપરાતં સગંીતશાસ્ત્રમા ં ઉપયોગમા ં લેવાતા નવનશષ્ટ શબ્દ પ્રયોગોિે પણ સારી રીતે 
સમજાવવાિો પ્રયત્િ િરવામા ંઆવ્યો છે.૬ ભગવદ્રોમડંલમા ંજોડણી સાથે ગજુરાત નવદ્યાપીઠે નિયત િરેલ 
જોડણીિા તમામ નિયમો પણ આપવામા ંઆવેલ છે. ભગવદ્રોમડંલમા ંરૂકઢપ્રયોગોિા કુલ ૨૮,૧૫૬ શબ્દો 
એિઠા િરવામા ંઆવ્યા છે. 
 

ભગવદ્રોમડંલિી ખરી નવશેષતા એિે ભારતિા શે્રષ્ઠ િોશોિી િરોળમા ંસ્થાિ આપી શિવાિી શક્તત ધરાવે 
છે. એ એિ ઉત્કૃષ્ઠ િિાિો માકિતીિોશ જ્ઞાિિોશ િે એન્સાઇતલોપીકડયા છે. તે સાચોસાચ એિ અદ્વદ્વનતય 
બિૃદ જ્ઞાિિોશ છે. ધમચ, તત્વમીમાસંા, સાકિત્ય, િલા, વાક્ષણજ્ય, નવજ્ઞાિ અિે રોજજિંદા િૌટંુક્ષબિ, સામાજીિ, 
સાસં્કૃનતિ અિે ધાનમિિ જીવિ-વ્યાવિારિા તમામ પાસાઓંિે તેમા ંસમાવી લેવાયા છે. 
 

ભાષાપે્રમી મિારાજ ભગવતનસિંિજીિી ભાષાિી ચીવટ ગજબિી િતી. ભગવદ્રોમડંલમા ંદરેિ શબ્દિા અથચ 
અિે તેિી નવગત ખબૂ જ ખતં, િાળજી અિે ઝીણવટથી લેવામા ંઆવતો િતો. િચેરી અિે દફ્તરી િામમા ં
અંગે્રજી ભાષાિે વદલે વધમુા ંવધ ુગજુરતી ભાષાિે અિે શબ્દોિે પ્રાધાન્ય આપી તેમણે માતભૃાષા પ્રત્યેિો 
પે્રમ અિે ભકિત પ્રદનશિત િયાચ િતા. ભગવતનસિંિજીએ ગજુરાતી ભાષાિી ઉિમ સેવા િરી છે. 
ભગવદ્રોમડંલિી િામગીરી ઇ.સ.૧૮૨૮મા ં શરૂ થયેલી અિે ઇ.સ.૧૯૫૪મા ં પણૂચ થયેલી. મિારાજા 
ભગવતનસિંિજીનુ ંઇ.સ.૧૯૪૪મા ંઅવસાિ થતા ંતેિી િામગીરી એમિા પતુ્ર ભોજરાજે ઉપાડી લીધી િતી.૭ 
આખરે િવમો અિે અંનતમ ભાગ ૯મી માચચ ૧૯૫૫િા કદવસે એટલે િે મિારાજા ભગવતનસિંિજીિી 
પણુ્યતીનથએ પ્રનસધ્ધ થયો િતો.  

 

ઉપસિંાર   

મિારાજા ભગવતનસિંિજીએ ભગવદ્રોમડંલ દ્વારા ગજુરાતી ભાષાિે એિ સાસં્કૃનતિ સીમાસ્તભં આપ્યો છે. આ 
અદ્વદ્વનતય જ્ઞાિિોશિી ગજુરાતી પ્રજાિે ભેટ આપી એિ મિાિ રાજા તરીિે પોતાિી ઓળખ આપી. 
મિારાજાશ્રી માત્ર એિ રાજા જ િકિ પરંત ુએિ સમાજ સધુારિ રાજવી િતા જે તેમણે પોતાિા િાયોથી 
સાક્ષબત િરી બતાવ્યુ.ં આમ, ગજુરાતી પ્રજા અિે ગજુરાતી ભાષા ભગવદ્રોમડંલિા િતાચ મિારાજા 
ભગવતનસિંિજીિી ઋણી રિશે.  
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