


ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ ઇ-બુક શ્રેણી : 23

   

 

વિશ્વકોશવિમશ્શ
  

   

સંપાદક

પ્રીવિ શાહ
   

 

  

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટના પ્રકાશનો ઓનલાઈન જોિા માટરે વલંક
https://gujarativishwakosh.org/ebooks

 

   

   

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ
અમદાિાદ



Vishvakoshvimarsh : A Treatise on Encyclopaedia
             Ed. by Preeti Shah
            Pub. : Gujarat Vishvakosh Trust
            Navrangpura, Ahmedabad 380 009

© ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ

 

 

 

પ્રકાશક

ગુજરાિ વિશ્વકોશ ટ્રસટ, રમરેશપાક્કની બાજુમાં, બંધુસમાજ સોસાયટી સામરે, 
વિશ્વકોશ માગ્ક,  ઉસમાનપુરા, અમદાિાદ-38૦ ૦13. ફોન : 2755 17૦3
 

Email : vishvakoshad1@gmail.com  /  website : www.vishwakosh.org

 

કકંમત રૂ. : 12૦/- 8 પહરેલી આિૃવતિ : મરે, 2001 
 
 
  
મુદ્રક : 
ક્રિશ્ા ગ્ાક્િક્સ

નારણપુરા ગામ, અમદાિાદ 380013 ફોન નં. : 2494393

 

મુખય વિક્રેતા
ગૂજ ્શર ્સાક્હત્ય ભિન, રતનપોળ નાકા સામરે, ગાંધીમાગ્ક, અમદાિાદ-38૦ ૦૦1
 

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ



પ્કાશકનું વનિેદન

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટરે ગુજરાતી ભાષામાં વિશ્વકોશ તૈયાર કરિાનો સંકલપ 
કયયો તરે પછી કોશનરે બનરે તરેટલો સંપૂણ્ક અનરે પ્રમાણભૂત બનાિિાના પ્રયતનો 
ટ્રસટ દ્ારા થતા રહ્ા; તરેમાંનો એક પ્રયતન તરે રચના, સિરૂપ, પ્રકાર અનરે વિવિધ 
ભાષાઓમાં વિશ્વકોશના અિતરણ પરતિરે સિ્કગ્ાહી ચચા્ક થઈ શકરે તરેિો પકરસંિાદ 
21-22 માચ્ક, 1998ના કદિસોમાં યોજિામાં આવયો તરે છરે. ‘વિશ્વકોશ : સાંપ્રત 
વિશ્વના સંદભ્કમાં’ એ વિષય પર અવધકારી વિદ્ાનો દ્ારા એ પકરસંિાદમાં જ રે 
ચચા્ક-વિચારણા થયરેલી તરેનરે અહીં ગ્ંથસથ કરિામાં આિી છરે. તરેમાંની સામગ્ી વિશ્વ-
કોશ વિશરેના વનષણાતોના વિવભન્ન અવભગમો ઉપરાંત અનય ભારતીય ભાષાઓમાં 
જોિા મળતી તરેની ગવતવિવધનો સપષ્ટ ખયાલ આપરે તરેમ છરે.

પકરસંિાદમાંનાં િકતવયો સાથરે ‘ગુજરાતી વિશ્વકોશ : એક વિવશષ્ટ 
અવભયાન’ એ વિભાગ જોડ્ો છરે. તરેમાંનાં લખાણો અદ્યતન ગુજરાતી વિશ્વકોશનાં 
આયોજન અનરે વિકાસ પર પ્રકાશ પાડરે છરે. છરેલ્રે ‘વિશ્વકોશ-સાકહતયસૂવચ’ મૂકરેલી 
છરે. તરેમાં વિશ્વના અનરે ભારતના મળીનરે આશરરે  એક હજાર જ રેટલા વિશ્વકોશોનરે 
આિરી લરેિામાં આવયા છરે.

એ રીતરે વિશ્વકોશની રચના કરે વિશ્વકોશનો ખાસ અભયાસ કરિા ઇચછના-
રનરે માગ્કદશ્કક નીિડરે તરેિું આ પુસતકનું આયોજન થયરેલું છરે. કદાચ, આ પ્રકારનું 
આપણી ભાષામાં આ વિષયનું આ પહરેલું જ પ્રકાશન છરે.

આજના માકહતીયુગમાં વિશ્વકોશ અવનિાય્ક જ્ાનસાધન બનયું છરે તયારરે  અહીં 
મૂકરેલી સામગ્ી વિદ્યાલયો ઉપરાંત પૃથગજનોનરે પણ ઉપયોગી નીિડશરે એિી આશા છરે.

આ પ્રસંગરે પુસતકનું ચીિટપૂિ્કક સંપાદન કરિા બદલ ડૉ. પ્રીવતબહરેન 
શાહનો, વિશ્વકોશ-સાકહતયની સૂવચ તૈયાર કરિા બદલ કનુભાઈ શાહનો, પકર-
સંિાદમાં ભાગ લરેિા બદલ વિવિધ ક્રેત્રના વિદ્જ્જનોનો અનરે આ કાય્કમાં ઉમળકા-
ભરેર સહકાર આપિા બદલ વિશ્વકોશ પકરિારના સૌ સભયોનો હૃદયપૂિ્કક આભાર 
માનતાં આનંદ થાય છરે.

31 જુલાઈ, 2011 ધરીરુભાઈ ઠાકર
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વિશ્વકોશવિમશ્શ
v

પ્રીવિ શાહ



ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ આયોવજત પકરસંિાદની ઉદઘાટનવિવધ પ્રસંગરે સિ્કશ્ી 
સી. ડી. દરેશપાંડરે, એમ. એન. દરેસાઈ, સુધીર પંડ્ા, ધીરુભાઈ ઠાકર, કુમારપાળ 

દરેસાઈ અનરે ચંદ્રકાનત શરેઠ



વિશ્વકોશ

્સાંપ્િ વિશ્વના ્સંદભ્શમાં



ભૂવમકા પ્રીવત શાહ

વિશ્વકોશ : અનનય જ્ાનસાધન ચંદ્રકાનત શરેઠ

અવભનંદનીય પ્રિૃવતિ સી. ડી. દરેશપાંડરે

વશક્ણપ્રિૃવતિનું હૃદયંગમ પ્રાગટ્ય એમ. એન. દરેસાઈ



ભૂવમકા

પ્રીવિ શાહ

નાનકડા બીજમાંથી ધીરરે  ધીરરે  વિશાળ િટિૃક્ બનરે તયારરે  
બીજની કલપના આિરે ખરી ? 1985ના ઑગસટ મકહનામાં 
આઝાદીમાં સકક્ય ભાગ લરેનારા મજૂરો અનરે ગરીબોના બરેલી 
એિા કમ્કયોગી શ્ી સાંકળચંદભાઈ પટરેલનો એમના વમત્ર અનરે 
ગુજરાતી સાકહતયના પ્રવસદ્ધ વિિરેચક ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકર સાથરે 
મરેળાપ થયો. આ મરેળાપ તરે બીજ અનરે એમાંથી સજા્કયરેલું િટિૃક્ 
એટલરે ગુજરાતી વિશ્વકોશના ખંડો, કસતૂરભાઈ લાલભાઈ 
વિદ્યાવિસતાર શ્રેણીના ઉપક્મરે પ્રગટ થયરેલા ત્રણ ગ્ંથો, કમ્કયોગી 
સિ. સાંકળચંદ પટરેલ જીિનઘડતર ગ્ંથશ્રેણીમાં પ્રગટ થયરેલા 
અનય ત્રણ ગ્ંથો, િત્કમાનવિશ્વ અનરે વિશ્વકોશનું માકહતી આપતું 
દર મકહનરે પ્રગટ થયું ‘વિશ્વવિહાર’, બાળવિશ્વકોશ અંગરેનો રા-
ષ્ટ ્રીય પકરસંિાદ અનરે એ જ પરંપરામાં અમદાિાદમાં યોજાયરેલો 
‘વિશ્વકોશ : સાંપ્રત વિશ્વના સંદભ્કમાં’ એ વિશરેનો પકરસંિાદ. વિ-
દ્યાકીય અનરે સાંસકાકરક પ્રિૃવતિનો આિો વિકાસ એમાં જોડાયરેલા 
સહુની વનષ્ા અનરે વનસબતનો દ્યોતક ગણાય.

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટરે આ પકરસંિાદનું આયોજન કયુું 
એની પાછળ એના જુદા જુદા ઉદ્ રેશો હતા. માત્ર થયરેલા કાય્કની 
કરેકફયત નહોતી, પરંતુ એ કાય્કમાં આિતી મુશકરેલીઓ અંગરે 
સહવચંતન કરિાનો પણ આશય હતો. ભારતીય ભાષાઓમાં 
ચાલી રહરેલી આ પ્રિૃવતિનો વશક્ણ અનરે સંશોધન પરતિરે કયાસ 
કાઢિાની સાથોસાથ સાંપ્રત સમયના સંદભ્કમાં જ્ાનસાધન તરીકરે 

1
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વિશ્વકોશની વિવશષ્ટતા તપાસિાનો પણ આશય હતો. વિશ્વકોશની ઉપયોવગતા 
દશા્કિિાની સાથોસાથ ગુજરાતમાં ચાલી રહરેલી વિશ્વકોશના કાય્કની જાણકારી 
િાચક સુધી પહોંચાડિાનો પણ આમાં આશય હતો. વિશ્વકોશની પ્રિૃવતિની ચચા્ક 
કરિા માટરે જુદા જુદા વિષયના તજજ્ોએ આ પકરસંિાદમાં ભાગ લીધો. િળી 
મહતિના જ્ાનસાધન વિશ્વકોશની રચના અંગરે અનરે તરેમાં પણ સંકલન, સંપાદન, 
વિષયસામગ્ી, તજજ્ો, પરામશ્કન અનરે મુદ્રણ સુધીની બાબતો આિરી લરેિાઈ. 
કરેટલાક પ્રશ્ો વિશરે વિચારગોવષ્ પણ થઈ. જ રેમ કરે વિશ્વકોશનરે કઈ રીતરે ‘અપડરેટ’ 
કરિો. દસ િષષે એક ઇયર બુક બહાર પાડિી. રોજ રેરોજના સમાચારનરે આધારરે  
તરેમજ વિદ્ાનોના સૂચનનરે આધારરે  હકીકતો કરે માકહતીમાં સુધારા કરિા. કમ્પયૂટર 
દ્ારા માકહતીસંચય કરિો અનરે માકહતીકરેનદ્ર ઊભું કરીનરે માકહતી-વિતરણ કરિું. 
આ રીતરે વિશ્વકોશનરે જ્ાનસાધન તરીકરે િધુ સમૃદ્ધ અનરે અદ્યતન બનાિિા માટરે શું 
કરિું એનો પણ આ પકરસંિાદમાં વિગતરે વિચાર કરિામાં આવયો.

આજનો યુગ માકહતીયુગ છરે અનરે તરેમાં માકહતીની કક્ા, વિપુલતા, વિતરણ 
અનરે તિકરતતા એ બાબતમાં આજના યુગરે નિાં સીમાવચહનો રચયાં છરે. આજ રે 
િૈવશ્વક મહતિ ધરાિતા સમાચાર માત્ર બરે વમવનટમાં આખા વિશ્વનરે વયાપી િળરે છરે. 
વિશ્વ નાનું બનિાની સાથરે એના દરેશો નજીક આિી ગયા છરે અનરે એનરે પકરણામરે 
કચછનો ભૂકંપ, નરેપાળના રાજિંશની હતયા, કૅનસરમાં થતું નિું સંશોધન કરે માનિ-
-જીનોમની િાત કોઈ પ્રદરેશવિશરેષની માકહતી રહરેિાનરે બદલરે વિશ્વની માકહતી બનરે 
છરે. આનો સૌથી મોટો પડકાર વિશ્વકોશરે ઝીલિાનો હોય છરે. જુદા જુદા સમાજ, 
સમુદાયો, સંસકૃવતઓ અનરે સાંસકાકરક પ્રણાલીઓ િચચરેનું આદાનપ્રદાન ઘવનષ્ 
બનયું છરે. ધમ્ક, વશક્ણ, સાકહતય, કલા કરે તતિજ્ાન જ રેિાં ક્રેત્રોના વિકાસની માકહતી 
સહુ કોઈનરે હાથિગી બની છરે. ઉદારીકરણરે ભારતના દૂરના ગામડાની હાટડીમાં 
અમરેકરકાએ તૈયાર કરરેલાં ઠડંા પીણાંઓ લાિી દીધાં છરે. શહરેર, પ્રદરેશ, રાજય કરે 
દરેશનરે બદલરે હિરે વિશ્વમાં કયાં એ માલની જરૂર છરે તરેનો વિચાર કરિામાં આિરે છરે. 
આ રીતરે ‘િસુધૈિ કુટમુબકમ્’ની પકરવસથવત સજા્કય છરે તયારરે  માનિીનરે માટરે પોતાના 
વિસતારની નકહ બલકરે આખી િસુધાની િાત જાણિી આિશયક બની છરે. માનિી 
વિશ્વમાનિી બનયો તરેની સાથોસાથ એની જાણકારીનો વયાપ પણ આખા વિશ્વનરે 
આિરી લરે છરે. આ પકરવસથવતનરે કારણરે માનિીએ પોતાની આસપાસની સૃવષ્ટ અનરે 
સંકુલ દુવનયાની જાણકારી રાખિી પડશરે. આથી અગાઉ કયારરેય નહોતી તરેટલી 
વિશ્વકોશની જરૂર આજના યુગનરે છરે. અગાઉ એક શતાબદીમાં જ રેટલો જ્ાનરાવશ 
પ્રાપ્ત થતો હતો તરેનાથીયરે અવધક જ્ાન આજ રે એક દસકાથી પણ ઓછા સમયમાં 
ઉપલબધ થાય છરે. આજના માનિીનરે આ જુદી જુદી વિદ્યાશાખાઓનું જ્ાન કયું જ્ા-
નસાધન આપી શકરે ? આનરે માટરે દરરેક સંસકૃત પ્રજા પોતાના વિશ્વકોશ તરફ દૃવષ્ટ 
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ઠરેરિરે છરે. પ્રજાની જ્ાનવજજ્ાસાની પારાશીશી એની વિશ્વકોશ-પ્રિૃવતિ ગણી શકાય. 
આ વિશ્વકોશમાં જ્ાનની શાખા-પ્રશાખાઓની અદ્યતન માકહતી એના વિવશષ્ટ 
આયોજન સાથરે સંક્રેપમાં પણ પ્રમાણભૂત રીતરે પ્રાપ્ત થાય છરે.

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટરે 21–22 માચ્ક, 1998ના રોજ ‘વિશ્વકોશ : સાંપ્રત 
વિશ્વના સંદભ્કમાં’ વિષય પર યોજ રેલા પકરસંિાદની ભૂવમકા ટ્રસટના ટ્રસટી કુમા-
રપાળ દરેસાઈએ આપી જ રેમાં ગુજરાતી વિશ્વકોશની પ્રિૃવતિના પ્રારંભથી અદ્યાવપ 
સુધીની વિકાસરરેખા આપી. તયારબાદ મરાઠી વિશ્વકોશ સાથરે ગાઢ રીતરે સંકળાયરેલા 
શ્ી સી. ડી. દરેશપાંડરેએ દીપપ્રાગટ્ય કયુું. મુંબઈ યુવનિવસ્કટીમાંથી ડી. વલટ્.ની કડગ્ી 
મરેળિનાર. ઑસટ્રરેવલયાની કૅનબરેરા યુવનિવસ્કટીના મુલાકાતી અધયાપક, એકસોથી 
િધુ સંશોધન-પત્રો લખનાર મરાઠી વિશ્વકોશ મંડળના સભય તરેિા ડૉ. દરેશપાંડરેએ 
ગુજરાતમાં ગાળરેલાં િષયોની સમૃવતઓ તાજી કરી. સિ. સાંકળચંદભાઈની ગવતશીલ 
પ્રવતભાનરે અંજવલ અપગી. ગુજરાતી વિશ્વકોશ વિશરે પ્રવતભાિ આપતાં એમણરે કહ્ું 
: ‘‘... મરાઠી વિશ્વકોશના કાય્કના મારા અનુભિના આધારરે  હંુ કહી શકંુ છુ ં કરે 
ગુજરાતી વિશ્વકોશનું આયોજન ઉતિમ રીતરે થયરેલું છરે... અનરે એ માટરે વિશ્વકોશ 
મંડળના સંપાદકો તથા કાય્કકરો અવભનંદનના અવધકારી છરે...’’ તરેમના અનુભિના 
આધારરે  તરેમણરે વિશ્વકોશનરે િધારરે  લોકોપયોગી બનાિિા માટરે કરેટલાંક ઉપયોગી 
સૂચનો કયાું. અવભવયવકત માટરે ભાષા ઉવચત-અનુરૂપ હોિી જોઈએ. સથળનામોના 
ઉચચારો સથાવનક ભાષા પ્રમાણરે હોય તરે ઉવચત છરે. ઉદાહરણરૂપ તરેમણરે કહ્ું કરે 
બૅંગલોર અંગ્રેજી નામ છરે. સથાવનક નામ બંગલુરુ છરે અનરે, મરાઠી વિશ્વકોશમાં અમરે 
એ રીતરે આ અવધકરણ મૂકરેલું છરે. તરેમણરે સૂચવયું કરે કોશમાં સથળરે સથળરે અવધકરણ 
સાથરે માનવચત્ર હોિું જોઈએ. તરે ઉપરાંત, એકાદ ગ્ંથ માનવચત્રકોશ(ઍટલાસ)રૂપરે 
આપિો જોઈએ. ભૌગોવલક વિષયો સમજિામાં આથી બહુ સહાય થાય છરે. વિશ્વ-
કોશના િરેચાણનો પ્રશ્ પણ એમણરે ચચયયો. આ ક્રેત્રરે ઑસટ્રરેવલયાના અનુભિ પરથી 
આપણરે શીખી શકીએ એિું સૂચન કયુું. બધા ખંડો પ્રકાવશત થઈ જાય એ સાથરે 
કોશનું કાય્ક સમાપ્ત થાય છરે એિું માનિું ઉવચત નથી એમ શ્ી સી. ડી. દરેશપાંડરેએ 
કહીનરે તરેનું સતત સંશોધન-સંિધ્કન કરતા રહી નિરેસરથી પ્રકાશન કરિાનું ચાલુ 
રાખિું આિશયક છરે એમ સમજાવયું. તરેનરે અદ્યતન રાખિા પર ભાર મૂકયો. આિાં 
કાયયોમાં કરેનદ્ર સરકારના સહયોગ માટરે તરેમણરે હાકલ કરી. તરેમણરે આશ્ચય્ક વયકત કયુું 
કરે કરેનદ્ર સરકાર ગૅઝરેકટયરો–સિ્કસંગ્હોના પ્રકાશન માટરે દશા્કિરે છરે તરેિી ઉતસુકતા 
વિશ્વકોશ માટરે દશા્કિતી નથી. આ િલણ બરાબર નથી. વિશ્વકોશ પ્રતયરે પણ તરેટલું 
જ ધયાન અપાિું જોઈએ. ગુજરાતી વિશ્વકોશના સુંદર કાય્ક માટરે ડૉ. દરેશપાંડરેએ 
તરેમાં ફાળો આપનારા સૌનરે અવભનંદન આપી િકતવય સમાપ્ત કયુું.

કવિ, વનબંધકાર, વિિરેચક, સંપાદક અનરે સંશોધક ડૉ. ચંદ્રકાનત શરેઠરે હાદ્કરૂપ 
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િકતવય આ્પયું. ચંદ્રકાનતભાઈએ વિશ્વકોશની વિભાિના, તરેનાં મૂળ, આકદ વિશ્વ-
કોશ, તરેનાં વિવિધ સિરૂપ, તરેની વિકાસયાત્રા, તરેનાં પૂિ્ક-પવશ્ચમ પકરપ્રરેક્ય, નોંધપાત્ર 
કાયયો અનરે વસવદ્ધઓ, ત્રુકટઓ, તરેમનું વનિારણ અનરે િત્કમાન સમયમાં તરેની સામરેના 
પડકારો સુધીની લાંબી જ્ાનયાત્રા કરાિી. ઉદા. ગુજરાતી ભાષાનો પ્રથમ વિશ્વકોશ 
િાછા અનરે સોલન નામના બરે પારસી વિદ્ાનોએ ચાર ભાગની યોજના અંતગ્કત 
પ્રથમ ભાગ રૂપરે એવપ્રલ, 1891માં ‘સિ્ક વિદ્યામાળા અથિા ગુજરાતી સાઇકલોપી-
કડયા’ નામરે પ્રવસદ્ધ કયયો તરે િાતનો ઉલ્રેખ કયયો. િધુમાં એમણરે જણાવયું કરે વિશ્વ-
કોશમાં માકહતી અનરે જ્ાન બંનરેનો સમનિય હોય છરે. વિશ્વકોશ શુષક માકહતી નરે 
વિગતોનું જડ માળખું આપનારંુ જ્ાનસાધન નથી. વિશ્વકોશ તો એમાંની અિનિી 
માકહતીના આધારરે  જ્ાનરવસક િાચકના વચતિનરે ‘ચરેતનયાત્રા’ કરાિરે છરે.

અવતવથવિશરેષપદરેથી ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના ભૂતપૂિ્ક કુલપવત ડૉ. એમ. એન. 
દરેસાઈએ તરેમના વિશ્વકોશના વનમા્કણકાય્કના અનુભિોનું સમરણ કરાવયું. તરેમણરે કહ્ું 
કરે વિશ્વકોશનું વનમા્કણ એ કરેટલું કકઠન કાય્ક છરે એ તો તરેમણરે જયારરે  યુવનિવસ્કટીના 
‘વિજ્ાન અનરે યંત્રવિદ્યાના જ્ાનકોશ’ના દસ ખંડનું પ્રકાશન કરાવયું તયારરે  સમજાયું. 
તરેમણરે નોંધયું કરે શબદકોશ, વિજ્ાનશબદકોશ, લઘુ વિશ્વકોશ, વિજ્ાનનો વિશ્વકોશ 
એમ વિશ્વકોશક્રેત્રરે અનરેક રૂપો પ્રચવલત છરે, પરંતુ તરે માટરે ઉવચત પ્રવશક્ણ માટરે 
કયાંય કશી વયિસથા નથી. આ સંજોગોમાં વિશ્વકોશ ટ્રસટરે આટલી તિરાથી વનધા્ક-
કરત િીસમાંથી નિ ખંડોનું પ્રકાશન કયુું તરે અવભનંદનીય વસવદ્ધ છરે. અત્રરે તરેમણરે 
વનદષેશ કયયો કરે અતયારરે  જ રે િરેગથી વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીનાં ક્રેત્રોમાં પ્રગવત થાય 
છરે, તથા જ રે િરેગથી માકહતીના ડુગંરો ખડકાય છરે, તરે જોતાં શ્રેણીના 20 ખંડો પૂરા 
થતા સુધીમાં તરેની નિી સંશોવધત આિૃવતિનું પ્રકાશન કરિા તૈયાર રહરેિું પડશરે. 
ડૉ. એમ. એન. દરેસાઈએ કહ્ું કરે આિાં કાયયો યુવનિવસ્કટી માટરે અસંભિ છરે. એમાંયરે 
વિજ્ાનના વિષયો સરળ બનાિિાનું ઘણં કકઠન છરે. અહીં ગુજરાતી ભાષાના 
વિદ્ાનો ભરેગા મળરે તરેથી કામ પતી જતું નથી. વિશ્વકોશની જ – એ શબદની જ 
િાત કરીએ તો એનસાઇકલોપીકડયા માટરે ‘જ્ાનચક્’ ઉવચત પયા્કય લાગરે છરે, જ રે 
રતનજી શરેઠનાએ 1899માં તરેમના પ્રથમ વિશ્વકોશ માટરે પ્રયોજ રેલો. એમાં બીજો 
પણ મહતિનો અથ્ક મળરે છરે. ચક્ ગવતનું પ્રતીક છરે. જ્ાનના ક્રેત્રના વિકાસનો િરેગ 
એટલો તિકરત છરે કરે જો કોશના કાય્કમાં યોગય િરેગ ના જળિાય તો મુશકરેલી થાય. 
તરેમણરે િત્કમાન પરેઢીના જ્ાનવિમુખ થતા િલણ પ્રતયરે પણ વચંતા દશા્કિી. સાથરે પ્રમુખ 
સંપાદક ડૉ. ધીરુભાઈની ધૃવતની પ્રશંસા કરતાં ગુજરાતી વિશ્વકોશ જોઈ પોતાના 
ઘણા ભ્રમો ભાંગી ગયાનો સિીકાર કયયો. વિજ્ાનના અઘરા વિષયો સરળતાથી 
પ્રસતુત કરાયા છરે, તરે સંતોષની િાત છરે. યુવનિવસ્કટીઓ માટરે આિા ગ્ંથો ઉપયોગી 
સંદભ્કસાધનો પૂરાં પાડરે છરે. વિજ્ાનના વિષયો માટરે સિ્કમાનય પકરભાષા ચલણી 
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બનરે તરેની આિશયકતા પર ડૉ. દરેસાઈએ ભાર મૂકયો, જ રેથી વિજ્ાનના વિષયોના 
વિશ્વકોશનું વનમા્કણ સરળ બનરે. હળિાશથી તરેમણરે એક એિું સૂચન પણ કયુું કરે 
વિશ્વકોશ જ રેિા ગ્ંથોનો ઉપયોગ િૃદ્ધજનો પણ કરતા હોય છરે, એટલંુ ધયાનમાં 
રાખી બીબાં મોટાં િાપરિાં વિચારિું જોઈએ. આ નોંધપાત્ર કાય્ક માટરે એમણરે સહુનરે 
ધનયિાદ આ્પયા.

અધયક્સથાનરેથી ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકરરે  સમાપન િકતવય આપતાં કહ્ું કરે વિશ્વ-
કોશના મુખય સંપાદકનું કામ મહતિનું છરે. વિજ્ાનના વિષયમાં પાઠ્યપુસતકોના કરે 
અધયાપકીય શબદોથી કામ સરતું નથી. વિષયનો સંદભ્ક સમજાિરે તરેિા સરળ શબદો 
પ્રયોજિા પડરે છરે. ગુજરાતી વિશ્વકોશરે અપનાિરેલી તમામ અવધકરણોની સૂવચ પ્રથમ 
તૈયાર કરિાની પદ્ધવત પાછળનો હરેતુ સપષ્ટ કરતાં તરેમણરે કહ્ું કરે વિષયસૂવચનું વન-
ધા્કરણ આરંભરે કરિાથી સમગ્ કોશનું દશ્કન ઊપસરે છરે. સમયાંતરરે  સૂવચમાં સુધારા-
િધારા થતા રહરે છરે અનરે કોશની સિ્કગ્ાકહતા જળિાય છરે. વિષય પ્રમાણરે સંપાદકો 
વનવશ્ચત માળખામાં વિષયનાં અવધકરણો ઢાળરે છરે. આધુવનક સગિડોનરે લીધરે છરેલ્ી 
ઘડીની વિગતો સમાિી શકાય છરે. માંડણી પછી તરેમણરે પકરસંિાદનો હરેતુ  વિશ્વકોશ 
: સાંપ્રત વિશ્વના સંદભ્કમાં – અતયારરે  કરેિું વયાપક મહતિ ધારણ કરરે  છરે, તરે િાતનો 
વનદષેશ કયયો. િીજાણ યુગની સપધા્કમાં વલવખત શબદો માટરે મોટો પડકાર ઊભો થયો 
છરે. વિશ્વકોશના કાય્કની સતત અનરે ઘવનષ્ સમીક્ા આિશયક છરે, જ રેથી ક્વતઓ 
ધયાનમાં આિરે અનરે તરેમના વનિારણ માટરે સિરેળા ઉપાય કરી શકાય.

ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકરરે  વિશરેષમાં કહ્ું કરે વિશ્વકોશ શબદબ્રહ્મનું સિરૂપ છરે, તરે 
અમર છરે. જયાં સુધી માનિી પૃથિી પર છરે, તયાં સુધી વિશ્વકોશ પણ હશરે જ. િકત-
વયનું સમાપન કરતાં તરેમણરે આયુિષેદની હરીતકી વિશરેની અવિસમરણીય ઉવકતમાં 
થોડો સુધારો કરી તરેનરે વિશ્વકોશનરે લાગુ પાડી 

 ‘‘ વિશ્વકોશસતસય વપતા યસય નાવસત ગૃહરે વપતા ’’

ઉદઘાટન-બરેઠકની સમાવપ્ત બાદ ત્રણ બરેઠકોનું આયોજન કરિામાં આવયું 
જ રેમાં વિશ્વકોશની વિભાિના અનરે તરેનું કાય્કક્રેત્ર, સંદભ્કગ્ંથ તરીકરે વિશ્વકોશ તરેમજ 
ભારતીય ભાષાઓમાં થયરેલી વિશ્વકોશની પ્રિૃવતિ વિશરે જુદા જુદા તજજ્ોએ િકત-
વયો આ્પયાં જ રે અહીં ગ્ંથસિરૂપરે પ્રગટ થઈ રહ્ાં છરે. આ ઉપરાંત શ્ી જ રે. પી. 
જાનીએ ‘િાવણજય અનરે વિશ્વકોશ’ વિશરે અનરે શ્ી એસ. એમ. જાનીએ ‘ગવણતશાસ્ત્ર 
અનરે વિશ્વકોશ’ વિશરે લખરેલા લરેખો પણ સમાવિષ્ટ કયા્ક છરે જ રેથી પકરસંિાદના 
આયોજનની કલપના યશાશકય શબદસથ કરી શકયા છીએ. આ પકરસંિાદની ફળ-
શ્ુવત રૂપરે વિશ્વકોશની પ્રિૃવતિનું મહતિ અનરે સમગ્ રાષ્ટ ્રમાં તૈયાર થતા વિશ્વકોશ 
અંગરે મૂલયિાન માકહતી સાંપડી. વિશ્વકોશ અંગરેના કરેટલાક મૂળભૂત પ્રશ્ોની મોકળરે 
મનરે સમીક્ા થઈ અનરે હજી કયા કયા ક્રેત્રના વિશ્વકોશ સજા્કિાના બાકી છરે તરેનો 
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અંગુવલવનદષેશ થયો. અદ્યતન યુગની માગનરે પહોંચી િળરે તરેિા એના સઘન અનરે 
વયાપક સિરૂપની ચચા્ક થઈ. વિશ્વમાં અનરે સિાતંત્રયોતિર કાળના વિદ્યાકીય નિોતથાન 
રૂપરે ભારતના વિવિધ પ્રદરેશોમાં વિશ્વકોશરચનાનું આંદોલન ચાલરે છરે તરેમાં ગુજરાતરે 
પણ એની વિશ્વકોશપ્રિૃવતિ દ્ારા પોતાનો અરય્ક આ્પયો છરે.

ગુજરાતમાં ચાલતી વિશ્વકોશપ્રિૃવતિનો સિ્કગ્ાહી આલરેખ મળી રહરે તરે માટરે 
‘ગુજરાતી વિશ્વકોશ : એક વિવશષ્ટ અવભયાન’ વિભાગમાં ગુજરાતી ભાષામાં 
તૈયાર થતા વિશ્વકોશ વિશરેની માકહતી પૂરી પાડરે છરે. વિદ્યાકીય અનરે આવથ્કક દૃવષ્ટએ 
વિશ્વકોશના મહાભારત સમા કાય્કનો કઈ રીતરે ગુજરાતમાં પ્રારંભ થયો તરેની તથા 
તરેના આયોજન અનરે વનમા્કણ અંગરેની વિગતો આલરેખાઈ છરે. સમગ્ વિશ્વમાં અનરે 
ભારતની અનય ભાષાઓમાં થયરેલી વિશ્વકોશરચનાની પ્રિૃવતિની સાથોસાથ ગુ-
જરાતમાં કઈ રીતરે આ પ્રિૃવતિ સાંસકાકરક આંદોલન જગાડરે તરેિું વિચારકો અનરે 
િાચસપવતઓનું સંયુકત સાહસ બનયું એનો આલરેખ આમાંથી મળી રહરેશરે. ગુજરાતી 
વિશ્વકોશના 14મા ગ્ંથનું વિમોચન કરતાં કહનદીના સમથ્ક સાકહતયકાર શ્ી વિદ્યા-
વનિાસ વમશ્રે કહંુ્ હતું કરે િીણાનો એક તાર િાગરે એટલરે બીજા તાર પણ િાગરે એમ 
ગુજરાતમાં જ રે થાય છરે તરેનો પડઘો બીજાં રાજયોમાં પણ પડરેલો છરે. આ ગ્ંથમાં 
એના સૂર સંભળાય છરે.

ba
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ચંદ્રકાનિ શેઠ

મનુષયના વિકાસ સાથરે જ્ાનનો અનરે જ્ાનના વિકાસ સાથરે 
મનુષયનો વિકાસ થતો રહ્ો છરે. મનુષયમાં જ રેમ વજજીવિષા તરેમ 
વજજ્ાસા પણ છરે. દરેશકાળના સંદભ્કમાં મનુષય જ રે જ રે અનુભિો 
પોતાનરે થતા જાય તરે સિ્કનો અક્ક જ્ાન રૂપરે વચતિમાં સંવચત કરી, 
તરેનો સજ ્કનાતમક કરે રચનાતમક િૃવતિથી લાભ લઈ, પોતાનાં 
સતિાસામથય્કનરે વિકસાિિા–વિસતારિા સતત પ્રયતનશીલ રહ્ો 
છરે અનરે એ રીતરે આતમસમૃદ્ધ–જીિનસમૃદ્ધ પણ થતો રહ્ો છરે. 
મનુષયની સમસત જ્ાનપ્રિૃવતિ અનરે જ્ાનસંપવતિમાં એની ઉપયુ્કકત 
પ્રકારની િૃવતિ-ગવત દૃવષ્ટગોચર થાય છરે. જ્ાનકોશો કરે વિશ્વકોશો-
ના વનમા્કણ-વિકાસમાંયરે આ િૃવતિ-ગવતનો પ્રભાિ–પ્રતાપ િરતાય 
છરે. અતીતની અનુભિમૂલક જ્ાનપરંપરાનો અક્ક, સાંપ્રતનો જ્ા-
નાવભમુખી પુરુષાથ્ક  અનરે ભવિષયની ભૂવમકા માટરે સફુરતા જ્ાના-
તમક વિચારતક્ક – આ વત્રિરેણીનરે સમવનિત રૂપરે વચતિમાં સંધારણ 
કરતી મનુષયની પ્રજ્ાશવકત જ જ્ાનકોશો કરે વિશ્વકોશોનું પ્રરેરક, 
સંિધ્કક નરે વનયામક પકરબળ બની રહરે છરે. મનુષયના આતમ-
વિકાસ–જીિનવિકાસ સાથરે, એના અન્નાકદ પંચકોશોના ઉઘાડ 
સાથરે અવિનાભાવિ-સંબંધરે સંલગ્ન જ્ાનવિકાસનાં ઇષ્ટ-વમષ્ટ 
ફળો રૂપરે આપણરે જ્ાનકોશો–વિશ્વકોશો િગરેરરેનરે જોઈ શકીએ.

મનુષયની સતત મથામણ પોતાની આસપાસના સમસત 
વિશ્વનરે અનરે તદનુષંગરે પોતાનરે િધુમાં િધુ પામિાની રહી છરે. એ 
મથામણ અનિરત ચાલતી, િધુ નરે િધુ ઉતકટ, વયાપક નરે પ્રબળ 
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બનતી લાગરે છરે. એ મથામણ જ જ્ાનકોશો–વિશ્વકોશોના ઉદભિ-વિકાસની પાછળ 
રહરેલી છરે. વિશ્વકોશ છરે વિશ્વજ્ાન માટરે, અનરે આપણરે સૌ જાણીએ છીએ તરેમ, વિશ્વ 
ઘણં સંકુલ, ગહન અનરે વયાપક છરે. તરેથી જ વિશ્વવિષયક જ્ાન પણ ઘણં સંકુલ, 
ગહન અનરે વયાપક હોય તરે સિાભાવિક છરે. આપણં વિશ્વ ચરાચર, સથૂળ-સૂક્મ 
જીિ-જતંુ નરે પ્રાણી-પદાથયોથી સભર, અપાર િૈવિધયિાળું, સતત પકરિત્કનશીલ 
નરે વિકાસશીલ, मध्ये व्क्त એિું છરે. તરેથી જ વિશ્વવિષયક જ્ાનવયાપારનરે કોઈ 
સીમા નથી. એ જ્ાનવયાપાર તબક્ાિાર વભન્ન વભન્ન રૂપરે, અનરેકાનરેક ઉચચાિચ 
શ્રેણીઓમાં ચાલતો નરે પમાતો રહરે છરે. એ જ્ાનવયાપારના – એતદવિષયક માનિીય 
પ્રિૃવતિઓના – પકરપાક રૂપરે, એની એ જ્ાનસાધનાના અમરફળ સિરૂપરે જ્ાનકોશો 
કરે વિશ્વકોશોનરે ઓળખિા જોઈએ. સિ્ક વિશ્વકોશો િસતુત: વિશ્વજ્ાનકોશો જ હોય 
છરે. સાકહતયક્રેત્રરે પણ જ રેમની ગવત છરે એિા આપણા એક વચત્રકાર રજની વયાસરે 
તો પોતાના એક જ્ાનસંદભા્કતમક ગ્ંથનરે ‘વિશ્વજ્ાનકોશ’ નામથી જ ઓળખિાનું 
મુનાવસબ માનયું છરે.

‘વિશ્વકોશ’ શબદ અંગ્રેજી ‘એનસાઇકલોપીકડયા’નો ગુજરાતી પયા્કય છરે. 
‘Encyclopaedia’ શબદના મૂળમાં enkyklious / enkiklious તથા paideia 
/ paedeia – આ બરે ગ્ીક શબદો છરે. સરેનચુરી કડકશનરી અનુસાર ‘એનસાઇ-
કલોપીકડયા’નો અથ્ક ‘કળાઓ અનરે વિદ્યાઓનું ચક્’ એિો થાય છરે. ઑકસફડ્ક 
કડકશનરી પ્રસતુત શબદનરે ‘general course of instruction’ સાથરે સાંકળરે છરે. 
‘એિરીમૅનસ એનસાઇકલોપીકડયા’ ‘એનસાઇકલોપીકડયા’- ના મૂળમાં ‘the circle 
of learning’નો અથ્ક રહ્ો હોિાનું જણાિરે છરે. ગ્ીક પ્રજાની સાથ્કક અનરે સમુતકૃષ્ટ 
જીિન વિશરેની વિભાિનામાં encyclic educationનો ભારરે  મકહમા હતો. મનુષયરે કૂ-
પમંડકૂ ન રહરેતાં પોતાના વિશરે તરેમ જ પોતાની આસપાસના વિશ્વ વિશરે શકય તરેટલું 
બધું જ જાણિા જ રેિું જાણી લરેિું જોઈએ અનરે એ માટરે જ સિ્કગ્ાહી જ્ાન આપરે એિા 
સંચયગ્ંથોનું સરેિન કરિું જોઈએ. સંભિત: આ પ્રકારના ભાિનાતમક ખયાલથી 
પ્રરેરાઈનરે ્પલરેટોના ભત્રીજા નરે વશષય સ્પયુવસ્પપસરે (Speusippus) પવશ્ચમનો પ્રથમ 
જ્ાનકોશ તૈયાર કયા્કનું મનાય છરે. કરેટલાકના મતરે એકરસટોટલરે ઈ. સ. પૂિષે ચોથી 
સદીમાં પોતાના વશષયો માટરે તતકાલીન જ્ાન-વચંતનનો જ રે સારસંચય કરરેલો તરેનરે 
પ્રથમ જ્ાનકોશ તરીકરે ઓળખિામાં આિરે છરે. આ ‘જ્ાનકોશ’ શબદ સંસકૃતમાં છરે, 
પરંતુ ‘એનસાઇકલોપીકડયા’ના અથ્કમાં નકહ. ‘જ્ાનકોશ’ શબદ એ અથ્કમાં, આપણરે 
તયાં અિા્કચીન યુગમાં પ્રયોજાતો થયો છરે. મરાઠી જ્ાનકોશકાર ડૉ. શ્ીધર વયંક-
ટરેશ કરેતકરરે  1929માં ગુજરાતીમાં જ્ાનકોશના જ રે બરે ભાગ આ્પયા તરેમાં તરે શબદ 
પ્રયોજાયો છરે. એ શબદ પછી ‘વયાયામ જ્ાનકોશ’(1941)માં, ગુજરાત યુવનિવસ્કટી 
પ્રકાવશત જ્ાનકોશનાં િૉલયુમોમાં તથા બંસીધર શુકલ પ્રયોવજત ‘પ્રસવન્નકા જ્ા-
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નકોશ’(1976)માં જોિા મળરે છરે. 1867માં ‘એનસાઇકલોપીકડયા’ માટરે – િધુ ચો-
કસાઈથી કહરેિું હોય તો ‘સાઇકલોપીકડયા’ માટરે રતનજી ફરામજી શરેઠનાએ જ રે 
‘જ્ાનચક્’ પયા્કય આ્પયો તરે સૌથી િધુ સારો હતો, પરંતુ કમભાગયરે, તરે એમના જ્ા-
નકોશકાય્ક પૂરતો જ મયા્કકદત રહ્ો. ‘એનસાઇકલોપીકડયા’ માટરે પ્રયોજાયરેલો ‘વિ-
શ્વકોશ’ શબદ 1967માં વિજયરાય િૈદ્યરે તૈયાર કરરેલા ‘સાકહતયનો વિશ્વકોશ યાનરે 
સાકહતયવપ્રયનો સાથી’  એ ગ્ંથમાં જોિા મળરે છરે, જ રે પછી ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટરે 
સિીકારીનરે 1987માં શરૂ કરરેલાં જ્ાનકોશનાં િૉલયુમોમાં પ્રયોજયો છરે. ડૉ. ધીરુભાઈ 
ઠાકર ‘ગુજરાતી વિશ્વકોશ’ના ભૂવમકા ખંડમાં નોંધરે છરે : ‘‘વિશ્વકોશ એટલરે વિશ્વવિ-
દ્યાનો કોશ, સચરાચર સૃવષ્ટની સિાુંગીણ માકહતીનો ભંડાર.’’ ગુજરાતીમાં ‘જ્ાન-
કોશ’ અનરે ‘વિશ્વકોશ’ બંનરેય શબદો ‘એનસાઇકલોપીકડયા’ માટરે રૂઢ થઈ ગયરેલા છરે 
અનરે ‘સાથ્ક જોડણીકોશ’, ‘ભગિદગોમંડલ’ (1954) જ રેિા શબદકોશોમાં પણ આિી 
ગયા છરે, વિજયરાય, ધીરુભાઈ ઠાકર િગરેરરેએ તરે પ્રયોજયા તરે પૂિષે.

જ્ાનકોશાતમક ગ્ંથો માટરે ‘જ્ાનગંગોત્રી’ (ભોગીલાલ ગાંધી, 1967), ‘જ્ાન-
સંકહતા’ (બંસીધર શુકલ, 1976), ‘જ્ાનસંચય’ (નટિરલાલ શાહ, 1978), ‘જ્ાન-
મંજૂષા’ (િંદના મહરેતા, 1981) જ રેિા શબદપ્રયોગો પણ થયા છરે. ‘ભગિદગોમંડલરે’ 
‘વિશ્વકોશ’ના પયા્કય તરીકરે જ રે શબદો આ્પયા છરે તરેમાં ‘વિશ્વજ્ાનસંગ્હ’, ‘સિ્કકોષ’, 
‘સિ્કવિદ્યામાળાસંગ્હ’, ‘સિ્કવિદ્યાસંગ્હકોષ’ તથા ‘સિ્કસંગ્હ’ ઉલ્રેખનીય છરે. 
િળી એ જ ગ્ંથરે ‘સિ્કસંગ્હ’ના પયા્કય તરીકરે ‘વિદ્યાિળી’, ‘સિ્કવિદ્યાકોષ’ અનરે 
અંગ્રેજી ‘સાઇકલોપીકડયા’ શબદો આ્પયા છરે. માણરેકજી એદલજી િાછા તથા અર-
દરેશર ફરામજી સોલનરે એવપ્રલ, 1891માં આપરેલા પહરેલા ગુજરાતી સાઇકલોપીકડયા 
માટરે ‘સિ્કવિદ્યામાળા’ શબદ પ્રયોજ રેલો તરે પણ સમરિો જોઈએ.

‘સાથ્ક જોડણીકોશ’ ‘સિ્કસંગ્હ’ શબદ ‘ગૅઝરેકટયર’ના અથ્કમાં હોિાનું નોંધરે છરે. 
િળી ‘ભગિદગોમંડલ’માં ‘સિ્કવિષયસંગ્હ’ શબદ અલગ રીતરે ‘સિ્કજ્ાનસંગ્હ’ના 
અથ્કમાં નોંધાયો છરે. કમળાશંકર પ્રાણશંકર વત્રિરેદીએ ‘એનસાઇકલોપીકડયા વબ્રટા-
વનકા’ના સંદભ્કમાં ‘સિ્કવિષયસંગ્હમાળા’ એિો પયા્કય આ્પયો છરે.

જ્ાનકોશો કરે વિશ્વકોશોના િંશકુલમાં જ સિ્કસંગ્હોનો સમાિરેશ કરાય; આમ 
છતાં તરેમનો એક અલગ િગ્ક પાડી શકાય. આપણરે તયાં ‘ગુજરાત સિ્કસંગ્હ’, 
‘કાકઠયાિાડ સિ્કસંગ્હ’, ‘ચરોતર સિ્કસંગ્હ’, ‘િડોદરા રાજય પ્રાવનતક સિ્કસંગ્હ’, 
‘સૌરાષ્ટ ્ર સિ્કસંગ્હ’ જ રેિા ગ્ંથોનો એક અલાયદો વિભાગ ચીંધી શકાય.

‘એનસાઇકલોપીકડયા’ શબદની અનરે તરેના ગુજરાતી પયા્કયો િગરેરરેની ચચા્ક 
બાદ, ‘એનસાઇકલોપીકડયા’ની જ રે કરેટલીક વયાખયાઓ અપાઈ છરે તરે જોઈએ :

‘એકૅડરેવમક અમરેકરકન એનસાઇકલોપીકડયા’માં તરેની પકરચયાતમક વયાખયા 
નીચરે મુજબ છરે :
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Derived from the Greek enkyklios paideia for a ‘circle of learn-
ing’ the term encyclopedia is now applied to any work of one or 
more volumes with articles, usually in alphabetical order, on all 
branches of knowledge, or on all aspects of one subject. The purpose 
of the modern encyclopaedia is to condense current and essential 
information and make it accessible to the nonspecialist.

(Academic American Encyclopaedia, 1983)

‘એનસાઇકલોપીકડયા  વબ્રટાવનકા’માં તરેની પકરચયાતમક વયાખયા નીચરે મુજબ છરે : 

An encyclopaedia is a self-contained reference work with three 
main aims : to include up-to-date knowledge about a particular dis-
cipline or group of disciplines, to encompass this knowledge in the 
unity of a system, and to make this knowledge conveniently acces-
sible. It is rare that these three aims can be harmoniously accommo-
dated in one work, and extensive compromises are often necessary. 
An encyclopaedia differs from a dictionary, in that it explains general 
subjects rather than merely supplies definitions of words and phras-
es. It differs from almanac in that the information contained in the 
latter is dated. An encyclopaedia differs from pedagogical texts in its 
attempt to be easy to consult and to be readily understood by the lay 
person. In its attempt to be comprehensive an encyclopaedia differs 
from guides, manuals, atlases and similar learning aids.

(Encyclopaedia Britannica, 1985)

‘ધ િલડ્ક બુક એનસાઇકલોપીકડયા’ નીચરે પ્રમાણરે તરેની પકરચયાતમક વયાખયા 
કરરે  છરે :

Encyclopaedia is one or more books containing information 
about people, places, events, and things. It may deal with all areas of 
knowledge or it may confine itself to just one area. A general encyclo-
paedia, such as World Book, includes information in topics in every 
field of knowledge. Specialized encyclopaedias provide more detailed 
and technical information on specific areas of knowledge, such as art, 
medicine or the social sciences.

(The World Book Encyclopaedia, 1992)
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ઉપરની વયાખયાઓના પ્રકાશમાં જોઈએ તો નીચરેના મુદ્ાઓ વિશ્વકોશ બાબતરે 
અથ્કવિસતાર સાથરે, તારિી શકાશરે :

(1) વિશ્વકોશના કદનો કોઈ વનયમ નથી. એક ગ્ંથ પણ હોય (જ રેમ કરે, The 
Hutchinson Encyclopaedia, 1948; The Encyclopaedia of Ignorance, 
1977; The Cambridge Encyclopaedia, 1990; The Social Science En-
cyclopaedia, 1996 િગરેરરે ) અનરે અનરેક પણ. મોટા ભાગરે અનરેક ખંડો કરે ગ્ંથોમાં 
વિશ્વકોશો તૈયાર થતા રહ્ા છરે.

(2) વિશ્વકોશમાં લોકો, સથળો, બનાિો અનરે પદાથયો િગરેરરેની માકહતી હોય છરે. 
કરેટલાક ગ્ંથો માનિજીિનનાં સિ્ક જ્ાનક્રેત્રોનરે આિરી લઈ તરેમની સાથરે સંકળાયરેલા 
વિષયોની માકહતી આપરે છરે. તો કરેટલાક જ્ાનનો કોઈ એક જ –ખાસ વિષય લઈ, 
તરેનાં વિવિધ પાસાંનરે આિરી લરેતી માકહતી આપરે છરે; જ રેમ કરે, કળા, ઔષધશાસ્ત્ર, 
સમાજવિજ્ાનો િગરેરરેનરે લગતા જ્ાનકોશો. ‘વિશ્વકોશ’ શબદ ‘જનરલ એનસાઇકલો-
પીકડયા’ પૂરતો વનયત રાખિો ઠીક લાગરે છરે. ખાસ વિષયની – તરેનાં વિવિધ પાસાંની 
ટકૅવનકલ જ્ાનસામગ્ી આપતા ગ્ંથોનરે તો ‘જ્ાનકોશ’ કહરેિામાં જ ઔવચતય લાગરે છરે.

(3) વિશ્વકોશમાં જ રે વિષયલરેખો આિરે તરે સામાનય રીતરે અકારાકદ ક્મરે 
ગોઠિાયરેલા હોય છરે.

(4) જ રે કંઈ પ્રિત્કમાન અનરે અગતયની જ્ાનમાકહતી હોય તરે સંવક્પ્ત રૂપરે 
અિા્કચીન વિશ્વકોશમાં આપિામાં આિરે છરે. એ માકહતી એિી રીતરે અપાય છરે કરે 
તરેથી જ રે તરે જ્ાનવિષયના વનષણાત ન હોય તરેિા િાચકો પણ તરે સમજી – ગ્હી શકરે.

(5) વિશ્વકોશનરે એક સિતંત્ર – સિયંપયા્કપ્ત સંદભ્કગ્ંથ તરીકરે જોિો જોઈએ.

(6) વિશ્વકોશમાં છરેલ્ામાં છરેલ્ી કહરેિાય એિી અપ-ટ-ુડરેટ – અદ્યતન 
જ્ાનસામગ્ી આપિામાં આિરે છરે.

(7) વિશ્વકોશમાં વનધા્કકરત માકહતીજ્ાન એક સુસંિાદી, સુવલિષ્ટ માળખામાં 
સમાયોવજત કરીનરે આપિામાં આિરે છરે.

(8) વિશ્વકોશમાં અપાતું માકહતીજ્ાન ઉતિમ પ્રકારનું તો હોય જ, સાથરે 
વયિવસથત રીતરે, રસપ્રદ થાય એમ રજૂ થયરેલું હોય. આ ઘણં કપરંુ, છતાં કરિું ઘટરે 
એિું કામ છરે.

(9) શબદકોશથી વિશ્વકોશ વભન્ન છરે. શબદકોશનું લક્ય શબદની પયા્કયાતમક 
નરે વયાકરણી સમજૂતી આપિાનું છરે, જયારરે  વિશ્વકોશનું લક્ય જ્ાનના વિવિધ 
વિષયોની તલસપશગી શાસ્ત્રીય માકહતી આપી તરેની તાવતિક, ઐવતહાવસક નરે તુલના-
તમક સંદભ્કભૂવમકાએ સિા્કલિરેષી સમજૂતી આપિાનું છરે, જ રે સરિાળરે જીિન તરેમજ 
જગત ઉભયનરે ઉપયોગી થાય. એ ખરંુ કરે કરેટલાક શબદકોશો – જ રેમ કરે, િરેબસટરનો 
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શબદકોશ, ગુજરાતીમાં ‘ભગિદગોમંડલ’ જ રેિા  શબદજ્ાન આપિા સાથરે જ્ાનકો-
શીય કામગીરી પણ કરરે  છરે. એિા કોશોનરે ‘એનસાઇકલોપીકડક કડકશનરી’ તરીકરે 
ઓળખિામાં આિરે છરે. આમ છતાં શબદકોશોથી જ્ાનકોશોની પૃથકતા સપષ્ટ છરે.

(10) વિશ્વકોશો િાવષ્કકીઓથી પણ જુદા પડરે છરે. િાવષ્કકીઓમાંની માકહતી 
વનયત સમય પૂરતી સીવમત હોય છરે. વિશ્વકોશની માકહતીનરે એ પ્રકારની સીમા 
હોતી નથી.

(11) પાંકડતયભારિાળા ગંભીર જ્ાનગ્ંથોના કરતાં વિશ્વકોશની રજૂઆત 
સરળ – પ્રાસાકદક હોઈ તરે બહુજનસપવશ્કતાનો ગુણ દાખિરે છરે.

(12) વિશ્વકોશ જ્ાનનું સાધન છતાં, માગ્કદવશ્કકાઓ, નકશાપોથીઓ અનરે 
પકરચયપુવસતકાઓ છરે તરે રીતનું સાધન નથી. તરેની કામગીરી કરેટલીક રીતરે આગિી 
હોય છરે.

વિશ્વકોશમાં માકહતી (information) અનરે જ્ાન (knowledage) – આ 
બંનરેનો, ટી. એસ. એવલયટનરે ઇષ્ટ એિો, સમનિય હોય છરે. વિશ્વકોશ શુષક માકહતી 
નરે વિગતોનું જડ માળખું આપનારંુ જ્ાનસાધન નથી. વિશ્વકોશ તો એમાંની અિનિી 
માકહતીના આધારરે  જ્ાનરવસક િાચકના વચતિનરે, ‘ગુજરાતની અવસમતા’(સંપા. 
રજની વયાસ)માં ઉમાશંકરરે  પ્રયોજ રેલો શબદ િાપરીનરે કહીએ તો, ‘ચરેતનયાત્રા’ 
કરાિરે છરે. વિશ્વકોશના સરેિનથી તરેના િાચકની સૂઝ-સમજ ખીલરે છરે, તરેની જ્ાનની 
વક્વતજો વિસતરરે  છરે અનરે ‘જ્ાનગંગોત્રી’માં જણાિિામાં આવયું છરે તરેમ, જીિન 
અનરે જગતનાં મૂળભૂત સતયો અનરે મૂલયોની શ્દ્ધાનાં બીજ રોપાય છરે. માનિના 
બહુવિધ વિકાસના મુખય મુખય મજલ–ટ્પપાઓનાં દશ્કન દ્ારા માનિીની સંસકાર 
અનરે સંસકૃવતની જ રે ઘડતરકથા છરે, એની જ રે આગરેકૂચ છરે તરેનું રહસય પામી શકાય 
છરે. તરેની દશાકદશા સમજી શકાય છરે.

કોઈ પણ પ્રજાનરે જ્ાન-વિજ્ાનની સંપ્રાવપ્ત માટરેના કોઈ નરે કોઈ પ્રકારના ઉદ્યમ 
કરે પુરુષાથ્ક વિના ચાલયું નથી. પવશ્ચમની પાસરે છરે એિા જ્ાનકોશ આપણી પાસરે 
નહોતા, પરંતુ ‘અવગ્નપુરાણ’ જ રેિાં પુરાણો જરૂર હતાં; જ રેમાં ઐકહક અનરે આમ-ુ
વષમક, આધયાવતમક અનરે િૈવશ્વક ઘણી જ્ાનસામગ્ીનાં વિચારવચંતન તરેમ જ પકર-
ચય-િણ્કન સમાવિષ્ટ હોય. ખાસ કરીનરે ધમ્ક નરે વિદ્યાકરેળિણીના ક્રેત્રરે સકક્ય કરેટલાક 
વિદ્ાનોનરે ધમ્ક અનરે વિદ્યા-વશક્ણના કહતમાં જ્ાનકોશ તૈયાર કરિાનું જરૂરી લાગયું. 
‘એનસાઇકલોપીકડયા કૅથોવલકા’ નરે ‘એનસાઇકલોપીકડયા ઑવ્ ઇસલામ’ જ રેિા 
ધમ્કનરે કરેનદ્રમાં રાખીનરે તૈયાર થયરેલા જ્ાનકોશો મળરે છરે તો ‘સપરેકયુલમ કટ્ર્પલરેકસ’ 
(Speculum Triplex), ‘માગા્કકરટા કફલૉસૉકફકા’ (Margarita Philosophica) 
જ રેિા પાદરીઓ કરે ધમ્કગુરુઓ દ્ારા તૈયાર થયરેલા જ્ાનકોશો પણ મળરે છરે.
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જ રેમ જ રેમ જ્ાનનો ઉભાર – ભરાિો િધતો જાય છરે તરેમ તરેમ જ્ાનકોશ કરે 
વિશ્વકોશ જ રેિા તતકાલ સંદભ્કસરેિા પૂરી પાડરે એિા જ્ાનગ્ંથોની જરૂકરયાત નરે 
ઉપયોવગતા બંનરેય ખૂબ િરતાયાં કરરે  છરે. માનિસંસકૃવતના વિકાસરે હિરે રૉકરેટગવત 
પકડી છરે. જ રેમ આ યુગ પરમાણવિસફોટ, િસતીવિસફોટનો તરેમ જ્ાનવિસફોટનો 
પણ છરે. વજજ્ાસુઓનાં સમય-શવકત િગરેરરે  બચાિરે અનરે એમનરે પ્રમાણભૂત જ્ાન 
સહરેલાઈથી, ઝડપથી, સંક્રેપમાં છતાં સિ્કગ્ાહી રીતરે પ્રાપ્ત થાય એિી ભાિના હિરે 
જોર પકડી રહી છરે. એક બાજુ દૃશયશ્ાવય માધયમોની હરણફાળરે, કમ્પયૂટરના 
અભૂતપૂિ્ક પ્રદાનરે માકહતીજ્ાનની સંપ્રાવપ્ત બાબતરે મોટી ક્ાવનત – કહો કરે ઉતક્ાવનત 
સજી્ક છરે તયારરે  બીજી બાજુ સુવિકવસત મુદ્રણમાધયમમાં સમાિરેશ પામતા જ્ાનકોશ 
કરે વિશ્વકોશના ગ્ંથો માકહતીજ્ાનના સબળ સાધન તરીકરે આજ રેય પૂરતા પ્રભાિક 
નરે િચ્કસિી છરે. અસીમ જ્ાન નરે સામરે સીવમત આયુષયિાળો મનુષય. આ પકરવસથવત-
માં પારાિાર જ્ાનવસંધુમાંથી શું શું, કરેટલું, કયારરે  નરે કઈ રીતરે ગ્હણ કરિું એ એક 
જકટલ સમસયા મનુષય માટરે બની રહરે છરે. જ્ાનની વિપુલતા, વિવિધતા નરે અનંતતા 
જોતાં એમાંથી અગ્તાક્મરે, ગૌણપ્રધાનભાિરે, તારતમયબુવદ્ધએ, વિિરેકપુર:સર જ રે તરે 
સિીકૃત પ્રયોજન કરે પ્રયોજનોના સંદભ્કમાં યોગય – ઉપયોગી વિષયસામગ્ીચયન 
કરિું અવનિાય્ક  બની રહરે છરે.

સાંપ્રત દરેશકાળમાં, મનુષયનરે સિાુંગીણ વિકાસમાં ઉપકારક થાય તરેિું વિ-
ષયસામગ્ીચયન કરતાં પૂિષે વિશ્વકોશનાં કદ-માપ નરે ખચ્કનોયરે િાસતવિક ખયાલ 
કરિો પડરે. એક જ ખંડનો વિશ્વકોશ આપિાનો હોય તો જ્ાનસામ્રગીના ચયનનું 
એક ધોરણ હોય નરે એકાવધક ખંડોનો હોય તો બીજુ.ં જ્ાનકોશો કરે વિશ્વકોશો 
જયારરે  િૈયવકતક પુરુષાથષે તૈયાર થાય છરે તયારરે  કદમાં નાના હોય છરે, પણ જયારરે  
તરે સામુદાવયક પુરુષાથષે તૈયાર થાય છરે, તયારરે  ઘણાં િૉલયુમો રોકરે છરે. જ્ાનકોશની 
વિકાસયાત્રા જોતાં જણાશરે કરે શરૂઆતમાં જ્ાનકોશો – વિશ્વકોશો પ્રમાણમાં નાના 
હતા, પછી ક્મશ: બૃહત્ થતા ગયા. જ્ાનકોશ કરે વિશ્વકોશ કરેટલો મોટો જોઈએ એ 
અંગરે કોઈ ચોક્સ નીવતવનયમો નથી. ‘પ્રસવન્નકા વિશ્વકોશ’માં, બંસીધરભાઈએ 
નોંધયું છરે તરેમ, વિશ્વનો સૌથી મોટો જ્ાનકોશ સપૅવનશ ભાષામાં 104 ભાગનો મળરે 
છરે. અનરેક વિશ્વકોશો જોતાં, એટલંુ તો સપષ્ટ થાય છરે કરે, દસ-િીસ કરે ત્રીસ-ચાલીસ 
િૉલયુમો ધરાિતા અનરેક વિશ્વકોશો – જ્ાનકોશો મળરે છરે. મહાભારત નરે પછી 
‘કાદંબરી’ના સંદભષે व्यासोच्छिष्टं जगतसर्वम् नये बयाणोच्छिष्टं जगतसर्वम् નરે बयाणोच्छिष्टं 
जततसर्वम् એિું કહરેિાયરેલું. આજ રે સારા વિશ્વકોશોનું તો એ લક્ણ જ લરેખાય; જ રેમ 
કરે, ‘એનસાઇકલોપીકડયા વબ્રટાવનકા’ (1768–1823), ‘એનસાઇકલોપીકડયા અમરેકર-
કાના’ (1829–1833), ‘ચરેમબસ્ક એનસાઇકલોપીકડયા’ (1859–1868), ‘કૉવલયસ્ક 
એનસાઇકલોપીકડયા’ (1950 –1985) િગરેરરે . 



24 સવયસાચીનો શબદિરેધ

વિશ્વકોશ કઈ િય-કક્ાના િાચકો માટરે છરે અથિા તરે કયા પ્રકારના ઉપયોગ 
માટરે છરે તરેના આધારરેય તરેમાંની સામગ્ીનું ચયન કરિાનું થાય; જ રેમ કરે, આથ્કર 
મીનો ‘વચલડ્રનસ એનસાઇકલોપીકડયા’ (1907), ‘ઑકસફડ્ક જુવનયર એનસાઇ-
કલોપીકડયા’ (1948–1955), ‘વચલડ્રનસ વબ્રટાવનકા’ (1960) િગરેરરે . િળી એક જ 
વિષયના જ્ાનકોશ માટરેના સામગ્ીચયનમાં વયાપનરે મુકાબલરે િધુ ઊંડાણનોયરે ખયાલ 
કરિામાં આિરે. તરેિા કોશ જ્ાનકોશનો એક પ્રકાર પણ બનરે છરે; જ રેમ કરે, આવશષ 
રાજાધયક્ અનરે પાઉલ વિલરેમનનો ‘એનસાઇકલોપીકડયા ઑવ્ ઇવનડયન વસનરેમા’ 
(1995), પી. એન. ચોપરાનો ‘એનસાઇકલોપીકડયા ઑવ્ ઇવનડયા’ (1988), ‘મરેક-
ગ્ો-કહલ એનસાઇ- કલોપીકડયા ઑવ્ સાયનસ ઍનડ ટકૅનૉલૉજી’, ‘ફોકલ એનસા-
ઇકલોપીકડયા ઑવ્ ફોટોગ્ાફી’, ‘એનસાઇકલોપીકડયા ઑવ્ સોવશયલ સાયનસીઝ’, 
‘એનસાઇકલોપીકડયા ઑવ્ િલડ્ક આટ્ક’, જયોફ્ીએ તૈયાર કરરેલો ‘ધ લૅરાઉઝરે 
એનસાઇકલોપીકડયા ઑવ્ મયુવઝક’ (1971), ‘એનસાઇકલોપીકડયા ઑવ્ િલડ્ક 
ડ્રામા’, એસ. પી. ભટ્ાચાય્કજીનો ‘એનસાઇકલોપીકડયા ઑવ્ ઇવનડયન ઇિરેન્ટસ 
ઍનડ ડરેઇ્ટસ’ િગરેરરે . ગુજરાતીમાં પણ એિા કોશોમાં ‘વયાયામ જ્ાનકોશ’ (1941), 
‘યોગકોશ’ (1974–75), ‘વિજ્ાન અનરે યંત્રવિદ્યાકોશ’ (1977), ‘ગુજરાતી સાકહ-
તયકોશ’ (1989 –90) િગરેરરેનો સમાિરેશ થાય છરે.

વિશ્વકોશમાં કયા વિષયો સમાિિા નરે કયા નહીં તરેનો વનણ્કય મુખય સંપાદક 
અનરે તરેમના સાથી-સહાયક સંપાદકોની જ્ાનસજ્જતા, સૂઝ-સમજણ, પ્રૌકઢ-વિિરેક, 
રસ-રુવચ િગરેરરે  પર વનભ્કર રહરે છરે. વિશ્વકોશ માટરેની વિષયાનુક્મવણકા તૈયાર 
કરિી – તરેની ભૂવમકા બાંધિી તરે ઘણો વિચારવિમશ્ક નરે વિચારપરામશ્ક માગી લરે 
છરે. ઉતાિળ કહંસા છરે, નરે જ્ાનકોશ કરે વિશ્વકોશમાં તો ખાસ. ખૂબ ધૃવતપૂિ્કક ચારરેય 
બાજુનો વિચાર કરી, વિશાળ પકરપ્રરેક્યમાં જોઈ-ચકાસી, સિસથતા નરે તટસથતાપૂિ્કક 
વિષયચયન કરિાનું રહરે છરે. એક િાર આ રીતરે વિષયચયન કરીનરે અનુક્મવણકા 
તૈયાર થાય પછીયરે અમુક સંજોગોમાં તરે ભાવિ સુધારા-િધારા માટરે તો ખુલ્ી 
રાખિી જ પડરે.

મનુષયની જીિનયાત્રા સાથરે જ એની જ્ાનયાત્રા સતત વિકસતી – વિસતરતી 
– પકરિત્કન પામી હોય છરે. તરેથી આ જ્ાનયાત્રાની ઝાંખી કરાિતા – તરેના આલરેખો 
આપતા જ્ાનકોશો કરે વિશ્વકોશો સમયની રફતાર સાથરે સુધારા-િધારા પામતા રહરે 
એ કહતાિહ છરે. આ અથ્કમાં કોઈ જ્ાનકોશ કરે વિશ્વકોશ છરેિટનો કરે સંપૂણ્ક હોતો 
જ નથી. એક ‘એનસાઇકલોપીકડયા વબ્રટાવનકા’નો ઇવતહાસ તપાસતાંયરે આ બાબત 
સપષ્ટ થાય છરે. સો અઠિાકડક હપતા રૂપરે શરૂ થયરેલી ‘વબ્રટાવનકા’ની કામગીરી 
વિકસતાં 1768માં એનો પ્રથમ ગ્ંથ મળ્ો તરે પછી તો તરેની અનિરત વિકાસગવતનરે 
કારણરે 1975માં તરેના પ્રોપીકડયા, મૅક્ોપીકડયા અનરે માઇક્ોપીકડયા – એ વત્રવિધ 
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વિભાગોમાં અનરેક િૉલયુમો શકય બનયાં. િળી આ ‘વબ્રટાવનકા’ની સામગ્ીનરે માટરે 
પૂરક  વિશોધક એિી િાવષ્કકીઓ બહાર પડી તરેનોય ખયાલ કરિો જોઈએ. જ રેમ 
મનુષય તરેમ જ્ાનકોશ પણ કાળરે કરીનરે િૃદ્ધ થાય છરે. જ્ાનકોશ જ્ાનિૃદ્ધ થાય તરે તો 
આિકાય્ક જ. જ્ાનકોશોનું કરે વિશ્વકોશોનું પુનમુ્કદ્રણ નહીં, નિસંસકરણ ઇચછનીય 
હોય છરે. કમ્પયૂટરની જ રેમ જ્ાનકોશ કરે વિશ્વકોશનોયરે પરેઢી દર પરેઢી વિકાસ થતો 
રહરેતો હોય છરે.

વિશ્વકોશની વિષયાનુક્મવણકા તૈયાર થાય એટલરે એક વિશાળ મહાલય 
માટરેનો જાણરે નકશો તૈયાર થયો હોય તરેમ સમજિું જોઈએ. વિશ્વકોશ એક વિશાળ 
મહાલય-શો હોય છરે, જ રેમાં વિવિધ પ્રકારના અનરેકાનરેક જ્ાનખંડો છરે. એ સિ્ક સાથરે 
રહીનરે મહાલયની ભવયતા નરે ઉપયોવગતા વસદ્ધ કરરે  છરે. વિશ્વકોશના મુખય સંપાદક 
આ મહાલયના મુખય સથપવત કરે ઇજનરેર જ રેિા હોય છરે, જ રેમણરે ખૂબ ચીિટ નરે 
ચાનકથી સજાગપણરે આ મહાલયના મજૂરથી તરે માવલક સુધી અનરેકોની કામગી-
રીનું સંકલન કરીનરે ધાયુું પકરણામ વનપજાિિાનું હોય છરે. વિશ્વકોશ કરે જ્ાનકોશનું 
કામ મોટરે ભાગરે િૈયવકતક નકહ, તરેટલું સામુદાવયક – સાંવઘક પુરુષાથ્કનું ન જણાય 
તો જ નિાઈ. વિશ્વકોશ સિ્કજ્ાનના સંગ્હરૂપ હોઈ અનરે તરે તૈયાર કરનાર મનુષય 
સિ્કજ્ ન હોઈ અનરેકોનો સાથ-સહકાર વિવિધ તબક્ રે અવનિાય્ક થઈ પડતો હોય છરે.

જ રેમ નાટક વભન્નરુવચ જનોના એક સમારાધનરૂપ હોય છરે તરેમ વિશ્વકોશ 
પણ વભન્નરુવચ વજજ્ાસુઓના પકરતોષ માટરેના જ્ાનસાધનરૂપ હોય છરે. વિશ્વકોશ-
માં જીિનનાં અનરેક ક્રેત્રોનરે લગતી માકહતી જ રે તરે ક્રેત્રના અવધકારી લરેખકો દ્ારા 
મરેળિિાની રહરે છરે. એમાં વિવિધ તબક્ રે માગ્કદશ્કન, પરામશ્કન િગરેરરેય જરૂરી હોય 
છરે. સિ્કનાં લખાણો સંકવલત કરી – સંપાકદત કરી વિશ્વકોશ કરે જ્ાનકોશનું અખંડ 
મહાલય ખડુ ંકરિાનું રહરે છરે. વિશ્વકોશ કરે જ્ાનકોશના મુખય સંપાદકનું કાય્ક એક 
વિશાળ ઑરકરેસટ્રા ચલાિિા જ રેિું છરે.

અવધકારી વિદ્ાનો દ્ારા જ રે વિષયલરેખો આિરે તરેમાં આજ કદન સુધીની જ્ાન-
સાધનાનો વનચોડ હોિો જોઈએ. ‘ધ િલડ્ક બુક એનસાઇકલોપીકડયા’ નોંધરે છરે તરેમ, 
‘An encyclopaedia is concerned with the who, what, when, where, 
how and why of things’ એ રીતરે વિશ્વકોશમાં જો રડાર વિશરેનો લરેખ હોય તો 
તરેમાંથી રડાર શું છરે, રડાર કોણરે, કયારરે  નરે કયાં શોધયું  વિકસાવયું, તરે કઈ રીતરે કામ 
કરરે  છરે અનરે તરે રોવજદંા જીિનમાં શા માટરે ઉપયોગી છરે ?  એિા એિા પ્રશ્ોના ઉતિર 
મળી રહરેિા જોઈએ. એ લરેખોમાં પ્રમાણભૂતતા, તાકક્કકતા, િસતુલવક્તા, સતયશુવદ્ધ 
અનરે સતિશવકત આિરેલાં હોય. એ લરેખો સુવલિષ્ટ, સઘન અનરે સંવક્પ્ત છતાં પ્રાસા-
કદક – સરસ નરે સચોટ હોય. તરેમાં પ્રસતાર, વિષયાનતર, પુનરાિત્કન, િાગાડબંર, 
પવક્લતા કરે પૂિ્કગ્હ-દૂવષતતા, દુબયોધતા, સંકદગધતા, રજૂઆતની અરાજકતા જ રેિા 
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દોષો ન જ જોઈએ. યોગય લરેખોની યોગય રીતરે કોશમાં રજૂઆત થાય – માિજત 
થાય તરે માટરે મુખય સંપાદકરે અનરે તરેમના મંડળરે સજાગતાપૂિ્કક, સતક્કતાથી કામ 
કરિાનું રહરે છરે. જ રે તરે વિષયમાં વનષણાતો તો અનરેક હોય, પણ કોની, કયારરે , કઈ 
રીતરે નરે કરેટલી સહાય લરેિી તરે મુખય સંપાદકની વિિરેકદૃવષ્ટ પર અિલંબરે છરે. મુખય 
સંપાદક કોશકાય્કના અનુભિી અનરે કોશવશસતના ચુસત કહમાયતી હોિા જોઈએ. 
તરેઓ અનુભિજ્ાનના વિશાળ પકરપ્રરેક્યમાં જ રે તરે વિષયનરે સમતોલપણરે જોઈ-મૂલિી 
શકરે એિા હોય. આમ તો જ રે તરે વયવકતની રસરુવચની મુદ્રા ઓછરેિતિરે અંશરે વિશ્વકો-
શના વિષયલરેખમાં અંકકત હોય જ, આમ છતાં વિવિધ વિષયલરેખો િચચરે એકસૂ-
ત્રતા રહરે તરે મુખય સંપાદકરે જોિાનું રહરે છરે. કોશનું પોતાનું એક આગિું વયવકતતિ 
પણ વસદ્ધ થાય અનરે એમાં મુખય સંપાદકની પ્રવતભાશવકતનોયરે ઇષ્ટ સંકરેત મળી 
રહરે એ અપરેવક્ત છરે.

મુખય સંપાદકરે વિષયલરેખોની બરે રીતરે ચકાસણી કરિી–કરાિિી પડરે છરે – વિ-
ષયિસતુની દૃવષ્ટએ અનરે ભાષાવભવયવકતની દૃવષ્ટએ. એ માટરે તરેમણરે યોગય વનષણા-
તોની મદદ પણ લરેિાની રહરે છરે. વિશ્વકોશનું કાય્ક જ એિું મોટુ ંછરે કરે એકલદોકલ 
વયવકત ગમરે તરેટલી સશકત હોય તોપણ ન ચાલરે  નમ્કદા પરનો સરદાર બંધ એક 
વયવકત ન જ બાંધી શકરે તરેમ. મુખય સંપાદક જ રે તરે વિષયલરેખ વિષયવનષણાત અનરે 
ભાષાવનષણાત દ્ારા પ્રમાવણત થાય પછી જ કોશ માટરે તરેનરે સિીકારરે  છરે. આ રીતરે 
વિશ્વકોશમાં જ્ાનસામગ્ીના એકત્રીકરણ, સંપાદન-સંકલન િગરેરરેમાં ઘણી તકરેદારી 
રાખિાની રહરે છરે.

વિશ્વકોશનરે જ્ાનની જડીબુટ્ીતુલય માની તરેનો એ રીતરે ઉપયોગ થિો જોઈએ. 
સામાનય રીતરે એક-બરેઠકરે િાંચિા માટરે જ્ાનકોશ કરે વિશ્વકોશ હોતો નથી. એનું 
કાઠુ ં– એનું સિરૂપ સંદભ્કગ્ંથનું હોઈ, તકરે જ તરેનું કામ પડતું હોય છરે, અનરે તયારરે  
તરે જો ઉપયોગી થઈ શકરે તો જ એની સાથ્કકતા પ્રતીત થાય. વિશ્વકોશમાં એ રીતરે 
લરેખસામગ્ી રજૂ થઈ હોય કરે વજજ્ાસુનરે તરે િધુ જોિા-િાંચિા ઉશકરેરરે  – લાલાવયત 
કરરે . જ રેમ ‘વલખતરે વલખતરે લિ હો જાય’ કહરેિાય છરે તરેમ ‘પઢતરે પઢતરે ્પયાર હો 
જાય’ તરેિું થિું જોઈએ !

આ માટરે વિશ્વકોશમાં, લખાણ ઉપરાંત જરૂરી વચત્રો, તસિીરો, આલરેખો, 
નકશાઓ, કોષ્ટકો િગરેરરેની – કરેટલીક િાર તો વિવિધરંગી પણ – સામગ્ી યોગય 
રીતરે પ્રદવશ્કત થિી જોઈએ. પંખીઓ વિશરેના એક કોશમાં તો તરેમના અિાજો 
સાંભળિા માટરે ધિવનપવટ્કાયરે જ્ાનકોશના ગ્ંથ સાથરે સુલભ કયા્કનું મનરે યાદ છરે. 
બાળકો  માટરેના તરેમજ શાલરેય જ્ાનકોશો કરે વિશ્વકોશોમાં તો લરેખનની સપધા્ક કરરે  
એ પ્રકારરે  વચત્રાકદ સામગ્ી મુકાિી જોઈએ. િળી મુદ્રણ નરે ગ્ંથકલરેિરનાં સુઘડતા – 
આકષ્કકતા નરે ટકાઉપણં પણ ધયાનમાં રાખિાં જ રહ્ાં.
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વિશ્વકોશનો ઉપયોગ સરરેરાશ િાચક સહરેલાઈથી કરી શકરે એ માટરે, આ પૂિષે 
વનદષેશયું તરેમ, વિષયલરેખોનું અકારાકદ ક્મરે આયોજન થાય એ મહતિનું છરે. શરૂઆ-
તના વિશ્વકોશો – જ્ાનકોશોમાં વિષયાનુક્મરે આયોજન થતું. અરબી એનસાઇકલો-
પીકડયામાં ‘પાિર’, ‘િૉર’ જ રેિા વિષયો શરૂઆતમાં નરે પછી અંતરે ‘ફૂડ’ અનરે ‘િુમન’ 
જ રેિા વિષયો મૂકિામાં આિરેલા. એ રીતરે રોમન કાળના જ્ાનકોશોમાં ભૂસતરશાસ્ત્ર, 
ખગોળ જ રેિા વયિહાર-વિષયો પહરેલા અનરે ઓછા પ્રચવલત વિષયો પાછળ મુકાતા. 
ફ્ાવનસસ બરેકનરે 1620માં એમના ‘ઇનસતાઉવત્કયો મૅગ્ના’ (Instauratio Magna) 
ગ્ંથમાં બાહ્ પ્રકૃવત, મનુષય, અનરે તરેની પ્રકૃવતનરે અિલંબીનરે થતી વયિહારપ્રિૃવતિ – 
એ રીતરે ત્રણ મુખય વિષયખંડોમાં જ્ાનસામગ્ીનરે વિભાવજત કરી હતી; પરંતુ સમય 
જતાં અકારાકદ ક્મરે વિષયલરેખોનું આયોજન કરિાની પદ્ધવત જ વયાપક બની. િળી 
વિશ્વકોશોની ઉપયોવગતા િધરે એ માટરે વિવિધ પ્રકારની સૂવચઓ તરેમજ પ્રવતસંદભયો 
આપિાની પદ્ધવતયરે અપનાિાઈ. શાલરેય જ્ાનકોશોમાં તો વજજ્ાસુ વિદ્યાથગીઓની ગ્-
હણશવકતની કસોટી માટરેના પ્રશ્ોયરે મુકાય છરે. ‘ધ િલડ્ક બુક એનસાઇકલોપીકડયા’માં 
કરેટલાક મહતિના વિષયલરેખોમાં તો છરેલ્રે એમાં રજૂ થયરેલા મુદ્ાઓનંુ માળખું તથા 
સહાયક િાચનસામગ્ીના સંદભયો પણ આપિામાં આવયા છરે. ‘એનસાઇકલોપીકડયા 
ઑવ્ પોએટ્રી અનરે પોએકટકસ’માં પણ જ રે તરે વિષયલરેખના સંદભ્કમાં મહતિની િા-
ચનસામગ્ીની સૂવચ આપિામાં આિી છરે. આિી વિષયાનુક્મવણકાઓ નરે સૂવચઓ 
કયારરેક જ્ાનકોશનો સંચ ખોલિા માટરેના ચાિી–ઝૂડાની ગરજ પણ સારતી હોય 
છરે. કરેટલાક જ્ાનકોશો નરે વિશ્વકોશોમાં તો વિવિધ પ્રકારની સૂવચઓનાં િૉલયુમ 
અલગ હોય છરે. િળી વિશ્વકોશોમાં સંપાદકમંડળ, લરેખકમંડળ, પરામશ્કકમંડળ 
િગરેરરેનીયરે જરૂરી માકહતી પૂરી પાડિાનો વસલવસલો પાળિામાં આિરે છરે.

વિશ્વકોશનું પ્રધાન કત્કવય, ડ્રાયડનની રીતરે કહીએ તો, to instructનું – 
બોધનું છરે અનરે એ કરતાં આનંદ – delight મળરે તો સોનામાં સુગંધ ભળ્ા જ રેિું 
થાય. વિશ્વકોશમાં સપષ્ટતયા િાચકની જ્ાનશવકતના વિકાસનું  કરેળિણીવિકાસનું 
ધયરેય હોય જ. વિશ્વકોશ તરેના વજજ્ાસુ િાચકનરે ‘jack of all’ બનાિિાનું તાકરે છરે, 
‘master of one’ બનાિિાની જિાબદારી એની નથી જ.

વિશ્વકોશો વિશ્વનાં વિકાસશીલ તરેમજ વિકાસોનમુખ રાષ્ટ ્રોમાં નોંધપાત્ર પ્ર-
માણમાં રચાયા છરે. એક રીતરે તો વિશ્વકોશપ્રિૃવતિ માટરે આજની િૈવશ્વક પકરવસથ-
વત ઘણી જ સાનુકૂળ લરેખાય. િત્કમાન સમયમાં તરરેહ તરરેહના જ્ાનકોશો તૈયાર 
થાય છરે. આજ રે ઇંગલૅનડ, ફ્ાનસ, જમ્કની, ઇટાલી, સપરેન, રવશયા જ રેિાં યુરોપનાં 
રાષ્ટ ્રોએ; અમરેકરકા, કૅનરેડા નરે ઑસટ્રરેવલયાએ; ચીન, જાપાન, ઇઝરાયલ, ભારત 
િગરેરરે  એવશયાઈ રાષ્ટ ્રોએ પણ વિશ્વકોશવનમા્કણની પ્રિૃવતિમાં અનરેક નિાં સાહસો 
કરી નિાં નિાં પકરમાણો નરે પકરણામોયરે વનપજાવયાં છરે. વિશ્વકોશમાં સામાનય રીતરે 
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જ રે તરે દરેશકાળ કરે સંસકાર-સંસકૃવતની છબી અંકકત થયરેલી જ હોય છરે. પવશ્ચમના 
ઉતિમ કોશોમાં તયાંનાં (પાશ્ચાતય) સંસકાર-સંસકૃવતની નરે વસવદ્ધઓની જ રેટલી નરે જ રેિી 
િાતો હોય છરે તરેટલી નરે તરેિી પૌરસતયની આિરેલી જોિા મળતી નથી. ભારતમાં 
તૈયાર થયરેલા વિશ્વકોશમાંથી જો ભારતીયતાની મુદ્રા પ્રાપ્ત ન થાય તો કરેમ ચાલરે ? 
આપણા આ ગુજરાતી વિશ્વકોશમાં ગુજરાતનાં સંસકાર-સંસકૃવત, ઇવતહાસ-ભૂગોળ 
અનરે ભાષા-સાકહતયનું પ્રવતવબંબ, સમુવચત પ્રમાણમાં વઝલાય એિું તો બનિાનું જ. 
‘એનસાઇકલોપીકડયા વબ્રટાવનકા’માં વબ્રકટશ, ‘એનસાઇકલોપીકડયા અમરેકરકાના’માં 
અમરેકરકન, ‘એનસાઇકલોપીકડયા કૅનરેકડયાના’માં કૅનરેડાના જનજીિનની તસિીર 
વઝલાયરેલી મળરે છરે.

વિશ્વકોશમાં આિતા માકહતી-જ્ાનની શ્દ્ધ રેયતા વિિાદાતીત હોિી જોઈએ. 
વિશ્વકોશના વનમા્કતાએ વિશ્વકોશનરે એિો સતિ-સમૃદ્ધ – એિો પ્રમાણભૂત બનાિિો 
જોઈએ કરે તરેથી એ એના જનસમાજની ‘દૈિી સંપવતિ’ બની રહરે. જનસમાજ એનો 
શકય તરેટલો લાભ ઉઠાિિા પ્રરેરાય એિું બનિું જોઈએ. એ માટરે વશક્ણ અનરે 
સંસકારનાં મંડળોએ ઝુંબરેશની રીતરે જ્ાનકોશો–વિશ્વકોશોનો ઉપયોગ િધરે એ માટરે 
પ્રચારકાય્ક કરિું જોઈએ. વિશ્વકોશ વજજ્ાસુઓની હાથપોથી બની રહરે એિું થિું  
જોઈએ. મરાઠી જ્ાનકોશકાર શ્ીધર વયંકટરેશ કરેતકર વિશ્વકોશની ચળિળનું કારણ 
‘જ્ાનવિષયી સિાતંત્રયની આકાંક્ા ઉતપન્ન થઈ’ તરે હોિાનું જણાિરે છરે. જ્ાનકોશ – 
વિશ્વકોશ પાછળ સમસત પ્રજાની જ્ાનવિજ્ાનની તપ:સાધનાનું બળ હોય છરે. જયાં 
આિી તપ:સાધના િટિૃક્ની જ રેમ મૂવળયાં નાખીનરે વિસતરરેલી હોય તયાં વિશ્વકોશોનું 
સજ ્કન-વનમા્કણ જોરદાર રીતરે ચાલતું હોય છરે. આપણરે તયાં એિી જ્ાનકોશ નરે વિશ્વ-
કોશનરે ઉપકારક તપ:સાધના જોરદાર રીતરે ચાલો અનરે આપણરે સૌ એ તપ:સાધ-
નાના અવગ્નનરે સવિશરેષ પ્રજિવલત કરિા આપણા તરફથી પણ યવતકંવચત્ આહુવત 
શ્દ્ધાપૂિ્કક સમપગીએ એિી ભાિના વયકત કરંુ છુ ંઅનરે સાભાર વિરમું છુ.ં
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આ પકરસંિાદના પ્રસંગરે આપરે મનરે આમંત્રણ આ્પયું તરે 
બદલ હંુ આપનો ઋણી છુ.ં આ મહતિના વિષય પર પકરસંિાદનું 
આયોજન કરી તરેનરે અમલમાં મૂકિા બદલ હંુ ગુજરાત વિશ્વકોશ 
ટ્રસટનરે તથા ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકરનરે અવભનંદન આપું છુ.ં ગુજરા-
તની િૈભિશાળી પરંપરાઓના ફલસિરૂપરે ગુજરાતી વિશ્વકોશના 
પ્રકલપનરે ગુજરાત રાજયમાં ઉદાર સહાય અનરે ઉમળકાભયયો 
ટરેકો સાંપડ્ાં છરે તરેનાથી મનરે આનંદ થયો છરે. પણ મનરે વિશરેષ 
આનંદ તો એ બાબતનો છરે કરે મારા વમત્ર, પ્રખર ગાંધીિાદી, 
સરદાર પટરેલની ઉજજિળ પરંપરાઓમાં ઊછરરેલા, લોકલાડીલા 
શ્ી સાંકળચંદ પટરેલરે આ પ્રકલપ માટરે ઉદાર સખાિત દ્ારા તરેની 
પહરેલ કરી છરે, ભલરે તરે પોતરે ઓછુ ંભણરેલા હતા.

આ પ્રકલપના અમલ દરવમયાન તરેના સંચાલકોનરે કરેિા પ્ર-
કારની મુશકરેલીઓ તથા કઈ કઈ સમસયાઓનો સામનો કરિો 
પડતો હશરે તરેનો ખયાલ હંુ કરી શકંુ છુ,ં કારણ કરે તક્કતીથ્ક લક્મ-
ણશાસ્ત્રી જોશીના પ્રરેરણાપ્રદ નરેતૃતિ હરેઠળ િાઈ ખાતરેના મરાઠી 
વિશ્વકોશ વનવમ્કવત મંડળ દ્ારા મરાઠી વિશ્વકોશના અતયાર સુધી 
પ્રગટ થયરેલા 18 ગ્ંથોના કાય્ક સાથરે હંુ પોતરે સકક્ય રીતરે સંકળા-
યરેલો રહ્ો છુ.ં અઠગં વિદ્ાન અનરે દરેશભકત એિા શ્ી જોશીએ 
મહારાષ્ટ ્રમાં આ શકિતગી કાય્ક દરવમયાન એક એિો માહોલ 
ઊભો કયયો જ રેનરે લીધરે મરાઠી ભાષા અનરે સાકહતયના ક્રેત્રમાં 
જ નકહ પરંતુ અનય ભારતીય ભાષાઓના ક્રેત્રમાં પણ મરાઠી 
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વિશ્વકોશરે એક આગિી ભાત ઊભી કરી છરે. મનરે ખાતરી છરે કરે મારા સનરેહી ડૉ. 
ધીરુભાઈ ઠાકરના ઉમદા નરેતૃતિ હરેઠળ ગુજરાતી વિશ્વકોશ પણ ગુજરાતી ભાષા 
અનરે સાકહતયના ક્રેત્રમાં હરહંમરેશ ઊંચાં નરે ઊંચાં વશખરો સર કરતો રહરેશરે.

િાઈ ખાતરેના પ્રકલપના મારા અનુભિનરે આધારરે  હંુ આ તબક્ રે કરેટલીક 
સંભવિત સમસયાઓનું બયાન કરિા માગું છુ.ં

(1) આ કાય્કમાં સકક્ય રીતરે ઉપયોગી નીિડી શકરે તરેિા વિદ્ાનો, તજજ્ો અનરે 
વનષણાતોની સરેિાઓ પ્રાપ્ત કરિી અનરે તરેમનરે આ કાય્કમાં પરોિિા.

(2) તજજ્ો અનરે વિદ્ાનોની સહાયથી િૈજ્ાવનક તથા ભાષા અનરે સાકહતય 
સંબંધી પકરભાષાનો કોશ તૈયાર કરિો.

(3) સંદભ્ક રૂપરે ઉપયોગમાં લઈ શકાય એિો પકરભાષા કોશ તૈયાર કરિામાં 
અનરેક અડચણો આિતી હોય છરે. તરેમાં મુખય િાત તો એ છરે કરે એક સામાનય િાચક 
અનરે શ્ોતા સુધી આપણા વિચારો અનરે માકહતી પહોંચાડિા માટરે આપણરે કયાં 
માધયમો અનરે ઉપકરણોની પસંદગી કરી શકીશું કરે જ રે દ્ારા આપણો હરેતુ સચોટ 
રીતરે વસદ્ધ થઈ શકરે ?

(4)  આ કાય્કમાં વનમનવલવખત ક્રેત્રોની કઈ ભૂવમકા રહરેશરે ?

(i) આધારભૂત કરે પ્રમાણભૂત એિી પ્રાદરેવશક ભાષાની ભૂવમકા,

(ii) તળપદી ગ્ામભાષાઓ તથા આકદિાસી સમાજની ભાષાઓની 
ભૂવમકા,

(iii) સંસકૃત, પ્રાકૃત અનરે પાવલ ભાષાની ભૂવમકા,

(iv) ફારસી, અરબી તથા ઉદૂ્ક ભાષાની ભૂવમકા,

(v) ઉતિર કહંદુસતાનની આય્કન ભાષાઓ તથા દવક્ણ ભારતની 
દ્રવિકડયન  ભાષાઓની ભૂવમકા, તથા

(vi) યુરોપીય અનરે તરેમાં પણ ખાસ કરીનરે અંગ્રેજી, ફ્રેનચ, પોટુ્કગીઝ 
અનરે ડચ ભાષાઓની ભૂવમકા.

(5) વિચારો/માકહતીના પ્રસારણની પ્રકક્યા દરવમયાન ઉપયોગમાં લરેિાતી 
ભાષાઓના પ્રયોગ દરવમયાન તરેનો સુયોગય ઉપયોગ થાય તરેની તકરેદારી રાખિી 
જરૂરી છરે. માધયમ તરીકરે િપરાતી કોઈ પણ ભાષા આતયંવતક સંસકૃતપ્રચુર અથિા 
તદ્ન તળપદી બનરે તરે ઇષ્ટ પણ નથી અનરે જરૂરી પણ નથી. આ જ બાબત આપણી 
ભાષાના અંગ્રેજીકરણનરે પણ લાગુ પડરે છરે. સરિાળરે, આપણા લરેખકો, પરામશ્કકો 
અનરે સંપાદકો માટરે આ બાબત પડકારરૂપ છરે.
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(6) સથાન કરે સથળ સાથરે સંબંધ ધરાિતાં નામોનું વલ્પયનતર કરિાની સમસયા 
પણ મહતિની, જકટલ અનરે મુશકરેલ છરે. તક્કતીથ્ક લક્મણશાસ્ત્રીજીનો તો હંમરેશ 
આગ્હ રહ્ો છરે કરે સથાન કરે સથળનરે લગતાં નામો તથા તરેમનું દરેિનાગરીમાં વલ્પય-
નતર કરતી િરેળાએ સથાવનક/પ્રાદરેવશક સમાજના લોકો તરેનો જ રે રીતરે ઉપયોગ કરતા 
હશરે તરે રીતરે જ તરે અપનાિિાં જોઈએ. તરે મુજબ પ્રાદરેવશક ભાષાઓમાં ભારતનાં 
સથળો અનરે ભૌગોવલક લક્ણોનાં નામો ઉચચારણશાસ્ત્રની દૃવષ્ટએ (phonetically) 
જ રે રીતરે મળી આિરે છરે તરે રીતરે અમરે તરેની સૂવચ તૈયાર કરી. પરંતુ ભારતની બહારનાં 
સથળોનાં નામો અનરે ભૌગોવલક લક્ણો કરે અંગો (features) વિશરે અમારરે  આંતર-
રાષ્ટ ્રીય શબદકોશોનો જ આધાર લરેિો પડ્ો હતો.

(7) સરિાળરે, િૈજ્ાવનક પકરભાષા તૈયાર કરતી િખતરે તથા સથળોનાં નામ 
વલવખત સિરૂપરે વનધા્કકરત કરતી િરેળાએ એક તરફ ‘શુવદ્ધનો હઠાગ્હ’ (purism) તો 
બીજી તરફ ‘વમશ્ણ’ અથિા ‘એકીકરણ’ની ઝુંબરેશ િચચરે ચાલતો આ ગજગ્ાહ છરે.

(8) ભૂગોળની નકશાપોથીની અવનિાય્કતા : મારી દૃવષ્ટએ કોઈ પણ વિશ્વકોશ 
માટરે ભૂગોળની નકશાપોથી અવનિાય્ક છરે. હંુ આશા રાખું છુ ંકરે ગુજરાતી વિશ્વકોશના 
પ્રકલપના ભાગ રૂપરે ભૂગોળની નકશાપોથી સિતંત્ર ગ્ંથરૂપ પ્રયોજિામાં તથા પ્રગટ 
કરિામાં આિશરે.

(9) િાઈ ખાતરે તૈયાર થતા મરાઠી વિશ્વકોશ અંગરેના મારા અનુભિ પરથી હંુ 
કહી શકંુ છુ ંકરે વિશ્વકોશના ગ્ંથોનું છાપકામ તરેની વિવશષ્ટ જરૂકરયાતોના સંદભ્કમાં 
ઘણી મુશકરેલીઓ ઊભી કરરે  તરેિું છરે. તાજ રેતરનાં િષયો દરવમયાન માકહતીપ્રસારણની 
તકનીકના ક્રેત્રમાં ઘણી પ્રગવત થયરેલી છરે. આિા જ પ્રકારની પ્રગવત કમ્પયૂટર તથા 
માકહતી/ડરેટાના સંગ્હના ક્રેત્રમાં હાંસલ કરિામાં આિી છરે જ રે છાપકામનું સુંદર 
સમથ્કન કરરે  તરેમ છરે.

(10) િાઈ ખાતરેના મરાઠી વિશ્વકોશના પ્રકલપ અંગરેનો મારો અનુભિ એ છરે 
કરે હજુ આપણા િાચકો વિશ્વકોશ જ રેિા ગ્ંથો ખરીદિા ટરેિાયરેલા નથી. એક તરફ 
1/4 ડરેમી સાઇઝમાં છપાયરેલા મરાઠી વિશ્વકોશનો 1000 પાનાંનો ગ્ંથ રૂવપયા 
100માં ખરીદી શકાય છરે તો બીજી બાજુ તદ્ન હલકી ગુણિતિાિાળું માત્ર 100 
પાનાંનું કચરા જ રેિું પુસતક પણ તરેટલી જ કકંમતમાં િરેચાતું હોય છરે. કદાચ ગુજરાતી 
વિશ્વકોશના િરેચાણ અંગરે પણ આપનો આિા જ પ્રકારનો અનુભિ હશરે. મહતિની 
બાબત એ છરે કરે આપણરે તયાં પણ ઇંગલૅનડના પકરિારોમાં જ રે પ્રકારનું આ અંગરેનું 
િાતાિરણ હોય છરે તરેિો માહોલ આપણા દરેશમાં પણ આપણરે ઊભો કરિાની તાતી 
જરૂર છરે. ઇંગલૅનડના લગભગ દરરેક પકરિારરે  અનય સારી િસતુઓની સાથોસાથ 
ત્રણ િસતુઓ તો ખરીદરેલી હોય છરે જ : એક ભૂગોળપોથી, બીજી સારી જાતનો 
શબદકોશ અનરે ત્રીજી િસતુ તરે વિશ્વકોશ. તયાં દરરેક પકરિારના િડીલો લગભગ 
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દરરેક સાંજ રે તરેમનાં બાળકો સાથરે જ્ાન અનરે માકહતીનાં આ ત્રણ માધયમોની મદદથી 
વિદ્યાકીય ગપસપ કરતા હોય છરે.

આ પ્રસંગરે હંુ વિશ્વકોશ પકરિારનરે તરેમના માવસક સંપક્કપત્ર ‘વિશ્વરંગ’(નિું 
નામ ‘વિશ્વવિહાર’)ના સુડોળ અનરે માકહતીસભર પ્રકાશન માટરે ખાસ અવભનંદન 
આપિા માગું છુ.ં વિશ્વકોશ પકરિાર સાથરે સંકળાયરેલા િાચકિગ્ક સાથરે જીિંત સંપક્ક 
સાધિા માટરે ટૂકં સમયમાં તરે એક અસરકારક માધયમ સાવબત થયું છરે.

વિદ્ાનો અનરે તજજ્ોની સકક્ય ભાગીદારી સાથરે પ્રયોજાયરેલો આ પકરસંિાદ 
તરેના ઉવદ્ષ્ટો હાંસલ કરિામાં સફળ નીિડશરે અનરે ભવિષયમાં માત્ર ગુજરાતી 
વિશ્વકોશ માટરે જ નકહ પરંતુ અનય ભારતીય ભાષાઓ માટરે પણ ઉપયોગી અનરે 
નમૂનારૂપ સાવબત થશરે એિી મનરે ખાતરી છરે. મારી શુભરેચછાઓ સાથરે વિરમું છુ.ં
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એમ. એન. દે્સાઈ

કોશની રચનાનું કામ કરેટલું કકઠન છરે તરેની પ્રતીવત ગુજરાત 
યુવનિવસ્કટી માટરે યંત્રવિદ્યાનો વિજ્ાનકોશ લખયો તયારરે  મનરે થઈ. 
કોઈ જગયાએ િાંચયું કરે વિદ્યાથગીઓનરે લક્માં રાખીનરે ગુજરાત 
યુવનિવસ્કટીએ આ કોશ તૈયાર કયયો છરે. આ િાત તદ્ન સાચી છરે, 
કારણ કરે એકૅડરેવમક અનરે જનરલ બંનરેનાં લખાણો તૈયાર કરિાં 
બહુ અઘરંુ છરે.

વિજ્ાનનો વિશ્વકોશ બનાિિો ઘણો મુશકરેલ છરે. અંગ્રેજી-
માંથી વશષ્ટ ગુજરાતીમાં એનું રૂપાંતર કરનાર વયવકતઓ આપણી 
કરેળિણીની સંસથાઓમાંથી મળતી નથી. હંુ માનું છુ ંકરે ગુજરાતી 
વિશ્વકોશના િીસ ગ્ંથ સુધી પહોંચશો એટલરે બધા ગ્ંથો ફરી 
લખિાના થશરે. વિશ્વકોશનરે ઘડપણ બહુ િહરેલું આિરે છરે. એમાં 
પણ વિજ્ાનવિષયક અવધકરણોનરે તો એથીય િહરેલું ઘડપણ 
આિરે છરે. અતયાર સુધીના યુગ 200 િષ્ક ચાલયા હતા. વિજ્ાન-
ની ઘણી પ્રગવત થઈ તરેની સાથરે છરેલ્ી સદીએ ત્રણ યુગ જોયા. 
અણયુગ, અિકાશયુગ અનરે છરેલ્રે િીજાણ અનરે કમ્પયૂટર યુગ. 
ફોટોગ્ાફી આજની વસથવતએ પહોંચી છરે તરેનરે સો િષ્ક લાગયાં. 
એની સરખામણીમાં આ સદીમાં જ રે થયું તરે બહુ તિકરત થયું.

શૈક્વણક પ્રિૃવતિઓ આપણરે અહીં કરિાની જરૂર છરે. ય-ુ
વનિવસ્કટીમાં કરિાનું લગભગ અશકય છરે. વિજ્ાનના 50-100 
શબદ એિા છરે કરે જ રેનું ગુજરાતી તરેઓ અમારી સાથરે બરેસીનરે કરરે . 
વિજ્ાનિાળા જાણી-જોઈનરે એટલી વકલષ્ટ ભાષામાં ભાષણ કરરે  

4
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છરે કરે જ રેથી શ્ોતાઓનરે સમજ જ ન પડરે આિી એક માનયતા છરે, પરંતુ કરેટલાક 
વિષયો એિા છરે કરે એનરે િધુ સરળ બનાિિા જઈએ તો કદાચ સતય મરડાઈ 
જિાનો ભય રહરે છરે, અથ્કનો અનથ્ક થઈ જિાનો સંભિ રહરે છરે.

ગુજરાત યુવનિવસ્કટીએ આઠ-દસ માકહતીસભર પુસતકો બહાર પાડ્ાં છરે. 
સરદાર પટરેલ યુવનિવસ્કટીએ પણ જ્ાનગંગોત્રીમાં લખાણો પ્રગટ કયાું છરે, પણ આનરે 
પહોંચી િળિા માટરે મોટુ ંકામ ઉપાડિું પડરે. પરંતુ લખનાર કોણ છરે ? આ બધા 
વનિૃતિ માણસો છરે એટલરે જલદી લખાિિું હોય એટલું લખાિી લો. હિરે પછીની 
પરેઢીમાં અથ્કના અનથ્ક થાય તરેિા અનુિાદો થશરે. આંબરેડકર યુવનિવસ્કટીમાં બરે િષ્ક 
કામ કયુું તયારરે  આ્ટસ્ક–કૉમસ્કનાં પુસતકો લખાિતાં મનરે ખૂબ મુશકરેલી પડી હતી. 
સિા–દોઢ િષ્કમાં 117 પુસતકો લખાવયાં (60થી 80 પાનાંનાં). ખૂબ મુશકરેલી પડી. 
માણસો મળરે જ નકહ. આ પકરવસથવતમાં ધીરુભાઈનરે અવભનંદન આપિાનું મન 
થાય છરે. એમનરે જોઉં છુ ંતયારરે  મનરે થયું કરે ઘણં શીખિાનું બાકી છરે. જ રેટલું જાણતો 
હોિાનો ભ્રમ હતો તરે ગુજરાતીમાં લખિા બરેઠો તયારરે  ભાંગી ગયો. આપણા વશક્કો 
ગુજરાતી ભાષામાં એ વિષયનરે ઉતારરે  નકહ તયાં સુધી એની સમજ સપષ્ટ થઈ છરે 
કરે નકહ તરેનો ખયાલ ન આિરે.

વિશ્વકોશ એ સંદભ્કગ્ંથ તરીકરે ઉપયોગી છરે. બરોડા યુવનિવસ્કટી વસિાય 
ગુજરાતી માધયમમાં બધા ભણરે છરે. તયારરે  આ વિશ્વકોશનાં પુસતકો સંદભ્કગ્ંથ તરીકરે 
ખૂબ ઉપયોગી નીિડિાનાં છરે. હિરે પછીના દસકામાં તો ખાસ ઉપયોગી નીિડશરે.

રસાયણશાસ્ત્રનો વિશ્વકોશ આપણી પાસરે નથી. આપણરે કરેટલા પાછળ 
છીએ ? વિશ્વકોશના ટાઇપ મોટા હોિા જોઈએ. યુિાનો કરતાં 45 કરે 50ની િય 
િટાિી ચૂકરેલા આનો િધારરે  ઉપયોગ કરશરે એમ હંુ માનું છુ.ં

વિશ્વકોશ ટ્રસટ કરેળિણીની એક આદશ્ક સંસથા તરીકરે ભવિષયમાં વિકાસ સાધરે 
તરેમ ઇચછુ ંછુ.ં ઉતિમ ગ્ંથાલય બનાિરે. અનરેક વનિૃતિ પ્રોફરેસરો આિીનરે બરેસરે એિી 
વયિસથા થાય તો કદાચ હંુ માનું કરે ગુજરાતમાં વશક્ણની પ્રિૃવતિ દરેખાતી નથી 
તરે દરેખાતી થશરે. આપણરે સહુ માત્ર ઉદ્યોગોમાં જ આગળ છીએ. સાકહતય અનરે 
વિજ્ાનમાં પણ હરીફાઈમાં ઊભા રહી શકીએ છીએ એિી પ્રતીવત આપણરે સમગ્ 
વિશ્વનરે કરાિિાની છરે. એિા કાય્કમાં વિશ્વકોશ દ્ારા આપણરે સહભાગી થઈએ.
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ઞિાનિરી્થ્શનરી ્યારિા

બં્સરીધર શુક્લ

માણસ અનરે અનય પ્રાણી િચચરે જ રે થોડા નોંધપાત્ર ફરક છરે, 
તરેમાં એક છરે ભાષાનો. માણસ પાસરે જ રેિી વિકવસત ભાષા છરે, 
તરેિી ભાષા બીજા કોઈ પ્રાણી પાસરે નથી. આનરે કારણરે માણસનરે 
એક વિશરેષ લાભ મળ્ો તરે એ કરે જ્ાનનો સંચય તથા વિવનમય 
કરિાનું શકય બનયું. સિાભાવિક વજજ્ાસાથી પ્રરેકરત જ્ાનરેવનદ્રયો 
દ્ારા પયા્કિરણ અનરે પ્રકૃવતનું જ્ાન મરેળિિાનું પ્રાણીમાત્ર માટરે 
આિશયક હતું. એ રીતરે તરે જીિનપોષક આહારાકદ પદાથયો તથા 
જીિનબાધક ભય આકદ પકરબળોની માકહતી મરેળિી શકતું. 
ભાષાના માધયમથી આ જ્ાન પોતાના માટરે તથા ભાવિ પરેઢીઓ 
માટરે સંવચત કરિાનું માનિી માટરે સરળ બનયું. આમ, જ્ાનસંચ-
યની પ્રિૃવતિનો આકદકાળમાં જ ઉદગમ થયો.

સુબોધ વલવપનો વિકાસ પાછળથી થયો, પણ માણસરે 
િાણીમાં ઘણો સારો વિકાસ ઘણો િહરેલો સાધયો. આથી પ્રારંવભક 
જ્ાનસંચય છદંોબદ્ધ લિોકો સિરૂપરે કંઠસથ કરિાની પદ્ધવત અપ-
નાિાઈ. વલવપ ઉપલબધ બનયા પછી આ જ્ાન વશલા, ધાતુ, પત્ર, 
ચમ્ક આકદ ઉપર અક્રદરેહરે અંકકત થયું. તરેનરે શાશ્વતતા પ્રાપ્ત 
થાય તરેિો અિસર સાંપડ્ો.

આપણા પ્રાચીન ગ્ંથોનાં લખાણોના બરે ભાગ પાડી શકાય 
: (1) માણસરે પ્રકૃવતનાં જ રે વિવિધ પાસાંનું વનરીક્ણ કયુું, જ રે 
અનુભિ કયયો, તરેનું તરેણરે શબદોમાં આલરેખન કયુું. (2) આ અનુભિરે 
તરેનામાં જ રે વચંતનો પ્રરેયાું તરેમાંથી તરેનરે પ્રકૃવત પ્રતયરે અહોભાિ 
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જાગયો અનરે તરેમાં દરેિતિ આરોપી તરેની સતુવત કરી. સતુવતઓમાં પણ ઘણરે અંશરે 
પ્રાકૃવતક દરેિોનાં લક્ણોનું િણ્કન છરે. એટલરે અંશરે તરે પ્રકૃવતનું જ્ાન છરે.

ઋગિરેદ સૃવષ્ટનો આકદગ્ંથ છરે. તરેની રચના લાંબા સમયગાળામાં ત્રુટકત્રુટક 
કતૃ્કતિ દ્ારા થઈ. આ રીતરે તરેમાં જ રે તરે સમયના સમાજના જ્ાનનો સંચય થયો. 
ઋગિરેદના દસમા મંડળનું નાસદીય સૂકત જ્ાનમીમાંસાની ઊંચી ભૂવમકાનું ષ્ટાંત છરે. 
તરેમાં બ્રહ્માંડની ઉતપવતિનો વિષય ચચ્કતા ઋવષઓનાં આ ઉચચારણો હજારો િષયોથી 
માનિીના મનમાં પડઘા પાડતાં આવયાં છરે :

को अद्या रयेद क इह प्र रोचत्
कुत आजयातया कुत इ्टं वरसृष्ष्: ।
अरया्वग् दयेरया अस् वरसज्वनयेनयाडथया
को रयेद ्त आबभूर ।। (ऋगरयेद, 10/129/6)

અથા્કત્, આ નાનાવિધ સૃવષ્ટ કયા વનવમતિરે, કયા ઉપાદાનથી પ્રગટ થઈ તરે 
કોણ જાણરે છરે ? કોણ કહી શકરે છરે ? તયાં સુધી કોની દૃવષ્ટ પહોંચી શકરે છરે ? 
દરેિગણ પણ ભૂતસગ્ક પછી ઉતપન્ન થયો છરે. તયારરે  આ સૃવષ્ટ કોણરે કરી ? આ 
રહસય કોણ જાણરે છરે ?

જ્ાનનો ઉદભિ પ્રશ્ો પૂછિાની ટરેિમાંથી થાય છરે. આપણા ઋવષઓએ સતત 
પ્રશ્ો પૂછતા રહી જાતરે જ તરેમના ઉતિરો મરેળવયા અનરે આ સકળ જ્ાન શ્ુવત, સમૃવત 
અનરે પુરાણાકદ ગ્ંથોમાં સંકવલત કયુું. અનુક્મણી, વનઘંટ,ુ વનરુકત આકદ ગ્ંથો 
જ્ાનકોશોનાં મૂળ છરે. પુરાણો વિશ્વના પ્રથમ જ્ાનકોશો છરે. કરેિળ અવગ્નપુરાણની 
જ િાત કરીએ તો તરેમાં અનરેકાનરેક વિષયો છરે : અિતારો, રામાયણ, મહાભારત, 
હકરિંશ, બુદ્ધ ભગિાનનું જીિન, સૃવષ્ટિણ્કન, માનિિંશ, દરેિપૂજા, સનાનાકદ વન-
તયકમ્ક, મૂવત્કપૂજા, યજ્કાય્ક, મંત્રદશ્કન, મુદ્રા, દીક્ા, અવભષરેક, સિ્કતોભદ્રમંડલ, 
માજ ્કન, ચોલ સંસકાર, હોમહિન, દરેિાલયવનમા્કણ, પ્રવતષ્ા, અરય્ક, વશલાનયાસ, 
મંકદર, ભૂતશાંવત, મૂવત્કનાં લક્ણો, પીકઠકા, શાવલગ્ામ, વિવિધ મંત્રો, દરેિી, ચોસઠ 
જોગણીઓ, વલંગ, કદકપાલ, અવધિાસન, દ્ાર, ધિજારોહણ, િાિ તથા કૂિાનું 
વનમા્કણ, ઘર તથા સભાસથળનું વનમા્કણ, જીણયોદ્ધાર, યાત્રા, તીથા્કટન, વ્રત, પિ્ક, 
ઉતસિ, િૃક્ારોપણ, ગણરેશપૂજા, સૂય્કનો મકહમા, શાંવતશોધન, િાસતુશાસ્ત્ર, પ્રાસા-
દવનમા્કણ, નગરિાસતુ, ભુિનકોશ, ગંગા–પ્રયાગ–િારાણસી–નમ્કદા–ગયા આકદનાં 
માહાતમય, ભારતિષ્કનું િણ્કન, મહાદ્ીપનું િણ્કન, જયોવતષશાસ્ત્ર, કાલગણના, શ્ા-
દ્ધકલપ, યુદ્ધશાસ્ત્ર, નક્ત્રશાસ્ત્ર, ઘાતચક્, સરેિાચક્, મહામારી, ષ્ટકમ્ક, ઔષધાકદ, 
મનિંતર, િણા્કશ્મ, ગૃહસથધમ્ક, બ્રહ્મચારીનો ધમ્ક, વિિાહ, આચાર, શુવદ્ધ, સૂતક, 
િાનપ્રસથનો ધમ્ક, સંનયસત, પાપ અનરે પ્રાયવશ્ચતિ, સિગ્ક-નરક, દાનધમ્ક, સંધયાપૂજા, 
રાજધમ્ક, સામ–દામ–દંડ–ભરેદ, રાજાની કદનચયા્ક, રાજનીવત, રણનીવત, શુકનઅ-
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પશુકન, સ્ત્રીપુરુષનાં લક્ણો, રતનપરીક્ા, ધનુિષેદ, નયાય તથા દંડ, ઉતિરાવધકાર, સૂ-
ય્કિંશ–ચંદ્રિંશ, વસદ્ધૌષવધ, રોગ, રાજરોગ, મૃત સંજીિની, હાથીઘોડાની વચકકતસા, 
ગાયોનું આરોગય, સપ્કવિજ્ાન, પંચાંગ, સંમોહનશાસ્ત્ર, રાગ, છદં, અલંકાર, કાવય-
શાસ્ત્ર, નાટ્યશાસ્ત્ર, એકાક્ર કોશ, વયાકરણ, શરીરશાસ્ત્ર, ગભ્કશાસ્ત્ર, યમવનયમ, 
યોગ, પ્રાણાયામ, ધયાન, સમાવધ, ભગિદગીતા અનરે બ્રહ્મજ્ાન....

અથિ્કિરેદ પણ એક પ્રકારનો વિશ્વકોશ છરે.

વિશ્વકોશના હરેતુનો વિચાર કરતાં પ્રાચીન કાળ તથા અિા્કચીન કાળના 
હરેતુઓ િચચરે સમાનતાની સાથરે જ અંતર પણ જોઈ શકાય છરે. ધમ્કશાસ્ત્રમાં ગૃહસથરે 
પ્રવતકદન પાંચ યજ્ો કરિાનું વિધાન છરે. એમાં એક ઋવષયજ્ છરે. આ યજ્માં િરેદીમાં 
આહુવત આપિાની નથી, પણ િરેદપાઠ કરિાનો હોય છરે. જ રે પૂિ્કજોએ આપણા લાભ 
માટરે જ્ાનનો સંચય કરી આપણનરે અમૂલય િારસો આ્પયો, તરેમના પ્રવતના ઋણનું 
સમરણ િરેદપાઠથી કરિાની ભાિનાનો મકહમા સમજી શકાય છરે. તયારરેય જ્ાનનો 
સાગર તો અમાપ હતો જ. છતાં જ રે કંઈ ઉપલવબધ હતી તરે ભાવિ સંતાનો માટરે 
સંવચત કરિા પર લક્ હતું. અતયારની વસથવત સાિ વભન્ન છરે. અતયારરે  આપણી 
સમક્ માકહતીના ડુગંરો ખડકાતા થયા છરે. તરેમાંથી જોઈતી માકહતી, વિશ્વસનીય 
માકહતી અનરે સમજી શકાય તરેિી માકહતી શોધી કાઢિાનું કાય્ક ઘાસની ગંજીમાંથી 
સોય શોધી કાઢિાના કાય્ક કરતાં િધારરે  દુષકર છરે. સંગણક અથિા કમ્પયૂટરમાં 
જયારરે  તમરે નિ ઓછા ચારનો દાખલો આપી ‘બરાબર’ની કળ દબાિો તયારરે  
પડદા ઉપર પાંચનો અંક આિરે છરે. આ બધું કરેિી રીતરે થાય છરે તરે કોઈ કમ્પયૂટર-
-ઇજનરેર સમજાિી શકતા નથી. કસનળી-બાળક એટલરે કરે ટરેસટ-ટ્યૂબ બરેબી અનરે 
કલોન એટલરે કરે સમજનીનક િચચરે પાયાનો ફરક છરે. એ કયો ફરક છરે તરે સામાનય 
માણસનરે સરળ શબદોમાં સમજાિિાનું અતયંત અઘરંુ છરે. આનું કારણ કદાચ એ 
છરે કરે જ રેઓ વનષણાતો છરે તરેમની પાસરે સરળ ભાષાશૈલી નથી અનરે સુંદર ભાષાના 
જ રે સિામીઓ છરે, તરેમની વિષયની ગહનતા પામિાની ક્મતા ઊણી ઊતરરે  છરે. આ 
સમસયાનો ઉકરેલ કરેિળ વિશ્વકોશ આપી શકરે છરે. તરેમાં સઘળા વિષયોનો સમાિરેશ 
કરાતો હોિાથી થોડાં પાનાં આગળપાછળ ફરેરિીનરે િાચક પોતાનરે જોઈતા વિષયમાં 
સિ્કગ્ાહી માકહતી પ્રાપ્ત કરી શકરે છરે.

અહીં િાચકની અપરેક્ાનો પ્રશ્ પણ વિચારિાજોગ જણાય છરે. વિશ્વકોશ 
એકસાથરે એક કરતાં િધારરે  હરેતુઓ વસદ્ધ કરરે  છરે. તરે સાંસકૃવતક િારસાનરે સુરવક્ત 
કરરે  છરે, સમાજની અવસમતા જગાડરે છરે, ભાષાનરે સમૃદ્ધ કરરે  છરે, િાચકનરે વશવક્ત કરરે  
છરે  ઉપયોગી માકહતી આપરે છરે, િાચકનરે સાવતિક મનોરંજન પૂરંુ પાડરે છરે. મોટરેરાં 
માટરેના સિ્કસામાનય વિશ્વકોશ ઘણંખરંુ સંદભ્કગ્ંથોના સિરૂપરે પ્રસતુત કરાય છરે, પણ 
બાળકો તથા નિવશવક્તો માટરે આ સિરૂપ વનરુપયોગી છરે. તરેમણરે આ ગ્ંથનો સંદ-
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ભ્કસાધન તરીકરે ઉપયોગ કરિાનો હોતો નથી. તરેમણરે તો અક્રનરે ઓળખતા થયા 
પછી અક્રના માધયમથી જ્ાનવિશ્વમાં દૂર દૂર વિહાર કરિાનો હોય છરે. તરેમણરે ગમરે 
તરે પાનું ઉઘાડી આરંભ કરિાનો હોય છરે. આરંભ તરેમની વજજ્ાસાનરે પ્રજિવલત કરરે  
છરે. તરે જ રેમ િાંચતાં જાય તરેમ તરેમનાં રસરુવચ િધારરે  ઉતિરેવજત થાય છરે. અવધકરણનરે 
અંતરે તરેમનરે કોઈ અનોખા જ્ાનતીથ્કની યાત્રા કયા્કના આનંદનો અનુભિ થાય છરે. 
આ જ વિશ્વકોશની સાથ્કકતા છરે.

વિશ્વકોશનું સજ ્કન સામાનય સાકહવતયક ઘટના નથી. તરે એક પ્રચંડ સાંસકૃવતક 
અનરે ઐવતહાવસક ઘટના છરે. અનરેક સંજોગોના વિરલ મરેળથી જ તરે સંભિરે છરે. તરેમાં 
નરેતૃતિ, પ્રજ્ા, શ્મ, ધન, સામાવજક વસથરતા આકદ પકરબળોનો વિરલ અષ્ટગ્હયુ-
વત જ રેિો યોગ આિશયક છરે અનરે આિા યોગો —  चटंदनटं न रनये रनये અથિા  मौष्क्तकं 
न गजये गजयेની જ રેમ – દરરેક શતાબદીએ આિતા નથી.
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અરંુધિરી દેિસ્થળે

મારા િકતવયનો વિષય ‘વિશ્વકોશની પકરકલપના અનરે તરેનું 
સજ ્કન’ છરે. ‘ભારતીય સાકહતયનો વિશ્વકોશ’ની પ્રિૃવતિ સાથરે પરા-
મશ્કક અનરે સંપાદક તરીકરે હંુ છરેલ્ાં દસ િષ્કથી જોડાયરેલી છુ.ં એ 
નાતરે હંુ આપ જ રેિા વનષણાતોની સાથરે વિશ્વકોશ અંગરે સહવચંતન 
કરતાં આનંદ અનરે ગૌરિની લાગણી અનુભિું છુ.ં આપ સૌનરે 
વિકદત છરે તરેમ વિશ્વકોશનાં ખરીદનારાંઓની સંખયા કંઈ ઝાઝી 
નથી. અહીં તો આપણરે એકમરેકનાં વિશ્વકોશ અંગરેનાં વિચારો 
અનરે ટાંચણોનરે સમજિાનાં છરે. આમ થતાં આપણા અનુભિોનરે 
શબદનું સિરૂપ મળશરે અનરે મનરે શ્દ્ધા છરે કરે તરેમાંથી આપણનરે ઘણં 
બધું નિું જાણિાનું મળશરે. અહીં કોઈ પણ જાતની પૂિ્કશરતોમાં 
બંધાયા િગર વિશ્વકોશ વિશરેની આપણી પકરકલપના અનરે તરેની 
પદ્ધવત અંગરેની ઠીક એિી સમજણ આપણા સિૈરવિહારમાંથી 
મળી રહરેશરે એમ મારંુ માનિું છરે.

વિશ્વ વિશરેનું સઘળું જ્ાન મરેળિિા માટરેની કઈ યુવકત વિ-
શ્વકોશ પ્રયોજ રે છરે ? વિશ્વકોશના ક્રેત્રની વયાખયા કઈ છરે ? 
વિશ્વકોશ જ્ાન પામિા માટરેનું સાધન છરે એ હકીકત સાચરે જ 
ઉતિરેજક અનરે મહતિાકાંક્ી છરે. અહીં વિશ્વનરે તરેના સૂક્માવતસૂક્મ 
અનરે મહતો મહીયાન્ સિરૂપમાં જોિાનું છરે. આપણો અવભગમ 
પૂણ્કતાનરે સમજિાનો છરે. વિશ્વકોશરે આખરરે  તો જ્ાનની અનરેકવિધ 
શાખાઓનરે ધયાનમાં લરેિાની છરે અનરે બહુવિધ માધયમોનરે આિરી 
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લરેિાનાં છરે. વિશ્વકોશના કરેટલાક પ્રકારો છરે : સામાનય વિશ્વકોશ; દરેશીય વિશ્વકોશ; 
વિજ્ાન અનરે વયાિહાકરક વિશ્વકોશ; સમાજવિદ્યાઓ; િાવણજય, ઉદ્યોગ અનરે વયિ-
સથાપનનો વિશ્વકોશ; કલા, તતિજ્ાન, ધમ્ક, ભાષાઓ, સથાપતય, પુરાતતિ િગરેરરેના 
વિશ્વકોશો સાંપડરે છરે.

સામાનય રીતરે વિજ્ાન(શુદ્ધ અનરે પ્રયુકત)નો વિશ્વકોશ કરિો પ્રમાણમાં સહરેલો 
છરે, પરંતુ તતિમીમાંસા અથિા અનરેકવિધ જ્ાનશાખાઓનરે આિરી લરે તરેિા સાકહતય, 
માનિવિદ્યાઓ, સંસકૃવત, કલા કરે તતિજ્ાનના વિશ્વકોશો રચિા સુલભ નથી. જોકરે 
આ પ્રકારનો વિશ્વકોશ એક એિું બૌવદ્ધક સાધન છરે કરે જ રે તરેનો ઉપયોગ કરનારનરે 
નિું દૃવષ્ટવબંદુ કરે દશ્કન કરાિી આપરે છરે. વિશ્વકોશ િાચકના મનનરે વિચારિંત કરરે  
છરે તરે જ તરેની મોટી વસવદ્ધ છરે.

ભારતીય સાકહતયના વિશ્વકોશની વયાખયા કઈ રીતરે કરીશું ? ભારતીયોએ 
લખરેલું સાકહતય એટલરે ભારતીય સાકહતય ? લોકશાહીની અતયંત જાણીતી વયા-
ખયાની રીતરે આપણરે તરેનરે ભારતીયો માટરે, ભારતીયો દ્ારા લખાયરેલ ભારતીયો-
નો વિશ્વકોશ કહી નિાજીશું ? ભારતીય સાકહતયમાં રહરેલું ભારતીયતિ શું છરે 
? ભારતીય રાષ્ટ ્રિાદના ઊગમ પહરેલાં ભારતીય સાકહતય કરેિું હતું ? અહીં હંુ 
રાજકારણની ઓથમાં કંઈ બોલતી નથી. હંુ તો ભારતીય સંસકૃવત કરે ભારતીય 
વિચાર જ રે રાજકીય વિચારધારાની પણ પહરેલાં હતો તરેની િાત કરંુ છુ,ં નીરદ 
ચૌધરી, વિક્મ સરેઠ, એ. કરે. રામાનુજનનરે આપણરે ભારતીય સાકહતયકારો તરીકરે 
ઓળખીશું ? દા.ત., વિક્મ સરેઠની કૃવત ‘ગોલડન ગરેટ’નરે સાકહતય અકાદમી ઍિૉડ્ક 
એનાયત થયો છરે. આ કૃવતની નોંધ ‘ભારતીય સાકહતયનો વિશ્વકોશ’માં લરેિાની 
થાય તો એક મૂંઝિણ જરૂર ઉદભિરે છરે. આ લરેખકનરે ભારતીય કહી પણ શકાય 
અનરે ન પણ કહી શકાય. તરેમની કૃવતનો વિષય અમરેકરકન છરે. અરરે , તરેમણરે પ્રયો-
જ રેલ સિરૂપ પણ ‘સૉનરેટ’ છરે. આ કૃવત સરસ છરે અનરે તરે આપણનરે સંપૂણ્ક આનંદ 
આપરે છરે. પરંતુ એનરે ભારતીય સાકહતય કઈ રીતરે કહી શકાય ? આ લરેખકો આમ 
મૂળના તો ભારતીય છરે, પણ અમરેકરકામાં કાયમી રીતરે સથાયી થયા છરે. તરેઓ 
ભારતીય પ્રશ્ોના પકરપ્રરેક્યમાં અનરે અનય પ્રશ્ોના સંદભ્કમાં લખરે છરે. આ સંદભ્કમાં 
એમ પણ કહી શકાય કરે આ ભારતીય સંિરેદનશીલતા જ રે પરદરેશમાં જઈનરે િસી 
છરે તરેની સદંતર નોંધ જ ન લરેિાય તરે યોગય છરે ? આ દૃવષ્ટએ રાજા રાિ કરે એ. કરે. 
રામાનુજન કરે વિક્મ સરેઠ કરે િી. એસ. નૈપૉલ વસિાયનું ભારતીય સાકહતય કંઈક 
અંશરે ઊણં તો નકહ રહરે નરે ? વિશ્વકોશના સંપાદક માટરે આ હંમરેશનો પ્રશ્ રહરેિાનો 
જ છરે.

ભારતીય સાકહતયનો વયાપ 5,000 િષ્કમાં પથરાયો છરે અનરે ભારતની 18 
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ભાષાઓમાં તરે અવભવયકત થયો છરે. આમાં સજ ્કકતાના અનરેક સ્ોતો તો છરે જ પણ 
એકમરેકની સાથરેના તાણાિાણાની અનરેક અઘરી પ્રકક્યાઓ પણ સંડોિાયરેલી છરે. 
લાંબા સમયાંતરરે  આમાં અનરેકવિધ સાકહવતયક સિરૂપ દુવનયાભરમાં સરજાયાં છરે. 
આમ ભારતીય સાકહતયનો વિશ્વકોશ રચતી િખતરે તમરે એકલા જ છો એમ માનીનરે 
ચાલી ન શકાય. દરેશવિદરેશના સાકહતયની પણ નોંધ લરેિી પડરે છરે. આનો શાવબદક 
અથ્ક લરેિાનો નથી, પણ ભૌગોવલક સીમાડાઓની આરપાર જિું આિશયક છરે.

ભારતીય સાકહતયના વિશ્વકોશના આ ગ્ંથોના વિશાળ પટમાં અનરેક સજ ્ક-
કોના વિચારો સમાિિામાં આવયા છરે, એટલું જ નકહ, પરંતુ દુવનયાભરના ધાવમ્કક 
નરેતાઓ, તતિજ્ાનીઓ, કવિઓ, સૌંદય્કશાસ્ત્રીઓ, લરેખકો, વિિરેચકોનરે પણ એમાં 
સથાન આપિાનું છરે. આમ ્પલરેટો, એકરસટોટલ, ભરતમુવન, આનંદિધ્કન, અશ્વઘોષ, 
તૉલસતૉય, કાનટ, હરેગરેલ કરે શ્ીઅરવબંદોની સાથરે સાથરે રામચંદ્ર શુકલ િગરેરરેનો પણ 
એમના વિચારોની દૃવષ્ટએ સમાિરેશ કરિામાં આવયો છરે. ભારતિષ્કની ખોજ એટલરે 
આપણી અવસમતાની શોધ છરે. અવસમતાની ખોજ કરતાં આનંદ પણ પ્રાપ્ત થાય છરે 
અનરે એમ ન થતું હોય તો આપણરે બધાએ લખિા કરે િાંચિાનું પ્રયોજન જ શું રહરે 
છરે ? સંસકૃવત અનરે ભાષાકીય િૈવિધયની િચચરે વિશ્વકોશ તો આપણા પ્રશ્ો અનરે 
પડકારોનરે િાચા આપરે છરે. આપણી સંિરેદનશીલતા અનરે સમજનરે નિું કદશાસૂચન 
કરતા આ વિશ્વકોશના ગ્ંથો મનુષયવચતિનરે નિા વિચારોથી સુસજ્જ કરરે  છરે અનરે 
િત્કમાન સાથરે સમજણ પામિાની તક આપરે છરે. આખરરે  તો આપણી સમક્ સૌથી 
મોટો પડકાર તો અવભગમ અનરે અવભવયવકત પરતિરે આપણં પોતીકંુ કહરેિાય તરેિું 
વિવશષ્ટ પોત પ્રગટાિિાનો છરે. વિશ્વકોશ પ્રતયરેક કૃવતની સિાયતિતાનરે ઓળખાિિાનું 
કાય્ક કરરે  છરે. સાિ્કવત્રકતા જ રેમ અનુપમતા પણ એટલી જ અગતયની છરે.

વિશ્વકોશનું ધયરેય િૈવિધય અનરે જકટલતામાં સંપૂણ્કતા વનપજાિિાનું છરે. આ 
માટરે ઇંકદરા ગાંધી સરેનટર ઑવ્ આટ્ક દ્ારા રજૂ થયરેલી યોજનામાં વિશ્વકોશ-
ના મૂળ સથાવપત સિરૂપથી જુદા પડીનરે જ રે તરે વિષય પરતિરે નિા અવભગમોની 
િાત છરે. જ રેિી રીતરે વસદ્ધાંત, વયિહાર કરે મૂત્ક સિરૂપની બાબતમાં બનરે છરે તરેમ 
નિા કલાવિષયક વિશ્વકોશમાં મૂળ િાચના, સંદભ્ક અનરે સિરૂપનરે વિચારમાં લઈનરે 
તરેનાં ત્રણ પકરમાણોનો વિચાર કરિામાં આવયો છરે. જોકરે પ્રતયરેક વિશ્વકોશરે પોતાનાં 
આદશ્ક સિરૂપ અનરે રીત-પદ્ધવતનું વનમા્કણ કરિાનું હોય છરે. વિશ્વકોશ-સંપાદકો 
આખરરે  એક જ ધયરેય માટરે કામ કરતા હોય છરે, છતાંય વિશ્વકોશની પદ્ધવત સિા-
ભાવિક જ વયવકતગત રહરેિાની. આનું જોખમ દરેખીતું હોય જ છરે. વિશ્વકોશના 
મુખય સંપાદકરે આ બધા િાસતવિક પ્રશ્ોનો સામનો કરિાનો હોય છરે. વિરોધાભાસ 
પ્રાથવમક કક્ાએ ઊભો થાય છરે. આમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ અવધકરણના આતમ-
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લક્ી સિરૂપનો છરે. આ માટરે પરામશ્કકમંડળ કરે વિશ્વકોશના શરૂઆતના યોજકો 
જ જિાબદાર હોય છરે. વિશ્વકોશમાં વિવિધ વિષયોનાં અવધકરણોની પસંદગીમાં 
શું રાખિું કરે રદબાતલ કરિું, તરેનરે કરેટલા શબદોમાં પકરવમત કરિું અનરે આ બધાં 
અવધકરણોમાં નામ કરે કૃવત, સથળ કરે વિચાર કઈ રીતરે પસંદ કરિાં એ બધું સંપાદકો 
પર આધાકરત હોય છરે. આ બધું વિશરેષ કરીનરે અંગત ભાિના કરે અવભપ્રાયથી 
અસપૃષ્ટ હોય તરેમ કરિું દુષકર છરે. આખરરે  તો આપણરે બધા માણસો છીએ અનરે 
તરેથી માનિસહજ મયા્કદાઓથી ભરરેલા છીએ. આમ વિશ્વકોશનું સજ ્કન કંઈક અંશરે 
માનિીય રહરેિાનું જ. કલાસજ ્કન માટરે એમ કહરેિાય છરે કરે તરે બરે કક્ાએ થાય છરે : 
(1) ભૌવતક કક્ા, (2) માધયમકક્ા. દા.ત., વચત્રકલા. વચત્ર કોઈ ઘટનાનું હોય છરે 
તરેમાં રંગ અનરે કૅનિાસનો ઉપયોગ થાય છરે. આગ કરે ચોરથી તરેનું રક્ણ થઈ શકરે 
તરેિી વયિસથા પણ પ્રથમથી જ વિચારી લરેિાય તરે સપૃહણીય છરે. પરંતુ આ બધું હોિા 
છતાં જ રે કંઈ ચીતરિામાં આિરે છરે તરે વચત્રકલા બની શકરે નકહ તરે વનવિ્કિાદ િાત છરે. 
કલાનરે કોણ સમજ રે છરે ? તરે કલા છરે તરેનું પારખું કોણ કરરે  છરે ? સજ ્કક પોતરે કરે તરેનો 
ભાિક કરે વિિરેચક ? કલાનો જ રે નમૂનો મનરે સપશષે છરે તરે કદાચ અનય ઉપર અસર 
ન પણ કરરે . એટલરે કોઈક ક્ણરે કલાના પારખામાં આતમલક્ીપણં પ્રિરેશ કરિાનું 
જ. આ સંપૂણ્ક રીતરે નકારી શકાય તરેિી બાબત નથી. જોકરે તરેમાં આતમલક્ીપણાની 
માત્રા જરૂર ઘટાડી શકાય. જ રે તરે લરેખકનરે આપણી રીતરે ઓળખિા રહ્ા. એટલરે 
તરેમની કૃવતઓનું આપણા સંદભ્કમાં મૂલયાંકન કરિું ઘટરે. આપણા યુગનરે તરે કરેટલા 
પ્રસતુત છરે તરે શોધિાનો આયામ કરિો તરે જરૂરી છરે. મરાઠીમાં ફડકરે કરે ખાંડરેકરનું 
આ પ્રમાણરે પુન: મૂલયાંકન કરિું જોઈએ. વિશ્વકોશ માત્ર સાંપ્રત માટરે નકહ, પરંતુ 
ભવિષયની પરેઢીઓ માટરે પણ છરે, એટલરે તો અવધકરણની પસંદગી અનરે તરેની શબદ-
સંખયાની મયા્કદા આંકિાનું જ રે કામ છરે તરેના માટરે મુખય સંપાદકરે સભાન રહરેિું ઘટરે.

ભારતીય સાકહતયના અંગ્રેજીમાં લખાયરેલા વિશ્વકોશમાં ભારતની જ રેટલી 
ભાષાઓ છરે તરેનાં પૃથક્ પાઠાંતરો આિરે તરે સિાભાવિક છરે. આમાં જ રે તરે અવધકર-
ણલરેખકની જુદી જુદી શૈલીનરે બાજુ પર કઈ રીતરે મૂકી શકાય ? વિશ્વકોશરે પોતાનરે 
જીિંત રહરેિું હોય તો આ બધી ભાષાઓની પ્રામાવણકતાનરે સિીકારિી રહરે.

અંગ્રેજી આપણી ‘વલંગિા ફ્ાનકા’ છરે તયારરે  ભારતીય અંગ્રેજી પણ તરે તરે રાજયની 
જુદી જુદી છરે. ભારતની આ બધી ભાષાઓમાંથી જ રે તરે અવધકરણ માટરે જ રે કંઈ 
વિગત મળરે છરે તરે જુદા જુદા રીતકરિાજો નરે લહરેકાનરે લઈનરે આિરે છરે. કોઈ ખાસ 
શૈલી કરે ઘાટમાં આ માકહતીનરે મૂકી શકાય. પરંતુ મૂળ શૈલીનરે તમરે બદલી શકો 
ખરા ? તમારી પાસરે મૂળ લખાણનો અંગ્રેજીમાં થયરેલો અનુિાદ જ છરે. આ અનુિાદ 
મૂળ ભાષાનરે િફાદાર ન પણ રહ્ો હોય. શૈલીઓ પણ જુદી જુદી હોય છરે. આમાં 
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કિીનસ ઇંવગલશ, અમરેકરકન ઇંવગલશ અનરે ઇવનડયન ઇંવગલશ હોઈ શકરે. આમ બધી 
શૈલીઓ સાથરે સાથરે રહી શકરે છરે. જોકરે માગ્કદશ્કક વસદ્ધાંતો મદદરૂપ બની શકરે પણ 
એનાથી અવધકરણલરેખકની શૈલીમાં ખાસ ફરેર પડતો નથી. દા.ત., મહાશ્વરેતાદરેિી 
વિશરેનું અવધકરણ. જુદા જુદા લરેખકો તરેના પર લખરે પણ તરે જુદી જુદી શૈલીમાં 
હોિાનાં. આમાં કોઈ એક જ ‘પાઠ-શૈલી’ હોય તરેમ બનિાનું અશકય છરે. વિશ્વકોશ-
સંપાદકનરે આની નોંધ લરેિી પડરે છરે. તવમળ ભાષાએ તો આિું કોઈ સિરૂપ હોય તરેની 
ખરેિના રાખી જ નથી, પરંતુ તરેમ કરિા જતાં આ િાત િધુ ગૂંચિાડાભરી બની છરે. 
આમ કરતાં તરે તરે ભાષાનાં વચહનો, ઉચચારણોમાં ગૂંચિાડો પરેદા થિાનો જ. દા.ત. 
કયારરેક એક જ નામ ત્રણ રીતરે લખાતાં હોય છરે. માધિન, મકતાિન અનરે માથિન. 
પ્રતયરેક ઉચચારણ સાચું છરે એમ વિશરેષજ્ કહરેશરે. આ જુદાં જુદાં ઉચચારણો સાચાં 
છરે, પરંતુ અવધકરણોના ક્મ આપતી િખતરે આ બધાં જુદરે જુદરે સથાનરે આિરે એટલરે 
શોધનાર કરે િાચક તરે અવધકરણ સરળતાથી કઈ રીતરે શોધી શકશરે ? િળી આ 
વયવકતવિશરેષ મકતાિન વિષરે એક જણ એક રીતરે લખરે તો બીજુ ંબીજી રીતરે. આ 
બધાનો સમનિય કઈ રીતરે કરિો ? િળી િાચક તરીકરે હંુ જાણં પણ કઈ રીતરે કરે 
આ તરે જ વયવકત છરે ? િળી અવધકરણલરેખકનરે તમરે કરેટલા સમૃવતપત્રો લખી સાચી 
િાત જાણી શકશો ? તરેમની પાસરેથી સંતોષકારક પ્રતયુતિર ન મળરે તો બીજા લરેખકનરે 
શોધિો પડરે નરે અવધકરણ પુન: લખાિિું પડરે. આમ અવધકરણ િધારરે  અઘરંુ બનરે 
છરે. એટલરે એક ચોક્સપણં લાિિું એ તો કૌતુકવપ્રય શમણં છરે.

છરેિટરે આપણો વિશ્વકોશ તો આપણરે જ રેિા છીએ તરેિો થિાનો. જુદા જુદા 
હોિા છતાં પણ આપણરે કોઈ એક ઘડીએ તરેમ કયષે જ છૂટકો.

બીજી કઠણ િાત તરે વિષયવનષણાતો અનરે અનુિાદકોની છરે. અનુિાદક મૂળ 
કૃવતનરે કાં તો સરજી શકરે કરે તરેનરે વિપરીત સિરૂપમાં ઢાળી દરે. અનુિાદની કલા અનુ-
િાદકની વિશ્વસનીયતાનરે હરહંમરેશ થતો પડકાર છરે. દા. ત., ‘માનિીની ભિાઈ’, 
‘મળરેલા જીિ’, વનશીથનાં અવધકરણો લો. આ બધી શ્રેષ્ કૃવતઓ છરે. પરંતુ પ્રવશષ્ટ 
કૃવતઓ અંગ્રેજીમાં અનૂકદત થાય છરે તયારરે  કરેટલીક િાર કરેટલી બધી વિકૃત થઈનરે 
પ્રગટરે છરે ? અરરે , તમરે મૂળ કૃવતનરે તો ભૂલી જ જાિ છો. આ તો કંઈ જુદું જ રંધાયું 
હોય તરેમ લાગરે છરે. જોકરે તરેનું બાહ્ સિરૂપ સુંદર મઠારરેલું હોય છરે –ખાસ કરીનરે 
પવશ્ચમના િાચકોનરે ગમરે તરેિું. પરંતુ ભાિક તો આ અનુિાદ િાંચીનરે છરેતરાઈ જ 
જિાનો. તમરે તો માત્ર અનુિાદ પર આધાર રાખીનરે ચાલો છો. કરેટલાક લરેખકો 
પોતાની માતૃભાષામાં ઉતિમ લખરે છરે. પરંતુ જયારરે  તરેઓ અનુિાદ કરરે  છરે તયારરે  આ 
બધું અંધાધૂંધ થતું હોય તરેમ લાગરે છરે. અનુિાદની આ મોટી મુસીબત છરે. મુસીબતો 
તો અનંત છરે. છતાંય મારરે  અંતરે તો આશાિાદ સરેિિો જ રહ્ો.



46 સવયસાચીનો શબદિરેધ

આ બધું હોિા છતાં વિશ્વકોશ જુદી જુદી જ્ાનશાખાઓમાંથી અથ્ક તારિિાનું 
કાય્ક કરરે  છરે. અહીં તો તમામ સાંસકૃવતક સંબંધોની પરેલરે પાર જિાનું છરે. વિશ્વકોશરે 
સંદભ્કનો ખપ પૂરો પાડિાનો છરે. સાંસકૃવતક ઓળખનો એકડો કાઢી નાંખિાની 
હંુ િાત કરતી નથી, પણ સાથરે સાથરે ખાસ સાંપ્રત સાંસકૃવતક સંદભયોનરે સાિ્કવત્રક 
વિચારના ચોકઠામાં મૂકિાના છરે અનરે છતાંય જ રે સાંસકૃવતક જુદાપણં છરે તરેનો મા-
નમરતબો તો જાળિિાનો જ છરે.

અનુિાદ : વિ. પ્. વરિિેદરી
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જ. દા. િ્લાટરી

વિજ્ાન એ અિલોકનો અનરે પ્રયોગ દ્ારા મળરેલાં પકર-
ણામોનો સમનિય કરી, તરેમની ચકાસણી અનરે િગગીકરણ કરી, 
તક્કબદ્ધ અનરે વયિવસથત રીતરે મરેળિિામાં આિરેલું જ્ાન છરે. તરે કોઈ 
પણ બાબતનરે અશકય માનતું નથી, પણ સાથરે સાથરે તરે બાબત 
જયાં સુધી ચકાસણીમાં પાર ન ઊતરરે  તયાં સુધી તરેનરે સાચી પણ 
માનતું નથી.

વિજ્ાનની એ પણ લાક્વણકતા છરે કરે તરેનાં કથનો ચોક્સ 
(precise) તરેમજ ચકાસણી અનરે સાવબતી(proof)નરે સુગ્ાહી 
(susceptible) હોય છરે. જોકરે આિું હંમરેશાં શકય હોતું નથી; 
દા.ત., ખગોળશાસ્ત્ર કરે ભૂસતરવિજ્ાનમાં એિું બનરે છરે કરે એક 
ઘટના બની હોય તરેનું માનિી દ્ારા પુનરાિત્કન કરિું શકય ન 
પણ હોય.

વિજ્ાનના દરરેક વિષયની એ એક પૂિ્કશરત હોય છરે કરે તરેના 
વિષયિસતુનું વનરૂપણ કરિા માટરે યોગય પદ્ધવત હોય. આ માટરેની 
ભાષા વિષયના હાદ્કનરે ચોકસાઈપૂિ્કક તરેમજ અનનયપણરે રજૂ કરરે  
તરેિી હોિી જરૂરી છરે. રોજ-બ-રોજના ઉપયોગમાં લરેિાતી ભાષા 
આિી ચોકસાઈ દશા્કિી શકરે તરેિી ન હોય તો જ રે તરે વિષયરે તરેની 
પોતાની ભાષા વિકસાિિી પડરે છરે. આ માટરે ઘણી િાર અનય ભા-
ષાઓમાંથી શબદો કરે સંજ્ાઓ લઈ તરેમના મયા્કકદત (restricted) 
અથ્ક ઉપજાિિામાં આિરે છરે. જરૂર પડરે તયાં આ માટરે સમીકર-
ણોનો ઉપયોગ થાય છરે, જ રેથી માકહતી ટૂકંાણમાં અનરે માત્રાતમક 
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રીતરે રજૂ કરી શકાય.

િસતુ કરે ઘટનાની યોગય સમજ માટરે જ રે િૈજ્ાવનક પદ્ધવતઓ અપનાિિામાં 
આિરે છરે તરે લક્માં રાખરેલ ઉદ્ રેશ અનરે વિષયિસતુના પ્રકાર ઉપર આધાર રાખરે 
છરે. તરેમાં બારીક અિલોકન, પ્રયોગ અનરે માપન, પુનરાિત્કન, િગગીકરણ, સહમતી 
(consensus) અનરે કાય્ક-કારણ (cause and effect), તક્ક િગરેરરેનો સમાિરેશ થાય છરે.

નયૂટનરે ઝાડ ઉપરથી સફરજનના નીચરે પડિાની સામાનય ઘટનાનું બારીકા-
ઈથી અિલોકન કયુું ન હોત તો આપણનરે ભૌવતકશાસ્ત્રનો એક અગતયનો વનયમ 
પ્રાપ્ત થયો ન હોત. રસાયણશાસ્ત્ર અનરે િનસપવતશાસ્ત્ર જ રેિા વિષયોમાં સંલિરેવષત 
રરેસાઓ, કૃવત્રમ ખાતરો, વિવિધ ઔષધો કરે હાઇવબ્રડ વબયારણ એ જ રે તરે ક્રેત્રમાં 
કરિામાં આિરેલા પ્રયોગોની ઉપલવબધ છરે. આ દશા્કિરે છરે કરે ઘટનાની યોગય સમજ 
માટરે કરે નિાં તથયોની શોધ માટરે પ્રયોગકાય્ક એ એક અગતયનું માધયમ છરે. પ્રયોગ-
કતા્ક વિવિધ સંજોગો હરેઠળ પ્રયોગ કરી એક કુદરતી ઘટના કરેિી રીતરે બનરે છરે તરે 
માટરેની શરતો પ્રસથાવપત કરરે  છરે. ઘણી િાર કુદરતમાં જોિા ન મળરે તરેિી પકરવસથવત 
પણ તરે ઊભી કરરે  છરે; દા.ત., હજારો િાતાિરણના દબાણ હરેઠળ પાણીની િત્કણૂક.

િગગીકરણની દૃવષ્ટએ વિજ્ાનના વિવિધ વિષયોનરે યથાથ્ક વિજ્ાન (exact 
sciences) અનરે િણ્કનાતમક વિજ્ાન (descriptive sciences) – એમ બરે ભાગમાં 
િહેંચી શકાય. ભૌવતકશાસ્ત્ર તથા કંઈક અંશરે રસાયણશાસ્ત્ર જ રેિા વિષયોનરે પ્રથમ 
પ્રકારમાં મૂકી શકાય, કારણ કરે તરેમાંનાં ઘણાં કથનોનું ચોક્સ માપન અથિા 
તરેમની સાવબતી શકય, છરે. બીજા પ્રકારમાં િગગીકીય (taxonomical) િનસપવતશા-
સ્ત્ર અથિા પ્રાણીશાસ્ત્ર જ રેિા વિષયોનો સમાિરેશ થાય છરે. તરેમાં િણ્કન અનરે િગગીક-
રણની ચોકસાઈ મુખય બાબત છરે.

વિજ્ાનનું એક સૌથી િધુ ઉતિરેજનાપૂણ્ક અનરે પડકાર આપતું પાસું એ છરે કરે 
તરેની સીમાઓ (frontiers) હંમરેશાં બદલાતી કરે વિસતરતી રહરે છરે. તરેનો વિકાસ 
અિલોકન, પ્રયોગ અનરે તક્કપૂણ્ક ચચા્કના ફળસિરૂપરે ઊપસી આિતી હકીકતો પર 
આધાકરત હોિાથી નિી માકહતી પ્રાપ્ત થતાં એક માનય વસદ્ધાંત બદલાઈ પણ શકરે છરે.

છરેલ્ાં કરેટલાંક િષયોમાં થયરેલ અધયયન-સંશોધનનરે લીધરે ઉદભિરેલા જ્ાન-
-વિસફોટનરે કારણરે વિષયો િચચરેની સીમારરેખાઓ ઝાંખી બની ગઈ છરે અનરે એક વિષયરે 
બીજામાં સંક્મણ (ingression) કયુું છરે. પકરણામરે નિા વિષયો વિકસયા છરે; દા. ત., 
આણિીય જીિવિજ્ાન (molecular biology), જનીવનક ઇજનરેરી (genetic engi-
neering), અિકાશવિજ્ાન (space science), પયા્કિરણવિજ્ાન (environmental 
science), નયૂવકલયર સાયનસ, કમ્પયૂટર સાયનસ, ઇનફમષેશન ટકૅનૉલૉજી િગરેરરે .

નિાં નિાં સંશોધનોનરે કારણરે વિજ્ાન અંગરેનો કોઈ પણ ગ્ંથ સંપૂણ્કપ-
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ણરે વયાપક (comprehensive) રહરેતો નથી. જોકરે તરેના દ્ારા એક મજબૂત પાયો 
નાંખિાનું શકય બનરે છરે. વિશ્વકોશ વિજ્ાનની આિી વિવિધ શાખાઓનું પાયારૂપ 
જ્ાન ઉપલબધ બનાિીનરે જ રે તરે વિષય માટરેનો આધાર બની શકરે.

વિશ્વકોશમાં આિરી લરેિાયરેલાં વિજ્ાનનરે લગતાં અવધકરણોએ સામાનય 
નાગકરક, વિદ્યાથગીઓ, અધયાપકો, ઉદ્યોગસાહવસકો અનરે પુસતકાલયપ્રિૃવતિ સાથરે 
સંકળાયરેલા સૌની જરૂકરયાતો પૂરી પાડિાની હોય છરે. તરેનો આશય બાળકો અનરે 
પ્રૌઢોનરે વિજ્ાન અંગરેની રસપ્રદ (fascinating) તથા આજના વિશ્વનરે સમજિામાં 
મદદરૂપ થાય તરેિી ઘટનાઓની સપષ્ટતા કરિાનો હોઈ તરેમાં રજૂ થતી માકહતી 
વિષયનરે લગતી, અદ્યતન અનરે સાચી હોિી જોઈએ એટલું જ નકહ; તરે સરળ, આક-
ષ્કક (attractive) અનરે સારી રીતરે મઠારરેલા સિરૂપ(format)માં પણ હોિી જોઈએ.

 રરે કડયો, ટી.િી. કરે સમાચારપત્રો જ રેિાં માધયમોમાં નિી નિી રસપ્રદ શોધો 
અંગરે ઘણી િાર ઉલ્રેખ થતો હોય છરે; પણ તરેમાંની માકહતી સંવક્પ્તમાં હોય છરે 
અથિા તરેમાં મુદ્રણદોષો હોય છરે. જોકરે તરે માનિીમાં વજજ્ાસા જરૂર જગાિી જાય 
છરે. છરેલ્ા દાયકામાં રજૂઆત પામરેલી કરેટલીક શોધોનો ઉલ્રેખ કરીએ તો,

(1) પ્રોસપરેકટર અિકાશયાન દ્ારા ચંદ્ર પર પાણીનો સારો એિો જથથો 
હોિાની શોધ અનરે ચંદ્ર-િસાહતની શકયતા.

(2) 8 િષ્ક સુધી વનમનતાપી પ્રિાહીમાં રાખયા પછી ભ્રૂણનું પ્રવતરોપણ.

(3) અતયંત નીચાં તાપમાનો મરેળિિાના પ્રયતનો રૂપરે શકય બનરેલું 10–7 k 
જ રેટલું તાપમાન.

(4) ગ્ૅફાઇટ અનરે હીરા ઉપરાંત ફુલરેરીન તરીકરે ઓળખાતું કાબ્કનનું િધુ એક 
રૂપ.

(5) 240 k જ રેટલા તાપમાનરે જોિા મળરેલ અવતિાહકતા (superconductivity)

(6) કલોવનંગ

(7) 500 km/કલાક કરતાં િધુ ઝડપરે દોડતી મરેગલરેિ પ્રકારની ટ્રરેન.

(8) માનિ-જીનૉમ (human-genom) પકરયોજના(project)નાં તારણો.

(9) નાવભકીય સંગલન (nuclear fusion) િગરેરરે .

(10) જિૈ અિક્મણીય (priodegradable) અનરે વિદ્યુતિાહક ્પલાવસટક.

વિશ્વકોશનરે યથાથ્ક બનાિિા માટરે તરેમાં વિવિધ ક્રેત્રોમાં થયરેલી આિી શોધો 
અનરે તરેમની ઉપલવબધઓનો સમાિરેશ થઈ શકરે. સમગ્ રજૂઆત એિી હોિી જોઈએ 
કરે માનિીનરે મૂળભૂત ખયાલોનો પ્રથમ પકરચય થાય. તરે પછી િાચક જ રે તરે વિષય-
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માંનાં પોતાની પસંદગીનરે લગતાં વિવશષ્ટ અવધકરણો / વયાવપ્તલરેખો જોઈ સવિસતર 
માકહતી મરેળિી શકરે.

વિજ્ાનમાં કથનની સપષ્ટતા અનરે પ્રયોગ સમયના સંજોગોની ચોકસાઈ 
જ રેિી બાબતો અગતયની હોઈ લરેખક દ્ારા િૈજ્ાવનક અવભગમ કરેળિાય તરે જરૂરી 
છરે. લખાણમાં છરેલ્ામાં છરેલ્ી માકહતી રજૂ થાય તરે માટરે વિવિધ પાઠ્યપુસતકો, 
સામવયકો, હૅનડબુકો, સંદભ્કગ્ંથો, અનય ભાષાઓમાં લખાયરેલા વિશ્વકોશ જ રેિા 
ગ્ંથો, દૃશય-શ્ાવય માધયમો તરેમજ ઇનટરનરેટનો ઉપયોગ થઈ શકરે છરે.

લખાણમાં વિવિધ રાવશઓ દશા્કિિા માટરેના એકમો (units) દશા્કિતી િખતરે 
પણ પૂરતી કાળજી લરેિાય તરે જરૂરી છરે. આ સંદભ્કમાં Conference Generale de 
Poids et Mesures (CGPM), International Union of Pure and Applied 
Physics (IUPAP), International Union of Pure and Applied Chemistry 
(IUPAC), International Organization for Standardization (ISO) િગરેરરેની 
ભલામણો ધયાનમાં લરેિી જરૂરી છરે, એ ભલામણો પ્રમાણરે કામ કરિાથી લખાણોમાં 
એકસૂત્રતા લાિી શકાય.

એકસૂત્રતાની બાબતમાં એક બીજી િાત પણ અત્રરે કરિાનું જરૂરી લાગરે 
છરે. રસાયણશાસ્ત્રમાં 92 તતિો (અનુ-યુરરે વનયમ તતિોનરે બાદ કરતાં) છરે. અતયાર 
સુધીમાં જ રે તતિોનરે લગતાં અવધકરણો લખાયાં છરે તરેમાં દરરેકનો ઢાંચો એકસર-
ખો નથી. તતિની શોધ, તરેનાં પ્રાવપ્તસથાનો કરે ખવનજો, તરેનું ધાતુકાય્ક, ગુણધમયો, 
ઉપયોગો, સંયોજનો િગરેરરે  બાબતો ચોક્સ ક્મમાં જ ઉલ્રેખાય તરે જરૂરી છરે. તરેમ 
ન થાય તો સંપાદકીય કાય્ક િધી જિાનો સંભિ રહરે છરે. તરેિું જ સંજ્ાઓ, સમીક-
રણો િગરેરરેની બાબતમાં પણ સમજિું જોઈએ.

સિરાજયપ્રાવપ્ત પછી આપણરે તયાં વશક્ણનો વયાપ સિ્ક સતરરે  િધતો રહ્ો 
છરે. િળી વશક્ણના માધયમ તરીકરે માતૃભાષાનો સિીકાર થતાં સનાતક અનરે 
અનુસનાતક-કક્ા સુધી માતૃભાષા દ્ારા વશક્ણનો કાય્કક્મ અમલી બનયો છરે. પણ 
વિજ્ાન વિદ્યાશાખામાં વિદ્યાથગીસંખયા ઓછી હોિાનરે લીધરે કરે અનય કારણોસર ગુજ-
રાતીમાં વિજ્ાનનરે લગતાં પુસતકો, સામવયકો કરે સંદભ્કગ્ંથો પ્રમાણમાં ઓછાં પ્રા્પય 
છરે. આનરે લીધરે સામાનય માનિીનરે કરે વિષયના અભયાસીનરે પૂરતી માકહતી ઉપલબધ 
થતી નથી. જોકરે સરદાર પટરેલ યુવનિવસ્કટી દ્ારા પ્રકાવશત થયરેલ જ્ાનગંગોત્રી શ્રેણી, 
ગુજરાત યુવનિવસ્કટી તરફથી પ્રકાવશત થયરેલ વિજ્ાન અનરે યંત્રવિદ્યાકોશ તરેમજ 
અનય કરેટલાંક પ્રકાશનો દ્ારા આ મુશકરેલી હળિી કરિાનો પ્રયતન જરૂર થયો છરે.

ગુજરાતી ભાષામાં આધુવનક કહી શકાય તરેિો આ પ્રથમ વિશ્વકોશ છરે. તરેમાં 40 
% જ રેટલાં અવધકરણો વિજ્ાનનરે લગતાં છરે. તરે micropaedia અનરે macropaedia-
ના સમનિય સિરૂપનો હોઈ તરેમાં લઘુનોંધરૂપ લખાણો, મધયમ કદના લરેખો તરેમજ 
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વયાવપ્તલરેખોનો પણ સમાિરેશ થયરેલો છરે. આ વયાવપ્તલરેખો િાચકનરે જ રે તરે વિષયની 
ઊંડી સમજ આપિામાં ઉપયોગી બની શકરે તરેમ છરે; દા.ત., (i) અપૃષ્િંશીઓ, (ii) 
અિપરમાણ કણો, (iii) અંતરીક્ અનિરેષણો, (iv) આંકડાશાસ્ત્રીય અનુમાન, (v) 
આબોહિા, (vi) નયૂવકલઇક ઍવસડ, (vii) દૂધ અનરે દુગધવિદ્યા, (viii) દૂરિાણી 
અનરે દૂરસંિરેદન, (ix) ધાવતિક ક્ારણ, (x) ધિવન, (xi) ધાવતિક વનષકષ્કણ  જ રેિાં 
અવધકરણો આ પ્રકારનાં છરે.

ગુજરાતી વિશ્વકોશમાં સામગ્ીની અદ્યતનતા, પ્રમાણભૂતતા અનરે ચોકસાઈ-
ની ચકાસણી માટરે તરેમજ વિષયના વયાપ અનરે ઊંડાણનો સતર નક્ી કરિા સારુ જ રે 
તરે લખાણનરે અંવતમ સિરૂપ આપતાં પહરેલાં એક પ્રકારની સંશોધનની પ્રકક્યા થાય 
છરે. તરેથી એમ કહી શકાય કરે વિશ્વકોશનો ઉપયોગ એ સંશોધનની કદશામાં પ્રથમ 
પગલું છરે. આ વિશ્વકોશ દ્ારા વિદ્યાથગીનરે વિજ્ાનના એકાદ વિષયમાં ઊંડો રસ પડરે 
અનરે તરે વિષયના કોઈ એક પાસામાં વિવશષ્ટ સંશોધન કરિા પ્રરેરાય તો તરે વિશ્વકો-
શની મોટી ઉપલવબધ હશરે અનરે તરેનું પ્રકાશન સાથ્કક થયું ગણાશરે.
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મ. વશ. દુબળે

મારી દૃવષ્ટએ વિશ્વકોશ એટલરે વિશ્વના વિવિધ ઘટકો અનરે 
ઘટનાઓનું દશ્કન કરાિતું દપ્કણ. વિશ્વકોશમાં જીિસૃવષ્ટના 
વિવિધ સભયો અનરે તરેનરે લગતી ઘટનાઓની માકહતી આપિા 
ઉપરાંત જીિવિદ્યાઓના વિવિધ ક્રેત્રરે હાલમાં સધાયરેલી પ્રગવત, 
માનિની સમૃવદ્ધના સોપાન તરીકરે તરેનું સથાન, માનિીનરે મૂંઝિતા 
પ્રશ્ો અનરે તરેનો સંભાવય ઉકરેલ િગરેરરે  પાસાંઓનો સમાિરેશ 
વિશ્વકોશમાં કરિામાં આિરે તરે ખાસ અગતયનું છરે. હાલમાં 
જિૈ તકનીકીમાં સધાયરેલી પ્રગવતએ ઔદ્યોવગક વિકાસ અનરે 
આરોગય-પકરચયા્કથી માંડીનરે ગ્ાહકલક્ી ઉતપાદનમાં થયરેલા 
ધરખમ િધારામાં મહતિનો ફાળો આ્પયો છરે. ચીઝ જ રેિા પોષક 
આહારથી માંડીનરે ઉપલબધ એિા માત્ર સૂક્મ દૈકહક અિશરેષનરે 
આધારરે  પીઢ ગુનરેગારનરે પણ સજા ફરમાિી શકાય તરેિો સચોટ 
પુરાિો સહરેલાઈથી આપી શકાય તરેિી વસવદ્ધ હાંસલ થઈ છરે.

હાલમાં જમાનો ‘વસંગલ વિનડો’ પુરિઠાનો છરે. જો આપણરે 
એકાદ વિસતીણ્ક સુપરમાકષેટ તરફ નજર ફરેરિીએ તો તયાં 
સામાનય ગ્ાહકલક્ી જરૂકરયાતો પૂરી પાડનાર ઘણી ચીજો જિૈ 
તકનીકી આધાકરત ઉતપાદનનરે લગતી હશરે. આ સુપર માકષેટમાં 
પ્રિરેશતાં જ કદાચ સૌપ્રથમ શાકભાજી કરે ફળફળાકદના િરેચાણનો 
વિભાગ નજરરે  પડશરે. તયાં અગાઉ માત્ર વિવશષ્ટ ઋતુમાં પ્રા્પય 
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િસતુઓ હતી. હિરે બારરેય માસ, સૌનરે પોસાય તરે ભાિરે બધી િસતુઓ ઉપલ-
બધ હશરે. સામાનયપણરે િનસપવત-પરેશીમાં પ્રોટીનના ભાગ રૂપરે આિરેલ ‘લાયવસન’ 
ઍવમનોઍવસડનું પ્રમાણ ઘણં ઓછુ ંહોય છરે. પરંતુ તયાં િરેચાણમાં મળતી કરેટલીક 
િનસપવતમાં લાયવસનનું પ્રમાણ િધારરે  હશરે. તયાં ખરીદિા આિરેલ ગ્ાહક ગૃકહણીએ 
આપરેલ યાદી પ્રમાણરે શાકભાજી ખરીદિા આવયો છરે તરે સમજી શકાય. પરંતુ તયાં 
એક બીજો ગ્ાહક એમના ‘consultant physician’ દ્ારા આપરેલ વપ્રવસક્્પશન-નોંધ 
લઈનરે આવયો છરે. તરેનરે એિા ટૉમરેટો ખરીદિા છરે કરે જ રેના પ્રાશનથી પ્રોસટરેટ ગ્ંવથની 
વિકૃવત મટાડી શકાય.

છરેલ્ી માકહતી મુજબ 48 % જ રેટલા કૅનસરના વયાવધનરે અટકાિી શકાય તરેિાં 
ટોચ કારણોમાંથી 25 % જ રેટલાં કારણો અપૂરતા પ્રમાણમાં ખાિામાં આિતાં ફળ 
અનરે શાકભાજી સાથરે સંકળાયરેલાં છરે. ડૉકટરની સલાહ મુજબ અહીંની શાકભાજી 
અનરે ફળો ખરીદિાથી કૅનસરથી બચી જિાય તરેમ છરે. સહરેજ આગળ જતાં તયાં 
આિરેલ ડરેરી વિભાગમાં વિવશષ્ટ પ્રકારનું યૉગટ્ક, ચીઝ, અલપમરેદીય (toned), પ્ર-
માવણત તરેમજ ‘સંપૂણ્ક’ (whole) દૂધ ઉપરાંત, જ રેમાં માનિી-રુવધરની જમાિટમાં 
અગતયનું એક એિું કારક (factor) સમાિાયું છરે તરેિું દૂધ પણ ખરીદી શકાય, જ રે 
હીમોકફવલયાના વયાવધ સામરે અકસીર દિાની ગરજ સારરે  છરે.

સહરેજ આગળ જતાં તયાં એક દિાની દુકાન નજરરે  પડશરે. લયો, તયાં મળતાં 
‘ચયૂઇંગ ગમ’નરે ખરીદીનરે તરેનરે િાગોળિાથી ‘Osteoporosis’થી પીડાતા દદગીનરે 
પૂરતા પ્રમાણમાં કૅવલશયમ ઉપલબધ થશરે. તદુપરાંત જિૈ તકનીકીનરે આધારરે  
બનાિરેલ રસી અનરે પ્રવતજિૈકો ઉપરાંત માનિીનરે બદલરે બૅકટરેકરયા દ્ારા ઉતપાકદત 
માનિી- ઇનસયુવલન પણ િરેચાતું મળશરે.

આ સુપર માકષેટમાં એક અનરેરા એિા ખંડનો સમાિરેશ થયરેલ હશરે. પાકટયું 
િાંચો : ‘Babies made to order’. તમરે સંતાનવિહોણાં છો ? કનયા-સંતાન થશરે 
તરેની ગૅરંટી આપીશું. દામ 2,500 ડૉલર. સંતાન તરીકરે નોબરેલ લૉકરયરેટ જોઈશરે 
? 4,000 ડૉલર. ડાકુ ? 6,000 ડૉલર, પાટલીબદલુ વિધાનસભય માત્ર 1,500 
ડૉલર. સિાતંત્રય પિ્કની સુિણ્કજયંતીનરે વનવમતિરે ખાસ િળતર – 5 % થી 25 %.

અહીંના પશુ વિભાગમાં િરેચિામાં આિતી મરઘી, આખા િષ્ક દરવમયાન 
લગભગ દરરોજ એક ઈંડુ ંઆ્પયા કરશરે તરેની ગૅરંટી. અહીં િરેચિામાં આિતી 
િાછરડી ઓછા વનભાિખચષે, સારા પ્રમાણમાં દૂધ આપશરે. વચંતા ન કરશો. ગૅરંટી 
પત્ર સાથરે આપિામાં આિશરે.

સમજનીનીકરણ (cloning) અનરે સમજનીનકો (clones) : પ્રજનકનાં આનુ-
િંવશક લક્ણો માટરે કારણભૂત બધાં જ જનીનો પણ સંતાનોમાં આવયાં હોય તરેિા 
સંતાનનરે સમજનીનક કહરે છરે. પ્રજનકનાં બધાં લક્ણો સંતાનોમાં ઊતરરે  તરે ઇચછિા 
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જોગ છરે. પ્રજનક જો એક હોય તો જ તરેનાં બધાં જનીનો સંતાનોમાં ઊતરરે  એિું 
બનરે. પરંતુ પ્રાણીઓમાં બરે પ્રજનકોના સમાગમથી સંતાનો પ્રાપ્ત થતાં હોિાથી તરેિાં 
સંતાનો સમજનીનકો તરીકરે જનમરે તરે અશકય છરે. પરંતુ હાલમાં થયરેલ સફળ પ્રયોગો 
િડરે િૈજ્ાવનકો પ્રાણીઓમાં પણ ‘સમજનીનકો’ પરેદા કરિામાં સફળ નીિડ્ાં છરે. 
સમજનીનકોની આ ઉતપવતિ જિૈ તકનીકી વિજ્ાનની ખાસ નિી ‘દરેણ’ છરે. 1997 
િષ્કના માચ્ક મકહનામાં એકડનબરોના રોઝરેવલન ઇવનસટટ્યૂટના પ્રજનન-દરેહધમ્કવિજ્ા-
ની કૅમપબરેલ અનરે તરેના સાથીદારો સૌપ્રથમ ‘ડૉલી’ નામની એક જ પ્રજનક એિી 
પોતાની માતાની સમજનીનક ઘરેટીનરે જનમ આપિામાં સફળ થયા છરે. તયારબાદ 
આખા િષ્કમાં ડૉલીના સાત સમજનીનકોનું ઉતપાદન કરિામાં વસવદ્ધ પણ હાંસલ 
કરી છરે. હાલમાં ગભ્કનો વિકાસ કોઈ પણ ભ્રૂણપોષી (surrogate) માતાના શરીરમાં 
થઈ શકરે તરેમ હોિાથી અનરેક સમજનીનકો એકીસાથરે મરેળિિા તરે સહરેલું બનયંુ છરે. 
હાલમાં સમજનીનક તકનીકી િડરે ‘માનિીનું ઉતપાદન’ એક ચચા્કનો વિષય બનયો 
છરે. પોતાનો સમજનીનક જનમયો છરે તરેની માકહતી કદાચ પ્રજનકનરે પણ ન હોય. 
માતાવપતાવિહોણી સમજનીનક વયવકતનું સથાન સમાજમાં કયા પ્રકારનું હશરે એ 
પ્રશ્ છરે. માનિીના સમજનીનીકરણનો સંભાવય દુરુપયોગ ટાળી શકાશરે ખરો ? 
આ એક સાંપ્રત સમાજમાં ચચા્કનો વિષય બનયો છરે. અમરેકરકાએ તો માનિીના 
સમજનીનીકરણ પર પ્રવતબંધ મૂકિાનો વનણ્કય જાહરેર કયયો છરે.

િનસપવતસૃવષ્ટમાં સમજનીનીકરણ સહરેલાઈથી કરી શકાય. ડાળીના રોપણથી 
કરે કલમ કરિાથી સમજનીનકોનું ઉતપાદન સહરેલાઈથી થાય છરે. દહાણના ચીકુ, 
િલસાડી આફૂસ કરે બારડોલીની શરેરડીની મબલકની પરેદાશ સમજનીનીકરણનરે 
આભારી છરે. જનીન-ઇજનરેરી િડરે જનીનોનું સથાનાંતર કરીનરે માત્ર એક કોષમાંથી 
વિશાળ િૃક્નું સજ ્કન થઈ શકરે છરે. વિશ્વબૅંકરે ખરેડતૂ-સહાયક સમી જિૈ તકનીકી િડરે 
અનય સમસયાનરે હલ કરિા અનુરોધ કયયો છરે અનરે તરે અંગરે જોઈતી મદદ કરિા 
તતપરતા પણ દાખિી છરે. અગાઉ જણાિરેલ ફળફળાકદ, દિા જ રેિાં ઉતપાદનો પણ 
જનીન-ઇજનરેરીનો ચમતકાર છરે. જિૈ સંશોધનરે અનય ક્રેત્રરે પણ અપાર વસવદ્ધઓ 
હાંસલ કરી છરે. માનિીએ ‘પુશબટન’ જમાનામાં પ્રિરેશ કયયો છરે. આિી સુવિધાઓ-
થી આપણા પૂિ્કજો સાિ િંવચત હતા. આમ હોિા છતાં આજનો સામાનય માનિી 
તણાિપૂણ્ક અિસથામાંથી પસાર થઈ રહ્ો છરે. પ્રગવતની નબળી બાજુ એટલરે ગીચ 
િસતી, િાનસપવતક જગંલોનો વિનાશ. વસમરેનટ-જગંલોનો િધતો વિસતાર, પીિાના 
પાણીની તંગી, પ્રદૂવષત પયા્કિરણ, રાસાયવણક ખાતર તરેમજ કીટનાશકોના િપરા-
શનો અવતરરેક િગરેરરેની માઠી અસર વિશ્વના પયા્કિરણ (ecosystem) પર પડી છરે. 
અમદાિાદની સાબરમતીનરે ભારતની ચૌદમા ક્માંકની સાિ પ્રદૂવષત નદી તરીકરે 
જાહરેર કરિામાં આિી છરે. ઔદ્યોવગક વિકાસમાં મોખરરે  એિો િટિાથી િાપી સુધીનો 
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વિસતાર પ્રદૂવષત બનયો છરે. ઔદ્યોવગક ક્રેત્રમાં થઈનરે પસાર થતી નદીઓ માછલી 
વિહોણી બની છરે, ભૂગભ્કજળનો સંગ્હ સાિ ઘટ્યો છરે. નીચલા સતરરે  આિરેલ પાણી 
ફલોરાઇડયુકત હોિાથી ઉતિર ગુજરાત, અમરરેલી તરેમજ છોટાઉદરેપુર પ્રદરેશ પર 
ફલોરોવસસની અસર થઈ છરે. િનસથલી ઘટી જિાથી કચછ-પ્રદરેશમાં િસતા ઘુડખ-
ર(wild ass)ની સંખયા ઘટી છરે. ગુજરાતમાંથી ઘોરાલ (Indian bustard), વચતિા, 
દીપડા, રીંછ, િાઘ, િરુની સંખયા સાિ વિરલ થઈ છરે. માંસાહારી પ્રાણીઓનરે ક્રૂ 
ગણીનરે તરેમની અિગણના કરિી તરે યોગય નથી. સાચા અથ્કમાં િનસપવત-સૃવષ્ટના 
રખરેિાળ છરે અનરે પયા્કિરણની સમતુલા જાળિિામાં તરેમનું અવસતતિ અવનિાય્ક છરે. 
સાપ એક અતયંત બીકણ પ્રાણી છરે અનરે તરે હંમરેશાં માનિીથી દૂર રહરેિા મથરે છરે. 
તરે મુખયતિરે પાકનરે ખતરનાક એિી જીિાત પર નભરે છરે. ઝરેરી સાપ જિલ્રે જ અનરે 
ભયમાં મુકાય તયારરે  જ કરડરે છરે. આ બધાં પ્રાણીઓ માનિજાતના વમત્રો છરે.

કચછના અખાતનો દકરયો એટલરે અજાયબ સજીિ સૃવષ્ટનું સંગ્હાલય અહીંની 
સજીિસૃવષ્ટ વિદ્યાથગી તરેમજ સંશોધનકારોનરે આકષ્કિા ઉપરાંત દરેશવિદરેશના ઘણા 
પય્કટકોનરે આકષષે છરે િનયજીિોનરે સંરક્ણ આપિા કચછના અખાતનો વિસતાર 
રાષ્ટ ્રીય ઉદ્યાન તરીકરે જાહરેર કરાયો છરે. આમ છતાં આ પ્રદરેશમાં િસતી સજીિ 
સૃવષ્ટની વિવિધતા ઘટતી જાય છરે.

અલંગ નૌભંજન ક્રેત્ર એક અતયંત પ્રદૂવષત ક્રેત્ર તરીકરે કુખયાત છરે. તયાં 
ભાંગિામાં આિતાં િહાણોનાં રંગદ્રવયો, થમયોકૉલ, ગલાસિુલ, ખવનજતરેલ, ગ્ીઝ, 
હાઇડ્રોકાબ્કનો, પૉવલકલોકરનરેટરેડ-બાય-ફીનાઇલ જ રેિાં દ્રવયોનો પ્રસાર દકરયાના 
પાણીમાં થિાથી મતસયોદ્યોગ ભયમાં મુકાયો છરે. તરેની અસરથી સુંદરી (mangrove) 
િૃક્ોનો વિનાશ સજા્કતાં કકનારાની જમીન ઢસડાય છરે. તયાં રોકાયરેલા કારીગરોનરે 
અતયંત મુશકરેલીનો સામનો કરિો પડ્ો છરે અનરે િારંિાર થતા અકસમાતનો ભોગ 
બનિું પડરે છરે.

‘Necessity is the mother of invention’. જયારરે  મુશકરેલીઓ ઊભી થાય 
છરે. તયારરે  માનિી તરેના વનિારણ માટરે કુશળ યોજના ઘડી કાઢરે છરે. હંુ માનું છુ ંકરે 
હાલની પ્રગવતમાં પરંપરાગત નક્ર મૂલયો અનરે પદ્ધવતનો કુશળતાપૂિ્કક સમનિય 
કરિાથી મુશકરેલીઓનો સામનો સફળતાપૂિ્કક કરી શકાય તરેમ છરે. અહીં આપણરે 
પાણીની તંગીની િાત કરીએ. PRLના શ્ી ગુપ્તા અનરે તરેમના સાથીદારોએ આ 
માટરે સરસ યોજના ઘડી કાઢી છરે. ‘અક્યધારા’ નામરે ઓળખાતી એક પરંપરાગત 
યોજના મુજબ સૌરાષ્ટ ્ર ઉપરાંત દરેશ-વિદરેશના ઘણા ભાગોમાં જવૈિક ઉપચાર 
વિના િરસાદના પાણીનું ભૂગભ્કમાં પુન:ચક્ણ (recycling) કરિામાં આિરે છરે. 
આ યોજનામાં સહરેજ ફરેરફાર કરી િૈજ્ાવનકોએ પોતાની યોજના ઘડી કાઢી છરે. 
આ યોજનાનરે અધીન, જાજરૂમાંથી િહરેતા પાણીનરે સુએઝ-તંત્ર તરફ િાળીનરે શરેષ 
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પાણીનું પુન:ચક્ણ (recycling) કરીનરે તરેમજ િરસાદના પાણીનરે ભૂગભ્ક-જલવિ-
જ્ાનીઓની સલાહ મુજબ જમીન તૈયાર કરી આ જમીન િાટરે ખાસ તૈયાર કરરેલ 
સ્િણ-કૂિા(percolation)માં ઠાલિિામાં આિરે છરે. સ્િણ-કૂિાઓ કરતાં પરંપરા-
ગત ડબુાડ-કૂિા (soak well) અલગ પ્રકારના હોય છરે. ડબુાડ-કૂિાના પાણીનું 
શુદ્ધીકરણ જવૈિક ઉપચાર િડરે થાય છરે. મયુવનવસપાલટી જ રેિી જાહરેર સંસથાઓ ગંદા 
પાણીનરે સૌપ્રથમ ઠારણ-કૂિા (settlement tank) તરફ િાળતી હોય છરે, જ રેમાં ઘન 
કચરો એકઠો થાય છરે. અજારક બૅકટરેકરયા તરેનરે સરેવનદ્રય ખાતરમાં ફરેરિરે છરે. જયારરે  
શરેષ પાણીનરે નદી જ રેિાં જળાશયો તરફ અથિા તો ખરેતરોમાં િાળી શકાય. તરેમાં 
રહરેલાં શરેષ દ્રવયોના ઉપયોગથી િાતજીિી સૂક્મજીિો અનરે શરેિાળ જ રેિી િનસપવતની 
િૃવદ્ધ થતાં પાણી િાપરિા લાયક બનરે.

હિરે આપણરે કૃવષક્રેત્રરે ઊભી થયરેલ મુશકરેલીઓના ઉકરેલ તરફ દૃવષ્ટ નાખીએ. 
જિૈ તકનીકીના આધારરે  ઉતપન્ન થયરેલ િનસપવતનું પરફલન િનય જાત સાથરે 
કરિાથી દિાના છટંકાિ િગર જીિાતો અનરે પરેશીજનય રોગોનો સામનો કરી 
શકાય તરેમ છરે. હાલમાં મરેવકસકોમાં િષયો સુધી મકાઈનો સારો પાક લઈ શકાય 
તરેિી એક મકાઈની જાત શોધી કાઢિામાં આિી છરે. નિાઈની િાત તો એ છરે કરે તરેનું 
િાિરેતર દર િષષે કરિાની જરૂર નથી હોતું.

કૃવત્રમ ખાતર પર આધાર રાખયા વિના મબલક પાક મરેળિિા તરફ િૈજ્ાવન-
કોએ પોતાનું સંશોધન કરેવનદ્રત કયુું છરે. નાઇટ્રોજનનું વસથરીકરણ કરનાર સૂક્મજી-
િોનો ફરેલાિો ખરેતરમાં કરિાથી સારા પ્રમાણમાં પાક ઊપજ રે છરે. બીજી એક યોજના 
મુજબ અળવસયાં િડરે ખરેતર ખરેડી શકાય. અળવસયાં ખોરાક મરેળિિા જમીનની 
ઊથલપાથલ કરતાં હોય છરે અનરે સાથરે સાથરે મળતયાગ િડરે સેંકદ્રય દ્રવયોનો ફરેલાિો 
પણ કરરે  છરે.

હાલમાં મધયસથ સરકારના જિૈ તકનીકી વિભાગરે સૌરાષ્ટ ્રના મોચા ગોરાસર 
ગામનરે આદશ્ક જિૈ ગામ(bio-village)માં ફરેરિિા 41 લાખ રૂવપયાની યોજના 
મંજૂર કરી છરે. આ યોજના અનિયરે ભાિનગરની CSMRI સંશોધન સંસથાએ 
દકરયાનાં પાણીનરે લિણ-રકહત બનાિિાની પ્રકક્યા શોધી છરે. આ ગામના ખરેડતૂોનરે 
માત્ર નૅશનલ પ્રયોગશાળાઓએ તૈયાર કરરેલ જિૈ ખાતરનો પુરિઠો પૂરો પાડિામાં 
આિશરે અનરે જીિાત તરેમજ પરેશીઓના વનમૂ્કલન માટરે જૂનાગઢના કૃવષ-સંશોધન 
ક્રેત્રમાં બનાિિામાં આિરેલ કુદરતી કીટકનાશકો િડરે ઉપચાર કરિામાં આિશરે.

જવૈિક વિવિધતા(bio-diversity)ની જાળિણી માનિીના વિકાસ માટરે ખાસ 
અગતયની પુરિાર થઈ છરે. વસમથસનોવનયન ઇવનસટટ્યૂટના ટૉમસ ઇ. લિજૉયના 
મંતવય મુજબ તરેનો વિશરેષ લાભ કૃવષ અનરે આરોગય-પકરચયા્ક ક્રેત્રરે થઈ રહ્ો 
છરે. ભારતનું સજ ્કન કરી શકાય તરેિા ‘હબ્કલ-બયૂટી-પાલ્કરો’નો વયાપ દરેશ-વિદરે-
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શોમાં ફરેલાયો છરે. િાસતિમાં આયુિષેદીય, પરંતુ હાલમાં હબ્કલ-મરેકડવસન એટલરે કરે 
િનસપવતજનય દિાઓનો પ્રચાર દરેશ-વિદરેશમાં પણ થઈ રહ્ો છરે.

જિૈ વિદ્યાકીય ક્રેત્રરે હાંસલ કરરેલ વસવદ્ધઓનો લાભ સિષેનરે મળી રહરે, જવૈિક 
વિવિધતા જળિાય, પુન:ચક્ણ(recycling)ની પાણીની તંગીનું વનિારણ થાય, 
તરેમજ આધુવનક પ્રગવત તરેમજ પરંપરાગત નક્ર મૂલયો અનરે પદ્ધવતનો સમનિય 
થાય – આ બધા મુદ્ાઓનરે ધયાનમાં રાખીનરે આ પકરસંિાદમાં મારા વિચારોની 
રજૂઆત કરી છરે. આ વિચારોના સંદભ્કમાં વિશ્વકોશમાં જિૈ વિદ્યાકીય ક્રેત્રરે સજી-
િસૃવષ્ટનું િણ્કન. સજીિની ઉતપવતિ અનરે ઉદવિકાસ જ રેિા પાઠ્ય-પુસતકીય વિષયો 
પૂરતું મયા્કકદત રાખિાનરે બદલરે, જિૈ વિદ્યાક્રેત્રરે સધાયરેલી પ્રગવત, તરેના અવતરરેક િડરે 
ઉદભિરેલા માનિીનરે મૂંઝિતા પ્રશ્ો, તરેના ઉકરેલ વિશરેની માકહતી વનષણાત ઉપરાંત 
સામાનય વજજ્ાસુ વયવકતનરે ગુજરાતી વિશ્વકોશ દ્ારા મળી રહરે તરેિી વયિસથા 
આિશયક છરે. વિશ્વકોશ તકનીકી વિષયોનો સંદભ્કગ્ંથ અનરે સંશોધનનું ઉપકરણ 
બનરે અનરે એ રીતરે જિૈ વિદ્યાના ચમતકારનું દપ્કણ બની રહરે તરેમાં તરેનું સાથ્કકય છરે.
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રમેશ ભા. શાહ

પવશ્ચમના દરેશોમાં ઐકહક વિશ્વનરે સમજિાની જ રે તીવ્ર 
વજજ્ાસા કરેટલીક સદીઓથી પ્રગટરેલી છરે તરેના એક આવિષકાર 
રૂપરે આપણનરે સંશોધનો અનરે તરેમના આધાર પર પુસતકો તથા 
સામવયકોના રૂપમાં વિપુલ પ્રમાણમાં સાકહતય ઉપલબધ થયું છરે. 
અહીં સંશોધનનરે સિ. મશરૂિાળાએ આપરેલા અથ્કમાં સમજિાનું 
છરે : ન જાણરેલું જાણિું અનરે જાણરેલું સુધારિું એટલરે સંશોધન. 
આિાં સંશોધનો માનિસુખાકારી અનરે માનિજાતની પ્રગવતનરે 
નજર સમક્ રાખીનરે આગળ િધરે તરેનરે ઇચછનીય લરેખિામાં આિરે 
છરે; જોકરે બધા જ ઐકહક વિષયોનું ખરેડાણ તરેની તતકાળ ઉપયો-
વગતાનરે નજર સમક્ રાખીનરે કરિામાં આિરે છરે એિું નથી.

આ પ્રકારના સંશોધનમૂલક વિદ્યાકીય પુરુષાથ્કનાં પકરણામો 
આપણનરે વિવિધ સિરૂપરે પ્રગટ થયરેલાં જોિા મળરે છરે. વશક્ણની 
સંસથાઓમાં જોડાતા વિદ્યાથગીઓ માટરે પાઠ્યપુસતકો, લરેખસંચ-
યો અનરે બીજા સિરૂપરે સંદભ્કગ્ંથો, વિવિધ અવભગમથી તૈયાર 
કરિામાં આિરેલા શબદકોશો, વિવિધ વિદ્યાશાખાઓ માટરેના પાકર-
ભાવષક કોશો અનરે એનસાઇકલોપીકડયા કરે વિશ્વકોશો – એ બધાં 
અધયયનશીલ સમાજ(learning society)ની એક સાંસકૃવતક 
લાક્વણકતા છરે. અલબતિ, આિા અધયયનશીલ નાગકરકો નાની 
લઘુમતીમાં હોય છરે, પરંતુ એ લઘુમતી જ સમાજનું નરેતૃતિ કરતી 
હોય છરે. આ સમાજના વિદ્યાવભમુખ નાગકરકો તરેમનરે લાધરેલા 
જ્ાનનરે લરેવખત સિરૂપરે પ્રગટ કયા્ક વિના રહી શકતા નથી; એિા 
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જ અધયયનશીલ અનય નાગકરકો એ જ્ાનનું શોધન કયા્ક વિના રહી શકતા નથી 
અનરે આ પ્રકક્યામાં ઉપલબધ થતાં જ્ાન અનરે માકહતીનો ઉપયોગ કરિાનું િલણ 
એ સમાજોમાં વયાપક રીતરે કરેળિાયરેલું છરે, એટલરે કરે ઐકહક વિષયોના જ્ાનનરે એ 
સમાજોમાં એક મૂલય પ્રાપ્ત થયરેલું છરે. તરેથી સમાજનરે ઉપલબધ જ્ાન અનરે માકહતીનો 
સંચય કરતું વિપુલ સાકહતય એ સમાજોમાં પ્રગટ થતું રહરે છરે. તરેના એક ભાગ 
રૂપરે ‘એનસાઇકલોપીકડયા વબ્રટાવનકા’ જ રેિા સિ્કસામાનય સિરૂપના અનરે અથ્કશાસ્ત્ર, 
પ્રાકૃવતક વિજ્ાનો, ટકૅનૉલૉજી િગરેરરે  ચોક્સ વિષયો પરના જ્ાનકોશો કરે વિશ્વકોશો 
આપણનરે અંગ્રેજીમાં મોટી સંખયામાં જોિા મળરે છરે.

વિશ્વકોશના મધ્યિિતી ઉદ્શેો

‘એનસાઇકલોપીકડયા’ શબદ જ રે ગ્ીક શબદ પરથી ઊતરી આવયો છરે તરેનો એક 
અથ્ક અંગ્રેજીમાં ‘જનરલ એડ્ુકરેશન’ થાય છરે. આમાંથી ‘જનરલ એડ્ુકરેશન’ના 
અથ્ક વિશરે સપષ્ટતા કરેળિિાનો પ્રશ્ ઉપવસથત થાય છરે; પરંતુ શબદ કોઈ એક 
અથ્કનો ભાર લઈનરે ચાલતો નથી. તરેમાં કાળક્મરે નિા નિા અથયો ઉમરેરાતા રહરે 
છરે. જ રેનરે આપણરે ‘વિશ્વકોશ’ કહ્ો છરે તરેની બાબતમાં પણ આિું જ બનયું છરે. 
આરંભમાં જ્ાનના બધા વિષયોનરે આિરી લરેતા કોશો તૈયાર થયા, સમય જતાં 
વિષયિાર કોશો તૈયાર થયા. આ વિષયિાર કોશોમાં પણ આિરી લરેિામાં આિરેલા 
મુદ્ાઓ અનરે ચચા્કના વયાપ તથા સતરની બાબતમાં મોટા તફાિતો પડિા માંડ્ા. 
અથ્કશાસ્ત્રમાં એક જ ગ્ંથમાં સમાઈ જતો કોશ પણ છરે અનરે ચાર મોટા ગ્ંથોમાં 
સમાિાયરેલો કોશ પણ છરે. (આનુષંવગક રીતરે અહીં એ ઉમરેરિું જોઈએ કરે તરેનું મૂળ 
નામ The New Palgrave : A Dictionary of Economics રાખિામાં આવયું છરે. 
ગઈ સદીનાં અંવતમ િષયોમાં કદાચ એ એક પાકરભાવષક કોશ રૂપરે પ્રગટ થયો હશરે, 
તરેની છરેલ્ી આિૃવતિ વિશ્વકોશ જ છરે.) આની સાથરે વિવિધ વિષયોના પાકરભાવષક 
કોશો પણ મોટી સંખયામાં પ્રગટ થયા છરે. તરેમાં કરેિળ પાકરભાવષક શબદોની વયાખયા 
જ કરિામાં આિી હોય એિું બનતું નથી. તરેની સાથરે સંલગ્ન મુદ્ાઓની ચચા્ક પણ 
સંક્રેપમાં કરિામાં આિી હોય છરે. આમ ‘એનસાઇકલોપીકડયા’ શબદની છત્રછાયા 
નીચરે ભારરે  િૈવિધય ધરાિતા કોશો આપણનરે જોિા મળરે છરે. તરેથી તરેમના વિશરે ઝાઝી 
અથ્કપૂણ્ક વયાવપ્તઓ થઈ શકરે તરેિી વસથવત આજ રે રહી નથી; તરેમ છતાં આ પ્રકારના 
કોશોની બાબતમાં જ રે થોડી વયાવપ્તઓ સિ્કસામાનય રીતરે થઈ શકરે તરેમ છરે તરે નીચરે 
પ્રમાણરે છરે :

1. પ્રસતુત ગણિામાં આિરેલાં જ્ાન અનરે માકહતીનાં ક્રેત્રોના અદ્યતન (latest) 
જ્ાન-માકહતીનરે અવધકૃત (authentic) રીતરે રજૂ કરિામાં આિરે છરે. સંભવિત િાચક 
અનરે તરેનરે અનુલક્ીનરે ચચા્કનો સતર જ રે હોય તરે, તરેમાં ઉપયુ્કકત બરે બાબતો પર 
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ભાર મૂકિામાં આિરે છરે. જ રે તરે વિષયની માકહતી ભરોસાપાત્ર અનરે અદ્યતન હોિી 
જોઈએ.

2. જ્ાન અનરે માકહતીની રજૂઆતનો  એક સપષ્ટ અવભગમ હોય છરે, તરેની 
એક ચોક્સ તરરેહ હોય છરે; દા. ત., જ રે તરે ક્રેત્રમાં પ્રદાન કરનાર વયવકતઓના 
જીિનની રૂપરરેખામાં કઈ બાબતોનો સમાિરેશ કરિામાં આિશરે તરે વિશરે સપષ્ટતા 
પ્રિત્કતી હોય છરે.

3. જ્ાનની રજૂઆત સગિડભરી રીતરે કરિામાં આિરે છરે; દા. ત., અવધકર-
ણોનરે અકારાકદ ક્મમાં ગોઠિિામાં આિરે છરે અનરે મોટી સંખયામાં cross references 
આપીનરે િાચકનરે માગ્કદશ્કન આપિામાં આિરે છરે.

4. વિશ્વકોશ કરેિળ શબદકોશ નથી, જ રેમાં શબદો કરે શબદસમૂહોની વયાખયા 
કરીનરે અટકી જિામાં આવયું હોય; તરેમ એ પાઠ્યપુસતક પણ નથી, જ રેમાં બધી જ 
બાબતો વિષયનો અભયાસ શરૂ કરનાર વિદ્યાથગીનરે નજર સમક્ રાખીનરે એકડરે 
એકથી સમજાિિામાં આિી હોય. આ બરેની િચચરે વનધા્કકરત વિશ્વકોશ કરેિું સિરૂપ 
ધારણ કરશરે તરે જ રે તરે કોશના સંપાદકો તરેમના સંભવિત િાચકોની જરૂકરયાતનરે 
નજર સમક્ રાખીનરે નક્ી કરતા હોય છરે.

અહીં મારરે  સામાવજક વિજ્ાનોનરે સપશ્કતા જ્ાનકોશોના સંદભ્કમાં વિશ્વકોશની 
રચનાનાં કરેટલાંક પાસાંની ચચા્ક કરિાની છરે. સામાવજક વિજ્ાનોમાં કઈ સમાજવિ-
દ્યાઓનો સમાિરેશ કરિો ઘટરે એ એક અવભપ્રાયનો વિષય છરે, પરંતુ મારી આજની 
ચચા્કના સંદભ્કમાં આ પ્રશ્ ઉપવસથત થયો નથી. મેં ચાર કોશોનરે નજર સમક્ 
રાખીનરે ચચા્ક કરી છરે :

1. Encyclopaedia of the Social Sciences, પ્રથમ આિૃવતિ, 1930–
35, 15 ગ્ંથો.

2. International Encyclopaedia of the Social Sciences, પ્રથમ 
આિૃવતિ, 1968, 18 ગ્ંથો.

3. The Social Science Encyclopaedia, બીજી આિૃવતિ, 1995, એક 
ગ્ંથ.

4. Encyclopaedia of Economics, 1982, એક ગ્ંથ.

ઉપયુ્કકત કોશોનરે જ રે ત્રણ ઉદ્ રેશોનરે નજર સમક્ રાખીનરે મેં તપાસયા છરે તરે 
નીચરે પ્રમાણરે છરે :

1. કયા ઉદ્ રેશો અનરે િાચકોનરે નજર સમક્ રાખીનરે આ કોશો તૈયાર કરિામાં 
આવયા છરે ?
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2. અવધકરણોની પસંદગી કઈ રીતરે કરિામાં આિી છરે ?

3. સામાવજક વિજ્ાનો માટરેનો વિશ્વકોશ તૈયાર કરિામાં કયા વિવશષ્ટ પ્રશ્ો 
ઊભા થાય છરે ?

ઉદ્શેો અને િાચકો

સામાવજક વિદ્યાઓનરે આિરી લરેતો જ રે પ્રથમ કોશ આ સદીના પૂિા્કધ્કમાં 
અમરેકરકામાં પ્રગટ થયો તરે તૈયાર કરિા પાછળના ઉદ્ રેશની ચચા્ક એના સંપાદકરે 
ટૂકંમાં કરી હતી. તરેમણરે નોંધયું હતું કરે િીતરેલા દસકાઓમાં સામાવજક વિજ્ાનો 
પોતાની રીતરે વિકસયાં છરે. આ બધાં વિજ્ાનોએ પોતાના દૃવષ્ટવબંદુથી માનિીના 
િત્કનનો અભયાસ કયયો છરે, પરંતુ માનિીના િત્કનનરે અવખલાઈમાં જોિા-તપાસિા-
ની જરૂકરયાત સિયંસપષ્ટ છરે. તરેથી માનિીના સામાવજક િત્કનના વિવિધ દૃવષ્ટએ 
થયરેલા અભયાસોનરે એકસાથરે મૂકી આપતા પ્રકાશનની આિશયકતા છરે, એમ પ્રસતુત 
કોશના સંપાદક જ નકહ, અમરેકરકાનાં ઘણાં શૈક્વણક મંડળો અનરે વિદ્ાનો પણ 
માનતા હતા. એ જરૂકરયાત સંતોષિાના એક સાધન તરીકરે સામાવજક વિજ્ાનોનો 
વિશ્વકોશ તૈયાર કરિામાં આવયો હતો.

1968માં જ રે International Encyclopaedia of the Social Sciences 
પ્રગટ થયો તરેમાં ઉદ્ રેશોની ચચા્ક િધુ વિગતરે કરિામાં આિી હતી. તરેમાં નીચરેના 
ઉદ્ રેશો નોંધિામાં આવયા હતા :

1. અધયાપકોમાં પ્રિત્કતા સિ્કસામાનય અવભપ્રાયનરે ટાંકીનરે નોંધિામાં આવયું 
હતું કરે ‘‘ભૌવતક વિજ્ાનોના વિદ્યાથગીઓ માટરે જ રે જરૂકરયાત પ્રયોગશાળાની છરે, 
તરેિી જ જરૂકરયાત સામાવજક વિજ્ાનોનો અનુસનાતક-કક્ાએ અભયાસ કરતા 
વિદ્યાથગીઓનરે વિશ્વકોશની છરે.’’

2. િરેપારી-ઔદ્યોવગક પરેઢીઓ સરકારી વિભાગો અનરે સંસથાઓ િગરેરરે  વબન-
શૈક્વણક ક્રેત્રોમાં કામ કરતા સામાવજક િૈજ્ાવનકો ગ્ંથાલયોમાં જઈનરે સંખયાબંધ 
સંદભ્કગ્ંથો જોઈ શકરે નકહ. તરેમનરે એકસાથરે વિવિધ વિદ્યાશાખાઓમાં પ્રસતુત વિષય 
પર થયરેલા ખરેડાણનો ખયાલ એકસાથરે કોશમાં મળી જાય. આમ એક હાથિગાનરે 
સગિડભરરેલા સાધન તરીકરે કોશ તરેમનરે કામ આપી શકરે.

3. ઉચચવશક્ણની સંસથાઓમાં કામ કરતા વિવિધ વિદ્ાનોનરે પણ આ પ્રકા-
રના સંદભ્કગ્ંથની જરૂકરયાત જણાતી હતી. આ પ્રકારના કોશથી પોતાની વિદ્યા-
શાખા સાથરે સંકળાયરેલી અનય વિદ્યાશાખાઓના મુખય પ્રિાહો અનરે તરેમાં ચચ્કિામાં 
આિરેલા મુખય પ્રશ્ોનો ખયાલ જ રે તરે વિદ્યાશાખાના અભયાસીનરે આિી જાય તરે તરેની 
એક ઉપયોવગતા છરે.

4. ઉચચવશક્ણ સાથરે સંકળાયરેલા બધા જ અધયાપકો તરેમના વિષયનાં વિવિધ 
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પાસાંના પ્રિાહોથી િાકરેફ રહી શકતા નથી, કારણ કરે તરેમનરે તરેમના અધયાપન અનરે 
સંશોધનની જરૂકરયાતનરે કારણરે વિશરેષીકરણ સાધિું પડતું હોય છરે; તરેમ છતાં તરેમનરે 
પોતાના વિષયનાં અનય ક્રેત્રોમાં થઈ રહરેલા વિકાસ વિશરે અિારનિાર જાણકારી 
મરેળિિી પડતી હોય છરે. સામાવજક વિજ્ાનોનરે આિરી લરેતો કોશ આ જરૂકરયાત 
સારી રીતરે સંતોષી શકરે.

સામાવજક વિજ્ાનો અંગરેના 1995માં પ્રગટ થયરેલા કોશમાં ઉપર વિસતારથી 
રજૂ કરિામાં આિરેલા ઉદ્ રેશોનો સાર આપતા હોય એમ તરેના સંપાદકરે નોંધયું છરે : 
‘‘કોશનો ઉદ્ રેશ વિશરેષીકરણ પામરેલા ન હોય એિા સુવશવક્ત િાચકોની જરૂકરયાત 
સંતોષિાનો છરે. આમાં સામાવજક િૈજ્ાવનકો, સામાવજક વિદ્યાઓના વિદ્યાથગીઓ, 
પત્રકારો, મૅનરેજરો, આયોજકો અનરે િહીિટદારોનો સમાિરેશ થાય છરે.’’ આિા 
િાચકોનરે સામાવજક વિજ્ાનોનું ‘‘વયાપક ફલક પર પ્રમાણભૂત અનરે અદ્યતન જ્ાન 
સગિડભરરેલા સિરૂપરે સુલભ કરિાના ઉદ્ રેશથી’’ પ્રરેરાઈનરે પ્રસતુત કોશનું આયોજન 
કરિામાં આવયું છરે.

આમાંથી ફવલત થતા મુદ્ાનરે સપષ્ટ કરીએ. સામાવજક વિજ્ાનો માટરેના કોશો 
(તરે વયવકતગત વિષય માટરે તૈયાર કરિામાં આવયા હોય કરે તરેમાં અનરેક વિષયોનરે 
સમાિી લરેિામાં આવયા હોય) િાચકોના એક ચોક્સ િગ્કનરે ધયાનમાં રાખીનરે 
તૈયાર કરિામાં આવયા હોય છરે. તરેમનો િાચકિગ્ક જ રે તરે વિષયનો અનુસનાતક-
-કક્ાએ અભયાસ કરી ચૂકયો હોય છરે અથિા કરી રહ્ો હોય છરે. આ બાબતમાં તરે 
‘વબ્રટાવનકા’ જ રેિા સિ્કસામાનય (જનરલ) સિરૂપના કોશોથી જુદા પડરે છરે.

અવધકરિોનરી પ્સંદગરી

સામાવજક વિજ્ાનો માટરેના આંતરરાષ્ટ ્રીય કોશ માટરે અવધકરણોની પસંદગી 
કઈ રીતરે કરિામાં આિી તરેનું િણ્કન તરેમાં કરિામાં આવયું છરે. પ્રતયરેક મુદ્ા(topic)નરે 
તરેના અંગભૂત ઘટકોમાં િહેંચી નાખિામાં આવયો અનરે એ પ્રતયરેક ઘટક માટરે લરેખો 
તૈયાર કરાિિાનો વનણ્કય કરિામાં આવયો. તરેની સાથરે એ પણ નક્ી કરિામાં આવયું 
કરે કોઈ લરેખ 5,000 શબદોથી િધારરે  લાંબો ન હોિો જોઈએ. આ રીતરે અવધકરણો-
ની જ રે યાદી સંપાદકમંડળરે તૈયાર કરી તરે જ રે તરે વિષયના પસંદગીના વિદ્ાનો પર 
મોકલી આપિામાં આિી. તરેની સાથરે તરેમનરે એક વિનંતી કરિામાં આિી : ‘‘યાદીમાં 
સમાવિષ્ટ કોઈ અવધકરણ (topic) તમનરે વબનજરૂરી જણાય તો તરેના પર ચોકડી 
મારશો. તમારી દૃવષ્ટએ કોઈ મુદ્ો સમાિિા જ રેિો હોય અનરે તરે રહી ગયો હોય તો 
તરે નોંધશો.’’ આ રીતરે સુધારાિધારા સાથરે જ રે યાદીઓ પરત આિી તરેના પર વિચાર 
કરીનરે અવધકરણોની યાદીનરે અંવતમ સિરૂપ આપિામાં આવયું.

અથ્કશાસ્ત્રના જ રે કોશનો મેં ઉપર ઉલ્રેખ કયયો છરે તરેમાં પણ અવધકરણોની 
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પસંદગીની પ્રકક્યા િણ્કિિામાં આિી છરે. એ કોશના સંપાદકોએ તરેમની જ પ્રકા-
શન-પરેઢી દ્ારા પ્રગટ કરિામાં આિરેલા પાકરભાવષક કોશથી પ્રારંભ કયયો. તરેમાં 
આપિામાં આિરેલા 1,400 જ રેટલા પાકરભાવષક શબદોમાંથી 200નરે અવધકરણો 
માટરે પસંદ કરિામાં આવયા. તરે શબદો સંપાદકોનરે મહતિના લાગયા હતા, કરેમ કરે, 
તરેમની િધુ વિગતરે ચચા્ક કરી શકાય તરેમ હતી. એ 200 અવધકરણોની યાદી 50 
જ રેટલા અથ્કશાસ્ત્રીઓ પર મોકલી આપિામાં આિી હતી. તરેમણરે જ રે સૂચનો કયાું 
તરેમાંથી છરેિટરે 310 અવધકરણોની યાદી તૈયાર કરિામાં આિી. આ પછી જ રે અવધ-
કરણો માટરે અવધકારી લરેખકો મળી શકયા નકહ તરે પડતાં મૂકિામાં આવયાં. એ જ 
રીતરે લખાઈનરે આવયા પછી જ રે અવધકરણો, તરેમાં થયરેલી ચચા્કના આધારરે  સમાિિા 
જ રેિાં ન લાગયાં તરે પણ પડતાં મૂકિામાં આવયાં. અલબતિ, આ રીતરે પડતાં મૂકિાં 
પડરેલાં અવધકરણોની સંખયા મોટી ન હતી.

અવધકરણોની પસંદગી અંગરેની આ ચચા્કમાંથી બરે નોંધપાત્ર મુદ્ાઓ ફવલત 
થાય છરે. એક, જ રે તરે વિષયના ચારપાંચ વિદ્ાનોની બનરેલી સવમવત તરેમની સમજના 
આધારરે  અવધકરણોની પસંદગી સંતોષકારક રીતરે કરી શકરે નકહ. તરે માટરે વિદ્ાનોના 
એક મોટા સમૂહનરે સામરેલ કરિો પડરે. બીજુ,ં જ રે તરે વિષયના પાકરભાવષક કોશનો 
ઉપયોગ આ હરેતુ માટરે બહુ વિિરેકપૂિ્કક કરિો પડરે. તરેમાં સમાિિામાં આિરેલા મોટા 
ભાગના શબદો વિશ્વકોશમાં અપરેવક્ત ચચા્કનો ભાર ખમી શકરે તરેિા નથી હોતા. આ 
બીજો મુદ્ો નોંધપાત્ર લાગિાનું કારણ મારરે  સપષ્ટ કરિું જોઈએ. આપણા ‘ગુજરાતી 
વિશ્વકોશ’ માટરે આવથ્કક બાબતોનરે સપશ્કતાં અવધકરણોની યાદી બનાિિા માટરેની 
સવમવતનો હંુ એક સભય હતો. તરેમાં અવધકરણોની પસંદગીમાં અમરે પાકરભાવષક 
કોશના અવભગમથી દોરિાઈ જિાની ભૂલ કરી છરે એમ હંુ માનું છુ.ં

પ્રસતુત કોશોમાં વિદ્ાનોનાં જીિન એક અવધકરણ તરીકરે સમાિરેશ પામરેલાં 
છરે. આ બાબતમાં વિવભન્ન કોશોમાં વિવિધ અવભગમો જોિા મળ્ા છરે. તરેની થોડી 
વિગતરે ચચા્ક આપણા માટરે પ્રસતુત છરે. આ સદીના પૂિા્કધ્કમાં પ્રગટ થયરેલાં સામાવજક 
વિજ્ાનો અંગરેના કોશમાં 4,000 જ રેટલા વિદ્ાનો પર અવધકરણો લખાિિામાં 
આવયાં હતાં. તરેમની પસંદગીમાં એક નકારાતમક સિરૂપની કસોટી અપનાિિામાં 
આિી હતી : જ રે તરે વિદ્ાન હયાત ન હોિો જોઈએ.

આની તુલનામાં 1968માં પ્રગટ થયરેલા આંતરરાષ્ટ ્રીય કોશમાં ફકત 600 
વિદ્ાનોનો જ પકરચય આપિામાં આવયો છરે. તરેના સંપાદકોએ ઓછા જાણીતા 
વિદ્ાનોનરે પડતા મૂકિા માટરે બરે કારણો આ્પયાં હતાં. એક, જ રેઓ જાણીતા થયરેલા 
ન હોય તરેમના વિશરે જાણિાની વજજ્ાસા ધરાિતા િાચકો અપિાદ રૂપરે જ હોઈ 
શકરે. બીજુ,ં એિા વિદ્ાનો વિશરે અવધકારપૂિ્કક લખી શકરે એિા લરેખકો ન પણ મળરે.

જ રેમનો પકરચય આપિાનું સિીકારિામાં આવયું તરેમની બાબતમાં પણ એક 
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ધોરણ સિીકારિામાં આવયું હતું : એ નામી વિદ્ાન વિદ્યમાન હોય તોપણ તરે વનિૃતિ 
થયરેલા હોય અથિા વનિૃવતિના આરરે  પહોંચરેલા હોય. આના સંદભ્કમાં 1880 પછી 
જનમરેલા વિદ્ાનનો સમાિરેશ કોશમાં ન કરિાનો વનણ્કય કરિામાં આવયો હતો.

જ રેની બીજી આિૃવતિ 1995માં પ્રગટ થઈ છરે અનરે જ રે એક જ ગ્ંથમાં પ્રગટ 
થયરેલો છરે તરે સામાવજક વિજ્ાનોના કોશમાં કુલ કરેટલા વિદ્ાનોનો પકરચય આપિામાં 
આવયો છરે તરે નોંધિામાં આવયું નથી, પરંતુ તરેમાં ફકત છ અથ્કશાસ્ત્રીઓનરે સમાિ-
િામાં આવયા છરે. જ રે અથ્કશાસ્ત્રીઓનરે સમાિિામાં આવયા છરે તરેમાં પસંદગી માટરેનું 
કોઈ ધોરણ જણાતું નથી.

અથ્કશાસ્ત્ર પરના વિશ્વકોશમાં એક પણ અથ્કશાસ્ત્રીનું જીિન આપિામાં 
આવયું નથી. તરેનું કારણ આપતાં જણાિિામાં આવયું છરે કરે ‘‘જીિનચકરત્ર આલરેખિા 
માટરેનું સંદભ્કસાકહતય (source material) દુલ્કભ હોિાથી કોઈ ચકરત્રાતમક લરેખનો 
સમાિરેશ આ કોશમાં કરિામાં આવયો નથી.’’ આ કારણમાં એક નોંધપાત્ર મુદ્ો 
અવભપ્રરેત છરે : કોશમાં અવધકરણો લખિા માટરે લરેખક સંશોધન કરરે  તરેિી અપરેક્ા 
રાખિાની નથી. અવધકરણો ઉપલબધ સ્ોતોનો ઉપયોગ કરીનરે લખિાનાં છરે.

વિદ્ાનોનો પકરચય આપિાની બાબતમાં વિવભન્ન કોશોના સંપાદકોએ જ રે 
અવભગમ અપનાવયા છરે તરેની બાબતમાં બરે મુદ્ાઓ મનરે નોંધિા જ રેિા જણાયા 
છરે. એક, જ રેમ જ રેમ વિવિધ વિજ્ાનોનો વિકાસ થતો ગયો છરે તરેમ તરેમ વિજ્ાનોના 
વિષયિસતુનરે સમાિિા માટરે િધુ જગા ફાળિિી પડી છરે અનરે તરેથી ચકરત્રાતમક 
અવધકરણો માટરે ઓછી જગા ફાળિી શકાઈ છરે. તરેનરે પકરણામરે સમાિિાયોગય 
વિદ્ાનોની પસંદગીનાં ધોરણો ક્મશ: કડક થતાં ગયાં છરે. બીજુ,ં પકરચય માટરે 
જ રે નામી વિદ્ાનોનરે સમાિિામાં આવયા છરે તરેમના અંગત જીિનની વિગતોનરે ગૌણ 
ગણીનરે તરેનરે એકાદ-બરે ફકરામાં સમાિી લરેિામાં આિી છરે, જયારરે  વિદ્ાનરે આપરેલા 
પ્રદાન માટરે પૂરતી જગા ફાળિિામાં આિી છરે; દા.ત., સામાવજક વિજ્ાનો અંગરેના 
બરે બૃહદ કોશોમાં અથ્કશાસ્ત્રી ઍડમ વસમથ માટરે જ રે જગા ફાળિિામાં આિી છરે 
તરેમાં તરેમના અંગત જીિન માટરે ફાળિિામાં આિરેલી જગા પાંચ ટકાથી ઓછી છરે.

્સામાવજક વિઞિાનો માટેના કોશના પ્શ્ો

સામાવજક વિજ્ાનો માટરેનો વિશ્વકોશ તૈયાર કરિામાં જ રે કરેટલાક પ્રશ્ો ઉપ-
વસથત થાય છરે તરે તરેમના આગિા પ્રશ્ો છરે એમ હંુ માનતો નથી. એ જ પ્રકારના પ્રશ્ો 
પ્રાકૃવતક વિજ્ાનો અનરે અનય વિદ્યાશાખાઓના કોશ તૈયાર કરિામાં થતા જ હશરે.

આ સદીના પૂિા્કધ્કમાં જયારરે  સામાવજક વિજ્ાનો માટરેનો વિશ્વકોશ તૈયાર 
કરિાની દરખાસત કરિામાં આિી તયારરે  તરેની સામરે એક િાંધો રજૂ કરિામાં 
આવયો હતો : સામાવજક વિજ્ાનોમાં ઝડપથી પકરિત્કનો આિી રહ્ાં છરે. એિી 
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ટકોર કરિામાં આિી હતી કરે વિશ્વકોશ જ રે કદિસરે પ્રગટ થશરે એ જ કદિસરે કાલબા-
હ્ (out of date) થઈ જશરે. આજ રે પણ આ ટીકા સામાનય રીતરે કરિામાં આિરે છરે. 
આજ રે એમ કહરેિામાં આિરે છરે કરે વિશ્વમાં જ્ાનનો વિસફોટ થઈ રહ્ો છરે.

ઉપરની ટીકાના જિાબમાં પ્રથમ કોશના સંપાદકરે જણાવયું હતું કરે વિશ્વકોશ 
પસાર થઈ ચૂકરેલી પરેઢીએ કરરેલા પ્રદાનનો વનચોડ આપી શકરે. ચાલુ પરેઢી વિજ્ાનોના 
ક્રેત્રરે જ રે વિકાસ સાધી રહી છરે તરેની બુવનયાદ અગાઉની પરેઢીઓએ તૈયાર કરી 
હોય છરે. આ સાથરે એ સિીકારિામાં આવયું હતું કરે 25–30 િષષે વિશ્વકોશની નિી 
આિૃવતિ તૈયાર કરીનરે તરેનરે શકય તરેટલો અદ્યતન રાખી શકાય. આમાં એ અવભપ્રરેત 
છરે કરે જ રેનરે ખરરેખર જ્ાન કહી શકાય તરેમાં 5–10 િષ્કના ટૂકંા ગાળામાં કોઈ નોંધ-
પાત્ર િધારો થતો નથી. નિા વસદ્ધાંતો અનરે વિચારો રજૂ થાય તયારરે  આિરેશ અનરે 
ઉતસાહપૂણ્ક ચચા્કના રૂપમાં ભારરે  ગરમી પરેદા થતી હોય છરે, પરંતુ પ્રકાશ ઝાઝો 
પડતો નથી. નિા વિચારોએ સજ ષેલો ઊહાપોહ શમી જાય તયારરે  જ જ્ાનમાં ખરરેખર 
કરેટલી િૃવદ્ધ થઈ તરેનો ખયાલ આિરે છરે. હંુ મારા વિષયમાંથી દાખલો આપીનરે આ 
મુદ્ાનરે સપષ્ટ કરીશ. 1936માં કરેઇનસનું પુસતક ‘જનરલ વથયરી’ પ્રગટ થયું તયારરે  
તરેનરે કરેઇનસપ્રરેકરત ક્ાંવત તરીકરે િધાિી લરેિામાં આવયું હતું અનરે બરે દસકા દરવમયાન 
તરેનરે અનુલક્ી વિપુલ સાકહતય લખાયું હતું, પરંતુ આજ રે હિરે કરેઇનસના પ્રદાનનરે 
બરેત્રણ પાનાંમાં રજૂ કરી શકાય તરેમ છરે.

વિશ્વકોશ અદ્યતન હોિો જોઈએ એિા આદશ્કના સંદભ્કમાં ઉપરની ચચા્ક 
એક મહતિનો ફવલતાથ્ક ધરાિરે છરે. આમાં ચચ્કિા જ રેિો શબદ અદ્યતન નથી, પરંતુ 
જ્ાન છરે. જયાં સુધી નિા વિચારો કરે વસદ્ધાંતો ચચા્કની એરણ પર હોય તયાં સુધી 
એનરે જ્ાન ગણિું કરે કરેમ એ પ્રશ્ છરે. નિા વિચારો કસોટીમાંથી પાર ઊતરરે  પછી જ 
તરેમનો જ્ાન તરીકરે સિીકાર થઈ શકરે. આ પ્રકક્યામાં ઠીક ઠીક સમય િીતતો હોય 
છરે. તરેથી ધારિામાં આિરે તરેટલી ઝડપરે જ્ાનકોશો કાલબાહ્ થતા નથી. અલબતિ, 
તરેમાંનો માકહતીનરે સપશ્કતો કરેટલોક ભાગ કાલબાહ્ થાય છરે.

સામાવજક વિજ્ાનોના જ્ાનકોશની બાબતમાં જ રે બીજો પ્રશ્ ઉપવસથત કરિામાં 
આવયો હતો તરે િધારરે  ગંભીર સિરૂપનો છરે. સામાવજક િૈજ્ાવનકો વિવિધ વિચાર-
ધારાઓ(સકૂલસ)માં િહેંચાયરેલા હોય છરે. પ્રશ્ એ ઉપવસથત કરિામાં આવયો હતો 
કરે જ્ાનકોશમાં તમરે કઈ વિચારધારાનરે રજૂ કરશો ? અથ્કશાસ્ત્રનો દાખલો આપીનરે 
કહંુ તો જ રેનરે અથ્કશાસ્ત્રનો મુખય પ્રિાહ ગણિામાં આિરે છરે તરેના અથ્કશાસ્ત્રીઓ 
કરેઇનસિાદી, નાણાિાદી  એિી અડધો ડઝન જ રેટલી વિચારધારાઓમાં િહેંચાયરેલા 
છરે. આની સાથરે જ રેનો સમાિરેશ અથ્કશાસ્ત્રીઓના મુખય પ્રિાહમાં કરિામાં આિતો 
નથી એિા ડાબરેરી અથ્કશાસ્ત્રનો એક પ્રિાહ પણ સમાંતરરે  િહી રહ્ો છરે. આ બધા 
અથ્કશાસ્ત્રીઓ આવથ્કક ઘટનાઓ અનરે વસદ્ધાંતોનરે પોતાની દૃવષ્ટએ તપાસરે છરે અનરે 
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તરેથી તરેમની રજૂઆત અનરે તરેમના વનષકષયોમાં ઘણા તફાિતો જોિા મળરે છરે. આનરે 
કારણરે કઈ વિચારધારા કરે પ્રતીવત ધરાિતા વિદ્ાનરે અવધકરણ લખયું છરે તરેના પર 
અવધકરણમાં રજૂ થતા વિચારો અિલંબતા હોય છરે; એટલરે કરે જ રેની જ્ાન તરીકરે 
રજૂઆત થાય છરે તરે અમુક અંશરે આતમલક્ી ચીજ બની રહરેતી હોય છરે.

વિશ્વકોશના જાણીતા આદશ્ક સાથરે ઉપરની વસથવતનો મરેળ બરેસતો નથી. વિ-
શ્વકોશમાં િસતુલક્ી રીતરે બધા વિિાદાસપદ મુદ્ાઓની રજૂઆત થયરેલી હોય એિી 
અપરેક્ા રાખિામાં આિરે છરે; પરંતુ વિિાદાસપદ મુદ્ાઓનો ઝીણિટથી અભયાસ 
કરિા છતાં પોતાના ચોક્સ તારણ પર ન પહોંચયો હોય એિો વિદ્ાન ભાગયરે 
જ મળરે. અલબતિ, આપણરે તયાં આિા જળકમળિત્ અનરેક વિદ્ાનો મળી આિરે 
છરે. આના સંદભ્કમાં The Encyclopaedia of Philosophyના સંપાદકરે લીધરેલું 
વનખાલસ િલણ નોંધપાત્ર છરે. તરેમણરે નોંધયું હતું કરે વિશ્વકોશ પ્રકારના સંદભ્કગ્ંથો 
તરેમની લખાિટની શૈલીનરે કારણરે ખૂબ નીરસ અનરે કંટાળાભરરેલા બની જતા હોય 
છરે. તરે બધા હરેિાલની શૈલીમાં લખાયરેલા હોિાથી તરેમની રોચકતા ગુમાિી બરેસરે છરે. 
તરેથી એ સંપાદકરે તરેમના લરેખકોનરે તરેમની પ્રતીવતઓ પ્રમાણરે લખિાની અનરે શૈલી 
અપનાિિાની છૂટ આપી હતી. અલબતિ, આ એક વિિાદાસપદ વનણ્કય છરે, પરંતુ 
તરેમાંથી િાચક ગરેરમાગષે ન દોરિાય એનો કરેટલોક પ્રબંધ કોશમાં થઈ શકરે. ચચા્કનો 
મુદ્ો એ છરે કરે વિશ્વકોશના વનવિ્કિાદ જણાતા આદશયોનો અમલ કરિાનું કાય્ક વયિ-
હારમાં કરેટલાક મુશકરેલ પ્રશ્ો ઊભા કરતું હોય છરે અનરે તરેમાં આદશયો સાથરે કરેટલીક 
બાંધછોડ કરિી પડતી હોય છરે.
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પરી. કે. મહેિા

અનંત સૃવષ્ટ અનરે અનંત સમયપ્રિાહમાં પ્રતયરેક માનિ 
પોતાના મયા્કકદત ક્રેત્રમાં મયા્કકદત સમયગાળા માટરે જીિરે છરે. 
સફળ અનરે પકરપૂણ્ક જીિન જીિિા માટરે, સૃવષ્ટની રચનામાં 
પોતાનું સથાન અનરે પોતાની આગિી ઓળખ ઊભાં કરિા માટરે, 
જીિનની સમજ કરેળિિા માટરે તથા બની ચૂકરેલી અનરે સતત 
બનતી ઘટનાઓ તરેમજ તરેના સંદભ્કમાં થતા અનુભિોનરે યોગય 
પકરપ્રરેક્ય / સંદભ્કમાં પ્રસથાવપત કરિા માટરે પ્રતયરેક માનિનું જ્ાન-
ફલક વિસતૃત બનરે તરે આિશયક છરે. વિશ્વના ભૌગોવલક અનરે 
સમય-પકરમાણો તરેની િૈચાકરક પૃષ્ભૂવમમાં સપષ્ટ થાય તરે પણ 
જરૂરી છરે.

ઉપયુ્કકત જરૂકરયાત પરંપરાગત વશક્ણ સમય અનરે 
પાઠ્યક્મની દરેખીતી મયા્કદાઓનરે લીધરે સંતોષી શકરે તરેમ નથી. 
માનિીની કારકકદગી પણ કોઈ ચોક્સ ક્રેત્ર પૂરતી મયા્કકદત હોઈ 
તરેનરે જ રે તરે ક્રેત્રનરે લગતા મયા્કકદત અનુભિો જ થાય છરે. આ સંદ-
ભ્કમાં ‘વિશ્વકોશ’ જ એકમાત્ર અવધકૃત માકહતીના ભંડાર તરીકરે 
પોતાનું સથાન સુવનવશ્ચત કરરે  છરે. ‘વિશ્વકોશ’ માનિનરે વિશ્વનો 
સાક્ાતકાર કરાિી શકરે છરે તથા તરેનરે બૌવદ્ધક રીતરે પકરપૂણ્કતા અનરે 
સંતુવષ્ટ આપરે છરે. જ્ાનની વિપુલ શાખાઓ, પ્રશાખાઓ હોિા 
છતાં ‘વિશ્વકોશ’ પ્રમાણભૂત અદ્યતન માકહતી, સઘન સિરૂપમાં, 
વનષકષ્ક રૂપરે ‘ગાગરમાં સાગર’ની રીતરે રજૂ કરરે  છરે.

‘વિશ્વકોશ’નો સંબંધ સિાધયાય-સંસકૃવત સાથરે છરે. તરે િગયોમાં 
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શીખિાતો નથી. તરેની વિભાિના અધયાપન-કરેવનદ્રત નકહ પણ અધયયન-કરેવનદ્રત છરે. 
‘વિશ્વકોશ’ આગિી વશક્ણપદ્ધવત છરે, જ રે એકથી િધુ બાબતમાં ઓપન યુવનિવસ્કટી 
પદ્ધવત સાથરે સામય ધરાિરે છરે. ઉદાહરણાથષે વિવિધ વિષયવનષણાતો દ્ારા સામગ્ીલરેખન 
અનરે તરેના અગાઉથી તૈયાર કરરેલ માળખામાં સંપાદન તથા સિ-અધયયન પર ભાર.

વિશ્વકોશની રચના એક સંતુલનકાય્ક (balancing act) છરે : ઉચચ ગુણિતિાની 
સામગ્ી, અનરે તરેની પ્રાસાકદક રજૂઆત, અપાર વિષયવયાપ પરંતુ રજૂઆત માટરે 
મયા્કકદત શબદ/પૃષ્સંખયા, સતત વિકસતું જ્ાન છતાં અદ્યતન માકહતી, વિવિધ 
વયવકતઓ દ્ારા લરેખન પરંતુ પ્રસતુવત/શૈલીની એકરૂપતા.

‘વિશ્વકોશ’ એક ચળિળ (movement) છરે જ રે સાંપ્રત િૈવશ્વકીકરણ(Glo-
balisation)ના સમયમાં િૈવશ્વક પકરપ્રરેક્ય (global perspective) કરેળિિા માટરે 
આિશયક છરે.

પ્રૌદ્યોવગકી(technology)ના ઝડપી વિકાસ અનરે િધતી જતી ઉપલબધતાએ 
જ્ાનાજ ્કનની જુદી વિભાિનાઓ ઊભી કરી છરે. પ્રણાવલકાગત િાંચન-મનન-લરેખ-
નનરે સથાનરે દશ્કન-શ્િણ-સંકલનની પદ્ધવત આિિા માંડી છરે. એક તરરેહ-પકરિત્કન 
(paradigm shift) આિી રહ્ું છરે, જ રેના પકરણામરે િાસતવિક સંસથાઓ (virtual 
institutions), સંકવલત ગ્ંથાલયસરેિાઓ (Network library services) અનરે 
કૉમપરેકટ કડસક પર જ્ાન (knowledge on CD’s) જ રેિી વિભાિનાઓ પ્રચવલત 
બનતી જાય છરે. આ બધું હોિા છતાં મુકદ્રત માધયમની ઉપયોવગતા અક્ુણણ રહરેશરે.

વિશ્વકોશ અને માનિવિદ્ા

માનિવિદ્યાઓનું િગગીકરણ ચુસત રીતરે કરિું અશકય છરે. આ બાબતમાં 
એકમત પ્રિત્કતો નથી, જ રેિો વિજ્ાનની બાબતમાં પ્રિતષે છરે. સામાનય રીતરે માન-
િવિદ્યાઓમાં માનિી દ્ારા પોતાની અંત:શવકત, બુવદ્ધ, સંિરેદના દ્ારા વિકસાિરેલી 
વિદ્યાઓ સમાિી શકાય; જ રે મનુષયનરે પ્રાણીકક્ાથી જુદું પાડનાર તરેમજ માનિજી-
િનનરે બૌવદ્ધક/આવતમક રીતરે પુષ્ટ બનાિનાર તથા આંતકરક સમૃવદ્ધ આપનાર હોય 
છરે. ગુજરાતી વિશ્વકોશરે ભાષા-સાકહતય, લવલતકલાઓ િગરેરરેનરે માનિવિદ્યાના ભાગ 
ગણયા છરે; પરંતુ વિભાગો અલગ રાખયા છરે. આ વિભાગ હરેઠળ જનમાધયમોનરે 
સમાિી શકાય, કારણ કરે તરે ભાષાવિવનયોગથી અવસતતિમાં રહરે છરે.

ભાષા સિ્કવયાપી છરે. તરેનરે પુષ્ટ કરિાનું, િધુ સમૃદ્ધ બનાિિાનું અનરે સંપ્રરેષણ-
ના અસરકારક માધયમ તરીકરે ઉપયોગ કરતા કરિાનું કાય્ક વિશ્વકોશ-ચળિળથી 
થઈ શકશરે. તરે જ રીતરે સાકહતય અનરે લવલતકલાઓ પણ સિ્કવયાપી છરે. તરે માનિનું 
સૃવષ્ટ સાથરે તાદાતમય સથાપરે છરે તથા તરેની જીિનદૃવષ્ટ અનરે પકરપ્રરેક્ય વિસતૃત કરરે  છરે. 
સાકહતયનાં અવધકરણોનરે પ્રકાર, વિષય, પ્રિત્કકો, કૃવતઓ અનરે શૈલીના મુખય મથાળા 
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હરેઠળ િગગીકૃત કરી શકાય. અવધકરણો માટરે સાકહતયકારો / લરેખકોની પસંદગી-
નું ધોરણ હયાતી કરે વનિૃવતિનું નકહ, પરંતુ નોંધપાત્ર પ્રદાનનું હોિું આિશયક છરે.

ભાષા-સાકહતયનો વયાપ અનરે મહતિ જોતાં તરે માટરે અલાયદા વિશ્વકોશનું 
આયોજન વિચારાય તરે યોગય રહરેશરે.

ગુજરાિરી વિશ્વકોશ

ગુજરાતી ભાષામાં મૌવલક લરેખન દ્ારા તૈયાર થયરેલ ગુજરાતી માધયમથી 
વિશ્વનું જ્ાન મરેળિિાના સ્ોત તરીકરે ‘ગુજરાતી વિશ્વકોશ’ પ્રસથાવપત થયો છરે. 
વિશ્વ અનરે ભારત અંગરેની માકહતી ઉપરાંત ગુજરાત વિશરે; તરેનાં સાકહતય, કલા, 
સંસકૃવત, ઇવતહાસ, ઉદ્યોગ-િાવણજય, વયવકતગત પ્રવતભાઓ િગરેરરે  વિશરે એક જ 
સથળરે સવિશરેષ અનરે સવિસતર માકહતી આપનાર અનરે જ્ાન પૂરંુ પાડી પ્રજાની 
બૌવદ્ધક સજ્જતા િધારિા ઉપરાંત ગુજરાતી ભાષાના વિકાસમાં મહતિનું પ્રદાન 
કરનાર તરીકરે તરેની પ્રવતષ્ા રહરેશરે. અંગ્રેજી માધયમથી અભયાસ કરનાર ગુજરા-
તના લોકોનરે વિશ્વના લબધપ્રવતષ્ અંગ્રેજી વિશ્વકોશોમાં પોતાનાં રાજય, દરેશ અનરે 
સંસકૃવતની પૂરતી માકહતી નકહ મળી શકરે. તરેમના માટરે તથા ગુજરાતના લગભગ 
90 % લોકો કરે જ રે અંગ્રેજી માધયમ દ્ારા જ્ાનઅજ ્કનનરે માટરે સક્મ નથી તરેમના 
માટરે ગુજરાતી વિશ્વકોશ િરદાન-સિરૂપ છરે. આ માટરે વયાપક રીતરે પ્રજામાં સમજ 
ઊભી કરિામાં આિરે તો ઉમળકાભરેર પ્રવતભાિ સુવનવશ્ચત છરે અનરે તરેનરે પકરણામરે 
એક ઝુંબરેશ જનમી શકરે.

ઉપયુ્કકત સંદભ્કમાં વિશ્વકોશ-ચળિળનરે સથાવયતિ આપિાની અનરે તરેનો 
બહોળો પ્રચાર-પ્રસાર કરિાની જરૂકરયાત છરે, જ રે માટરે વિચારણાથષે થોડાંક મુદ્ાઓ 
/ સૂચનો કરંુ છુ ં:

1. વિશ્વકોશ માટરે એક સિાયતિ મંડળની રચના કરિી; જ રેમાં વનષણાતોનું 
પાયાનું જૂથ હોય, પરંતુ તરેનું માળખું વિશાળ આધારિાળું અનરે િૈવિધયપૂણ્ક હોય.

2. વિશ્વકોશ સંસથામાં પૂરતી માળખાગત સિલતો અનરે પૂરતો કાયમી સટાફ 
હોય તરે આિશયક છરે.

3. વિશ્વકોશ તરફથી િાચકિગ્ક માટરે વનયવમત માકહતી-સરેિાઓની જોગિાઈ 
કરિાનું વિચારી શકાય.

4. જ્ાન-વિજ્ાનમાં થતા સતત પકરિત્કનનરે ગ્હણ કરિા, માકહતીસંગ્હ તથા 
અથાગ કાય્કનરે પહોંચી િળિા કમ્પયૂટરનરે કરેનદ્રીય સથાન આપિું.

5. વિશ્વકોશનો િધુમાં િધુ ઉપયોગ થાય તરે માટરે વયાપક પ્રચારની રણનીવત 
ઘડી શકાય, જ રેમાં
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 � િત્કમાનપત્રો સાથરે સહકાર-સંકલન કરી વિશ્વકોશનરે અદ્યતન ઓપ આપરે 
તરેિા વનયવમત સતંભ દ્ારા પ્રજા સાથરે સતત સંપક્ક;

 � સરકારી વિભાગો, શૈક્વણક તરેમજ અનય સંસથાઓ સાથરે સંકલન;

 � જ રે સંસથા વિશ્વકોશનો સરેટ િસાિરે તયાં વિશ્વકોશ ટ્રસટ તરફથી ‘કોશાવભ-
મુખતા વયાખયાન’નું િચન;

 � પંચાયત તરેમજ સહકારી નરેટિક્ક સાથરે સંકલન દ્ારા ‘ગામરેગામ વિશ્વ-
કોશ’ની યોજના;

 � હરીફાઈઓના માધયમથી અધયયન-સહાયકતા્ક (learning facilitators) 
શોધી કાઢિા.

6. વિશ્વકોશના 20 ગ્ંથોમાં આપરેલાં અવધકરણોનરે જ વિષયિાર તારિી જ રે 
તરે વિષય માટરેના અલાયદા ખંડ પ્રવસદ્ધ કરિાનું વિચારી શકાય.

7. ભાષા-સાકહતય, કૃવષ, ઉદ્યોગ, વિજ્ાન, સમાજવિદ્યાઓ િગરેરરે  િગયો માટરે 
અલગ વિશ્વકોશો તૈયાર કરિાના આયોજન સાથરે 21મી સદી માટરેનો ભાવિ પ્રકલપ 
તૈયાર કરી શકાય.

8. વિશ્વકોશનરે ‘કૉમપરેકટ કડસક’ (CD) પર મૂકિું, જ રેથી તરે સરળતાથી ઉપ-
લબધ બનરે, સંપાદન તથા સંશોધનમાં સુગમતા રહરે, બહુમાધયમી પ્રસતુવત સરળ 
બનરે તથા પરદરેશમાં િસતા લગભગ 60 લાખથી િધુ ગુજરાતીઓ (diaspora) 
સરળતાથી વિશ્વકોશ મરેળિી પોતાની આકાંક્ા પૂણ્ક કરી શકરે.

9. વિશ્વકોશ ઇનટરનરેટ પર મૂકિાનું પણ શકય બની શકરે તરેમ છરે.

જ્ાનસફોટ એક વનરંતર પ્રકક્યા છરે માટરે ‘વિશ્વકોશ’ પણ એક વનરંતર પ્રિૃવતિ 
બનશરે તરેિી આશા છરે.



વિશ્વકોશનરી આિિરી કા્લ

્સુધરીર પંડ્ા

વિશ્વકોશ રચિો હોય તો કરેટલી કરેટલી મુશકરેલી નડરે છરે 
તરે વિશ્વકોશ સાથરે સંકળાયરેલ વયવકતઓ જ કહી શકરે. અહીં 
ગુજરાતી વિશ્વકોશના સંદભ્કમાં કરેટલાંક સૂચનો કરિા માગું છુ.ં 
વિશ્વકોશની સાથરે કરેટલીક ટકૅવનકલ બાબતો સંકળાયરેલી હોય છરે. 
વપ્રવનટગં વિશરે સામાનય રીતરે કહરેિાય છરે કરે ટાઇપ મોટા હોય તો 
િધુ સારંુ. પરંતુ એનાં કારણો જુદાં હોય છરે. પકરભાષાની થોડી 
ચચા્ક કરિી જોઈએ એમ પણ સૂચન થયું. આમ વિશ્વકોશના 
ટકૅવનકલ પાસાની ચચા્ક થઈ શકરે તરે માટરે એક સરેવમનાર યોજિો 
જોઈએ.

જો આ કલાકૃવત હોય તો સજ ્કક વસિાય કોઈનરે કંઈ કહરેિાનું 
રહરેતું નથી. પરંતુ તરે માત્ર કલાકૃવત નથી. િાચકો સુધી, ગ્ાહકો 
સુધી જ્ાન પહોંચાડિાની આપણી કોવશશ છરે. વિશ્વકોશ વિશરે 
જયારરે  જયારરે  ચચા્ક થાય તયારરે  ચચા્ક કરનારાઓમાં વિશ્વકોશની 
રચના કરી રહ્ા હોય તરેિા કરે તરેની પ્રિૃવતિ સાથરે સંકળાયરેલા લોકો 
સાથરે જ િાત થતી હોય છરે, પણ જ રે ફકત ગ્ાહક છરે, જ રેનરે ફકત 
વિશ્વકોશમાંથી માકહતી મરેળિિામાં જ રસ છરે એિો એક આખો 
િગ્ક છરે. જ રેના તરફથી આપણનરે પ્રવતભાિ મળરે અનરે તરેઓ કહરે કરે 
આ તમરે વિશ્વકોશ બનાિી રહ્ા છો તરેમાં અમનરે અમુક મુશકરેલી 
છરે, અમનરે અમુક રસપ્રદ લાગરે છરે, કરે અમારરે  અમુક જોઈએ છરે, 
અમનરે આ મળી રહ્ું છરે અનરે આ નથી મળી રહ્ું એની ચચા્કનો 
સમાિરેશ થઈ શકરે તો આપણનરે ઘણી જાણકારી મળરે.
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આ જમાનો અતયારરે  ખરરેખર તો માકહતીયુગનો છરે. આપણરે અણયુગ, અિ-
કાશયુગ, િીજાણયુગ કરે કમ્પયૂટર યુગની િાત કરી, પણ ખરરેખર અતયારરે  માકહતી-
યુગ સિ્કત્ર ચચા્કય છરે. લોકોની જરૂકરયાત વિશરે આપણો શો ખયાલ છરે ? શા માટરે 
વિશ્વકોશ કરી રહ્ા છીએ ? આપણરે લોકોનરે માકહતી પહોંચાડિી છરે. આપણરે મુદ્રણ 
દ્ારા પુસતકોમાં માકહતી બાંધીનરે લોકો સમક્ રજૂ કરી રહ્ા છીએ, પરંતુ અતયારરે  
માકહતીનાં એટલાં બધાં માધયમો ઉપલબધ છરે કરે જ રેમ બનરે તરેમ િહરેલી તકરે – આજ રે 
જ – આ વિશ્વકોશની માકહતીનરે કમ્પયૂટરના માધયમમાં કરેિી રીતરે મૂકિી તરેનો 
ઊંડાણથી વિચાર કરિાની જરૂર છરે. આ તો કાયમી પ્રિૃવતિ છરે અનરે આ પ્રિૃવતિ તો 
સતત ચાલતી જ રહરેિાની છરે. માકહતી બદલાતી જાય છરે. જયારરે  માકહતી બદલાઈ 
જાય અનરે થોડીક માકહતી બદલાય તયારરે  તરે ઉમરેરિા માટરે પાનાંઓનાં પાનાં કરે 
આખો ગ્ંથ ફરી મુદ્રણ કરિો પડરે. કમ્પયૂટર પર આ બહુ સહરેલાઈથી થઈ શકરે છરે.

હિરે અનરેક પ્રકારના એનસાઇકલોપીકડયા કૉમપરેકટ કડસક(સી.ડી.)ના  સિરૂપ-
માં મળરે છરે. કમ્પયૂટર પર આ બધી માકહતી મૂકીએ તયારરે  એનો ફાયદો એ છરે કરે 
ધિવનપવટ્કાઓ પણ સામરેલ થઈ શકરે છરે. એમાં અનરેક જાતનાં વચત્રો પણ બતાિી 
શકીએ. સી.ડી. પર આ માકહતી મૂકિામાં આિરે તયારરે  એની સાથરે દૃશય-શ્ાવય પણ 
કરી શકીએ. એમાં આકૃવત, વચત્ર, નાની કફલમ, ધિવનવયિસથા જોડી શકાય. એનરે 
લીધરે ગ્ાહકનરે માકહતી અંગરે િધુ નરે િધુ રુવચ થાય, રસ જાગરે અનરે આખુંય તતિ 
બદલાઈ જાય.

આજ રે ગ્ંથાલયમાં કામ કરનારનરે માટરે લાઇબ્રરેરી સાયનસ કડ્પલોમાની જરૂર 
નથી, પણ કમ્પયૂટર સાયનસમાં કડગ્ી કરે કડ્પલોમાની જરૂર છરે. P.R.L.માં લાઇબ્રરેરી-
માં કમ્પયૂટરાઇઝરેશન ધીરરે  ધીરરે  િધતું ગયું. માકહતી તો છરે, પણ એ માકહતી એટલી 
િધી ગઈ છરે કરે એનરે વયિવસથત કરિી – એિા સિરૂપમાં મૂકિી કરે જ રેથી ગ્ાહકનરે 
સહરેલાઈથી પહોંચી શકરે.

ગ્ંથપાલનું કામ એક જમાનામાં એિું હતું કરે ચોપડીઓ ભરેગી કરીનરે રાખિી. 
જ રેમ જ રેમ ચોપડીઓ–સામવયકો િધતાં ગયાં, તરેમ તરેમ ગ્ંથાલયમાં િગગીકરણ, સૂ-
ચીકરણ, ચોપડીઓનરે ગોઠિિી, ગ્ાહકોનરે સહરેલાઈથી અમુક પુસતકો મળી શકરે એ 
બધું મુખય કામ હતું. ગ્ંથાલયનો સમય બદલાઈ ગયો છરે. યુવનિવસ્કટી અનરે તરેમાં 
ખાસ કરીનરે કરસચ્ક ઇવનસટટ્યૂટમાં, તો ગ્ંથપાલ િાચકના રસનરે ઉદ્ીપ્ત કરરે  છરે. 
િાચકનરે જ રે માકહતીની જરૂર હોય તરે જ રેમ જ રેમ ગ્ંથાલયમાં આિતી જાય, તરેમ તરેમ 
આપોઆપ તરે િાચકના ટરેબલ પર આિતી જાય. વિશ્વકોશના ગ્ંથો તૈયાર કરીનરે 
બજારમાં કરે લોકો સમક્ મૂકિા એ પૂરતું નથી. એ તો આ સમગ્નો એક નાનકડો 
ભાગ છરે. આ માકહતી ગ્ાહકોનરે કરેિી રીતરે પહોંચી શકરે અનરે પહોંચાડિી તરે અગ-
તયનું છરે અનરે કમ્પયૂટરનો ઉપયોગ િધુ કરીએ તો જ પહોંચી શકરે. વિશ્વકોશની 
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પ્રિૃવતિમાં એક આખો વિભાગ ઊભો કરિાની જરૂર છરે, જ રેમાં કમ્પયૂટર વિજ્ાનના 
લોકો જ બરેસશરે. એ લોકો જ રે માકહતી આિતી જાય, એ બધી માકહતીનરે ભરેગી 
કરીનરે એનરે કમ્પયૂટર પર મૂકરે. દસરેક િષ્ક પછી આ ગ્ંથો િરેચાશરે નકહ અનરે મળશરે 
તો તરે કોઈ મયુવઝયમમાં જ જોિા મળશરે. બધી આિૃવતિઓનું પ્રકાશન સી.ડી. પર જ 
મળશરે. વિશ્વકોશ લરેિો હોય તરે બજારમાં જઈનરે સી.ડી. જ માગશરે. એ આિી રહ્ું 
છરે અનરે એની શરૂઆત અતયારરે  નકહ કરીએ તો ભવિષયમાં મોડા પડીશું.
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વિ. પ્. વરિિેદરી

પકરસંિાદની આજની પ્રથમ બરેઠકમાં વિશ્વકોશની 
વિભાિના અનરે કાય્કક્રેત્રનરે આિરી લરેતાં આપણરે વિશ્વકોશનું પ્ર-
યોજન, વિભાિના, પ્રકારો અનરે સિરૂપ, અનય કોશોની તુલનામાં 
ગુજરાતી વિશ્વકોશની વિવશષ્ટતા, તરેનું કાય્કક્રેત્ર અનરે વયાપ, વિ-
ષયિસતુ અનરે વનરૂપણ તથા તરેનું સાંસકૃવતક મૂલયવિષયક જ રે તરે 
વિષયોના તજજ્ોનાં િકતવયોમાં વનમજ્જન કયુું. આ બરેઠકમાં ‘વિ-
શ્વકોશ : ભારતીય ભાષાઓમાં’ વિશરે જયારરે  આપણરે સહવચંતન 
કરિા એકઠા થયા છીએ તયારરે  વિશ્વકોશના સંદભ્કમાં આપણા 
દરેશમાં થયરેલ કાય્કની મુલિણી કરિાનું ધયરેય નજર સમક્ રાખયું 
છરે. ભારતની અનરેક ભાષાઓમાં આ માટરે જ રે કંઈ કાય્ક થયું છરે 
તરેમાંથી મરાઠી, બંગાળી, કહંદી અનરે ગુજરાતી ભાષામાં થયરેલ 
વિશ્વકોશ માટરેની સાધના અનરે વસવદ્ધઓ જોઈ-તપાસી જિા 
માટરે આ બરેઠક રાખી છરે. સદભાગયરે, આપણા આજના સંમાનય 
િકતાઓ જ રે તરે ભાષાના સજ ્કકો–લરેખકો છરે; એટલું જ નકહ, 
પરંતુ પોતાના વિષયનરે નયાય આપી શકરે તરે માટરેના તજજ્ો–
પરામશ્કકો પણ છરે. પ્રો. જોશી મરાઠી અનરે પ્રો. દલાલ બંગાળી 
ભાષાના બહુશ્ુત વિદ્ાન તરીકરે જાણીતા છરે. ડૉ. ગોિધ્કન શમા્ક 
કહંદી ભાષાના કવિ-વિિરેચક છરે અનરે સાથરે સાથરે કચછી સાકહતય-
-સમાજ વિશરે તરેમણરે ઊંડો અભયાસ કરી અનરેક પુસતકો લખરેલ 
છરે. ગુજરાતી ભાષા અનરે સાકહતયના અગ્ણી સજ ્કક અનરે મૂધ્ક-
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નય સાકહતયકાર ડૉ. ચંદ્રકાનત ટોપીિાળા ગુજરાતી વિશ્વકોશના સંદભ્કમાં પોતાનું 
િકતવય આપિાના છરે. આ બરેઠકનું સવિશરેષ ગૌરિ તો એટલા માટરે છરે કરે સમસત 
પકરસંિાદના ઉદઘાટક ડૉ. દરેશપાંડરેસાહરેબરે આ બરેઠકનું અધયક્પદ સંભાળિા 
સંમવત આપરેલ છરે. ડૉ. દરેશપાંડરે મરાઠી વિશ્વકોશ વનવમ્કવત મંડળ, િાઈના માનનીય 
સભય તથા ભૂગોળ વિષયના અવખલ ભારતીય મંડળના સથાપક પ્રમુખ રહી ચૂકયા 
છરે. જોકરે ગુજરાતનરે તરેમની ઓળખાણ એમ. એન. કૉલરેજ, િીસનગર અનરે ગુજરાત 
કૉલરેજના ભૂતપૂિ્ક આચાય્ક તરીકરે આપિી ઘટરે. મુંબઈ યુવનિવસ્કટી, નૅશનલ ઑસટ્રરે-
વલયન યુવનિવસ્કટી, કરેનબરેરા અનરે યુવનિવસ્કટી ઑવ્ કાશમીરમાં તરેમણરે અધયાપક 
તરીકરે સરેિાઓ આપી છરે. રૉયલ જયોગ્ૉકફકલ સોસાયટી, લંડનના તરેઓ માનાહ્ક 
ફરેલો તરીકરે ચૂંટાયા હતા. સજા્કતા વિશ્વકોશના અદના સજ ્કનાતમક કાય્કકર અનરે 
ભૂગોળ વિષયના મોટા ગજાના તજજ્ તરીકરે તરેમની આગિી સૂઝ અનરે સમજનો 
વનષકષ્ક આપણનરે આજ રે મળિાનો છરે તરે રોમાંચક ઘટના છરે.

સાધારણ રીતરે વિશ્વકોશ બરે પ્રકારના હોઈ શકરે. પહરેલા પ્રકારમાં વિવશષ્ટ 
વિષયોનરે આિરી લરેિામાં આિરે છરે, જયારરે  બીજા પ્રકારમાં તરે સિ્કવિષયસંગ્હ 
બનરે છરે; દા. ત., મરાઠી વિશ્વકોશ સિ્કવિષયસંગ્ાહક છરે. ભારતીય િાઙ્મયમાં 
સંદભ્કગ્ંથો–કોશ, અનુક્મવણકા, વનબંધ-વયાવપ્તલરેખ, જ્ાનસંકલન આકદની પરંપરા 
ઘણી પ્રાચીન છરે. ભારતીય ભાષાઓમાં સંભિત: પહરેલો આધુવનક વિશ્વકોશ નગરે-
નદ્રનાથ બસુ દ્ારા સંપાકદત ‘બાંગલા વિશ્વકોશ’ હતો, જ રે 22 ખંડોમાં પ્રસતુત થયો. 
તરેનું પ્રકાશન 1911માં પૂણ્ક થયું. 1916થી 1932 દરવમયાન 25 ભાગમાં કહંદી વિ-
શ્વકોશની રચના શ્ી બસુએ કરી તરેનો મૂળ આધાર ‘બાંગલા વિશ્વકોશ’ હતો. આ 
એક અગાધ પકરશ્મ અનરે જગંી નાણાંની જરૂકરયાતિાળું કકઠન કાય્ક હતું. મરાઠી 
વિશ્વકોશની રચના 23 ખંડોમાં શ્ીધર વયંકટરેશ કરેતકરરે  કરી. તરેનું પ્રકાશન મહારા-
ષ્ટ ્રીય જ્ાનકોશ મંડળ વલ., પુણરેએ કયુું. તરેના પ્રારંભના પાંચ ગ્ંથોનું સિરૂપ ગૅઝરેકટ-
યર સિરૂપનું છરે. અકારાકદ ક્મમાં ખંડ 23માં સંપૂણ્ક અનુક્મવણકા છરે. આ પ્રમાણરે 
મરાઠી જ્ાનકોશનું ગુજરાતી રૂપાંતર (બરે ખંડો પૂરતું) ડૉ. કરેતકરની દરેખરરેખ નીચરે 
તૈયાર કરીનરે પ્રકાવશત થયું. આ કોશનું કહંદી રૂપાંતર ડૉ. કરેતકરરે  બરે ખંડમાં કરાવયું.

1947માં સિરાજપ્રાવપ્ત પછી સાકહતયનાં તમામ અંગોની પૂણ્ક રચના માટરેના 
પ્રયતનો ભારતીય ભાષાઓમાં થયા છરે. પકરણામરે આધુવનક વિશ્વકોશ માટરે કરેટલાક 
પ્રયાસો થયા છરે; દા. ત., તરેલુગુ ભાષાસવમવત(1947)નો પ્રમુખ ઉદ્ રેશ તરેલુગુ ભાષામાં 
વિશ્વકોશ રચિાનો હતો. 1,000 પાનાંનો એક એિા 12 ખંડોની યોજના હતી. તરેના 
પ્રતયરેક ખંડનો સંબંધ એક વિવશષ્ટ વિષય અથિા વિષયસમૂહથી છરે. 1959 સુધીનાં 
બાર િષયોમાં એના ચાર ખંડો પ્રકાવશત થયા. સાથરે સાથરે ‘તવમળ વિશ્વકોશ’ની 
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યોજના મુજબ પાંચ ખંડો પ્રવસદ્ધ થયા છરે. કહંદી વિશ્વકોશની યોજના 1954માં 
નાગરી પ્રચાકરણી સભા, િારાણસી દ્ારા પ્રસતુત થઈ. 1,000 પાનાંનો એક એિા 
30 ગ્ંથોની યોજના ભારત સરકાર સમક્ રજૂ કરિામાં આિી, પરંતુ ભારત 
સરકારની તતકાલીન વિશરેષજ્ સવમવતએ 11 ફરેબ્રુઆરી, 1956ના રોજ નક્ી કયા્ક 
મુજબ માત્ર 10 ખંડોમાં અનરે તરે પણ પ્રતયરેક ખંડ 500 પાનાંમાં પ્રકાવશત કરિા માટરે 
સૂચન કયુું. આ મુજબ પરામશ્કક મંડળની વનમણૂક કરિામાં આિી. આ પ્રકાશનનરે 
ભારત સરકાર તરફથી સાડા છ લાખ રૂવપયાનું અનુદાન પ્રાપ્ત થયું. પરામશ્કક 
મંડળ અનરે સંપાદક સવમવતની જિાબદારી નક્ી થઈ. આ માટરે ભારત સરકારરે  
સિીકારરેલ પાકરભાવષક શબદાિલીનો ઉપયોગ કરિાનો હતો. આ માટરે નાગરી 
પ્રચાકરણી સભા, િારાણસીએ તરેના વનમા્કણકાય્કનો આરંભ 1957માં કયયો અનરે 
વિશ્વકોશ માટરે જરૂરી કાયા્કલય, પુસતકાલય, સંદભ્કગ્ંથો અનરે અનય વિશ્વકોશોની 
સહાયતાથી ‘કાડ્ક’માં શબદસૂવચ 1958 સુધીમાં તૈયાર થઈ ગઈ. મૂળ 70,000 
શબદોમાંથી 30,000 શબદો વિચારાથષે રાખિામાં આવયા. આ તમામ કાય્ક ડૉ. ભગ-
િતશરણ ઉપાધયાય દ્ારા માત્ર એક િષ્કમાં સંપન્ન થયું; પણ ડૉ. ગોરખપ્રસાદની 
વનયુવકત િષ્કના અંતરે થઈ અનરે તરેમણરે વિજ્ાન અનરે ભૂગોળ વિભાગનો કાય્કભાર 
સંભાળ્ો. 1959ના માચ્કથી પ્રધાન સંપાદક ડૉ. ધીરરે નદ્ર િમા્કની વનયુવકત કરિામાં 
આિી. એમણરે મુખય કાય્ક ઉપરાંત ભાષા અનરે સાકહતયનો વિભાગ સંભાળ્ો. દોઢ 
િષ્કમાં ઓછામાં ઓછા કમ્કચારીઓ સાથરે વિશ્વકોશનો પ્રથમ ખંડ પ્રવસદ્ધ થયો. પછી 
ત્રણ સહાયક સંપાદકોની વનમણૂક સાથરે ચાર ‘વલવપક’ પણ વનમાયા. શરૂઆતમાં 
1,400 અવધકરણોનાં શીષ્કકોની પસંદગી થઈ. કરેટલાંક અવધકરણો કહંદી ઉપરાંત 
અંગ્રેજીમાં અનરે કહંદી િણ્કમાલાના અક્રક્મથી અનરે વિદરેશી નામોનરે રોમન વલવપમાં 
મૂકિામાં આવયાં. યથાસંભિ વિદરેશોમાં ઉચચકરત વિવધએ તરે લખિામાં આવયાં. 
િરેબસટર શબદકોશનરે પ્રમાણભૂત ગણયો. દરેશમાં વયિહૃત ઉચચારણ સિીકારાયું. 
બાકી નાગરી પ્રચાકરણી સભાની સિીકૃત િત્કનીનરે અનુકૂળ ઉચચારણનરે માનયતા 
આપિામાં આિી. આ વિશ્વકોશનો આદશ્ક ‘એનસાઇકલોપીકડયા વબ્રટાવનકા’ હતો, 
જ રેના માત્ર ત્રણ ગ્ંથો 1768માં પ્રકાવશત થયા હતા. અતયારરે  તરેના 32 ભાગ છરે અનરે 
પ્રતયરેકમાં 1,000 જ રેટલાં પૃષ્ છરે.

આજની બરેઠકમાં ભારતીય ભાષાઓના મરાઠી, બંગાળી, કહંદી અનરે ગુજરાતી 
વિશ્વકોશો વિશરેની િાત આપણા વિદ્ાન િકતાઓ કરશરે.

કોઈ પણ વિશ્વકોશ માટરે વિષયોની પસંદગીનો વિકટ પ્રશ્ રહરે છરે. જયારરે  
કહંદી વિશ્વકોશના પ્રથમ ખંડનો અંશ મરે, 1959માં પ્રરેસમાં હતો તયારરે  ગવણત અનરે 
ભૂવમવત માટરે વિશરેષ ‘ટાઇપ’, ‘ફૉન્ટઝ’, જ રે તરે ‘ઇકિરેશન’ જરૂરી હતાં; ઉપરાંત 
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કાગળ િગરેરરે  મરેળિિાની કકઠનતા હતી. 1960ના પ્રારંભમાં મુદ્રણકાય્કમાં પ્રગવત 
થતાં તરેના પ્રથમ ખંડનું પ્રકાશન (1960) થયું. પં. ગોવિંદિલ્ભ પંત પરામશ્કક 
મંડળ અનરે સંપાદક સવમવતના અધયક્ બનયા. તરેમનું યોગદાન નોંધપાત્ર છરે.

ભવિષયની પ્રજાઓ – પરેઢીઓ આપણા તરફ જોશરે તયારરે  તરેમનરે શું દરેખાશરે 
– શું સમજાશરે ? એટલરે હિરે પછીના આપણા વિશ્વકોશોના સજ ્કનમાં, તરેનાં પૂરક 
કરે નિીન અવધકરણો લખતી િખતરે કરે તરેના ગ્ંથોના પુન:સંસકરણ કરતી િખતરે 
આ બધાંની આપણરે પુન:વિચારણા કરિી પડશરે. (1) વિશ્વમાં ચોમરેર ફરીનરે તરેનું 
વનરીક્ણ અનરે િૈજ્ાવનક સાધનો દ્ારા નિી નિી ટકૅનૉલૉજીનરે પ્રયોજીનરે જ રે તરે 
તપાસ, (2) ભૌવતક દુવનયાના અંતકરયાળ વિસતારોની ખોજ, (3) િસતી, (4) 
સજીિ સૃવષ્ટની વિવિધતા અનરે રહરેણીકરણી, (5) માનિસંસકૃવત અનરે (6) વિજ્ાન 
– આ કદશાઓમાં કામ કરિું પડશરે.

આપણરે વિશ્વનું વનરીક્ણ અનરે િૈજ્ાવનક સાધનો દ્ારા તરેની તપાસ કરેમ કરીએ 
છીએ ? આપણં ભૌવતક જગત કરેિું બદલાતું જાય છરે ? િસતીિધારાનાં નિાં 
દબાણોની કઈ કઈ અસરો થાય છરે ? સજીિ સૃવષ્ટનું પાસું કરેિું મહતિ પ્રાપ્ત 
કરતું જાય છરે ? તો િળી આપણી સંસકૃવતના વિસતારનું દશ્કન કરેમ કરીનરે બદલાતું 
જાય છરે ? વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજી માટરેના હિરેના પડકારો કયા છરે ? આ બધી 
તપાસ આખરરે  તો પ્રકૃવત સાથરેના મનુષયના સંબંધની, કહો કરે મનુષય-મનુષય િચચરેના 
સંબંધો સમજિા માટરેની છરે. કરેટલીક આપણી નજીકની તો કરેટલીક દૂરની િાતો છરે. 
પાયાની બાબત તો એ છરે કરે આપણરે નિી દુવનયા, નિા આકાશી પદાથયો વિશરે િધુ 
નરે િધુ જાણકારી મરેળિિાની િાત છરે. આમ પૃથિી જ માત્ર નકહ પરંતુ અિકાશ 
અનરે સમસત બ્રહ્માંડ – તરે બધાંયનરે આિરી લરેતી નિી નિી માકહતીનરે તપાસી–
ચકાસી ચોકસાઈથી સમજિાની િાત છરે. 21મી સદી અનરે આિનાર સદીઓ માટરે 
બરેનમૂન માકહતી ‘ગુજરાતી વિશ્વકોશ’માં સમાિિાનું આયોજન કરિું ઘટરે. આમાં 
નિા પ્રદરેશો, આપણી બદલાતી ભૌવતક દુવનયા, તરેના િસતીવિસફોટના પ્રશ્ો, સજિૈ 
િૈવિધય, માનિસંસકૃવત અનરે વિજ્ાનના નિા પડકારો અનરે પ્રકૃવત સાથરેનો આપણો 
સંબંધ — આ બધું યોગય રીતરે નોંધિું પડશરે. અહીં મુખય બાબત તો કોઈ પણ િસતુ, 
વિચાર કરે વયવકત વિશરે િધુ નરે િધુ જાણિા અંગરેની િાત છરે, નિી નિી સૃવષ્ટઓનરે 
ખૂંદી િળીનરે શોધિાની છરે. આપણી નજર સમક્ બનતી કોઈ પણ નિી બાબત 
માટરેની શ્દ્ધા આપણા યુગનું સિયોપરી લક્ણ છરે. કરોડો િષયો પહરેલાં માનિજીિન 
આ પૃથિી પર પ્રગટ્યું હતું; કરોડો વમવનટો પહરેલાં અહીં વરિસતી ધમ્ક ઉદભવયો 
હતો; અનરે કરોડો કોકોકોલાની બાટલીઓ પહરેલાં માત્ર ગઈ કાલની સિાર હતી – 
આ આપણી ગવતની િાત છરે. ગવતમાં બધુંય બદલાય છરે પણ નથી બદલાતો પ્રરેમ. 
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શાશ્વત કાળ સુધી બોબ બ્રરેનડાનરે ચાહરે છરે; કૃષણ રાધાનરે. આ શ્દ્ધાનરે લઈનરે આપણરે 
આપણો વિશ્વકોશ – ‘ગુજરાતી વિશ્વકોશ’ રચિાની પ્રકક્યા ચાલુ રાખિાની છરે. 
આ એક સાધના છરે. ‘ગુજરાતી વિશ્વકોશ’ પકરિારની આ જ્ાનસાધના આ પ્રકાર-
ના પકરસંિાદો દ્ારા હરહંમરેશ ફૂલરે અનરે ફાલતી રહરે તરેિી પ્રભુનરે પ્રાથ્કના કરી, ફરી 
એક િાર, ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ પકરિાર િતી અનરે મારા િતી મહરેમાનો અનરે 
આપ સૌનું ભાિભયુું સિાગત કરી મારંુ િકતવય પૂરંુ કરંુ છુ.ં



મરાઠરી વિશ્વકોશ

જ્યંિ ર. જોશરી

િીસમી સદીમાં માણસ ચંદ્ર પર પહોંચયો એ તો ખરંુ 
જ, પણ એથી િધારરે  મહતિની િાત એ છરે કરે મકહલાઓ, એક 
સમયના ગુલામો અનરે પરાધીન એિા અનરેક જનસમુદાયો 
મતપરેટી સુધી પહોંચયાં. સિાતંત્રય અનરે સમાનતા હજી સંપૂણ્કપણરે 
વસદ્ધ થયાં નથી. પણ આજના કહરેિાતા કવલયુગમાં આ મૂલયો 
જ રેટલાં સિ્કસિીકૃત બનયાં છરે એટલાં પહરેલાં કદી પણ નહોતાં. 
લોકોની ભાષામાં જ્ાન મરેળિિાનાં સાધનો પૂરાં પાડિાની પ્રિૃવતિ 
સિાતંત્રય અનરે સમતા તરફની યાત્રાનો એક ભાગ છરે. ગુજરાતી, 
મરાઠી િગરેરરે  ભાષાઓમાં રચાઈ રહરેલા વિશ્વકોશોની પાછળ આ 
પ્રરેરણા રહરેલી છરે.

મરાઠી વિશ્વકોશ પર આિું તરે પહરેલાં મરાઠી ભાષા વિશરે 
થોડી પાશ્વ્કભૂવમ. ‘‘િરેદ સંપન્ન છરે, પણ તરે અવતશય કૃપણ પણ 
છરે; કારણ કરે તરે પોતાનો જ્ાનભંડાર માત્ર ત્રણ િણ્કના લોકો માટરે 
ખુલ્ો રાખરે છરે.’’ એિું કહીનરે સંત જ્ાનરેશ્વરરે  લોકોની ભાષામાં 
અનરે બધા લોકો િાંચી શકરે તરે હરેતુથી પોતાનો અમરગ્ંથ ‘જ્ા-
નરેશ્વરી’ રચયો. તરેઓ સંસકૃતમાં પોતાની ગીતા પરની આ ટીકા 
લખીનરે વિદ્નમાનય થઈ શકયા હોત પણ તરેમનરે બધાં લોકો સુધી 
ગીતાનો સંદરેશ પહોંચાડિો હતો. તરેથી તરેમણરે ભાષા ઘડતાં ઘડતાં 
એક મહાન કાવય વનપજાિિાનો પુરુષાથ્ક કયયો. અહીં, હંુ ‘પુરુ-
ષાથ્ક’ શબદ રૂઢ છરે માટરે િાપરંુ છુ;ં ખરરેખર તો જ્ાનરેશ્વરરે  જ રે કામ 
કયુું તરે એક માતા કરે તરેમના જ રેિો માતૃહૃદયી માણસ જ કરી શકરે.

13
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મરાઠી ભાષા અનરે તરેનું જ્ાન લોકો માટરે સુલભ બનાિિાની િાત કરતા 
હોઈએ તયારરે  છત્રપવત વશિાજી મહારાજ રે વિદ્ાનો પાસરે તૈયાર કરાિરેલો ‘રાજયવય-
િહારકોશ’ પણ યાદ આિરે. તરે સમયની રાજકાજની ભાષા ફારસી બની ગયરેલી 
અનરે દૂરદૃવષ્ટિાળા વશિાજી મહારાજનરે આ બદલિું જરૂરી લાગયું હતું. એ જ રીતરે, 
મહાન સમાજસુધારક મહાતમા ફુલરેએ પણ સ્ત્રીઓ અનરે શૂદ્રો માટરે જ્ાનના દરિાજા 
ખોલિાનો વનશ્ચય કરરેલો અનરે સીધીસાદી મરાઠીમાં લોકોનરે કરેળિિા માટરે પોતાની 
કૃવતઓ રચી. લોકમાનય કટળકરે પણ પોતાનો ‘ગીતારહસય’ ગ્ંથ મરાઠીમાં રચયો. 
એિું કહરેિાય છરે કરે જયારરે  તરેમનરે એિું પૂછિામાં આવયું કરે ‘ઑરાયન’ જ રેિા ગ્ંથો 
અંગ્રેજીમાં લખયા પછી ‘ગીતારહસય’ મરાઠીમાં કરેમ લખયું તયારરે  એમણરે રમૂજમાં 
કહરેલું કરે ગીતાનો કમ્કમાં પ્રિૃતિ રહરેિાનો સંદરેશ અંગ્રેજો તો જાણરે જ છરે, આપણા 
લોકોનરે આ સંદરેશની ખાસ જરૂર છરે. કટળક પોતરે મહાન વિદ્ાન હતા પણ તરેઓ 
સરળ મરાઠીના આગ્હી હતા. મંડાલરેથી છૂટી આવયા પછી તરેમના પત્ર ‘કરેસરી’માં 
જયારરે  તંત્રીપદ સંભાળનારા તરેમના સહકાય્કકરરે  ‘લોકમાનયાંવચ બંધમુકતતા’ એિું 
લખયું તયારરે  તરેમણરે એના પર ચરેકો મારી સુધાયુું ‘કટળક સૂટલરે’ (કટળક છૂટ્યા).

આ રીતરે મરાઠી ભાષા ઘડાતી ગઈ અનરે તરેનરે ગ્ંથસાકહતય, પત્રકારતિ અનરે 
રંગભૂવમની સમૃદ્ધ  પરંપરા મળી; પણ આજ રે આ પકરવસથવત થોડીક બદલાઈ રહી 
છરે. અનય પ્રાદરેવશક ભાષાઓની જ રેમ જ આ ભાષા પર ફરી પાછો અંગ્રેજી ભાષાનો 
પ્રભાિ િધિા લાગયો છરે. મહારાષ્ટ ્રમાં જ્ાનભાષા તરીકરે અંગ્રેજીનો પ્રચાર અંગ્રેજી 
માધયમની શાળાઓ દ્ારા ફરી િધિા લાગયો છરે. તરે સમયરે વિશ્વકોશો જ રેિા સાકહ-
તયની જરૂકરયાત પણ િધુ પ્રસતુત બની છરે. એક સમયરે સંસકૃત, એ પછી અંગ્રેજી 
અનરે હિરે પાછી અંગ્રેજી એિી પકરવસથવતમાં આપણરે ફરી મુકાિા લાગયા છીએ. આ 
જો એક ઐવતહાવસક અપકરહાય્કતા હોય તો ‘ગલોબલાઇઝરેશન’ અનરે કમ્પયૂટરના 
આ યુગમાં તરેનરે કઈ રીતરે ખાળી શકાય કરે ખાળિી યોગય છરે કરે કરેમ એ પ્રશ્ પણ 
ઊભો થાય. આપણી જાવતના લાખથી િધારરે  િષ્કના ઇવતહાસમાં અનરેક ભાષાઓ 
જનમી અનરે લુપ્ત થઈ એિું તો આપણી પ્રાદરેવશક ભાષાઓનું નકહ થાય નરે એ પ્રશ્ 
મનરે કયારરેક મૂંઝિરે છરે. ગુજરાતીમાં નરવસંહ, સુનદરમ્, મરેઘાણી અનરે મરીઝ સદા 
િંચાતા રહરે એમ હંુ ઇચછુ.ં એિી જ રીતરે મરાઠીમાં જ્ાનરેશ્વર, તુકારામ, કરેશિ-
સુત, સાનરે ગુરુજી, પુ. લ. દરેશપાંડરે, ભાલચંદ્ર નરેમાડરે અનરે મકહલાઓ તથા દવલત 
લરેખકોએ લખરેલાં આતમચકરત્રો સદા િંચાતાં રહરે એિું હંુ ઇચછુ.ં જ્ાનભાષા તરીકરે 
અંગ્રેજી ભાષાનરે આતમસાત્ કરીનરે તરેનો ઉપયોગ આપણરે કરિો જ પડશરે, પણ સાથરે 
સાથરે આપણી ભાષાઓનરે પણ આપણરે સમૃદ્ધ બનાિતાં રહરેિું પડશરે.

મરાઠીમાં વિશ્વકોશ રચિાનું પહરેલું કાય્ક ડૉ. શ્ીધર વયંકટરેશ કરેતકરરે  કયુું. 
તરેમનો ‘જ્ાનકોશ’ તરેમણરે એકલરે હાથરે પૂરો કયયો; એટલું જ નકહ, પણ કહંદી અનરે 
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ગુજરાતી ભાષાઓમાં પણ જ્ાનકોશ તૈયાર કરિાનો યતન કયયો, પણ તરેમના કહંદી–
ગુજરાતી જ્ાનકોશો અધૂરા રહ્ા. હાલમાં જ રે મરાઠી વિશ્વકોશ સુલભ છરે તરે મહા-
રાષ્ટ ્ર રાજયની દરેખરરેખ અનરે મદદથી રચાયરેલો છરે. મહારાષ્ટ ્ર રાજયની રચના પછી 
આ વિશ્વકોશની રચનાનું કાય્ક શરૂ થયું. એના પ્રમુખ સંપાદક પંકડત લક્મણશાસ્ત્રી 
જોષી એક વિવશષ્ટ વયવકત હતા. તરેમની ‘તક્કતીથ્ક’ ઉપાવધ તરેમનું ભારતીય સંસકૃવત, 
તતિજ્ાન અનરે સંસકૃત સાકહતયનું જ્ાન સૂચિરે છરે. પણ તરેઓ રૉવયસટ અનરે પ્રખર 
બુવદ્ધપ્રામાણયિાદી હતા. પવશ્ચમી સંસકૃવત અનરે વિજ્ાનથી પકરવચત હતા. મહારાષ્ટ ્ર 
શાસન (રાજય માટરે આ શબદ પણ તરેમણરે જ આપરેલો.) પર કરેટલીક બાબતોમાં 
તરેમનો પ્રભાિ પણ સારો હતો. તરેમની કાબરેવલયતનરે કારણરે તરેમનરે વિદ્ાનોનો સહકાર 
પણ બહુ સારો મળ્ો. મરાઠી વિશ્વકોશની વનવમ્કવત માટરે મહાબળરેશ્વર પાસરેના 
િાઈમાં કાયા્કલય સથાપિામાં આવયું અનરે િીસ ખંડોનો આ મરાઠી વિશ્વકોશ એક 
મહતિનો વિશ્વકોશ બની રહ્ો.

વિશ્વકોશ લખિાનું કામ શરૂ થયું અનરે િાઈ ગામ વિશ્વકોશનગરી બની ગયું. 
વિશ્વકોશના કાયા્કલયમાં એક વિશાળ ગ્ંથાલય બનયું, જ રેમાં 1973 સુધી એકત્રીસ 
હજારથી િધારરે  પુસતકો િસાિિામાં આવયાં. તરેમાં ભારતની જુદી જુદી ભાષાઓમાં 
ઉપલબધ એિા જૂના કોશો અનરે અંગ્રેજી ભાષાના અનરેક પ્રકારના કોશોનો પણ 
સમાિરેશ થતો હતો. એ ઉપરાંત તાજી ઘટનાઓની નોંધ લરેનારાં અનરેક સામવયકો 
પણ હતાં. ‘એવશયન રરેકૉડ્કર’, ‘આકફ્કન રરેકૉડ્કર’, કકવસંગનું ‘િલડ્ક ઇિરેન્ટસ ડાયરી’ 
વિશરેષ ઉલ્રેખનીય છરે. વિશ્વકોશનરે અદ્યતન બનાિિા માટરે સંપાદક અનરે તરેના સહ-
કાય્કકરોએ પૂરો પ્રયતન કરરેલો એિું આ પરથી દરેખાય છરે.

વિશ્વકોશ એકંદરરે  સતિર હજાર પૃષ્ોનો (દરરેક પૃષ્ પર સાતસો પચાસ 
શબદો) થાય એિી યોજના કરિામાં આિી. માનિવિદ્યાઓ માટરે આઠ હજાર પચાસ 
પાનાં અનરે વિજ્ાનની વિદ્યાશાખા માટરે એટલાં જ પાનાં લખાય એિું નક્ી થયું. 
પહરેલા સતિર ખંડોમાં અવધકરણો અનરે છરેલ્ા ત્રણ ગ્ંથોમાં નકશાઓ, પકરભાષા 
િગરેરરે  આપિાનું નક્ી થયું. સાકહતય, કલા, ઇવતહાસ િગરેરરેનાં અવધકરણોમાં મહા-
રાષ્ટ ્ર, ભારત અનરે વિશ્વ એ ક્મનરે મહતિ આપિામાં આવયું. વિજ્ાનો વિશરેના 
લરેખોમાં આિી કોઈ પ્રાથવમકતા આપિામાં આિી નથી અનરે જ રે તરે વિજ્ાનક્રેત્રમાં જ રે 
તરે વિષયનું મહતિ લક્માં રાખિામાં આવયું છરે.

વિશ્વકોશમાં લરેખોની સાથરે આકૃવતઓ, રરેખાવચત્રો, કોષ્ટકો, તસિીરોનો જરૂર 
પડ્રે ઉપયોગ કરિામાં આવયો છરે. આ વિશ્વકોશની એક વિવશષ્ટતા એ છરે કરે દરરેક 
ખંડના અંતરે એંશીથી નરેિું પાનાં જ રેટલાં ‘વચત્રપત્રો’ અપાયાં છરે. આ વચત્રપત્રો આટ્ક 
પરેપર પર છરે અનરે તરેમના પરના ફોટોગ્ાફો ખંડનરે આકષ્કક બનાિરે છરે. બીજા ખંડમાં 
રાજા રવિ િમા્ક, રાફાએલની સુંદર કલાકૃવતઓ જોિા મળરે છરે.
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આ વિશ્વકોશની એક ખાવસયત એ વિશ્વકોશમાં શું નથી એ કહરેિાથી પ્રગટ 
થશરે; દા.ત., તરેમાં અંકશાસ્ત્ર (નયૂમરૉલૉજી) વિશરે કોઈ માકહતી નથી. એ જ પ્રમાણરે 
જયોવતષ વિશરે કોઈ માકહતી નથી. ‘અંક’ પરનું અવધકરણ આંકડાઓના ઇવતહાસ 
અનરે સંખયા વિશરે ગાવણવતક માકહતી આપરે છરે; પણ માણસના નામ પરથી તરેનો 
અંક નક્ી કરીનરે તરેના ભવિષયનું કથન કરનારા અંકશાસ્ત્ર વિશરે કાંઈ કહરેિાયું નથી. 
ખગોળશાસ્ત્ર સંબંવધત અનરેક અવધકરણો છરે. જોકરે ગ્હો તારાની વસથવત પરથી 
ભવિષયકથન કરનારા અનરે મારી દૃવષ્ટએ જયોવતષ જ રેિા ‘કહરેિાતા શાસ્ત્ર’ વિશરે 
આ વિશ્વકોશ મૌન સરેિરે છરે; આ પરથી સંપાદકોનું િલણ સપષ્ટ થાય છરે. પણ સાથરે 
સાથરે એ પ્રશ્ પણ ઉપવસથત થાય છરે કરે ઘણા લોકો જ રેનરે શાસ્ત્ર તરીકરે સિીકારરે  છરે 
તરેનું વિશ્વકોશમાં શું સથાન હોય ?

આ વિશ્વકોશના ભૂવમકાખંડમાં કોશ જોિો સહરેલો પડરે તરે માટરેની માકહતી 
આપી છરે અનરે કોશકારરે  કઈ કઈ બાબતો લક્માં રાખિી જોઈએ તરેનો વનદષેશ 
પણ કરિામાં આવયો છરે. આમાંની ઘણી બાબતો એક કરે બીજા સંદભ્કમાં આ 
પકરસંિાદમાં કહરેિામાં આિરેલી છરે તરેથી તરેની પુનરુવકત હંુ કરતો નથી.

તાજ રેતરમાં એક વનરીક્ણ દ્ારા માલૂમ પડ્ું છરે કરે આપણા રાજયમાં પ્રા-
થવમક વશક્ણ લરેિા આિનાર બાળકોમાંનાં 59 % બાળકો પ્રાથવમક વશક્ણ પૂરંુ 
કરતાં નથી અનરે તરે પહરેલાં જ શાળા છોડી દરે છરે. ગુજરાત જ રેિા સંપન્ન અનરે 
પ્રગવતશીલ રાજયમાં આ પકરવસથવત હોય એ આપણનરે સહુનરે અસિસથ બનાિરે 
તરેિી બાબત છરે. આ પકરવસથવતમાં આપણા સહુની જિાબદારી િધી જાય છરે અનરે 
લોકોની ભાષામાં જ્ાન મરેળિિાનાં સાધનો પૂરાં પાડિાનું કાય્ક આપણરે અનરેક પ્રકારરે  
વિકસાિિું પડશરે તરેની પ્રતીવત કરાિરે છરે.
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અવન્લા દ્લા્લ

ભારતીય ભાષાઓમાં ઓગણીસમી સદીમાં વિશ્વકોશ 
માટરેના પહરેલા પ્રયાસો બંગાળીમાં જોિા મળરે છરે. બંગાળમાં આ 
પ્રકારના ગ્ંથો પહરેલિહરેલા ઓગણીસમી સદીના નિજાગરણની 
પશ્ચાદભૂવમકામાં સંકવલત થયા છરે. આ સમગ્ સંકલનપ્રકક્યા 
વિશરેષરે કરીનરે રાષ્ટ ્રીય ચરેતનાના ક્મવિકાસના ઇવતહાસની સાથરે 
જોડાયરેલી છરે. રાજા રાધાકાનત દરેિ, રરેિરનડ કૃષણમોહન બંદ્યોપા-
ધયાય જ રેિા મનીષીઓનાં નામ આ સંદભ્કમાં સમરણીય બનરે છરે.

રાધાકાનત દરેિ દ્ારા સંકવલત ગ્ંથ ‘શબદકલપદ્રુમ’ હતો 
અનરે તરે વિશ્વકોશની સમકક્ હતો. પકરવશષ્ટ સાથરે તરે આઠ ખંડમાં 
પ્રકાવશત થયો છરે. તરેના સંકલન–પ્રકાશન-કાય્કમાં લગભગ 40 
િષ્ક (1822થી 1858) જ રેટલો સમય ગયો હતો. અઢળક ધન 
ખચગી, અનરેક પંકડતોનો સહયોગ લઈ, સંપાકદત કરરેલા આ ગ્ંથનું 
રાધાકાનત દરેિરે વિના મૂલયરે વિતરણ કયુું હતું. દરેશવિદરેશના બૌ-
વદ્ધકોએ તરેમનરે સાદર અવભનંદન પાઠવયાં હતાં અનરે એ આદર 
આજ સુધી અક્ુણણ રહ્ો છરે. ગ્ંથનાં એકાવધક સંસકરણ અનરે 
પુનમુ્કદ્રણ થયાં છરે. ‘શબદકલપદ્રુમ’ના પ્રકાશન પછી થોડા સમયરે 
પ્રવસદ્ધ પંકડત તારાનાથ તક્કિાચસપવતએ અઢાર િષ્કના પ્રયાસો 
પછી બીજા એક ગ્ંથનું સંકલન કયુું હતું; છ ખંડ ધરાિતા આ 
ગ્ંથનું નામાવભધાન ‘િાચસપતય’ રાખયું (1873–1884). એમાં 
‘શબદકલપદ્રુમ’ની ત્રુકટઓ પકરપૂણ્ક કરિાના ઉદ્ રેશનરે લક્યમાં 
રાખી ઘણા નિા શબદો ઉમરેરાયા છરે અનરે શબદની વયુતપવતિનો 
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વનદષેશ કરિા પર વિશરેષ ભાર મૂકિામાં આવયો છરે.

બંગાળી વિશ્વકોશના વનમા્કણકાય્કમાં અગ્રેસર છરે વિવલયમ કૅરીના પુત્ર ફૅવલકસ 
કૅરી (મૃ. 1822). તરેમણરે બંગાળીમાં એક વિશ્વકોશ જ રેિા કાય્કનો આરંભ ‘એનસા-
ઇકલોપીકડયા વબ્રટાવનકા’નરે આધારરે  કરરેલો. 1819થી 1821 સુધી ‘વિદ્યાહારાિવલ’ 
નામના કોશનું આયોજન કરરેલું, પણ લરેખકના અકાળ અિસાનથી આ યોજનામાં 
પહરેલા બરે અંશ ‘વયિચછરેદ વિદ્યા’ તથા ‘સમૃવતશાસ્ત્ર’થી આગળ િધી શકાયરેલું નકહ. 
કાલીકૃષણ દરેિ બહાદુર-સંકવલત અનરે અનૂકદત ‘સંવક્પ્ત સવિદ્યાિવલ’(1833)નું 
નામ પણ અહીં ઉલ્રેખયોગય છરે. િષયો પછી કહંદુ કૉલરેજના વિદ્યાથગી અનરે જ રેમણરે 
વરિસતી ધમ્ક અંગીકાર કયયો હતો તરે કૃષણમોહન બંદ્યોપાધયાયરે (1813–1885) આ 
પ્રકારનો એક વિશ્વકોશ તૈયાર કયયો, જ રેનરે ‘વિદ્યાકલપદ્રુમ’ અથિા ‘એનસાઇકલોપી-
કડયા બેંગાલરેનવસસ’ કહરેિામાં આવયો. એની અંગ્રેજી–બંગાળી વદ્ભાવષક આિૃવતિ 
પણ પ્રકટ થઈ. તરેના તરેર ખંડ 1846થી 1851માં પ્રકાવશત થયરેલા અનરે તરેમાં ઐવત-
હાવસક પ્રબંધો, ભૂવમવત, ભૂગોળ, નીવત વિશરે ઉપદરેશાતમક વનબંધો હતા. તરે ઉપરાંત 
િાતા્કઓનાં અનુિાદ કરે રૂપાંતરો તરેમજ કરેટલાક લરેખકોની કૃવતઓની પણ પસંદગી 
થઈ હતી. તરેનું આયોજન વિદ્યાલયોનરે ધયાનમાં રાખીનરે થયું હતું. સરાસરી પાઠ્ય-
પુસતકના લરેખકોની તુલનામાં બંદ્યોપાધયાયની શૈલીમાં એક સપષ્ટ સુધારો હતો. 
વિવિધ વિદ્યાશાખાઓનરે સમાવિષ્ટ કરિા છતાં એનરે ખરરેખરો વિશ્વકોશ કહરેિો કરે 
કરેમ તરે સંદરેહભયુું  છરે.

ત્રણ ભાગમાં, 1650 પાનાંમાં સમાપ્ત (1882–1892) ભારતિષ્ક સંબંવધત 
વિવભન્ન વિષયોનો વિિરણપૂણ્ક ‘ભારતકોશ’ િણા્કનુક્મરે આયોવજત એિો પ્રથમ 
વિશ્વકોશ છરે. 1880થી આ કોશ ખંડશ: પ્રસાકરત કરિામાં આવયો હતો; રાજકૃષણ 
રાય અનરે શરતચંદ્ર દરેિ આના સંકલનકતા્ક હતા. છતાં, ગ્ંથ પાઠકોનરે એટલો 
િાચનક્મ ના બનતાં, એનો જોઈએ એટલો સમાદર થયો નથી. બંગાળી વિશ્વકોશ-
ના ઇવતહાસમાં (અનરે ભારતીય કોશોમાં પણ) શ્ી નગરેનદ્રનાથ બસુ-સંપાકદત ‘વિશ્વ-
કોશ’ ગ્ંથ એક ગૌરિસતંભ છરે. આજ સુધી બંગાળીમાં આ જ એકમાત્ર સુપકરવચત 
અનરે સુસંપૂણ્ક વિશ્વકોશ રહ્ો છરે. 1886માં પહરેલો ખંડ રંગલાલ મુખોપાધયાય અનરે 
ત્રૈલોકયનાથ મુખોપાધયાય એ બરે ભાઈઓએ આયોવજત કયયો હતો. પછી નગરેનદ્ર-
નાથરે અનરેક વિદ્ાન લરેખકોના સહકારથી 22 ખંડો સંપાકદત કયા્ક. તરેનું પ્રકાશન 
1911માં પૂરંુ થયું હતું. 1933થી 1938 દરવમયાન નગરેનદ્રનાથરે બંગાળી વિશ્વકોશના 
બીજા સંસકરણના ચાર ખંડ પ્રકટ કયા્ક હતા, પરંતુ 1938માં તરેમના વનધનનરે કારણરે 
આ નિું સંસકરણ અધૂરંુ રહ્ું. વિશ્વકોશના બીજા સંસકરણ માટરેની સૂચનાથી અમ-ૂ
લયચરણ વિદ્યાભૂષણરે તરેમના ‘બંગીય મહાકોશ’ના પ્રકાશનનું કાય્ક શરૂ કયુું હતું, 
પણ થોડા જ િખતમાં તરેમનું અિસાન થયું. આમ બંનરે સંપાદકોના પરલોકગમનનરે 
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કારણરે બંનરે ગ્ંથોની પ્રગવત અટકી ગઈ હતી. વિશ્વકોશના 4 ખંડ અનરે મહાકોશના 
2 ખંડ અનરે ત્રીજા ખંડનો કરેટલોક અંશ માત્ર પ્રકટ થયા હતા.

નગરેનદ્રનાથ બસુનો વિશ્વકોશ સીમાસતંભરૂપ હોઈ તરેના વિશરે વિગતરે િાત 
કરીશ. કોશના પહરેલા પાના પર કોશના વિષયો અનરે ઉપયોવગતા વિશરે સપષ્ટપણરે 
જણાિિામાં આવયું છરે. લખરે છરે :

વિશ્વકોશ
અથા્કત્

સંસકૃત, બંગાળી અનરે ગ્ામય શબદોનાં અથ્ક અનરે વયુતપવતિ; 
અરબી, ફારસી, કહંદી િગરેરરે  ભાષાઓના ચવલત શબદો અનરે 
તરેમના અથ્ક; પ્રાચીન અનરે આધુવનક ધમ્કસંપ્રદાયો અનરે તરેમની 
માનયતાઓ; મનુષયતતિ અનરે આય્ક તથા અનાય્ક જાવતઓના 
િૃતિાંત; િૈકદક, પૌરાવણક તથા ઐવતહાવસક એિી બધા દરેશોની 
પ્રવસદ્ધ વયવકતઓનું િણ્કન; િરેદ, િરેદાંગ, પુરાણ, તંત્ર, વયાકરણ, 
અલંકાર, છદંોવિદ્યા, નયાય, જયોવતષ, અંક, િનસપવત, રસાયણ, 
ભૂતતિ, પ્રાણીતતિ, વિજ્ાન; ઍલોપથી, હોવમયોપથી, િૈદક અનરે 
હકીમી િગરેરરે  પ્રકારની વચકકતસાપ્રણાલી તથા વયિસથા; કલા, 
જાદુ, કૃવષતતિ, પાકવિદ્યા િગરેરરે  જુદાં જુદાં શાસ્ત્રોનો સારસંગ્હ; 
અ-કારાકદ િણા્કનુક્વમક બૃહત્ કોશ.

આમ પહરેલા પાના પર વયિસથાપદ્ધવત તરેમજ સમાવિષ્ટ વિષયોનો વનદષેશ 
કરી દરેિામાં આવયો છરે. આિો વનદષેશ દરરેક ખંડમાં મૂકરેલો છરે. પહરેલા ત્રણ ખંડો 
સંપૂણ્કપણરે સિરો માટરે છરે. ચોથા ખંડથી વયંજન ‘ક’ શરૂ થાય છરે. આ કોશમાં 
પયા્કય આપિાનું િલણ િધારરે  જોિા મળરે છરે; દા.ત., જગદીશ્વરી, ભગિતી, પાિ્કતી. 
તરેમ છતાં ઉપલબધ તરેમજ જરૂરી સામગ્ી આપિાનો કોશકારનો પ્રયતન રહ્ો 
છરે. હંુ શલાકા-પરીક્ા રૂપરે વયંજન ‘જ’ના ખંડમાંથી થોડાં ઉદાહરણો લઉં છુ;ં તરે 
જોતાં 100 િષ્ક પહરેલાં સંકવલત કરરેલા આ વિશ્વકોશના રચવયતાના મનમાં કરેિી 
વિભાિના હતી તરેનો ખયાલ આિશરે :

જગજીિનદાસ : સતનામી સંપ્રદાયના પ્રિત્કક એક મહાતમા અનરે 
તરેમના જીિન વિશરે માકહતી.

જગદીશ તકા્કલંકાર : સુપ્રવસદ્ધ નૈટ્યાવયક – તરેમના વિશરે ત્રણ 
પાનાં માકહતી.

જગન્નાથ : અહીં ઓકરસાના જગન્નાથ મંકદર વિશરે, દરેિો વિશરે, 
લગભગ 35 પાનાં ભરીનરે માકહતી મળરે છરે. જગન્નાથ, સુભદ્રા, બલરા-
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મની મૂવત્કઓ તરેમજ મંકદરનાં વચત્રો પણ આ્પયાં છરે તો ‘નીલાકદ્રમહો-
દય’ (જગન્નાથનું મંકદર જ રે સથળ પર બનરેલું છરે તરે ‘નીલાંચલ’ કહરેિાય 
છરે) તરેમજ ‘પુરુષોતિમ માહાતમય’ – બંનરેમાંથી દીઘ્ક સંસકૃત ઉદ્ધરણો 
મૂકયાં છરે. (આિરે િખતરે કોશમાં સમાવિષ્ટ અવધકરણના પ્રમાણ વિશરેનો 
પ્રશ્ આપણા મનમાં ઊઠરે.)

જગંમ : જગંમ અથિા િીરશૈિ. દવક્ણ ભારતના કણા્કટકમાં 
થયરેલા જગંમોનો િાસ િગરેરરેની માકહતી આ્પયા પછી 12મી સદીમાં જ રે 
‘િીરશૈિ’ સંપ્રદાય થઈ ગયો તરેની ઝીણિટભરી માકહતી છરે – એમનો 
કોઈ વનિાસ નકહ, જયાં જાય તયાં િાસ. બસિરેશ્વર (બસિન્ના), અલ્મ્ 
પ્રભુ, દાસીમૈયા અનરે અક્ામહાદરેિી એ િીરશૈિ સંપ્રદાયના આચાયયો 
વિશરે પણ ટૂકંમાં િાત કરી લીધી છરે.

આ સામગ્ી આમાં હોય તરેથી થોડુ ંઆશ્ચય્ક પણ થાય; કારણ કરે ‘જગંમ’ એ 
એ સંપ્રદાયની કૂટ સંજ્ા – રહસયભરી સંજ્ા છરે – એમાં આ રીતનું વિસતરણ અનરે 
પ્રમાણભૂતતા નિાઈ પમાડરે છરે. ‘જગન્નાથ’ વિશરે લાંબી માકહતી છરે. તો ‘જામામ-
વસજદ’ વિશરે પણ છરે. ‘જયપુર’ અનરે ‘જલપાઈગુડી’ બરે સથળોનરે પણ લીધાં છરે અનરે 
એ વિશરે નોંધો પણ છરે. એટલરે કરે, ધમ્કની સાથરે ઇવતહાસ પણ છરે, ભૂગોળ પણ છરે.

એ સમયરે જ્ાન-વિજ્ાનની માકહતી તરેમજ ભારતના પ્રાંતીય વિભાગોની 
માકહતી પણ એટલી સુલભ નહોતી, એટલરે એ પ્રવિવધઓ આ કોશમાં ન હોય તરે 
સમજી શકાય છરે; પણ આ કોશનું એટલરે જ એક ઐવતહાવસક દસતાિરેજ તરીકરે 
મહતિ છરે; છતાં જ રે સૈદ્ધાંવતક કરે વિભાિનાતમક પ્રવિવધઓ કોશમાં મળરે છરે તરે બધી 
આજ રે પણ પયા્કપ્ત છરે; દા. ત., ‘મ’ વયંજનમાંથી પસાર થતાં ‘મીમાંસા’ વિશરેનું 
અવધકરણ 16 પાનાંનું મળ્ું. એમાં તરેમણરે ભારતીય ષડદશ્કનની વિસતૃત માકહતી 
આપી છરે. ‘મીરાંબાઈ’નું અવધકરણ છ પાનાં ભરીનરે છરે. ‘મુદ્રા’ અનરે ‘મુદ્રાતતિ’  
જ રેનરે Numismatics (‘વચહનાંકકત ધાતુખંડ’) કહરે છરે તરે પ્રવિવધ પાશ્ચાતય, પ્રાચય, 
ભારતીય – એમ ત્રણરેયમાં આિતી મુદ્રાતતિની માકહતી આપરે છરે – 40 પાનાં લીધાં 
છરે. ‘મુસલમાન ધમ્ક’, ‘મોક્’, ‘મૃતયુ’ િગરેરરેમાં પણ ઝીણિટભરી સામગ્ી મળરે છરે.

આ બરે શલાકા-પરીક્ાથી પ્રતીત થશરે કરે પહરેલા પૃષ્ પર વિષયોનો જ રે વનદષેશ 
કરરેલો  છરે તરે વિષયો આિરી લરેિાયા છરે. એ સમયરે સામગ્ીની પ્રાવપ્તના અનરેક 
પ્રશ્ો હોિા છતાં આ રીતનો પ્રયતન પ્રશંસા માગી લરે છરે. બસુએ કહંદી વિદ્ાનોના 
સહયોગ દ્ારા 1916થી 1931 દરવમયાન 24 ભાગમાં કહંદી વિશ્વકોશનું પણ પ્રકા-
શન કયુું, જ રેનો મૂલાધાર એમનો બંગાળી વિશ્વકોશ હતો. જોકરે એમણરે પ્રથમ ખંડની 
ભૂવમકામાં સપષ્ટ કયુું છરે કરે કહંદી વિશ્વકોશ બંગાળી વિશ્વકોશનું ભાષાંતર નથી, પણ 
સિતંત્ર કહંદી સંસકરણ થઈ રહ્ું છરે, કારણ કરે બંગાળી વિશ્વકોશનરે સંપૂણ્ક કરિામાં 
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27 િષયો િીતયાં તરે દરવમયાન િૈજ્ાવનક અનરે ઐવતહાવસક જગતની લગભગ કા-
યાપલટ થઈ ગઈ છરે. ‘એનસાઇકલોપીકડયા વબ્રટાવનકા’માં ઘણા વિષયો સમાવિષ્ટ 
હોિા છતાં િૈકદક યુગથી આધુવનક યુગ સુધીના ભારત સંબંધી ઘણા વિષયો એમાં 
નથી. – દા. ત., વયાસનું નામ પણ નથી. બસુએ તરેમના બંગાળી વિશ્વકોશમાં ભા-
રતિષ્કમાં જાણિાયોગય વિષયો સવન્નવિષ્ટ કયા્ક છરે, તરેમજ દરરેક વિષયનો સંદભ્ક 
તરેમજ સંશોધન આ્પયાં છરે.

ઉપર ઉલ્રેવખત કયા્ક છરે તરે બધા વિશ્વકોશ લગભગ વયવકતગત પ્રયાસનું 
પકરણામ હતા; પરંતુ સિતંત્રતા મળ્ા પછી પ્રાદરેવશક ભાષાઓમાં વિશ્વકોશ ઉપ-
લબધ કરી આપિાનું ત્રીજી પંચિષગીય યોજનામાં સિીકારિામાં આવયું, તરેથી આ 
કાય્ક ભારતમાં સામૂકહક સહકારનરે ધોરણરે યોજનાનો વિષય બનયું. સરકારની 
આવથ્કક સહાયથી આ યોજનાઓ ઘડાઈ અનરે અમલમાં મુકાઈ. 1959માં ભારત 
સરકાર અનરે પવશ્ચમ બંગાળની સરકારની સંયુકત સહાયથી બંગીય સાકહતય 
પકરષદરે બંગાળી ‘ભારતકોશ’નું આયોજન કયુું અનરે તરેના પાંચ ખંડો પ્રકટ કયા્ક છરે. 
1964માં પહરેલો ખંડ પ્રકટ થયો હતો, અનરે 1973માં પાંચમો.

‘ભારતકોશ’ની પ્રથમ ખંડની સંપાદકમંડળીના સભાપવત છરે પ્રવસદ્ધ વિદ્ાન 
શ્ી સુશીલકુમાર ડરે (એસ. કરે. ડરે)  તો શ્ી સુનીવતકુમાર ચટ્ોપાધયાય, શ્ી રમરેશચંદ્ર 
મજુમદાર, શ્ી વનમ્કલકુમાર બસુ, શ્ી વચંતાહરણ ચક્િતગી, શ્ી રામગોપાલ ચટ્ોપા-
ધયાય, શ્ી ગોપાલચંદ્ર ભટ્ાચાય્ક, શ્ી શવશભૂષણ દાસગુપ્ત અનરે શ્ી સજનીકાનત 
દાસ જ રેિા તરે સમયના બંગાળના વિદ્ાન મનીષીઓ સંપાદકમંડળીમાં જોડાયરેલા 
છરે. પછીના ખંડોનરે પણ આિો જ સંપાદકમંડળીનો સહયોગ મળતો રહ્ો છરે. 
થોડા ફરેરફારો સાથરે પહરેલા ખંડમાં ‘અઉઘડ’થી ‘ઉમાકાનત સરેન’ સુધી, બીજામાં 
‘ઋગિરેદ’થી ‘કરેરકરેસ’ સુધી, ત્રીજામાં ‘ખઇ’થી ‘થ્રમબોવસસ’ સુધી, ચોથામાં ‘દઇ’થી 
‘ફલરેવમંગ’ સુધી અનરે છરેલ્ા પાંચમામાં ‘િંશધર’થી ‘િરેબર (Weber) આલફ્રેડ ફ્ીડ-
કરખ’ સુધી – એમ િણા્કનુક્મરે શબદોની પ્રવિવધઓ મળરે છરે.

પ્રથમ ખંડની પ્રસતાિનામાં ઉદ્ રેશો અનરે ઉપયોવગતા દશા્કિી સભાપવતએ આ 
ગ્ંથની રચનારીવતનો વનદષેશ કયયો છરે. પૂિ્કસૂકરઓનરે અનુસરી સમયનરે ઉવચત એિું 
નિું સિરૂપ આપિાનો પ્રયાસ છરે. સામાનય બંગાળીનરે ઘણા વિષયોનો જ્ાનલાભ 
થાય તરેમજ આધુવનક નિા વિષયોનો પકરચય થાય અનરે તરે વિશરે કુતૂહલ જાગ્ત 
થાય એ પ્રકારનું સંવક્પ્ત વિિરણ છરે, વિષયો તો વિવભન્ન હોય જ. વિિરણ 
પાંકડતયભયુું ન થઈ જાય અથિા અવતવિસતારમાં ન ફરેલાય એિી દૃવષ્ટ રાખી છરે; 
પણ જ રેનરે વિશરેષ જાણકારી મરેળિિી હોય તરેિા સંશોધકો માટરે ‘દ્ર’ અથિા ‘દ્રષ્ટવય 
સતંભ’માં વશષ્ટ સંદભ્કગ્ંથોનો ઉલ્રેખ કરરેલો છરે. દરરેક વિષયમાં તજજ્ો પાસરે તરે તરે 
વિષયનાં અવધકરણો લખાવયાં છરે. ફકત બંગાળના નકહ પણ ભારતના વિવભન્ન 
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પ્રાંતોના તરેમજ ભારત બહારના વિદ્ાનોની સહાય લરેિામાં આિી છરે. અંગ્રેજીમાં 
પ્રાપ્ત થયરેલી પ્રવિવધઓનો બંગાળીમાં અનુિાદ કરીનરે સમાિરેશ કયયો છરે.

આ ‘ભારતકોશ’ બનાિતી િખતરે એના સંપાદકોનરે જ રે એક પ્રશ્રે મૂંઝવયા છરે 
તરે છરે બંગાળી જોડણીની અવનયંવત્રતતા. (ગુજરાતીમાં પણ થોડી આિી વસથવત છરે.) 
તરેઓએ જણાવયું છરે કરે હજુ પણ જોડણી વિશરે એક સિ્કમાનય વયિસથા અવસતતિમાં 
આિી નથી. ભારતકોશમાં મૂળ કોલકાતા વિશ્વવિદ્યાલય દ્ારા પ્રકાવશત ‘બાંગલા 
બાનાનરેર વનયમ’ (બંગાળી જોડણીના વનયમો) અનરે રાજશરેખર બસુના ‘ચલવનતકા’ 
કોશનરે તરેઓ અનુસયા્ક છરે. (જયાં વયવતક્મ કયયો છરે તયાં તરેનો ઉલ્રેખ જરૂરી ગણયો 
છરે.) તરેઓએ બીજો વનદષેશ એ કયયો છરે કરે બંગાળીમાં હલનત શબદો અંતમાં િપરાતા 
નથી, પરંતુ વિદરેશી ભાષાના શબદોના ઉચચાર પ્રસંગરે જરૂર હોય તયાં આિા હલનત 
શબદોનો પ્રયોગ કયયો છરે; દા. ત., ‘વિલ્ દાન દરેન’. સામાનય રીતરે તતસમ શબદોની 
જોડણી સંસકૃત પ્રમાણરે કાયમ રાખી છરે, પણ કયાંક કયાંક સથળ પ્રમાણરે વયવતક્મ 
કયયો છરે. કયારરેક તો લરેખકોની  ઇચછાનરે અનુસરી અતયારરે  અપ્રચવલત એિી જોડણી 
રાખી છરે. વિદરેશી સથળ, વયવકત અનરે ગ્ંથના નામનું અંગ્રેજી રૂપાંતર (anglicised 
form) અથિા અંગ્રેજી ઉચચારણ બંગાળીમાં પ્રયોજયાં છરે. હાલ કોઈ કોઈ સથળરે તરે 
દરેશની ભાષાના મૂળ ઉચચાર પ્રમાણરે લખિામાં આિરે છરે. દા. ત., ‘પૅકરસ’ નકહ, પણ 
‘પારી’; પણ સથળનું પકરવચત નામ મૂળ નામ પછી મૂકિામાં આવયું છરે  જ રેમકરે ‘હિીન’ 
(વિયરેના). ગ્ંથનું નામ મૂળ ઉચચાર પ્રમાણરે બંગાળીમાં લખીનરે એનો કૌંસમાં િાચયાથ્ક 
આ્પયો છરે; દા. ત., ‘પ્રોમરેથરેઉસ દરેસમોનરેસ’ (બંદી પ્રોવમવથઉસ). અલબતિ, જ રેમ 
જ રેમ મુશકરેલીઓ જણાતી ગઈ તરેમ તરેમ જોડણીવિષયક આ વસદ્ધાંતો ક્મશ: ગૃહીત 
કરિામાં આવયા છરે; તરેથી તરે વિશરે સમગ્પણરે એક સંગવત તો ઊપસી આિી નથી.

છરેલ્રે એક મહતિનું સૂચન છરે : જ રેમ કોશનું ટ્રસટ હોય છરે તરેમ ભવિષયમાં 
િધારરે  સારાં પકરણામો માટરે કોશની એક સથાયી, અલાયદી સંસથા – ‘ભારતકોશ 
પ્રવતષ્ાન’ – રચાય તરે અતયંત જરૂરી છરે. પણ હજુ સુધી તો ‘ભારતકોશ’નું બીજુ ં
સંસકરણ કરે આિા પ્રકારના નિા જ બંગાળી વિશ્વકોશનું કામ થયું નથી.
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ગોિધ્શન શમા્શ

‘જ્ાનકોશ’ અનરે ‘વિશ્વકોશ’નરે સાકહવતયક કોશો અંતગ્કત 
સથાન આપિામાં આિરે છરે. ‘શબદકોશ’માં જ રેિી રીતરે શબદનું 
અધયયન કરી, તરેની વયાખયા આપિામાં આિરે છરે, તરેિી જ રીતરે 
‘જ્ાનકોશ’ કરે ‘વિશ્વકોશ’માં કોઈ પણ વિશરેષ વિષયિસતુ યા 
ઉપકરણના સંબંધમાં સંપૂણ્ક માકહતી આપિામાં આિરે છરે. 
‘શબદકોશ’નું ક્રેત્ર ‘શબદ’ની ‘પકરવધ’માં જ સીવમત રહરે છરે. 
પરંતુ ‘વિશ્વકોશ’ના ક્રેત્રમાં એિી કોઈ સીમાનો સિીકાર કરિામાં 
આિતો નથી. તરેની ‘પકરવધ’ યા તરેના ‘િૃતિ’માં જ્ાનની કોઈ 
પણ સીમાનો સિીકાર કરિામાં આિતો નથી.1 તરેના ‘િૃતિ’ યા 
‘પકરવધ’માં જ્ાનના કોઈ પણ ક્રેત્રની સાથરે સંબંવધત વિષયિસતુ 
સથાન પામી શકરે છરે. વિશ્વકોશનો અંગ્રેજી પયા્કય છરે ‘એનસાઇ-
કલોપીકડયા’. પ્રારંભમાં વિશ્વકોશનો અથ્ક એિો કરિામાં આિતો 
હતો કરે જ રેમાં જ્ાન-વિજ્ાનની સમસત શાખાઓના સમસત વિિ-
રણનું સંયોજન હોય, જ રે પ્રાચીનો – વશવક્તજનોનરે કામય હતું. 
વશક્ણના ઉદાર અવભગમ દ્ારા જ રે કંઈ પણ જાણિા જ રેિું હોય 
તરેનો તરેમાં સમાિરેશ કરિામાં આિતો હતો.2

િસતુઓની પ્રકૃવત અનરે પ્રગુણ, વનમા્કણવિવધ, પ્રયોગવિ-
વધ તથા શવકતનું વિિરણ પ્રસતુત કરિું એ વિશ્વકોશના ક્રેત્રમાં 
છરે. એમાં કલા અનરે વિજ્ાનના પ્રતયરેક અંગનો સામાનય પકરચય 

1. ડૉ. દરેિરેનદ્ર િમા્ક : ’ભાષા’  વિશ્વ કહનદી સંમરેલન અંક, પૃ. 289
2. એનસાઇકલોપીકડયા અમરેકરકાના : ખંડ 10, પૃ. 3116
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જ નકહ, તરેની સૂક્મતમ અનરે પ્રાવિવધક પ્રકક્યાઓ સુધી પહોંચિાનો પ્રયાસ પણ 
કરિામાં આિરે છરે. વિશ્વકોશની શબદાિલી અવધકાંશત: નામ-સંજ્ા સુધી જ સીવમત 
રહરે છરે. તરેમાં િસતુઓનાં નામ, વિદ્યા-વિિરણ કરે વનમા્કણ-પ્રકક્યા જ મુખય પ્રવતપા-
દ્ય હોય છરે.3 જોકરે વિશ્વકોશમાં વિવભન્ન વિષયો સાથરે સંબંધ ધરાિતી પ્રામાવણક 
માકહતી આપિામાં આિરે છરે. એટલરે સંપાદન કરતી િખતરે વિવભન્ન વિષયોના વિ-
દ્ાનોનો સહયોગ અપરેવક્ત રહરે છરે. જુદા જુદા વિષયોની સાથરે સંબંવધત વિષયિસતુ 
પર તરે તરે વિષયોના માનય વિદ્ાનો પ્રામાવણક કટ્પપણી લખરે છરે; જ રેનરે મુખય સંપાદક 
કોશ-વસદ્ધાંતોનરે અનુરૂપ સંપાકદત કરી, સથાન આપરે છરે. અથ્ક-વયંજના માટરે રરેખા-
વચત્રો, ફોટોગ્ાફો, નકશાઓ િગરેરરેનો ઉપયોગ પણ આિશયકતા પ્રમાણરે કરિામાં 
આિરે છરે.

કહનદી વિશ્વકોશના ક્રેત્રમાં પહરેલ કરિાનું શ્રેય બંગાળી વિદ્ાન શ્ી નગરેનદ્ર-
નાથ બસુના ફાળરે જાય છરે. આપણા દરેશમાં પ્રથમ આધુવનક વિશ્વકોશ શ્ી નગરેનદ્ર-
નાથ બસુ દ્ારા સંપાકદત ‘બાંગલા વિશ્વકોશ’ છરે, જ રે 22 ખંડોમાં પ્રકાવશત કરિામાં 
આવયો છરે. તરેનું પ્રકાશન 1911માં થયું. શ્ી બસુએ 19 િષ્કની ઉંમરરે  આ કાય્કનો 
પ્રારંભ કયયો હતો અનરે 45 િષ્કની ઉંમરરે  તરેઓ આ કાય્ક પૂણ્ક કરી શકયા. તયારબાદ 
તરેઓ પોતાના વમત્ર નયાયાધીશ શ્ી શારદાચરણ વમત્રના પ્રોતસાહનથી કહનદી વિ-
શ્વકોશ તૈયાર કરિામાં લાગી ગયા. આ કાય્કમાં તરેમનરે અનરેક મુશકરેલીઓનો સામનો 
કરિો પડ્ો, છતાં આખરરે  63 િષ્કની િયરે પોતાના આ વમશનમાં સફળ થયા. 
શ્ી બસુના ‘બાંગલા વિશ્વકોશરે’ દરેશના બૌવદ્ધકોમાં એક લહરેર પ્રગટાિી. રાષ્ટ ્રવપતા 
મહાતમા ગાંધીએ પોતાના ‘યંગ ઇવનડયા’ના 10મી જાનયુઆરી, 1929ના અંકમાં 
આ કાય્કની અતયંત પ્રશંસા કરી; એટલું જ નકહ, પોતાના કોલકાતા પ્રિાસમાં જયારરે  
બાપુનરે ખબર પડી કરે ‘વિશ્વકોશ’ના રચવયતા બીમાર પડ્ા છરે તયારરે  તરેમણરે શ્ી 
બસુનરે મળિા જિાની પહરેલ કરી. શ્ી બસુએ 1925થી 1932ની િચચરે 25 ભાગોમાં 
‘કહનદી વિશ્વકોશ’નું વનમા્કણ કયુું, જ રેનો મૂળાધાર ‘બાંગલા વિશ્વકોશ’ હતો. આ 
કાય્કમાં તરેમણરે પોતાના સમકાલીન કહનદી ભાષાના અનરેક વિદ્ાનોનો સહયોગ પણ 
લીધો. પોતાના ‘કહનદી વિશ્વકોશ’ના પ્રથમ અંકની ભૂવમકામાં તરેમણરે લખયું છરે કરે 
‘‘જ રે કહનદી ભાષાનો પ્રચાર અનરે વિસતાર ભારતિષ્કમાં ઉતિરોતિર િધતો જાય છરે 
તરે ભારતની ભાિી રાષ્ટ ્રભાષામાં એિા ગ્ંથનું ન હોિું, એ ઘણાં દુ:ખ અનરે શરમનો 
વિષય છરે. જોકરે ઘણા કદિસોથી અમારી પ્રબળ ઇચછા હતી કરે કહનદી વિશ્વકોશના 
પ્રકાશનનું કામ હાથ પર લરેિું, પરંતુ કરેટલાંક કારણોસર એ ઇચછા પૂણ્ક ન થઈ 
શકી. અમરે કહનદી ભાષાના રવસકોની આજ્ાનું પાલન ન કરી શકયા ! હિરે અમરે આ 
બહુપકરશ્મી અનરે વિપુલ વયયસાધય કાય્કનો પ્રારંભ કયયો છરે.’’

3. ડૉ. અચલાનંદ જખમોતા : કહનદી કોશ સાકહતય, પૃ. 21 –22
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કહનદી વિશ્વકોશના પોતાના આ સંપાદનમાં શ્ી બસુએ ઘણો જ વયાપક 
આધાર ગ્હણ કયયો છરે. આમ તો વિશ્વકોશમાં પ્રાય: શબદો અનરે વયુતપવતિ જ રેિા 
વિષયોનો સમાિરેશ કરિામાં આિતો નથી. તરેમનું ક્રેત્ર છરે ‘શબદકોશ’. પરંતુ શ્ી 
બસુએ અરબી, ફારસી, પોટુ્કગીઝ, ઉદૂ્ક િગરેરરે  ભાષાઓના મહતિપૂણ્ક અનરે પ્રચવલત 
શબદોનો સમાિરેશ કયયો છરે અનરે વયુતપવતિની સાથરે તરેમની સમુવચત માકહતી પણ 
આપી છરે. વિશ્વકોશમાં આિતા વિષયો તો તરેમાં છરે જ; ધમ્ક, દશ્કનશાસ્ત્ર, જ્ાન-
-વિજ્ાન, વચકકતસા, જયોવતષ, ગવણત, અવભયાંવત્રકી, કલા-કૌશલ, વશલપ, સમાજ-
-જીિન – એટલરે સુધી કરે કમ્કકાંડના વિષયમાં પણ પ્રામાવણક સામગ્ીનું સમાયોજન 
કરિામાં આવયું છરે. ઋવષ કવપલ, મહાતમા ઈસા, ગૌતમ બુદ્ધ, તીથુંકર મહાિીર, 
જરથોસત જ રેિા આધયાવતમક નરેતાઓ; શાહજહાં, નરેપોવલયન, મોહમમદ ઘોરી તથા 
નીરો જ રેિી ઐવતહાવસક વયવકતઓની સાથરે જ ભિાનંદ મજમૂદાર, રાજા રવિ 
િમા્ક, વલયોનાડયો દ વિંચી, નયૂટન જ રેિા જુદાં જુદાં ક્રેત્રોની મહતિપૂણ્ક વયવકતઓ-
ના સંબંધમાં પણ અવધકૃત સામગ્ી આપિામાં આિી છરે. ભલરે તમરે ઐવતહાવસક, 
ભૌગોવલક કરે સાંસકૃવતક મહતિનાં સથળોના વિષયમાં જાણિા માગો; ભલરે તમરે 
આપણા જ દરેશના વિવભન્ન આકદિાસી સમુદાય જ રેિા કરે કુકી, મુંડા, ભીલ, નાગા 
િગરેરરે  પ્રજાવતઓથી પકરવચત થિા માગો, શ્ી બસુનો આ વિશ્વકોશ તમનરે વનરાશ 
નકહ કરરે . િરેદ, પુરાણ, જનદ-અિસથા, બાઇબલ, કુરાન, વત્રવપટકથી માંડીનરે મહ-
તિપૂણ્ક સાકહવતયક કૃવતઓની બાબતમાં વયિવસથત માકહતી મળી શકરે છરે; એટલંુ 
જ નકહ, પણ આ ગ્ંથમાં પ્રરેત-વિવધ અનરે વિવભન્ન દરેશો તથા સમાજોમાં પ્રચવલત 
તરેનાં રૂપો પર પણ પ્રકાશ પાડિામાં આવયો છરે. આમ શ્ી બસુ-રવચત આ કહનદી 
વિશ્વકોશ સિતંત્રતા પૂિષે આ કદશામાં થયરેલા આપણા પ્રયતનોનો દ્યોતક છરે.

ઈ. સ. 1986માં આ ગ્ંથનું નિું સંસકરણ પ્રગટ કરિામાં આવયું. પચચીસ 
ખંડોમાં પ્રકાવશત આ કહંદી વિશ્વકોશ મહાપંકડત રાહુલ સાંકૃતયાયનની સમૃવતમાં 
અવપ્કત છરે અનરે તરેમાં યથાસથાન નિીન સામગ્ીનો સમાિરેશ પણ થયરેલો છરે. આશરરે  
768 પૃષ્નો પ્રતયરેક ખંડ છરે, માત્ર પચીસમો ખંડ કલરેિરમાં 180 પૃષ્નો છરે.

જ રેિી રીતરે ‘બાંગલા વિશ્વકોશ’ના આધારરે  નગરેનદ્રનાથ બસુએ ‘કહંદી વિશ્વ-
કોશ’નું સંપાદન કયુું, તરેિી જ રીતરે એક અનય પ્રયતન પણ થયો. મરાઠી વિશ્વકોશની 
રચના 23 ખંડોમાં શ્ીધર વયંકટરેશ કરેતકરરે  કરી. તરેમણરે પણ શ્ી બસુની જ રેમ જ 
તરેના આધારરે  કહનદી વિશ્વકોશના સંિાદનું વિચાયુું. તરેઓ આ કદશામાં સકક્ય થયા 
પણ કામ જામયું નકહ. શ્ી કરેતકરરે  જ રે કહનદી રૂપાંતર પ્રકાવશત કરિા વિચાયુું હતું, 
તરેના માત્ર બરે જ ખંડ પ્રકાવશત થઈ શકયા. તયારબાદ આ કામ તયાં જ અટકી ગયું.

‘નાગરી પ્રચાકરણી સભા’એ 1954માં કહનદી વિશ્વકોશના સંપાદન અનરે 
પ્રકાશનની એક નિી યોજના તૈયાર કરી. મૂળ યોજના પ્રમાણરે 1000 પૃષ્ના 30 
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ખંડ તૈયાર કરિાના હતા. આ યોજના દસ-િષગીય હતી. આ કાય્ક માટરે સભાએ 
‘એનસાઇકલોપીકડયા વબ્રટાવનકા’ ગ્ંથનરે પોતાના આદશ્ક તરીકરે નજર સમક્ રાખયો. 
ભારત  સરકાર સમક્ આવથ્કક સહયોગ માટરે યોજના રજૂ કરિામાં આિી, પણ 
જ રેિું બહુધા સરકારી તંત્રમાં થાય છરે તરેિું આ બાબતમાં પણ થયું. સરકારરે  માત્ર 
10 ખંડોના પ્રકાશનની અનુમવત આપી અનરે પૃષ્સંખયા પણ એક હજારનરે બદલરે 
પાંચસો પૃષ્ની રાખિાનું સૂચન કયુું. સિાભાવિક છરે કરે આ બંધનના ફળસિરૂપરે 
સામગ્ીચયનમાં ઘણી મુશકરેલીઓ ઊભી થઈ અનરે અવધકરણોનરે અપરેવક્ત વિસતાર 
આપી શકાયો નકહ. કમલાપવત વત્રપાઠી અનરે સુધાકર પાંડરેના સંપાદન હરેઠળ આ 
કાય્કનો પ્રારંભ ઈ. સ. 1956માં થયો. આ વિશ્વકોશ 12 ખંડોમાં 1970માં પૂણ્ક થયો. 
સભાએ વિશ્વકોશની રચનાનો ઉદ્ રેશ આ પ્રમાણરે જાહરેર કયયો : ‘‘કલા અનરે વિજ્ાન-
નાં વિવભન્ન ક્રેત્રોમાં જ્ાન અનરે િાઙ્મયની સીમાઓ ઘણી વિસતૃત થઈ ગઈ છરે. નિા 
અનુસંધાન, િૈજ્ાવનક આવિષકારો તથા દૂરગામી વચનતનોએ માનિજ્ાનનાં ક્રેત્રોના 
વિસતારનરે ઘણો વયાપક કરી દીધો છરે. જીિનનાં વિવિધ અંગોમાં વયાિહાકરક અનરે 
સાહસપૂણ્ક પ્રયોગો દ્ારા વિચારો અનરે માનયતાઓમાં અસાધારણ પકરિત્કનો થયાં 
છરે. આ મહાન અનરે િધ્કનશીલ જ્ાનરાવશનરે દરેશની વશવક્ત તથા વજજ્ાસુ જનતા 
સમક્ રાષ્ટ ્રભાષાના માધયમથી સંવક્પ્ત અનરે સુબોધ રૂપમાં રજૂ કરિાનો અમારો 
વિચાર છરે.’’ સભાએ કાય્ક માટરે એક સવમવતની રચના કરી અનરે વિવભન્ન ક્રેત્રની 
અઢીસોથી િધારરે  વિદ્ાન વયવકતઓની સહાયતા લઈ, આ કાય્કનરે સંપન્ન કયુું. આમ 
1960માં પ્રથમ ખંડ પ્રકાવશત થયો.

‘નાગરી પ્રચાકરણી સભા’ દ્ારા પ્રકાવશત આ ‘કહનદી વિશ્વકોશ’નું અભૂતપૂિ્ક 
સિાગત થયું. 1970માં ત્રણરેય ખંડ િરેચાઈ ગયા અનરે તરેમની માંગ વનરંતર ચાલુ 
જ રહી હતી. આિી વસથવતમાં નક્ી કરિામાં આવયું કરે આ ગ્ંથની બીજી આિૃવતિ 
પ્રકાવશત કરિી. માનિની જ્ાનિૃવદ્ધના પકરપ્રરેક્યમાં જયારરે  બીજી સંશોવધત આિૃવતિ 
પ્રગટ કરિામાં આિી તયારરે  તરેમાં િૃવદ્ધ થાય તરે સિાભાવિક જ હતું. 500 પૃષ્નરે 
બદલરે 600 પૃષ્ અનરે પ્રથમ આિૃવતિમાં 470 અવધકરણ હતાં તરે િધીનરે અહીં 
710 થયાં !

આ એક જ ઉદાહરણ પયા્કપ્ત છરે કરે વિશ્વકોશના ક્રેત્રમાં કંઈ પણ અંવતમ 
હોતું નથી. વિશ્વકોશ-સંપાદન એક વનરંતર ચાલતી રહરે તરેિી પ્રકક્યા છરે. નિી નિી 
માકહતીઓનો સમાિરેશ વનરંતર કરિો જ પડરે છરે એટલું જ નકહ, જ્ાન-વિજ્ાનના 
ક્રેત્રમાં આપણી પ્રગવતનરે કારણરે અનરેક વિષયોમાં શાખા-પ્રશાખાઓ પલ્વિત થતી 
રહી છરે. અહીં માનિવિદ્યાની અંતગ્કત ગણિામાં આિતાં ઇવતહાસ, પુરાતતિ, 
રાજનીવતશાસ્ત્ર, સાકહતય, ભાષાવિજ્ાન, દશ્કન, ધમ્ક અનરે સંપ્રદાય, મનોવિજ્ાન, 
સમાજશાસ્ત્ર, નૃ-શાસ્ત્ર, સમજ-કાય્ક-વિભાજન, લોકજીિન િગરેરરે  અનરેક વિષયોનો 
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સમાિરેશ થયો છરે. આ જ િાત અનય ક્રેત્રોનરે પણ લાગુ પડરે છરે.

‘નાગરી પ્રચાકરણી સભા’ દ્ારા પ્રકાવશત આ વિશ્વકોશમાં આિશયકતા 
અનુસાર વચત્રો, રરેખાવચત્રો, નકશા, ફોટોગ્ાફોનો પણ સમાિરેશ કરિામાં આવયો 
છરે. ઉદાહરણ તરીકરે પ્રથમ ખંડમાં ‘અંક’થી ‘ઇલરેકટ્રૉન’ સુધીની િૈવિધયપૂણ્ક સામગ્ી 
સમાવિષ્ટ છરે. તરેમાં આકફ્કા પર ભૌગોવલક, ઐવતહાવસક, સાંસકૃવતક – એમ બધા 
જ પ્રકારની સવચત્ર માકહતી આપિામાં આિી છરે. આકફ્કા ભૂખંડ, નામ, વસથવત 
તથા વિસતાર, સીમા, સમુદ્રતટ, શોધખોળ, પ્રાકૃવતક બનાિટ, ઝરણાં, નદીઓ, 
જલિાયુ, ધરતી (માટી), પ્રાકૃવતક િનસપવત, િનયજતંુ, ખવનજ-સંપવતિ, વસંચાઈ, 
કૃવષ, પશુપાલન, ઉદ્યોગ-ધંધા, પકરિહનનાં સાધનો, વયાપાર, વનિાસી આકફ્કાના 
વિવિધ દરેશ, વિદરેશી આવધપતય, આકફ્કાની ભાષાઓ, તરેમનું સિરૂપ – બુશમૅન, 
બાંટ,ૂ સુડાની તથા સામી-હામી પકરિારની અનય ભાષાઓ, મુખય વયવકતતિ. આ 
સામગ્ીનરે અવધક ગમય બનાિિા આકફ્કાના જગંલી જીિોનાં 14થી િધારરે  વચત્રો 
પણ આપિામાં આવયાં છરે; બરે નકશાઓ છરે તથા કરેટલાંક રરેખાવચત્રો પણ છરે. સંપા-
દકોએ નિીનતમ સામગ્ીનરે સંક્રેપમાં લાઘિ સાથરે રજૂ કરી છરે.

પહરેલાં વનદષેશ કરિામાં આવયું છરે તરેમ આ વિશ્વકોશમાં પ્રમુખ ઘટનાઓની 
સાથરે પ્રમુખ વયવકતતિોના પકરચય પણ આપિામાં આવયા છરે. અહીં પૌરાવણક પાત્ર 
અકહરાિણ છરે તો ઇવતહાસનાં પાત્ર અકહલયાબાઈ અનરે સર સૈયદ અહમદ પણ 
છરે. ખંડ 12માં ‘સ-િગગીય યોવગક’થી ‘હિાઇટ હેંડ, એલફ્રેડ-નાથ્ક’ સુધીની માકહતી 
અહીં છરે તથા ચંદ્ર પર માનિીના વિજયથી અંતરીક્-યાત્રા સુધીની સામગ્ી આ 
ગ્ંથમાં ઉપલબધ છરે. એ કહરેિાની જરૂર નથી કરે આ કહનદીનો ગૌરિગં્થ છરે.

કહનદી વિશ્વકોશનાં અવધકરણોની ભાષા વિષરે ઘણી પરરેશાનીઓનો સામનો 
કરિો પડ્ો. વિવભન્ન વિષયોની પાકરભાવષક અનરે તકનીકી શબદાિલી વિષરે કરેટલાક 
મતભરેદ હતા. ડૉ. રઘુિીર બધા જ શબદોનરે સંસકૃત મૂળથી ગ્હણ કરિાના પક્માં 
હતા. તરેમના ‘પાકરભાવષક શબદસંગ્હ’ (બરે ખંડ) તથા ‘િૈજ્ાવનક શબદાિલી’ દ્ારા 
રૂપાવયત શબદોના પ્રયોગના પક્ધર વિદ્ાનો આ નિી શબદાિલીનો જ ઉપયોગ 
કરિાના આગ્હી હતા, તો બીજી બાજુ કરેટલાક વિદ્ાનો ભારતીય ભાષાઓમાં પ્રચ-
વલત વિદરેશી શબદોનરે જ રેમના તરેમ ગ્હણ કરી લરેિાનો આગ્હ રાખતા હતા. ભારત 
સરકારના વશક્ણ વિભાગ દ્ારા રચાયરેલી સવમવતએ આ વયથ્ક િાદ-વિિાદ પર 
પૂણ્ક વિરામ મૂકી દીધું વયિવસથત શબદ સંગ્હ પ્રકાવશત કરીનરે. એટલરે આ સિીકૃત 
શબદાિલીનો જ પ્રયોગ સિ્કત્ર કરિામાં આવયો છરે.

‘વિશ્વ જ્ાનસંકહતા’ નામ દ્ારા વિષયાધાકરત સંકલન પણ પ્રકાવશત થયાં 
છરે. ‘કહનદી વિકાસ સવમવત’ ચરેન્નઈ (મદ્રાસ) દ્ારા આ કદશામાં ઉપયોગી પગલું 
ભરિામાં આવયું છરે. સન 1967માં મદ્રાસમાં કહનદી વિકાસ સવમવતની સથાપના 
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થઈ. જ રેના દ્ારા મોટ્રુી સતયનારાયણના નરેતૃતિમાં વિષય સંબંવધત જ્ાનકોશ તૈયાર 
કરિાનું વિચારિામાં આવયું. તરેનું પ્રરેરકબળ હતું તરેલુગુ-વિશ્વકોશના 16 ખંડ. ‘વિશ્વ 
જ્ાનસંકહતા’નું બાર ખંડોમાં આયોજન થયરેલું છરે. સામાવજક વિજ્ાનના ખંડમાં 
મનોવિજ્ાન, સમાજવિજ્ાન, માનિવિજ્ાન, વશક્ણવિજ્ાન િગરેરરેની માકહતીનો 
સમાિરેશ થયરેલો છરે. તરેમાં બધા જ પ્રકારની સામગ્ીનું સંકલન ન કરતાં વિષય-
-વિશરેષની સામગ્ીનો જ સંચય કરિામાં આવયો છરે. વિશ્વકોશનો જ્ાનકોશરૂપી આ 
પ્રયોગ પણ પ્રકાવશત થઈ ગયો છરે.

ભારત સરકાર તરફથી તરેના પ્રકાશન વિભાગરે કકશોરોનરે ધયાનમાં રાખી ‘જ્ા-
નસરોિર’ નામક ગ્ંથ-શૃંખલા પ્રકાવશત કરી છરે. ‘વચલડ્રનસ એનસાઇકલોપીકડયા’થી 
પ્રરેકરત આ સવચત્ર પ્રકાશન પોતાના વિસતાર અનરે આયોજનની અમુક મયા્કદાઓનરે 
કારણરે ‘કકશોર વિશ્વકોશ’ બની શકયો નથી.

આ પ્રમાણરે આપણરે અહીં કહનદી વિશ્વકોશની ગાથાનો સંવક્પ્ત પકરચય પ્રાપ્ત 
કયયો છરે.



ગુજરાિરીમાં વિશ્વકોશપ્િૃવતિ

ચંદ્રકાનિ ટોપરીિાળા

અમરેકરકામાં ‘એનસાઇકલોપીકડયા વબ્રટાવનકા’ની મુકદ્રત 
આિૃવતિઓ પાણીના મૂલરે લોકો િરેચાણમાં કાઢી રહ્ા છરે. એનું 
કારણ માકહતીક્ાંવતનરે લીધરે માકહતીજગતમાં એની સીડી 
હોય અનરે રરેમ આિૃવતિઓ ઉપલબધ બની છરે અનરે આજના 
જ્ાનકામગારો(knowledge workers)નો માકહતી-અનુભિ (in-
fosense) હિરે એ જ રીતરે તૈયાર થઈ રહ્ો છરે, તયારરે  ગુજરાતીમાં 
મુકદ્રત થતો વિશ્વકોશ પણ બહુ થોડા સમયમાં કમ્પયૂટરના પડદરે 
પહોંચશરે એમાં શંકા નથી, પણ એ દરવમયાન ગુજરાતી ભાષામાં 
જ્ાનકોશ કરે વિશ્વકોશના પ્રારંવભક પ્રયતનોથી માંડી અદ્યતન પ્ર-
યતન સુધીનો એનો ઇવતહાસમાગ્ક જોઈ લરેિા જ રેિો છરે.

ભારતીય ભાષાસાકહતયમાં અનય સિરૂપોની જ રેમ જ્ાન-
કોશ કરે વિશ્વકોશનું સિરૂપ પણ પવશ્ચમમાંથી આિરેલું છરે. અંગ્રેજી 
શાસનની પ્રવતષ્ા પછી અિા્કચીન ભારતમાં ‘જ્ાનવિષયી સિા-
તંત્રયની આકાંક્ા’ જનમી એની સાથરે જ વિશ્વકોશ અંગરેના પ્રા-
રંવભક પ્રયતનો બંગાળી કરે મરાઠીમાં શરૂ થયરેલા. મુદ્રણની પ્રા-
રંવભક દશા, પુસતકોની અલપસંખયા, વશક્ણનો ઓછો વયાપ, 
ટાંચાં સાધનો જ રેિી મયા્કદાઓમાંથી ઊગરતાં ઊગરતાં છરેક 
19મી સદીના છરેલ્ા દાયકાના પ્રારંભરે ગુજરાતી વિશ્વકોશ અંગરે 
ચળિળ શરૂ થાય અનરે તરે પણ ગુજરાતી ભાષામાં ગુજરાતીઓ 
દ્ારા નકહ પણ તતકાલીન સમાજના ઘડતરમાં ઉતસાહપૂિ્કક 
ફાળો આપનાર પારસીઓ દ્ારા શરૂ થાય એ સિાભાવિક છરે. 

16
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માણરેકજી એદલજી િાચછા અનરે અરદરેસર ફરામજી સોલાનના સંયુકત સાહસનરે 
કારણરે ‘સિ્કવિદ્યામાળા’ નામક જ્ાનકોશનો પહરેલો ગ્ંથ 1891માં પ્રકાવશત થઈ 
શકયો પણ આ બંનરે પારસીબંધુઓના, ચાર ગ્ંથની કરરેલી પ્રકલપની કલપના પ્રમાણરે 
બાકીના ત્રણ ગ્ંથ કયારરેય બહાર આવયા નકહ. એટલરે ‘સિ્કવિદ્યામાળા’એ આપણી 
ગુજરાતી ભાષાનો પહરેલો પણ અધૂરો વિશ્વકોશ રચયો.

ગુજરાતી ભાષામાં પહરેલો પૂરો વિશ્વકોશ આપનાર તો છરે રતનજી આર. 
શરેઠના. એમણરે એનું નામ ‘જ્ાનચક્ યાનરે ગુજરાતી એનસાઇકલોપીકડયા’ રાખયું. 
શરેઠનાએ એકલરે હાથરે ‘જ્ાનચક્’ના નિ ભાગ 1899થી 1910 સુધીમાં આ્પયા. જાતરે 
બધું શોધયું અનરે બધું લખયું, જાતરે બધું ગોઠવયું અનરે એમ એમના જાતપ્રયતનથી 
એમણરે અનરેક અનરેક વિષય પર જ્ાનમાકહતી આપી. કહરેિાય છરે કરે ‘જ્ાનચક્’ 
એટલો બધો લોકવપ્રય થયો કરે એની બધી નકલો માત્ર દોઢ િષ્કમાં ખપી ગઈ હતી.

‘જ્ાનચક્’નો ઇવતહાસ એિો છરે કરે જ્ાનપ્રસારક મંડળીએ શરેઠ અરદરેસર 
સોરાબજી દસતૂર કામદીનની ઉદારતા અનરે એમના ઉતસાહનરે નજરમાં રાખીનરે 
એક ઇનામી હરીફાઈ યોજી હતી. અનરે એનરે અંગરે એ િખતના જ્ાનપ્રસારક 
મંડળીના ઓનરરી સરેક્રેટરી નસરિાનજી હીરજીભાઈ પટરેલરે જાહરેરાત કરી હતી. 
આ જાહરેરાતમાં જણાિરેલી મુદતમાં પાંચ રરેસાલા (હસતપ્રતો) મળરે છરે. એમાં મોટા 
કદનાં ત્રણ દફતરોમાં એક રરેસાલો મળરે છરે. મંડળી વનષણાતોની એક સવમવત નીમરે 
છરે અનરે આ સવમવતનો વનણ્કય આવયા પછી રરેસાલા સાથરે આિરેલું ‘સતય સબૂરી 
અંતરે જય’ એ તખલ્ુસિાળું પરબીકડયું ઉઘાડરે છરે. એમાં લખનાર તરીકરે રતનજી 
ફરામજી શરેઠનાનું નામ જાહરેર થાય છરે. મંડળી રરેસાલાનરે ‘જ્ાનચક્’નરે નામરે છાપરે છરે.

અલબતિ આ ‘જ્ાનચક્’માં જરથોસતી ધમ્ક અનરે ઇવતહાસ તથા હુન્નરિાળા 
વિષયો પર િધુ ધયાન આપિાનું િલણ રહ્ું છરે. િળી એ િખતરે હયાત લોકોનાં 
જીિનચકરત્રો ‘જ્ાનચક્’ના રરેસાલામાં હતાં એ અંગરે ‘જ્ાનચક્’ના ત્રીજા ભાગની 
પરામશ્ક સવમવતએ આપરેલો અવભપ્રાય પણ જોિા મળરે છરે. સવમવતએ કહરેલું કરે 
હયાતી ભોગિનાર આસામીઓની વજદંગીના િૃતિાનત આપિાનું કામ હિરે પછીના 
જમાનાના લરેખકોનરે માટરે રહરેિા દરેિામાં આિરે તરે ધોરણની રૂએ તરે િાસતવિક થઈ 
પડરે અનરે આિા અવભપ્રાયનરે કારણરે પછીથી બહુ જરૂરનાં એિાં જ જીિનચકરત્રો 
‘જ્ાનચક્’માં દાખલ થયાં છરે.

‘જ્ાનચક્’માં અંગ્રેજી એનસાઇકલોપીકડયામાં ન હોય એિી કહંદુસતાનનરે 
લગતી બાબતોનો સમાસ કરાયરેલો છરે. એમાં સંખયાબંધ વિષયો છરે. જીિનચકરત્રોની 
સાથરે પ્રાચીન-અિા્કચીન આયયોના દરેિતાઓ, એમની ધમ્કકથાઓ, મુસલમાન પ્રજા 
અનરે મુવસલમ ધમ્ક, જરથોસત ધમ્ક િગરેરરેનો સમાિરેશ થાય છરે. એમાં ભાષા, ગ્ંથો, 
વિદ્યા, હુન્નર, કલાકૌશલ, રમતો, તહરેિારોનો પણ પકરચય મળી રહરે છરે. અહીં 
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કોઈ પણ વિષય પર લંબાણથી લખિા કરતાં ઘણાબધા વિષયોનરે દાખલ કરિાનું 
ધયરેય િધુ રહ્ું છરે. ‘જ્ાનચક્’ ભાગ 1માં શરૂઆતના પાનામાં આવથ્કક મદદ કરનારા 
અરદરેસર સોરાબજી દસતૂર કામદીનનો ફોટો અનરે એમનું જીિનચકરત્ર આપિામાં 
આવયાં છરે. સાથરે, રતનજી શરેઠનાનો દીબાચો (પ્રસતાિના) છરે. ‘જ્ાનચક્’ અંગરે ઉદ્યમ 
કરનારાઓનરે ખાતરી છરે કરે ‘ગુજરાતી સાકહતયમાં સંખયાબંધ ગ્ંથો અનરેક વિષયના 
પ્રગટ થઈ ચૂકયા છરે પણ આજિરેર સિ્કવિદ્યા હુન્નરજ્ાનનો સામટો સંગ્હ ધરાિ-
નાર ‘જ્ાનચક્’ના ધોરણનો સંખયાબંધ બાબતોથી ભરપૂર એિો એક ગ્ંથ રચાયો 
નહોતો.’

આ પછી છરેક 1929ની આસપાસ મૂળ મરાઠીમાં 23 ગ્ંથોનો જ્ાનકોશ તૈયાર 
કરનાર શ્ીધર વયંકટરેશ કરેતકર ‘ગુજરાતી વિશ્વકોશ’ વિભાગ 1 અનરે વિભાગ 2 
પ્રકાવશત કરરે  છરે. પોતરે મરાઠી જ્ાનકોશ કરતાં ગુજરાતી વિશ્વકોશ િધારરે  સારો 
થાય એ રીતરે પુરુષાથ્ક આદરરે  છરે. આ સાહસમાં માત્ર મરાઠી જ્ાનકોશનો અનુિાદ 
ન બનરે એની કાળજી લરેિામાં આિી. આ અંગરે ભાષાનતર સવમવતઓની રચના 
કરિામાં આિી. એમાં મરાઠી જ્ાનકોશ કરતાં અનરેક જુદા લરેખો સમાિિામાં 
આવયા. કરેટલાક લરેખોમાં પુરિણીઓ જોડિામાં આિી. ભૌગોવલક લરેખોમાં છરેલ્ામાં 
છરેલ્ી માકહતીની દરકાર રાખી. અથ્કવયિસથા અનરે અિરેસતા જ રેિાં તદ્ન નિાં 
લખાણો ઉમરેરાયાં. પરંતુ આના સંપાદક કરેતકર નોંધરે છરે કરે ‘હંુ મરાઠી વસિાયની 
બીજી ભાષાના ઉતકષ્ક તરફ િળ્ો, પણ બીજી ભાષાના માણસો આ બાબતમાં 
મારી તરફ યોગય સહાનુભૂવત બતાિતા નથી. કરેટલાક ગુજરાતી સાક્રો મારા 
પર ગુસસરે થયા. તરેમના યોગય હક્ક્રેત્ર પર હંુ તરાપ મારંુ છુ ંએમ તરેમનરે લાગયું.’ 
બીજી બાજુ એમણરે આશ્વાસન માટરે ખુલાસો પણ શોધયો છરે કરે ‘ગુજરાતનું ધયાન 
સાકહતયનરે મદદ કરિા તરફ ન હતું પણ ઇવતહાસ વનમા્કણ કરિા તરફ દોરાયરેલું 
હતું. સહાનુભૂવતનો અભાિ હતો, એિું નહોતું’, આમ છતાં ‘ગુજરાતી જ્ાનકોશ’માં 
‘ઊડતી સમાલોચના’ લખતાં વિદ્યાબહરેન નીલકંઠ સપષ્ટ રીતરે ખરખરો વયકત કરરે  
છરે કરે ‘એક શરમની કહાણી છરે ગુજરાતી ભાષાનો જ્ાનકોશ એક મહારાષ્ટ ્રીય ભાઈ 
તરફથી પ્રવસદ્ધ થાય છરે.’

કરેતકરરે  પહરેલા વિભાગમાં અનરે બીજા વિભાગમાં કુલ 886 અવધકરણો આ્પયાં 
છરે અનરે બંનરે વિભાગ ‘અ’થી ‘આગાખાન’ સુધીનાં અવધકરણોનરે સમાિરે છરે. અલબ-
તિ, બીજો વિભાગ પ્રકાવશત કરિામાં વિલંબ થયો છરે એ બાબતનરે નોંધીનરે કરેતકરરે  જ રે 
વિગત આપી છરે તરે મહતિની છરે : ‘સારંુ થયું. મીઠા સતયાગ્હ પહરેલાં અસહકારનો 
લરેખ લખાવયો હોત તો અસહકારના સંપૂણ્ક વિષયનું દૃશય જગતની આંખ આગળ 
પૂરંુ થયું ન હોત.’ દુભા્કગયરે બરે વિભાગ પછી કરેતકરનો ‘ગુજરાતી જ્ાનકોશ’ આગળ 
િધી ન શકયો. બાકી બચરેલી સામગ્ી મોરારજી દરેસાઈ દ્ારા ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં 
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પહોંચરેલી પણ એનું કશું થઈ શકયું નકહ. કરેતકરનો ‘ગુજરાતી જ્ાનકોશ’ અધૂરો 
રહ્ો.

સરદાર પટરેલ યુવનિવસ્કટીએ જ્ાનકોશ કક્ાનો એક પ્રકલપ વિચારી એનરે 
વિવિધ વિષયોના ત્રીસ ગ્ંથમાં મૂકિાનો સંકલપ કયયો અનરે 1967માં એનો પહરેલો 
ગ્ંથ બહાર આવયો. આ પ્રકલપમાં િીસ ગ્ંથો માનિવિદ્યા અંગરેના અનરે દશ ગ્ંથો 
વિજ્ાન અંગરેના છરે. અહીં અલબતિ, ગંભીર વિષયોનરે આસિાદ્ય બનાિિાની નરેમ 
રખાયરેલી છરે. અહીં થોડા પકરશ્મરે રસપૂિ્કક િંચાય, વિકાસના તબક્ાઓની 
જાણકારી મળરે, જ્ાનપ્રાવપ્તની ચાિી મળરે, મૂળભૂત મૂલયો –સતયોનો પકરચય થાય 
એિું લક્ય રખાયું છરે; અનરે એમ કરિામાં જ્ાન કરેિળ માકહતી ન બનરે, વિજ્ાન કરેિળ 
વિલિરેષણ ન બનરે અનરે અનુભૂવત કરેિળ ઘટના ન બનરે એની કાળજી લરેિાયરેલી છરે. 
ઑકટોબર 1967થી એવપ્રલ 1996 સુધીમાં ‘બ્રહ્માંડદશ્કન’થી આરંભીનરે ‘લવલતક-
લા દશ્કન–2’ લગીની ત્રણ દાયકા અનરે ત્રીસ ગ્ંથોની યાત્રા પૂરી કરતી આ શ્રેણી 
વિકસતા વિશ્વનરે સિ્કસાધારણ સુવશવક્ત નાગકરકની પહોંચમાં લાિિા મથી છરે.

1975માં ‘હકર ૐ આશ્મ’ના રૂ. દશ લાખના દાનનરે આધારરે  ગુજરાત ય-ુ
વનિવસ્કટી ‘જ્ાનકોશ’નો મોટો પ્રકલપ હાથ ધરરે  છરે. પણ માત્ર ‘ગુજરાતી જ્ાનકોશ 
: પકરચયગ્ંથ : ભૂવમકા’નો એક જ ગ્ંથ ચુનીલાલ બારોટ અનરે નરહકર ભટ્ના 
સંપાદન હરેઠળ બહાર પાડી શકરે છરે. 60 વિષયો અનરે 8,000 પાનાંના વિસતાર-
માં ગુજરાત અનરે ભારતની માકહતીનો બનરે એટલો સમાિરેશ કરિા માગતું આ 
આયોજન વનષફળ ગયું.

આ રીતરે જોતાં ગુજરાતી ભાષામાં જ રે વિશ્વકોશ રચાયા છરે એના ત્રણ પ્રકાર 
જોિાય છરે. કરેટલાક શરૂ થઈનરે અધૂરા રહ્ા છરે. કરેટલાક પૂરા થયા છરે અનરે અતયારરે  
એક પ્રયતન હજી ચાલુ છરે. ‘ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ’નો ‘ગુજરાતી વિશ્વકોશ’નરે 20 
ગ્ંથોમાં પૂરો કરિાનો વનશ્ચય છરે. દરરેક ગ્ંથમાં હજાર પાનાં હશરે અનરે આ વિશ્વ-
કોશ સો જ રેટલા વિષયોનરે અનુલક્ીનરે 40,000 અવધકરણોનરે આિરી લરેશરે. આજ 
સુધીમાં એના નિ જ રેટલા ગ્ંથો પ્રકાવશત થઈ ચૂકયા છરે અનરે પહરેલા બરે ગ્ંથો તો 
પુનમુ્કદ્રણ માટરે પણ ગયા છરે.

‘ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ’ ગુજરાતી વિશ્વકોશ ઉપરાંત જ રેમ અનય પ્રકાશનની 
વયિસથા સંભાળરે છરે તરેમ આ ટ્રસટરે એક મહતિની કામગીરી પણ બજાિિા જ રેિી 
છરે. ગુજરાતમાં શાળા કરે મહાશાળાની કક્ાએ વિશ્વકોશ કઈ રીતરે િાંચિો એની 
તાલીમ અપાતી નથી. અંગ્રેજી િણા્કનુક્મમાં તો કદાચ હજી સંદભ્કગ્ંથનરે િાંચતાં 
આિડતું હશરે. પણ ગુજરાતી િણ્કક્મ-વયિસથાની બહુ ઓછાનરે જાણ છરે. કદાચ 
પુસતકમાં સૂવચ આપિાની પ્રથા પણ બહુ ઓછી છરે. અનરે ઘણાબધાનરે વિષયસૂવચ, 
ગ્ંથસૂવચ કરે લરેખકસૂવચ િાંચિાની પણ ટરેિ નથી. આના અનુસંધાનમાં જ્ાનકોશના 
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પકરચય માટરે, જ્ાનકોશના િપરાશ માટરે અનરે જ્ાનકોશના અવધકરણલરેખન અંગરે 
અિારનિાર તાલીમવશવબરો યોજાય એ મહતિનું છરે. વિશ્વકોશ બહાર પડરે અનરે 
માત્ર સંપન્ન ઘરનંુ ઘરરેણં બનરે એરેટલું જ ઇચછનીય નથી, એનું મૂલય અનરે કામગીરી 
સમજાય, એનો વયિવસથત પ્રસાર થાય એ પણ એટલું જ ઇચછનીય છરે.



શ્દ્ધા અનરે વયિસાયના સંિાદી સમનિયનરે કારણરે ગુજરાતીઓ  
વિશ્વમાં છિાઈ ગયા છરે. તરેઓએ ગુલામી કરીનરે નકહ પણ પોતાની 
શવકતથી વિશ્વમાં નામના મરેળિી છરે. માનિહૃદયમાં જ્ાનવપપાસા 
કયારરેય વછપાતી નથી. માનિી અસંતુષ્ટ છરે. એ જ રેટલો અસંતુષ્ટ રહરે 
છરે  તરેટલો જ આગળ િધરે છરે. ગુજરાતમાં ભૂકંપ આવયો છરે અનરે એ 
િરેદનાની છાયામાં આ સજ ્કન થયું છરે. શ્ીમદ્ ભગિદગીતાનું સજ ્કન 
પણ આ જ રીતરે થયું હતું. ગુજરાતી વિશ્વકોશના સજ ્કનકાય્કમાં 
જોડાયરેલા સહુ કોઈનરે પ્રણામ કરંુ છુ.ં

શ્ી વિદ્યાવનિાસ વમશ્



વિશ્વકોશ

્સંદભ્શગ્ં્થ િરરીકે
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* સંદભ્કસાધન જયકુમાર ર. શુકલ

* કલા અનરે વિશ્વકોશ અવમતાભ મકડયા

* વિજ્ાન, ટકૅનૉલૉજી અનરે વિશ્વકોશ પ્રહલાદ છ. પટરેલ

* િાવણજય અનરે વિશ્વકોશ જયવનતલાલ પો. જાની

* ગવણતશાસ્ત્ર અનરે વિશ્વકોશ વશિપ્રસાદ મ. જાની

* ભૂસતરવિદ્યા અનરે વિશ્વકોશ વગરીશભાઈ પંડ્ા

* જ્ાનવિસતરણનું સાધન બાળકૃષણ માધિરાિ મૂળરે

* વશક્ણ, સંશોધન અનરે વિશ્વકોશ રક્ા શાહ

* પત્રકારતિ અનરે વિશ્વકોશ પ્રીવત શાહ

* સિ્કસંગ્ાહક સંદભ્કગ્ંથ કુલીનચંદ્ર યાવજ્ક



્સંદભ્શ્સાધન

જ્યકુમાર ર. શુક્લ

હંુ આજીિન વિદ્યાથગી રહ્ો છુ ંતથા મારા જીિનનાં સૌથી 
િધારરે  િરસો વિદ્યાથગી તરીકરે અનરે વિદ્યાથગીઓ િચચરે વશક્ણકાય્ક 
કરિામાં િીતયાં છરે. તરેથી વિદ્યાથગીઓનરે કરેનદ્રમાં રાખીનરે વિશ્વકો-
શની આિશયકતાની િાત કરીશ. ભારતમાં પ્રાચીન સમયથી 
વિવિધ વિદ્યાઓની વક્વતજો વિસતાર પામી છરે. તક્વશલા, નાલંદા, 
વિક્મશીલા અનરે િલભી જ રેિી ઉચચવશક્ણ આપતી વિશ્વવિ-
ખયાત વિદ્યાપીઠો અનરેક વિષયોમાં તલસપશગી જ્ાન આપતી હતી. 
તરેમાં એવશયાના અનરેક દરેશોના તરેજસિી વિદ્યાથગીઓ ઉચચવશક્ણ 
મરેળિિા આિતા હતા અનરે આંતરરાષ્ટ ્રીય કક્ાના ઉતિમ અધયા-
પકો તરેઓનરે ભણાિતા હતા; તરેમ છતાં તરે સમયરે આજના જ રેટલું 
વિષય-િૈવિધય નહોતું. ઓગણીસમી સદીમાં વિષયોનું િૈવિધય 
તથા વિદ્યાનો વિસતાર જ રેટલાં િધયાં છરે એટલાં અગાઉ કદી િધયાં 
નહોતાં એમ ઇવતહાસના વિદ્યાથગી તરીકરે હંુ કહી શકંુ છુ.ં

અગાઉના વિદ્યાથગીઓ કરતાં હાલનાં બાળકો અનરે વિદ્યા-
થગીઓ કદાચ ઘણી િધારરે  વજજ્ાસાિૃવતિ ધરાિરે છરે. મારી ઉંમરના 
લાખો લોકોએ પોતાના બાળપણમાં રરે કડયો જોયો કરે સાંભળ્ો 
નહોતો, ટરેવલફોન િાપયયો નહોતો તથા વિમાન જોયું નહોતું. 
આજનો બાળક ઘરમાં રરે કડયો સાંભળરે છરે, ટરેવલવિઝન જુએ છરે, 
ફ્ીઝમાંથી ઠડંુ ં પાણી લઈનરે પીએ છરે, પરદરેશમાં િસતા કાકા 
અથિા મામા સાથરે ટરેવલફોન પર િાતચીત કરરે  છરે તથા ઉપગ્હનરે 
અિકાશમાં મોકલાતો વનહાળરે છરે. પોતાની આસપાસ ઉપલબધ 
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આ નિાં િૈવિધયપૂણ્ક સાધનો બાળકની વજજ્ાસાિૃવતિનરે જગાડરે છરે. તરેનરે િધુ નરે િધુ 
જાણિા, જ્ાન મરેળિિા પ્રોતસાકહત કરરે  છરે. તરેથી બાળકો પોતાનાં માતાવપતાનરે તથા 
દાદાદાદીનરે અનરેક એિા પ્રશ્ો પૂછરે છરે કરે તરેના જિાબ વશવક્ત માતા-વપતા પાસરે પણ 
નથી હોતા. કયારરેક જિાબ ન આિડતો હોિાથી બાળક સાથરે ગુસસરે પણ થઈ જાય 
છરે. વશક્ણનો વયાપ તથા િૈજ્ાવનક ઉપકરણોનો ઉપયોગ િધિાની સાથરે ઘરેર ઘરેર 
આ પકરવસથવત જોિા મળરે છરે. તરે સંજોગોમાં આપણરે શું કરિું જોઈએ ? બાળકના 
અનરેક અઘરા પ્રશ્ોના ઉતિરો આપણરે કયાંથી ખોળી લાિિા ? આિા સમયરે વિ-
શ્વકોશ આપણી મદદરે આિરે છરે. પરંતુ કયાં માતવપતા પોતાનાં સંતાનોનરે વિશ્વકો-
શમાંથી માકહતી મરેળિિાનું કહી શકશરે ? આજ રે કરેટલા લોકો, વશક્ણ વસિાયના 
વયિસાયો કરે નોકરી કરતા િાલીઓ, વિશ્વકોશ વિશરે માકહતગાર છરે ? હાઈસકૂલના 
વશક્કો પણ વિશ્વકોશનો ઉપયોગ કરતા નથી, તરેમાંથી શું શું મળરે અનરે તરે કરેિી રીતરે 
શોધી શકાય તરે જાણતા નથી. વિશ્વકોશ અનરે શબદકોશનો ભરેદ પણ વશવક્ત લોકોનરે 
સમજાિિાની જરૂર છરે, એમ કહંુ તો મનરે લાગરે છરે કરે આપ તરે બાબત સિીકારશો.

ગુજરાતી ભાષામાં વિશ્વકોશની રચના કરિાના પ્રયાસોનો વસલવસલાબંધ 
ઇવતહાસ પ્રોફરેસર ચંદ્રકાનત શરેઠરે સુંદર શૈલીમાં આલરેખયો છરે; પરંતુ મારરે  કહરેિું 
જોઈએ કરે વશક્ણજગતના લોકો પણ વિશ્વકોશ વિશરે અલપ માકહતી ધરાિરે છરે. 
ગુજરાતી વિશ્વકોશના વપતા સમાન ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકરરે  જ રે ભગીરથ કાય્ક હાથ 
ધયુું છરે, તરેની આિશયકતા માટરે બરેમત નથી; પરંતુ ગુજરાતની પ્રાથવમક, માધયવમક 
તથા ઉચચવશક્ણસંસથામાં ભણાિતા એકરેએક વશક્ક/વશવક્કાનરે આટલાં િષયોથી 
ગુજરાતી ભાષામાં પ્રગટ થતા વિશ્વકોશનો સંદરેશો હજી સુધી પહોંચયો નથી. ખરેડા 
વજલ્ાના એક તાલુકા-મથકની ગલસ્ક હાઈસકૂલનાં એક આચાયા્ક, એમ.એ.ની 
પરીક્ા માટરે મારી પાસરે માગ્કદશ્કન લરેિા આવયાં હતાં. તરેમનરે મેં ‘ગુજરાતી વિ-
શ્વકોશ’ની િાત કરી. તરેમનરે માટરે તરે નિા સમાચાર હતા. ગુજરાતની બધી વશક્-
ણસંસથાઓના વશક્કો વિશ્વકોશ વિશરે જાણશરે, તરેની આિશયકતા સમજીનરે તરેનો 
ઉપયોગ કરશરે તયારરે  વિશ્વકોશની ઉપરાછાપરી આિૃવતિઓ છાપિા માટરે પાંચ-દસ 
પ્રરેસની જરૂર પડશરે.

ઈ. સ. 1964માં એચ. કરે. આ્ટસ્ક કૉલરેજમાં ગ્ીસનો ઇવતહાસ ભણાિિાનું મેં 
શરૂ કયુું તયારરે  મારા સંદભ્કગ્ંથમાં ઇવતહાસકાર થુવસડાઇકડસનો ઉલ્રેખ હોિાથી 
તરેના વિશરે િગ્કમાં િધુ માકહતી આપિી મનરે જરૂરી લાગિાથી તરેની શોધ કરિા 
માંડી. તરે માકહતી મરેળિિામાં મનરે વિશ્વકોશ જ સૌથી િધારરે  ઉપયોગી થયો હતો.

ભારતની ક્ાંવતકારી ચળિળ વિશરે િગ્કમાં ભણાિતી િખતરે ગુજરાતના 
ક્ાંવતકારીઓ–મોહનલાલ કામરેશ્વર પંડ્ા અનરે નરવસંહભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટરેલ–નાં 
નામોનો ઉલ્રેખ હતો; પરંતુ િગ્કમાં જતાં અગાઉ તરેમના વિશરે મારરે  િધારરે  માકહતી 
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મરેળિિી હતી. ઘણાં પુસતકો શોધયા બાદ, તરેમના વિશરે છૂટક ઉલ્રેખો અનરે કાયયોની 
નોંધ મળ્ાં; પરંતુ કોઈ એક ઠરેકાણરેથી સંપૂણ્ક માકહતી ન મળી. િળી ગાંધીજીની 
આતમકથા મેં ન િાંચી હોત તો મોહનલાલ કામરેશ્વર પંડ્ા ‘ડુગંળીચોર’ કરેમ 
કહરેિાયા, એ જાણિાનું મનરે અિશય અઘરંુ પડત.

કૉલકતાની ઇવનસટટ્યૂટ ઑવ્ કહસટૉકરકલ સટડીઝ તરફથી ‘કડક્નરી ઑવ્ 
નૅશનલ બાયૉગ્ાફી’ના ગ્ંથો પ્રગટ થયા છરે. તરે સંસથાએ મનરે લક્મીદાસ રિજી 
તરેરસીના જીિન અનરે કાયયો વિશરે લખિાનું કામ સોં્પયું. તરે કામ સોંપાયું તયારરે  જ મેં 
તરેરસીનું નામ સાંભળ્ું. તરેઓ ગુજરાતના કયા પ્રદરેશના હતા તરે પણ હંુ જાણતો ન 
હતો. સદનસીબરે મારી કૉલરેજમાં એિા સમથ્ક અધયાપકો હતા, કરે જ રેમનરે મૂંઝિતા 
પ્રશ્ો પૂછી શકાય; અનરે તરેઓ તરેના વિશરે સારી રીતરે સમજાિરે. સદગત નગીનદાસ 
પારરેખ તરેરસી વિશરે જાણતા હતા. તરેમના વિશરે િધુ માકહતી કયાંથી મળશરે એનું 
માગ્કદશ્કન પણ એમણરે મનરે આ્પયું.

આ ઉપરાંત જગતના ઇવતહાસનું પુસતક લખતી િખતરે જૉન વિવકલફ, જૉન 
હસ, ઇરરેઝમસ જ રેિા યુરોપના ધમ્કસુધારકો તથા રૂસો અનરે િૉલટરેર જ રેિા લરેખકો 
વિશરે આધારભૂત માકહતી મરેળિિાનો મારો મુખય સ્ોત એનસાઇકલોપીકડયા જ હતો.

આિા અનુભિો મારી જ રેમ અનરેક અધયાપકોનરે થતા હશરે. ગુજરાતની એક 
પ્રવતવષ્ત કૉલરેજમાં તથા પ્રબુદ્ધ અધયાપકો સાથરે કામ કરિાનો અમૂલય અિસર 
પ્રાપ્ત થિાથી મનરે વિશ્વકોશનો ઉપયોગ કરિાની ટરેિ પડી. તરેથી હંુ ચોક્સપણરે 
માનતો થયો છુ ં કરે વિદ્યાથગીઓ તથા બધા વશક્કોએ વિશ્વકોશ િાપરિાની ટરેિ 
પાડિી જોઈએ. 



ક્લા અને વિશ્વકોશ

અવમિાભ મક્ડ્યા

કલા એટલરે શું ? કલા અનરે વિશ્વકોશ િચચરે શો સંબંધ ?

કલા ચાક્ુષ દૃશયસંચાર છરે. વિશ્વકોશ કોઈ નરે કોઈ શાવબદક 
ભાષામાં લખરેલો-છાપરેલો ગ્ંથ હોય છરે; છતાં, અમુક પ્રકારના 
ખયાલોની સમજ ચાક્ુષ દૃશયસંચાર િગર શકય નથી. કયું સથળ 
કયાં આવયું તરે દશા્કિિા શબદો ઉપરાંત નકશો િધુ ઉપયોગી 
બનરે. ભૂતકાળમાં થઈ ગયરેલી કરે જીિતી કોઈ પણ વયવકતના 
ચકરત્ર-વચત્રણમાં તરે વયવકતનો ફોટાગ્ાફ તરે વયવકતની લાક્વણક-
તાઓ ઉપસાિિામાં મદદગાર થાય જ છરે. વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉ-
લૉજીનાં પાસાં સમજાિિા આકૃવતઓ અનરે ફોટોગ્ાફ અવનિાય્ક 
બનરે છરે. આકૃવતથી સમજાિતાં ગરેરસમજ અનરે ગોટાળા ઊભાં 
થતાં અટકરે છરે, લખાણ સપષ્ટ બનરે છરે, તરે એકિાકયતા પામરે છરે 
અનરે સૌથી મોટો ફાયદો તો એ છરે કરે આકૃવતના ટરેકાથી ઓછાં 
િાકયો િડરે તરેનરે સમજાિી શકાય છરે; કારણ કરે માકહતીસંચારનો 
ઘણો મોટો ભાર તો આકૃવત-વચત્ર કરે ફોટોગ્ાફરે ઉઠાિી લીધો હોય 
છરે. આમ, વિશ્વકોશમાં માકહતીના સંચારમાં િપરાતા ‘વિઝયુઅ-
લસ’ એ શોભાનાં  લટકવણયાં  તો  નથી જ, પણ માકહતીસંચારનું 
એક મહતિનું અંગ છરે. આ થઈ િાત વિષયોનરે સમજાિિા માટરે 
આકૃવતના સિરૂપમાં કલાના ઉપયોગની.

હિરે કલા એક વિષય તરીકરે વિશ્વકોશમાં કરેિી રીતરે સમાિરેશ 
પામરે એ જોઈએ. વિજ્ાનની વિવિધ શાખાઓની જ રેમ કલાની 
વશલપ, વચત્ર અનરે સથાપતય – એ ત્રણ શાખાનાં અવધકરણો 
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સમાિરેશ પામરે. આ અવધકરણોનાં ત્રણ જૂથ પાડી શકાય :

1. વિવશષ્ટ િાદ, શૈલી, ખયાલ, ચળિળ કરે વિચારસરણીનરે લગતાં અવધકર-
ણો; દા.ત., ‘બંગાળ-શૈલીની કલા’.

2. વિવશષ્ટ કલાકૃવતનરે લગતાં અવધકરણો; દા.ત., વશલપ, ‘સાંથાલ કુટુબં’.

3. વિવશષ્ટ કલાકારનરે લગતાં અવધકરણો; દા.ત. ‘રામકકંકર બઈજ’.

કલાના વિષયમાં પણ દૃશય-ટરેકા િગર િાત કરિી એ અંધજનનરે તાજમહરેલ 
બતાિિા બરાબર અથિા બહરેરાનરે સંગીત સંભળાિિા બરાબર છરે. તરેથી કલાકૃવત 
છાપીનરે જ કલાની િાત કરી શકાય છરે અનરે તો જ િાચક સમજી શકરે કરે કયો શબદ 
કયાં લાગુ પડરે છરે. અધધર િાતો કરિામાં નથી આિી તરેની પ્રતીવત પણ તરેથી થશરે.

છાપરેલી કલાકૃવત જો સુમુકદ્રત હોય તો વિશ્વકોશનાં પાનાં ઉથલાિી રહરેલા 
સંભવિત િાચકનરે તરે અવધકરણ િાંચિા પ્રરેકરત કરી શકશરે. િાચકો જો આ રસતરે 
મરેળિી શકાતા હોય તો તરે પણ ખોટુ ંનથી. આ માટરે હાલમાં ઉપલબધ વિકવસત 
મુદ્રણકલાનો ઉપયોગ થાય છરે.
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પ્હ્લાદ છ. પટે્લ

િીસમી સદીમાં િૈવશ્વક સતરરે  શુદ્ધ (સૈદ્ધાંવતક) વિજ્ાનરે અનરે 
પકરણામરે ટકૅનૉલૉજીએ અભૂતપૂિ્ક વિકાસ સાધયો છરે. વિજ્ાન 
અનરે ટકૅનૉલૉજીના વિકાસનરે લીધરે માણસની જીિનશૈલી અનરે 
સામાવજક અવભગમ પણ બદલાયાં છરે. ઇલરેકટ્રૉવનકસ, અિકાશ-
-સંશોધન, પરમાણ-ઊજા્ક અનરે કમ્પયૂટરના આ િત્કમાન યુગમાં 
જ્ાન અનરે માકહતીના ઢગલા થિા લાગયા છરે. આજનું જ્ાન કરે 
માકહતી આિતી કાલરે જૂનાં થઈ જાય છરે અનરે િષ્ક-ગાળામાં તો 
કાલગ્સત બની જાય છરે.

ભારતરે આઝાદી મરેળવયાનરે પચાસ િષ્ક પૂરાં કયાું છરે. 
ભારતરે પણ પરમાણ-ઊજા્ક, અિકાશ-સંશોધન, તબીબી અનરે કૃ-
વષ-વિકાસના ક્રેત્રરે પ્રશંસનીય પ્રગવત કરી છરે. સમુવચત િૈજ્ાવનક 
વિકાસનરે કારણરે આજ રે સામાવજક અનરે િૈયવકતક જીિનમાં ઘણાં 
પકરિત્કનો થયાં છરે. રસિૈવિધયનરે અનુરૂપ લોકોમાં નિું નિું 
જાણિાની વજજ્ાસા ઉતકટ બનતી જાય છરે.

કોઈ પણ દરેશનરે પોતાની આગિી ટકૅનૉલૉજી હોઈ શકરે 
છરે, પણ પોતાનું વિજ્ાન હોતું નથી. વિજ્ાનનરે સીમાડા હોતા 
નથી. વિજ્ાનજનય ટકૅનૉલૉજીના કારણરે ઔદ્યોવગક વિકાસ થયો; 
ઔદ્યોવગક વિકાસથી આવથ્કક, સામાવજક અનરે શૈક્વણક વિકાસ 
થયો. આ સિાુંગી વિકાસ સાથરે જ્ાનનો વિસફોટ થયો. આથી 
સમય સાથરે તાલ વમલાિિા માણસરે કોઈ નરે કોઈ રીતરે જ્ાન પ્રાપ્ત 
કરિું જ રહ્ું.
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બીજી બાજુ વિજ્ાન સતત પકરિત્કનશીલ રહ્ું છરે. વિજ્ાનનાં રહસયો જાણિાનો 
એકમાત્ર રસતો સંશોધન છરે. રહસયોનાં ઉકરેલ, હકીકતો અનરે માકહતીઓના ભંડાર 
સંવચત કરી રાખિા એ વિજ્ાનની ખૂબી નથી; પણ વિજ્ાન તો જુદી જુદી કડીઓનરે 
જોડિાનું અનરે સંિાકદતા શોધી કાઢિાનું કાય્ક કરરે  છરે. અંવતમ વિલિરેષણમાં વિજ્ાન 
પણ બીજાં માનિીય ક્રેત્રોની જ રેમ મૂલયોના વનણ્કય ઉપર આિરે છરે. આ રીતરે જ રેમ વિ-
જ્ાનનરે દરેશના સીમાડા નડતા નથી તરેમ વભન્ન વભન્ન વિજ્ાનો અનરે માનિ-વિદ્યાઓ 
િચચરે પણ જ્ાન એકરૂપ થતાં સીમાડા લુપ્ત થાય છરે. આથી માણસ સાથરે સંલગ્ન 
એિાં તમામ ક્રેત્રો સાથરે સંબંધ સથાવપત કરિાનું આિશયક બની રહરે છરે.

વિજ્ાનમાં ભૌવતક અનરે પ્રાકૃવતક હકીકતો, પ્રાયોવગક પકરણામોનું અિલોકન, 
તરેમનાં સંકલન અનરે પૃથક્રણ તો ખરાં જ. ઘટનાઓના માત્ર બાહ્ અિલોકનથી 
અનુભૂવત થતી નથી. જ્ાનની અનુભૂવત એ ઘણી મોટી બાબત છરે એટલરે વિજ્ાનનાં 
રહસયો, પકરણામો અનરે વિકાસથી સમાજનરે અિગત કરાિિો રહ્ો.

ગુજરાતી વિશ્વકોશ નીચરેનું લક્ય રાખીનરે કાય્ક કરરે  છરે :

કોઈ પણ વિદ્યાશાખાનું જ્ાન કરે માકહતી હોય, પણ તરે સમાજના છરેિાડરે રહરેલા 
સામાનય માણસનરે ઉપલબધ થિાં જોઈએ. જ્ાન અનરે માકહતીનરે તયાં સુધી પહોંચાડ-
િાના ઘણા રસતા છરે; જ રેમ કરે, િત્કમાનપત્રો, રરે કડયો, ટીિી, ઇનટરનરેટ, ટરેલનરેટ િગરેરરે .  
આિાં ઇલરેકટ્રૉવનક માધયમોનરે કારણરે ભારત અનરે અમરેકરકા કરે કોઈ અનય દરેશ િચચરે 
અંતર રહ્ું નથી.

શું આિાં અદ્યતન ઇલરેકટ્રૉવનક માધયમો સિ્કત્ર સુલભ છરે ? સામાનય માણસનરે 
આવથ્કક રીતરે પરિડરે તરેમ છરે ? કોઈ પણ ભણરેલી કરે અભણ વયવકત રોકટોક વિના 
આ સુવિધાઓ સુધી પહોંચી શકરે છરે ? ભારતના સામાનય નાગકરકનરે નજર સમક્ 
રાખતાં આ બધા સિાલોના ઉતિરો ઉતસાહજનક નથી.

આ સિાલોનો અંશત: ઉકરેલ કરે વિકલપ ગુજરાતી વિશ્વકોશ બની શકરે તરેમ છરે.

ભૌવતક, પ્રાકૃવતક, જિૈ, સામાવજક અનરે માનિીય તથા અનય વિદ્યાશાખા-
ઓના જ્ાનનરે વિશ્વકોશ ગુજરાતી ભાષામાં રજૂ કરરે  છરે. ગુજરાતી ભાષા આ વિ-
શ્વકોશની એક વિવશષ્ટતા છરે. ગુજરાતી ભાષાનું સામાનય જ્ાન ધરાિનાર વયવકત 
પણ આ કોશનો સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકરે છરે. અનરે જ રે આની વિવશષ્ટતા છરે 
તરે આની એક મયા્કદા પણ બનરે છરે નરે તરે એ રીતરે કરે ગુજરાતી ભાષા ન જાણનાર 
વયવકત આનો ઉપયોગ કરી શકતી નથી.

વિજ્ાનનાં વિશ્વસનીય પાઠ્યપુસતકો, સંદભ્કગ્ંથો અનરે અનય જરૂરી સાકહતય 
અંગ્રેજી ભાષામાં જ ઉપલબધ છરે. વિશ્વસતરરે  વિજ્ાનનાં તમામ ક્રેત્રોમાં થતા 
સંશોધનની છરેલ્ી માકહતી ખાસ કરીનરે અંગ્રેજી, જમ્કન, રવશયન, જાપાની, ચીની, 
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ફ્રેનચ િગરેરરે  ભાષાઓમાં ઉપલબધ છરે. જ્ાન-વિજ્ાન તો માતૃભાષા દ્ારા જ સર-
ળતાથી ગ્હણ કરી શકાય છરે અનરે એટલી જ સરળતાથી અવભવયકત પણ કરી 
શકાય છરે. માટરે વિજ્ાનના આ સંદભ્કમાં વિશ્વકોશનું મહતિ ઘણં છરે. અહીં વિજ્ાનનાં 
વસદ્ધાંતો, માકહતીઓ, સંશોધનો િગરેરરેનરે ગુજરાતી ભાષામાં રજૂ કરિામાં આવયાં 
છરે. ગુજરાતી વિશ્વકોશ, વિજ્ાનક્રેત્રરે, અમુક અંશરે પાઠ્યપુસતકનું તો મહદંશરે સંદ-
ભ્કગ્ંથનું કાય્ક કરરે  છરે. વિજ્ાનની તમામ વિદ્યાશાખાઓનો આ વિશ્વકોશમાં સમાિરેશ 
કરિામાં આવયો છરે. શકય તરેટલી િધારરે  ચોક્સ અનરે અદ્યતન માકહતી આમાં 
આપીનરે આનરે વિશ્વસનીય બનાિિાના પ્રામાવણક પ્રયતનો કરિામાં આવયા છરે; આમ 
છતાં કયાંક કોઈ મયા્કદાએ ભાગ ભજવયો હોય એિું પણ બનરે.

કરેટલાક વિશ્વકોશનરે તરેમની પોતાની આગિી લાક્વણકતા હોય છરે; જ રેમ કરે, 
‘િલડ્ક બુક એનસાઇકલોપીકડયા’માં વિજ્ાનનાં વસદ્ધાંતો, સંશોધનો અનરે અદ્યતન 
સામગ્ી ગવણતનો ઉપયોગ કયા્ક વસિાય આપરેલી છરે. એટલરે જ રેનરે ગવણતનું જ્ાન 
નથી તરેિી વયવકત પણ તરેનો સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકરે છરે. પ્રાથવમક અનરે 
માધયવમક કક્ાના વિદ્યાથગીઓ, વશક્કો, ગ્ંથપાલો, વયાિસાવયકો તરેનો ઉપયોગ 
સરળતાથી કરી શકરે એ હરેતુથી તરે તૈયાર કરરેલ છરે. જ રે અવધકરણ િાંચિામાં આિરે 
છરે તરે િાચકમાં વિષય પરતિરે રસ જાગ્ત કરરે  છરે, તરેનામાં વજજ્ાસા જગાિરે છરે અનરે 
વિષયમાં ઊંડા ઊતરિા પ્રરેરરે  છરે.

વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીના ‘મરેક્-ગ્ો કહલ એનસાઇકલોપીકડયા’માં આધુવનક 
ગવણતના ઉપયોગ સાથરે વસદ્ધાંતો, હકીકતો અનરે માકહતી રજૂ કયાું છરે. તરે વિદ્યા-
થગીઓ, વશક્કો તથા વયાિસાવયકોનરે શૈક્વણક અનરે સંશોધનસામગ્ી પૂરી પાડરે છરે. 
તરેમાં ભૌવતક, જિૈ અનરે પ્રાકૃવતક વિજ્ાનોનો સમાિરેશ કરિામાં આવયો છરે. આ ગ્ંથ 
િાચકની સંશોધનિૃવતિનરે ઉતિરેવજત કરી શકરે તરેમ છરે. વિજ્ાનના કોઈ પણ વિષયની 
વિસતૃત વિગતો તરેમાં આપિામાં આિી છરે. આ સાથરે ‘એનસાઇકલોપીકડયા વબ્રટાવન-
કા’ તથા અમરેકરકાનાનો પણ ઉલ્રેખ કરી  શકાય.

‘ગુજરાતી વિશ્વકોશ’, વિજ્ાનના સંદભ્કમાં, ‘િલડ્ક બુક’ અનરે ‘મરેક્-ગ્ો કહલ 
એનસાઇકલોપીકડયા’ – એમ બંનરેનાં લક્ણો ધરાિરે છરે. ‘ગુજરાતી વિશ્વકોશ’ 
સામાનય િાચકમાં રસ જાગ્ત કરરે  છરે; અનય અવધકરણો િાંચિા પ્રરેરરે  છરે (જ રેમ કરે, 
ખગોળ, બ્રહ્માંડ-વિજ્ાન િગરેરરે ). િાચકોનરે તરેમના મનગમતા વિષયમાં િધુ ઊંડા 
ઊતરિા પ્રરેરરે  છરે; પકરણામરે આિા વિવશષ્ટ િાચકનરે સંશોધનની કોઈ કદશા પણ 
મળી રહરે તરેમ છરે, જ રેમ કરે, નયૂવકલયર ઊજા્ક, કમ્પયૂટર, ડી.એન.એ., અિપરમાણ-
-કણો િગરેરરે .

ગુજરાતી વિશ્વકોશમાં વિજ્ાનનાં અવધકરણો રજૂ કરિા માટરે પાકરભાવષક 
શબદોની ઘણી મુશકરેલી છરે. િાચક સરળતાથી સમજી શકરે તરે માટરે લોકવપ્રય શબદોનો 
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ઉપયોગ કરતાં કયારરેક વિજ્ાનના તતિનરે નુકસાન થાય છરે.

કરેટલાક પાકરભાવષક શબદો િધુ પડતા ભદ્રંભદ્રીય લાગરે તયાં અંગ્રેજી શબદ 
િાપરિાનું ઉવચત સમજિામાં આવયું છરે.

વિજ્ાનના વિષયોનરે ગુજરાતી ભાષામાં રજૂ કરી ‘ગુજરાતી વિશ્વકોશરે’ 
ગુજરાતી ભાષાનરે િધુ સમૃદ્ધ કરિાનો નોંધપાત્ર પ્રયાસ કયયો છરે. ખુશીની િાત 
છરે કરે તમામ અવધકરણોનાં 40 % અવધકરણો શુદ્ધ અનરે પ્રયુકત વિજ્ાનનાં છરે. 
ઉપરાંત વિજ્ાનના કરેટલાક વયાવપ્તલરેખો સિ્કગ્ાહી પુવસતકાની ગરજ સારરે  તરેિા છરે. 
વિજ્ાનની ગુજરાતી ભાષામાં સચોટ, અસરકારક અનરે ભાિિાહી રજૂઆત માટરે 
‘ગુજરાતી વિશ્વકોશ’ એક અમૂલય માધયમ બની રહરે તરેમ છરે. અતયારરે  વિજ્ાન માટરે 
ગુજરાતી ભાષામાં અદ્યતન સંદભ્ક અનરે સંશોધનસાકહતય અપ્રા્પય છરે તયારરે  વિજ્ા-
નરવસકો માટરે ‘ગુજરાતી વિશ્વકોશ’ દીિાદાંડી બની રહરે તરેમ છરે.

એક તરફ પરમાણની અંદર નયૂવકલયસ, નયૂવકલયસની અંદર નયૂટ્રૉન અનરે 
પ્રોટૉન, નયૂટ્રૉન અનરે પ્રોટૉનની અંદર કિાકસ્ક (quarks), કિાકસ્કની અંદર પણ 
અવત સૂક્મ કણ વપ્રયૉનસ – આ રીતરે વિજ્ાન અવતસૂક્મતાની કદશામાં આગળ િધી 
રહ્ું છરે; તો બીજી તરફ પૃથિી, સૂય્કમંડળ, તારાગુચછ, તારાવિશ્વ અનરે બ્રહ્માંડનાં 
રહસયો જાણિાના પડકારો ઝીલતું વિજ્ાન પ્રગવતકૂચ કરી રહ્ું છરે. અવતસૂક્મ 
જગતથી અવતસથૂળ જગત િચચરેની ઇવતહાસકથા અનરે વિકાસગાથાનરે ‘ગુજરાતી 
વિશ્વકોશ’ આિરી લરે છરે; તરે સંદભ્કમાં વિશ્વકોશ િાચકનરે કિાકસ્કથી કૉસમૉલોજીની 
સફર કરિા પ્રરેરરે  છરે.
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જ્યવનિ્લા્લ પો. જાનરી

બુવદ્ધબળ, બાહુબળ અનરે વિતિબળ માનિજીિનમાં પાયાનાં 
પકરબળો છરે. આય્કસંસકૃવતમાં પણ કમા્કનુસાર, બ્રાહ્મણ, ક્વત્રય 
અનરે િૈશય અનુક્મરે આ ત્રણ પ્રકારનાં પકરબળોનાં પ્રતીક છરે.

આપણં જીિન સુવિધાયુકત બનાિિા માટરે અનરેક પ્રકારના 
માલસામાનનું ઉતપાદન અનરે વિતરણ આિશયક છરે. વિતિબળ 
એટલરે નાણાંના ઉપયોગ વિના તરે શકય નથી. આમ ત્રણ પકર-
બળોમાંના એક પકરબળ વિતિ/નાણાં અંગરે િાવણજય વિષયમાં 
વિચારણા કરિામાં આિરે છરે. આધુવનક સમયમાં નાણાં અનરે 
િાવણજયની વક્વતજોનું સતત વિસતરણ થઈ રહ્ું છરે તરેનરે અન-ુ
લક્ીનરે માલનું ઉતપાદન કરતાં કારખાનાંનું સંચાલન, માલની 
પડતર કકંમતની ગણતરી, પડતર કકંમત ઘટાડિાનો પ્રયતન, કહ-
સાબકકતાબની જાળિણી, તરેમનું અનિરેષણ (audit), િાવણજય 
સાથરે સંકળાયરેલા જુદા જુદા કાયદાઓ(mercantile laws)
ની માકહતી, બૅવનકંગ, િીમાઉદ્યોગ, કરિરેરાની જાણકારી િગરેરરે  
અંગરેનાં અવધકરણોનો િાવણજય વિષયમાં સમાિરેશ થાય છરે. વિ-
શ્વકોશમાં સમાવિષ્ટ આ અવધકરણો ઉદ્યોગપવતઓ અનરે વયા-
પારીઓ માટરે તરેમની દૈવનક પ્રિૃવતિઓમાં વન:શંક ઉપયોગી છરે. તરે 
ઉપરાંત બૅવનકંગ ઉપરનાં અવધકરણો જ રેિાં કરે ચરેક, સરેવિંગ બૅનક 
ખાતું, બૅનક ઓિરડ્રાફટ, કડમાનડ ડ્રાફટ અનરે ટ્રાિરેલસ્ક ચરેક. િીમા 
ઉદ્યોગ ઉપરનાં અવધકરણો જ રેિાં કરે જીિનિીમો, આિકિરેરો, 
આિકનું પત્રક (return of income), િરેચાણિરેરો, જકાતિરેરો, 

20
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ઑકટ્રોય જ રેિાં સામાનય જનસમૂહનરે પોતાના અવધકારો અનરે જિાબદારી સમ-
જિામાં ઘણાં ઉપયોગી નીિડરે છરે. આમ વિશ્વકોશમાં સમાવિષ્ટ િાવણજય અંગરેનાં 
અવધકરણો ઉદ્યોગપવતઓ અનરે વયાપારીઓ માટરે માકહતીસભર સાકહતય અનરે 
સામાનય જનસમૂહ માટરે રોજબરોજમાં ઉપયોગી સાકહતય એમ બંનરે પ્રકારની 
ભૂવમકાઓ ભજિરે છરે.

મોટા ઉદ્યોગો પોતાનાં આગિાં સંશોધન અનરે વિકાસ વિભાગો (Research 
and Development Departments) વનભાિતા હોય છરે અનરે સંશોધનનો 
ઉપયોગ પોતાના ઉતપાદનની કાય્કક્મતા સુધારિા માટરે કરરે  છરે તરેથી આિકિરેરા 
અવધવનયમ 1961 અનુસાર તરેમની આિકની ગણતરી કરિા માટરે સંશોધન અનરે 
વિકાસ વિભાગમાં કરરેલો ખચ્ક બાદ આપિામાં આિરે છરે. મધયમ અનરે લઘુ ઉદ્યોગો 
તથા વિક્રેતાઓ પોતાના ખચષે આગિું સંશોધન કરિા માટરે આવથ્કક રીતરે સશકત 
હોતા નથી તરેથી સરકારશ્ીએ આિકિરેરા અવધવનયમમાં પ્રબંધ કયયો છરે કરે ધંધાની 
આિકમાંથી સંશોધન કરતી સંસથાનરે આપરેલી દાનની રકમ કરપાત્ર આિક નક્ી 
કરિા માટરે પૂરરેપૂરી (100 ટકા) બાદ આપિામાં આિશરે. વિશ્વકોશ તૈયાર કરિો 
તરે સંશોધનકાય્ક છરે તરેમ સરકારશ્ીએ સિીકારરેલું છરે, કારણ કરે પોતપોતાના ક્રેત્રમાં 
અનુભિી તજજ્ો દ્ારા વિષયના મૂળ સુધી પહોંચીનરે, વિગતોનો અભયાસ કરીનરે 
અનરે વયિવસથત અનિરેષણ કરીનરે વિશ્વકોશ તૈયાર કરિામાં આિરે છરે. ઉદ્યોગપવતઓ 
તથા વિક્રેતાઓ વિશ્વકોશમાં િૈજ્ાવનક રીતરે એકવત્રત કરરેલી માકહતીનો ઉપયોગ 
કરીનરે પોતાની ઉતપાદનક્મતા અનરે વિતરણવયિસથા કાય્કદક્ બનાિી શકરે છરે તથા 
વિશ્વકોશ સંસથાનરે આપરેલી દાનની રકમ આિકની ગણતરી કરિામાં મજરરે  મરેળિી 
શકરે છરે.
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વશિપ્્સાદ મવિશંકર જાનરી

વિશ્વકોશ એટલરે વિશ્વની વિદ્યાનો કોશ. તરેમાં જ્ાનવિજ્ાન-
ની તમામ શાખાઓ અંગરેની માકહતી એક જ ગ્ંથમાં કરે ગ્ંથશ્રે-
ણીમાં એકવત્રત સિરૂપરે મળરે છરે. જ્ાનવિજ્ાનની શાખા-પ્રશાખાઓ 
અંગરેની અદ્યતન માકહતી સંવક્પ્ત અનરે અવધકૃત સિરૂપમાં તરેમાં 
રજૂ કરિામાં આિરે છરે. વિશ્વકોશમાં વિષય અનરે તરેના ઘટકોની 
વનષકષ્કરૂપ માકહતી આપિામાં આિરે છરે. વિષયના તમામ ઘટકો 
વિશરેનું પ્રાથવમક જ્ાન, વિષયના સંબંવધત વિષયો અંગરેનું જ્ાન, 
તરેની શાખા-પ્રશાખાઓનું જ્ાન આપિામાં આિરે છરે. વિશ્વ-
કોશ તતકાળ માકહતી આપતો સંદભ્કગ્ંથ છરે. િાચકની રુવચના 
વિષય પરતિરેની વજજ્ાસા સંતોષી તરેની સાથરે સંકળાયરેલી અનય 
બાબતો અનરે અનય વિષયો અંગરેની દૃવષ્ટ ખીલિિાનું જ્ાનસાધન 
છરે. બૃહદ્ શબદકોશમાં શબદના અથ્ક, તરેની ઉતપવતિ, શબદના 
વિવિધ અથયોનું વનદશ્કન કરતાં દૃષ્ટાંતો, રૂકઢપ્રયોગો િગરેરરે  હોય 
છરે (દા.ત., ભગિદગોમંડલ). વિશ્વકોશ આિા શબદકોશથી કંઈક 
વિશરેષ છરે, છતાં તરે વિસતૃત વિિરેચનાતમક શોધવનબંધ નથી. 
તરેમાંથી સંદભ્ક સિરૂપરે મરેળિરેલી માકહતી અનરે જ્ાન, િાચકનરે શો-
ધવનબંધ લખિામાં મદદરૂપ જરૂર થઈ શકરે. મતમતાંતરો હોય 
તયારરે  કોઈ મત તરફ પક્પાત બતાવયા વસિાય તરેનું વનષપક્ 
વનરૂપણ તટસથ રૂપરે વિશ્વકોશમાં રજૂ કરિામાં આિરે છરે. તરેમાં 
વિષયના પ્રતયરેક પાસાનું સિચછ, સંવક્પ્ત અનરે યથાથ્ક વનરૂપણ 
કરિામાં આિરે છરે. વિષય અંગરે રજૂ કરરેલી હકીકતની બાબતમાં 
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પુનરુવકત, અલપોવકત કરે અતયુવકતનરે તરેમાં અિકાશ નથી. પરંતુ તરેમાં વિષયની 
યથાતથ રજૂઆત જ અવભપ્રરેત છરે.

એક જ વિષયની વિગતિાર માકહતી આપતા કોશ, પ્રકરણિાર વિવિધ 
વિષયોની માકહતી આપતા કોશ અનરે સિ્કસંગ્ાહક વિશ્વકોશ (general 
encyclopaedia) – આમ વિશ્વકોશના મુખય ત્રણ પ્રકારો છરે. એનસાઇકલોપીકડ-
યા વબ્રટાવનકા અનરે ગુજરાતી વિશ્વકોશનરે સિ્કસંગ્ાહક સિરૂપના વિશ્વકોશ ગણી 
શકાય. અહીં બધા વિષયોનાં અવધકરણ એકત્ર કરી અકારાકદ ક્મમાં ગોઠિી 
મૂકિામાં આિરે છરે. વિષયોની માકહતી વિવિધ પ્રકારનાં અવધકરણો દ્ારા વિશ્વકોશમાં 
મૂકિામાં આિરે છરે. વિષયનરે સરળ, સંવક્પ્ત અનરે સામાનયજન (layman) સમજી 
શકરે તરેિી ભાષામાં રજૂ કરતાં ટૂકંાં અવધકરણો; વિષય અંગરે વિગતિાર જાણિા 
ઇચછતા વજજ્ાસુઓ, વિદ્યાથગીઓ અનરે અભયાસીઓ માટરેનાં િૈવિધયિાળાં માકહતી-
પ્રધાન અવધકરણો અનરે વિષય અંગરેની સિ્કક્રેત્રીય માકહતી અનરે જરૂરી ટરેવકનકલ 
માકહતીપ્રચુર વયાવપ્તલરેખો – આિા ત્રણરે પ્રકારનાં અવધકરણોનરે વિષયના સિરૂપ 
અનરે મહતિનરે અનુલક્ીનરે રચરેલો વિશ્વકોશ સિ્કસંગ્ાહક વિશ્વકોશ (everyman 
encyclopaedia) બનરે છરે. તરે દરરેક કક્ાના માણસ માટરે સંદભ્કગ્ંથ બનિાની ક્મતા 
અનરે ઉપયોવગતા ધરાિરે છરે.
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માણસમાં અનરેક સહજિૃવતિઓ (instincts) હોય છરે, કુતૂહલિૃવતિ (curiosity) 
તરેમાંની એક છરે. માણસ આસપાસના સમાજ, િાતાિરણ, રીતકરિાજો, રોજબરો-
જની ઘટનાઓ, િૈજ્ાવનક ઉપકરણોનો ઉપયોગ, વયવકતઓનાં િાણી, િત્કન અનરે 
વયિહારમાંથી ઘણં ગ્હણ કરરે  છરે, નિું શીખરે છરે. તરેમાંથી વિશરેષ જાણિાની ઇચછા 
તરેનરે થાય છરે. વજજ્ાસા સંતોષિા તરે પોતાના સહાધયાયીઓ, વમત્રો, કુટુબંના સભયો, 
િડીલો અનરે વશક્કો પાસરેથી માકહતી મરેળિરે છરે છતાં તરેના મનમાં રહી ગયરેલ 
કુતૂહલ અનરે શંકાનું સમાધાન શોધિા જ્ાનપ્રાવપ્તનાં અનય સાધનો તરફ તરે િળરે છરે.

પુસતકાલયમાં િાંચન દ્ારા અનરે રરે કડયો, ટરેવલવિઝન જ રેિાં દૃશયશ્ાવય સાધનો 
દ્ારા વિશરેષ માકહતી મરેળિિા પ્રયતન કરરે  છરે. પુસતકાલયમાં િાચન કરતાં તરેના કુતૂ-
હલનરે સંતોષતાં વિવિધ વિષયનાં વિવિધ પ્રકારનાં પુસતકો, સામવયકો િગરેરરે  જોિાની 
તરેનરે ટરેિ પડરે છરે. પુસતકાલય સમૃદ્ધ હોય તો કદાચ સંદભ્ક તરીકરે વિશ્વકોશ જોિાની 
પણ તરેનરે તક મળરે છરે. વિશ્વકોશનરે સંદભ્કગ્ંથ તરીકરે જોતાં જોતાં પોતાનાં કુતૂહલ 
અનરે રુવચના વિષયનો અભયાસ કરિા ઉપરાંત તરે વિષય સાથરે સંકળાયરેલા વિષયો 
અંગરે પણ જાણકારી મરેળિરે છરે; વિષયની શાખા, ઉપશાખાઓ, તરેની ઉપયુકતતા 
વિશરે જ્ાન મરેળિરે છરે. પોતરે ‘જ્ાનસમૃદ્ધ’ થયા કરરે  છરે. વિષયનો ગહન અભયાસ 
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કરિા લાગરે તયારરે  આનુષંવગક વિષયોના સંદભયો જોિાનું પણ બનરે છરે અનરે તરેમાંથી 
સંશોધનની પ્રિૃવતિઓ આગળ િધરે છરે. વિશ્વકોશની સંદભ્કગ્ંથ તરીકરેની ક્મતા અનરે 
ઉપયોવગતા અહીં પ્રસતુત છરે.

હિરે ગવણતશાસ્ત્ર અનરે વિશ્વકોશનરે સંદભ્કસાધન તરીકરે મૂલિીએ. શુદ્ધ 
ગવણતમાં બહોળું વિષયિૈવિધય છરે. સંકરેતો, સૂત્રો, સમીકરણો, આલરેખો, પ્રમરેયો, 
વનયમો, વસદ્ધાંતો િગરેરરે  દ્ારા માકહતીનરે સંક્રેપમાં અનરે ખૂબ ચોકસાઈથી રજૂ 
કરિાની તરેમાં વિવશષ્ટ ક્મતા છરે. વિનયન, િાવણજય અનરે વિજ્ાનના અનરેક 
વિષયોમાં તરેની ઉપયુકતતા છરે. સમાજવિદ્યાઓ, ભાષાશાસ્ત્ર (linguistics), વશક્ણ, 
માનસશાસ્ત્ર, તક્કશાસ્ત્ર; િાવણજય, બૅવનકંગ, િીમાવિજ્ાન, િાહનવયિહાર, િસતીવિ-
દ્યા; ભૌવતકવિજ્ાનો, જિૈવિજ્ાનો, ઇજનરેરી વિદ્યાઓ, કમ્પયૂટર, અિકાશવિજ્ાન, 
ખગોળશાસ્ત્ર, યુદ્ધશાસ્ત્ર જ રેિી અનરેક વિદ્યાશાખાઓમાં તરેનું નોંધપાત્ર પ્રદાન છરે. 
આનરે કારણરે ગવણતશાસ્ત્રનરે વિશ્વકોશમાં સંદભ્કવિષય તરીકરે ઔવચતયથી રજૂ કરિું 
જોઈએ. વિષયિૈવિધયની દૃવષ્ટએ ગવણતશાસ્ત્રનાં અનરેક પાસાં જોિા મળરે છરે. 

્સંદભ્શ િરરીકે ગવિિનું ્લોકભોગ્ય પા્સું (popular aspect of 
mathematics) :

સંખયામાં અિનિી અનરે અટપટી કરામતો દ્ારા ગવણતગમમત (number 
games), ગવણતની રમતો, ગવણતમાં જાદુ, ગવણતમાં પ્રયોગો, ગાવણવતક પકરરૂપો 
(models), જાદુઈ ચોરસો, ગાવણવતક તક્કદોષ (fallacies) અનરે વિરોધાભાસ 
(paradox), તરેમાંથી ઊભી થતી અસમંજસતા (absurdity) પણ ગવણતમાં મનો-
રંજન સાથરે બુવદ્ધમતિાની કસોટી કરરે  છરે. આથી ગવણતમાં સામાનય માણસ રસ 
લરેતો, ભાગ લરેતો અનરે અભયાસ કરતો થાય છરે.

પ્રાચીન કાળથી શરૂ કરીનરે મધય યુગ અનરે અિા્કચીન યુગનો ગવણતનો 
ઇવતહાસ રસપ્રદ છરે. પવશ્ચમમાં ગ્ીસ, બરેવબલોન, રોમ, ઇવજપ્ત અનરે પૂિ્કમાં અર-
બસતાન, ભારત, ચીન અનરે જાપાનનું ગવણતના વિકાસમાં પ્રદાન જાણિાલાયક છરે. 
વિવિધ દરેશના ગવણતીઓનો ગવણતના વિકાસ, ઉપયોગ, પ્રયુકતતા (applications) 
અનરે સંશોધનમાં જુદા જુદા સમયગાળા દરવમયાન મોટો ફાળો છરે. પ્રાચીન ગવણત 
અનરે કફલસૂફીમાં એકરસટોટલ, ્પલરેટો, હીપોક્રેટસ, થરેલસ, બ્રુનો િગરેરરેનો ફાળો છરે. 
ગૅવલવલયો, ટોલરેમી, બ્રુનો, ગ્રેગરી, નયૂટન, એકડગંટન, ચંદ્રશરેખર, નારલીકર િગરેરરેની 
જીિનઝરમરમાંથી ગવણત અનરે ખગોળના વિકાસની અિનિી માકહતી સાંપડરે છરે. 
યૂવકલડ, પાયથાગોરાસ, દ’કાત્ક, બોલયાઇ, રીમાન, લરેબોચરેવસકી, પોઇંકરેર જ રેિા ભૌ-
વમવતકો(geometors)નું ભૂવમવતમાં નોંધપાત્ર પ્રદાન છરે. યૂવકલડીય ભૂવમવતથી શરૂ 
કરીનરે યામભૂવમવત, સકદશભૂવમવત, વિકલભૂવમવત, પ્રક્રેપીય ભૂવમવત, યૂવકલડીયરેતર 
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ભૂવમવત િગરેરરે  ભૂવમવતના વિકાસ અનરે સંશોધનની ગાથા રસપ્રદ છરે. રીમાનની 
યૂવકલડીયરેતર ભૂવમવત આઇનસટાઇનના સાપરેક્િાદમાં ઉપયોગી નીિડી છરે. નયૂટન, 
લાઇબનીતઝ, કોશી, લાગ્ાનજ, ઑઇલર, ગોસ, કરેનટર, બૂલ, ગોડરેલકુત્ક, િૉનનોય-
માન, બટ્રા્કનડ રસરેલ જ રેિા મરેધાિી અનરે વિચક્ણ ગવણતીઓના સંશોધનકાય્ક સાથરે 
કલનશાસ્ત્ર, ગાવણવતક પૃથક્રણ, યંત્રશાસ્ત્ર, ગણગવણત, બુલીય બીજગવણત અનરે 
કમ્પયૂટર જ રેિા અનરેક વિષયોના વિકાસની માકહતી સાંપડરે છરે. ફુરીએ, ફમા્ક, ડાયો-
ફરેનટાઇન, ફીબરેાનાકી, જી. એચ. હાડગી અનરે રામાનુજનનું સંખયાવસદ્ધાંતો(theory of 
numbers)માં બહુમૂલય પ્રદાન છરે. આિા ગવણતીઓની જીિનઝરમરનરે વિશ્વકોશ-
માં આિરી લરેિાથી તરે સમૃદ્ધ સંદભ્કગ્ંથ બનરે છરે.

ગવણતશાસ્ત્રનરે અધયયન, અધયાપન અનરે સંશોધનના વિષય તરીકરે જોઈએ 
તો તરેના ત્રણ પ્રકાર છરે : શુદ્ધ ગવણત (pure mathematics), પ્રયુકત ગવણત 
(applied mathematics) અનરે આંકડાશાસ્ત્ર (statistics). શુદ્ધ ગવણતમાં સામાનય 
વયિહારમાં િપરાતું ગવણત; શાળા, કૉલરેજ અનરે મહાશાળાઓમાં શીખિાતું 
બીજગવણત, સુરરેખ બીજગવણત, અરૂપ બીજગવણત, બુલીય બીજગવણત, યૂવકલ-
ડીય અનરે યૂવકલડીયરેતર ભૂવમવત, વત્રકોણવમવત અનરે ગોલીય વત્રકોણવમવત, કલન-
શાસ્ત્ર, ગણવસદ્ધાંતો અનરે તરેનું ગવણત, િાસતવિક અનરે સંકર ગાવણવતક-પૃથક્રણ, 
સંખયાવસદ્ધાંતો અનરે ટૉપોલૉજી મુખય છરે.

પ્રયુકત ગવણતની અનરેક શાખાઓ છરે. તદુપરાંત તરેના સહયોગથી અનય 
વિજ્ાનોમાં અનરેક વિદ્યાશાખાઓ ઉદભિી, વિકસી અનરે વિસતરી છરે. અહીં 
જાણરે કરે ગીતાનું વિશ્વરૂપ દશ્કન पश्मयेऽपयाररुपयाणण शतशो च सहस्त्र च ।’ મળરે છરે. 
વસથવતશાસ્ત્ર, ગવતશાસ્ત્ર, દ્રિવસથવત અનરે ગવતશાસ્ત્ર, િૈદ્યુત્ ગવતશાસ્ત્ર, સાપરેક્િાદ, 
ગુરુતિાકષ્કણનું વિજ્ાન, ખગોળ અનરે ખભૌવતકશાસ્ત્ર, ગાવણવતક ભૌવતકશાસ્ત્ર, 
ભૌવતક રસાયણશાસ્ત્ર, બાયોમૅથરેમૅકટકસ, વજનરેકટકસ, અિકાશવિજ્ાન, ઇજનરેરી 
વિદ્યાઓ, મોસમવિજ્ાન, યુદ્ધશાસ્ત્રબરેવલવસટકસ અનરે સાઇબરનરેકટકસ, રોબૉકટકસ, 
કમ્પયૂટર વિજ્ાન અનરે સોવલડસટરેટ કફવઝકસ  આમ વિજ્ાનની અનરેક શાખાઓમાં 
ગવણતશાસ્ત્ર વયાપરેલું છરે.

સમાજવિદ્યા, અથ્કશાસ્ત્ર, િસતીવિદ્યા, વશક્ણ, માનસશાસ્ત્ર, િાવણજય, બૅવનકંગ, 
એકાઉનટનસી, ભાષાશાસ્ત્ર, િહીિટી વિદ્યા િગરેરરેમાં ગવણત; િાહનવયિહાર અનરે 
આંકડાશાસ્ત્રના સહયોગથી અથ્કવમવતશાસ્ત્ર, શૈક્વણક આંકડાશાસ્ત્ર, િરેકટર અનરે 
ટૉપોલૉવજકલ માનસશાસ્ત્ર, ગાવણવતક ભાષાશાસ્ત્ર, સંજ્ાતમક તક્કશાસ્ત્ર, ઑપરરેશન 
કરસચ્ક, ટ્રાનસપૉટષેશન, નરેટિક્ક ટકૅનૉલૉજી, એકચયુઅરી જ રેિી અનરેક પ્રયુકત વિદ્યા-
શાખા વિકસી છરે. વિશ્વકોશમાં સમાયરેલું આ સમૃદ્ધ સંદભ્કસાકહતય છરે.
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રોજબરોજના વયિહારમાં ગણતરી, લરેિડદરેિડ, ખરીદી, િાહનવયિહાર, 
ધંધારોજગાર, િાવણજય, બૅવનકંગ, ભૌવતક વિજ્ાનો, જિૈ વિજ્ાનો, અિકાશવિ-
જ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજી, વશક્ણ, સાકહતય, યુદ્ધશાસ્ત્ર, મોસમવિજ્ાન, પરમાણવિજ્ાન, 
કમ્પયૂટરવિજ્ાન  આમ  अत्र, तत्र, सर्वत्र ગવણતશાસ્ત્રનું યોગદાન છરે. તરે સથાવનક, 
પ્રાદરેવશક, રાષ્ટ ્રીય, આંતરરાષ્ટ ્રીય અનરે િૈવશ્વક મહતિ ધરાિતો વિષય છરે. સાંપ્રત 
વિશ્વમાં સંદભ્કસરેિાના સાધન તરીકરે સિ્કથા, સિ્ક ક્રેત્રરે ઉપયોગી વિષય છરે.
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વગરરીશભાઈ પંડ્ા

1985થી ગુજરાતી વિશ્વકોશરે ગુજરાતીઓ માટરે સરેિાનું જ રે 
ભગીરથ કાય્ક ઉપાડ્ું છરે તરે ખરરેખર પ્રશંસનીય છરે. અનરેક વિ-
દ્યાશાખાઓનરે આિરી લરેતાં વિશ્વકોશનાં લખાણો માકહતીપ્રચુર 
બની રહ્ાં છરે. સુજ્ િાચકો એનો પ્રવતભાિ જરૂર આપી શકરે.

વિશ્વકોશના વિજ્ાનવિભાગમાં ભૂસતરશાસ્ત્રના વિષયનો 
પણ સમાિરેશ કરરેલો છરે. જોકરે આ વિષયની પૂરી જાણકારી હજી 
સામાનય લોકો સુધી પહોંચી નથી. માધયવમક શાળાસતરના 
અભયાસક્મમાં પણ આ વિષયનું સથાન હજી નકહિત્ છરે. વિજ્ા-
નના વજજ્ાસુ િગ્કમાં પણ zoology અનરે geology શબદો િચચરે 
સમજની અસપષ્ટતા પ્રિતષે છરે ! એટલરે સંપાદકોએ ગુજરાતી 
વિશ્વકોશમાં આ વિષયનરે સથાન આપીનરે તરેનું ગૌરિ િધાયુું 
છરે તરે આનંદની બાબત છરે. ગુજરાતી વિશ્વકોશના િાચકોમાં 
આ વિષયનો પ્રસાર િધરે એ હિરે સમયની માંગ છરે. કરેટલાક 
લોકોનરે હજી ‘વિશ્વકોશ’ અનરે ‘શબદકોશ’ િચચરેનો તફાિત 
પણ સમજાયો નથી, તરેથી એિા કોશો અંગરેની સમજ સપષ્ટ 
થાય, એમનો સાથ્કક રીતરે લાભ લરેિાય એ માટરેનું િાતાિરણ 
પરેદા કરિાનું કાય્ક ગુજરાતી દૈવનક પત્રોએ – સમૂહ માધયમોએ 
ઉપાડી લરેિાની તાતી જરૂકરયાત છરે.

આ વિષયના લરેખકો િતી આજ રે અહીં વિષયની સામાનય 
રૂપરરેખા, સમજ અનરે ઉપયોવગતા રજૂ કરતાં ગૌરિની લાગણી 
અનુભિું છુ ંઅનરે મનરે આ તક આપિા બદલ આ ચચા્કસભાના 
વયિસથાપકોનો હાકદ્કક આભાર માનું છુ.ં

22
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ભૂસતરશાસ્ત્ર એટલરે શું ? ભૂસતરશાસ્ત્ર એટલરે ખડકો અનરે ખવનજોનો તરેમનાં 
વિવિધ પાસાંઓ દ્ારા કરિામાં આિતો અભયાસ. વિદ્યાથગી માટરે આ વયાખયા 
બરાબર ગણાય, પણ વજજ્ાસુ િગ્ક માટરે આ અથ્કઘટન અધૂરંુ બની રહરે છરે. તરેથી 
તરેના અથ્કવિસતારની જરૂર છરે.

કોઈ પણ ખડક કરે ખવનજ કયારરે , કયા સંજોગોમાં બનયાં હશરે તરે જાણિા માટરે 
તરેનું િયવનધા્કરણ કરિું જોઈએ. િયવનધા્કરણ તરેમાં મળતા જીિાિશરેષો પરથી થઈ 
શકરે. જીિન સામરેલ થાય એટલરે તરેમાં પ્રાણીશાસ્ત્ર કરે િનસપવતશાસ્ત્ર સંકળાય તરેથી 
પ્રાચીન જીિાિશરેષશાસ્ત્ર (palaenotology) તરેની વિષયશાખા બનરે; ભૂપૃષ્ના કરે 
પરેટાળના ખડકો કરે ખવનજો કરેટલી વિવશષ્ટ ઘનતા કરે વસથવતસથાપકતા કરે િીજિા-
હકતા કરે ચુંબકતિ ધરાિરે છરે, તરે બાબતમાં ભૌવતકશાસ્ત્ર સંકળાતું હોિાથી ભૂભૌ-
વતકશાસ્ત્ર (geophysics) તરેની શાખા બનરે; ખડકો કરે ખવનજો કયાં કયાં તતિોનાં 
સંયોજનોથી બનરેલાં છરે, તરેમાં રસાયણશાસ્ત્ર સંકળાતું હોિાથી ભૂરસાયણશાસ્ત્ર 
(geochemistry) તરેની વિષયશાખા બનરે; આ જ રીતરે ઇજનરેરી, ગવણતશાસ્ત્ર, 
કમ્પયૂટર, પયા્કિરણ, ભૂગોળ, અથ્કશાસ્ત્ર તરેમજ અનય વિષયો પણ ભૂસતરશાસ્ત્રના 
વિષયની સમજ સાથરે સંકળાયરેલા છરે.

આ સંદભ્કમાં જોતાં, ભૂસતરશાસ્ત્રનો વિષય ભૂવિજ્ાન તરીકરે, ઘણી શાખાઓનું 
વમશ્ણ બની રહરેલો છરે. આ વિષયનો વિદ્યાથગી વિવિધ શાખાક્રેત્રોથી માહરેર બનરે છરે 
અનરે તરેના વનષણાત વિવિધ બાબતોમાં માગ્કદશ્કન આપી શકરે છરે.

વજજ્ાસુ-િાચકિગ્ક આ બધાં સંકલનો અનરે વિષયની ઉપયોવગતા સમજી શકરે 
એ માટરે થોડાં ઉદાહરણોની જરૂર છરે, જ રે નીચરે આપરેલાં છરે. ઉદાહરણો અજાયબી-
ભયાું લાગશરે, પણ તરેનાં પ્રમાણો અનરે પુરાિાઓ પણ છરે. તરેની માકહતી વિશ્વકોશ-
માંથી મળી શકશરે :

(1) અહીં આ ચચા્કસભામાં બરેઠરેલા આપણી દરરેકની ચોક્સ ઉંમર છરે. પૃથિી 
આપણં વનિાસસથાન છરે, તરેની ઉંમર કરેટલી હશરે ? જિાબ છરે 4.6 અબજ િષ્ક. 
તરેની ઉતપવતિ કરેિી રીતરે થઈ ? ઉતપવતિ સૂય્કમંડળ સાથરે સંકળાયરેલી છરે, જોકરે અનય 
વસદ્ધાંતો – તકયો પણ છરે. પૃથિીનું પરેટાળ કરેિું છરે ? ઘન કરે પ્રિાહી ? ગોળો તો ઘન 
છરે, પણ જિાળામુખીઓ કયારરેક લાિા અનરે િાયુઓ બહાર કાઢરે છરે, તરે પરેટાળમાં 
હોિા જોઈએ. તરેના વિસફોટ િખતરે ભૂકંપ પણ થતા હોય છરે.

(2) ખંડો અનરે મહાસાગરોનાં કદ અનરે આકાર આજ રે દરેખાય છરે એિાં જ 
અગાઉ પણ હતાં અનરે એિાં જ રહરેશરે ? ના. ખંડો દૂરના ભૂતકાળમાં ભરેગા હતા, 
પછી તૂટ્યા, ખસતા ગયા અનરે હજી આજ રે પણ ખસરે છરે. ખસરે છરે તયારરે  અનયોનય 
ઘસાય કરે અથડાય છરે. વિશાળ ભૂપૃષ્-તકતીઓ કયાંક એકબીજી પર ચઢી જાય છરે, 
કયાંક એક તકતી બીજીની નીચરે દબાતી જાય છરે. દબાતી જતી તકતી ઓગળતી 
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જાય છરે, ભૂરસ બની જાય છરે, લાિા રૂપરે બહાર આિરે છરે; િળી તકતીઓ અથડાય 
તયારરે  વિનાશકારી ભૂકંપો પણ સજા્કય છરે.

આજના ઍટલાવનટક મહાસાગર, રાતો સમુદ્ર, અરબી સમુદ્ર િગરેરરેનું ભૂતકા-
ળમાં એક કાળરે અવસતતિ જ ન હતું. મહાસાગરો તરેમના મધયતળભાગમાંથી ફાટતા 
જાય છરે, ફાટતા ભાગો એકબીજાથી દૂર તરફ વિસતરતા જાય છરે.

(3) કહમાલય અનરે આલ્પસ જ રેિી પિ્કતમાળાઓનું અવસતતિ પાંચ કરોડ િષ્ક 
અગાઉ હતું જ નકહ. તરેની જગાએ ટરેથીઝ નામનો મહાસાગર ઘૂઘિતો હતો. તરેના 
તળ પર થયરેલી સતરજમાિટમાંથી ખંડોની અથડામણનરે કારણરે આ પિ્કતમાળાઓ 
ઊંચકાઈ આિરેલી છરે. હજી તરે દર િષષે બરે-અઢી સરેમી. જ રેટલી ઊંચી જાય છરે. જળ-
-સથળના આિા ફરેરફારો તો ઘણા થયરેલા છરે. અરિલ્ી પિ્કતમાળા તો 170 કરોડ 
િષ્કથી પણ િધુ જૂની છરે, તરેથી ખૂબ ઘસાઈ ગઈ છરે. અરિલ્ીનરે જો પરદાદાનોય 
પરદાદા કહીએ તો કહમાલય તરેની સરખામણીએ બાળક ગણાય ! ભૂસતરશાસ્ત્રી 
માટરે આ હકીકત છરે, તો સામાનય માણસ માટરે અજાયબી છરે !

(4) સૌરાષ્ટ ્ર એક કાળરે અલગ ટાપુ હતો, નળકાંઠાથી ઉતિર-દવક્ણનો 
નીચાણિાળો ભાગ કાંપથી ભરાઈ ગયો છરે, સૌરાષ્ટ ્ર ગુજરાતની તળભૂવમ સાથરે 
જોડાઈ ગયું છરે. રાજસથાનના રણની પકરવસથવત હજી હમણાં શરૂ થયરેલી ઘટના છરે.

પૂિ્ક આકફ્કા નજીકનો માડાગાસકર ટાપુ 3 કરોડ િષ્ક અગાઉ છૂટો પડરેલો છરે. 
ઇવથયોવપયા અનરે સોમાવલયાિાળો ઈશાન આકફ્કી ભાગ એક કાળરે અરબસતાન 
સાથરે જોડાયરેલો હતો, તરેમાંથી અરબસતાન તૂટીનરે છૂટુ ંપડ્ું, ખસયું અનરે રાતો સમુદ્ર 
બનયો. ઈશાન આકફ્કી ભાગ પણ 70 લાખ િષ્ક અગાઉ ફાટ્યો છરે, સંભિ છરે કરે 3 
કરોડ િષ્ક પછી આકફ્કાથી છૂટો પડી જાય, તો તયાં નિો સમુદ્ર આકાર લરેશરે. એ 
જ રીતરે પવશ્ચમ અમરેકરકી કૅવલફૉવન્કયાનો અખાત ફાટયુકત હોિાથી તયાં િારંિાર 
ભૂકંપ થતા રહરે છરે. પરેવસકફક કકનારાનરે ફરતા બધરે જ જિાળામુખીઓ છરે, તરેથી તરેનરે 
‘પરેવસકફક અવગ્નિલય’ (Pacific Ring of Fire) કહરે છરે.

(5) પૃથિી પરના બધા જ મહાસાગરોના તળ પર હજારો કકમી. લંબાઈિાળી 
અનરે હજારો મીટર ઊંચાઈિાળી વગકરમાળાઓ બની રહી છરે. તરે બધી જ િચચરેથી 
ફાટોિાળી છરે, તરેમાંથી લાિા નીકળતો રહરે છરે. બંનરે બાજુ સમુદ્રતળનું વિસતરણ 
થતું જાય છરે.

યુ.એસ.ના ‘યરેલોસટોન નૅશનલ પાક્ક’માં ગરમ પાણીના ફુિારા પરેટાળની 
ગરમીનરે કારણરે અિારનિાર કાય્કરત બની જાય છરે. અલાસકામાં ‘સહસ્ ધૂમ્રસરેર 
ધારક ખીણ’ (Valley of Thousand Smokes) આિરેલી છરે.

આઇસલૅનડની નીચરે તથા ઈશાન આકફ્કી ભાગમાં આિરેલા ‘ઍફાર વત્રકોણ’ 
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નીચરે ધગધગતો અનરે ખદબદતો મૅગમા અવસતતિ ધરાિરે છરે.

આ બધી ઘટનાઓ મૅગમાની હાજરી અનરે ભવિષયના ભૂસંચલનનો અણસાર 
આપી જાય છરે.

(6) આજ રે ઉતિર-દવક્ણ ધ્ુિના પ્રદરેશો તરેમજ ઊંચાં વશખરો બરફના થરથી 
ઢકંાયરેલાં છરે, પરંતુ આજથી માત્ર 10,000 િષ્કના ભૂતકાળમાં જઈએ તો એવશયા, 
યુરોપ અનરે અમરેકરકાનો લગભગ 50 % જ રેટલો ભાગ કહમાચછાકદત હતો. તયારરે  તયાં 
કહમયુગ પ્રિત્કતો હતો. આશરરે  20થી 25 લાખ િષ્ક સુધી ઉતિર ગોળાધ્કના ઉતિર 
ભાગો બરફ હરેઠળ રહરેલા. કહમાલય, આલ્પસ, અલાસકાની આજની કહમનદીઓ 
તરેના માત્ર અિશરેષો જ છરે. આિો જ કહમયુગ 25 કરોડ િષ્ક અગાઉના ગાળામાં 
દવક્ણ ગોળાધ્કમાં પણ પ્રિતષેલો.

અરિલ્ી પણ એક કાળરે કહમાલયની જ રેમ ઊંચો હતો. તયાં પણ કહમનદીઓ 
હતી. તરેના પુરાિા રૂપરે કહમઘસરકાિાળા ઉપલો (pebbles) ઓકરસાના તાલચીર-
માંથી આજ રે મળરે છરે. તરે સથાનાંતકરત થઈનરે એટલરે દૂર સુધી પહોંચયા હશરે !

(7) ભારતનો દખખણનો લાિાનો ઉચચપ્રદરેશ આજથી અગાઉનાં 3.5થી 
6.5 કરોડ િષ્ક િચચરેના કાળગાળા દરવમયાન તયાંના ભૂપૃષ્માં પડરેલી ફાટોમાંથી 
નીકળરેલા લાિાના થરોનો બનરેલો છરે. પાિાગઢ પણ આ જ રીતરે લાિાના ઘણા 
થરોનો બનરેલો છરે.

દવક્ણ ભારતની નદીઓ પૂિ્કતરફી િહરેણિાળી છરે, તરે બધી બંગાળના ઉપ-
સાગરમાં ઠલિાય છરે. પવશ્ચમ ભારતનો ગુજરાત ભાગ િાયવય તરફ ઝૂકયો હોિાથી 
અહીંની ભવગની નદીઓ નમ્કદા–તાપી પવશ્ચમતરફી િહરેણિાળી બની ગયરેલી છરે, તરે 
અરબી સમુદ્રમાં ઠલિાય છરે.

(8) વસંધુ–ગંગાનું અફાટ મરેદાન કહમાલયની ઉતપવતિ િખતરે ઊંડુ ંથાળું હતું. 
નદીઓના કાંપથી તરે પુરાઈ ગયું છરે.

કહમાલયની ઉતપવતિ અગાઉ તતકાલીન ભારતના ઉતિર ભાગમાં અનરે ટરેથીઝ 
મહાસાગરની દવક્ણરે ‘બ્રહ્મવસંધુ’ અથિા ‘વશિાવલક’ નામની ઘણી મોટી નદી 
અવસતતિ ધરાિતી હતી. કહમાલયના ઉતથાનની સાથરે સાથરે આ નદી ત્રણ ફાંટાઓ 
– વસંધુ, ગંગા અનરે બ્રહ્મપુત્રા – માં િહેંચાઈ ગઈ. આ નદીઓએ તરેમના િહનમાગયો 
બદલયા કયા્ક છરે. વસંધુ પહરેલાં કચછ તરફ િહરેતી હતી, ધીમરે ધીમરે પવશ્ચમ તરફ તરે 
ખસતી ગઈ છરે, આજ રે તરે કરાંચી નજીકથી િહરે છરે. િરેદકાલીન સરસિતી પણ આ 
વિભાગમાં જ લુપ્ત થઈ ગઈ છરે.

ભૌગોવલક પુરાિાઓ જણાિરે છરે કરે કૉલકાતા પહરેલાં દકરયાકકનારરે  હતું, આજ રે 
નથી; ગંગા–બ્રહ્મપુત્રાએ અહીંના કકનારાના વિસતારનરે પૂરી દઈ નિસાધય બનાવયો 
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છરે, જ રે આજ રે સુંદરિનના પ્રદરેશ તરીકરે ઓળખાય છરે.

(9) પ્રાણીઓની ઉતક્ાંવતનો વિચાર કરીએ તો ઘોડો અનરે હાથી તરેનાં ઉતિમ 
ઉદાહરણો છરે. ઘોડો પહરેલાં આજના કૂતરા જ રેિડો હતો અનરે તરેના પગનરે પાંચ 
આંગળાં હતાં. દોડિાથી તરેનું કદ િધયું અનરે િચલી આંગળી પર િજન આિતું 
જિાથી ખરી બની ગઈ છરે, બાકીનાં આંગળાં અિશરેષ બની ગયાં. હાથી આજના 
ભુંડ જ રેિડો હતો, તયારરે  તરેનરે સૂંઢ અનરે દંતૂશળ પણ ન હતાં. વશિાવલક પહાડી-
ઓમાંથી મળી આિરેલા અિશરેષો પુરિાર કરરે  છરે કરે પહરેલાં હાથીની આશરરે  29 
જ રેટલી જાવતઓ હતી, તરેમાંથી આજ રે માત્ર બરે જ બચી છરે  – એક એવશયાઈ અનરે 
બીજી આકફ્કી. લાંબી ડોકિાળાં વજરાફ અનરે ઊંટ પણ આ જ રીતરે ક્મશ: ઉતક્ાંવત 
પામરેલાં છરે.

(10) માનિ પણ િાનર અનરે કવપિાનરમાંથી, ઉતક્ાંવતની કક્ાઓમાંથી પસાર 
થતો થતો આજનું સિરૂપ પામયો છરે. ફ્ાનસ, જમ્કની, જાિા, ચીન, ઑસટ્રરેવલયા તથા 
વિશરેષરે કરીનરે ટાનઝાવનયા અનરે ઇવથયોવપયામાંથી મળરેલાં આકદમાનિોનાં હાડ-
વપંજર અનરે અિયિોના અિશરેષો પરથી પુરિાર થયું છરે કરે ચોપગા િાનર અનરે 
કવપમાંથી બરે પગરે ચાલતા આજના માનિની ઉતક્ાંવત આજથી 40–50 લાખ િષ્ક 
અગાઉથી શરૂ થઈ ચૂકી હતી. બોલિાની ક્મતા પણ શરૂમાં તો ન હતી. મગજનો 
વિકાસ પણ ક્મરે ક્મરે થયરેલો છરે. માનિ આકાર, કદ અનરે બાંધામાં બદલાતો ગયરેલો 
છરે. અનય પ્રાણીઓની જુદી જુદી જાવતઓ છરે, પણ માનિની તો માત્ર એક જ જાવત 
છરે – જ રે ‘હોમોસરેવપયનસ સરેવપયનસ’ નામથી ઓળખાય છરે.

જુદા જુદા દરેશો જુદી જુદી ખવનજસંપવતિમાં સમૃદ્ધ કરે અછતિાળા હોય 
છરે. સમૃવદ્ધ કરે અછતમાંથી આયાતવનકાસનો િરેપાર ઊભો થાય છરે. આ બાબતમાં 
આવથ્કક ભૂસતરશાસ્ત્ર તથા વયાિહાકરક ભૂસતરશાસ્ત્ર મદદરૂપ થઈ પડરે છરે. ખવન-
જસંપવતિમાં ઇજારાશાહી ધરાિતા કરેટલાક દરેશો િરેપારી અસમતુલા ઊભી કરી 
પોતાનું િચ્કસ સથાપિા પ્રયાસ કરરે  તો કયારરેક તરેમાંથી દરેશો િચચરે સંઘષયો–લડાઈઓ 
કરે યુદ્ધો પણ થતાં હોય છરે. અમરેકરકી–ઇરાકી સંઘષ્ક તરેનું ઉદાહરણ છરે.

ભૂસતરશાસ્ત્રના વિષય સાથરે ઘવનષ્પણરે સંકળાયરેલી આ પ્રકારની તથા આિી 
અનરેક જાતની હકીકતો સામાનય જનનરે કરે વજજ્ાસુનરે તરેની જાણકારી માટરે, વિદ્યાથગી-
નરે તરેના અભયાસ માટરે, વશક્ક–અધયાપકનરે તરેમના સતરના અધયાપન માટરે, વનષણાત 
કરે સંશોધકનરે જરૂરી સંદભ્ક કરે સંશોધન માટરે પૂરતી માત્રામાં સુલભ કરી આપિામાં 
વિશ્વકોશ ઉપયોગી થઈ પડરે તરેમ છરે.

સામાનય માણસ કરે વજજ્ાસુ િાચકથી માંડીનરે િરેપારી તથા રાજકીય િગયોનરે, 
સમાજનરે, ઉદ્યોગોનરે તરેમજ અનય કોઈ પણનરે પોતપોતાની જરૂકરયાતની માકહતી 
વિશ્વકોશમાંથી મળી શકરે છરે.
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બાળકૃષિ માધિરાિ મૂળે

બ્રહ્માંડની સમગ્ ચરાચર સૃવષ્ટનરે આિરી લરેતી વિવિધ વિ-
દ્યાઓનો કોશ તરે વિશ્વકોશ એિી તરેની સિ્કગ્ાહી વયાખયા કરિામાં 
આિરે છરે. વિદ્ાનોના મત મુજબ જ્ાન ત્રણ મુખય વિભાગોમાં 
િહેંચી શકાય છરે : (1) પ્રાકૃવતક વિભાગો (દા.ત., પદાથ્કવિજ્ાન) 
અનરે ગવણત. આમાં શુદ્ધ અનરે પ્રયુકત બંનરેનો સમાિરેશ થાય છરે. 

(2) માનિવિદ્યાઓ જ રેમાં માનિશાસ્ત્ર, સાકહતય અનરે કલા 
સાથરે સંબંધ ધરાિતી વિદ્યાશાખાઓનો સમાિરેશ કરિામાં આિરે 
છરે. (3) સમાજવિદ્યાઓ જ રેમાં સામાવજક પ્રાણી તરીકરેની માનિની 
પરસપર આદાનપ્રદાનની સામાવજક અનરે સાંસકૃવતક પ્રિૃવતિઓનું 
વિલિરેષણ કરિામાં આિરે છરે. સમાજવિદ્યાઓના વિષયજૂથમાં 
મુખયતિરે માનિશાસ્ત્ર (anthropology), અથ્કશાસ્ત્ર, રાજયશાસ્ત્ર, 
સમાજશાસ્ત્ર, સામાવજક મનોવિજ્ાન (social psychology)  
આ વિષયો ઉપરાંત કરેટલાક વિદ્ાનો તરેમાં કાયદાશાસ્ત્ર, અપરા-
ધશાસ્ત્ર (criminology), વશક્ણ, ઇવતહાસ અનરે ભૂગોળનો પણ 
સમાિરેશ કરરે  છરે. સમાજવિદ્યાઓ હરેઠળ માનિની સમૂહના એક 
ઘટક તરીકરેની વિવિધ પ્રિૃવતિઓનો પદ્ધવતસર રીતરે તલસપશગી 
અભયાસ કરિામાં આિરે છરે.

વિશ્વકોશના ઘણા પ્રકારો હોય છરે; પરંતુ સામાનય રીતરે 
તરે બરે મુખય વિભાગોમાં િહેંચી શકાય : (1) બ્રહ્માંડની સમગ્ 
ચરાચર સૃવષ્ટનરે આિરી લરેતી બધી જ વિદ્યાઓનો જ રેમાં સમાિરેશ 
કરિામાં આિરે છરે તરે સિ્કસંગ્ાહક વિશ્વકોશ; દા.ત., 1768થી 
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1996 દરવમયાન 16 આિૃવતિઓમાં પ્રકટ થયરેલ એનસાઇકલોપીકડયા વબ્રટાવનકા, 
1965થી 1996 દરવમયાન 14 ખંડોમાં પ્રકટ થઈ ચૂકરેલ મરાઠી વિશ્વકોશ અથિા 
1987થી 1997 સુધીમાં નિ ખંડોમાં પ્રકટ થયરેલ ‘ગુજરાતી વિશ્વકોશ’. આ પ્રકાર-
ના સિ્કસંગ્ાહક વિશ્વકોશમાં વિવિધ વિદ્યાશાખાઓનરે લગતી સિાુંગીણ, પ્રમાણભૂત 
છતાં સંવક્પ્ત માકહતી આપિામાં આિરે છરે. ‘ગુજરાતી વિશ્વકોશ’ 20 ખંડોમાં પ્રકા-
વશત કરિાનો સંકલપ છરે અનરે તરેમાં આિનાર આશરરે  40,000 અવધકરણોની યાદી 
1987માં પ્રકટ થયરેલ ભૂવમકાખંડમાં આપિામાં આિરેલ છરે. અલબતિ, બદલાતા 
સમયની માંગ પ્રમાણરે તરે યાદીમાં જરૂરી સુધારાિધારા કરિામાં આિરે છરે. (2) માત્ર 
એક જ વિદ્યાશાખાનરે સપશ્કતા જ્ાનની માિજત જ રે વિશ્વકોશમાં કરિામાં આિરે 
છરે તરે વિવશષ્ટ (specialised) વિશ્વકોશ; દા. ત., સમાજવિદ્યાઓનરે આિરી લરેતો 
‘એનસાઇકલોપીકડયા ઑવ્ સોવશયલ સાયનસીઝ’, પ્રાકૃવતક વિજ્ાનોની માિજત 
કરતો ‘એનસાઇકલોપીકડયા ઑવ્ નૅચરલ સાયવનસઝ’, તકનીકી વિષયોનરે આિરી 
લરેતો ‘એનસાઇકલોપીકડયા ઑવ્ ટકૅનૉલૉજી’, ભારતીય ભાષાઓના સાકહતયનરે 
આિરી લરેતો ‘એનસાઇકલોપીકડયા ઑવ્ ઇવનડયન વલટરરેચર’, ‘આયુિષેદકોશ-
સંગ્હ’, ‘િનસપવતશાસ્ત્ર કોશસંગ્હ’ િગરેરરે . કરેટલીક િાર પ્રાદરેવશક સતરના સિ્ક-
સંગ્ાહક વિશ્વકોશો પણ તૈયાર કરિામાં આિરે છરે; દા. ત., ભૂતકાળમાં પ્રકટ થયરેલ 
‘કાકઠયાિાડ સિ્કસંગ્હ’, ‘ગુજરાત સિ્કસંગ્હ’, ‘ચરોતર સિ્કસંગ્હ’, વબરલા ફાઉ-
નડરેશન દ્ારા હાલ તૈયાર થઈ રહરેલ ‘એનસાઇકલોપીકડયા ઇવનડયાના’, એવશયાકટક 
સોસાયટી દ્ારા પ્રયોવજત ‘એનસાઇકલોપીકડયા એવશયાકટકા’ િગરેરરે . કરેટલીક િાર 
માત્ર એકાદ વિષયનરે આિરી લરેતા વિશ્વકોશો પણ તૈયાર કરિામાં આિરે છરે. દા. ત., 
કહંદુ હરેકરકટજ ફાઉનડરેશન દ્ારા પ્રયોવજત ‘એનસાઇકલોપીકડયા ઑવ્ કહંદુઇઝમ’, 
‘એનસાઇકલોપીકડયા ઑવ્ મડ્કસ્ક’, ‘એનસાઇકલોપીકડયા ઑવ્ સરેકસ’ િગરેરરે .

લગભગ એક દાયકા પહરેલાં અદ્યતન ગુજરાતી વિશ્વકોશ તૈયાર કરિાનું 
કાય્ક શરૂ થયું તરે પહરેલાં 1898થી 1910 દરવમયાન રતનજી ફરામજી શરેઠના નામક 
પારસી સદગૃહસથરે ગુજરાતી ભાષામાં 9 ખંડો પ્રકટ કયા્ક હતા; જ રેમાં ધમ્ક, ઇવતહાસ 
અનરે દરેશી હુન્નરોનો સમાિરેશ કરિામાં આવયો હતો. માત્ર જૂજ વિષયોનરે આિરી 
લરેતા આિા વિશ્વકોશનરે સિ્કસંગ્ાહક વિશ્વકોશ કહી શકાય નકહ. તયારપછી પુણરેના 
શ્ીધર વયંકટરેશ કરેતકર નામના મહારાષ્ટ ્રીયન વિદ્ાનરે મરાઠી ભાષામાં સિ્કસંગ્ાહક 
વિશ્વકોશના 23 ખંડો પ્રકટ કયા્ક હતા, જ રેનું ગુજરાતી ભાષાંતર કરિાની તરેમની 
મહરેચછા હતી; પરંતુ માત્ર બરે ખંડો પ્રકાવશત થયા પછી આ કામ આગળ ચાલયું 
નકહ. આઝાદી પછી અનરે ખાસ કરીનરે 1960માં અલાયદા ગુજરાતી રાજયની 
સથાપના પછી ગુજરાતમાં વિશ્વકોશનરે સમકક્ ગણાય તરેિાં કરેટલાંક કાયયો થયાં છરે. 
દા. ત., સરદાર પટરેલ યુવનિવસ્કટી, વિદ્યાનગર દ્ારા 1967થી 1996ના ત્રણ દાયકા 
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દરવમયાન ગુજરાતી ભાષામાં 30 ખંડોમાં જ્ાનગંગોત્રી ગ્ંથશ્રેણી પ્રકટ કરિામાં 
આિી છરે. વનરીક્ણાતમક વનબંધોનું સિરૂપ ધરાિતી આ શ્રેણીનરે સિ્કસંગ્ાહક 
વિશ્વકોશોની હરોળમાં મૂકી શકાય નકહ. ગુજરાત યુવનિવસ્કટીએ પણ વિજ્ાન અનરે 
યંત્રવિદ્યાનરે લગતા 10 ગ્ંથોની એક શ્રેણી ગુજરાતી ભાષામાં પ્રકટ કરી છરે; પરંતુ 
તરેમાં પણ જ્ાનવિજ્ાનની બધી જ શાખાઓનો સમાિરેશ થયરેલો ન હોિાથી તરેનરે પણ 
સિ્કસંગ્ાહક વિશ્વકોશ ગણાય નકહ.

ગુજરાત વિશ્વકોશના નરેજા હરેઠળ છરેલ્ા લગભગ એક દાયકાથી જ રે કામ 
હાથ ધરિામાં આવયું છરે તરેનું મુખય લક્ય સિ્કસામાનય ગુજરાતીભાષી વજજ્ાસુનરે 
બ્રહ્માંડની ચરાચર સૃવષ્ટનરે લગતું જ્ાન સિ્કસંગ્ાહક વિશ્વકોશની 20 ગ્ંથોની શ્રેણી 
દ્ારા પૂરંુ પાડિાનું છરે, જ રેથી કોઈ એક જ વિષય કરે વિષયજૂથ નકહ પરંતુ બધા 
જ વિષયોનું જ્ાન પ્રાપ્ત કરિાની તરેની ઝંખના સંતોષી શકાય. આ મુખય હરેતુનરે 
અનુલક્ીનરે જ આ સિ્કસંગ્ાહક વિશ્વકોશમાં 169 વિષયોની માિજત કરિામાં 
આિી રહી છરે.

વિશ્વકોશ ગમરે તરે પ્રકારનો હોય, તરેની એક આગિી વિવશષ્ટતા એ હોય 
છરે કરે તરેમાંનાં અવધકરણો અકારાકદ ક્મરે ગોઠિિામાં આિતાં હોય છરે. ગુજરાતી  
વિશ્વકોશરે પણ આ પકરપાટી સિીકારી છરે.

વિશ્વકોશનું મુખય લક્ય જ્ાનસંચય અનરે જ્ાનવિતરણ હોય તોપણ બહોળા 
પકરપ્રરેક્યમાં વિચારીએ તો આ પ્રકક્યા જ્ાનવિસતરણમાં પકરણમરે તરેિી તરેની ગુણિ-
તિા હોિી જોઈએ. જ રે પ્રકક્યા જ્ાનસંચય અનરે જ્ાનવિતરણ પૂરતી જ મયા્કકદત રહરે 
છરે, જ રે પ્રકક્યા જ્ાનવિસતરણનરે પ્રોતસાહન પૂરંુ પાડી શકતી નથી. તરે પ્રકક્યા માત્ર 
ભૂતકાળ અનરે બહુ બહુ તો િત્કમાનકાળની માકહતી પીરસિા પૂરતી જ સંકુવચત 
બની રહરેશરે. જ્ાનસંચય અનરે જ્ાનવિતરણ ઉપરાંત વિશ્વકોશનું મુખય લક્ય જ્ાન-
વિસતરણનું પણ હોિું જોઈએ અનરે તો જ વિશ્વકોશ સંદભ્કગ્ંથ તરીકરે ઉપયોગી 
નીિડિાની ક્મતા હાંસલ કરી શકશરે.

િીસમી સદીના ઉતિરાધ્કમાં શુદ્ધ અનરે પ્રયુકત વિજ્ાનનરે લગતા જ્ાનના વિસફો-
ટની સાથરે સમાજવિદ્યાઓમાં સમાિી લરેિામાં આિતા વિવિધ વિષયોના જ્ાનનો પણ 
વિસફોટ થઈ રહ્ો છરે. આ વિસફોટ અનરે તરેનું વિસતરણ બંનરેની જોડાજોડ સમાજ-
વિદ્યાઓમાં પરપલન (cross-fertilisation) પણ થઈ રહ્ું છરે અનરે આંતરવિદ્યાકીય 
(interdisciplinary) સહકારની પ્રકક્યા પણ પુરજોશથી ચાલી રહી છરે. પકરણામરે 
તરે ક્રેત્રમાં વભન્ન વભન્ન વિષયોનું એકીકરણ પણ જોર પકડતું જાય છરે. િીસમી 
સદીના આ જ ગાળામાં જ્ાન સંપાદન કરિાની ગવતમાં તો િધારો થયો છરે જ, 
પરંતુ તરે ઉપરાંત વિવિધ પ્રકારનાં જ્ાનક્રેત્રોનું વયિસાયીકરણ (professionalism) 
પણ થતું જાય છરે, જ રેનરે લીધરે પ્રિીણતા અનરે કૌશલ હાંસલ કરિાની પ્રકક્યા િધુ નરે 
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િધુ સુગમ બનતી જાય છરે. આજના આ યુગમાં ઉદ્યોગો, સરકારી કચરેરીઓ, જાહરેર 
ક્રેત્રના એકમો, બૅંકો, િીમા કંપનીઓ, ધંધાદારી પ્રવતષ્ાનો િગરેરરેના અથ્કશાસ્ત્રીઓ, 
મનોિૈજ્ાવનકો, રાજયશાસ્ત્રજ્ો, િસતીશાસ્ત્રના વનષણાતો તથા અનય ઘણાં ક્રેત્રોના 
તજજ્ો એકસાથરે એકબીજાના સહકારથી કામ કરતા જોિા મળરે છરે. આધુવનક 
યુગમાં સમાજવિદ્યાઓના અભયાસ-અધયયનનું મહતિ માત્ર બૌવદ્ધક કસરત પૂરતું 
જ મયા્કકદત રહરેલું નથી, તરેનો વયાપ કદિસરે કદિસરે િધતો જાય છરે અનરે નીવતઘડતર-
ના અસરકારક સાધન તરીકરે પણ તરેનો હિરે વયાપક સિીકાર થઈ રહ્ો છરે. ઉપરાંત, 
સમાજવિદ્યાઓમાં સામરેલ કરિામાં આિતા વિવિધ વિષયોમાંથી કોઈ એક વિષયમાં 
વિલિરેષણની જ રે તકનીક કરે પદ્ધવતનો ઉપયોગ કરિામાં આિરે છરે તરે જ તકનીક કરે 
પદ્ધવતનો ઉપયોગ તરે વિષયજૂથના અનય વિષયો અપનાિી રહ્ા છરે એિું પ્રતીત 
થઈ રહ્ું છરે. ટૂકંમાં, એક તરફ વિવશષ્ટીકરણ, પરપલન, આંતરવિદ્યાકીય સહકાર, 
વયિસાયીકરણ, તકનીકનું આદાનપ્રદાન જ રેિી પ્રકક્યાઓની સાથોસાથ એકીકરણ, 
સમનિય, સંયોગીકરણ જ રેિી પ્રકક્યાઓ પણ દૃવષ્ટગોચર થાય છરે. અગાઉ જણાવયું 
છરે તરે મુજબ, સિ્કસંગ્ાહક વિશ્વકોશનો ઉદ્ રેશ માત્ર જ્ાનસંચય અનરે જ્ાનવિતરણ 
પૂરતો જ મયા્કકદત રહી શકરે નકહ, તરેના વયાપમાં – દાયરામાં જ્ાનવિસતરણનો 
ઉદ્ રેશ પણ સમાિી લરેિો જોઈએ અનરે જો આ વિચારસરણી સિીકારી લરેિામાં આિરે 
તો સિ્કસંગ્ાહક વિશ્વકોશ, તરે કોઈ પણ ભાષામાં હોય, સંદભ્કગ્ંથ તરીકરે તરે ભવિ-
ષયની સંશોધનાતમક પ્રિૃવતિઓમાં આગિી ભૂવમકા ભજિી શકરે છરે. અલબતિ, આ 
કહીએ તયારરે  સંદભ્કગ્ંથ તરીકરે તરેનો ઉપયોગ કરનાર વયવકત સમાજવિદ્યાઓમાં 
સામરેલ કરિામાં આિતા વિષયોના પરસપર સંબંધોથી, ગુજરાતી િણ્કમાળા તથા 
ગુજરાતી પકરભાષાથી પૂણ્ક પકરવચત હોય તરે અપરેવક્ત છરે.



વશક્િ, ્સંશોધન અને વિશ્વકોશ

રક્ા શાહ

ગુજરાતીમાં જ રેનરે આપણરે વિશ્વકોશ તરીકરે ઓળખીએ 
છીએ તરેનો અંગ્રેજી પયા્કય encyclopaediaનો શબદશ: અથ્ક છરે 
‘education within the circle’. આધુવનક અથ્કમાં આ શબદ 
પ્રથમ િાર ‘The Govornour’માં ઈ. સ. 1531માં િાપરિામાં 
આવયો. આ ગ્ંથ વશક્ણ અનરે રાજકારણ પરનો મહાવનબંધ 
(treatise) હતો, જ રેના રચનાકાર અંગ્રેજ વિદ્ાન અનરે મુતસદ્ી 
સર ટૉમસ ઇવલયટ હતા.

મુવસલમ અનરે પૌિા્કતય સંસકૃવતમાં અરબી વિદ્ાન અલ-
-ફરાબી રવચત વિશ્વકોશ હતો. ચીન પાસરે પણ વિશ્વકોશ હતો. 
આ અંગરે તદ્ન સામાનય ઉલ્રેખોથી વિશરેષ વિગતો ઉપલબધ 
નથી. ‘એનસાઇકલોપીકડયા વબ્રટાવનકા’ અનરે એનસાઇકલોપીકડયા 
અમરેકરકાના જ રેિા બહુ જાણીતા વિશ્વકોશો પણ આ બાબતોનો 
માત્ર ઉલ્રેખ કરિા વસિાય ખાસ આગળ િધી શકયા નથી.

પવશ્ચમમાં સતિરમી સદીના અંતભાગમાં પ્રગટ થયરેલ J. 
H. Alstedનો એનસાઇકલોપીકડયા એ યુગનો મહાન પ્રમાણ-
ભૂત (great authority) ગ્ંથ ગણાયરેલો. ઈ. સ. 1728માં પ્રગટ 
થયરેલ ચરેમબસ્કનો એનસાઇકલોપીકડયા પણ નોંધપાત્ર હતો. ઈ. સ. 
1768માં પ્રગટ થયરેલ ‘એનસાઇકલોપીકડયા વબ્રટાવનકા’ પોતરે એક 
સીમાવચહનરૂપ ઘટના છરે.

ઓગણીસમી સદીથી સિ્કસંગ્ાહક વિશ્વકોશ ઉપરાંત 
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વિવિધ પ્રકારના વિશ્વકોશો પ્રગટ થિાનો પ્રારંભ થયો. ઈ. સ. 1924થી નાના કદના 
વિશ્વકોશો તરેમજ જ્ાનવિશરેષ ધરાિતા (specialized) વિશ્વકોશો પ્રગટ થિા લાગયા. 
આમ વિશ્વકોશો તમામ શકય જ્ાનના સારસંગ્હરૂપ હોય છરે. તરેમની પાસરેથી સતય-
વનષ્ અનરે પકરપકિ માકહતી અપરેવક્ત હોય છરે. તરેમાં ભૂતકાળથી માંડીનરે િત્કમાન 
કાળ સુધીના મહામાનિોનાં જીિનચકરત્ર, ઘટનાઓ, બનાિો, વસદ્ધાંતો એમ અનરેક 
વિષયો અકારાકદ ક્મરે સંગૃહીત થિા ઉપરાંત ઊંડી વિગતો પૂરી પાડતી ગ્ંથસૂવચ, 
સંદભ્કસૂવચ તથા પ્રવતસંદભ્કસૂવચ સમાવિષ્ટ હોય છરે. મૂળભૂત રીતરે વિશ્વકોશો માન-
િજાતની વિદ્તિાના વિકાસની ગાથા છરે. સદીઓ પયુંતના વિકાસનું સીમાવચહન છરે. 
પ્રકાશન-સમયરે જ રે કંઈ જ્ાન ઉપલબધ હતું તરેનું આલરેખન છરે અનરે (વબનઉપયોગી 
જણાય તોપણ) જાળિી રાખિા જ રેિું તરે હોય છરે.

આમ એ વિવિધ માકહતી માટરેના સંદભ્કગ્ંથ તરીકરે વશક્ણ-સંશોધનના કાય્કમાં 
વિશ્વકોશ કરેિી રીતરે ઉપયોગી બની શકરે તરેનો વિચાર કરીએ તયારરે  પ્રથમ નજરરે  
વિશ્વકોશની ઉપયોવગતા સીવમત દરેખાય, પરંતુ િાસતિમાં પકરવસથવત કંઈક અલગ 
જ છરે, કારણ કરે સંશોધનકાર માટરે જ્ાનનું વિશ્વ અસીવમત અનરે અસંગકઠત હોય છરે. 
વિશ્વકોશ તરેનરે સંગકઠત  વયિવસથત સિરૂપરે વજજ્ાસુઓ સમક્ મૂકરે છરે. આ અથ્કમાં 
કોઈ પણ સંશોધનની શરૂઆત વિશ્વકોશથી કરી શકાય. સંશોધન બરે પ્રકારનાં હોઈ 
શકરે : (1) સંવક્પ્ત યા લઘુ સંશોધન, જ રેમાં સંશોધનલરેખનો સમાિરેશ કરી શકાય 
અનરે (2) દીઘ્ક સંશોધન, જ રેમાં શોધપ્રબંધનો સમાિરેશ કરી શકાય.

આિા કોઈ પણ સંશોધનનો પ્રારંભ થાય તયારરે  તરેનરે મુખયતિરે ત્રણ કક્ાઓમાં 
િહેંચી શકાય : (1) પૂિ્કતૈયારીની કક્ા, (2) મુખય સંશોધનની કક્ા અનરે (3) સમાપ-
નની કક્ા. અહીં પ્રથમ, પૂિ્કતૈયારી કક્ાએ વિશ્વકોશ પ્રારંવભક અનરે અવતઉપયોગી 
માકહતીનો ભંડાર બની રહરે છરે; દા.ત., સથાપતય કરે કલા અંગરેના સંશોધન માટરે 
દરેલિાડાનાં મંકદરો કરે ગુજરાતનું સથાપતય જ રેિાં અવધકરણોનો અભયાસ કરિામાં 
આિરે તો સંશોધનકાર પાસરે તતકાલ આિશયક માકહતી હાજર થાય છરે. તદુપરાંત 
સથાપતય અંગરેની માકહતી અનય કાલાનુક્મરે અવધકરણોમાંથી પણ પ્રાપ્ત થાય છરે. 
આમ, સિાુંગી રીતરે પ્રાથવમક માકહતીનો અંદાજ મરેળિિામાં વિશ્વકોશ ઉપયોગી 
બની રહરે છરે.

સંશોધનનું બીજુ ંઅગતયનું પાસું છરે. જ રે તરે ક્રેત્રનાં તથયો અનરે માકહતીથી 
પકરવચત થઈ તરેનાં મૂલગામી કાય્કકારણો, તરે અંગરેનાં પ્રયોગો, પરીક્ણ અનરે વિલિરે-
ષણ સુધી પહોંચિાનું. વિશ્વકોશ આિી માકહતીનું સંપાદન કરી ચોક્સ વનષકષ્ક પર 
પહોંચરે છરે, જ રે સંશોધનકારનરે માટરે ભારરે  રાહતરૂપ થાય છરે. વિશરેષરે, વિશ્વકોશ એક 
જ્ાનસાધન તરીકરે સંશોધકનરે વિષયનું સામાનય (general), પણ સિ્કગ્ાહી દશ્કન 
કરાિરે છરે. કોઈ એક વિષય અંગરે ધમ્ક, રૂકઢ કરે માનયતા; પૂિ્કગ્હ કરે રુવચ-અરુવચના 
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ભરેદ િચચરે લાવયા વિના, એ અંગરે પ્રિત્કતા મતમતાંતરોનો સચોટ ખયાલ પૂરો પાડરે 
છરે. આમ કોશની મદદથી કોઈ એક વિષય અંગરેની પ્રાથવમક માકહતી સીધી અનરે 
તાતકાવલક ઉપલબધ થાય છરે. સંશોધકના પ્રારંવભક કાય્કમાં પકરશ્મ, સમય અનરે 
શવકતની બચત થાય છરે તરેમજ જ્ાનની પ્રારંવભક કક્ાની યોગય ભૂવમકા મળી રહરે છરે.

વિશ્વકોશનું ફલક અવતવયાપ્ત હોિાથી તરેમાં અનરેક વિષયો સમાય છરે; તરેથી 
કોઈ એકવિષયલક્ી કરે બહુવિષયલક્ી સંશોધન હોય તરેમ છતાં આિા અનરેક વિષયો 
અંગરે ઓછા-િતિા પ્રમાણમાં માકહતી ઉપલબધ કરાિીનરે, આનુષંવગક વિષયોનો 
જરૂરી પકરચય પૂરો પાડીનરે સંશોધનનરે કરેટલા ઊંડાણ સુધી લઈ જિું તરે અંગરેનો 
અંદાજ બાંધિામાં વિશ્વકોશ સંશોધનકારનરે મદદરૂપ બનરે છરે. દૃષ્ટાંત તરીકરે, કોઈ 
એક વિચારધારા અંગરે સંશોધન કરિાનું હોય તો તરેની આનુષંવગક વિચારધારાઓ 
કઈ ? વિચારક પર અનય કોઈ વિચારધારા કરે ઇવતહાસની ઘટનાઓનો પ્રભાિ 
હતો કરે કરેમ ? વિચારધારાઓનો પરસપર પ્રભાિ અનરે તરે સમયની સામાવજક–
આવથ્કક વસથવતનો પ્રભાિ કયાં, કરેટલો અનરે કરેિો હતો ? તરેમાં કરેટલા ઊંડાણ સુધી 
સંશોધકરે જિું ? – આિી આિી અનરેક બાબતોનો ખયાલ વિશ્વકોશના અભયાસ 
દ્ારા મળી રહરે. આમ સંશોધકનરે આનુષંવગક વિષયો અંગરે કદશાસૂચન મળી રહરે 
તરેમજ આંતરવિદ્યાકીય અવભગમ (inter-disciplinary approach) અંગરે પયા્કપ્ત 
માગ્કદશ્કન પણ પ્રાપ્ત થાય. આ અથ્કમાં વિશ્વકોશ સંશોધક માટરે સંદભ્કગ્ંથ હોિા 
ઉપરાંત અભયાસગ્ંથની ગરજ સારરે  છરે.

તદુપરાંત આિશયક સંદભયો અનરે સ્ોતની જાણકારી દ્ારા સંશોધનના પૂ-
િ્કતૈયારીરૂપ પ્રથમ તબક્ામાં વિશ્વકોશ સંશોધનકાર માટરે ‘માકહતીનો ખજાનો’ 
પુરિાર થાય છરે.

સંશોધનની બીજી કક્ા મુખય વિષયના ઊંડાણભયા્ક અભયાસ અનરે મૌવલક 
પ્રયાસની અપરેક્ા રાખરે છરે, જ રે અંગરેનો પકરશ્મ પ્રતયરેક સંશોધકરે પોતરે જ કરિાનો 
રહરે છરે.

સંશોધનની ત્રીજી કક્ા સમાપન(conclusion)ની હોય છરે, જ રેમાં સંશોધક 
વિષય-વનષકષ્ક તારિી આપરે છરે. તદુપરાંત આ તબક્ામાં સંદભ્કસૂવચ, ગ્ંથસૂવચ, 
પાદટીપસૂવચ અનરે અનય સંદભ્ક-સાકહતય વિશરેની માકહતીનો સમાિરેશ થયરેલો હોય 
છરે. સંશોધક વિશ્વકોશના માળખા(structure)થી પકરવચત બનરે તો તરેનરે આિી 
સૂવચઓ અંગરેની અદ્યતન માકહતી પણ વિશ્વકોશમાંથી સાંપડરે. સંશોધક કોશકીટ 
બનીનરે સૂવચઓનો રચનાતમક ઉપયોગ કરી શકરે. ‘સારા સંશોધનનો આધાર સારી 
નોંધો હોય છરે’ (Good research depends on good notes)  એ મુજબ નોંધ 
માટરેનું વયાપક સાકહતય વિશ્વકોશ પૂરંુ પાડી શકરે.

હાલનરે તબક્ રે અનય બરે બાબતો પરતિરે ધયાન દોરિાની પણ આિશયકતા 
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છરે : એક, સિરાજય-પ્રાવપ્ત બાદ સરકારની નીવત માતૃભાષાઓનરે વશક્ણભાષા 
તરીકરે સિીકારિાની છરે, જ રેથી જ્ાન સમાજના પ્રતયરેક સતરરે  પ્રસરરે . વશક્ણનું માધયમ 
માતૃભાષા હોય તયારરે  અધયયન-સંશોધન માટરે વયાપક સાધનોની જરૂર િતા્કય. 
આિી જરૂકરયાત પૂરી પાડિાનું મુખય સાધન વિશ્વકોશ બની રહરે છરે; કારણ કરે 
વિશ્વકોશ જ્ાનસંપાદન ઉપરાંત જ રે ભગીરથ કાય્ક આ ક્રેત્રરે કરરે  છરે તરે નિા સંદભ્કમાં 
આિશયક પકરભાષાના સજ ્કનનું છરે. આિી પકરભાષાનું સજ ્કન કરીનરે વિશ્વકોશ 
મહતિનાં સંશોધનસાધનો હાથિગાં કરી આપરે  છરે.

બીજુ,ં વિશ્વકોશની સામગ્ીનું એક લક્ણ એ કરે તરે અદ્યતન, પ્રમાણભૂત અનરે 
ચોકસાઈભરી હોય છરે. આથી વિશ્વકોશકાર પોતરે જ સંશોધનપ્રકક્યા હાથ ધરી 
લખાણનરે છરેિટનું સિરૂપ આપતાં પહરેલાં વિષયનાં વયાપ અનરે ઊંડાણનો તાગ લરે છરે. 
તરે અંગરે વિવિધ પ્રમાણભૂત માકહતીનું સંશોધન કરી અવધકરણનું આખરી સિરૂપ 
બાંધરે છરે. આ અથ્કમાં વિશ્વકોશ સંદભ્કગ્ંથ હોિા ઉપરાંત અંશત: સંશોધનગ્ંથ પણ 
બની રહરે છરે.

અંતરે વિશ્વકોશના સંદભ્કમાં અનરે સવિશરેષરે ‘ગુજરાતી વિશ્વકોશ’ના સંદભ્કમાં 
એકાદ-બરે સૂચન કરિાનું પ્રલોભન થાય છરે.

એક, વિશ્વકોશમાં જ રેમ અંગ્રેજી/ગુજરાતી તથા ગુજરાતી/અંગ્રેજી પકરભાષા 
રજૂ કરિામાં આિી છરે તરેમ સંદભ્કસૂવચ, ગ્ંથસૂવચ, વિષયસૂવચ અનરે પ્રવતસંદભ્કસૂવચ 
આપિામાં આિરે તો તરેના સંશોધનમૂલયમાં અનરેકગણો િધારો થઈ શકરે.

બીજુ,ં માતૃભાષા માધયમ હોય તયારરે  ઠીક ઠીક સાકહતય ઉપલબધ હોિા છતાં 
તમામ સાકહતય ઉપલબધ કરાિિું લગભગ અશકય છરે. આ સંદભ્કમાં અવધકર-
ણોનરે અદ્યતન બનાિિા કોઈક ચોક્સ વનયત સમયરે વિશ્વકોશની િાવષ્કકીઓનું 
પ્રકાશન થતું રહરે તો તરેથી વિશ્વકોશમાં સંદભ્કગ્ંથ ઉપરાંત સંશોધનગ્ંથ તરીકરેની 
ઉપયોવગતા ઉમરેરાય. અહીં કદાચ કોઈનરે સિાભાવિક પ્રશ્ થાય કરે વિશ્વકોશ કંઈ 
થોડો જ સંશોધનગ્ંથ છરે ? તો તરેના જિાબમાં બરે બાબતો મુખય છરે : (1) કોઈ 
પણ વિશ્વકોશ એ ચયનગ્ંથ છરે, જ રે તરે વિષય પરના તમામ સુલભ સાકહતયમાંથી 
આિશયક ઉપયોગી માકહતી તારિીનરે િાચકો સમક્ મૂકરે છરે. (2) માતૃભાષામાં 
મૌવલક અભયાસપૂણ્ક લખાણોની અછત િરતાતી હોય તયારરે  પ્રતયરેક વિષયનરે 
ઊંડાણથી રજૂ કરિાનું પગલું આિકાય્ક છરે. વિશ્વકોશના ખંડ 9ના દૂધ, દુગધવિદ્યા 
અનરે ડરેરીઉદ્યોગ  યા દાંત અનરે દંતવિદ્યા જ રેિાં સુદીઘ્ક અવધકરણો સાચરે જ કોઈ 
પણ સંશોધનના પ્રારંવભક તબક્ા માટરેની માતબર ભૂવમકા બની રહરે તરેિાં દળદાર 
છરે. આ રીતરે માતૃભાષામાં સાકહતયની અછતના પાસાનરે છતમાં પલટાિી શકાય.
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ગઈ કાલ, આજ અનરે આિતી કાલ – એ ત્રણરેયનરે એક 
સૂત્રરે સાંકળરે છરે વિશ્વકોશ અનરે પત્રકારતિ. વિશ્વકોશમાં ગઈ કાલ 
સુધીની પ્રમાણભૂત અનરે વિશ્વસનીય વિગતો હોય છરે. પત્રકારતિ 
આજની દુવનયાનો અસબાબ લઈનરે આિરે છરે, પરંતુ વિશ્વકોશ 
અનરે અખબાર એ બંનરેની નજર આિતી કાલનરે િધુ જ્ાનસમૃદ્ધ 
બનાિિા પર છરે. વિશ્વકોશનરે વિશ્વના સમગ્ જ્ાનસંચય સાથરે 
સંબંધ છરે. પત્રકારતિનરે સમગ્ વિશ્વમાં બનતી િત્કમાન ઘટનાઓ 
સાથરે સંબંધ છરે. વિશ્વકોશ એ work of enlightenment કહરેિાય. 
પત્રકારતિ એ આજનો પ્રહરી અનરે આિતી કાલનો ઘડિૈયો 
કહરેિાય. એક અથ્કમાં જોઈએ તો બંનરેનો સંબંધ લોકવશક્ણ સાથરે 
છરે. વિશ્વકોશ અનરે પત્રકારતિ બંનરે પોતાની આગિી રીતરે રાષ્ટ ્રના 
ઘડતરનું કાય્ક કરરે  છરે. વિશ્વકોશ ભૂતકાલીન સમયનો માત્ર દસતા-
િરેજ નથી, પરંતુ એક જીિંત પકરબળ છરે. ફ્ાંસની રાજયક્ાંવતની 
િાત કરીએ તયારરે  એનસાઇકલોપીકડયાનરે યાદ કરિો પડરે. એનસા-
ઇકલોપીકડયાનરે આધારરે  લખાયરેલ ‘ઑન ધ માઇનડ’નરે પૅકરસની 
પાલ્કમરેનટરે જાહરેરમાં બાળી નખાિરેલ. દરેવનસ કદદરેરોનરે િૉલટરેરરે  કહ્ું 
કરે પૅકરસની બહાર છપાિીએ, પરંતુ કદદરેરોએ નમતું ન જોખયું 
અનરે ફ્ાંસની ક્ાંવતની ભૂવમકામાં અનરે સામાવજક પકરિત્કનની 
પ્રકક્યામાં એનસાઇકલોપીકડયામાંના લરેખોએ પ્રબળ અસર કરી.

પત્રકાર માકહતીના માધયમ મારફતરે લોકજાગૃવત આણરે છરે 
તો વિશ્વકોશ જ્ાનના માધયમ િડરે પ્રજાનરે જગાડરે છરે. પ્રજાનો 
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વિકાસ એના જ્ાન અનરે માકહતીના સંચય પર અિલંબરે છરે. એ જ્ાન પ્રજાની 
ચરેતનાનરે જાગ્ત રાખરે છરે. એ માકહતી પ્રજાનરે સમકાલીન ઘટનાઓ પર જગાડતી 
રહરે છરે. આ રીતરે વિશ્વકોશ અનરે પત્રકારતિ બંનરે પરસપર સાથરે સંકળાયરેલાં છરે. કોઈ 
પણ સમૃદ્ધ અખબારની કચરેરીનરે વિશ્વકોશ વિના ન ચાલરે. કોઈ પણ વિશ્વકોશની 
પ્રિૃવતિનરે અખબારો અનરે સામવયકોમાં આિતી માકહતી વિના ચાલરે નકહ.

પત્રકારનરે વિશ્વકોશની અનરેક ઉપયોવગતા છરે. ઇનડોનરેવશયામાં આવથ્કક ઊથ-
લાપાથલ થતી હોય, હૉંગકૉંગ વબ્રટનની પકડમાંથી મુકત થતું હોય (કરે પછી િૅકટકન 
વિવશષ્ટ િલણ દાખિતું હોય) તયારરે  એની પૂિ્કભૂવમકા જાણિા માટરે વિશ્વકોશ 
અવનિાય્ક સાધન બનરે છરે. એ જ રીતરે ચંદ્ર પર પાણી સાંપડરે તયારરે  માનિીની 
પ્રથમ ચંદ્રયાત્રાની વિગત મરેળિિી હોય તો વિશ્વકોશ હાથિગો લરેિો જોઈએ. 
(એક અથ્કમાં જોઈએ તો પૉકરેટ એનસાઇકલોપીકડયા બહાર પડરે છરે, જ રે પત્રકારનરે 
િારંિાર જરૂરી માકહતી આપતા હોય છરે. ‘મનોરમા’ કરે ‘સટરે્ટસમૅન ઇયર બુક’ 
જ રે તરે િષ્કની માકહતી આપરે છરે. આ રીતરે પત્રકારનરે શ્ીલંકાની એલ.ટી.ટી.ઈ. સંસથા 
વિશરે લખિાનું હોય કરે પછી અફઘાવનસતાનની પકરવસથવત વિશરે લખિાનું હોય તયારરે  
િત્કમાન ઘટના સાથરે ભૂતકાળનો દોર સાધી આપિાનું કામ વિશ્વકોશ કરરે  છરે.) િળી 
વિશ્વકોશમાંથી મળતી માકહતી એક બીજી દૃવષ્ટએ પણ પત્રકારનરે ઉપયોગી પુરિાર 
થાય. વિશ્વકોશમાં આલરેખાયરેલી માકહતી પ્રમાણભૂત માકહતી હોય છરે. વિશ્વકોશનો 
અવધકરણલરેખક કોઈ અતયાગ્હ કરે િાદનાં ચશમાં પહરેરીનરે લખતો નથી. બલકરે એ 
પકરવસથવતનું તટસથ આલરેખન કરતો હોય છરે એટલરે કરે વિશ્વકોશમાં આિરેલી વિગતો 
પ્રમાણભૂતતા અનરે તાટસથય ધરાિતી હોય છરે.

આજના માકહતીયુગમાં જયારરે  માકહતીનો ખડકલો થતો હોય છરે અનરે શ્ી 
ઝિરેરચંદ મરેઘાણીના શબદોમાં કહીએ તો રતીભાર સતય અનરે ખાંડી ખાંડી પ્રચા-
રિરેગ જ રેિું પત્રકારતિ છરે તયારરે  ભૂતકાળમાં બનરેલી ઘટનાની વનષપક્ તપાસ કરિા 
જનારનરે વિશ્વકોશ મહતિનો બનરે છરે. આ જ રીતરે પ્રમાણભૂત આંકડાઓ મળરે છરે 
અનરે તરેથી વિશ્વકોશમાંથી મળતી માકહતીની ચકાસણી કરિાની મોટરેભાગરે જરૂર 
હોતી નથી. કોઈ સાકહતયનું પુસતક ખોલો તો એમાં એનસાઇકલોપીકડયામાં આપરેલી 
વયાખયાથી નિલકથા કરે વનબંધના સિરૂપની સમજાિટ શરૂ થાય છરે. અથ્કશાસ્ત્રનો 
કોઈ વસદ્ધાંત હોય તો તયાં પણ એનસાઇકલોપીકડયાનો ઉલ્રેખ મળરે. જ રેમ વિશ્વનું 
સૌથી િધુ પ્રસાર પામરેલું પુસતક (1815થી 1992 સુધીમાં લગભગ 6 અબજ 10 
કરોડ નકલ િરેચાઈ છરે અનરે 2,900 ભાષામાં અનૂકદત થયું છરે તરે) બાઇબલ એમ 
વિશ્વમાં સૌથી િધુ ઉદ્ધરણ પામરેલા ગ્ંથોમાં એનસાઇકલોપીકડયા હશરે. કોઈ પણ 
વિષયના મૂળ સુધી પહોંચિા માટરે એનસાઇકલોપીકડયા ઉપયોગી બનરે છરે અનરે કોઈ 
પણ િસતુની સમજ આપતાં એ શબદ મૂળ ગ્ીક, લૅકટન કરે સંસકૃતમાં કઈ રીતરે 
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પ્રયોજાયો છરે તયારથી આરંભીનરે િાત કરાય છરે. આમ પત્રકારનરે વિશ્વકોશ ગંગા 
અનરે ગંગોત્રી બંનરેનો ખયાલ આપરે છરે.

વબ્રટન, જાપાન અનરે બ્રુનરેઇમાં રાજયારોહણનો પ્રસંગ હોય તો એ ત્રણરેય 
દરેશોમાં રાજાશાહીની વભન્ન પકરવસથવત હોય છરે. વબ્રટનમાં શાહી કુટુબં ચચા્કસપદ 
બનયું હોિાનરે કારણરે રાજાશાહી માટરેનું માન ઓસરિા લાગયું છરે. જાપાન હજી એના 
સમ્રાટનરે આદર આપરે છરે; પણ બ્રુનરેઇનો સુલતાન િદુલ્ાહ બ્રુનરેઇનો રાજા જ નથી, 
પણ સિ્કસિ છરે; કારણ કરે સુલતાનની સમૃવદ્ધની ખીંટી પર જ ત્રણ લાખની િસતી 
ધરાિતો આખો દરેશ ટીંગાયરેલો છરે. આ બધી ભરેદરરેખાઓનો ખયાલ વિશ્વકોશમાંથી 
મળી રહરે અનરે એથી પત્રકારનરે માટરે વિશ્વકોશ એ કોઈ પણ દરેશની આવથ્કક, 
સામાવજક, રાજકીય પકરવસથવત સમજિા માટરેની પીકઠકા પૂરી પાડરે છરે.

આજ રે વિશ્વ િધુ નરે િધુ સાંકડુ ંથતું જાય છરે. જગતમાં મહતિના સમાચાર 
માત્ર બરે વમવનટમાં વિશ્વનરે ઘરેરી િળરે છરે. આિરે સમયરે પત્રકારનરે એકાએક માકહતીની 
જરૂર હોય તયારરે  વિશ્વકોશનો ઉપયોગ કરરે  છરે; પણ એથીયરે વિશરેષ આજ રે એક જ 
વિષય પર લખનારનરે પોતાના વિષયનરે આલરેખિા માટરે બીજા વિષયની સહાય લરેિી 
પડરે છરે. હૃદયરોગ વિશરે લખનાર વયવકતનરે માત્ર મરેકડકલ સાયનસનો અભયાસ પૂરતો 
નથી, પણ હૃદય પરનો બોજ ઘટાડિા માટરે મનનરે હળિું ફૂલ કઈ રીતરે રાખિું તરે 
માટરે એનરે સટ્રરેસની િાત પણ કરિી પડરે. આનરે માટરે એણરે મનવશ્ચકકતસાના શાસ્ત્ર સુધી 
જિું પડરે. ખોરાકની િાત નીકળતાં એણરે આહારશાસ્ત્ર પર નજર દોડાિિી પડરે 
અનરે હૃદયરોગમાં જૉવગંગ કરેટલું લાભદાયી છરે તરેનરે માટરે વયાયામશાસ્ત્ર પર નજર 
દોડાિિી પડરે. િળી આમાં યોગ ઉપયોગી થઈ શકરે છરે કરે નકહ તરે જાણિા માટરે 
યોગનું અવધકરણ પણ જોિું પડરે. આમ આ વિષયો તો ઓછરેિતિરે અંશરે એકબીજા-
માં સમાયરેલા છરે, પણ પત્રકાર િાસુદરેિ મહરેતાની સૃવષ્ટ જોઈએ તો તરેમણરે તરેલની 
રૉયલટી, સિાવમનારાયણ સંપ્રદાયમાં સ્ત્રીઓ વિશરેની ભાિના, ભારતીય રાજકારણ-
નો ભ્રષ્ટાચાર, ગુજરાતી ભાષાની જોડણીના વિિાદો – આિા અનરેક વભન્ન વભન્ન 
વિષયો પર લખયંુ છરે. આિરે સમયરે માત્ર િત્કમાનપત્ર કરે સામવયક પૂરતાં થતાં નથી, 
પરંતુ એણરે વિશ્વકોશના જ્ાનસાધનનો ઉપયોગ કરિો પડરે છરે.

સામરે પક્રે અખબારો અનરે સામવયકો – એ વિશ્વકોશ માટરે અદ્યતન માકહતીનો 
સ્ોત છરે. ઈરાન વિશરે અવધકરણ છપાતું હોય તયારરે  એની અદ્યતનમાં અદ્યતન 
માકહતી આિરે તરેનરે માટરે અખબારનો આશરો લરેિો પડરે. કરેટલીક વિગતની પ્રમાણ-
ભૂતતા ચકાસિા અખબાર પાસરે જિું પડરે. કોઈ વયવકતની જનમતારીખ, અિસાન-
તારીખ કરે ઘટનાની તારીખ જાણિી હોય તો અખબાર ઉપયોગી બનરે. માત્ર માકહતી 
પૂરતો જ વિશ્વકોશનરે અખબારનો ઉપયોગ છરે તરેિું નથી, પરંતુ અખબારમાં આિતી 
કોઈ ઘટના કરે વયવકતની જીિનઝરમર, કોઈ બનાિના આંકડાઓ, વયવકતવચત્ર કરે 
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કોઈ ઘટનાની અગાઉની સાલિારી વિશ્વકોશના લરેખકનરે ઘણી ઉપયોગી બનરે છરે. 
આમ માણસની માકહતી અનરે જ્ાનની ખરેિનામાંથી માનિસંસકૃવતની આ બરે મહતિ-
ની ધારા પ્રગટ થઈ. એનસાઇકલોપીકડયા એ education within the circle છરે, 
તો અખબાર એ એક અથ્કમાં information within the circle છરે.

પત્રકારતિ એ અદ્યતન સમયનું પ્રવતવબંબ ઝીલરે છરે. વિશ્વકોશ કાયમી જ્ાનનરે 
વનતારીનરે આપરે છરે. બંનરેનાં ક્રેત્રોની સીમા આંકી શકાય તરેમ નથી, પરંતુ બંનરેનાં 
સિરૂપમાં કરેટલોક ભરેદ અનરે કરેટલુંક સામય છરે. અખબારમાં કૉલમ લખનારનરે તંત્રી 
કહરેતો હોય છરે કરે એક કૉલમ જ રેટલું મૅટર લખો. તો વિશ્વકોશનો સંપાદક અવધક-
રણ-લરેખકનરે એમ કહરેતો હોય છરે કરે 500 શબદોની મયા્કદામાં લરેખ આપો. એટલરે કરે 
અખબારના લરેખક અનરે અવધકરણ-લરેખકનરે જગયા (સપરેસ) સાથરે સંબંધ છરે. બંનરેનું 
માધયમ ભાષા છરે અનરે એ ભાષા પ્રયોજિાનો એમનો ઉદ્ રેશ પણ મહદ્અંશરે સમાન 
છરે. અખબારની ભાષા એ સાકહવતયક ભાષા કરે ટકૅવનકલ ભાષાના બોજિાળી દુગ્કમ 
ભાષા હોિી જોઈએ નકહ. એ એઇડઝ કરે કૅનસરની િાત લખરે તોપણ સામાનય 
િાચકનરે સમજાય તરે રીતરે લખશરે. આ જ પકરવસથવત વિશ્વકોશમાં પણ થોડરે અંશરે 
હોય છરે. વિશ્વકોશ કૅનસર વિશરે લખશરે તો આ રીતરે લખશરે :

‘‘અપકરપકિ કોષોની સંખયાિૃવદ્ધનરે કારણ થતી જીિલરેણ ગાંઠ...... કૅનસર 
આધુવનક કાળનો રોગ નથી. તરે સદીઓથી થતો આવયો છરે તરેિા પુરાિા મળરે 
છરે, આકદકાળમાં ડાયનોસૉર જાવતનાં પ્રાણીઓ હતાં અનરે તરેમનરે હાડકાનું કૅનસર 
થયાના પુરાિા છરે.’’

અથા્કત્ સામાનય િાચકનરે સમજાય તરેિી રીતરે એ ભાષા લખશરે. પ્રતયરેક સમયરે 
પ્રગટ થયરેલો વિશ્વકોશ એ એ ભાષાની સમૃવદ્ધનો પકરચાયક છરે, કારણ કરે અનરેક 
વિષયોનરે આલરેખિા માટરે એમાં પ્રચંડ ભાષાકીય પુરુષાથ્ક કરિામાં આવયો હોય છરે. 
અખબારનરે પણ એનાં ભાષાકીય ઓજારો િત્કમાન સાથરે તાલ વમલાિીનરે સતત 
ચમકતાં રાખિાં પડરે છરે.

પત્રકારતિ અનરે વિશ્વકોશ બંનરેમાં સમાનપણરે એકડકટગંનું મહતિ છરે. એ એકડ-
ટરની કાપકૂપથી અખબારની મુદ્રાનરે ઉપસાિરે છરે. અમુક પ્રકારની શૈલી, રજૂઆત 
બધાંનરે તંત્રી લક્માં રાખરે છરે. બરાબર એ જ રીતરે વિશ્વકોશનો સંપાદક પણ એનરે 
અમુક ઘાટ અનરે શૈલીમાં મૂકતો હોય છરે. આમ બંનરે પાસરે એક ઢાંચો છરે, એક 
format છરે અનરે એ જ માકહતીનરે વયિવસથત સિરૂપ આપરે છરે.

અખબાર અનરે વિશ્વકોશમાં સમય સમય પ્રમાણરે સિરૂપ બદલાયું છરે. પ્રા-
રંભકાળરે માત્ર સમાચાર આપનારાં, એ પછી ચહરેરા વિનાનાં અખબારો, ફીચરનો 
પ્રભાિ ધરાિનારાં અખબારો તથા વિજ્ાપન ધરાિનારાં અખબારો જોિા મળરે છરે. 
એક સમયરે િાચકનરે સમાચાર આપતું અખબાર અનરેક વિષયનરે પોતાના વયાપમાં 
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લરેિા માંડ્ું. ગુજરાતી અખબારોની પૂવત્કમાં આિતા વિષયોની ગણતરી કરીએ તો 
લગભગ 40–50 વિષયો આિરે છરે. એથીયરે આગળ િધીનરે અમુક વિષયનરે લગતાં 
સામવયકો પ્રગટ થિા લાગયાં. એનસાઇકલોપીકડયાની ગવત પણ આિી જ છરે. એક 
સમયરે general એનસાઇકલોપીકડયા હતો. એમાંથી સમય જતાં જુદા જુદા વિષ-
યિાર એનસાઇકલોપીકડયા તૈયાર થયા. 17મી સદી પૂિષે અનરે 17મી સદી પછીના 
એનસાઇકલોપીકડયામાં ઘણો ભરેદ જોિા મળરે છરે. પહરેલાંના એનસાઇકલોપીકડયામાં 
લાઇબ્રરેરીનરે લક્માં રાખીનરે વિગતો અપાતી. હિરે િૈજ્ાવનક સામગ્ી પર િધુ ભાર 
મૂકયો. મધયકાલીન સમયના મોટા ભાગના એનસાઇકલોપીકડયા તતિજ્ાન અનરે 
theologyના વિષયનરે પ્રાધાનય આપનારા હતા. જયારરે  હિરે ચકરત્ર, વિજ્ાન, ધમ્ક, 
વથયરેટર, વસનરેમા, રમતગમતો, સાકહતય જ રેિા વિષયો પર encyclopaedia મળરે છરે. 
આમ general encyclopaediaથી શરૂ થયરેલી વિશ્વકોશની યાત્રા આગિા વિષયો 
સુધી પહોંચી છરે.

આમ પત્રકારતિ અનરે વિશ્વકોશ પરસપરનરે ઉપકારક છરે. આ બંનરે િચચરેનો 
સરેતુ જ રેટલો દૃઢ હોય તરેટલો બંનરેનરે લાભદાયી છરે. વિશ્વ 21મી સદીના ઉંબરરે  છરે તયારરે  
માકહતી-વિસફોટનાં જુદાં જુદાં સિરૂપો િધુ બળિતિર થશરે. રરે કડયો કરે ટરેવલવિઝન 
હોય તરેમ છતાં અખબારની જરૂર છરે. એ જ રીતરે ઇનટરનરેટ હોય છતાં વિશ્વકોશની 
જરૂર રહરેશરે. આ બંનરે પ્રિૃવતિઓ પૃથિીના પટ પર િરેરાયરેલા જ્ાનનો સંચય કરીનરે 
માનિજગત સમક્ રજૂ કરરે  છરે અનરે આ જ પ્રિૃવતિઓ આિતી કાલની પરેઢીનરે 
ઘડિામાં વનણા્કયક પકરબળ બનશરે. ‘ગુજરાતી વિશ્વકોશ’ના વિમોચન પ્રસંગરે શ્ી 
હરીનદ્ર દિરેએ વિશ્વકોશ વિશરે કહરેલા શબદો મારા કાનમાં ગુંજ રે છરે : આ વિશ્વકોશ 
આિતી પરેઢીનાં બાળકોમાં ગુજરાતી ભાષા, તરેની અવસમતા અનરે તરેના વશક્ણ પ્ર-
તયરેની ભાિનાના વનમા્કણનું મહતિનું જ્ાનસાધન છરે. પત્રકારતિનું લોકવશક્ણ અનરે 
વિશ્વકોશનું અવસમતા-જતન કરેિું પડખોપડખ ઊભું છરે ! એ જ આિતી સદીનો 
સકહયારો પુરુષાથ્ક બની રહરે તરે ભાિના સાથરે મારંુ િકતવય પૂરંુ કરંુ છુ.ં
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કુ્લરીનચંદ્ર ્યાવઞિક

સંદભ્કગ્ંથ તરીકરે વિશ્વકોશ વિશરે ઘણી ઉપયોગી િાતો 
થઈ. આ બરે કદિસમાં વિશ્વકોશ વિશરે ઘણી ચચા્કઓ થઈ. તુ-
લસીદાસરે કહ્ું છરે, ‘હકર અનંત, હકરકથા અનંતા’. વિશ્વ અનંત 
હોય તો વિશ્વકોશનું કામ પણ અનંત છરે. તરે રીતરે જોતાં વિ-
શ્વકોશનું કામ કદી પૂરંુ થિાનું નથી. િીસમો ગ્ંથ બહાર પડરે 
તરે પહરેલાં તો પહરેલા ગ્ંથનું સંિધ્કન-સંશોધન કરિાનો સમય 
આિી ગયો ! તરે વસિાય પણ અહીં ઉલ્રેખ થયો તરેિા વિવશષ્ટ 
વિશ્વકોશો – એક એક વિષય ઉપરના – પણ કરિાની જરૂર 
રહરેિાની જ. ધમ્ક અનરે નીવતશાસ્ત્ર, સમાજવિદ્યાઓ, તતિજ્ાન, 
રમતગમત જ રેિા વિષયો ઉપર અંગ્રેજીમાં સિતંત્ર વિશ્વકોશો છરે. 
તરે ઉપરાંત સામાનય માણસ માટરે ‘પીયસ્ક એનસાઇકલોપીકડયા’ 
બહાર પડતો. તરેની ઘણી આિૃવતિઓ બહાર પડી છરે. નિાઈની 
િાત કરે એક સાબુ બનાિનારી કંપની એ બહાર પાડતી. હમણાં 
‘મનોરમા ઇયર બુક’ જ રેિાં સંદભ્ક-સંકલનો બહાર પડરે છરે. તરે 
વિશ્વકોશ સાથરે સરખાિી ન શકાય, પણ ખાસ કરીનરે સપધા્કતમક 
પરીક્ાઓના ઉમરેદિારો માટરે તરે સસતાં અનરે ઉપયોગી સંકલનો 
હોય છરે. દર િષષે તરેની અદ્યતન આિૃવતિઓ બહાર પડતી હોય છરે.

‘એનસાઇકલોપીકડયા વબ્રટાવનકા’નો વિસતાર તો એટલો 
િધી ગયો કરે પ્રોપીકડયા, માઇક્ોપીકડયા અનરે મરેક્ોપીકડયા એિા 
ત્રણ વિભાગ કરિા પડ્ા. માત્ર સૂવચ માટરે અલગ ગ્ંથ કરિો 
પડ્ો.

26
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અંગ્રેજી શબદકોશો પણ કક્ાિાર હોય છરે. Little Oxford, Pocket Oxford, 
Concise Oxford, અનરે OED. હિરે ઝીણા ટાઇપમાં બરે િૉલયુમ બહાર પડ્ાં તરેની 
સાથરે સૂક્મદશ્કક કાચ પણ આિરે છરે ! માત્ર કડકશનરી પૂરતી નથી, કારણ કરે રૂઢ 
પ્રયોગો પણ જાણિા પડરે, એટલરે ફાઉલરનો Modern English Usage પણ િાપરિો 
પડરે. હમણાં એક Dictionary of Diseased English પણ જોિામાં આિરેલી. 
પ્રમાણભૂત કડકશનરીઓ યુવનિવસ્કટીઓ અનરે પ્રકાશનગૃહો દ્ારા એટલી બધી 
બહાર પડી છરે કરે તરેમની એક માગ્કદવશ્કકા Dictionaries નામરે પણ બહાર પડી !

કક્ાિાર કોશોનો વિચાર કરતાં બાળકો માટરેના સવચત્ર કોશનો પણ વિચાર 
થિો જોઈએ.

આપણી પરંપરામાં પણ સંદભ્કગં્થો હતા જ. હરેમચંદ્રનું ‘શબદાનુશાસન’, 
‘અમરકોશ’ અનરે એિા બીજા અનરેક હતા. ‘અમરકોશ’ જ રેિાની ખૂબી એ કરે એ 
પદ્યમાં લખાયરેલ છરે. પાઠશાળાઓમાં ઉચચવશક્ણ લરેનાર કરેટલાક વિદ્યાથગીઓ એ 
કંઠસથ પણ કરરે . પદ્યમાં યાદ રાખિાનું િધુ સુલભ બનરે છરે.

સામાનય ઉપયોગ માટરે ગૅઝરેકટયસ્ક, સરેનસસ કરપોટ્ક અનરે વિશ્વના ઍટલાસના 
ગ્ંથો તરે તરે વિષયના એનસાઇકલોપીકડક સંદભ્કગ્ંથો છરે.

જમાનો સિ-વશક્ણનો છરે. જાપાનમાં તો પ્રાથવમકથી માંડીનરે સનાતક સુધી 
વિદ્યાથગી ઘરેર બરેસીનરે કમ્પયૂટર િગરેરરેની મદદથી ભણી શકરે એિી વયિસથા છરે. પ્રરે-
વસડરેનટ વકલનટન પોતાની વશક્ણનીવતના એક અગતયના ભાગ તરીકરે જણાિરે છરે કરે 
કૉલરેજમાંથી બહાર પડતા દરરેક સનાતકનરે આજીિન વનરંતર વશક્ણનાં સાધન મળી 
રહરેિાં જોઈએ. તરે સંજોગોમાં વિશ્વકોશની અગતય ઘણી િધી જાય છરે.

સંદભ્કગ્ંથ – વિશ્વકોશ કરેમ જોિો એ વિદ્યાથગીઓનરે શીખિિું જોઈએ એિું 
સૂચન સારંુ છરે. ઘણાનરે તો રરેલિરે-ટાઇમટરેબલ પણ જોતાં આિડતું નથી, કક્ાિારી 
આિડતી નથી તરેથી કરેટલાક વમત્રોએ ઉપાય શોધી કાઢ્ો છરે મૂળાક્રો જ ઓછા 
કરિાનો ! તરેમ કરિાથી કરેટલા શબદકોશો – વિશ્વકોશો અનરે અનય સાકહતય ફરી 
છપાિિાની જરૂર પડશરે તરે વિચારિાનું !

પણ વિશ્વકોશ કરેમ િાંચિો તરેની જાણકારી આપિાના િગ્ક વિદ્યાથગીઓ માટરે 
રાખતાં પહરેલાં વશક્કોના િગ્ક રાખિાની પણ જરૂર પડશરે ! અમારાં સમગ્ વશ-
ક્ણનાં િષયોમાં માત્ર એક જ વશક્કરે – વપ્રનસ ફૈઝીએ – લાઇબ્રરેરીના દળદાર ગ્ંથ 
િાંચિાની શરૂઆત કરેમ કરિી તરે શીખવયું હતું.

હિરે તો િાંચિાનો કંટાળો હોય તરેનરે માટરે દૃશય-શ્ાવય કૅસરેટો અનરે ઇનટરનરેટ 
પણ પ્રા્પય છરે. સામાનય જ્ાનની પરીક્ાઓ ભરતી માટરે  લરેિાય છરે તરેમાં અનરે વકિઝ 
હરીફાઈઓમાં આ સાધનો ઉપયોગી જણાય છરે. વિશ્વકોશ-આધાકરત કસોટીઓ 
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રાખિાનું સૂચન થયું છરે તરે પણ સારંુ છરે.

બધી માકહતી કોઈનરે યાદ રહરે નકહ; પણ ગમરે તરે વિષય ઉપર જોઈતી માકહતી 
કયાં મળી રહરે તરેના સ્ોતની જાણકારી હોય તો ઘણી હંૂફ રહરે છરે. ગમરે તયારરે  ગમરે 
તરે વિષય ઉપર બોલિાની જરૂર પડરે તરેિા પદાવધકારીઓનરે તરે આતમવિશ્વાસ અનરે 
આશ્વાસન આપરે છરે.

પણ સૌથી આનંદદાયક તો Browsing – સહજિાચન – છરે. કોઈ શબદ 
ખોળતાં તરેની આજુબાજુની એનટ્રીઓ નજરરે  ચઢરે નરે તરેમાં રસ પડરે અથિા અમસતાં 
વનરુદ્ રેશરે જ પાનાં ફરેરિાતાં કયાંક નજર પકડાઈ જાય નરે કરેટલું ડબૂી ગયા નરે કરેટલું 
જ્ાન ભરેજામાં ગયું તરે ખબર પણ ન પડરે તરેનો કરેફ જુદો  છરે. આ રસ અિકાશરે 
માણિા જ રેિો છરે.

આ બરે કદિસનો પકરસંિાદ પૂરરેપૂરો ઉપયોગી નીિડરે તરે માટરે તરેની નોંધો 
જળિાશરે નરે શકય હોય તો બહાર પડશરે એિી આશા રાખું છુ.ં િત્કમાન કામગીરી-
માં જ નકહ, પણ ભવિષયના કોશકારોનરે પણ એ કામમાં આિશરે.
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ધરીરુભાઈ ઠાકર

ભાષાિાર પ્રાંતરચના ભારતમાં થઈ તરે ઇવતહાસની એક 
મહતિની ઘટના ગણાિી જોઈએ. 1960ના પહરેલી મરેના કદિસરે 
ગુજરાત બૃહદ્ મુંબઈ રાજયમાંથી છૂટુ ં પડીનરે અલગ રાજય 
તરીકરે અવસતતિમાં આવયું. આ ઘટનાનો પ્રભાિ ગુજરાતી ભાષા, 
પ્રજા અનરે સંસકૃવત પર અિશય પડ્ો છરે, જ રેની નોંધ ભવિષયના 
ઇવતહાસકારનરે લીધા વિના ચાલશરે નકહ.

ગુજરાત રાજય અલગ થિાથી ગુજરાતી પ્રજાનરે ગુજરાત-
ની અવસમતાનું સંિધ્કન કરિાનો વિશરેષ અિકાશ મળ્ો. ઉદ્યોગ, 
અથ્કકારણ, રાજકારણ આકદ ક્રેત્રોમાં નિાં આયોજનો કરિાની 
તક સાંપડી. વશક્ણના ક્રેત્રમાં માતૃભાષાનરે માધયમ તરીકરે સિી-
કારિાનરે કારણરે અનરેક નિાં જ્ાનસાધનો ઊભાં કરિાની જરૂકર-
યાત ઊભી થઈ.

દરરેક પ્રજાનરે પોતાની ભાષા હોય છરે અનરે એ ભાષા દ્ારા 
તરે પોતાનો િહરેિાર ચલાિરે છરે, તરેની સાથરે પોતાનું સાંસકાકરક 
વયવકતતિ પણ પ્રગટ કરરે  છરે. આ વયવકતતિ પરંપરાગત પ્રાપ્ત 
થયરેલ સંસકૃવત અનરે સાકહતય દ્ારા બંધાય છરે. પ્રજા તરીકરે વિકાસ 
પામિા માટરે સિભાષાનું ખરેડાણ વિપુલ પ્રમાણમાં થયરેલું હોિું 
જોઈએ. દુવનયા કદનપ્રવતકદન નાની થતી જાય છરે. વિવિધ િણ્ક, 
ભાષા અનરે સંસકૃવતની પ્રજાઓ એકબીજાની ખૂબ વનકટ આિી 
રહી છરે તરેિરે િખતરે દુવનયામાં ચાલતી ગવતવિવધનો ખયાલ દરરેક 
દરેશના માનિીનરે રાખિો આિશયક બનયો છરે. તરે માટરે વિવિધ 
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વિષયો, ઘટનાઓ, પ્રસંગો, વયવકતઓ અનરે સંશોધનોની માકહતી દરરેક પ્રગવતશીલ 
વયવકતએ જાણિી પડરે તરેિું બનયું છરે. સમયની સાથરે તાલ લરેિા માટરે દરરેક વયવકતએ 
નાનામોટા જ્ાનસાધનનો ઉપયોગ કરિો પડરે તરેિો આ જમાનો છરે.

વિશ્વકોશ આિું એક મહતિનું જ્ાનસાધન છરે. અંગ્રેજીમાં જ રેનરે Encylopaedia 
કહરે છરે તરેનો આધુવનક ભારતીય પયા્કય વિશ્વકોશ છરે. તરેમાં જ્ાનવિજ્ાનની તમામ 
શાખાઓની સિાુંગીણ માકહતી પીરસિામાં આિરે છરે. 1768માં પ્રગટ થયરેલ 
‘એનસાઇકલોપીકડયા વબ્રટાવનકા’ની 1975 સુધી આિતાં પંદર આિૃવતિઓ થઈ 
હતી. બસો િષ્કના ગાળામાં સમયની માગ અનુસાર િૈજ્ાવનક સંશોધનોનરે આિરી 
લરેતું તરેનું સઘન અનરે વયાપક સિરૂપ બંધાયું હતું. એનસાઇકલોપીકડયા વબ્રટાવનકાએ 
દુવનયાભરમાં ઉતિમ કોકટના વિશ્વકોશ તરીકરે છરેલ્ા બરે શતક દરવમયાન ખયાવત 
પ્રાપ્ત કરી છરે. ભારતમાં શબદકોશરચનાની પ્રાચીન પરંપરા હતી. પણ સિ્કસંગ્ાહક 
(general) વિશ્વકોશની સંકલપના તો અિા્કચીન યુગની છરે. એનસાઇકલોપીકડયા 
વબ્રટાવનકાનરે આધારરે  બંગાળીમાં ‘વિદ્યાહારાિવલ’થી (1819–1821) પ્રારંભ થયો 
ગણાય છરે. નગરેનદ્રનાથ બસુએ એકલરે હાથરે બાિીસ ભાગમાં બંગાળી વિશ્વકોશ 
રચયો હતો.

ત્રીજી પંચિષગીય યોજનામાં સરકારની આવથ્કક સહાયથી પ્રાદરેવશક 
ભાષાઓમાં વિશ્વકોશ તૈયાર કરિાની જોગિાઈ થઈ હતી. તરે અનિયરે કહનદી, 
બંગાળી અનરે મરાઠી તરેમજ તવમળ, તરેલુગુ, કન્નનડ, મલયાળમ, ઊકડયા, પંજાબી 
િગરેરરે  ભાષાઓમાં વિશ્વકોશની ગ્ંથશ્રેણીઓ તૈયાર કરિાનું કામ હાથ પર લરેિાયું.

ગુજરાતમાં સિરાજપ્રાવપ્ત પહરેલાં રતનજી ફરામજી શરેઠનાનો ‘જ્ાનચક્’ 
(1898–1910) નિ ભાગમાં અનરે ડૉ. શ્ીધર વયંકટરેશ કરેતકરનો ‘ગુજરાતી જ્ા-
નકોશ’ (1921–1929) બરે ભાગમાં પ્રગટ થયો હતો. સિરાજપ્રાવપ્ત બાદ િલ્-
ભવિદ્યાનગરની સરદાર પટરેલ યુવનિવસ્કટીએ વિવિધ વિદ્યાશાખાના ‘જ્ાનગંગો-
ત્રી’ શ્રેણીના 30 ગ્ંથો (1967 –1996) પ્રગટ કયા્ક છરે. તરે વિશ્વકોશમાં અપરેવક્ત 
માકહતીના કરતાં વનરીક્ણાતમક વનબંધસિરૂપના છરે. ગુજરાત યુવનિવસ્કટીએ 
વિજ્ાન અનરે યંત્રવિદ્યા કોશની શ્રેણીના 10 ગ્ંથો પ્રવસદ્ધ કયા્ક છરે.

આ બધું છતાં સચરાચર સૃવષ્ટની તમામ માકહતી એકસાથરે આપરે તરેિા સિ્ક-
ગ્ાહી (general) વિશ્વકોશની ખોટ ઊભી હતી. વિષયના અધયયન-અધયાપન 
ઉપરાંત સામાનય વજજ્ાસુનરે ઉપયોગી થાય તરેિા વિશ્વકોશની ઊણપ રહી હતી. તરેનરે 
પૂરિા માટરે ગુજરાતી ભાષામાં સિ્કગ્ાહી વિશ્વકોશ રચિાનો પ્રથમ પ્રયોગ ગુજરાત 
વિશ્વકોશ ટ્રસટરે કરરેલો છરે. 170 જ રેટલાં વિષય-જૂથોનરે આિરી લરેતો 25,000થી િધુ 
અવધકરણો સમાિતો વિશ્વકોશ તૈયાર કરિાનું બીડુ ંટ્રસટરે ઝડ્પયું છરે. એનસાઇકલો-
પીકડયા વબ્રટાવનકાના ધોરણરે તરેનું આયોજન કરરેલું હોિા છતાં એનસાઇકલોપીકડ-
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યા વબ્રટાવનકામાં કીટકશાસ્ત્ર, િનસપવતરોગશાસ્ત્ર અનરે ઔષધશાસ્ત્ર જ રેિા વિષયો 
સમાિરેશ પામરેલા નથી તરે ગુજરાતી વિશ્વકોશમાં સમાવિષ્ટ છરે. સમગ્ ગ્ંથશ્રેણીમાં 
સમાવિષ્ટ તમામ અવધકરણોની વિષયિાર યાદી સકહત સમગ્ વિશ્વકોશ શ્રેણીના 
આયોજનની વિગતો તરેના ભૂવમકાખંડમાં આપરેલી છરે. સમગ્ શ્રેણીમાં પ્રગટ થનાર 
કુલ િીસ ગ્ંથોમાંથી છરેલ્ાં 15 િષ્ક દરવમયાન 13 ગ્ંથો પ્રગટ થઈ ચૂકયા છરે. 
તરેમાં વિજ્ાનનાં 5,300 જ રેટલાં, સમાજવિદ્યાનાં 4,094 જ રેટલાં અનરે માનિવિદ્યાનાં 
4,103 જ રેટલાં અવધકરણો મૂકરેલાં છરે. 2,713 જ રેટલાં લઘુચકરત્રો છરે, 315 જ રેટલા 
વયાવપ્તલરેખો છરે અનરે 5,800 જ રેટલાં વચત્રો-આકૃવતઓ અનરે કોષ્ટકો છરે. પ્રતયરેક 
ગ્ંથમાં સરરેરાશ 300 જ રેટલા લરેખકોનાં લખાણો પ્રગટ થાય છરે.

ગુજરાતી વિશ્વકોશ ગુજરાતીભાષી િગ્કનરે માટરે તૈયાર થયરેલો હોિાથી ગ-ુ
જરાતનરે લગતી માકહતી તરેમાં અગ્સથાન પામરે તરે સિાભાવિક છરે. ગુજરાતનાં 
ઇવતહાસ, ભૂગોળ, સાકહતય, કલા, સમાજ અનરે ધાવમ્કક તથા સાંસકૃવતક પરંપરા 
અનરે વિવિધ ક્રેત્રની પ્રવતભાઓ વિશરે તરેમાં વિસતારથી કહરેિાનો ઉપક્મ રાખયો 
છરે. બીજી ભાષાઓના કોશોમાં ગુજરાત વિશરે સંક્રેપમાં વનરૂપણ હોય છરે એટલરે 
દુવનયાના કોઈ ખૂણામાં બરેસીનરે ગુજરાત વિશરે સંશોધન કરનારનરે ગુજરાત વિશરે 
સિાુંગીણ માકહતી આ વિશ્વકોશમાંથી મળી શકરે તરેમ છરે.

ગુજરાતી ભાષામાં આ કોશ તૈયાર થતો હોિાથી અનરેક વિષયોના પાકરભા-
વષક શબદો ગુજરાતીમાં િાપરિાના થાય છરે. નિા વિચારો અનરે સંકુલ વિભાિ-
નાઓનરે સપષ્ટ કરતી િખતરે ભાષાની કસોટી થાય છરે. તરેનરે પકરણામરે ભાષા ખરેડાય 
છરે અનરે નિા પકરમાણમાં વિકસરે છરે. આમ થતાં ચોક્સ પકરભાષા બંધાય છરે. આ 
પકરભાષા એ વિશ્વકોશના કાય્કનરે વનવમતિરે ગુજરાતી ભાષાનરે મળરેલી વિવશષ્ટ બવક્સ 
છરે. સમગ્ શ્રેણી પૂરી થયા પછી વિવિધ ગ્ંથોમાં િપરાયરેલ પકરભાષાનો અલગ ગ્ંથ 
પ્રગટ કરિાની ધારણા છરે.

વિશ્વકોશમાં મૂકરેલી માકહતી અવધકૃત અનરે અદ્યતન હોય તરેની ખાસ કાળજી 
રાખિામાં આિરે છરે. તમામ વિષયોનાં અવધકરણો તરે તરે વિષયોના વનષણાતો પાસરે 
તૈયાર કરાિિામાં આિરે છરે. દરરેક વિષયના અવધકરણ-લરેખકોની પસંદગી વનષણા-
તોની સવમવત દ્ારા થાય છરે. તરેમના સૂચન મુજબ વિષયના ઘટકના મહતિ પ્રમાણરે 
તરેમનરે શબદસંખયા ફાળિિામાં આિરે છરે.

વિશ્વકોશની રચનાનું વિવશષ્ટ વશસત માંગી લરે તરેિું શાસ્ત્ર છરે. જ્ાનના મહોદ-
વધમાંથી સાચાં મોતી તારિી આપિાની કળા વિશ્વકોશના લરેખકમાં હોિી જોઈએ. 
સતય, વનતાંત સતય, હકીકતરૂપ નક્ર સતય રજૂ કરિાનો તરેનો આદશ્ક હોય છરે. 
કોઈ એક પક્ કરે િાદમાં વિશ્વકોશનો લરેખક ખેંચાતો નથી. જયાં એકથી િધારરે  
મંતવય હોય તયાં દરરેક મતનો સપષ્ટ ખયાલ આપીનરે તરેનરે વિશરે વનણ્કય કરિાનું તરે 
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િાચક ઉપર છોડરે છરે. એટલરે તરેમાં પૂિ્કગ્હ કરે પવક્લતાનો અંશ માત્ર પ્રિરેશી શકતો 
નથી. સતયની શોધ કરનારનરે એ રીતરે વિશ્વકોશ સહાયરૂપ બનરે છરે.

ગુજરાતી વિશ્વકોશમાં મૂકરેલી માકહતી શાળા, કૉલરેજ અનરે યુવનિવસ્કટીમાં તો 
ઉપયોગી થાય જ, પણ તરે ઉપરાંત ઉદ્યોગ, િાવણજય, વયિસથાપન, કૃવષ, ઇજનરેરી 
િગરેરરે  તમામ મહતિનાં ક્રેત્રોમાં કામ કરનારનરે ઉપયોગી માકહતી અનરે માગ્કદશ્કન 
પૂરાં પાડરે છરે. આ પ્રકારની માકહતીનો વયાપક અનરે વયિવસથત ઉપયોગ થઈ શકરે 
તરે માટરે તરેમાંનાં લખાણોનરે અલગ ગ્ંથસિરૂપરે પ્રગટ કરિાની યોજના પણ ગુજરાત 
વિશ્વકોશ ટ્રસટરે કરરેલી છરે. તરે યોજના અનુસાર ‘ગુજરાત’, ‘કૅનસર’, ‘ગાંધીચકરત’ 
અનરે ‘ગુજરાતના સિાતંત્રયસૈવનકો (માકહતીકોશ), જ રેિાં ઉપયોગી પુસતકો ટ્રસટ 
તરફથી પ્રગટ થયરેલ છરે. ‘ભારત’, ‘ભારતીય સાકહતય’, ‘નાટક’, ‘દૂધ, દુગધવિદ્યા 
અનરે ડરેરીઉદ્યોગ’, ‘અંતરીક્ વિજ્ાન’, ‘વિક્મ સારાભાઈ’ તરેમજ અનય મહતિના 
વિષયોના ગ્ંથો પણ ક્મશ: પ્રગટ કરિાની યોજના છરે.

વિશ્વકોશરચનાની આ પ્રિૃવતિ છરેક 1985થી ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ તરફથી 
ચાલી રહી છરે. તરેમાં ગુજરાત સરકાર, ગુજરાતના અગ્ણી ઉદ્યોગપવતઓ અનરે 
દાનિીરોનો સકક્ય સહકાર મળરેલો છરે. પણ સૌથી વિશરેષ મહતિનો સહયોગ ગ-ુ
જરાતના વિવિધ ક્રેત્રના અધયાપકો, વનષણાતો, વિદ્ાનો, સંશોધકો, તરેમજ તબીબો, 
નયાયવિદો, ધારાશાસ્ત્રીઓ, ઇજનરેરો, કૃવષકારો િગરેરરે  મહાનુભિોનો સાંપડ્ો છરે 
જ રેનરે કારણરે આ મહાભારત કાય્ક વસદ્ધ થઈ રહ્ું છરે. આ કાય્કમાં સતત રસ લઈનરે 
મહરેનતપૂિ્કક લખાણો તૈયાર કરિામાં મોટાભાગના વનિૃતિ અધયાપકો, આચાયયો, 
સંશોધકોની મદદ મળરેલી છરે. તરેનરે કારણરે કોશ કાયા્કલયમાં વિદ્યાકીય િાતાિરણ 
જામરેલું રહરે છરે.

વિશ્વકોશની આ પ્રિૃવતિનો પકરચય પ્રજાના વિવિધ સતરના વજજ્ાસુઓનરે 
સતત થતો રહરે તરે માટરે વિશ્વકોશનું સંપક્કપત્ર ‘વિશ્વવિહાર’ દર મકહનરે પ્રગટ થાય 
છરે. તરેમાં વિશ્વકોશ ઉપરાંત વિશ્વના વિવિધ દરેશોમાં બનતી ઘટનાઓ તથા લોકોનાં 
વિચાર-િલણોની ગવતવિવધ વિશરે માકહતી અપાય છરે. પરદરેશમાં િસતા ગુજરાતી-
ઓનરે ગુજરાતનાં સાકહતય, સંસકૃવત અનરે પરંપરાનો સંપક્ક સાધી આપિામાં પણ 
આ વિશ્વકોશ મહતિની સરેિા બજાિરે છરે.

તિકરત પકરિત્કનનો આ યુગ છરે. છરેલ્ા ત્રણ દાયકામાં જ રેટલાં િૈજ્ાવનક 
સંશોધનો થયાં છરે તરેટલાં અગાઉનાં ત્રણસો િષ્કમાં થયાં નથી. સતત પલટાતી 
દુવનયાની જાણકારી માટરે વિવિધ પ્રકારના વિશ્વકોશ દરરેક પ્રજાનરે તરેની ભાષામાં 
હોિા જોઈએ. વિદ્યાશાખાિાર અનરે વિષયિાર વિશ્વકોશો રચાય અનરે કલા, રમત-
ગમત, યુદ્ધશાસ્ત્ર જ રેિા વિષયો પર અલગ કોશ રચાય અનરે આ કમ્પયૂટરના યુગમાં 
તરેની માકહતી ‘સીડીરોમ’ની નાનકડી તકતીમાં સંવચત થયરેલી રહરે તરે નિા જમાનાની 
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માગ છરે. તરે રીતરે પ્રજાની સંસકૃવત અનરે જીિનશૈલીમાં જબબર પકરિત્કન આિી રહ્ું 
છરે. તરે પકરિત્કનનનું િાસતવિક હકીકતરૂપ પ્રવતવબંબ વિશ્વકોશમાં વઝલાય છરે. એ 
દૃવષ્ટએ જોતાં ગુજરાતી વિશ્વકોશની પ્રિૃવતિ િૈવશ્વક સંદભ્કમાં શાનત ક્ાવનતનું સમથ્ક 
િાહન બની રહરેલ છરે.



વિશ્વકોશ : આ્યોજન અને વનમા્શિ

ચંદ્રકાનિ શેઠ

વિશ્વકોશ એટલરે આખા વિશ્વ વિશરેની મહતિની જાણકારી 
જ રેમાંથી મળી શકરે એિો જ્ાનના ખજાનારૂપ ગ્ંથ. વિશ્વકોશો 
જાતભાતના જોિા મળરે છરે. કરેટલાક કોશ સંગીત, નાટક, રમત, 
વચત્રકળા િગરેરરેના હોય તો તરેમાં તરે તરે વિષયની બધી મહતિની 
માકહતી મૂકિામાં આિી હોય. કોઈ કોશ દાકતરી વિદ્યાનો હોય 
તો કોઈ ભૂગોળ કરે ખગોળ અંગરેનો પણ હોય. આિા કોશો 
વિશરેષ જ્ાનના કહરેિાય. જીિનનાં અનરેક ક્રેત્રો નરે તરે અંગરેની 
અનરેક વિદ્યાશાખાઓ છરે. તરે સિ્કનરે લગતા જ્ાનકોશો મળરે છરે. 
એ રીતરે જ્ાનકોશોના અનરેક પ્રકારો હોય છરે. અમુક વિષય કરે 
વિદ્યાશાખાથી આગળ િધીનરે વિશ્વ સમસતની મહતિની પસંદ 
કરરેલી પ્રમાણભૂત માકહતી આપિા માટરે સિ્કસામાનય(general) 
વિશ્વકોશની એટલરે કરે વિશ્વજ્ાનકોશની આયોજના થાય છરે. એમાં 
વિશ્વ સમસત વિશરેની માકહતી આપતાં તમામ લખાણો અકારા-
કદક્મરે ગોઠિિામાં આવયાં હોય છરે. આજના યુગમાં જાતભાત-
નું જ્ાન સહરેલાઈથી નરે જલદીથી મરેળિિાની ઇચછા રાખનારા 
વજજ્ાસુઓ માટરે આ પ્રકારની વિશ્વકોશની આયોજના થાય છરે. 
વજજ્ાસુ બાળકો માટરેના વિશ્વકોશ પણ હોય છરે અનરે વજજ્ાસુ 
પુખતજનો માટરેનાયરે હોય છરે.

વિશ્વકોશ બનાિિાની ઇચછા ધરાિનાર તરે મુખય સંપાદક. 
તરેનામાં શાણપણ નરે જાણપણનો સુભગ સમનિય હોિો જોઈએ. 
તરેનામાં સાચા જ્ાન-સાધકનાં પાયાનાં બધાં લક્ણો અવનિાય્ક 
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છરે. િળી વિશ્વકોશ સામાનય રીતરે એકલરે હાથરે થાય એિું કામ નથી. એમાં જીિનનાં 
નરે જ્ાનનાં ઘણાંબધાં ક્રેત્રોના વનષણાતોનાં સલાહ-સૂચન-માગ્કદશ્કન, લરેખન-સહાય 
િગરેરરેની જરૂર પડરે છરે. એિા બધા વનષણાતોનરે સુમરેળથી સાથરે રાખીનરે વિશ્વકોશ 
રચિાનો હોય છરે; તરેથી મુખય સંપાદકમાં જરૂરી વિદ્યાકીય સજ્જતા ઉપરાંત વિશ્વકો-
શના નાના-મોટા સૌ કાય્કકરોનરે સુમરેળપૂિ્કક સાથરે રાખીનરે એમની પાસરેથી અપરેવક્ત 
કામ લઈ શકરે એિી વયિહારદક્તા નરે કાય્કદક્તા હોિી આિશયક છરે.

મુખય સંપાદકરે કરે વિશ્વકોશ-વનમા્કતાએ વિશ્વકોશના િાચકિગ્કની કક્ા અનરે 
વિષયસામગ્ીનો પ્રકાર લક્માં રાખીનરે વિશ્વકોશનું આયોજન અનરે વનમા્કણ કરિાનું 
હોય છરે. તરે ધયરેય કરે પ્રયોજનનરે ધ્ુિતારાની જ રેમ પોતાની નજર સામરે રાખીનરે 
કોશકાય્કમાં આગળ િધિાનું રહરે છરે. કોશવનમા્કતા મુખય સંપાદક – સિ્કસામાનય 
(general) પ્રકારનો વિશ્વકોશ બનાિિા માટરે સૌપ્રથમ વિશ્વકોશની ગ્ંથશ્રેવણનો 
વયાપ (વનવશ્ચત કદનાં પૃષ્ો અનરે તરેમાં સમાિિાની શબદ-સંખયા) નક્ી કરરે  છરે; 
દા.ત., એક હજાર પાનાંનો એક એિા િીસ ગ્ંથો અનરે દરરેક પૃષ્ના કહો કરે, સાતસો 
શબદો એમ અંદાજ કાઢી લરે છરે. પછી પોતાની બુવદ્ધશવકત મુજબ જ્ાનના એ કોશનરે 
માનિવિદ્યાઓ, સમાજવિદ્યાઓ, વિજ્ાન (શુદ્ધ અનરે પ્રયુકત), િાવણજય-ઉદ્યોગ-વય-
િસથાપન – એિાં વિવિધ જૂથોમાં, પ્રતયરેકનાં જ્ાન-માકહતીના જથથા અનરે ગુણિતિા 
અનુસાર પૃષ્ કરે શબદસંખયા િહેંચી નાખરે છરે. તરે પછી વિષયજૂથમાં આિતા પ્ર-
તયરેક વિષયની તરેના મહતિ અનુસાર શબદસંખયા નક્ી થાય છરે. વિષયવનષણાતોની 
સવમવત વિષય અનરે તરેના ઘટકરૂપ પ્રતયરેક અવધકરણ(entry)નરે શબદો ફાળિરે છરે. 
વિષયજૂથની કુલ ફાળિરેલી પૃષ્સંખયાની મયા્કદામાં રહીનરે અવધકરણલરેખનનું કામ 
સોંપાય છરે.

વિષયવનષણાતોની પસંદગી પર કોશની ગુણિતિાનો આધાર રહરેલો છરે. તરે 
માટરે મુખય સંપાદક વિવિધ જ્ાનક્રેત્રોના વનષણાતોની અગ્તાક્મરે યાદી કરરે  છરે અનરે 
એ યાદીનરે આધારરે  પોતાનરે સૌથી િધુ ઉપયોગી નરે અનુકૂળ આિરે એિા વનષણા-
તોનરે પસંદ કરીનરે વિવિધ વિષય-વનષણાતોની સવમવતઓ રચરે છરે. એ વનષણાતોની 
િરણીમાં કોશવનમા્કતાએ પૂરી ખબરદારી નરે સાિધાની રાખિાની રહરે છરે. તરેમની 
સાથરે જ રે તરે વિષયક્રેત્રમાંથી વિશ્વકોશ માટરે કયા કયા મુદ્ાઓ અવધકરણલરેખન 
માટરે પસંદ કરિા તરેની ચચા્ક-વિચારણા કોશવનમા્કતા કરરે  છરે. એ રીતરે અવધકર-
ણ(entries)ની સૂવચ તૈયાર થાય છરે; એનાં કાડ્ક તૈયાર થાય છરે. કોશવનમા્કતા એ 
પછી વનષણાતોની સાથરે મસલત કરી જ રે તરે અવધકરણ માટરેના યોગય લરેખકોની 
િરણી કરરે  છરે. એમ કરતાં બનરે તરેટલું તાટસથય અનરે ઔવચતય જળિાય એ માટરેની 
ચીિટ–સજાગતા કોશવનમા્કતા તરેમજ વિષયવનષણાતો રાખતા જ હોય છરે. આ 
રીતરે અવધકરણોની વિષયસૂવચ તથા અવધકરણો માટરેની લરેખકસૂવચ તૈયાર થયા 
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બાદ કોશકાયા્કલયના િહીિટી તંત્રની મદદથી વનધા્કકરત લરેખકોનરે વિશ્વકોશ માટરેનાં 
નક્ી કરરેલાં અવધકરણો ઉપર વનયત શબદસંખયામાં, વનયત સમયાિવધમાં લરેખો 
તૈયાર કરી આપિાનું વનમંત્રણ પાઠિિામાં આિરે છરે. વનમંત્રણપત્રની સાથરે દરરેક 
લરેખકનરે તરેનરે સોંપિામાં આિરેલ અવધકરણના પ્રકાર અનુસાર વિશ્વકોશનરે અનુરૂપ 
લરેખનનું માળખું (format) તથા તરેનરે લગતી સૂચનાઓ મોકલિામાં આિરે છરે. એ 
રીતરે તૈયાર થઈ આિરેલાં લખાણોનું વિષય-વનષણાતો પાસરે પરામશ્કન કરાિિામાં 
આિરે છરે. પરામશ્કકોના અવભપ્રાય-સૂચન મુજબ જરૂરી કાપકૂપ, સુધારાિધારા 
િગરેરરે  કરિામાં આિરે છરે. કયારરેક કોઈ લખાણ અપરેવક્ત ધોરણ અનુસારનું ન હોય 
તો તરે રદ પણ કરાય છરે અનરે એ જ લરેખ અનય પાસરે લખાિિાનો પણ થાય છરે.

 વિશ્વકોશના મુખય સંપાદક વિશ્વકોશના ઉપભોકતાનરે, એની સામાનય 
જ્ાનની અપરેક્ા સંતોષાય એ પ્રકારની લરેખનસામગ્ી આપિા સંકલપબદ્ધ હોય છરે. 
જ રે લરેખનસામગ્ી વિશ્વકોશમાં પીરસાય તરે પ્રમાણભૂત હોય, સાચી હોય, તાટસથય-
પૂિ્કકની હોય, બનરે તરેટલી પયા્કપ્ત અનરે છરેિટની હોય, તાકક્કક રીતરે, સુગમ રીતરે, 
ટૂકંાણમાં નરે છતાં આકષ્કક રીતરે રજૂ થઈ હોય તરે અપરેવક્ત છરે. વિશ્વકોશના મુખય 
સંપાદકરે આ વિશ્વકોશના આરંભરે જ રે નકશો (blue print) મનમાં રાખયો હોય છરે 
તરે સંતોષકારક રીતરે વિશ્વકોશના છરેિટના વનમા્કણ-પ્રકાશનમાં સાકાર થયો હોય તરે 
જોિાનું રહરે છરે. વિશ્વકોશમાં અંગ્રેજી પાકરભાવષક શબદોના ગુજરાતી પયા્કયો નક્ી 
કરિાની કામગીરી સંપાદકમંડળ બજાિરે છરે. એ રીતરે પ્રતયરેક ગ્ંથના લખાણોમાં 
ઉપયોગમાં લીધરેલી પકરભાષા એકત્ર કરીનરે ગ્ંથનરે છરેડરે મૂકિામાં આિરે છરે, જ રે સમગ્ 
શ્રેણી પૂરી થયા પછી ગ્ંથ રૂપરે પ્રગટ કરી શકાય છરે.

વિશ્વકોશનું વનમા્કણ એ રીતરે સંગીતની ઑરકરેસટ્રાના સંચાલન જ રેિું છરે. એમાં 
સૂત્રધાર તરે મુખય સંપાદક. તરેણરે કોશવનમા્કણમાં જુદરે જુદરે તબક્ રે કામ કરતા સિ્ક 
વનષણાતો, અવધકરણ-લરેખકો, પરામશ્કકો, સહસંપાદકોથી માંડીનરે મુદ્રકો, ગ્ંથ 
બાંધનારાઓ સુધીના અનરેકોનો સૂઝબૂઝપૂિ્કકનો સહકાર મરેળિિાનો હોય છરે નરે 
તો જ વિશ્વકોશનો ખરરેખરો હરેતુ ચકરતાથ્ક થાય છરે. વિશ્વ પ્રવત અવભમુખ કરનાર, 
વિશ્વનરે સમજિા-ઓળખિામાં સહાયભૂત થનારા વિશ્વકોશનું વનમા્કણ એક પ્રકા-
રનું ઋવષકાય્ક છરે; સિાધયાયપૂત જ્ાનવનષ્ તપની ફળશ્ુવતરૂપ તરે સતકાય્ક છરે એમ 
સમજિું જોઈએ.
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ધરીરુભાઈ ઠાકર

ગુજરાત રાજયની સથાપના પછી ગુજરાતી પ્રજાની અવસમ-
તાનરે ઉપસાિનારાં વિવિધ સાંસકૃવતક પકરબળો અવસતતિમાં 
આવયાં તરેમાંનું એક તરે વિશ્વકોશરચનાની પ્રિૃવતિ. વશક્ણ અનરે 
સાકહતયના સંિધ્કન માટરેના પ્રોતસાહક સંજોગો ઊભા થતાં અનરેક 
જ્ાનિધ્કક યોજનાઓ અમલમાં મૂકિાનો ઉપક્મ વિચારાયો.

આશ્ચય્કની િાત એ છરે કરે આિા ઉપક્મનો વિચાર શાસક કરે 
વશક્ણક્રેત્રના કોઈ અગ્ણીનરે આિિાનરે બદલરે ‘ગુજરાતનરે બરેઠો 
કરિાની’ હોંશ ધરાિતા ગુજરાતના એક કમ્કઠ સંત પૂ. શ્ીમોટાના 
મનમાં આવયો ! તરેમણરે પ્રાથવમક શાળાના ઓરડા બાંધિાથી 
માંડીનરે ઉચચ કોકટના િૈજ્ાવનક સંશોધનની સાથરે તરણસપધા્ક 
જ રેિી સાહસપ્રિૃવતિનરે ઉતિરેજન આપિા માટરે મોટુ ંભંડોળ ઊભું 
કરીનરે હકર ૐ આશ્મ દ્ારા ગુજરાતની અવસમતાનરે ઊજળી 
કરનારા કાય્કક્મોનો કાયમી પ્રબંધ કયયો. તરેની અંતગ્કત ગુજરાતી 
ભાષા અનરે સાકહતયના વિકાસ માટરે વિશ્વ સમસતના જ્ાનવિજ્ાન-
ની તમામ માકહતી એક જ સથળરે ઉપલબધ થાય તરેિો સિ્કસાધા-
રણ વિશ્વકોશ (general encyclopaedia) ગુજરાતીમાં તૈયાર 
કરિા માટરે તરેમણરે ગુજરાત યુવનિવસ્કટીનરે દસ લાખ રૂવપયાનું 
દાન આ્પયું. તરે રકમમાંથી યુવનિવસ્કટીનરે વિશ્વકોશનો અલાયદો 
વિભાગ ઊભો કરીનરે વિદ્ાનો પાસરે કામ શરૂ કરાવયું. પણ િષયો 
િીતિા છતાં તરે વિભાગ તરફથી નક્ર પકરણામ આપરે એિું કામ 
નીપજયું નકહ.

29
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(2)

1978માં હંુ મોડાસાથી વનિૃતિ થઈનરે આવયો. તરે િખતના કુલપવત ડૉ. પી. સી. 
િૈદ્યરે વિશ્વકોશનું કામ ઝડપથી અનરે વયિવસથત રીતરે થાય તરે માટરે એનું સુકાન મનરે 
સોં્પયું. એ અરસામાં મરાઠી વિશ્વકોશનું કામ સતારા વજલ્ાના િાઈ ગામરે મહારાષ્ટ ્ર 
સરકાર તરફથી ચાલતું હતું. ગુજરાત યુવનિવસ્કટી તરફથી ડૉ. રઘુિીર ચૌધરી 
અનરે યુવનિવસ્કટીના બરે અવધકારીઓ સાથરે મેં તરે વિશ્વકોશના કાયા્કલયની મુલાકાત 
લીધી. મહારાષ્ટ ્ર રાજય અવસતતિમાં આવયું તરે િખતરે મુખય પ્રધાન યશિંતરાિ 
ચિાણરે તયાંની પ્રજાનાં સાકહતય-સંસકૃવતના વિકાસ માટરે એક સિાયતિ મંડળ સથા્પયું 
હતું. મહારાષ્ટ ્રનો ઇવતહાસ અનરે મરાઠી વિશ્વકોશ તૈયાર કરિાનું કામ એ મંડળનરે 
સોંપાયરેલું. તદનુસાર જાણીતા સિાતંત્રયસરેનાની અનરે વિદ્ાન તક્કતીથ્ક લક્મણશાસ્ત્રી 
જોશીના મુખય સંપાદકપદરે મરાઠી વિશ્વકોશ તૈયાર થઈ રહ્ો હતો. સરકારરે  તરે માટરે 
અવધકારી વિદ્ાનોની વનયુવકત ઉપરાંત વિશ્વકોશના મકાન અનરે અલાયદા મુદ્રણા-
લયની વયિસથા પણ તયાં કરી હતી. મુલાકાતી વિદ્ાનોનરે રહરેિા-જમિાની સુવિધા 
ધરાિતું અવતવથગૃહ પણ જોડરે હતું. ગમરે તરે પક્ની સરકાર હોય તોપણ સાકહતય 
અનરે સંસકૃવતનું કામ અટકરે કરે વિલંબમાં ન પડરે તરેિી એ વયિસથા હતી. અમરે બરે 
કદિસ રહ્ા તરે દરવમયાન વિવિધ ક્રેત્રના વિદ્ાનોનરે વિચારવિમશ્ક અનરે લરેખનકાય્ક 
કરતા જોિાની તક મળી. સમૃદ્ધ પુસતકાલયની પણ સગિડ હતી. કશા ભપકા કરે 
ઊહાપોહ િગર શાવનતથી ચાલી રહરેલો એ જ્ાનયજ્ જોઈનરે અમરે પ્રભાવિત થયા.

મરાઠી વિશ્વકોશની પદ્ધવતનો અભયાસ કરીનરે અમરે અમારી રીતરે 20 ભાગમાં 
ગુજરાતી વિશ્વકોશ તૈયાર કરિાની યોજના ઘડી કાઢી અનરે 75 લાખ રૂવપયાનો 
ખચ્ક અંદાજીનરે સરકાર સમક્ તરેની વિગતો યુવનિવસ્કટી દ્ારા રજૂ કરી. તરે િખતની 
જનતા પક્ની સરકારરે  આ યોજનાનું મહતિ ધયાનમાં લઈનરે પ્રથમ 50 લાખ રૂવપયા 
મંજૂર કયા્ક. તરેનો સરકારી ઠરાિ (GR) પણ યુવનિવસ્કટીનરે મળી ગયો. પ્રથમ િષ્કની 
ગ્ાનટના પાંચ લાખ રૂવપયાની માગણીના કાગળ યુવનિવસ્કટીએ તૈયાર કરાવયા; પણ 
એ જ અરસામાં સરકાર બદલાઈ. બીજી સરકાર આિી તરેણરે આગલી સરકારનો 
ઠરાિ રદ કરીનરે વિશ્વકોશની યોજના નામંજૂર કરી ! યુવનિવસ્કટીનરે વિશ્વકોશ 
વિભાગ બંધ કરિો પડ્ો. થયરેલું કામ સીલ કરીનરે યુવનિવસ્કટીનરે સોંપીનરે અમરે ઘરેર 
આવયા. યુવનિવસ્કટીએ હકર ૐ આશ્મનરે દાનની રકમ વયાજ સાથરે પાછી આપી 
અનરે તરે સાથરે થયરેલા કામનું પોટલું પણ પહોંચાડ્ું.

(3)

પાંચ િષ્ક િીતી ગયાં. 1985ના ઑગસટમાં વગજુભાઈ બધરેકાની જનમશ-
તાબદી પ્રસંગરે વયાખયાન વનવમતિરે મારરે  વિસનગર જિાનું થયું. અમારા જૂના વમત્ર, 
સિાતંત્રયસરેનાની અનરે ઉતિર ગુજરાતના અગ્ણી કાય્કકર શ્ી સાંકળચંદ પટરેલનરે તયાં 
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જમિાનું હતું. જમતાં જમતાં સરકારમાં ચાલતી ગરેરરીવતઓની િાત નીકળી. મેં 
તરેમનરે પૂ. મોટાના દાનથી શરૂ થયરેલ વિશ્વકોશનું કામ કરેિી રીતરે બંધ પડ્ું તરેની િાત 
કરી અનરે કહ્ું, ‘‘ગુજરાત સરકારનરે ગુજરાતી પ્રજાના ઉતકષ્કમાં રસ નથી કરે નથી 
એની અવસમતાનો તરેનરે ખયાલ. ગુજરાતી ભાષામાં વિશ્વકોશ ઉપલબધ કરી આપિો 
તરે સરકારની ફરજ છરે. મહારાષ્ટ ્રમાં અનરે ભારતનાં બીજાં રાજયોમાં પોતપોતાની 
ભાષાના વિશ્વકોશ થઈ રહ્ા છરે તયારરે  ગુજરાતની સરકારરે  તરેની યોજના નામંજૂર 
કરીનરે પ્રજાનો દ્રોહ કયયો છરે.’’ મેં જરા આિરેશમાં આિીનરે કહ્ું. સાંકળચંદભાઈ 
સાત ગુજરાતી ભણરેલા. તરેમનરે વિશ્વકોશ એટલરે શું તરેની ખબર નહોતી. મેં તરેમનરે 
ટૂકંમાં સમજાિતાં કહ્ું, ‘‘દુવનયાભરનું જ્ાન ગુજરાતી ભાષામાં ઉતારી આપરે તરે 
વિશ્વકોશ.’’

‘‘કરિા જ રેિું કામ છરે ?’’ એમણરે મનરે પૂછું.

‘‘દરરેક પ્રજાનરે માટરે એ જરૂરી છરે.’’ મેં કહ્ું.

એ પછી હંુ ઘરેર આવયો. ત્રીજ રે કદિસરે સાંકળચંદ પટરેલ અમદાિાદ આવયા. 
મનરે કહરે, ‘‘ધીરુભાઈ, તમરે કહરેતા હતા તરે વિશ્વકોશનું કામ આપણરે કરીએ. 
તમરે તૈયાર છો ?’’ હંુ હસયો : ‘‘ભલા માણસ, આ થોડુ ંબરે-પાંચ લાખનું કામ 
છરે ? બારપંદર િષ્ક યા કામ પૂરંુ થાય તયાં સુધીમાં તો બરે-અઢી કરોડ ખચ્ક થઈ 
જાય. આિાં કામ તો સરકાર કરે યુવનિવસ્કટી જ કરી શકરે.’’ િાત તયાં અટકી.

પછીનરે અઠિાકડયરે તરેઓ મનરે લઈનરે હકર ૐ આશ્મ ગયા. પૂછું, ‘‘આ કામ 
કરિા જ રેિું છરે ?’’ પૂ. મોટાના વશષય શ્ી નંદુભાઈ શાહરે કહ્ું, ‘‘કરિા જ રેિું તો છરે, 
પણ મોટા ગજાનું કામ છરે. તૈયાર કરિા માટરે સમથ્ક માણસો જોઈએ અનરે મોટુ ંખચ્ક 
થાય.’’ તયાર પછી જનતા સરકારના વશક્ણપ્રધાન શ્ી નિલભાઈ શાહનરે મળ્ા. 
તરેમનો અવભપ્રાય લીધો. પછી મનરે કહરે,

‘‘હિરે જો આ કામ ગુજરાતના કહતનું છરે નરે કરિાની જરૂર છરે તો આપણરે 
કરિું જોઈએ.’’

‘‘પણ પૈસાનું શું ? આટલી મોટી રકમ કયાંથી લાિિી ?’’ મેં કહ્ું.

‘‘અરરે  યાર, પૈસાનું થઈ રહરેશરે. સારંુ કામ પૈસા વિના અટકતું નથી.’’ કમ્કિીર 
સાંકળચંદ પટરેલનો અનુભિ બોલતો હતો. પછી થોડી િાર અટકીનરે મારી આંખમાં 
આંખ પરોિીનરે જરા ઊંચા સાદરે સાંકળચંદ બોલયા, ‘‘તમરે આની જિાબદારી લરેિા 
તૈયાર છો ?’’

‘‘તમરે પૈસાની જિાબદારી લરેતા હો તો વિચારીએ.’’ મેં કહ્ું.

‘‘વિચારીએ એમ નકહ; કરિા માંડીએ એમ કહો.’’ એમણરે કઈંક જુસસામાં 
આિીનરે કહ્ું.
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‘‘હંુ બરેચાર વમત્રોનરે પૂછી જોઉં, પછી કહંુ. આ કાય્કમાં તો વિદ્ાનોના મોટા 
સમૂહનો સહકાર જોઈએ.’’ મેં કહ્ું.

‘‘ભલરે. આિતા અઠિાકડયરે જિાબ જોઈશરે.’’ – એમ કહીનરે તરેઓ ગયા.

દરવમયાનમાં મેં ડૉ. કુમારપાળ દરેસાઈ, ડૉ. જ રે. જ રે. વત્રિરેદી િગરેરરે  વમત્રોનરે પૂછું 
નરે તરેમનો સહકાર માગયો. વત્રિરેદી સંશોધનના અનુભિી અનરે કુમારપાળમાં વિદ્યા-
કીય વિતિ ઉપરાંત િહીિટ અનરે સંગઠનની સૂઝ. એ બરેનો સકક્ય સહકાર મળિાની 
ખાતરી થઈ. સાંકળચંદભાઈ આવયા. ટ્રસટ રચાયું. તરેમનરે લઈનરે કુમારપાળ અનરે હંુ 
શરેઠશ્ી શ્રેવણકભાઈનરે મળ્ા અનરે ટ્રસટના પ્રમુખ થિા વિનંતી કરી. સાંકળચંદભાઈનરે 
લોકકહતના કાય્કમાં કરેિી કદલચસપી છરે તરેનો શ્રેવણકભાઈનરે અનુભિ થયો. તરેમની 
ભલામણથી અમદાિાદ એજયુકરેશન સોસાયટીએ ટ્રસટના કાયા્કલય માટરે એચ. એલ. 
કૉલરેજ ઑવ્ કૉમસ્કની હૉસટરેલના કંપાઉનડમાં આિરેલું ભોજનાલયનું મકાન િાપરિા 
આ્પયું. સાંકળચંદભાઈએ રાતોરાત વિસનગરથી કકડયા-મજૂર લાિીનરે રસોડાના 
ચૂલા ખોદાિી, જરૂરી સમારકામ અનરે રંગરોગાન કરાિીનરે વિદ્ાનોનરે કામ કરિા 
માટરેની સગિડ ઊભી કરી આપી. વિવિધ વિષયોના વિદ્ાનોનો સાથ મળ્ો. પ્રો. દરેિવ્રત 
પાઠક આ અરસામાં જોડાયરેલા. તરે સમાજવિદ્યાઓના આયોજનમાં મદદરૂપ થયા. 
ડૉ. દરેરાસરીએ ડૉ. વશલીન શુકલનો મરેળાપ કરાવયો તરે વિશ્વકોશરચનાની નોંધપાત્ર 
ઘટના છરે. ડૉ. શુકલરે તબીબીવિદ્યાના સમગ્ વિભાગનું ઉતિમ રીતરે આયોજન કરીનરે 
નિી જ ભાત પાડી. ડૉ. એન. પી. મહરેતા કૃવષમાં, શ્ી એન. એલ. કરગથ્રા ફોરરે વનસક 
સાયનસમાં, ડૉ. સુશ્ુત પટરેલ ખગોળમાં અનરે પ્રો. રિીનદ્ર િસાિડા સથાપતયમાં મદ-
દરૂપ બનયા.

કામ શરૂ કરતી િખતરે યુવનિવસ્કટીમાં થયરેલી કામગીરીનું પોટલું યાદ આવયું. 
તરેનરે માટરે યુવનિવસ્કટીમાં તપાસ કરી તો જાણિા મળ્ું કરે વિશ્વકોશનું કામ પૂ. મોટાના 
દાનમાંથી થયરેલું હોિાથી દાનની રકમની સાથરે એ પોટલું હકર ૐ આશ્મમાં મોકલયું 
છરે. અમરે નકડયાદ ગયા. આશ્મમાં પૂછું તો નંદુભાઈ શાહરે કહ્ું કરે એ પોટલું 
તરેમના પુત્રનરે તયાં અમદાિાદ છરે. તરેમના પુત્રરે તરે પોટલું સાકહતય પકરષદનરે આપરેલું. 
પકરષદના કાય્કકરોનરે તરે પોટલું ઉપયોગી નકહ લાગિાથી ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં 
મોકલરેલું એિું પટાિાળા પાસરેથી જાણિા મળ્ું ! પછી તરેનું પગરેરંુ કાઢતાં વિદ્યાપી-
ઠના ગ્ંથાલયના ભોંયરામાં એક ખૂણામાં પડરેલું તરે મળી આવયું. કોઈનરે એનું ખાસ 
મહતિ કદાચ નકહ હોય એટલરે મનરે એનો કબજો સહરેલાઈથી મળ્ો ! હંુ કરક્ામાં 
નાખીનરે પોટલું ઘરેર લાવયો. યુવનવસ્કિટીમાં દોઢ–પોણા બરે િષ્ક કામ કરરેલું તરે દરવમ-
યાન અવધકરણોની યાદી બનાિિાના પ્રાથવમક તબક્ાના કામનો અમુક કહસસો 
પોટલામાં સચિાયરેલાં કાડ્કમાં હતો. પછી તો વિશ્વકોશનું નિરેસર આયોજન કયુું.
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સાંકળચંદ પટરેલ પ્રસન્ન થયા. તરેમણરે આરંભમાં એિી સંગીન આવથ્કક સગિડ 
ઊભી કરી આપી કરે વિશ્વકોશનું કામ તરત િરેગ પકડી શકયું. કામનરે આગળ 
ધપાિિા તરેઓ સતત પ્રોતસાહન આપતા રહરેતા. દર અઠિાકડયરે વિશ્વકોશના 
કામનો હરેિાલ માગરે અનરે સાધન કરે સગિડના અભાિરે એ કામ અટકરે કરે બગડરે નકહ 
અનરે ગુણિતિામાં ઊતરતું ન થિા પામરે એ માટરે ચરેતિરે. એક પૈસો પણ ખોટુ ંખચ્ક ન 
થાય અનરે જરૂર પડરે તો લાખો રૂવપયા ખચા્કય એ તરેમની નીવત હતી.

1986ના ઑકટોબરમાં તરેઓ માંદા પડ્ા. અમરે તરેમની ખબર કાઢિા ગયા 
તો વિશ્વકોશના કામની વિગત માગી. પછી કહરે, ‘‘અમદાિાદમાં જમીન લઈ રાખો. 
આપણરે એક પ્રરેસ કાઢિું છરે નરે છાપું કાઢિું છરે. તરેમાં આપણા વિચારો વનભ્કય રીતરે 
મૂકિાના.’’ નિરેમબરની 28મીએ તરેમણરે િણથંભી સમાજસરેિા કરતાં કરતાં આ 
દુવનયામાંથી વિદાય લીધી તયારરે  વિશ્વકોશનો ભૂવમકાખંડ તૈયાર થઈ રહ્ો હતો. 
સાંકળચંદભાઈએ તરેર લાખ રૂવપયા જ રેટલી માતબર રકમ આ સતકાય્ક પાછળ 
ખચગી નાખી હતી.

(4)

ટ્રસટીમંડળમાં આ અરસામાં જ જાણીતા દાનિીર શ્ી દીપચંદભાઈ ગાડગી 
જોડાયા હતા. સાંકળચંદભાઈના અિસાન પછી ટ્રસટીમંડળમાં તરેમના જમાઈ 
અનરે ધારાસભય શ્ી ભોળાભાઈ પટરેલ આવયા. તરેમણરે સાંકળચંદના જ રેટલો જ 
રસ લરેિાનો જારી રાખયો. સાંકળચંદભાઈની સાથરે આિરેલા શ્ી પ્રભુદાસ પટરેલ 
થોડરે િખતરે અિસાન પામયા. ટ્રસટની પ્રિૃવતિમાં શ્ી વિઠ્ઠલભાઈ અમીન પણ સકક્ય 
રસ લરેતા હતા. પરંતુ તરેમનરે વિદરેશ રહરેિાનું થતાં તરેમનો વિશરેષ લાભ મળી શકયો 
નકહ. દરવમયાનમાં અમદાિાદનાં જાહરેર કહતનાં કાયયોમાં હમરેશાં ઊભરે પગરે રહરેનાર 
શ્ી હીરાલાલ ભગિતી અનરે સહકારી બૅંક પ્રિૃવતિના આગરેિાન શ્ી બળદરેિભાઈ 
ડોસાભાઈનો ટ્રસટનરે લાભ મળ્ો. બળદરેિભાઈનું અિસાન થતાં ઉતિર ગુજરાતમાં 
ઉચચવશક્ણની સંસથાઓના સંચાલક અનરે ટકૅનોક્રેટ શ્ી નરવસંહભાઈ પટરેલનો 
લાભ હાલ ટ્રસટનરે મળરે છરે. આરંભથી જ ટ્રસટીમંડળનરે ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના 
વનિૃતિ ઉપકુલપવતશ્ી કંચનલાલ પરીખનાં સલાહસૂચનનો લાભ મળતો રહરે છરે તરે 
આનંદની િાત છરે.

આ અરસામાં કુમારપાળ દરેસાઈનરે લઈનરે હંુ કવિશ્ી ઉમાશંકરનરે મળિા 
ગયો. તરેમનરે વિશ્વકોશ ટ્રસટની રચના અનરે ગુજરાતી વિશ્વકોશ શ્રેણીના અમરે કરરેલા 
આયોજનની વિગતો આપી. ‘મોટુ ંસાહસ ઉપાડ્ું છરે’ એમ કહીનરે તરેમણરે થોડુકં 
આશ્ચય્ક વયકત કયુું. મેં તરેમના સકક્ય સહકાર સકહત સલાહસૂચન માગયાં. તરેમણરે 
લગભગ દોઢરેક કલાક વિસતારથી િાત કરી. તરેમની સલાહના મુખય મુદ્ા આ હતા 
: (1) ટ્રસટરે તાતકાવલક િીસ લાખ રૂવપયા જ રેટલું ભંડોળ ઊભું કરિું જોઈએ. (2) 
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તરેના િહીિટમાં વિદ્યાના માણસોનું પ્રાધાનય હોિું જોઈએ. (3) સરકાર દ્ારા ગ્ંથો 
ખરીદાઈનરે પુસતકાલયોમાં િહેંચાય એિી વયિસથા થિી જોઈએ. (4) આગોતરા 
ગ્ાહકની યોજના આરંભથી જ કરિી. (5) જુિાન પરેઢીમાંથી નિા કાય્કકરોની બીજી 
હરોળ ઊભી કરિી. (6) ગુજરાતમાં વિવશષ્ટ સથળ–િસતુ–વયવકત–જાવત િગરેરરેનો 
વિસતારથી પકરચય આપિો. (7) નાનામોટા સિ્કસંગ્હો એકત્ર કરીનરે માકહતીનો 
સ્ોત બનરે તરેટલો વિશાળ નરે સમૃદ્ધ કરિો. તરેમનાં આ સૂચનોનું મૂલય ઘણં હતું. 
પરંતુ દુભા્કગયરે લરેખન રૂપરે યા અનયથા તરેમનો પ્રતયક્ સાથ મળી શકયો નકહ તરેનો 
િસિસો રહ્ો છરે.

સાંકળચંદભાઈની પ્રથમ પુણયવતવથનરે કદિસરે (28 નિરેમબર 1987ના રોજ) 
વિશ્વકોશનો ભૂવમકાખંડ પ્રગટ થયો. એ ગ્ંથ સાવભપ્રાય જ સાંકળચંદ પટરેલનરે 
અપ્કણ કયયો હતો. તરેનું વિમોચન તરે િખતના રાજયપાલશ્ી આર. કરે. વત્રિરેદીએ 
કરરેલું. તરેમણરે ગુજરાતમાં શરૂ થતી આ વિરલ વિદ્યાકીય પ્રિૃવતિનરે વબરદાિી. આથી 
અનરેક મુસીબતોની િચચરે કામ કરનાર વિદ્ાનો અનરે ટ્રસટીઓનરે આગળ િધિાનું 
પ્રોતસાહન મળ્ું.

પછીના િષષે (જુલાઈ 1988માં) ઓકરસામાં ભુિનરેશ્વર ખાતરે ભારતીય 
ભાષાઓમાં વિશ્વકોશની રચના કરી રહરેલી સંસથાઓના પ્રવતવનવધઓની પકરષદ 
માનિસંસાધન મંત્રાલયના ઉપક્મરે યોજાઈ હતી. તરેમાં હાજરી આપિા હંુ ગયો 
હતો. ગુજરાતમાંથી ડૉ. રમણલાલ જોશી પણ આિરેલા. પકરષદમાં વિશ્વકોશર-
ચનાનરે લગતા વિવિધ પ્રશ્ોની ચચા્કવિચારણા ચાલરેલી. હંુ ગુજરાતી વિશ્વકોશ-
નો ભૂવમકાખંડ લઈ ગયરેલો. તરેમાં વિશ્વકોશના િીસ ગ્ંથોમાં સમાિરેશ પામનાર 
25,000થી િધુ અવધકરણો(entries)ની વિષયિાર યાદી મૂકી હતી. સામાનય રીતરે 
એનસાઇકલોપીકડયા પૂરો થયા પછી છરેલ્રે ‘ઇનડરેકસ’ના ગ્ંથો તૈયાર કરિાની પદ્ધવત 
અખતયાર થાય છરે. અમરે વિશ્વકોશ તૈયાર કરતાં પહરેલાં યાદી મૂકી હતી તરેની 
ટીકા થયરેલી. તરેનો ખુલાસો કરતાં મેં ત્રણ મુદ્ા રજૂ કરરેલા : (1) અવધકરણોની 
વિષયિાર સૂવચ અનયત્ર સામાનય રીતરે ઉપલબધ થતી નથી; કરેમ કરે, આ પ્રકારના 
સિ્કસામાનય વિશ્વકોશમાં તમામ અવધકરણોનરે િણા્કનુક્મરે ગોઠિિાનાં હોય છરે. (2) 
િાચકનરે અગાઉથી સમગ્ સૂવચનું વનરીક્ણ કરિાની તક સાંપડરે અનરે પોતાની 
રુવચના વિષયનાં અવધકરણ પસંદ કરિાની સરળતા રહરે. (3) આ સૂવચ એક રીતરે 
કામચલાઉ ગણાય. તવદ્દો અનરે િાચકોનાં સૂચનોનો તરેનરે અિારનિાર લાભ મળતો 
રહરેશરે. વિવિધ ક્રેત્રોમાં થતાં સંશોધનો, પલટાતાં પકરબળો અનરે નિી બનતી ઘટના-
ઓના સંદભ્કમાં વિવિધ વિષયોનાં અવધકરણો ઉમરેરાતાં જશરે અનરે પ્રમાણભૂતતા નરે 
અદ્યતનતાનરે અનુલક્ીનરે ફરેરફાર થતા રહરેશરે. એટલરે કામ ચાલતું જશરે તરેમ યાદીમાં 
ફરેરફાર થતા રહરેશરે. આ સપષ્ટતાએ પકરષદમાં ચાલતી વિશ્વકોશના આયોજનની 
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ચચા્કનરે યોગય કદશામાં િાળી હતી. એટલું જ નકહ, તરેનાથી પ્રભાવિત થઈનરે સથાવનક 
સંસથાએ ગુજરાતી વિશ્વકોશમાં મૂકરેલી અવધકરણોની યાદીનું ઊકડયામાં ભાષાંતર 
કરિાનો પણ પ્રબંધ કયયો.

આ પકરષદમાં કહનદી, ઊકડયા, મરાઠી, બંગાળી, પંજાબી, કન્નનડ, તરેલુગુ, 
તવમળ િગરેરરે  ભાષાઓમાં ચાલતી વિશ્વકોશવનમા્કણની પ્રિૃવતિનો ખયાલ મળ્ો; પણ 
મોટો લાભ તો છોતરેર િષ્કના ઊકડયા કોશકાર વિનોદ કાનૂનગોનો પકરચય થયો તરે 
હતો. તરેઓ જૂના ગાંધીિાદી કાય્કકર હતા. વનશાળમાં ચાર અંગ્રેજી ભણીનરે ઊઠી 
ગયરેલા. સિાતંત્રયસંગ્ામ િખતરે જ રેલિાસ િરેઠરેલો. જ રેલમાં તરેમનરે વિશ્વકોશ રચિાની 
પ્રરેરણા થઈ. પુસતક, માવસક, િત્કમાનપત્ર િગરેરરેમાંથી જ રેલમાં જ ખંતપૂિ્કક માકહતી 
એકત્ર કરિા માંડી. કરેટલીક માકહતી-નોંધો તો છાપા જ રેિા રદ્ી કાગળ પર ઊકડયા 
ભાષામાં ટપકાિરેલી. જ રેલમાંથી બહાર આવયા પછી પણ એ કામ ચાલુ રાખયું. 
માકહતીની વિષયિાર ફાઇલ બનાિી. િખત જતાં એની દસ હજાર ફાઇલો તરેમની 
પાસરે એકઠી થઈ હતી. વિશ્વકોશનું પ્રથમ પુસતક છપાિિા માટરે એક પઠાણ પાસરેથી 
125 ટકાના વયાજ રે એક હજાર રૂવપયા લીધરેલા તરેની િાત તરેમણરે કરારખતની નકલ 
પકરષદમાં રજૂ કરરેલા પોતાના વનિરેદનમાં છાપીનરે કરી હતી. તરેમણરે એકલરે હાથરે પુરુ-
ષાથ્ક કરીનરે 200 પાનાંનો એક એિા ઊકડયા વિશ્વકોશના 40 ગ્ંથો પ્રવસદ્ધ કયા્ક છરે.

પકરષદના કદિસો દરવમયાન એક સાંજ રે અમરે તરેમના કટક ખાતરેના વનિાસ-
સથાનની મુલાકાતરે ગયા હતા. પુસતકો અનરે ફાઇલોના ખુલ્ા ઘોડાથી ખીચોખીચ 
ભરરેલા એક ઓરડામાં તરેમની ઑકફસ હતી. તરેમણરે સથાપરેલ જ્ાનમંડળ ફાઉનડરેશન 
તરફથી અવખલ ભારતીય વિશ્વકોશ કરેનદ્ર શરૂ કરિાની યોજના વિનોદજીએ અમનરે 
સમજાિી. તરેમના ટરેબલ પર એક મોટી બરણી હતી. તરેમાં દસ પૈસા અનરે િીસ 
પૈસાના વસક્ા ભરરેલા હતા. ‘આટલા બધા વસક્ા કરેમ રાખયા છરે ?’ મેં કુતૂહલથી 
પૂછું. તરેમણરે કહ્ું, ‘‘હંુ ગામડાંમાં જાઉં છુ ંતયાં મારી ચોપડીઓ લઈ જાઉં છુ.ં દરરેક 
ચોપડીની કકંમત બરે રૂવપયા હોય છરે. ગામડામાં દસ કરે િીસ જણની િચચરે એક 
ચોપડી આપું છુ.ં દરરેક જણ દસ કરે િીસ પૈસા આપી શકરે એિી ગોઠિણ કરરેલી 
છરે. ગરીબ માણસો િધુ પૈસા કયાંથી આપી શકરે ?’’ અનોખી રીતરે વિદ્યાનો પ્રસાર 
કરનાર આ ઋવષજન વિશરે અમનરે અહોભાિ થયો. (ખાદીનું ધોવતયું અનરે ખાદીનો 
ઉપરણો તરે તરેમનો પહરેરિરેશ હતો.) બાળકો અનરે પ્રૌઢો માટરે તરેમણરે ઊકડયામાં સૂય્ક, 
રકત, વિમાન િગરેરરે  વિષયોની સવચત્ર પુવસતકાઓ તૈયાર કરરેલી. બાળવિશ્વકોશનું 
કામ પણ તયાં ચાલરે છરે. વિશ્વકોશરચના વિનોદ કાનૂનગોનું જીિનકાય્ક (mission) 
હતું. તરેમનાં કુટુબંીજનો પણ એ કાય્ક સાથરે સંકળાયરેલાં છરે. મારરે  તરેમની સાથરે સનરેહ-
સંબંધ બંધાયો હતો. ગુજરાતી વિશ્વકોશના પ્રથમ ખંડના વિમોચન માટરે અમરે તરેમનરે 
વનમંત્રરેલા, પણ નાદુરસત તવબયતનરે કારણરે આિી શકરેલા નકહ. પછી કરેટલરેક મકહનરે 
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તરેમના અિસાનના સમચાર તરેમના પુત્ર ડૉ. દીપક કાનૂનગોએ આ્પયા. વિશ્વકોશનરે 
સમવપ્કત થિાની પ્રરેરણા મળરે તરેિો વિનોદ કાનૂનગોનો પુરુષાથ્ક હતો.

ભુિનરેશ્વરથી સમય કાઢીનરે અમરે જગન્નાથપુરી ગયરેલા. તરે કદિસરે દરેિશયની 
એકાદશી હતી. જગન્નાથજીની રથયાત્રાનો છરેલ્ો કદિસ હતો. અવતશય ભીડમાં 
રથમાં વબરાજ રેલા જગન્નાથજીનાં દશ્કન મારાં પતનીએ અનરે મેં કયાું. ભગિાનનો 
રથ કરેટલા બધા ભાવિકો ખેંચીનરે ધનય થતા હતા ! વિશ્વકોશનો રથ પણ કરેટલા 
બધા ભાવિકો ખેંચી રહ્ા છરે એિો વિચાર મનરે તરે િખતરે આવયો.

(5)

ગુજરાત સરકારરે  ગ્ાનટ આપિાની ના પાડી હતી. સાંકળચંદ પટરેલનું અિસાન 
થયા પછી વિશ્વકોશનું કામ સુપરેરરે  ચાલરે તરે માટરે આવથ્કક સગિડ કરિાની જરૂર ઊભી 
થઈ હતી. તરે માટરે ટ્રસટના પ્રમુખ શ્ી શ્રેવણકભાઈ કસતૂરભાઈ અનરે સાંકળચંદભાઈનરે 
સથાનરે વિદ્યાકાય્કમાં તરેમના જ રેટલી જ કદલચસપી ધરાિનાર પૂિ્ક ધારાસભય નરે મંત્રી 
શ્ી ભોળાભાઈ પટરેલ હતા. દાયકાઓથી ગુજરાતમાં સંસકારપ્રિૃવતિ ઉપરાંત રાહત 
અનરે સરેિાકાય્કમાં હમરેશ મોખરરે  રહરેનાર હીરાલાલ ભગિતી હતા; લાખો રૂવપયાનું 
દાન કરીનરે સમાજના ઉતથાનમાં ખડરે પગરે રહરેનાર દીપચંદભાઈ ગાડગી હતા અનરે 
વિશાળ વિદ્તસમુદાયનો સંપક્ક ધરાિનાર મૂવત્કમંત યુવનિવસ્કટી જ રેિા કંચનલાલ 
પરીખ હતા. તરે સૌની જ રેિીતરેિી હંૂફ નહોતી. તરેમનરે સહારરે  વિશ્વકોશનું િહાણ 
મંવજલરે પહોંચશરે તરેની પતીજ કુમારપાળ દરેસાઈનરે અનરે મનરે હતી.

આમ છતાં લાંબા ગાળાનો પ્રોજ રેકટ પ્રસંગોપાતિ પ્રાપ્ત થતા છૂટક દાનથી 
ચલાિિો મુશકરેલ ગણાય. ભારત સરકાર જો આ કાય્ક માટરે ગ્ાનટ આપરે તો પ્રયતન 
કરિો – એ ગણતરીથી હંુ ભુિનરેશ્વરથી પાછા િળતાં કદલહી ઊતયયો. વશક્ણ-
મંત્રાલયમાં સવચિ તરીકરે ગુજરાતના ડૉ. કકરીટભાઈ જોષી હતા. (તરેમના વપતાશ્ી 
જ રેઠાલાલ જોષી સૌરાષ્ટ ્ર એકમ રાજયની વિધાનસભાના અધયક્ હતા.) તરેમનરે 
મળ્ો. વિશ્વકોશની પકરવસથવત સમજાિી. તરેમણરે સહાનુભૂવતપૂિ્કક િાત સાંભળી; 
પણ કહંુ્ કરે ગ્ંથશ્રેણીના સમગ્ પ્રોજ રેકટ માટરે ગ્ાનટનો અિકાશ નથી; પણ દરરેક 
ગ્ંથનરે અલગ પુસતક તરીકરે પ્રકાશનસહાય મળિાનો સંભિ ખરો. તરેમની સૂચના 
મુજબ અરજી કરી અનરે વિશ્વકોશના પ્રતયરેક ગ્ંથનરે બરેથી ત્રણ લાખ રૂવપયા જ રેટલું 
અનુદાન મળરે તરેિી જોગિાઈ થાય તરેિી ગ્ાનટની મંજૂરી ડૉ. કકરીટભાઈ જોશીએ 
મરેળિી આપી. જ રે કદિસરે આ મંજૂરી મરેળિી આપી તરે કદિસ તરેમની સરેિાનો છરેલ્ો 
કદિસ હતો; બીજ રે કદિસરે તો તરેઓ વનિૃતિ થિાના હતા.

આમ, કંઈક અંશરે અદૃષ્ટપ્રરેકરત સાહસ રૂપરે વિશ્વકોશની પ્રિૃવતિ આગળ િધી 
રહી હતી.
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(6)

પ્રથમ ગ્ંથ તા. 2–12–1989ના રોજ શ્ી સિાવમનારાયણ સંપ્રદાયના પૂ. 
પ્રમુખસિામી મહારાજનરે હસતરે વિમોચન પામયો હતો. તરે ગ્ંથ પૂ. શ્ીમોટાનરે અપ્કણ 
થયો હતો. બીજો ગ્ંથ પૂ. પ્રમુખસિામી મહારાજનરે અપ્કણ થયો હતો. સંતના 
આશીિા્કદના પ્રતીક રૂપરે નકડયાદ અનરે સૂરત તરફથી અનુક્મરે સિા પાંચ અનરે પાંચ 
લાખ રૂવપયાનું તરેમજ બોચાસણિાસી અક્ર પુરુષોતિમ સંસથા તરફથી પાંચ લાખ 
રૂવપયાનું દાન મળ્ું. પછી પણ ગુજરાતના અગ્ણી ઉદ્યોગપવતઓ અનરે ઉદ્યોગગૃહો 
તરફથી દાનનો પ્રિાહ િહરેતો રહ્ો, પરંતુ આ મહાભારતકાય્કના ગંજાિર ખચ્કનરે 
પહોંચી િળિા નક્ર નરે વનયવમત આિકની જરૂર હતી.

વિશ્વકોશના ત્રીજા ગ્ંથનું વિમોચન તા. 21–12–1991ના રોજ ગુજરાત 
રાજયના તરે િખતના મુખયમંત્રીશ્ી ચીમનભાઈ પટરેલનરે હસતરે થયું. શ્ી ચીમનભાઈ 
કસાયરેલ પ્રોફરેસર હતા. તરેમનરે વિશ્વકોશની ઉપયોવગતા સિયંસપષ્ટ હતી એટલરે 
ઝાઝી દલીલ કરિાની હતી નકહ. મેં માત્ર એટલું જ કહ્ું કરે ‘‘નમ્કદાની યોજના 
ગુજરાતની જીિાદોરીરૂપ છરે તો આ વિશ્વકોશની યોજના ગુજરાતની સંસકારદોરી 
છરે. એનરે વનભાિિાની જિાબદારી સરકારની છરે.’’ ચીમનભાઈનરે તરેની અસર થઈ. 
સરકારી તંત્રરે અનરેક િાંધા ઊભા કયા્ક પણ ચીમનભાઈ પટરેલ મક્મ હતા. એમના 
અિસાનનરે આગલરે અઠિાકડયરે જ વિશ્વકોશશ્રેણીનરે આઠમી પંચિષગીય યોજના 
દરવમયાન પ્રકાશનખચ્કના પચાસ ટકા જ રેટલું અનુદાન મળરે એ માટરેની મંજૂરી પર 
મહોર મારી.

સિ. ચીમનભાઈના આ સદભાિપૂણ્ક કૃતયથી વિશ્વકોશની પ્રિૃવતિનરે િરેગ 
મળ્ો. આ અરસામાં દરેશના ટકૅનૉલૉવજકલ વિકાસમાં અજ્ાત રહીનરે સઘન પ્રયાસ 
કરનાર વિજ્ાની ડૉ. મૂળજીભાઈ વશિાભાઈ ટ્રસટના ટ્રસટીશ્ી હષ્કદભાઈ ઠાકોરરે  
સામરે ચાલીનરે સાતમા ગ્ંથના પ્રકાશન માટરે મદદ કરી હતી. તરેનો ઉલ્રેખ કરતાં 
આનંદ થાય છરે. સિ.શ્ી બાબુભાઈ િાસણિાળાનરે પણ આ પ્રિૃવતિ માટરે હમદદગી 
હતી. તરેઓ અિારનિાર વિશ્વકોશ કાયા્કલયની મુલાકાત લરેતા. માચ્ક 1997 સુધીમાં 
આઠ ગ્ંથો પ્રગટ થઈ ગયા હતા. એ િષષે શ્ી શંકરવસંહ િાઘરેલા ગુજરાતના મુખય-
મંત્રી હતા. વિશ્વકોશની પ્રિૃવતિથી તરેઓ િાકરેફ હતા. હંુ મોડાસા હતો તરે િખતથી 
તરેમનો અનરે પ્રો. કકશોરવસંહ સોલંકીનો પકરચય હતો. બંનરેનરે વિશ્વકોશના કાય્કમાં 
પૂરરેપૂરી હમદદગી હતી. એક િાર શ્ી શંકરવસંહ િાઘરેલા મનરે અમદાિાદના એક 
ઉદ્યોગપવત પાસરે લઈ ગયરેલા અનરે બરે લાખ રૂવપયાનું દાન મરેળિી આપરેલું; પણ આ 
કાય્ક માટરેની તરેમની ખરી કદલચસપીની પ્રતીવત તરેઓ મુખયમંત્રી થયા તયારરે  થઈ.

વિશ્વકોશના નિમા ગ્ંથના વિમોચન પ્રસંગરે અવતવથવિશરેષ તરીકરે તરેમનરે વન-
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મંત્રરેલા. મનરે તરેમણરે પૂછું, ‘‘વિશ્વકોશ શ્રેણીનરે સાંગોપાંગ પૂરી કરિા કરેટલી રકમ 
જોઈએ ?’’

‘‘બરે કરોડ.’’ મારાથી બોલાઈ જિાયું.

‘‘સરકાર માટરે એ બહુ મોટી રકમ નથી; હંુ તરેનો પ્રબંધ કરીશ.’’ – એિું 
જાહરેરમાં તરેમણરે િચન આ્પયું અનરે પ્રતયરેક ગ્ંથ માટરે 100 ટકા જ રેટલું પ્રકાશનખચ્ક 
મળ્ા કરરે  તરે રીતરે ગ્ાનટ મંજૂર કરીનરે તરેમણરે પોતરે આપરેલું િચન પાળ્ું. શ્ી શંકર-
વસંહ િાઘરેલાની આ ઉદાર નીવતનરે કારણરે વિશ્વકોશનરે માટરે કમ્પયૂટર જ રેિાં અદ્યતન 
ઉપકરણો િસાિી શકાયાં. કોશના સતિનરે િધારરે  તરેિું ગ્ંથાલયનું સંિધ્કન થયું. 
સંશોધનની સુવિધા ઊભી થઈ, કોશકાય્ક અંગરેનાં પકરસંિાદો અનરે ચચા્કસભાઓ 
યોજિાનું શકય બનયું.

સૌથી વિશરેષ લાભ તો િાચકોનો સંપક્ક સાધી આપતું માવસક પત્ર ‘વિશ્વવિ-
હાર’ પ્રગટ કરિાનું શકય બનયું તરે છરે. વિશ્વકોશનું વિતરણ એ અમારરે  માટરે મોટી 
સમસયા હતી. સરરેરાશ ગુજરાતી િાચક પુસતકખરીદી માટરે ઉતસાહી નથી હોતો. 
તરેમાં છસો રૂવપયાની કકંમતનો વિશ્વકોશનો ગ્ંથ તો તરેનરે કયાંથી આકષગી શકરે ? 
‘વિશ્વવિહારરે ’ વિશ્વકોશમાં પ્રગટ થતી જ્ાનસામગ્ીનું આચમન કરાિિા ઉપરાંત 
વિશ્વમાં ચાલતી વિવિધ ક્રેત્રની પ્રિૃવતિઓની ગવતવિવધનો ઝલકની રીતરે પકરચય 
આપિાનો ઉપક્મ રાખયો. તરેણરે વજજ્ાસુઓમાં સારો રસ જગાડ્ો છરે. ‘કુમાર’ અનરે 
‘ભૂવમપુત્ર’ જ રેિાં પ્રવતવષ્ત  સામવયકોમાં તરેમાંનાં લખાણો ઉદ્ધતૃ થાય છરે. સામાનય 
વજજ્ાસુનરે પોષાય તરેિી િળતર-યોજનાની પણ જાહરેરાત તરેમાં થતી રહરે છરે. તરેથી 
વિશ્વકોશની ક્મશ: માંગ િધિા લાગી છરે. ગ્ંથ–1 અનરે ગ્ંથ–2ની પ્રથમ આિૃવતિ 
પૂરી િરેચાઈ જતાં તરે બંનરેની સંિવધ્કત-સંશોવધત બીજી આિૃવતિનું પણ આયોજન 
થઈ રહ્ું છરે. વિવિધ ક્રેત્રની માકહતીનો સંચય કરીનરે તરેનું વિતરણકરેનદ્ર સથાપિાનો 
ઉપક્મ પણ ટ્રસટની વિચારણા હરેઠળ છરે. વિશ્વકોશ અનરે બાળવિશ્વકોશ અંગરે ટ્રસટરે 
રાષ્ટ ્રીય અનરે ગુજરાત સતરરે  પકરસંિાદો યોજયા છરે.

સાકહવતયક અધયયન-સંશોધનની કદશામાં પણ વિશ્વકોશની પ્રિૃવતિ ચાલરે છરે. 
વિશ્વકોશના સંગ્હાલયમાં કરેટલીક જૂની હસતપ્રતો એકત્ર કરરેલી છરે. ભાિનગરના 
નાગર ગૃહસથ સિ. સિાઈલાલ છોટાલાલ િોરાએ પોતાના હસતાક્રમાં વિશ્વકોશ 
તૈયાર કરરેલો તરેની 7,000 પાનાંની હસતપ્રત છરે. જૂની ગુજરાતી રંગભૂવમના અધય-
યન-સંશોધનનરે લગતી કીમતી સામગ્ી સંવચત થઈ રહી છરે. કરેટલુંક સૂવચનું કામ 
પણ ચાલરે છરે. સાકહતયસંસથાઓની વમકટગં િગરેરરે  માટરે પણ વિશ્વકોશ વિના મૂલયરે 
સુવિધા કરી આપરે છરે. અનંતરાય મ. રાિળ સમારક સવમવત અનરે શ્ી ચંદ્રિદન. ચી. 
મહરેતા શતાબદી સમારક સવમવતનું કામ અહીં ચાલરે છરે. ગુજરાત સાકહતય અકાદ-
મીની સવમવતઓ પણ અહીં મળરે છરે.
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તાજ રેતરમાં ગુજરાત સરકારનું બીજુ ં સતુતય પગલું તરે પ્રજાની અવસમતાનરે 
ઉજાગર કરતી વિશ્વકોશની આ પ્રિૃવતિ કાયમ અનરે વયિવસથત રીતરે ચાલરે તરે માટરે 
ટ્રસટનરે મકાન બાંધિા માટરે વિના મૂલયરે જમીન તબદીલ કરી આપી તરે છરે. તરેનું શ્રેય 
મુખયમંત્રીશ્ી કરેશુભાઈ પટરેલ, વિધાનસભાના અધયક્શ્ી ધીરુભાઈ શાહ, નાણા-
મંત્રીશ્ી િજુભાઈ િાળા, વશક્ણમંત્રીશ્ી ભરતભાઈ બારોટ તથા જ રે તરે વિભાગના 
અવધકારીઓનરે જાય છરે.

આમ ગુજરાતી ભાષા અનરે સંસકૃવતના ઉતકષ્કના અમોઘ સાધન તરીકરે વિ-
શ્વકોશની કદર પ્રજા અનરે પ્રજાકીય સરકાર એકસાથરે વપછાણરે તરે ઓછા આનંદની 
િાત નથી.

વિશ્વપવતના વિશ્વનરે સમજિાનો પ્રયતન કરિો કરે તરેનો વિચાર પણ આિિો એ 
સદભાગયની િાત ગણાય; પરંતુ વિશ્વના રહસયનરે, તરેના જ્ાન-વિજ્ાનના ભંડારનરે 
ખોલીનરે બતાિિાની પ્રિૃવતિ કરિી એ ભગિાનનું કામ છરે; જગન્નાથનો રથ ખેંચિા 
જ રેિું પુણયકાય્ક છરે. ગુજરાતી વિશ્વકોશના વિદ્યાઘાટ પર જગન્નાથનો રથ ખેંચિા 
માટરે વિવિધ કદશાઓમાંથી આિતા વિદ્યાપુરુષોનો, કહો કરે સતપુરુષોનો સમૈયો 
જામયો છરે. સંતો, સારસિતો, શ્રેષ્ીઓ અનરે શાસકો ધુરીણ બનીનરે આગળ ચાલરે 
છરે. તરેની સાથરે વિજ્ાનીઓ, સાકહતયકારો, ઇજનરેરો, સથપવતઓ, િૈદ્યો, ડૉકટરો, ધા-
રાશાસ્ત્રીઓ, િડી અનરે સિયોચચ અદાલતના નયાયમૂવત્કઓ, કુલપવતઓ, અધયાપકો 
અનરે કલાવિદો સકહત વિશાળ સંસકારપ્રરેમી સમુદાય જોડાઈ ગયો છરે.

सतयाटं सदभभ: सटंग: कथमवप वह पुण्येन भरवत ।

આિું સુભગ અનરે ભાતીગળ મંગલકારી દૃશય વિદ્યાના ક્રેત્રરે સદીમાં, સદભા-
ગય હોય તો, કોઈક િાર જોિા મળરે તો મળરે.
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વિશ્વકોશ-સાકહતયસૂવચ 

* અંગ્રેજી વિશ્વકોશો

* ગુજરાતી વિશ્વકોશો

* કહનદી વિશ્વકોશો

* ભારતીય ભાષાઓના વિશ્વકોશો

 આસામી

 બંગાળી

 કન્નડ

 મલયાલમ

 તવમળ

 તરેલુગુ

 મરાઠી

 સંસકૃત

 પંજાબી

 ઉદૂ્ક



વિશ્વકોશ ્સાક્હત્ય્સૂવચ

કનુભાઈ શાહ

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ દ્ારા પ્રકાવશત થનાર ગ્ંથ ‘વિશ્વ-
કોશવિમશ્ક’માં વિશ્વકોશના ઉપભોકતાઓનરે વિશાળ ફલક પર 
વિવિધ વિષયોના જ્ાનકોશોની જાણકારી પ્રાપ્ત થાય અનરે જરૂર 
પડરે તયારરે  તરેમાંથી માકહતી પ્રાપ્ત કરી શકરે તરેિા હરેતુથી આ ‘વિ-
શ્વકોશસાકહતયસૂવચ’ તૈયાર કરિામાં આિી છરે.

આ ‘વિશ્વકોશ-સૂવચ’ સિ્કગ્ાહી નથી. આ સૂવચ ફકત 
મુખય મુખય ગ્ંથાલયો જ રેિાં કરે ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્ંથાલય, 
ગુજરાત યુવનિવસ્કટી લાઇબ્રરેરી, મા. જ રે. પુસતકાલય, આચાય્ક 
કૈલાસસાગરસૂકર જ્ાનમંકદર (કોબા) તરેમજ ભાઈકાકા ગ્ંથાલય 
(િ.વિદ્યાનગર) તથા સૌરાષ્ટ ્ર યુવનિવસ્કટી ગ્ંથાલયમાં ઉપલબધ 
વિશ્વકોશોની યાદીઓમાંથી સામાનય તરેમજ વિવિધ વિષયોના 
વિશ્વકોશોની પસંદગી કરીનરે તૈયાર કરાઈ છરે. િળી ઇનટરનરેટ 
પરથી શ્ી પ્રજ્ાબહરેન પાઠકરે (ગ્ંથપાલ ઇવનસટટ્યૂટ ઑવ્ ્પલાઝમા 
કરસચ્ક) જ્ાનકોશોની જ રે યાદી કરી તરેમાંથી પણ કરેટલાકની વિગત 
પસંદ કરીનરે અહીં આપી છરે.

સૂવચમાં નોંધોની ગોઠિણી વિષય-મથાળાં હરેઠળ અનરે જ રે તરે 
વિષયમથાળાં હરેઠળની યાદી અકારાકદ ક્મરે કરરેલી છરે. સૂવચમાં 
(1) ગ્ંથનામ, (2) િૉલયુમ નંબર, (3) આિૃવતિ, (4) કતા્ક/સંપાદકનું 
નામ, (5) પ્રકાશનસથળ, (6) પ્રકાશક અનરે (7) પ્રકાશન-િષ્ક 
આપરેલાં છરે. ગ્ંથનામ, કતા્ક/સંપાદક અનરે પ્રકાશકની વિગતનરે 
છૂટી પાડિા માટરે દરરેકની િચચરે ગુરુવિરામ (:) મૂકરેલું છરે; દા.ત.,

30
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New Enc. Britannica1 Vol. 1-322: Edn. 15,3

London5, Enc. Britannica Inc.,6 19857

સૂવચમાં િારંિાર આિતા શબદોની ટૂકંાક્રીની વિગત નીચરે મુજબ છરે. 

Enc. = Encyclopedia, Vol = Volume, Edn. = Edition, Ed. = Editor, 
Rev. = Revised.

આ સૂવચમાં ફકત વિશ્વકોશ/જ્ાનકોશોનો જ સમાિરેશ કરિામાં આવયો છરે. 
સામાનય રીતરે સિ્કસંગ્હનરે પણ િાચકો વિશ્વકોશ તરીકરે ઓળખતા હોય છરે, અનરે 
આનરે લીધરે જ્ાનકોશોની યાદીમાં સિ્કસંગ્હોનરે શોધતા હોય છરે. જોકરે ‘ચરોતર 
સિ્કસંગ્હ’, ‘અમદાિાદ સિ્કસંગ્હ’, વજલ્ા સિ્કસંગ્હો જ રેિા સંગ્હોની માકહતી 
અનરે જ્ાનકોશોની માકહતીમાં મૂળભૂત તફાિત હોય છરે, ‘સિ્કસંગ્હ’માં જ રે તરે પ્રદરેશ 
સંબંધી અનરે તરેના લોકો વિશરેની માકહતીનો સમાિરેશ થાય છરે જયારરે  જ્ાનકોશમાં 
કોઈ પણ વિષયની સામાનય માકહતી સંક્રેપમાં આપિામાં આિરે છરે. Encyclopedia-
ની જોડણીમાં aeના બદલરે ફકત eરાખીનરે Encyclopedia કરી છરે.

આ સૂવચમાં કુલ-જ્ાનકોશોમાં અંગ્રેજી ભાષાના 803 અનરે ભારતીય 
ભાષાઓના 178 જ્ાનકોશોનો સમાિરેશ થયો છરે. સામાનય રીતરે આ યાદીના જ્ાન-
કોશો 60 જ રેટલા મુખય વિષયોમાં િહેંચાયરેલા છરે. સૂવચમાં લીધરેલા વિશ્વકોશો ઈ. સ. 
1891થી 2001નાં િષ્ક દરવમયાન પ્રકાવશત થયરેલા છરે.

આ સૂવચમાં જ્ાનકોશોની િાઙ્મયસૂવચગત વિગતો મુખય ભાગમાં આપી છરે. 
જ્ાનકોશોની સરળ શોધ માટરે અકારાકદ ક્મરે ગ્ંથનામ-સૂવચ આપી છરે. તરેની સામરે 
મુખય વિભાગની યાદીના અનુક્માંકો દશા્કવયા છરે.

ભારતીય ભાષાઓમાં જ્ાનકોશોનું કરેટલું ખરેડાણ થયું છરે તરે જાણિા માટરે તરે 
તરે ભાષાઓમાં પ્રકાવશત થયરેલા જ્ાનકોશોની યાદીઓ પણ આપિામાં આિી છરે. 
ગુજરાતી તરેમજ કહંદી વસિાયના જ્ાનકોશોની યાદીઓ અંગ્રેજીમાં આપિામાં આિી 
છરે. તરેમાં આસામી, બંગાળી, કન્નડ, મલયાળમ, તવમળ, તરેલુગુ, મરાઠી, સંસકૃત, 
પંજાબી અનરે ઉદૂ્કનો સમાિરેશ થાય છરે. આ બધી યાદીઓ જ રે મૂળ સ્ોતમાંથી 
ઉપલબધ થઈ છરે તરેનો ઉલ્રેખ સૂવચના સથળરે કરરેલો છરે. આ કાય્કનરે અંગરે મનરે સહાય 
કરનાર ગ્ંથાલયોના ગ્ંથપાલોનો હંુ આભાર માનું છુ.ં
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અમદાિાદ, ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ, 1987–2001 (પ્રકાવશત થનાર કુલ 
20 ગ્ંથોમાંથી અતયાર સુધીમાં 14 ગ્ંથો પ્રવસદ્ધ થયા છરે.)

3 ગુજરાતી સંદભ્ક ગ્ંથો : શાહ, કનુભાઈ સંપા. : અ દાિાદ, ગૂજરાત વિ-
દ્યાપીઠ, 1995 (િણ્કનાતમક સંદભ્ક ગ્ંથસૂવચ)

4 જ્ાનકોશ 1 : પકરચય ગ્ંથ : બારોટ, ચુનીલાલ પુ. સંપા. : અમદાિાદ, 
ગુજરાત યુવનિવસ્કટી, 1976

5 જ્ાનચક્ યાનરે ગુજરાતી સાઇકલોપીકડયા ગ્ં. 1-9 : શરેઠના, રતનજી 
ફરામજી સંપા. : મુંબઈ, સંપાદક, 1899

6 જ્ાનમંજૂષા : મહરેતા, િંદના સંપા. : મુંબઈ, નિભારત, 1981

7 જ્ાનવિજ્ાન દશ્કન : કામદાર, છોટાલાલ માનવસંગ સંપા. : અમદાિાદ, 
લક્મી પુસતક ભંડાર, 1967

8 જ્ાનસંચય આ. 3 : શાહ, નટિરલાલ સંપા. : અમદાિાદ, અનડા, 1980

9 જ્ાનસંકહતા : આ. 5 શુકલ બંસીધર સંપા. : અમદાિાદ, ગૂજ ્કર ગ્ંથરતન 
કાયા્કલય, 2000

10 નિભારત જ્ાનકોશ: સમાજવિદ્યા : પટરેલ, કરેશિલાલ : અમદાિાદ, નિ-
ભારત સાકહતય મંકદર, 1998

11 પ્રસવન્નકા જ્ાનકોશ ગ્ં. 1-7 : શુકલ, બંસીધર સંપા. : અમદાિાદ, સંપાદક 
1976

12 પ્રસવન્નકા વિક્મકોષ : શુકલ, બંસીધર : અમદાિાદ, ગૂજ ્કર પ્રકાશન, 
1994

13 વિશ્વદશ્કન (1964–65) આ. 5 : કામદાર, છોટાલાલ માનવસંગ સંપા. : 
અમદાિાદ, લક્મી પુસતક ભંડાર, 1964
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14 સિ્કવિદ્યામાળા અથિા ગુજરાતી સાઇકલોપીકડયા ભા-1 : િાછા, માણરેકજી 
એદલજી અનરે સોલન, અરદરેશર ફરામજી સંપા. : મુંબઈ, લરેખક, 1891

વિષ્યકોશો

િતિઞિાન
15 યોગકોશ : રાજકોટ કૈિલયધામ સિાધયાય મંકદર, 1977

ધમ્ક : કહંદુ

16 પૌરાવણક કથા કોશ : ભા. 1-2 : દરેરાસરી ડાહ્ાભાઈ : અમદાિાદ, ગ્ંથ-
લોક, 1988

્સાક્હત્ય
17 આધુવનક સાકહતયસંજ્ા કોશ : ટોપીિાલા, ચંદ્રકાનત અનરે બીજાઓ સંપા. 

: અમદાિાદ, ગુજરાતી સાકહતય પકરષદ, 1986

18 ગુજરાતી સાકહતયકોશ ભા. 1-3 : કોઠારી, જયંત સંપા. : અમદાિાદ, 
ગુજરાતી સાકહતય પકરષદ, 1989 - 1996

19 નિલકથા સંદભ્કકોશ : િરેગડ, પ્રકાશ સંપા. : અમદાિાદ, ગૂજ ્કર ગ્ંથરતન 
કાયા્કલય, 1999

20 મધયકાલીન ગુજરાતી કથાકોશ ભા. 1-2 : ભાયાણી, હકરિલ્ભ સંપા. : 
ગાંધીનગર, ગુજરાત સાકહતય અકાદમી 1991/2000

21 સાકહતયનો વિશ્વકોશ યાનરે સાકહતયવપ્રયનો સાથી : િૈદ્ય, વિજયરાય કલયા-
ણરાય : ભાિનગર, રોકહણી પ્રવતષ્ાન, 1967

વિઞિાન
22 વિજ્ાન અનરે યંત્રવિદ્યા કોશ ગ્ં. 1-10 : અમદાિાદ, ગુજરાત યુવનિવસ્કટી, 

1977-1984

વ્યા્યામ વિઞિાન
23 મલ્વિદ્યાશાસ્ત્ર ભા. 1-2 : પટ્િધ્કન, ગંગાધરરાિ ગણરેશ સંપા. : િડોદરા, 

ધોંડો નારાયણ વિદ્સં, 1932
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24 વયાયામ જ્ાનકોશ ગ્ં. 1-10 : મજુમદાર, દતિાત્રય વચંતામણ : િડોદરા, 
સંપાદક, 1941

25 વયાયામ વિજ્ાન કોશ ગ્ં. 1-10 : ભટ્, શંભુપ્રસાદ કૃપાશંકર અનરે ભા-
સકરદાસ સંપા. : રાજપીપળા, ગુજરાત વયાયામ પ્રચારક મંડળ, 1979

પ્કરીિ્શ
26 જ્ાનગંગોત્રી ગ્ંથશ્રેણી 30 : ગાંધી, ભોગીલાલ મુખય સંપાદક િલ્ભવિ-

દ્યાનગર, સરદાર પટરેલ યુવનિવસ્કટી, 1967: માનિ વિદ્યાશાખા 20 ગ્ંથો 
અનરે વિજ્ાન વિદ્યાશાખા 10 ગ્ંથો

27 જનૈરતન વચંતામવણ : સિ્કસંગ્હ સાથ્ક ભા. 1-2 : દરેિલુક, નંદલાલ બી. : 
ભાિનગર, અકરહંત પ્રકાશન 1985

28 પંખીજગત : દરેસાઈ, પ્રદ્યુમન કંચનરાય સંપા. : અમદાિાદ, પ્રકાશ સાકહતય 
ભંડાર, 1982

29 વિશ્વની અવસમતા મહાસંદભ્કગ્ંથ ભા. 1-2 : દરેિલુક નંદલાલ બી. સંપા. : 
ભાિનગર, યોગરેશ ઍડિટા્કઇવઝંગ સવિ્કસ 1977–1981

30 વિશ્વવિજ્ાન કોષ : વયાસ, રજની : અમદાિાદ, સમનિય પ્રકાશન, 1994
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वहनदी वरश्वकोश : रगगीकृत सूभच

सयामयान् कोश

1
ज्यान सरोरर भयाग 1-5 तीसरया सटंसकरण : नई वदल्ी, सूचनया और प्रसयारण 
मटंत्रयाल्, 1971

2
रयाजसथयान ज्यान कोष : श्ीरयासतर, प्रयेमकुमयार और श्ीरयासतर सुरयेनद्र सटंपया : उद-
्पुर, णशरया पच्लशस्व

3 वरश्वज्यान सटंवहतया भया-1 : नई वदल्ी, वहटंदी वरकयास सभमवत

(वरष्यानुसयारी वहनदी वरश्वकोश 12 खटंडो में)

4
सभचत्र वरश्वकोश खटंड 1-3 : बयालकृषण सटंपया. : वदल्ी रयाजपयाल एनड सनस, 
1991

5 सभचत्र वरश्वकोश भयाग 1-10 : वदल्ी, रयाजपयाल एनड सनस, 1967

6
वहनदी तथया भयारती् भयाषयाओटं के कोशों और वरश्वकोशों की सटंदभभ्वकया  : नई 
वदल्ी, केनद्री् वहनदी भनदयेशयाल्, 1970

7
वहनदी वरश्वकोश (Encyclopedia Indica) खटंड 1-25 : रसु, नगयेनद्रनयाथ 
: वदल्ी, री. आर. पच्लणशटंग कोपपोरयेशन, (F. P. 1919) पुनमु्ववद्रत 1986

8
वहटंदी वरश्वकोश खटंड 1-12 : नरीन परररभध्वत सटंसकरण : रयारयाणसी, नयागरी 
प्रचयाररणी सभया 1973

9
वहनदी वरश्वभयारती खटंड 1-10 : चविरयेदी कृषण रल्भ सटंपया. : लखनउ, वहनदी 
वरश्वभयारती, 1958

वरष्कोश

आ्ुरवेद

10
आ्ुरवेदी् वरश्वकोश खटंड 1-8 : णसटंह, रयामजीत और णसटंह, दलजीत सटंपया. 
प्र्याग, वहनदी सयावहत् सममयेलन, 1966

इवतहयास
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11
भयारती् इवतहयास कोश आ.-2 : (वडकशनरी ऑफ इचनड्न वहसट्ी कया वहनदी 
रूपयानतर) भट्याचया््व, सष्चिदयाननद : लखनउ, उत्तर प्रदयेश वहनदी सटंसथयान, 1989

12
भयारती् पुरया-इवतहयास कोश खटंड 1-2 : अरुण : वदल्ी, अभभरुभच प्रकयाशन, 
2000

13
वरश्व-इवतहयास-कोष खटंड 1-4 : भणडयारी, चनदरयाज : भयानपुर, ज्यानमटंवदर, 
1962-65

कृवष

14
भयारती् कृवष ज्यान कोश : चतुरवेदी, रयामगोपयाल सटंपया. : नई वदल्ी, भयारती् कृवष 
अनुसटंधयान पररषद, 1972

खयेल

15 खयेलखयेलयाडी वरश्वकोश : थयानी ्ोगरयाज : वदल्ी, रयाजपयाल एनड सनस, 1989

16 भयारती् वरिकेट ज्यान-कोष : मयाथुर एल. एन : अजमयेर, कृषणया बदस्व, 1970

17 सपोरस्व एनसयाइक्ोपीवड्या : श्ीरयासतर, रयाजयेनद्र : वदल्ी, पुसतक महल, 1990

दश्वन

18
मयानवरकी पयाररभयावषक कोश: दश्वन खणड : नगयेनद्र : वदल्ी, रयाजकमल प्रकयाशन, 
1965

19
मयानवरकी पयाररभयावषक कोश (भयारती एरटं पयाश्यात् सङ्कलपनया) आ. 2 : 
अग्रयाल, पद्या सटंपया. : वदल्ी, रयाजकमल प्रकयाशन 1998

20
भयारती् दश्वन पररभयाषया कोश : शुकल, दीनयानयाथ : वदल्ी, प्रवतमया प्रकयाशन, 
1993

धम्व : जैन

21
आगमकोश (Agama Enc.) : रॉ. 1-11 रयामचनद्ररयार, एस. के. और दैरज्, 
के. एन. सोम्ी सटंपया. : बैंगलूर, कलपतरु ररसच्व एकेडमी, 1994

22
वरि्या कोश (cyclopedia of kriya) : बयाटंवि्या, मोहनलयाल सटंपया. : कल-
कत्तया, जैन दश्वन सभमवत, 1969
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23
जैनयेनद्र णसद्यानत कोश : भया. 1-5 : रणगी, णजनयेनद्र, वदल्ी, भयारती् ज्यानपीि, 
1944

धम्व : वहनददु

24 पुरयाण कथया कोष : गौड, रयामशरण : वदल्ी, वरभूवत प्रकयाशन, 1987

25 पुरयाण सटंदभ्व कोष : मयेनन, पवदमनी : कयानपुर, ग्नथम्,, 1969

26 पौरयाणणक सटंदभ्व कोश : कुट्न वदलयेल, एन. पी. : हैदरयाबयाद, वकरण प्रकयाशन, 1984

27 वहनददू धम्वकोश : पयाणडये्, रयाजबली : लखनउ, उत्तरप्रदयेश वहनदी सटंसथयान, 1978

प्या्वररण

28
पररचसथवतकी एरटं प्या्वररण वरश्वकोश खटंड 1-10 : वत्ररयेदी, वप्र्रटंजन : नई 
वदल्ी, भयारती् पररचसथवत की एरटं प्या्वररण सटंसथयान, 1994

फोटोग्याफी

29 एनसयाइक्ोपीवड्या ऑफ फोटोग्याफी : बयाजपये्ी, सी. क : वदल्ी, पुसतक महल, 1993

मनोवरज्यान

30
मयानवरकी पयाररभयावषक कोश : मनोवरज्यान खणड : नगयेनद्र : वदल्ी, रयाजकमल 
प्रकयाशन, 1968

रयाजनीवत

31 रयाजनीवत कोश : कयाश्प, सुभयाष : वदल्ी, रयाजकमल प्रकयाशन, 1971

32
रयाजनीवतक वरचयार वरश्वकोश : गयाबया, ओमप्रकयाश : वदल्ी, नयेशनल पच्लणशटंग 
हयाउस, 1995

णशक्या वरज्यान

33 णशक्यावरज्यान कोश : जया्सरयाल, सीतयारयाम : वदल्ी, रयाजकमल प्रकयाशन, 1967

समयाजवरज्यान
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34
समयाजवरज्यान कोश : गयाबया, ओमप्रकयाश : वदल्ी, बी. आर. पच्लणशटंग कोपपो-
रयेशन, 1984

35
समयाजशयास्त्र वरश्वकोश : आ. 2 (पूण्वत: सटंशोभधत एरटं परररभध्वत) रयारत, 
हररकृषणटं : ज्पुर, रयारत पच्लकेशन, 1998

36 समयाजशयास्त्री् वरश्वकोश : वत्रपयािी, शटंमभूरतन : कयानपुर, वकतयाबघर, 1960

37
सयामयाणजक वरज्यान वहटंदी वरश्वकोश खटंड 1-2 : शणश, श्यामणसटंह सटंपया. : वदल्ी, 
ररसच्व फयाउनडयेशन, 1993

सयावहत्

38 अभभनर सूष्क्तकोश : शरण : ज्पुर, पटंचशील प्रकयाशन, 1985

39 आलोचनया-सटंदभ्वकोश : कुमहयार छिोटयारयाम : ज्पुर, रयाजसथयानी ग्टंथयागयार, 1999

40
नयाट्यशयास्त्र वरश्वकोश ग्टं. 1-4 : वत्रपयािी, रयाधयारल्भ : वदल्ी, प्रवतभया प्र-
कयाशन, 1999

41
बृहत् वरश्व सूष्क्त कोश खटंड 1-3 : रमया्व, श्याम बहयाददूर सटंपया. : वदल्ी प्रभयात 
प्रकयाशन, 1985

42 भयारती् भमथककोश : उषयापुरी, नई वदल्ी, नयेशनल पच्लणशटंग हयाउस, 1991

43 भयारती् सयावहत् कोश : नगयेनद्र : नई वदल्ी, नयेशनल पच्लणशटंग हयाउस, 1981

44
भयारती् सयावहत्शयास्त्र कोश : सहया्, रयाजरटंश : पटनया, वबहयार वहटंदी ग्टंथ 
अकयादमी, 1973

45 मध्कयालीन कयाव्-समीक्या कोश : गौड, रयामशरण : वदल्ी, कयादमबरी प्रकयाशन, 199

46 मधुमती सटंदभ्वकोश : पयारीक, रमयेश सटंपया. : जोधपुर, रयाजसथयानी ग्नथयागयार, 1989

47 रीवतकयालीन सयावहत् कोश : णसटंह, वरज्पयाल : न्ी वदल्ी, रयाधयाकृषण, 1997

48 लोकोवकत कोश : शमया्व, हरररटंशरया् : वदल्ी, रयाजपयाल एनड सनस, 1997

49 वरश्व सूष्क्त कोश खटंड 1-5 : शरण : सटंपया. : नई वदल्ी : आ््व बुक वडपो, 1975-6
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50 श्दयाथ्व वरचयार कोश : रमया्व, रयामचनद्र : वदल्ी, रयाजपयाल एनड सनस, 1995

51
सटंसकृत रयाङ्म् कोश खणड 1-2 : रणवेकर, श्ीधर भयासकर सटंपया. : कलकत्तया, 
भयारती् भयाषया पररषद 1988

52 सुभयावषत कोश : शमया्व, हरररटंशरया् वदल्ी रयाजपयाल,  1997

53 वहनदी नयाटक कोश : ओञ्या, दशरथ : वदल्ी, नयेशनल पच्लणशटंग हयाउस, 1975

54
वहनदी भयाषया एरटं सयावहत् वरश्वकोश खणड 1-3 : गुप्त, गणपवतचनद्र सटंपया. : नई 
वदल्ी, एटलयाटंवटक पच्लशस्व एनड वडचसट्््ुटस्व, 1995

55
वहनदी सयावहत् कोश भया. 1-2 : रमया्व, भधरयेनद्र सटंपया. : रयारयाणसी, ज्यानमणडल 
णलभमटयेड, अष्श्वन सटंरत-2020

सटंसकृवत

56
प्रयाचीन भयारती् सटंसकृवत कोश : बयाहरी, हरदयेर : नई वदल्ी, वरद्याप्रकयाशन 
मचनदर, 1988

57 सयाटंसकृवतक प्रतीक कोश : पयािक, शोभनयाथ : वदल्ी, प्रभयात प्रकयाशन, 1999

वरज्यान

58 सभचत्र ज्यान वरज्यान कोश: नई वदल्ी, वरज्यानभयारती 1989

59 सभचत्र वरज्यान कोश : शमया्व, वरश्वयाभमत्र, सटंपया. : वदल्ी, णशक्याभयारती

60 सभचत्र वरज्यान वरश्वकोश : चौधरी, धनरयाज : ज्पुर श्याम प्रकयाशन, 1997

61 सरल बयाल-वरज्यान कोश : ददुबये, सी.एम. : वदल्ी, पयाटंडुणलवप प्रकयाशन, 1995

62 सुगम वरज्यान वरश्वकोश : बयालकृषण सटंपया. : वदल्ी, ररीनद्र प्रयेस, 1994



ગુજરાતી વિશ્વકોશો : િગગીકૃત સૂવચ 241

Encyclopedias in Modern Indian Languages other 
than Gujarati and Hindi

Assamese*
1. Asamiya Viswakosh (1980) by Kanad Chandra Mahant. 5 

Vols. out of 8 Vols. proposed.

2. Asamiya Viswakosh (1987) by Rajanikanto Debsoni. Assam 
Parishad.

Bengali*
1. Bharatkosh (1883–93) by Rajakrishna Roy and Sarat Chadra 

Deb, 3 Parts.

2. Viswakosh (1891–1911) by Rangalal Mukhopadyay, Trailok-
yanath Mukhopadhyaya and Nagendra Nath Basu. 22 Vols.

3. Bharat-Darpan (1894) by Radhikaraman Chhattopadhyay.

4. Bharat Parichaya (1927) by Prabhat Kumar Mukhopadhyay.

5. Shishu Bharati (1932–63) by Jogendra Kumar Gupta. 11 Vols.

6. Bangiya Mahakosh (1935) by Amulya Charan Vidyabhushan. 
4 Vols.

7. Janibar Katha (1954) by Debiprasad Chattopadhyay. 10 Vols.

8. Navajnan Bharati (1958) by Prabhat Mukhopadyay. 2 Vols.

9. Bharatkosh (1964–73) by Shushil Kumar De. 5 Vols. Bangiya 
Sahitya Parishad, Calcutta.

10. Bangala Vishwakosh (1972–76) by Abdul Hakim. 4 Vols.

11. Vishwakosh (1977–89), 20 Vols. published by Paschimban-
ga Nirashkharata Durikaran Samiti and Viswakos Parishad, 
Calcutta.

12. Chhotader Viswakosh (1967) by Kshitindra Narayam Bhat-
tacharya and Purna Chandra Chakravarti. 5 Vols.

13. Adhunik Viswakosh (1978) by Sudhangshusekhar Chakra-
varti and Nanigopal Aich. 4 Vols.
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Kannada*
1. Balaprapanch (1936) by K. Shivaram Karanth. 3 Vols.

2. Vijnana Prapanch (1959–64) by K. Shivaram Karanth. 4 Vols.

3. Vichitra Viswa (1959) by H. R. Kidiyar.

4. Kannada Viswakosh (1969) by Deva Gowda and Javare 
Gowda. 14 Vols. Mysore Institute of Kannada Studies, My-
sore University.

5. Jnana Gangotri (1970–74) by S. Niranjana. 7 Vol (For Chil-
dren).

6. Karnatakada Kalegalu (1981) by Kannada Sahitya Parishat, 
Bangalore. 10 Vols.

7. Idunama Bharata (1977–78) by Swarana Khandapur, trans-
lated by N. Prahalad.

8. Kannada Vishaya Viswakosh (1979) by Mysore University. 
30 Vols. (only one volume released).

9. Kannada Folk-Lore Encyclopaedia (1981) by Kannada Sahi-
tya Parishat, Bangalore.

10. Encyclopaedia of Folk Medicine by Kannada Sahitya Parish-
at, Bangalore.

11. Kala Kosh (1985) by N. Marishamachar and N. Viswarupa.

Malayalam*
1. Vijnanam (1955–63) by L.A. Raviverma and Mathew Ku-

zhiveli. Balan publications, Trivandrum.

2. Sarvavijnanakosam, 20 Vols (1961) Encyclopaedia Department.

3. Viswavijnanakosham (1970–72) in 10 Vols. Sahitya Pravar-
tak Co-operative Society.

4. Akhilavijnanakosam (1988) in 4 Vols.  by D. C. Books, Kottayam.
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5. Vidyarthimitram (1967).

6. Vijnanarthamitram (1956).

Tamil*
1. Abhidhanchintanmani (1910) by Singaravelu Mudaliar.

2. Vijnana-Kalaikkalanjiyam (1910) by C. Curmarasami Naidu 
and Sons.

3. Tamizarinar Akarati (1939) by Krishnaswami Pillai.

4. Kuzaviullam (1950) by E.T. Rajeswari.

5. Tamizpulavar akarati (1952) by N.C. Kantayya Pillai.

6. Kalaikkalanjiyam  (1954–69) 10 Vols. by Tamiz Valarceik-
ka-zahagam, Madras.

7. Pulvarakarati (1957) by P.V. Gopalan.

8. Tamil Valarchik Kazakam (1968–76) by Kuzhantaikal Ka-
laikkalanchivam, Madras. 10 Vols.

9. Islamia Kalaikkalanjiyam (197679) 3 vols. by Abdul Rahim.

Telugu**

General Encyclopedias
1. Andhra Vignanamu. Rajahmundry, 193841. 7 Vols. Bala-

surya Prasad Rao, Kandukuri ed.

2. Balala Vignana Sarvaswam : Samskruti Vibhagam. Vijayawa-
da : Abinandana Publishers.

3. Bapinedu, Maganti ed. Andhra Sarwasawam. Madras : 
Vishalandhra Publishers, 1943. 576p. (a simple encyclopae-
dic work on History, Social Services, Agriculture, Industries, 
Literature, Paintings with biographies of eminent Telugu 
people).
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4. Krishna Mohan Rao, Komaragiri. Balala Vignana Kosamu, 
Machilipatnam : Jayaprada publications, 1980.

5. Krishna Veni, Gannavaram, Bala Viswa Vignana Sarvaswamu 
Manavudu Jivitam Madras : Author, 1986.

6. Mohammed Khaseem Khan, Balala Vignana Sarvaswam, Ma-
dras : Orient Publishig Company, 1956.

7. Narashimhacharyulu, Gudimella, Sri Bharatiya Vignana Sar-
vaswa Samanvayamu Kovvuru : Author, 1979.

8. Narendra dev, J. Vishwa Vignana Darshini Vijayawada : Phe-
onix Publishers, 1984. (a simple encyclopedia of Physics, So-
cial Sciences and Arts).

9. Narottama Reddy, N. and others. Vignana Dipika. Hyderbad: 
Andhra Pradesh Sahitya Akademy, 1976, 84. (a somewhat 
comprehensive encyclopedia covering Sciences, Technologies, 
social Sciences, Arts and other subjects).

10. Shippin B. Katharin. Vignana nidhi. Tr by Rachamallu. Cud-
dapah; Vidyodaya Publications, 1957.

11. Venkata Laxman rao, Komarraju, comp Andhra Vignana Sar-
vaswam. Andhra Vignana Sarvaswam Saryalayamu, 1932-34.

12. Venkata Rangaiah, Mamidi Pubi. ed. Sangrahandhra Vignana 
Kosamu. Hyderabad: Sangrahandhra vignana kosa Samitit, 
1958-71.

13. Venkatavadhani, Divakarla. ed. Vignana Sarwasamu Hyder-
abad : Telugu Bhasha Samiti, 1960.

14. Vignana Sarvasamu. Madras: Telugu Bhasha Samiti, 1959-83. 
14 vols.

15. Adinarayana Sastri, Gatti. Andhra Nama Sangraham. Ma-
dras, 1876.

16. Andhra Nama Sangraham, Madras : Ananada Mudrana-
layam, 1876.



ગુજરાતી વિશ્વકોશો : િગગીકૃત સૂવચ 245

17. Andhra Nama Sangraham : Jeevaraksha Mudrakshara Sala, 
1903.

18. Andhra Nama Sangraham : Sowbagya Ratnakaramudraksha-
ra Sala, 1903. Andhra.

19. Samagrandhra Sahityam, Secunderabad : M. Seshachalam 
and Company, 1965.

20. Chandra Sekhara Sarma, Mallampalli, Mahabharatam Viswa 
Vignana Kosam, Hyderabad : Author 1989.

21. Laxmi Narasimha Sarma, Sadu. Purana Nama Sangraham, 
Kakinada, Author, 1982. 3,355, 61, 8p. (a source book on 
eminent persons and Telugu, Sanskrit poets, places of pil-
grimage).

22. Charya, S.B., Arasha Vignana Sarvaswam Tirupati : P.V.R.K. 
Prasad, 1982. 516p. (an encyclopaedia work of vadas, Gods, 
castes, philosophy, social service, veda mantras, maharshis 
and ancient times).

23. Rama Krishna Sastri, Silappa. Arsha Vignana Sarvaswam, 
Chennuru (Adilabad dist.), 1967. V.2.584P.

24. Rama Krishna Sastri, Sista. Andhra Vangmaya Charitra Sar-
vaswam. Madras : Viswakala Parishattu, 1957.

25. Srinivas Rao, Vemuri. Purvagadhalahari, Bezawada : Saras-
wati Book Depot, 1938.

26. Subrahmanya Sastri, Kota ed. Andhra Sahitya Sarvaswam 
Madras : Andhra Publishing house, 1948.

Marathi*
1. Maharashtriya Jnanakosh (1920–27) by Shridhar Venkatesh 

Ketkar 23 Vols.

2. Vyavaharik Jnanakosh (1935–40) by G. R. Bhide. 5 Vols.

3. Vyayama Jnanakosh (1920–49) by D. C. Majumdar. 2 Vols.
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4. Balakosh (1941) by G. R. Bhide.

5. Sulabha Viswakosa (1949–51) by Y. R. Date and C. G. Karve. 6 Vols.

6. Maharashtra Parichaya (1954) by C. G. Karve and S. At-
maram Jogelkara.

7. Abhinava Marathi Jnanakosh (1963–71) by G. R. Bhide. 6 Vols.

8. Marathi Viswakosh (1965–82) by Lakshman Shastri Joshi. 
12 Vols.

9. Bharatiya Samskriti Kosh (1962–79) by Mahadeoshastri 
Joshi. 10 Vols.

10. Marathi-tattvajnana Mahakosh (1975) by D. D. Vadekar.

11. Samketkosh (1958) by S. S. Hammante.

12. Devi Kosh (1960–68) by R. K. Prabhudesai.

13. Dharmakosha by Prajna Pathasala.

14. Shroutakosha by Vaidic Samshodhan Mandal. 

Sanskrit*
1. Sritatvanidhi (1901) by Krsnaraja Odeyar III.

2. Tantraloka : 12 Vols. (1938) by Abhinavagupta, Government 
of Jammu and Kashmir.

3. Abhilasitarthacintamani or Manasollasa (1939) 2 Vols. ed. by 
G. K. Srigondekar. Government of Baroda, Baroda

Punjabi*
1. Gurushababa Ratnakara Mahan-Kosu (1930–34) 4 Vols.

2. Punjabi Vishwakosh (1983) by Bhasha Vibhag, Punjab, Patia-
la. (7 Vols. published out of 25 vols planned).
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Urdu*
1. Encyclopaedia of Islam (1954) from Urdu by the department 

of Urdu.

2. Encyclopaedia of Islam, Punjab University, Lahore.

* Source : Reference source in Modern Indian Languages : Padhim 
Pitambara, Bhubaneswar, Gayatridevi Publications, 1994.

** Source : Reference source in Telugu : Sankara Readdy, M. 
Delhi, B.R. Publishing Corporation, 1996.




