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સ્વાધ્યાયન ું અજવાળું  
 ભારતના સવંિધાનના સર્જક, ભારતરત્ન ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરની પાિન સ્મવૃતમા ં ગરિા ગજુરાતમા,ં 
ગજુરાત સરકારશ્રીએ ઈ.સ. ૧૯૯૪મા ં યવુનિવસિટી ગ્રાન્ટ કવમશન અને ડડસ્ટન્સ એજ્યકેુશન કાઉન્ન્સલની માન્યતા 
મેળિી અમદાિાદમા ં ગજુરાતના એક માત્ર મકુ્ત વિશ્વવિદ્યાલય ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટીની 
સ્થાપના કરી છે. 
 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરની ૧૨૫મી જન્મજયતંીના અિસરે જ ગજુરાત સરકાર દ્વારા યવુનિવસિટી માટે 
અદ્યતન સગિડ સાથે, શાતં જગ્યા મેળિી જ્યોવતમમય પડરસરનુ ં વનમામણ કરી આપયુ.ં BAOUના સત્તામડંળે પણ 
યવુનિવસિટીના આગિા ભવિષ્ય માટે ખબૂ સહયોગ આપયો, આપતા રહ ેછે. 
 વશક્ષણ એટલે માનિમા ંથત ુ ંમડૂી રોકાણ, વશક્ષણ લોકસમાજની ગણુિત્તા સધુારણામા ંઅવધક ફાળો આપી શકે 
છે. અહીં મને સ્િામી વિિેકાનદંનુ ં વશક્ષણવિષયક દશમન યાદ આિે છેેઃ ‘જેનાથી ચારરત્ર્યન ું ઘડતર થાય, જેનાથી 
માનનસક ક્ષમતાન ું નનમાાણ થાય, જેનાથી બૌદ્ધિક નવકાસ સાધી શકાય અને જેના થકી વ્યક્તત પગભર બની શકે તેને 
નશક્ષણ કહવેાય.’  
 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી વશક્ષણમા ંઆિા ઉમદા વિચારને િરેલી છે. તેથી વિદ્યાથીઓને 
ગણુિત્તાયકુ્ત, વ્યિસાયલક્ષી, જીિનલક્ષી વશક્ષણની સગિડ ઘરે બેઠા ંમળી રહ ે તેિા પ્રયત્નો મક્કમ બની કરે છે. 
બહોળા સમાજના લોકોને ઉચ્ચવશક્ષણ પ્રાપત થાય, છેિાડાના માણસોને ઉત્તમ કેળિણી એમના ં રોજજિંદા ં કામો કરતા ં
પ્રાપત થતી રહ.ે વ્યિસાવયક લોકોને આગળના ભણતરની ઉત્તમ તક સાપંડે અને જીિનમા ં પોતાની ક્ષમતાઓ, 
કૌશલ્યોને પ્રગટ કરી સારી કારડકદી ઘડે, સ્િાિલબંી બની ઉત્તમ જીિન જીિતા ંસમાજ અને રાષ્રવનમામણમા ંપોતાનો 
પ્રદાન આપે એ માટે પ્રયાસરત છે. 
 ‘સ્વાધ્યાયઃ પરમું તપઃ’ ધ્યાનમતં્રને કેન્રમા ં રાખીને આ ઓપન યવુનિવસિટી અહીં પ્રિેશ મેળિતા છાત્રોને 
સ્િઅધ્યયન માટે સરળતાથી સમજાય એિા ગણુિત્તાલક્ષી અભ્યાસક્રમ ઉપલબ્ધ કરાિી આપે છે. દરેક વિદ્યાથીને 
પ્રત્યેક વિષયની પાયાની સમજણ મળે તેની કાળજી રાખિામા ં આિે છે. વિદ્યાથીઓને રસ પડે અને તેમની રુચચ 
કેળિાય તેિા ંપાઠયપસુ્તકો વનષ્ણાત અધ્યાપકો દ્વારા તૈયાર કરિામા ંઆિે છે. દૂરિતી વશક્ષણ પ્રાપત કરિાની ખેિના 
રાખતા કોઈપણ ઉંમરના છાત્રોને માટે અભ્યાસસામગ્રી તૈયાર કરિા માટે વશક્ષણવિદ્ સાથે પરામશમ કરિામા ંઆિે છે. 
એ પછી જ માળખુ ં રચી અભ્યાસ સામગ્રીને પસુ્તક સ્િરૂપે છાત્રોના કરકમળોમા ં અપાય છે. જેનો ઉપયોગ કરીને 
વિદ્યાથીઓ સતંોષપ્રદ અનભુિ કરી શકે છે.  
 યવુનિવસિટીના તજ્ જ્ઞ અધ્યાપકો ખબૂ જ કાળજીથી આ અભ્યાસક્રમોનુ ંલેખન કરે છે. વિષય વનષ્ણાત પ્રોફેસસમ 
દ્વારા તેનુ ં પરામશમન થયા પછી જ પડરણામલક્ષી અભ્યાસ સામગ્રી યવુનિવસિટીના વિદ્યાથીઓને પહોંચે છે. ડૉ. 
બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી જ્ઞાનનુ ં કેન્રચબિંદુ બની રહી છે. વિદ્યાથીઓને ‘સ્િાધ્યાય ટેચલવિઝન’, 
‘સ્િાધ્યાય રેડડયો’ જેિા ંદૂરિતી ઉપાદાનો થકી પણ એમના ંઘરમા ંવશક્ષણ પહોંચાડિાનો પરુુષાથમ થઈ રહ્યો છે. ઉમદા 
હતે,ુ શે્રષ્ઠ ધ્યેયને આંબિા પડરશ્રમ રત યવુનિવસિટીના જ્ઞાનની પરબસમા અધ્યાપકો તેમજ કમમઠ કમમચારીગણને 
અચભનદંન અને અમારી યવુનિવસિટીના વિદ્યાથીઓ સફળ થિા ખબૂ મહનેત કરી, જીિન સફળ કરિાની સાથે જીિન 
સાથમક કરે એિી પરમેશ્વરને પ્રાથમના કરંુ છ.ં 
અસ્ત.ુ 

ક લપનતશ્રી ડૉ. અમીબહને ઉપાધ્યાય 
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી, ‘જ્યોવતમમય પડરસર’, 

સરખેજ-ગાધંીનગર હાઈિે, છારોડી, અમદાિાદ 
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નનદશાન : 
પ્રો. (ડૉ.) અમી ઉપાધ્યાય  સ્કલૂ ઑફ હ્ય નમનનટીઝ ઍન્ડ સોનશયલ સાયન્સીઝ, 

    ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

સુંપાદન : 
ડૉ. યોગેન્ર પારેખ   પ્રોફેસર અને ગ જરાતી નવભાગાધ્યક્ષ 

    ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

ડૉ. હતેલ ગાુંધી   આનસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, ગ જરાતી નવભાગ 

    ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

નવષય સનમનત : 
ડૉ. યોગેન્ર પારેખ   પ્રોફેસર અને ગ જરાતી નવભાગાધ્યક્ષ 

    ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

ડૉ. હતેલ ગાુંધી   આનસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, ગ જરાતી નવભાગ 

    ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

પ્રો. ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય  નવભાગાધ્યક્ષ, ગ જરાતી નવભાગ 

    ગજૂરાત નવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ 

લેખન : 
ડૉ. અરનવિંદ ભાુંડારી  પવૂા અધ્યક્ષ, ભાષાનવજ્ઞાન નવભાગ,  

    ગ જરાત ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

પ્રકાશન વષા :    પ્રથમ આવનૃિ : 2020-21 

 

 

 

 

પ્રકાશક : કાયાકારી ક લસચચવ, ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

 

 

સવાાંનધકાર સ રચક્ષત 

 આ પાઠયપસુ્તક ડૉ. બાબાસાહબે આંબડેકર ઓપન યવુનિવસિટીના ઉપક્રમ ે વિદ્યાથીલક્ષી સ્િઅધ્યયન હતેથુી; દૂરિતી 
વશક્ષણના ઉદે્દશન ેકેન્રમા ંરાખી તૈયાર કરિામા ંઆિલે છે. જેના સિામવધકાર સરુચક્ષત છે. આ અભ્યાસ-સામગ્રીનો કોઈપણ સ્િરૂપમા ં
ઉપયોગ કરતા ંપહલેા ંડૉ. બાબાસાહબે આંબડેકર ઓપન યવુનિવસિટીની લચેખત પરિાનગી લેિાની રહેશ.ે 

 



  3 
 

 

 

 

 

 

1 
ભાષા અને ગ જરાતી ભાષા  

એકમ : 1           05 

ભાષા અને પ્રત્યાયન 

એકમ : 2           23 

ભાષાનવજ્ઞાન અને ભાષાના અભ્યાસના નવનવધ અચભગમો  
એકમ : 3           36 

નવનનયોગી ભાષાનવજ્ઞાનની નવનવધ શાખાઓ   

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી 
(ગ જરાત સરકાર દ્વારા સ્થાનપત) 

MGT – 02 

એમ. એ. ગ જરાતી 

ગ જરાતી ભાષા 
પરરચય અને અભ્યાસ 
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પાઠયક્રમ પરરચય 

 એમ.એ. પાટમ-Iના અભ્યાસક્રમમા ં‘ગજુરાતી ભાષાપડરચય અને અભ્યાસ’નો આ પાઠયક્રમ ગજુરાતી 

ભાષા વિષયક વશક્ષણ મેળિિાનો ઉપક્રમ છે. આપણ ે જે ભાષા-સાડહત્યનો અભ્યાસ કરીએ છીએ તેમા ં

ભાષા-ઉદ્ભિ-વિકાસ-ભાષાકીય પડરિતમન આડદની સમગ્રલક્ષી જાણકારી અનસુ્નાતક કક્ષાએ અપેચક્ષત છે. આ 

પાઠયક્રમમા ંનીચેના મદુ્દાઓનો અભ્યાસ કરીશુ ં:  

 ભાષા અને ગજુરાતી ભાષા 

 ગજુરાતી ભાષાનો ઇવતહાસ 

 ગજુરાતી ભાષાના અભ્યાસનો ઇવતહાસ 

 ગજુરાતી કોશરચના 

 ગજુરાતી ભાષાવ્યિસ્થા 

 આપણ ેજાણીએ છીએ કે ભાષાનુ ંમાનિજીિનમા ંખબૂ મહત્ત્િનુ ંસ્થાન છે. આપણી સમગ્ર પ્રત્યાયન 

વ્યિસ્થા વિવિધ સકેંતોથી લઈ ચલવપબદ્ધ થયેલી છે. ભાષા દ્વારા માત્ર િાતચીત થતી નથી. સમગ્ર 

માનિસભ્યતાના વિકાસમા,ં હજારો િષમના જ્ઞાનસપંાદનમા ં ભાષાની અનન્ય ભવૂમકાનો શાસ્ત્રીય અભ્યાસ 

કરિાનો આ ઉપક્રમ છે. ગજુરાતી ભાષાના ઉદ્ભિ-વિકાસનો આગિો ઇવતહાસ છે. વનત્ય પડરિતમનશીલ 

સસંારમા ંભાષાના વિકાસનુ,ં પડરિતમનનુ ંઅનોખુ ંક્ષેત્ર છે. આ પાઠયક્રમ આપણી ભાષાપ્રીવતને અભ્યાસપિૂમક 

વિસ્તારિામા ં સહાયક થશે. ભાષાવિજ્ઞાન-કોશવિજ્ઞાનની જાણકારી ભાષાવશક્ષણમા ં ખબૂ જરૂરી છે. 

શબ્દભડંોળની સમદૃ્ધદ્ધ એ ભાષાસમદૃ્ધદ્ધનો પડરચય આપે છે. આ અભ્યાસક્રમમા ંગજુરાતી કોશરચના વિશે પણ 

આપણે આિશ્યક જાણકારી મેળિીશુ.ં ભાષાવિજ્ઞાન વિષય-ક્ષેત્રના ંતજ્જ્ઞો દ્વારા આ અભ્યાસસામગ્રીનુ ંલેખન 

થયુ ં છે. આપની ભાષાચેતનાને પોષક એિા આ શૈક્ષચણક ઉપક્રમને રજૂ કરતા ંઆનદં અનભુિીએ છીએ. 

શભુેચ્છાઓ. 



 5 

એકમ 1 ભાષા અને પ્રત્યાયન 
1.0 ઉદે્દશ્ય 

1.1 પ્રસ્તાવના 

1.2 માધ્યમોના પ્રકાર – દૃશ્ય, શ્રાવ્ય, ગધં, સ્પર્શ 

1.3 ભાષાના ંલક્ષણો 

 1.3.1 સાકેંતતકતા 

1.3.2. દ્વિસ્તરીયતા 

1.3.3. અમતૂશતા 

1.3.4. ઉત્પાદકતા 

1.3.5. અવચ્છેદકતા 

1.3.6. સ્થળ-કાળ તનરપકે્ષતા 

1.4. ભાષાની જાણકારી 

1.5. ભાષા અંગનેી માન્યતાઓ 

1.6. ભાષાન  ંમાનવજીવનમા ંમહત્ત્વ 

1.7. સારારં્ 

1.8. ચાવીરૂપ ર્બ્દો 

1.9. તમારી પ્રગતત ચકાસો  

1.0 ઉદે્દશઃ 

આ એકમમા ંતમ ે- 

-  દૃશ્ય, શ્રાવ્ય, ગધં, સ્પર્શ આદદ માધ્યમોના પ્રકાર તવર્ે માદહતી મેળવર્ો. 

- સાકેંતતકતા, દ્વિસ્તરીયતા વગેરે જેવા ંભાષાના ંલક્ષણો સોદાહરણ સમજર્ો. 

- ભાષા અંગેની જાણકારી મળેવર્ો. 

- ભાષા અંગેની તવતવધ માન્યતાઓ પ્રચલલત છે, ત ેતવર્ે જાણર્ો. 

- ભાષાન  ંમાનવજીવનમા ંકેટલી મહત્ત્વની છે, તે સમજર્ો. 

1.1 પ્રસ્તાવના 

તમે તવચારો કે તમે ક્યારે ભાષા બોલો છો? તમારે જ્યારે તવચારો વ્યક્ત 

કરવા હોય, કોઈને માદહતી આપવી હોય, માદહતી મળેવવી હોય ... વગેરે  જેવી 

બાબતોન  ંતમે ભાષાના માધ્યમથી પ્રત્યાયન સાધો છો. પણ આ પ્રત્યાયન એટલ ે

શ ?ં - તે પણ સમજવ  ંજોઈએ. 
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પ્રત્યાયન એટલ ે પરસ્પર વ્યવહાર. ઓછામા ંઓછી બ ે વ્યક્ક્તઓ વચ્ચે 

પોતપોતાના હતે  ઓ તસદ્ધ કરવા માટે થતો વ્યવહાર. બે વ્યક્ક્તઓ આ વ્યવહાર 

કોઈ માધ્યમ તવના કરી ર્કતી નથી. સદેંર્ો મોકલનાર વ્યક્ક્તએ સદેંર્ો કોઈ 

માધ્યમમા ંમકૂવો પડે છે, અન્યથા એ સામી વ્યક્ક્ત સ ધી પહોંચાડી ન ર્કે. કોઈ 

બે વ્યક્ક્ત હાથના ઇર્ારા દર્ાશવીને પોતાની વાત કરી ર્કે છે. અથવા બોલીન ેકરી 

ર્કે છે. સામેની વ્યક્ક્ત એ ઇર્ારા કે બોલોને સવંેદન અંગો િારા ગ્રહાણ કરીને 

એમા ંરહલે સદેંર્ો તારવ ેછે. માણસ અન ેઅન્ય પ્રાણીઓ તવતવધ માધ્યમો િારા 

પ્રત્યાયન સાધે છે. નીચેની આકૃતત િારા પ્રત્યાયનને સમજવાનો પ્રયાસ કરીએઃ- 

          પ્રત્યાયન 

    

   

મોકલનાર..........માધ્યમ..............ગ્રહણ કરનાર 

 

કોઈ વ્યક્ક્ત બીજી વ્યક્ક્તને મોકલવા માગે એને આપણે સદેંર્ો કહીએ. 

સદેંર્ો મોકલવા પાછળ એ વ્યક્ક્તનો કોઈ ચોક્કસ હતે   હોય છે. હતે   તવના કોઈ 

પ્રત્યાયન સાધવાની પ્રવતૃિ કરત  ંનથી. એવી જ રીતે સદેંર્ો ગ્રહણ કરનાર વ્યક્ક્ત 

પણ પોતાના હતે  થી એ સદેંર્ો ગ્રહણ કરતી હોય છે. એને પ્રત્યાયનની પ્રદિયામા ં

બને્ન વ્યક્ક્તઓ પોતપોતાના હતે  ઓ તસદ્ધ કરવા માટે જોડાય છે. મોકલનાર 

પોતાનો સદેંર્ો કોઈ માધ્યમમા ંમકેૂ છે. આ માધ્યમ ધ્વતન(શ્રાવ્ય) માધ્યમ હોય કે 

પછી દૃશ્ય માધ્યમ હોય. બને્ન એકબીજાને સહકાર આપીને પોતપોતાના હતે  ઓ 

તસદ્ધ કરતા હોય છે. માણસ મ ખ્યત્વે શ્રાવ્ય અને દૃશ્ય માધ્યમનો ઉપયોગ કરતો 

હોય છે. ભાષા પણ આ બ ેમાધ્યમો િારા સદેંર્ો મોકલવાન  ં કામ કરે છે. અમ ક 

પ્રાણીઓ સ્પર્શ અને ગધં માધ્યમનો પણ ઉપયોગ કરે છે. ભાષાન  ંશ્રાવ્ય માધ્યમ 

એટલે વાણી અને દૃશ્ય માધ્યમ એટલે લલપી. કેટલીક ભાષાઓને લલપી નથી પણ 

એનો અથશ એ નથી કે એમને લલપી િારા વ્યક્ત ન કરી ર્કાય. આજે જે ભાષાઓન ે

લલપી છે એ ભાષાઓ ર્રૂઆતમા ં તો કેવળ વાણીસ્વરૂપે જ અક્સ્તત્વ ધરાવતી 

હતી. તવકાસના કોઈ તબકે્ક લલપીની જરૂર ઊભી થઈ અને જે ત ે ભાષાસમાજે 

પોતાની લલપી તવકસાવી અથવા બીજાની અપનાવી. માધ્યમો આપણા સવંેદન 

અંગો સાથ ેસબંધં ધરાવે છે. ઇર્ારા અન ેલલપી આંખ િારા પકડાય છે, વાણી કાન 

િારા પકડાય છે. જેની પાસ ેઆંખ નથી ત ેવાણીનો ઉપયોગ કરે છે. જે બહરેા ંછે 
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તે ઇર્ારાનો ઉપયોગ કરે છે. અંધજનો માટે સ્પર્શથી વાચંી ર્કાય એવી લલપી 

ર્ોધાઈ છે અને ઉપયોગમા ંછે.  

1.2 માધ્યમોના પ્રકારઃ 

માધ્યમો ચાર પ્રકારના ં હોય છે. આમ તો મળૂ માધ્યમો બે: હવા અન ે

પ્રકાર્. હવા ધ્વતન અને ગધંન  ં વહન કરી ર્કે છે; અને પ્રકાર્ ઇર્ારો, લચત્રો, 

વગેરે દેખાતી બાબતોન  ંવહન કરી ર્કે. જેના પર પ્રકાર્ પડે એ અન્યન ેદેખાઈ 

ર્કે છે. સ્પર્શ-સવેંદન પણ સદેંર્ાન  ંવાહક બની ર્કે છે. ર્રીરના સવેંદન અંગો 

જેન  ંપ્રસારણ અને ગ્રહણ કરી ર્કે તે બાબતો માધ્યમ બને છે. કાન જેન  ંગ્રહણ 

કરી ર્કે તે ધ્વતન, માધ્યમ બની ર્કે છે. ધ્વતનન  ંપ્રસારણ મ ખ ધ્વારા થત  ંહોય 

છે. આંખ પ્રકાર્ન  ંગ્રહણ કરે છે. એટલે લલતપ, લચત્રો, ઇર્ારા, હાવભાવ દેખાઈ ર્કે 

છે માટે માધ્યમ બની ર્કે છે. નાક ગધંન  ંગ્રહણ કરી ર્કે છે. તવતવધ પ્રકારની ગધં 

માધ્યમ બની ર્કે છે. આપણી ત્વચા સ્પર્શન  ંગ્રહણ કરી ર્કે છે. સ્પર્શની તવતવધતા 

સદેંર્ાન  ંવહન કરી ર્કે છે. ચાર માધ્યમો નીચે મ જબ છે: 

1) શ્રાવ્ય માધ્યમ (કાન-મ ખ)   

2) દૃશ્ય માધ્યમ (આંખ-હાથ/ચહરેો)   

3) ગધં માધ્યમ (નાક-ગધંસ્રાતવક ગ્રતંથ)   

4) સ્પર્શ માધ્યમ (ત્વચા-ત્વચા) 

શ્રાવ્ય માધ્યમ: આ માધ્યમનો ઉપયોગ માણસ ઉપરાત પશ  અને પખંી કરતા 

હોય છે. કાગડો અને લખસકોલીને ચેતવણીનો સદેંર્ આપતા ંઆપણ ે સાભંળીએ 

છીએ. લબલાડી, સાપ કે કોઈ અન્ય ભય જણાય ત્યારે તવતર્ષ્ટ અવાજ િારા એનો 

સકેંત આપતા ં હોય છે. માણસની ભાષાન  ં મળૂભતૂ માધ્યમ પણ ધ્વતન જ છે. 

વાણી જ ભાષાન  ંમળૂભતૂ સ્વરૂપ છે.  ધ્વતન ગ્રહણ સૌ પ્રાણીઓ કાનથી કરતા ંહોય 

છે. કાન સાથે જોડાએલ મગજનો ભાગ ધ્વતનઓના અનેક ભેદોને પારખી ર્કે છે. 

કૂતરા જેવા પ્રાણીઓ માણસ કરતા પણ વધ  સકૂ્ષ્મ ધ્વતનતરંગોને પારખી ર્કે છે. 

વાણીના ધ્વતન તનમાશણ માટે જવાબદાર ગળામા ં રહલે સ્વરપેટી હોય છે. 

ફેફસામાથંી નીકળતી હવાને સ્વરપેટી ધ્વતનમા ંફેરવે છે અને જ્યારે મ ખમાથંી આ 

ધ્વતન બહાર નીકળે છે ત્યાર વળી પાછો હવાના આંદોલનોન  ંસ્વરૂપ ધારણ કરીને 

સાભંળનાર વ્યક્ક્તના કાને અથડાય છે. કાન એ આંદોલનોને મગજ સ ધી પહોંચાડે 

છે જ્યા ંએમન  ંતવશ્લેષણ થાય છે. આ તવશ્લેષણ સદેંર્ તરફ લઈ જાય છે. 
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દૃશ્ય માધ્યમ: દૃશ્ય માધ્યમનો ઉપયોગ માણસ ઉપરાતં પ્રાણીઓ કરતા ંજોવા ં

મળે છે. મોર પોતાના પીછા ં ફેલાવીને ઢેલને આકતષિત કરતો જોવા મળે છે. 

પતલંગયામંા ં નર પોતાની પાખંો ફેલાવીને માદાન  ં ધ્યાન આકૃષ્ટ કરે છે અને 

પોતાની જાતત પણ દર્ાશવે છે. મધમાખી મધના જથ્થા તવર્ે અને એની દદર્ા તવર્ ે

અન્ય માખીઓને તવતર્ષ્ટ પ્રકારના ંનતૃ્યો િારા સદેંર્ા આપી ર્કે છે. માણસ લલતપ 

િારા પ્રત્યાયન સાધે છે. લલતપની ખોજ બાદ માણસ પોતાની પેઢીન  ંજ્ઞાન લલતપમા ં

વ્યક્ક્ત કરી અન્ય પઢેીને પહોંચાડી ર્કે છે. પત્ર-વ્યવહાર િારા દૂરની વ્યક્ક્ત સાથે 

પણ પ્રત્યાયન સાધી ર્કે છે. વાણીને અન્ય માધ્યમમા ંમકૂવાના હતે  થી ર્ોધાયેલ 

લલતપન  ંમાધ્યમ ઘણી ભાષાઓમા ંસ્વતતં્ર રીતે તવકસી રહ્  ંછે. માણસના તવકાસમા ં

એનો ખબૂ મોટો ફાળો છે. માણસ વાણીની સાથે ઇર્ારાનો ઉપયોગ કરે છે જે દૃશ્ય 

માધ્યમન  ંઉદાહરણ છે. દૃશ્ય માધ્યમની મયાશદા પ્રકાર્ના અભાવમા ંપ્રત્યાયન ન 

કરી ર્કવાની છે. શ્રાવ્ય માધ્યમને એ મયાશદા નડતી નથી. તેથી ર્રૂઆતમા ંશ્રાવ્ય 

માધ્યમમા ં તવકસાવલે ભાષાને જ્યારે સમય અને અંતરની મયાશદા નડવા માડંી 

ત્યારે માણસે ભાષાને દૃશ્ય માધ્યમમા ંવ્યક્ત કરવા માટે લલતપની ર્ોધ કરી હરે્. 

આજે અનેક ભાષાઓએ પોતપોતાની લલતપઓ તવકતસત કરી છે. સ્પશશ માધ્યમ:  

સ્પર્શ માધ્યમ ત્વચાના સવંદેન સાથે જોડાએલ હોય છે. કીડી, વદંા વગરે કીટકોમા ં

મછૂ જેવો ખાસ અવયવ આપવામા ંઆવેલ છે. આ અવયવ િારા સદેંર્ાની આપ-

લે ર્ક્ય છે. એની સવંેદન-ક્ષમતા પણ ઘણી હોય છે. માણસ જરૂર હોય ત્યારે 

હાથના સ્પર્શથી પોતાની લાગણીઓ/ભાવો વ્યક્ત કરતો હોય છે. ત્વચા સાથ ે

જોડાએલા મજ્જજાતતં  ઓ સ્પર્શના સવેંદનને મગજ સ ધી પહોંચાડે છે. મગજ એન  ં

તવશ્લેષણ કરીને સદેંર્ સમજે છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્ત અત્યતં દ ઃખી હોય ત્યારે 

વાણી સાતં્વન ન આપી ર્કે એવ  ંલાગ ેત્યારે સ્પર્શ (પીઠ પર હાથ રાખવો, હાથમા ં

હાથ લેવો વગેરે) િારા ભાવો વ્યક્ત થઈ ર્કે છે. માણસ આ માધ્યમનો ઉપયોગ 

ઘણો ઓછો કરતો હોય છે. 

ગધં માધ્યમ: આપણન ેખબર છે કે ઘણા ંપ્રાણીઓના ઘ્રાણેન્દ્ન્િય તીક્ષ્ણ હોય 

છે. કૂતરા, લબલાડી વગેરેમા ંઆ સવંેદન-ક્ષમતા ઘણી હોય છે. કૂતરા પોતાન  ંક્ષેત્ર 

દર્ાશવવા માટે ઘણી ઊભી વસ્ત  ઓ પર પોતાના પેર્ાબનો છટંકાવ કરે છે. અન્ય 

તવસ્તારનો કૂતરો આવીને એ સ ૂઘંે અને નક્કી કરી ર્કે છે કે પોતાના કરતા એ 

કૂતરો વધારે બળવાન છે કે નહીં. મચ્છર, હરણ જેવા પ્રાણીઓ સવંનન વખત ે

પોતાના સાથીને ર્ોધવા અને ઉિેજજત કરવા ગધં-સદેંર્નો ઉપયોગ કરે છે. 
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માણસ પ્રત્યાયન માટે ભાગ્યે જ આ માધ્યમનો ઉપયોગ કરે છે. કેટલીક 

આદદવાસી પ્રજા એનો ઉપયોગ સાથીની પસદંગી માટે કરે છે. ય વા માણસની ગધં 

આકષશવાન  ં કામ કરવા માટે સક્ષમ હોય છે, પણ એનો સભાન, ઇરાદાપવૂશક 

ઉપયોગ માણસ કરતો હોય એવ  ંલાગત  ંનથી. કેટલાક કીટકો પોતાના તર્કારીઓને 

દૂર રાખવા તીવ્ર ગધંનો ઉપયોગ કરે છે.  

ઉપર ચચલેા ંબધા ં માધ્યમોમા ં માણસે પોતાના પ્રત્યાયન માટે મ ખ્યત્વે 

શ્રાવ્ય માધ્યમ પસદં કય ું છે જેના કારણો – 1) શ્રાવ્ય માધ્યમ અંધારામા ંપણ કામ 

આપે છે. 2) શ્રાવ્ય માધ્યમ ઓછો ર્ારીદરક શ્રમ માગે છે. 3) વાતચીત કરતી 

વખત ે અન્ય કામો હાથથી થઈ ર્કે છે જે ઇર્ારાથી થતી વાતમા ં ર્ક્ય નથી. 

માણસે દૃશ્ય માધ્યમનો ઉપયોગ અથાશત,્ લલતપની ર્ોધ અને ઉપયોગ શ્રાવ્ય 

માધ્યમન ે કાયમી સ્વરૂપ આપવા માટે તવકસાવ્યો છે. આ માધ્યમની મદદથી 

માણસ પોતે મેળવેલ જ્ઞાનને દૂરસ્થ અન્ય સ ધી પહોંચાડી ર્કે છે અને તેથી સમય 

અને અંતરની મયાશદાને વટાવી ર્કે છે. પોતાની વાતન ેલલતપબદ્ધ કરીને રાખી ર્કે 

છે અને પ સ્તક, પત્ર વગેરે માધ્યમથી એ અન્ય વ્યક્ક્ત સ ધી પહોંચાડી ર્કે છે. 

માણસે સાધેલા તકતનકી તવકાસથી ટેલલફોન, સેલફોન, ઇન્ટરનેટ જેવા ઇલેક્રૉતનક 

માધ્યમો િારા હવે એ શ્રાવ્ય માધ્યમની અંતરની મયાશદાને વટાવી ચકૂ્યો છે. 

જ્ઞાનને કાયમી સ્વરૂપ આપવામા ંપણ પ સ્તકો, રેકૉડશ પ્લેયર, કૉમ્પેક્ટ  મદદથી 

સફળ થયો છે. એક તરફ ભાષાના તવકાસથી અને બીજી તરફ વૈજ્ઞાતનક 

ર્ોધખોળોથી માણસે પોતાનો અદ્ભુત તવકાસ સાધ્યો છે. આજે આપણે શ્રાવ્ય 

માધ્યમને દૃશ્યમા ંઅને દૃશ્ય માધ્યમને શ્રાવ્યમા ંસહલેાઈથી ફેરવી ર્કીએ છીએ. 

માણસના તવકાસમા ં ભાષાનો મોટો ફાળો છે. કારણ કે જ્ઞાનને બધા સ ધી 

પહોંચાડવાન  ંકાયશ ભાષા કરે છે. 

ભાષાના માધ્યમો અને રૂપાતંરણઃ 

ભાષાન  ં શ્રાવ્ય માધ્યમ પ્રાથતમક માધ્યમ છે. આ માધ્યમને લલપી 

માધ્યમમા ંફેરવી ર્કાય છે. અલબિ, ભાષા જે રીતે બોલાય છે એ રીતે લલપીમા ં

સપંણૂશ રીતે રૂપાતંદરત થઈ ર્કતી નથી. લલપીમા ંતવરામલચહ્નોનો ઉપયોગ બોલાતી 

ભાષાનો લય પકડવાનો હોય છે. પરંત  , સ્વરભાર અને ગતત જેવી બાબતોન ે

લલપીમા ંરૂપાતંદરત કરી ર્કાતી નથી. અંધ વ્યક્ક્તઓ માટે તવકસાવવામા ંઆવલે 

બ્રેઈલ લલપીમા ં પણ વાણીને રૂપાતંદરત કરી ર્કાય છે. અંધ વ્યક્ક્ત આંગળીઓ 

િારા સ્પર્શથી એ ઉકેલે છે અને અથશને પામ ે છે. એવી જ રીતે બહરેા-મ ૂગંા લોકો 
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માટે પણ ઇર્ારાઓની ભાષા તવકસાવવામા ં આવેલ છે એ પણ વાણીને દૃશ્ય 

માધ્યમમા ં રૂપાતંદરત કરે છે. શ્રાવ્ય માધ્યમ તસવાયના માધ્યમો પાછળથી 

તવકસાવવામા ંઆવેલ છે. હવે કેટલેક અંર્ે એ સ્વતતં્ર રીતે તવકસી રહ્યા છે. તેમ 

છતા ંપાયાન  ંમાધ્યમ શ્રાવ્ય માધ્યમ જ રહ ે છે. શ્રાવ્ય માધ્યમના કેટલાક સીધા 

ફાયદાઓ છે. 1) એનો ઉપયોગ અંધારામા ં થઈ ર્કે છે. ઇર્ારાઓ અને લલપી 

અંધારામા ંકામ કરી ર્કતા ંનથી. 2) હાથ અન્ય કામમા ંલાગલેા હોય ત્યારે પણ 

માણસ બોલી અન ેસાભંળી ર્કે છે. શ્રાવ્ય માધ્યમની મયાશદા એ છે કે વધ  અંતરે 

કામ આપત  ંનથી તેમજ બોલેલ  ં હવામા ં તવરમી જાય છે. માણસે આ મયાશદાઓ 

ટેલલફોન અને લલપીની મદદથી દૂર કરવાનો પરૂો પ્રયત્ન કયો છે.  

1.3 ભાષાના ંલક્ષણો 

માણસ જ પ્રત્યાયન કરે છે એવ  ં નથી. પ્રાણીઓ પણ એકબીજા સાથે 

પ્રત્યાયન કરે છે. પરંત  , કોઈ પ્રાણીની પ્રત્યાયન વ્યવસ્થા ભાષાને તોલે આવી 

ર્કતી નથી. જે લક્ષણો ભાષા-વ્યવસ્થાના ંમળે છે એ બધા ંએકસાથે કોઈ પ્રાણીની 

વ્યવસ્થામા ંમળતા ંનથી. ભાષાના ંઆ ભેદક લક્ષણો જાણીએઃ 1) સાકેંતતકતા, 2) 

દ્વિસ્તરીયતા, 3) અમતૂશતા, 4) ઉત્પાદકતા, 5) અવચ્છેદકતા, અને 6) સ્થળ-કાળ 

તનરપેક્ષતા. દરેક લક્ષણને એક પછી એક જોઈએ.  

1.3.1 સાકેંતતકતાઃ  

ભાષા જે ચિહ્નોનો ઉપયોગ કરે છે તે લચહ્નો સાકેંતતક હોય છે. લચહ્નો ચાર 

પ્રકારના ં હોય છે. પ્રતતલબિંબો, લક્ષણો, પ્રતીકો અન ેસકેંતો. દરેક લચહ્નનોને કોઈક 

આકાર (બાહ્ય સ્વરૂપ) હોય છે અને દરેક લચહ્નનો અથશ હોય છે. અથશ ન હોય ત ે

કેવળ આકાર હોય છે એને લચહ્ન કહવેાત   ં નથી. દા.ત. આપણે કાગળ પર કોઈ 

આકાર દોરીએ. એ આકારનો કોઈ અથશ હોય તો જ એ લચહ્ન બનર્ ેઅન્યથા એક 

આકાર કહવેાર્ે. લચહ્નના આકાર અને અથશ વચ્ચેનો સબંધં કેવા પ્રકારનો છે એન ે

આધારે લચહ્નનો પ્રકારન નક્કી થાય છે.  

ચિહ્નોના પ્રકારઃ 

1.1. પ્રતતચબિંબઃ જો લચહ્નના અથશ અને આકાર વચ્ચ ે સીધો 

સબંધં હોય તો એ પ્રતતચબિંબ હોય છે. જેમકે, આપણે જે હાથના ઇર્ારા 

કરીએ છીએ એ પ્રતતલબિંબો હોય છે. ‘આવવ ’ં દિયા દર્ાશવવાની હોય 

તો આપણો હાથ દૂરથી આપણી તરફ લાવીએ છીએ. આવવાની 

દિયાના અથશન  ંસીધ  ંપ્રતતલબિંબ છે. ‘ઝડપી દિયા કરો’ એવો અથશ હોય 
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તો આપણ ેચપટીઓ પણ ઝડપથી વગાડીઓ છીએ. આપણ ેહાથનો 

આવી રીતે ઉપયોગ બોલતી વખતે સતત કરીએ છીએ. તમે એમન ે

સભાનતાથી જ ઓ તો એ અથશને સીધો વ્યક્ત કરે છે એનો તમને 

ખ્યાલ આવરે્. આવ  ંભાષાના ર્બ્દો કે વાક્યોન  ંનથી હોત  .ં “ઝડપથી 

ચાલો એ વાક્ય ઝડપથી બોલવ  ં જરૂરી નથી હોત  .ં ફૂલન  ં લચત્ર 

પ્રતતલબિંબ છે પરંત   ફૂલ ર્બ્દ કોઈ રીતે ફૂલને સીધો દર્ાશવતો નથી. 

અત્યતં પ્રાચીન લખાણોમા ં આવા ં પ્રતતલબિંબોનો અને પ્રતીકોનો 

ઉપયોગ કરેલો છે. આજે એમનો સદંભશ સ્પષ્ટ ન હોવાથી એમન ે

ઉકેલવાન  ંર્ક્ય બનત  ંનથી. 

    લચહ્ન 

 

 

આકાર ................સબંધં..................અથશ 

સીધો..............(પ્રતતલબિંબ) 

કાયશકારણ........(લક્ષણ) 

સાહચચશ...........(પ્રતીક) 

યાદ્્ચ્છક..........(સકેંત) 

 

1.2. લક્ષણઃ જો લચહ્નના આકાર અને અથશ વચ્ચે કાયશકારણ 

સબંધં હોય તો એ લચહ્ન લક્ષણ કહવેાય છે. જેમકે, આંખો પહોળી થઈ 

જવી એ આશ્ચયશન  ં લક્ષણ છે. આંખમા ં પીળાર્ આવવી એ કમળાન  ં

લક્ષણ છે. લક્ષણ કોઈ અન્ય બાબતને સચૂવે છે પરંત   એની પાછળ 

કોઈ મોકલનાર હોતો નથી કે સહતે  ક હોત   ંનથી. આંખો પહોળી થવી 

એ કાયશ છે, અથાશત,્ પદરણામ છે જ્યારે આશ્ચયશ કારણ છે. કાયશ 

ઊપરથી કારણન  ંસમજાય છે. આ એક લચહ્નનો પ્રકાર છે પરંત   એનો 

ઉપયોગ પ્રત્યાયન માટે થતો નથી. પ્રત્યાયન હમેંર્ા ંસહતે  ક હોય છે. 

કોઈ મોકલનાર હોય છે અને કોઈ ગ્રહણ કરનાર હોય છે.  

1.3. પ્રતીકઃ એટલે એક વસ્ત   અન્ય વસ્ત  ન  ં સચૂન એમના 

વચ્ચેના સાહચયશન ેલીધ ેકરે. જેમકે, ચરખા સાથે ગાધંીજીન  ંસાહચયશ 

હત   ં એટલે એ ગાધંીજીન  ં પ્રતીક બને. ચાલં્લો એ સૌભાગ્યન  ં પ્રતીક 
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મનાય છે. મર્ાલ િાક્ન્તન  ંપ્રતીક ગણાય છે. િાતંતવીરો રાતે્ર મર્ાલ 

લઈને નીકળતા એ સાહચયશમાથંી એ િાક્ન્તન  ંપ્રતીક બન્ય .ં બે વસ્ત  ન  ં

સાહચયશ હોય એમાથંી એક વસ્ત   બીજાન  ંપ્રતીક બને છે. સાદહત્ય અને 

લચત્રકળામા ં આવા પ્રતીકોનો ઘણો ઉપયોગ થાય છે. રોજજિંદા 

પ્રત્યાયનમા ંએનો ઉપયોગ થતો નથી. ભાષાના ં ર્બ્દો અને વાક્યો 

સીધો કે સાહચયશનો સબંધં ધરાવતા નથી.  

1.4. સકેંતોઃ ભાષાના ર્બ્દો કે વાક્યો એ લચહ્નો છે પણ એમના 

અથશ અને આકાર વચ્ચે કોઈ સીધો સબંધં હોતો નથી. જેમકે, ફૂલન  ં

લચત્ર એ ફૂલન  ં પ્રતતલબિંબ છે અથવા કોમળતાન  ં પ્રતીક હોય. પરંત   

જેમ લચત્રમા ં પાખંડી, ડાળી અને કેસર બતાવી ર્કીએ એવ  ં ‘ફૂલ’ 

ર્બ્દમા ં બતાવી ન ર્કીએ. એના ધ્વતન કે વણો સીધો કોઈ અથશ 

આપી ર્કતા નથી. એવી જ રીતે જ્યારે “ઝાડ પર એક સરસ મજાન  ં

ફૂલ ઊગ્ય  ંછે.” એવ  ંવાક્ય વાપરીએ ત્યારે એ િારા આપણે કોમળતા 

દર્ાશવવા માગતા નથી. ભાષાના લચહ્નો, અથાશત,્ ર્બ્દો અન ે વાક્યો 

અથશને સીધા નહીં પણ સાકેંતતક રીતે વ્યક્ત કરે છે. સાકેંતતક એટલે જે 

તે ભાષાસમાજ િારા એને જે અથશ આપવામા ંઆવ ે છે એ અથશમા ં

આપણે સમજીએ છીએ. માટે ભાષાના લચહ્નોને સકેંતો કહવેાય છે. 

ભાષાના લચહ્નોના આકાર અને અથશ વચ્ચ ેયાદૃ્ચ્છક સબંધં હોય છે. 

એટલે કે કોઈ ર્બ્દને કે કોઈ વાક્યરચનાને ર્ો અથશ આપવો એ જે ત ે

ભાષાસમાજની ઇચ્છાને અધીન હોય છે. કોઈ પણ ર્બ્દને કોઈ પણ 

અથશ આપી ર્કાય છે. દા.ત. “ફટકો મારવો” એ રચનામા ં ‘મારવ ’ંનો 

અથશ છે એના કરતા ંઅલગ અથશ “આંખ મારવી”મા ં છે. એક ર્બ્દનો 

અથશ એક ભાષામા ંઅમ ક થતો હોય તો બીજી ભાષામા ંસાવ જ દો અથશ 

પણ હોઈ ર્કે છે. ‘ફૂલ’ ર્બ્દનો અથશ ગ જરાતીમા ંછે એના કરતા સાવ 

જ દા અથશ એ જ ધ્વતનઓથી બનેલા અંગ્રજેી ર્બ્દ ‘fool’ નો છે. 

લચહ્નના અથશ અને આકાર વચ્ચે જ્યારે આવો યાદૃ્ચ્છક સબંધં હોય 

ત્યારે એ સકેંત બને છે. ભાષા એ સકેંતોની બનેલી હોય છે. કયા 

ર્બ્દનો અથશ શ  ંહોય તેન  ંઅન માન ર્ક્ય નથી હોત   ંજાણવ  ંજ પડે છે. 

આપણા રોજજિંદા ભાષાના સકેંતો પરથી ગલણતની બીજા સ્તરની 

સાકેંતતક ભાષા રચાય છે.  



 13 

1.3.2 દ્વિસ્તરીયતાઃ  

ભાષા સકેંતોની બનેલી હોય છે એ આપણ ે જોય .ં આ સકેંતોની વ્યવસ્થા 

દ્વિસ્તરીય હોય છે. ભાષાના શ્રાવ્ય માધ્યમમા ં ધ્વતનઓથી બનેલા ર્બ્દો હોય છે 

અને ર્બ્દોથી બનેલા ં વાક્યો હોય છે. ભાષા પાસ ે મયાશદદત ધ્વતનઓ હોય છે. 

દ તનયાની બધી ભાષાઓના ધ્વતનઓ ભેગા કરીએ તો પણ 50થી ઊપર માડં જાય. 

આ દરેક ધ્વતનને કોઈ અથશ હોતો નથી. ક, ન, અ, ઈ, ગ, લ જેવા ધ્વતનઓને કોઈ 

અથશ હોતો નથી. પણ એમની રચના થાય તો એમાથંી ર્બ્દ બને અને ર્બ્દો 

ગોઠવીને ઉક્ક્ત બને. ર્બ્દોને અથશ હોય છે અને ઉક્ક્તઓને સદંભશમા ં પણૂશ અન ે

ઉલચત અથશ હોય છે. ભાષાના વણોન  ંપણ એવ  ંજ છે. વણોના ર્બ્દો અને ર્બ્દોના 

વાક્યો બને છે. ધ્વતનઓન ે સીધો અથશ હોય તો આપણે કેટલા બધા ધ્વતનઓ 

ર્ીખવા પડે એનો તવચાર કરો. કારણ કે ભાષામા ં કેટલા અથશ છે એ કોઈને બધા 

ખબર હોતા નથી. દરેક અથશ માટે એક ધ્વતન રાખે તો કેટલા ધ્વતનઓ જોઈએ? 

અને એટલા ધ્વતનઓ આપણ  ંમોં ઉચ્ચારી પણ ન ર્કે. છતા ંભાષા એ એક એવી 

વ્યવસ્થા છે જે મયાશદદત ધ્વતનઓ કે અક્ષરોની મદદથી અમયાશદ અથશ વ્યક્ત કરી 

ર્કે છે. આ કેવી રીતે ર્ક્ય બને છે? એ એટલા માટે ર્ક્ય છે કે ભાષા દ્વિસ્તરીય 

વ્યવસ્થા છે.  

ભાષા ધ્વતન નામના એકમોથી ર્બ્દોની રચના કરે છે; ર્બ્દો નામના 

એકમોથી વાક્યો નામની રચના કરે છે. એટલ ે કે એકમો અન ે રચના એમ 

ભાષાની દ્વિસ્તરીય વ્યવસ્થા હોય છે. આ પ્રકારની વ્યવસ્થાને કારણે મયાશદદત 

ધ્વતનઓની કે લલપીના વણોની મદદથી હજારો ર્બ્દો બની ર્કે છે અને એ 

ર્બ્દોની મદદથી અમયાશદ વાક્યો બની ર્કે છે. અન ેઅમયાશદ અથશ વ્યક્ત 

કરવાની જરૂદરયાત પરૂી કરી ર્ક્યા છે. જેમ કેવળ એકથી નવ આંકડા અન ે

શનૂ્યની મદદથી અમયાશદ સખં્યા લખી ર્કાય છે એવી જ રીતે ભાષામા ંપણ 

અમયાશદ વાક્યોની રચના થઈ ર્કે છે. દ્વિસ્તરીયતાને કારણે ભાષા એક 

અત્યતં કાયશક્ષમ એવી વ્યવસ્થા બને છે. પ્રાણીઓ પણ પ્રત્યાયન કરે છે પરંત   

એમની પ્રત્યાયનની વ્યવસ્થામા ં દ્વિસ્તરીયતા હોતી નથી. એમની પ્રત્યાયન 

વ્યવસ્થા એન ેકારણે અત્યતં મયાશદદત અથો જ વ્યક્ત કરી ર્કે છે. પ્રાણીઓ 

પાસે અથો અન ેધ્વતનઓ બન્ને મયાશદદત હોય છે. એટલે દસ અથો માટે દસ 

ધ્વતનઓ એમ સાદી એક સ્તરીય રચના હોય છે. એમની વ્યવસ્થા નવા સકેંતો 
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રચી ર્કતી નથી. ભાષા અમયાશદ અથશ વ્યક્ત કરી ર્કે છે અને જરૂર પડે તો 

નવા ર્બ્દો અને વાક્યો રચી ર્કે છે.  

1.3.3 અમતૂશતાઃ  

અમતૂશ એટલ ેજેન ેઆપણ ેસવંેદન ઇન્દ્ન્િયોથી જાણી ન ર્કીએ. એનો સીધો 

અન ભવ ર્ક્ય નથી. એન  ં અક્સ્તત્વ છે પણ સીધ  ં નહીં પણ અન માનથી પામી 

ર્કાય છે. ભાષા એટલ ે ધ્વતનઓ કે વણો નથી. એ ધ્વતન કે વણોને ર્બ્દો અન ે

વાક્યોમા ંરચવાના તનયમોની વ્યવસ્થા છે. દરેક વ્યવસ્થાને તનયમો હોય છે. દા.ત. 

ક ટ ંબવ્યવસ્થા. નજીકના (લોહીના) સબંધેં જોડાએલ વ્યક્ક્તઓ કેટલાક અલલલખત 

તનયમો પાળીને સાથે એક ઘરમા ં રહ ે એને આપણે ક ટ ંબ કહીએ છીએ. રહનેાર 

વ્યક્ક્તઓ તનયમો ન પાળે તો  એ વ્યવસ્થા ભાગંી પડે. એવી જ રીતે ભાષા પણ 

તનયમોની વ્યવસ્થા છે. તનયમો ન પાળો તો અથશ ન મળે અથવા ગેરસમજ ઊભી 

થાય. તનયમોની આ વ્યવસ્થાને સીધી પામી ર્કાતી નથી. આપણે ઉક્ક્તઓ 

સાભંળીએ છીએ, વાક્યો વાચંીએ છીએ પણ એ જે તનયમોથી રચાય છે એ 

તનયમોને સાભંળતા નથી કે જોતા ંનથી.  

આ તનયમો જે તે ભાષા બોલનારના મગજમા ંહોય છે. અને એક ભાષા 

બોલનાર બધા ભાષકોના મગજમા ં એકસરખા હોય છે. આજે ઘણ  ં સરં્ોધન 

થય  ંછે છતા ંમગજની રચનાનો સપંણૂશ તાગ આપણને મળ્યો નથી. મગજમા ં

ભાષાના કેન્િન  ંઅન માન થાય છે પણ એન  ંસ્વરૂપ મગજમા ંકેવ  ંછે એ જાણી 

ર્કાય  ંનથી. ભાષાના વ્યાકરણમા ંભાષાની વ્યવસ્થાના તનયમોન  ંવણશન હોય 

છે પણ આ તનયમો એ જ સ્વરૂપે મગજમા ંઅક્સ્તત્વ ધરાવે છે એમ ન કહી 

ર્કાય. મગજના કોર્ોમા ં આ તનયમો છે પણ એ વ્યવસ્થા અનેક નાની 

વ્યવસ્થાઓની બનલેી છે. જેમકે, ધ્વતનવ્યવસ્થા, કોર્વ્યવસ્થા, 

ર્બ્દરચનાવ્યવસ્થા અન ેવાક્યરચનાવ્યવસ્થા અન ેબોલતી વખત ેસદંભશ અન ે

સામાન્ય જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરાતો હોવાથી આ તવતવધ વ્યવસ્થાઓન  ંસકંલન 

કરતી વ્યવસ્થા ક્યા ં છે અને કેવી છે એ સમજાય  ં નથી. અને ત્યા ં સ ધી એ 

અમતૂશ જ રહરે્ે.  

1.3.4 ઉત્પાદકતાઃ  

સાકેંતતકતા અને દ્વિસ્તરીયતાને કારણે ભાષામા ં ઉત્પાદકતા આવે છે. એને 

સર્જનર્ીલતા એમ પણ કહવેાય છે. ભાષા એક એવી વ્યવસ્થા છે કે એમા ંનવા 

ર્બ્દો અને નવી ઉક્ક્તઓ રચી ર્કાય છે. બે ર્બ્દો ભેગા કરીને નવો સામાતસક 
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ર્બ્દ રચાય છે. કોઈ ર્બ્દને પ્રત્યય લગાવીન ેનવો ર્બ્દ રચી ર્કાય છે. અન ે

આપણ ે ભાષાની વાક્યરચનાના તનયમો જાણીએ એટલે અનેક નવી ઉક્ક્તઓ 

રચીએ છીએ જે આપણ ેકદી સાભંળી પણ ન હોય.  ભાષામા ંજરૂર પડે એટલ ેનવા 

ર્બ્દો ભાષકો રચ ેછે અન ેબીજા ભાષકો એમને સમજી લે છે. એ ર્બ્દો પ્રચલલત 

થાય એટલે ભાષાના ર્બ્દોમા ં ઉમેરો થાય છે. દા.ત. ‘માનતસકતા’ ર્બ્દ કદાચ 

જૂની ગ જરાતીમા ં જોવા ન મળે. ‘મન’ પરથી ‘માનતસક’ મળે પણ નવી 

ગ જરાતીમા ંજરૂર પડી ત્યારે ‘માનતસકતા’ ર્બ્દ બનાવવામા ંઆવ્યો અને પ્રચલલત 

પણ થયો. આજે રોજેરોજ તવતવધ તવષયોમા ંજ્ઞાન અન ેમાદહતીનો વધારો થાય છે 

એટલે સતત નવા ર્બ્દોની  જરૂર પડે છે. ર્બ્દો નવા બનાવી ર્કાય છે અથવા 

બીજી ભાષામાથંી લઈ લેવાય છે. નીચ ેથોડા નવસેરથી બનેલા ર્બ્દો આપ્યા છેઃ 

ક્ષારતનવારણ, ખરાઈપાત્ર, ખાયકી, જનસપંકશ , તનદેર્ક, બધંારણીય, 

પ્રતર્ક્ષક 

તવજ્ઞાન, ટેક્નૉલૉજી, અન ે બધા જ તવષયોમા ં સતત નવા ર્બ્દોની 

જરૂર પડતી હોય છે અને એ જરૂદરયાતને ભાષા પહોંચી વળે છે. કેવી રીતે? 

એની ઉત્પાદકતા અને ક્સ્થતતસ્થાપકતાની મદદથી. 

એવી જ રીતે કોઈ ર્બ્દને નવો અથશ પણ આપી ર્કાય છે. દા.ત 

નીચેના ર્બ્દોના અથશ બદલાયા છેઃ 

‘સખત’ (તીવ્ર અથશમા)ં, ‘મહારાજ’ (રસોઈયાના અથશમા)ં, 

‘ચમચો’ (સ્વાથ ેખોટી પ્રર્સંા કરનાર વ્યક્ક્તના અથશમા)ં 

 

કોઈ પણ ભાષા જ્યારે તર્ખાય છે ત્યારે એના તનયમો જાણી લેવાય છે 

અને એ તનયમોન ેઆધારે ઉક્ક્તઓ રચાય છે. દરેક વખતે બોલનાર વ્યક્ક્ત 

ઉક્ક્ત નવેસરથી રચ ેછે. સાભંળેલી ઉક્ક્તઓ યાદ રાખીને પ નરાવતશન કરતી 

નથી. ભાષાવ્યવસ્થાના આ ગ ણપરથી ખ્યાલ આવી ર્કરે્ કે ભાષામા ં

સાદહત્યન  ં સર્જન એટલે જ ર્ક્ય બન્ય  ં છે કારણ કે એની વ્યવસ્થામા ં જ 

સર્જનર્ીલતા રહી છે.  

1.3.5 અવચ્છેદકતાઃ  

આ લક્ષણ પણ મહત્ત્વન  ંછે. પ્રાણીઓ ધ્વતનનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળે છે. 

દા.ત. કાબર ભયન  ંસચૂન તવતર્ષ્ટ અવાજ િારા કરે છે. આ અવાજ સળંગ હોય છે. 

એના ભાગ પાડી ર્કાતા નથી. અને પાડેલા ભાગન  ં કોઈ કાયશ હોતો નથી. 
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કાગડાઓ પણ ભય, ખોરાક માટે અવાજોનો ઉપયોગ કરે છે. પણ એ અવાજો 

સળંગ હોય છે. એમના ભાગો પાડીને બતાવી ર્કાતા નથી. આપણે જ્યારે બોલીએ 

છીએ ત્યારે ઉક્ક્તના ધ્વતનઓ સળંગ ઉચ્ચારીએ છીએ. ઉક્ક્તન  ંલચત્ર લેવામા ંઆવે 

તો એ સળંગ જણાય છે. દરેક ઉક્ક્ત એક લયમા ંઆરોહ-અવરોહથી ઉચ્ચારવામા ં

આવે છે. આપણે દરેક ર્બ્દ છૂટો ઉચ્ચારતા નથી. પણ જરૂર પડે તો એમાથંી 

ર્બ્દો અલગ કરી ર્કીએ છીએ. આ ભાષાની અવચ્છેદકતા કહવેાય છે. અવચ્છેદ 

એટલે અલગ કરી ર્કવ .ં જે ભાષા આપણ ેજાણીએ છીએ એ ભાષાના ર્બ્દો અને 

એથી પણ નાના ઘટકોને છૂટા પાડી ર્કીએ છીએ. જે ભાષા આપણ ેજાણતા નથી 

એ ભાષા કોઈ બોલત  ં હોય તો એમાથંી ર્બ્દો છૂટા પાડતા આપણને આવડતા 

નથી. ઉક્ક્તના સળંગ ધ્વતનમોજામાથંી ર્બ્દો ઓળખીને એમનો અથશ સમજીન ે

પછી આખી ઉક્ક્તનો અથશ આપણે સમજીએ છીએ. અથાશત,્ બોલાતી ભાષાની 

ઉક્ક્તઓ સળંગ હોવા છતા ં ભાષાની વ્યવસ્થામા ં ધ્વતનઓ, રૂપો, ર્બ્દો, પદોન  ં

અક્સ્તત્વ અલગ હોય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે રૂપો અને ર્બ્દોને અથશ છે અને 

એમની રચના, વાક્યને પણ અથશ છે.  

એક જમાનામા ંઉક્ક્તની જેમ વાક્યો પણ ર્બ્દો વચ્ચ ેજગ્યા રાખ્યા 

તવના લખાતા ંહતા.ં જૂની હસ્તપ્રતો અને પત્રોમા ંઆ જોવા મળે છે. પણ એક 

વ્યવસ્થા તરીકે આપણા મગજમા ં એમન  ં અક્સ્તત્વ હોવાથી ર્બ્દોને પછી 

અલગ લખવાની ર્રૂઆત થઈ. લેખનમા ંર્બ્દો વચ્ચ ેજગ્યા રાખવામા ંઆવ ે

છે. પણ બોલતી વખત ે ર્બ્દો છૂટા બોલાતા નથી. અને એટલે જ બોલતી 

વખતે સતંધ થાય છે અને ક્યારેક ર્બ્દના ધ્વતનઓ બદલાઈ જાય છે. 

આસપાસના ધ્વતનઓની અસર હઠેળ ઘણીવાર ધ્વતનઓન  ંઉચ્ચારણ બદલાય 

છે. દા.ત. 

  વ્હલેીસવારેઆરાગ્ગવાયછે. 

આ રીતે બોલાતી ઉક્ક્તમાથંી આપણે સહલેાઈથી “વહલેી સવારે આ 

રાગ ગવાય છે.” એમ સમજી લઈએ છીએ. “રાગ ગવાય” જેમા ં બે અલગ 

અલગ ‘ગ’ હોવા છતા ંઉચ્ચારણમા ંએક જ ‘ગ’ બોલાય છે અન ેસાભંળીએ 

છીએ. પણ સમજતી વખત ેઅલગ સમજાય છે. કારણ કે ભાષાની વ્યવસ્થામા ં

એ અલગ છે.  
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1.3.6 સ્થળકાળતનરપેક્ષતાઃ  

ભાષાન  ંઆ લક્ષણ પણ અગત્યન  ં છે. ભાષામા ંજેની વાત કરવાની હોય તે 

વસ્ત   વાત કરવાને સ્થળે કે સમયે ત્યા ં હાજર હોય તે અપેલક્ષત નથી. એ વસ્ત   

હોય તો પણ એની વાત કરી ર્કીએ છીએ અને ન હોય તો પણ તેની વાત કરી 

ર્કીએ છીએ. પ્રાણીઓ જ્યારે પ્રત્યાયન કરે ત્યારે એવ  ંબનત  ંનથી. ભય ન હોય 

ત્યારે ભયની વાત કરી ર્કતા ં નથી. ખોરાક ન હોય ત્યારે ખોરાકની વાત કરી 

ર્કતા ંનથી. આપણે વાસ્તતવક વસ્ત  ઓ કરતા ંએમના આપણા મનમા ંજે ખ્યાલો 

છે એની મદદથી વાત કરીએ છીએ. આપણ ેભતૂકાળના અન ભવોની વાત કરી 

ર્કીએ છીએ. ઇતતહાસની વાત કરી ર્કીએ છીએ અને ભતવષ્ય અંગે પણ વાત કરી 

ર્કીએ છીએ. જે બાબત આપણ ેસીધી અન ભવી નથી પણ એ અંગ ેસાભંળીને કે 

વાચંીને જે ખ્યાલ રચ્યા હોય એની મદદથી એની વાત બીજાને કરી ર્કીએ છીએ. 

ભતૂ ન જોય  ં હોય તો પણ ભતૂ અંગેની વાત કરી ર્કીએ છીએ. કોઈ વાતાશ 

વાચંીએ ત્યારે એમા ંઆવેલ પ્રસગંો, પાત્રોની વાતો આપણે સમજી ર્કીએ છીએ. 

આપણે આસપાસના સદંભશનો ઉપયોગ કરતા નથી એવ  ં નથી. જેમકે, આ, એ, 

પેલ ,ં આટલ  ંજેવા ર્બ્દો સદંભશ પર અવલબંે છે. પણ ભાષાની મદદથી જેની વાત 

કરવા હોય એનો સદંભશ પણ રચી ર્કીએ છીએ અને એ સદંભ ેવાત કરી ર્કીએ 

છીએ. એક વ્યક્ક્તનો અન ભવ બીજી વ્યક્ક્તનો અન ભવ બની ર્કે છે. પછી બીજી 

વ્યક્ક્ત હજારો દકલોમીટર દૂર, પાચંસો સદી બાદ પણ ર્બ્દોની મદદથી એ 

અન ભવને સમજી ર્કે છે.   

આને કારણ ે જ આપણ ેઆપણા જ્ઞાનને પણ બીજાને આપી ર્કીએ 

છીએ. એક પેઢીમાથંી બીજી પેઢીમા ંસિંાતં કરી ર્કીએ છીએ.  

1.4 ભાષાની જાણકારી 

 કોઈ પણ વ્યક્ક્ત જે ભાષાસમાજમા ંઉછરે છે ત ેસમાજની ભાષા 

એ વ્યક્ક્ત મેળવી લે છે. ભાષા મેળવતાની સાથે એ ભાષામા ંવ્યવહાર કરીને તે 

ભાષાસમાજની સભ્ય બને છે. કોઈ ભાષા જાણવી એટલે શ ?ં આ સવાલનો જવાબ 

આપવો સહલેો નથી. તવચાર કરીએ કે મને ગ જરાતી આવડે છે એટલ ે મને શ  ં

આવડે છે? હ  ંગ જરાતીની મદદથી સાભંળી, બોલી, વાચંી અને લખી ર્ક ં છ.ં પણ 

એ ગ જરાતી ભાષા એટલે શ  ં છે જેન  ં જ્ઞાન મેં મેળવ્ય  ં છે? મેં ગ જરાતી ભાષા-

વ્યવસ્થાન  ંજ્ઞાન મેળવ્ય  ં છે. એમા ંકયા ધ્વતનઓ છે, એ કેવી રીતે ઉચ્ચારાય છે, 

એમની મદદથી કયા ર્બ્દો બને છે, એમના અથો શ  ંછે, કયા ર્બ્દો ક્યા ંકેવી રીતે 
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વપરાય છે. એમની મદદથી બનતા ં વાક્યો હ  ં વાપરી ર્ક ં છ ં ત્યારે હ  ં

વાક્યરચનાના તનયમો જાણ  ંછ.ં વ્યવહારમા ંએનો ઉપયોગ હ  ં કરવાન  ંજાણ  ં છ.ં 

ધ્વતનઓની કઈ રચના અથશહીન છે એ મન ેખબર છે. કઈ વાક્યરચના અથશહીન 

છે, કઈ સ્વીકાયશ છે અન ેકઈ અસ્વીકાયશ છે એની મારી પાસે જાણકારી હોય છે. 

બોલતી વખતે જો કોઈ કારણસર ભલૂ થઈ હોય તો સ ધારી લેતા ંઆવડે છે. કોઈ 

બોલે તો એની ભલૂ સ ધારીને સમજતા ં મને આવડે છે. પરંત  , આ બધી મારી 

જાણકારી અને આવડત તવરે્ હ  ંસભાન નથી હોતો. આ માર ં ભાષક તરીકેન  ંજ્ઞાન 

અભાન હોય છે. અથાશત,્ એને તવરે્ હ  ંખાસ કહી ર્કતો નથી. દા.ત. તમને નીચેના ં

બે વાક્યોમાથંી કય  ંવાક્ય ક્યા ંવાપરવ  ંએ ખબર છે. 

1) તારા બાપ જીન  ંનામ શ  ંછે? 

2) તારા બાપન  ંનામ શ ?ં 
પણ નીચેના ંબે વાક્યોમાથંી એક વાક્ય ખોટ ં છે તે જાણતા હોવા છતા ંએ 

ખોટ ં કેમ છે એન  ંવણશન સામાન્ય ભાષકો કરી ર્કતા ંનથી. 

3) મારાથી ઝાડ કપાય  ંનહીં. 
4) મારાથી સફરજન સડાય  ંનહીં. 

ભાષકો ભાષા જાણતા ં હોય છે પણ ભાષા તવરે્ બહ  ઓછ ં કહી ર્કે છે. 

ભાષાકીય જાણકારીના ં બ ે પાસા ં હમંેર્ા ં દર્ાશવવામા ં આવ ે છેઃ 1) ભાષાકીય 

તનયમોન  ં (Language competence) જ્ઞાન અન ે 2) વાક્યોના વપરાર્ન  ં

(Language performance) જ્ઞાન. તનયમોન  ંજ્ઞાન એટલે ધ્વતનરચના, ર્બ્દરચના 

અને વાક્યરચના કેવી રીતે થાય છે અને તેમના અથશ શ  ંહોય છે એ અંગેન  ંજ્ઞાન. 

આ તનયમો ઉપરાતં સામાજજક વ્યવહારના તનયમોને આધારે ભાષાનો વપરાર્ 

ચાલતો હોય છે. વાતચીતનો સદંભશ, સામાજજક સબંધંો વગેરેન  ંજ્ઞાન પણ ભાષાના 

જ્ઞાન સાથે જરૂરી હોય છે. ભાષાના જ્ઞાનન  ંવણશન કરવ  ંહોય તો આ બને્ન પ્રકારના ં

જ્ઞાનન  ંવણશન આવશ્ય બને છે.  

1.5 ભાષા અંગેની માન્યતાઓઃ 

 ભાષા અંગે સમાજમા ં કેટલીક સવશસામાન્ય માન્યતાઓ હોય છે. 

એમાનંી એક માન્યતા છે “શ દ્ધ ભાષા અને અશ દ્ધ ભાષા” અંગેની. ભાષા બોલાતી 

હોય છે. બોલાતી ભાષાન  ંસ્વરૂપ સતત બદલાત   ંરહ ેછે. સ્થળાતંરે અને સમયાતંરે 

ભાષા બદલાય છે. ગ જરાતી ભાષાની અનેક બોલીઓ છે. ગ જરાતી માન્ય ભાષા 

એ શ દ્ધ અને બોલીઓ અશ દ્ધ એમ જ્યારે કોઈ કહ ે તો એ વાત સાચી નથી. 
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આજની માન્ય ગ જરાતી પણ એક બોલી જ છે. અને જૂની ભાષાની તોલે એ અશ દ્ધ 

પણ ગણાય. મળૂ સસં્કૃત ભાષા અનેક બોલીરૂપે અક્સ્તત્વ ધરાવતી હતી. એમાનંી 

એક બોલી ર્ૌરસેની પ્રાકૃતમાથંી સમયાતંરે ગ જરાતી અક્સ્તત્વમા ંઆવી. એટલ ે

ગ જરાતી અશ દ્ધ નથી થતી. અમ ક બોલીભેદોમાથંી નવી ભાષા જન્મે છે તો ક્યારેક 

કોઈ બોલીભેદ નષ્ટ પણ થાય છે. બોલીભેદો તો રહવેાના જ. પણ આ બોલીભેદોન ે

અશ દ્ધ ગણવા ન જોઈએ. જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્ત બોલી બોલે ત્યારે એ અશ દ્ધ બોલે છે 

એમ કહવે  ંઉલચત નથી. એ વ્યક્ક્તના મનમા ંપોતાની ભાષા તવરે્ લઘ તાની ગ્રતંથ 

બધંાય છે.  

 વહીવટ અને તર્ક્ષણના માધ્યમ તરીકે કોઈ એક સ્વરૂપ સાવશતત્રત 

રીતે સ્વીકારવ  ંજરૂરી હોય છે એટલ ેરાજકીય રીતે જ સ્વરૂપને માન્ય મળે છે એ 

સ્વરૂપ માન્ય ભાષા તરીકે સ્વીકારવામા ં આવે છે. અને એનાથી લભન્ન એવા 

સ્વરૂપોને બોલી કહવેામા ંઆવે છે. જરૂર પડે ત્યારે બોલીના ભાષકો માન્ય ભાષા 

તરફ ગતત કરે છે. ભાષાની બોલીઓ અને માન્ય સ્વરૂપ પણ સતત બદલાત   ંરહ ે

છે. એક સદી પછી કોઈ ભાષા એકના એક સ્વરૂપે રહતેી નથી. સો વષશ પહલેાના 

ગ જરાતી ગ્રથંોની ભાષા અને આજની ગ જરાતી ભાષામા ંભેદ છે. ભાષાન  ંબોલાત   ં

સ્વરૂપ જેટલ  ં ઝડપથી બદલાય છે એટલી ઝડપે લખાત   ં સ્વરૂપ બદલાત   ં હોત   ં

નથી. ભાષાના બદલાતા સ્વરૂપને રોકી ર્કાત   ંનથી. એમા ંઆવતા ફેરફાર અનેક 

પદરબળોને આભારી હોય છે. એક જમાનામા ંગ જરાતી ભાષામા ંઅનેક ફારસી અને 

સસં્કૃત ર્બ્દો હતા જ્યારે આજે અનેક અંગ્રેજી અને દહિંદી ર્બ્દો પ્રવેર્વા માડંયા છે. 

ભાષાના આ ગતતર્ીલ સ્વરૂપને ધ્યાનમા ંરાખવ  ંજોઈએ. 

 ભાષા તવર્ે એક અન્ય માન્યતા પણ છે. અમ ક ભાષા સહલેી 

અથવા અમ ક ભાષા અઘરી, અમ ક ભાષા મીઠી અને અમ ક ભાષા કકશર્ હોય એવ  ં

કહવેાય છે. ખરેખર ભાષામા ં એવ  ં કંઈ હોત   ં નથી. દ તનયાની દરેક ભાષા સકં લ 

વ્યવસ્થા હોય છે. આપણે એક ભાષા ર્ીખી લઈએ પછી બીજી ભાષા આપણે એની 

આપણી ભાષા સાથનેી અસમાનતાને કારણે અઘરી લાગતી હોય છે. ભાષાઓમા ં

સમાનતા વધ  હોય તો એ ર્ીખવામા ંસહલેી હોય છે અને અસમાનતા વધ  હોય 

તો એ ર્ીખવામા ંઅઘરી લાગતી હોય છે. જે ભાષામા ંવ્યક્ક્તનો ઉછેર થાય છે એ 

ભાષા સહલેી લાગે છે. એનાથી અલગ ભાષા અઘરી લાગતી હોય છે. દરેકન ે

પોતાની માતભૃાષા સહલેી અને મીઠી લાગતી હોય છે. આ લાગણીઓ અન ે

માન્યતાઓ છે. એમનાથી તણાઈ ન જવાય. 
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1.6 ભાષાન  ંમાનવજીવનમા ંમહત્ત્વ 

 માણસે હજારો વષશ પહલેા ં જ્યારે પ્રત્યાયનના માધ્યમ તરીકે 

ભાષાનો ઉપયોગ ર્રૂ કયો હરે્ ત્યારે કદાચ એન  ંસ્વરૂપ પ્રાથતમક હરે્ અને એમા ં

ફેરફાર થતા ં થતા ં આજની અનેક ભાષાઓ અક્સ્તત્વમા ં આવી હરે્. ભાષાન  ં

પ્રાથતમક સ્વરૂપ કેવ  ં હરે્ એ અંગ ેઅનેક અટકળો કરવામા ંઆવે છે પણ આજ 

સ ધી એ અટકળો જ પ રવાર થઈ છે. એની સાચી જાણકારી આજે આપણી પાસે 

નથી. જે કોઈ પ રાવાઓ આજે ઉપલબ્ધ છે એ ભાષાના લેલખત સ્વરૂપના જ છે. 

ભાષાન  ં બોલાતા સ્વરૂપના પ રાવાઓ મળવા ર્ક્ય નથી. આજે આપણી પાસ ે

બોલાતા સ્વરૂપન ેનોંધવાના સાધનો (ટેઈપ રેકડશર વગરેે) છે એ ત્યારે ઉપલબ્ધ ન 

હોવાને કારણે હજારો વષશ પહલેાની ભાષાઓન  ંબોલાત   ં સ્વરૂપ કેવ  ં હરે્ એ અંગે 

અટકળો તસવાય કશ  ંજ ન હોઈ ર્કે.  

 દ તનયામા ં ભાષાના મહત્ત્વ અંગેની માન્યતાઓ, દંતકથાઓ 

જોઈએ તો ખ્યાલ આવે છે કે ભાષાને ર્ક્ક્ત સ્વરૂપે જોવાઈ છે. ભાષા દેવોએ સજી 

છે એમ દરેક ધમશગ્રથંોમા ંઆખ્યાતયકાઓ મળે છે. માણસન ેભાષા દેવોએ આપી છે, 

ર્બ્દો અને ધ્વતનઓમા ંર્ક્ક્તને માનવામા ંઆવી છે. ભાષાનો સારો ઉપયોગ કરી 

ર્કનારા તવિાન, માન્યવર અને ડાહ્યા મનાયા છે. ભાષાની સાથે દદવ્યતાનો બધી 

સસં્કૃતતઓમા ંજોડવામા ંઆવેલ છે. અથાશત,્ ભાષા અને એમા ંરચાએલ મૌલખક અને 

લેલખત સાદહત્યન  ંમાણસના જીવનમા ંમહત્ત્વન  ંસ્થાન સતત રહ્  ંછે.  

 ભાષા પ્રત્યાયનન  ં સાધન હોવાને કારણે સમાજ રચવામા ં અને 

સમાજને ઘડવામા ંએની સારી એવી ભતૂમકા રહી છે. માણસો વચ્ચનેો સેત   ભાષા 

હોવાથી ક ટ ંબ, સમાજ, દેર્ જેવી સામાજજક વ્યવસ્થાઓને ટકાવનાર ં તત્ત્વ ભાષા 

રહી છે. ભાષા એક વ્યક્ક્ત પાસેના જ્ઞાનને, ડહાપણને બીજાઓ સ ધી પહોંચવાન  ં

માધ્યમ રહ્  ંહોવાથી એ જ્ઞાન અને ડહાપણ એક પેઢીમાથંી બીજી પેઢીમા ંસિંાતં 

કરવાન  ંસાધન રહ્  ં છે. અને માણસના આજ સ ધીના તવકાસન  ંપણ એ પદરબળ 

રહ્  ંછે. જ્ઞાનને સગં્રદહત કરવાના અને સિંાતં કરવાના પ્રાથતમક મૌલખક સાધનોથી 

માડંીને આજના ય ગના કંપ્યટૂર સ ધીના સાધનોનો તવકાસ થયો છે પણ મળૂ 

માધ્યમ તો ભાષા જ છે. ભાષા આધાદરત અન્ય સકેંત-વ્યવસ્થાઓ (વધ  ચોક્કસ) 

ઘડાઈ છે. જેમકે, તિવજ્ઞાનની પદરભાષાઓ, ગલણતની ભાષાઓ અન ેકંપ્યટૂરની 

ભાષાઓ. આ બધાએ માણસના તવકાસમા ં ગજબનો ફાળો આપ્યો છે. સમહૂ 

માધ્યમોના તવકાસે જ્ઞાનને દ તનયાના ખણૂ ે ખણૂ ે પહોંચાડવામા ં મદદ કરી છે. 
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મોબાઈલ ફોનની ર્ોધ સાથે માણસો એકબીજાના સતત સપંકશમા ં રહી ર્કે છે. 

લોકર્ાહીના તવકાસમા ંપણ ભાષાનો પ્રમ ખ ફાળો છે. દેર્તવદેર્ોમા ંથયેલ અનેક 

િાક્ન્તઓ સારા લોકોના તવચારો અનેક લોકો સ ધી પહોંચાડવાના સમહૂ માધ્યમોને 

કારણે થઈ છે. આજે સમહૂ માધ્યમો અને સામાજજક માધ્યમોનો દ ર પયોગ ઘણા ં

લોકો પોતાના સ્વાથશ માટે અને જ ઠાણા ં ફેલાવા માટે, કે લોકોને ભરમાવવા માટે 

કરે છે તેથી ભાષાન  ંમહત્ત્વ ઘટત  ંનથી. આજે પણ જેને ભાષાનો ઉપયોગ સારી 

રીતે કરતા આવડે છે, જેને પ્રત્યાયન સારી રીતે કરતા આવડે છે એવી વ્યક્ક્તઓ 

પોતાનો તવકાસ સાધી ર્કે છે અને બીજાઓન ેપણ પોતાને સાથે આગળ લઈ જઈ 

ર્કે છે.  

1.7 સારાશં  

ભાષા એ માણસે પોતે રચલે  ંએવ  ંપ્રત્યાયનન  ંસાધન છે. માણસ સતત 

એને તવકસાવતો જાય છે. જ્ઞાનના,ં ટેક્નૉલૉજીના ં ક્ષેત્રોના તવકાસ સાથે ભાષાનો 

પણ તવકાસ થાય છે. ભાષાને કારણે જ જ્ઞાનન  ંપ્રત્યાયન ર્ક્ય બને છે. ભાષાને 

કારણે જ માણસો તવચારો વગેરેન  ંઆદાન-પ્રદાન કરી ર્કે છે અને સમાજ રચી 

પણ ર્કે છે તેમજ એને જાળવી પણ ર્કે છે. પ્રત્યાયનના અનેક સાધનોનો તવકાસ 

થયો છે પણ એ બધાના પાયામા ંભાષા રહલેી છે. ભાષાની સાચી સમજણ એના ં

લક્ષણોને સમજવાથી આવ ે છે. પ્રત્યાયન તો પ્રાણીઓ પણ કરે છે પણ એમની 

પ્રત્યાયન વ્યવસ્થા કરતા ભાષા અનેકગણી કાયશક્ષમ છે. ભાષા િારા માણસે તવકાસ 

સાધ્યો છે એટલ ે એનો અભ્યાસ એ માણસની જાણકારીનો જ એક મહત્ત્વનો 

અભ્યાસ બન ેછે. 

1.8 િાવીરૂપ શબદોઃ 

પ્રત્યાયન - પ્રત્યાયન એટલે પરસ્પર વ્યવહાર. ઓછામા ં ઓછી બ ે

વ્યક્ક્તઓ વચ્ચે પોતપોતાના હતે  ઓ તસદ્ધ કરવા માટે થતો વ્યવહાર. 

માધ્યમ – એકબીજા સાથ ે વ્યવહાર કરવા માટે માધ્યમની જરૂર પડતી 

હોય છે. વાણી એક માધ્યમ છે. ભાષાના બ ેમાધ્યમો છેઃ દૃશ્ય અને શ્રાવ્ય. દૃશ્ય 

માધ્યમ એટલે લલપી અને શ્રાવ્ય માધ્યમ એટલે વાણી. 

લક્ષણો – ભાષાના ં એવા લક્ષણો જે એની ખાતસયત હોય. આ લક્ષણો 

પ્રાણીઓના પ્રત્યાયનમા ંબધા ંએકી સાથે મળતા ંનથી. સાકેંતતકતા, દ્વિસ્તરીયતા, 

ઉત્પાદકતા, અમતૂશતા, અવચ્છેદકતા અન ે સ્થળકાળતનરપેક્ષતા આ લક્ષણો 

ભાષાના ંભેદક લક્ષણો છે. 
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ચિહ્ન – જેને આકાર અને અથશ હોય તે લચહ્ન કહવેાય છે. અનથશક આકારો 

લચહ્ન નથી હોતા.ં લચહ્નના ચાર પ્રકાર છે. પ્રતતલબિંબ, લક્ષણ, પ્રતીક અન ે સકેંત. 

ભાષામા ંવપરાતા ંલચહ્નો સકેંતો હોય છે.  

ભાષાની જાણકારી – બોલવા, સાભંળવા, વાચંવા અન ેલખવા માટે જરૂરી 

એવા ભાષાના તનયમોની જાણકારી એ ભાષાની જાણકારી કહવેાય છે.  

1.9 તમારી પ્રગતત િકાસોઃ 

નીચેના પ્રશ્નોના ઉિર લખોઃ 

1) પ્રત્યાયનની તવભાવના સ્પષ્ટ કરી પ્રત્યાયનના તવતવધ માધ્યમો જણાવો. 

2) ભાષાના ંલક્ષણોનો તવગતે પદરચય કરાવો.  

ટૂંકનોંધ લખોઃ  

1. પ્રત્યાયન  

2. સાકેંતતકતા  

3. દ્વિસ્તરીયતા  

4. ઉત્પાદકતા 

5. સ્થળકાળતનરપેક્ષતા 
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એકમઃ 2  ભાષાતવજ્ઞાન અને ભાષાના અભ્યાસના તવતવધ  

             અચભગમો 
2.0 ઉદે્દશ 

2.1 પ્રસ્તાવના 

2.2. ભાષાતવજ્ઞાન 

2.3. ભાષાઅભ્યાસના તવતવધ અચભગમ 

2.3.1 ઐતતહાતસક અચભગમ 

2.3.2 સરંિનાવાદી અચભગમ 

2.3.3 રૂપાતંરણીય અચભગમ 

2.3.4 કાયશલક્ષી અચભગમ 

2.4. સારાશં 

2.5. સ્વાધ્યાય 

 

2.0 ઉદે્દશઃ 

 તમે જાણો છો કે મન ષ્ય પ્રત્યાયન સાધવા માટે ભાષા પ્રયોજે છે. 

ભાષાનો અભ્યાસ કરનાર ર્ાસ્ત્ર ભાષાતવજ્ઞાન છે. જ દા જ દા ભાષાતવજ્ઞાનીઓ જ દા 

જ દા દૃન્દ્ષ્ટકોણથી ભાષાનો અભ્યાસ કરે છે. કોઈને ભાષાનો ઉદ્ભવ કેવી રીતે થયો  

કે તવકાસ કેવી રીતે થયો તે જાણવામા ં રસ હોય છે. તો કોઈ ભાષાતવજ્ઞાનીને 

ભાષાના માળખાને સમજવામા ં રસ હોય છે. અથાશત ્ જ દા જ દા દૃન્દ્ષ્ટકોણથી – 

અલભગમથી ભાષાનો અભ્યાસ થાય છે. આવા મ ખ્ય ચાર અલભગમ (1) ઐતતહાતસક 

અલભગમ (2) સરંચનામલૂક અલભગમ (3) રૂપાતંરલણય અલભગમ (4) કાયશલક્ષી 

અલભગમ – તવર્ે આ એકમમા ંતમે પદરચય મેળવર્ો. 

2.1. પ્રસ્તાવના 

આપણ ેભાષા એટલ ેશ  ંએનો ઠીક ઠીક પદરચય મેળવ્યો છે. ભાષા માણસ 

સાથ ેઅલભન્ન રીતે જોડાએલી છે. ભાષા જાણનાર ં પ્રાણી તે માણસ એવી માણસની 

વ્યાખ્યા આપી ર્કાય. કારણ માણસ તવના અન્ય કોઈ પ્રાણી પાસે પ્રત્યાયન માટે 

ભાષા જેવ  ંર્ક્ક્તર્ાલી અને કાયશક્ષમ માધ્યમ નથી. બધા ંજ પ્રાણીઓ પ્રત્યાયન 

કરે છે અને એ માટે દરેક પાસે અલગ વ્યવસ્થા પણ છે. પરંત  , ભાષા પાસે જે 

કાયશક્ષમતા છે એ એમની વ્યવસ્થાઓમા ં નથી. અન્ય પ્રાણીઓ દસ-બાર 
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અથો/કાયો માટે પ્રત્યાયન કરે છે. નવા અથો અન ેનવા ધ્વતનઓ કે ઇર્ારાઓ 

તવકસાવતા નથી. ભાષા અમયાશદ ઉક્ક્તઓ રચી ર્કે છે  અને અમયાશદ અથો 

વ્યક્ત કરી ર્કે છે. ભાષામા ંએ ર્ક્ક્ત પણ છે કે એ પોતે પોતાની વ્યવસ્થાન  ં

વણશન કરી ર્કે છે. ભાષા તવર્ે અનેક પ્રકારના તવધાનો આપણી પાસે આવતા ંહોય 

છે. એમાથંી ઘણા ં તવધાનો ભાષા અંગેની તવતવધ માન્યતાઓમાથંી પણ આવતા ં

હોય છે. કોઈ ભાષા કણશમધ ર તો કોઈ ભાષા કકશર્ છે એવા ંતવધાનો, કે પછી કોઈ 

જૂથ અશ દ્ધ બોલે છે અને કોઈ જૂથ શ દ્ધ ભાષા બોલે છે અથવા કોઈ ભાષા સસં્કૃત 

અને કોઈ ભાષા અસસં્કૃત કે અતર્ષ્ટ છે એવા ંતવધાનો પણ આપણે સાભંળતા ંઅને 

વાચંતા ં હોઈએ છીએ. આવા ં તવધાનો અવૈજ્ઞાતનક હોય છે. થોડ કં તવચારીએ તો 

ખ્યાલ આવર્ે કે આવા ંતવધાનો ભાષાના માન્ય અને લેલખત સ્વરૂપ અને ભાષાના 

બોલી અને બોલાતા સ્વરૂપને ભાષા ગણીને કરવામા ંઆવતા ં હોય છે. જે ભાષા 

સમાજનો તર્લક્ષત વગશ બોલ ેતે તર્ષ્ટ અને જે અતર્લક્ષત વગશ બોલે તે અતર્ષ્ટ એવ  ં

કહવે  ંઉલચત નથી. આમ તો વાસ્તવમા ંદરેક જણ કોઈને કોઈ બોલી બોલતો હોય 

છે. અનેક બોલીઓના સમહૂરૂપ ભાષામાનંી એક બોલી માન્ય ભાષા થાય, એમા ં

સાદહત્ય રચાય, એમા ં તર્ક્ષણ અન ેવહીવટ થાય એથી એનો દરજ્જજો ઊંચો થતો 

નથી. અન્ય બોલીઓ પણ એક વ્યવસ્થા તરીકે એટલી જ કાયશક્ષમ અને સકં લ 

હોય છે. દરેક બોલીને એન  ં પોતાન  ં વ્યાકરણ (વ્યવસ્થા) હોચ છે. ભાષાનો 

અભ્યાસ વૈજ્ઞાતનક અલભગમથી થતો હોય ત્યારે માન્યતા પર આધાદરત તવધાનો 

એનો ભાગ બનતા ંનથી.  

2.2. ભાષાતવજ્ઞાન 

ભાષાતવજ્ઞાન ભાષાનો અભ્યાસ કરીને એન  ં વણશન કરનાર ં તવજ્ઞાન છે. 

તવજ્ઞાન કહીએ એટલે નીચનેી બાબતો એમા ંઆવશ્યક બની જાય છે – 

1) ભાષા મળૂભતૂ રીતે બોલાતી વ્યવસ્થા છે. લેખન/લલપી 

પછીથી એન  ં આંતર્ક પ્રતતલબિંબ પાડનારી વ્યવસ્થા છે. એ પછીથી 

તવકતસત થઈ છે. આજે એવી અનેક ભાષાઓ છે જેમને લલપી નથી 

પણ તે અન્ય ભાષાઓ જેટલી જ કાયશક્ષમ રીતે પ્રત્યાયન સાધે છે. 

ભાષાતવજ્ઞાન પ્રત્યાયન કરતી બોલાતી વ્યવસ્થાનો મળૂભતૂ રીતે 

અભ્યાસ કરે છે. એ લખાતી ભાષાનો પણ અભ્યાસ કરે છે.  

2) ભાષાતવજ્ઞાન ભાષાન  ંવણશન કરે છે. ભાષા જેવી છે એવ  ં

એન  ં વણશન કરે છે. ભાષા કેવી હોવી જોઈએ, એમા ં કયા વાક્યો, 
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ઉક્ક્તઓ કે ર્બ્દો હોવા જોઈએ કે ન હોવા જોઈએ એ અંગે કોઈ 

તવધાન કરત  ંનથી.  

3) ભાષામા ંવપરાતા ંવાક્યો અને ઉક્ક્તઓ એનો અભ્યાસનો 

તવષય છે. એ ઉક્ક્તઓ જે તનયમોના આધારે ભાષકો રચે છે એ 

તનયમો અને એમની વ્યવસ્થાન  ં વણશન ભાષાતવજ્ઞાન કરે છે. 

ભાષાતવજ્ઞાન ન વપરાતા ંવાક્યો કે ઉક્ક્તઓનો સહારો લઈ ર્કે નહીં. 

4) દરેક ભાષાની વ્યવસ્થા અલગ હોય છે. કોઈ એક 

ભાષાના વણશનની પદરભાષા અન્ય ભાષાન ેલાગ ૂન પડે છતા ંલાગ ૂ

પાડવાના પ્રયાસો અવૈજ્ઞાતનક બન ે છે. દરેક ભાષાનો અભ્યાસ એ 

ભાષાની સામગ્રી િારા થવો જરૂરી છે. કોઈ ભાષામા ંપ ં્ લ્લિંગ, સ્ત્રીલલિંગ 

અને નપ સંકલલિંગ હોય તો કોઈ ભાષામા ંપ ં્ લ્લગ અને સ્ત્રીલલિંગ એમ 

બેનો જ ભેદ હોઈ ર્કે છે. દરેક ભાષામા ંએકસરખી લલિંગવ્યવસ્થા કે 

અન્ય કોઈ વ્યવસ્થા ન હોઈ ર્કે.  

5) ભાષાની વ્યવસ્થાના તનયમોન  ંવણશન બને તેટલ  ંટૂંક ં અને 

સ્પષ્ટ હોવ  ંઘટે. વ્યવસ્થા સકં લ હોય અને એમા ં તનયમો, પેટાતનયમો 

અને અપવાદો હોય એ બધાનો તનદેર્ આવશ્યક બને છે. દરેક તનયમ 

ભાષાની જ સામગ્રી પર આધાદરત હોય વણશન કરનારના જ્ઞાન પર 

આધાદરત ન હોય. તવજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ સામગ્રી અને ઉલચત તકશનો આધાર 

લે છે કોઈ વ્યક્ક્તના તવધાન કે આદેર્નો આધાર લેત   ંનથી.  

હજારો વષોથી ભાષાનો અભ્યાસ થતો આવ્યો છે. એમા ં કેટલાકં 

અવૈજ્ઞાતનક કે પછી અન્ય અભ્યાસો પર આધાદરત એવા અભ્યાસો થયા છે. ભાષા 

અંગેની જાણકારી તવકાસ પામતી ગઈ તમેજ ભાષાનો અભ્યાસ કરવાના અલભગમો 

પણ તવકસતા ગયા. સૈદ્ધાતંતક તેમજ વણશનની રીતોના અલભગમો બદલાતા રહ્યા 

છે. એન  ંકારણ ભાષા એ અમતૂશ વ્યવસ્થા છે એ છે. દરેક તવજ્ઞાનમા ંઆવ  ંબને છે 

અને એ જે તે તવષયના તવકાસની તનર્ાની છે. અભ્યાસના બધા અલભગમો સાવ 

જ દા ન હોય અને બધા અલભગમોની વાત કરવી અહીં ર્ક્ય નથી એટલે કેટલાક 

પ્રમ ખ અલભગમોની વાત કરવામા ંઆવરે્.  

2.3. ભાષાઅભ્યાસના તવતવધ અચભગમ 

ખાસ કરીને જેમની ર્રૂઆત ય રોપમા ં અને પછીથી અમેદરકામા ં થયેલ 

પ્રમ ખ અલભગમોની વાત કરીશ .ં એનો અથશ એ થતો નથી કે ભારતમા ં પ્રાચીન 
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કાળથી થતો આવેલ સસં્કૃત વ્યાકરણ પરંપરા િારા થયેલ અભ્યાસો નકામા છે. 

વાસ્તવમા ંએ અભ્યાસો પણ ઊંડા અન ે તકશબદ્ધ છે અને જે તે સમયે પ્રચલલત 

ર્ાસ્ત્રો અને તસદ્ધાન્તોને અન સરીને થયા છે. પાલણની િારા લખાયેલ સતૂ્રાત્મક 

વ્યાકરણ અને એના પર લખાયલે ભાષ્યો અન ે પતજંલલ, ભવભતૂત, કૌંડભટ્ટ, 

નાગેર્ ભટ્ટ, ભટ્ટોજી દીલક્ષત વગેરે તવિાનોએ કરેલ ભાષાના અભ્યાસો ખબૂ 

મહત્ત્વના હોવા છતા ં એ પરંપરા અલગ અન ે સ્વતતં્ર રહી છે. આજના 

ભાષાતવજ્ઞાનના અભ્યાસ પર એનો પ્રભાવ સ્પષ્ટ નથી. આજના ભાષાતવજ્ઞાનના 

ઘ઼ડતરમા ંજે પ્રમ ખ અલભગમો આવ્યા કે વળાકંો આવ્યા એમની ટૂંકી વાત કરીશ .ં  

2.3.1. ઐતતહાતસક અચભગમઃ 

માણસ પાસ ેભાષા ક્યારે આવી અન ેકેવી રીતે આવી એ પ્રશ્નોના જવાબો 

મેળવવાનો માણસે પ્રયત્ન કયો છે. યરૂોપમા ં 16 મી સદી પહલેા ં ભાષાને દૈવી 

પ્રદાન માનવામા ંઆવત  ં હત  .ં અનેક સસં્કૃતતઓમા ં એવ  ં જોવા મળે છે. ધાતમિક 

ગ્રન્થોમા ં કહલે બાબતોન ે ઐતતહાતસક તથ્યો મનાતા ં હતા.ં બાયબલ કે અન્ય 

ગ્રન્થોમા ંઆવલે કથાઓન ેઆધારે ભાષાનો ઉદ્ભવ મનાતો હતો. “જજનેતસસ” એ 

ગ્રન્થમા ં ભાષા માણસને મળેલ એક દૈવી પ્રદાન છે એમ કહલે છે. બાયબલના 

ધાતમિક અને સાસં્કૃતતક પ્રભાવ હઠેળ ભાષા અંગેની માન્યતાઓ ઘડાઈ હતી. પરંત   

16 મી સદીમા ં તવદ્યાના “પ નર જ્જજીવન” (Renaissance) ન ે કારણે અનેક 

ગેરસમજૂતીઓને આંચકા મળ્યા. બાઈબલના તવશ્લેષણથી એનો સમય પણ નક્કી 

થયો. ભાષાને દેવોની દેન મનાવાન  ંબધં થય .ં સિરમી સદીમા ંનવા પ્રદેર્ો અને 

નવી અનેક ભાષાઓના અભ્યાસમાથંી તવતવધતા અન ેસમાનતા નજરે ચડી. 19 

મી સદીમા ં ડાતવિને આપલે ઉત્િાતંતનો તસદ્ધાન્ત પણ પ્રચલલત થયો. એમાથંી 

ભાષાના ભૌગોલલક અને ઐતતહાતસક તથ્યો નજર સામે આવવા માડંયા.ં  

ભાષાનો ઐતતહાતસક અભ્યાસ ખરેખર તો 19 મી સદીમા ંથયો. ભાષાનો 

સમય નક્કી કરવા માટેની ઐતતહાતસક પદ્ધતતને વધ  ર્ાસ્ત્રીય ગણાવા લાગી. 

તવતવધ ભાષાઓ વચ્ચેની સમાનતાઓને કારણે એમની વચ્ચે એક ક લના સબંધંો 

પ્રસ્થાતપત કરવા માટેના અભ્યાસો વધ  થવા માડંયા. બીજી તરફ યરૂોપીય તવિાનો 

સસં્કૃત ભાષાના સપંકંશમા ં આવ્યા ત્યારે સસં્કૃત અને યરૂોપની પ્રાચીન ભાષાઓ 

વચ્ચેના સામ્ય તરફ એમન  ંધ્યાન ગય .ં ગ્રીક, લેદટન, પતર્િયન, સસં્કૃત ભાષાઓ 

વચ્ચ ે મળતી સમાનતાને કારણે તે એક જ ક ળની ભલગની ભાષાઓ છે એવ  ં

તવધાન થય .ં દા.ત. 
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  સસં્કૃત – તપતર/તપત ૃ   પદ  

  ગ્રીક – પતર    પૉદ 

  લેદટન – પતેર    પેદમ ્

  ઇ્ન્ગ્લર્ – ફાદર    ફૂટ 

એ અંગેના અભ્યાસો પણ થવા માડંયા. એમાથંી ત  લનાત્મક ભાષાતવજ્ઞાન 

કે ભાષાર્ાસ્ત્રનો તવકાસ થયો. આ બધી ભાષાઓની સ્રોતભાષાને “આદદમ ઇન્ડો-

ય રોતપયન” એવ  ંનામ આપવામા ંઆવ્ય .ં એ ભાષાની વ્યવસ્થા અંગે અભ્યાસો અને 

વણશનો થવા માડંયા. આ બધી ભાષાઓની ત  લના થતા ંએ ભાષાઓ કેવા પ્રકારના 

પદરવતશનમાથંી પસાર થઈ હર્ે એના તકો અને પદરવતશનના તનયમો પણ 

અપાયા. ભાષાકીય પદરવતશનના તસદ્ધાન્તોમાથંી પછી ઐતતહાતસક ભાષાતવજ્ઞાન 

અક્સ્તત્વમા ંઆવ્ય .ં પ્રાચીન ભાષાઓની ત  લના કરીને એ ભાષાઓ વચ્ચેના સબંધંો 

પ્રસ્થાતપત કરવા અને એ પહલેાની ભાષાના સ્વરૂપ અંગે અન માનો કરવા એ 

ત  લનાત્મક ભાષાર્ાસ્ત્રનો તવષય રહ્યો.  

 
  આદદમ ઇન્ડો-ય રોતપયન ભાષા 

    | 

કેન્દ્લ્ટક  ઇટાલલક જમાશતનક હલેેતનક  આલ્બેતનયન 

લલથ આતનયન સ્લાતવક  ઇન્ડો-ઇરાની 

આદદમ ઇન્ડો ય રોતપયન ભાષા

કેન્દ્લ્ટક ઇટાલલક જમતેનક હલેતેનક આલ્બતેનયન લલથ આતનયન સ્લાતવક ઇન્ડો-ઇરાની
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ઉપરની બધા તવતવધ કૂળો એક આદદમ ઇન્ડો-યરૂોપીઅન ભાષાની 

દીકરીઓ માનવામા ંઆવી અને આજની ફે્રન્ચ, જમશન, અંગ્રેજી, રતર્યન, પોલીર્, 

પતર્િયન, અને ભારતીય ભાષાઓ એમાથંી ઊતરી આવી છે એમ માનવામા ંઆવ્ય .ં  

આવા પ્રકારના ઐતતહાતસક ભાષાના અભ્યાસો મ ખ્યત્ત્વે અન માનો પર 

આધાદરત હતા. એમાથંી જ જન્યજનક સબંધંોની વાતો થઈ. પરંત  , ભાષા સતત 

બદલાતી રહ ેછે એટલે આવા જન્યજનક સબંધંોના આધારો કાચા રહ્યા. એક ભાષા 

ક્યા ં ર્રૂ થઈ અન ેક્યા ં પરૂી થઈ અથવા એ વખતના કઈ બોલીમાથંી ઊતરી 

આવી એ કહવે  ંઅઘર ં હત  .ં જન્યજનક સબંધંો વાસ્તતવક નહીં પણ રૂપકાત્મક રહ્યા. 

બીજી એક મયાશદા એ હતી કે ભાષાના પ રાવાઓ લેલખત તેમજ માન્ય ભાષાના 

હતા. ભાષાના ઉચ્ચારણ અને બોલીઓના નમનૂાના અભાવે ક લસબંધંો મજબતૂ 

રીતે પ્રસ્થાતપત ન થયા. ધીરે ધીરે એવા પ્રકારના અભ્યાસો બધં થવા માડંયા. આ 

અભ્યાસની સારી ફલશ્ર તત એમાથંી નીપજેલા પદરવતશનના ખ્યાલો અને તનયમો 

હતી. આધ તનક ભાષાતવજ્ઞાને એમનો સ્વીકાર કયો. જ્યારે જન્યજનકના ખ્યાલો, 

ભલગની ભાષા વગેરે ખ્યાલોનો ત્યાગ થયો.  

2.3.2 સરંિનામલૂક અચભગમઃ 

ઐતતહાતસક ભાષાતવજ્ઞાનના અભ્યાસથી ર્રૂ થયેલ ભાષાના અભ્યાસન ે

વધ  ને વધ  વૈજ્ઞાતનક અલભગમથી સ દૃઢ કરવાન  ં ર્રૂ થય .ં એમા ં મોટો ફાળો 

ફદદિનાદં દી સોસ્યરૂ નામના તવિાને આપ્યો. એમણે બે ખ્યાલો આપ્યાઃ 1) 

એકકાલલક અભ્યાસ (Sncronic) અને કાલિતમક (Diachronic) અભ્યાસ. ભાષાનો 

અભ્યાસ કાળના કોઈ એક સમયનો હોય અથવા બ ેકે વધ  કાલિમે આવતા એક 

ભાષાના પદરવતશનનો અભ્યાસ. બીજો ખ્યાલ હતો, 2) ભાષા વપરાર્ (Parole), 

અને ભાષા-વ્યવસ્થા (Langue). આ ભેદને વાણી અને ભાષા એમ પણ કહી 

ર્કાય. વાણી એટલે બોલાત   ં સ્વરૂપ. એ જ્યારે પ્રત્યાયન સદંભે બોલાય છે ત્યારે 

ભલૂરદહત કે અસ્ખલલત હોતી નથી. પરંત  , બોલનાર અને સાભંળનારના મગજમા ં

રહલે વ્યવસ્થા એક જ વ્યવસ્થા હોવાથી પ્રત્યાયનમા ંતકલીફ રહતેી નથી. એનો 

અથશ એ થયો કે ભાષકોના મગજમા ં રહલે અમતૂશ વ્યવસ્થા જે એક તરફ ધ્વતન 

અને બીજી તરફ અથશને જોડે છે એ વ્યવસ્થાનો અભ્યાસ ભાષાતવજ્ઞાનન  ંલક્ષ્ય છે. 

ધ્વતન સીધેસીધો ભાષાવ્યવસ્થાનો ભાગ નથી તેમજ અથશ પણ નથી. મ ખ િારા 

અનેક ધ્વતનઓ પેદા થઈ ર્કે છે પણ એમાથંી અમ ક જ ભાષાની વ્યવસ્થામા ં

સકેંત તરીકે વપરાય છે. આ ભાષા સકેંતોની વ્યવસ્થા અથાશત, ધ્વતનસકેંતો, 
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રૂપસકેંતો અને વાક્યસકેંતોની જે સરંચના છે એનો અભ્યાસ ભાષાતવજ્ઞાનનો 

તવષય બને છે એમ પ્રતતપાદદત થય .ં ભાષાતવજ્ઞાન સરંચનાવાદી અને વણશનાત્મક 

છે એ બાબત પાયામા ં રહી. વણશનાત્મક એ રીતે કે કેવળ ભાષાની સરંચનાની 

હકીકતોન  ંવણશન કરે છે. શ  ંસાચ  ં કે શ  ંખોટ ં એ કહતે   ંનથી કે વપરાર્ના આદેર્ો 

આપત  ંનથી. સરંચનાવાદી એ રીતે કે વાણી કરતા એની પાછળ રહલે સરંચનાનો 

અભ્યાસ કરે છે.  

સરંચનાવાદના યરૂોપીય અને અમેદરકન એમ બે ફાટંા પડે છે. સોસ્યરૂ 

િારા રચાયેલ પાયા પર ભાષાતવજ્ઞાનની અન ેપરંપરાઓ ઊભી થઈ અન ેતવકાસ 

પામી. સોસ્યરેૂ ભાષાવ્યવસ્થાને લચહ્નવ્યવસ્થા કહી. લચહ્નના બ ેપાસા ં– અલભવ્યક્ક્ત 

(Expression) અન ેઅથશ (Content) દર્ાશવ્યા. તેમજ આકાર અને િવ્ય એમ બ ે

પાસા ંપણ દર્ાશવ્યા. ધ્વતનઓ િવ્ય છે પણ રૂપો, ર્બ્દો અને વાક્યો આકારો છે. 

ભાષાના વણશનન  ંલક્ષ્ય અંતે તો અલભવ્યક્ક્તને આકાર આપતી સરંચના છે એમ 

સ્પષ્ટ કય ું. ધ્વતન િવ્યોને આકાર િારા (સરંચના િારા) અથશ િવ્ય વ્યક્ક્ત કરવાની 

ર્ક્ક્ત મળે છે. ભૌતતક ધ્વતનઓ અને અથશ ભાષાના અભ્યાસમાથંી બહાર રહ્યા. 

અમેદરકન સરંચનાવાદ લલઓનાડશ બ્લમૂદફલ્ડથી માડંીને નોમ ચૉમ્સ્કીના 

ર્રૂઆતના લખાણો સ ધી તવકસતો રહ્યો. આ પરંપરામા ં ભાષા એટલ ે શ  ં અને 

ભાષાતવજ્ઞાન એટલ ેશ  ંએ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના સતવરે્ષ પ્રયત્નો થયા. 

ભાષાને એક અમતૂશ સરંચના કે તનયમવ્યવસ્થા કહી. સરંચનાના આકાર સ્વરૂપનો 

અભ્યાસ અને એકકાલલક વણશન એ બે બાબતો યરૂોપીય અને અમેદરકન બન્ન ે

પ્રવાહોમા ંસમાન છે. પછીથી જે ભાષાના તવશ્લેષણની અને અભ્યાસની પદ્ધતતઓ 

અક્સ્તત્વમા ંઆવી એમા ંઅમેદરકન સરંચનાવાદીઓનો મહત્ત્વનો ફાળો રહ્યો. આ 

પરંપરામાથંી નીપજેલ અમ ક બાબતો નીચે મ જબ છે – 

1) દરેક ભાષા તવતર્ષ્ટ વ્યવસ્થા હોય છે. એક ભાષાની 

વ્યવસ્થાના ખ્યાલો કે પદરભાષાઓ સપંણૂશ રીતે બીજી ભાષાની 

વ્યવસ્થાના વણશનમા ંલાવી ન ર્કાય. 

2) માનવી ભાષા એક પેઢીમાથંી બીજી પઢેીમા ં સામાજજક 

માધ્યમથી સિંતમત થાય છે આન વતંર્ક રીતે નહીં. એની સામે 

પ્રાણીઓની પ્રત્યાયન વ્યવસ્થા આન વતંર્ક રીતે સિંતમત થાય છે. એ 

સમાજમાથંી ર્ીખવી પડતી નથી. માણસન ે ભાષા સમાજમાથંી 

ર્ીખવી પડે છે. 
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3) મનોતવજ્ઞાનના વતશનવાદની અસર હઠેળ ભાષાને વાલચક 

વતશન ગણાય .ં મન કે તવચાર જેવી બાબતોન  ં સીધ  ં તનરીક્ષણ ર્ક્ય 

નથી એટલે ભાષાના અભ્યાસમા ં એમનો સમાવેર્ ન થયો. એટલ ે

અથશના અભ્યાસને પણ મયાશદદત અવકાર્ મળ્યો. 

4) ભાષાતવજ્ઞાન એટલ ેવસ્ત  તનષ્ઠ અભ્યાસ એમ પ્રતતપાદદત 

થય .ં ભાષાતવજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ સામગ્રી ભેગી કરી અને એના તવશ્લેષણ 

થકી જ વ્યવસ્થાના તનયમોન  ંવણશન કરે. ભાષાને અભ્યાસ ભાષકોના 

અન ભવ પર નહીં, પણ સામગ્રીના તવશ્લષેણ આધાદરત થવો જોઈએ. 

સરંચનાવાદની પરંપરામા ં ધ્વતનવ્યવસ્થા અને રૂપવ્યવસ્થાના ચ સ્ત 

અભ્યાસો થયા. અથશ અને કાયશને મહત્ત્વ ઓછ ં અપાય .ં કદાચ આ જ બાબત 

સરંચનાવાદના ત્યાગન  ંતનતમિ બન્ય .ં  

2.3.3 રૂપાતંરણીય અચભગમઃ 

નોમ ચોમ્સ્કી નામના ભાષાતવજ્ઞાનીએ પોતાન  ંપ્રથમ પ સ્તક “તસન્ટૅન્દ્ક્ટક સ્રક્ચસશ” 

(1957) મા ં પ્રકાતર્ત થય  ં ત્યારેથી સમયાતંરે એમના લખાણો અને અન્ય 

તવિાનોએ જે મૉડલ્સ આપ્યા એના પાયામા ં રૂપાતંરણીય વ્યાકરણના તસદ્ધાન્તો 

પાયામા ં રહ્યા. એમાનંી કેટલીક બાબતો પછીથી ભલ ે છોડી દેવામા ંઆવી અન ે

નવી ઉમેરાઈ અને વળાકંો પણ આવ્યા. પણ ત્યાથંી ભાષતવજ્ઞાનના અભ્યાસનો 

એક નવો ય ગ ર્રૂ થયો. 1965મા ંએમન  ંબીજ  ંપ સ્તક બહાર પડ્  ં– આસ્પકે્્સ 

ઑફ તથઅરી ઑફ તસન્ટૅક્સ – એમા ંએમણ ે રૂપાતંરણીય વ્યાકરણને ઘણ  ં સ્પષ્ટ 

કય ું. વાક્યરચનાની વ્યવસ્થાને ભાષાના ંબે તવભાગો સાથે જોડાતી વ્યવસ્થા તરીકે 

એમણે રજૂ કરી. એક તરફ એ અથશના તવભાગ સાથે જોડાય છે જેમા ંવાક્યરચના 

કોર્ના તનયમો અને ર્બ્દવગશના તનયમોની વ્યવસ્થા થકી વાક્યના અથશઘટન 

તરફ લઈ જાય છે. જ્યારે બીજી તરફ એ વાક્યના રૂપાતંરણીય તનયમો થકી 

ધ્વતનતતં્ર સાથે વાક્યન  ં ઉચ્ચારણ સ્પષ્ટ કરે છે. વાક્યના અથશ સાથે જોડાનાર 

વાક્યરચનાના ભાગને એમણે આંતદરક રચના (Deep Structure) અને રૂપાતંર 

તનયમોથી રચાતા ભાગને બાહ્યસ્તરીય રચના (Surface Structure) કહ્ .ં આંતદરક 

રચનામાથંી બાહ્ય સ્તર પર આવતી રચનાને રૂપાતંરણીય તનયમો િારા સ્પષ્ટ કરી. 

એક વાત પર એમણે સતત ધ્યાન દોય ું કે એક જ આંતદરક રચના બાહ્ય સ્તર પર 

આવતી વખતે એકથી વધ  સ્વરૂપ ધારણ કરી ર્કે છે. અથવા એક જ બાહ્ય સ્વરૂપ 

ધરાવત  ં વાક્ય આંતદરક સ્તર પર અલગ અલગ રચના અને એ રીતે અલગ 
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અથશઘટન તરફ દોરી ર્કે છે. એ માટે એમણ ેઅંગ્રજેી ભાષાના કતશદર અને કમશલણ 

વાક્યરચનાના ંઉદાહરણો ટાકં્યા ં 

  John gave a book to Mary. 

  A book was given to Mary by John. 

આ બન્ને વાક્યો બાહ્ય સ્તર પર અલગ અલગ સ્વરૂપ ધરાવે છે પણ આંતદરક સ્તરે 

એક જ સ્વરૂપ ધરાવે છે. એમણે એક જ આંતદરક સ્વરૂપ ધરાવતા અલગ અલગ 

બાહ્ય સ્વરૂપો તરફ લઈ જતા રૂપાતંરણીય તનયમો આપવાનો પ્રયાસ કયો. 

આંતદરક સ્તર અથશઘટન તરફ લઈ જતા વાક્યરચનાના તનયમો ઘડે છે અન ે

રૂપાતંરણીય તનયમો બાહ્ય સ્તર સાથે જોડે છે.  

 રૂપાતંરણીય તનયમો નીચે દર્ાશવેલ પ્રકારના હોય છેઃ 

1) આગમ તનયમ (Insertation Rule): આ તનયમ આંતદરક સ્વરૂપ પર ન 

હોય એવા ઘટકને બાહ્ય સ્તર પર ઉમેરવાન  ંકહ ેછે.  

2) લોપ તનયમ (Deletion Rule): આ તનયમ આંતદરક સ્વરૂપ પર હોય 

પણ બાહ્ય સ્વરૂપ પર ન હોય એવા ઘટકનો લોપ કરવા કહ ેછે. 

3) સ્થાન પદરવતશન તનયમઃ આ તનયમ િારા આંતદરક સ્વરૂપ પરના 

ઘટકોના બાહ્ય સ્વરૂપ પર આવે ત્યારે સ્થાન બદલવાન  ંકહ ેછે.  

 બીજી એક વાત તરફ ચોમ્સ્કીએ ધ્યાન દોય ું કે ભાષા માણસ તસવાય અન્ય 

કોઈ પ્રાણી પાસે હોતી નથી. અને માણસન  ં બાળક એને ભાષા ર્ીખવ્યા તવના 

સમાજમાથંી ભાષા ર્ીખવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આ ક્ષમતા તવલક્ષણ છે. એનો 

અથશ એ કે માણસન  ં બાળક ભાષા ર્ીખવાની અને ભાષા વ્યવસ્થા રાખવાની 

માનતસક ક્ષમતા સાથે જન્મ ેછે જે અન્ય કોઈ પ્રાણી પાસ ેહોતી નથી.  

 અન્ય એક બાબત તરફ એમણે ધ્યાન દોય ું કે દ તનયામા ંઅનેક ભાષાઓ 

અલગ અલગ વ્યવસ્થા ધરાવે છે. પરંત   આ અલગાવ બાહ્ય સ્તરનો છે. આંતદરક 

સ્તર પર ભાષાઓમા ં સમાનતા જોવા મળે છે. અને ભાષાતવજ્ઞાનના અભ્યાસન  ં

લક્ષ્ય આ ઊંડે રહલેી સમાનતા ર્ોધવાન  ંહોવ  ંજોઈએ કારણ કે એ જ દર્ાશવરે્ કે 

બધી ભાષાઓની સમાનતા માણસના મગજના બધંારણને સ્પષ્ટ કરી ર્કર્ે. 

એમાથંી એમણ ેવૈતિક વ્યાકરણ (Universal Grammmar) નો ખ્યાલ પણ આપ્યો 

હતો.  

 રૂપાતંરણીય વ્યાકરણ અલભગમન ે રૂપાતંરણીય-સર્જનાત્મક વ્યાકરણ 

અલભગમ પણ કહવેામા ંઆવે છે. ભાષાવ્યવસ્થાના તનયમો અનેક ઉક્ક્તઓ સજી 
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ર્કે છે એવ  ં હોવ  ં ઘટે. સાચી ઉક્ક્તઓન  ં સર્જન કરે અને અસ્વીકૃત ઉક્ક્તઓને 

બનતી રોકે એવા વ્યાકરણને સર્જનાત્મક વ્યાકરણ (Generative Grammar) 

કહવેાય છે. આ અલભગમના અનેક પાસા ંદર દાયકાએ બદલાતા રહ્યા અન ેનવા 

નવા સ્વરૂપો ધારણ કરતા ંરહ્યા ંપરંત   કેટલીક પાયાની બાબતો સ્વીકૃત બની. 

1) વાક્યની દેખીતી રચનાની પાછળ રહલેી ઊંડી વાક્યરચના 

વ્યવસ્થાનો અભ્યાસ થવો જરૂરી છે. કેવળ બાહ્ય સ્તર પર તવશ્લેષણ 

કરીને ચાલર્ે નહીં. 

2) વાક્યની આંતદરક રચનાની તપાસ બાહ્ય સ્તર પરની તવતવધતાન ે

સ્પષ્ટ કરનારી હોવી જોઈએ. 

તેમજ એ અભ્યાસ આખરે વૈતિક તસદ્ધાતંો તરફ લઈ જનારો હોવો 

જોઈએ. 

3) ભાષાનો અભ્યાસ કેવળ સાભંળેલ કે દેખીતી સામગ્રી પર જ આધાદરત 

ન હોઈ ર્કે. રચનાની સ્વીકૃતતા અને અસ્વીકૃતતા અંગે ભાષકની 

સઝૂનો પણ ઉપયોગ ભાષાના તવશ્લેષણમા ં થવો જોઈએ. ભાષાના 

તનયમો ભાષકની સઝૂ સાથે મેળ ખાતા હોવા જોઈએ.  

ભાષાના અભ્યાસના આ અલભગમ અને મૉડેલ પર એટલ  ંબધ  ંકામ થય  ંછે અને 

સૈદ્ધાક્ન્તક ફેરફારો થયા છે કે તે બધાનો સાર આપવો પણ ર્ક્ય નથી. એટલ ેએમ 

કહવેાય છે કે ચૉમ્સ્કીના આ અલભગમે ભાષાતવજ્ઞાનના અભ્યાસમા ંિાતંત લાવી.  

2.3.4 કાયશલક્ષી વ્યાકરણ 

ભાષાના અભ્યાસના તવતવધ અલભગમો ભાષાના તવતવધ પાસા ં સાથે સકંળાએલા ં

હોય છે. ત  લનાત્મક અલભગમ પ્રાચીન ભાષાઓ વચ્ચેની ધ્વતનગત 

સમાનતાઓમાથંી જન્મ્યો. એમાથંી ભાષાઓ વચ્ચે સબંધંો પ્રસ્થાતપત કરવાના 

પ્રયાસો પણ થયા. સરંચનાત્મક અલભગમ ભાષાના ઐતતહાતસક અલભગમના 

તવરોધમા ં જન્મ્યો. ભાષાના સ્વતતં્ર અભ્યાસને મહત્ત્વ અપાય .ં દરેક ભાષાનો 

સ્વતતં્ર અભ્યાસ તે ભાષાની તવર્ેષતઃ મૌલખક સામગ્રી પર આધાદરત થવા માડંયો. 

ભાષાના ધ્વતન અને ર્બ્દ પાસાનંો અભ્યાસ વધ  સક્ષમ બનતો ગયો. તે 

દરતમયાન, ભાષાના વાક્ય પાસાનો અભ્યાસ પણ થયો અને સરંચનાત્મક 

અલભગમથી થયો. અમેદરકામા ં આ જ અરસામા ં નોમ ચૉમ્સ્કી નામના 

ભાષાતવજ્ઞાનીએ વાક્યરચનાના રૂપાતંરણીય પાસા તરફ ખાસ ધ્યાન ખેંચ્ય .ં અને 

એમાથંી રૂપાતંરણીય-સર્જનાત્મક અભ્યાસ અક્સ્તત્વમા ંઆવ્યો. 
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બીજી તરફ યરૂોપમા ં પહલેથેી જ, ખાસ કરીને પ્રાગ સ્કૂલની તવચારધારામા ં

ભાષાના કાયશને મહત્ત્વ આપવામા ં આવત  ં હત  .ં એને એક સ તનતશ્ચત સ્વરૂપ 

આપવાના પ્રયાસમા ં એમ.એ.કે.હાલલડેની પ્રસ્ત  તત મહત્ત્વની રહી. એમણે ભાષા 

ત્રણ પ્રકારના/સ્તરના કાયો દર્ાશવ્યા ં– (1) વૈચાદરક (Ideational Functions), (2) 

આંતરવ્યક્ક્તગત (Inter-personal Functions) અને (3) પાઠગત (Textual 

functions). એમણ ે સમજાવ્ય  ં કે ભાષાના બધંારણનો અભ્યાસ એના કાયશને 

ધ્યાનમા ં રાખ્યા તવના સાવ સ્વતતં્ર રીતે ન થઈ ર્કે તેથી બન્નેના સમન્વયની 

જરૂર છે.  

1) વૈચાદરક કાયો – ભાષા કશ કં કહ ેછે, એ સામગ્રી રજૂ કરે છે જેમા ંઘટના, 

વ્યક્ક્તઓ, વસ્ત  ઓ, (મતૂશ અને અમતૂશ) અને એમના એકબીજા સાથેના ં

કાયો વ્યક્ત થાય છે. દ તનયાને માણસ કેવી રીતે જ એ છે એને આધારે 

ઘટના અને વસ્ત  ઓ વચ્ચેના સબંધંો વ્યક્ત થાય છે. આ સબંધંો વૈચાદરક 

સ્તરે હોય છે. એમને અન ભવજગત સાથે સબંધં હોય છે. ઘટના અને 

વસ્ત  ઓમા ં કતાશ, કમશ, સાધન, વગેરે ભતૂમકાઓ/કાયોને આ કક્ષાએ મકૂી 

ર્કાય છે. 

2) ભાષા સામાજજક કાયશ પણ કરે છે. બોલનાર અને સાભંળનાર વચ્ચે થતી 

વાતચીત એક સામાજજક વ્યવહાર છે. તેઓ એકબીજાના સહકારથી સવંાદ 

સાધતા હોય છે. તઓે તવધાનો કરે છે, પ્રશ્ન કરે છે, પ્રતતભાવો આપે છે, 

આજ્ઞા આપે છે, સચૂનો આપે છે. ભાષાના આ કાયોન ેઆંતરવ્યક્ક્તગત 

કાયો કહવેાય છે. એ કાયોની અસર ભાષાની વાક્યરચના પર પડતી હોય 

છે. 

3) ભાષાના કાયોન  ં ત્રીજ  ં પાસ  ં છે સભંાષણ પોતે. સભંાષણમા ં જે સામગ્રી 

મ કાય છે એની યોગ્યતા, સ સગંતતા, વગેરે કાયો આ પાસામા ંઆવે છે. 

માદહતીના કાયો પણ વાક્યરચના અને લય પર અસર કરનારા ંહોય છે. 

વાક્યમા ં ઉદે્દશ્ય અને તવધયે, તવષય અને કથન, કથનકેન્િ વગેરેની 

પસદંગી એમના પાઠગત કાયશને આધારે કરવામા ંઆવતી હોય છે.  

 

ભાષામા ં રચનાના, ર્બ્દોના, પદોના, લય અન ે સરૂના અનેક તવકલ્પો હોય છે. 

યોગ્ય તવકલ્પોની પસદંગી વૈચાદરક કાયો, આંતરવ્યક્ક્તગત કાયો અન ેપાઠગત 

કાયોને આધારે સમક્ન્વત રીતે થતી હોય છે. ભાષા સામાજજક વ્યવહારન  ંસાધન 
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હોવાથી. સભંાષણ દરતમયાન અનેક પ્રકારના ંકાયો એના બધંારણને ઘડે છે એવ  ં

કાયશલક્ષી અલભગમ માને છે અને એ ત્રણ સ્તરના ંકાયોને આધારે ભાષાવ્યવસ્થાનો 

અભ્યાસ કરે છે.  

2.4 સારાશંઃ  

મન ષ્યની ભાષા અમયાશદ ઉક્ક્તઓ રચી ર્કે છે  અને અમયાશદ અથો 

વ્યક્ત કરી ર્કે છે. એવી ભાષા અંગેની તવતવધ માન્યતાઓમાથંી કોઈ જૂથ અશ દ્ધ 

બોલ ે છે અને કોઈ જૂથ શ દ્ધ ભાષા બોલ ે છે - જેવા ંઘણા ં તવધાનો પણ આવતા ં

હોય છે. તેથી વૈજ્ઞાતનક અલભગમથી ભાષાનો અભ્યાસ થવો જોઈએ. તો માન્યતા 

પર આધાદરત તવધાનો એનો ભાગ ન બને. ભાષાતવજ્ઞાન ભાષાનો અભ્યાસ કરીને 

એન  ંવણશન કરનાર ં તવજ્ઞાન છે.  

જેમ જેમ ભાષા અંગેની જાણકારી તવકાસ પામતી ગઈ તેમ તેમ ભાષાનો 

અભ્યાસ કરવાના અલભગમો પણ તવકસતા ગયા. સૈદ્ધાતંતક તેમજ વણશનની રીતોના 

અલભગમો બદલાતા રહ્યા. અહીં કેટલાક પ્રમ ખ અલભગમોની વાત કરવામા ંઆવી. 

ભારતમા ં પ્રાચીન કાળથી થત આવેલ સસં્કૃત વ્યાકરણ પરંપરા િારા થયેલ 

અભ્યાસો પણ ઊંડા અને તકશબદ્ધ છે, પરંત   એ અલગ અને સ્વતતં્ર પરંપરા 

હોવાથી આજના ભાષાતવજ્ઞાનના અભ્યાસ પર એનો પ્રભાવ સ્પષ્ટ નથી. આજના 

ભાષાતવજ્ઞાનના ઘ઼ડતરમા ંજે પ્રમ ખ અલભગમો છે, તેની અહીં વાત કરી છે.  

(1) ઐતતહાતસક ભાષાઅભ્યાસ સદંભે જોય  ંકે ભાષાનો ઐતતહાતસક અભ્યાસ 
ખરેખર તો 19 મી સદીમા ં થયો. ગ્રીક, લેદટન, પતર્િયન, સસં્કૃત 

ભાષાઓ વચ્ચે મળતી સમાનતાને કારણે તે એક જ ક ળની ભલગની 

ભાષાઓ છે એવ  ં તવધાન થય .ં એમાથંી ત  લનાત્મક ભાષાતવજ્ઞાન કે 

ભાષાર્ાસ્ત્રનો તવકાસ થયો. 

(2) સરંિનાવાદના અભ્યાસના કેન્િમા ં ધ્વતનસકેંતો, રૂપસકેંતો અન ે

વાક્યસકેંતોની સરંચના છે. એ કેવળ ભાષાની સરંચનાની હકીકતોન  ં

વણશન કરે છે. સરંચનાવાદમા ંસાચા - ખોટા કે વપરાર્ના આદેર્ોની 

ચચાશ થતી નથી. સરંચનાવાદી ‘વાણી’ કરતા ં એની પાછળ રહલે 

સરંચનાનો અભ્યાસ કરે છે.  

(3) રૂપાતંરણીય વ્યાકરણ વાક્યરચનાની વ્યવસ્થાન ેભાષાના ંબ ેતવભાગો 

સાથે જોડતી વ્યવસ્થાનો અભ્યાસ કરે છે. વાક્યના અથશ સાથ ે

જોડાનાર વાક્યરચનાનો ભાગ આંતદરક રચના (Deep Structure) 
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અને રૂપાતંર તનયમોથી રચાતો ભાગ બાહ્યસ્તરીય રચના (Surface 

Structure) છે. આંતદરક રચનામાથંી બાહ્ય સ્તર પર આવતી રચનાને 

રૂપાતંરણીય તનયમો િારા સ્પષ્ટ થાય છે. એક જ આંતદરક રચના 

બાહ્ય સ્તર પર આવતી વખતે એકથી વધ  સ્વરૂપ ધારણ કરી ર્કે છે. 

આ તસદ્ધાતંની મહત્ત્વની બાબત એ છે કે ભાષાના તનયમો ભાષકની 

સઝૂ સાથે મેળ ખાતા હોવા જોઈએ.  

(4) કાયશલક્ષી વ્યાકરણ અન સાર ભાષા ત્રણ પ્રકારના/સ્તરના કાયો છે. 

(1) વૈચાદરક (Ideational Functions) - જેમા ંઘટના અને વસ્ત  ઓનો 

સમાવેર્ થાય છે. તેમા ં કતાશ, કમશ, સાધન, વગેરે ભતૂમકાઓ/કાયોન ે

આ કક્ષાએ મકૂી ર્કાય છે. (2) આંતરવ્યક્ક્તગત (Inter-personal 

Functions)મા ં સવંાદ આધાદરત તવધાનો, પ્રશ્ન, પ્રતતભાવો, આજ્ઞા, 

સચૂનો આદદ આંતરવ્યક્ક્તગત કાયો ભાષાની વાક્યરચનાને કઈ રીત ે

પ્રભાતવત કરે છે, તેનો અભ્યાસ કરે છે. અને (3) પાઠગત (Textual 

functions). સભંાષણની યોગ્યતા, સ સગંતતા ઉપરાતં વાક્યમા ંઉદે્દશ્ય 

અને તવધેય, તવષય અને કથન, કથનકેન્િ વગેરેની પસદંગી એમના 

પાઠગત કાયશને આધારે કરવામા ંઆવતી હોય છે. 

2.5 સ્વાધ્યાયઃ 

પ્રશ્નઃ  

1. ભાષાતવજ્ઞાનની તવભાવના સ્પષ્ટ કરી ભાષાઅભ્યાસના તવતવધ 

અલભગમની રૂપરેખા આપો. 

2. ભાષાઅભ્યાસના તવતવધ અલભગમોનો તવગત ેપદરચય આપો. 

ટૂંકનોંધ લખોઃ 

1. ઐતતહાતસક અલભગમ 

2. સરંચનાવાદી અલભગમ 

3. રૂપાતંરણીય અલભગમ 

4. કાયશલક્ષી અલભગમ 
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એકમઃ 3 તવતનયોગી ભાષાતવજ્ઞાનની તવતવધ શાખાઓઃ 
 
3.0 ઉદે્દશ્ય 

3.1 પ્રસ્તાવના 

3.2 ભાષાતવજ્ઞાન અન ેઅન્ય ર્ાસ્ત્ર 

3.3 તવતનયોગી ભાષાતવજ્ઞાનની તવતવધ ર્ાખાઓ 

 3.3.1 સમાજજક ભાષાતવજ્ઞાન 

 3.3.2 મનોભાષાતવજ્ઞાન 

 3.3.3 ર્ૈલીતવજ્ઞાન 

 3.3.4 બોલીતવજ્ઞાન 

 3.3.5 અન્ય ર્ાખાઓ 

3.4  સારારં્ 

3.5 સ્વાધ્યાય  

 
3.0 ઉદે્દશઃ 

આ એકમમા ંતમે જાણર્ો કે ભાષાતવજ્ઞાનનો અભ્યાસ અન્ય કયા ર્ાસ્ત્રન ે

મદદરૂપ થઈ ર્કે છે. તમે એ પણ જાણર્ો કે ભાષાનો અભ્યાસ કરવા માટે 

ભાષાતવજ્ઞાનને અન્ય કયા ર્ાસ્ત્રો મદદરૂપ થાય છે. એટલ  ંજ નહીં, ભાષાતવજ્ઞાન 

અન્ય ર્ાસ્ત્ર સાથ ેજોડાઈન ેકેવા કેવા ક્ષેત્રોમા ંઅભ્યાસ કરે છે! 

3.1 પ્રસ્તાવનાઃ 

અનેક તવદ્યાઓ અન ેર્ાસ્ત્રોના કેન્િમા ંમન ષ્ય, અન ેતનેી આસપાસની પદરસ્થતત 

રહલેી હોય છે. પદરણામ ેઆવી તવદ્યાઓ – ર્ાસ્ત્રો પરસ્પર એકબીજા સાથ ે

સકંળાઈ ર્કે છે. એક ર્ાસ્ત્રના અભ્યાસમા ંબીજ  ંર્ાસ્ત્ર મદદરૂપ બનત  ંહોય છે, 

એટલ  ંજ નહીં, બ ેર્ાસ્ત્ર ભગેા મળીને નવા દૃન્દ્ષ્ટકોણથી અભ્યાસ કરતા ંનવ  ં

ર્ાસ્ત્ર પણ જન્મે છે. 

 

3.2 ભાષાતવજ્ઞાન અને અન્ય શાસ્ત્રઃ 

ભાષાતવજ્ઞાન નવૃરં્ર્ાસ્ત્રની એક ર્ાખા છે. પદરણામ ેમન ષ્ય તથા તેની ર્ારીદરક, 

માનતસક, સાસં્કૃતતક, પ્રાદેતર્ક વગેરે જેવી તમામ પદરક્સ્થતતનો અભ્યાસ કરવામા ં
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ભાષાનો અભ્યાસ મદદરૂપ થાય છે. અથાશત,્ ભાષાતવજ્ઞાન અન ે અન્ય 

તવદ્યાર્ાખા પરસ્પર સકંળાઈને અભ્યાસ કરે ત્યારે પરસ્પર ઉપકારક નીવડે છે.  

 
ભાષાતવજ્ઞાન ભાષાનો અભ્યાસ કરે છે. ત્યારે અન્ય કેટલીક તવદ્યાર્ાખાઓ આ 

અભ્યાસમા ં મદદરૂપ થાય છે. જેમકે, ધ્વતન કેવી રીતે ઉચ્ચારાય છે, તે 

સમજવા માટે ર્રીરતવજ્ઞાનનો અભ્યાસ મદદરૂપ થાય છે. એ જ રીતે અન્ય 

તવદ્યાર્ાખાના અભ્યાસમા ં ભાષાતવજ્ઞાન મદદરૂપ થાય છે. જેમકે, સ્પીચ 

થેરાપીસ્ટન ે તેના દરદીની તકલીફ સમજવામા ં કે તેન  ં તનવારણ કરવામા ં

ભાષાતવજ્ઞાનની એક ર્ાખા - ધ્વતનર્ાસ્ત્ર મદદરૂપ થાય છે. એટલેકે, 

ભાષાતવજ્ઞાનનો અન્ય તવદ્યાર્ાખા સાથનેો સબંધં તપાસવા બ ે દૃન્દ્ષ્ટકોણથી 

અભ્યાસ કરવો પડે. 

૧) ભાષાના અભ્યાસ માટે ભાષાતવજ્ઞાનન ે મદદરૂપ બનતી અન્ય 

તવદ્યાર્ાખા 

૨) અન્ય તવદ્યાર્ાખાના અભ્યાસમા ંભાષાતવજ્ઞાનન  ંપ્રદાન 

 
(૧) ભાષાના અભ્યાસ માટે મદદરૂપ બનતી અન્ય તવદ્યાર્ાખાઃ 

 જ્યારે ભાષાની ધ્વતનવ્યવસ્થાનો અભ્યાસ કરવો હોય ત્યારે ભાષા કઈ 
રીતે ઉચ્ચારાય છે અન ે ભાષા કઈ રીતે સભંળાય છે તે સમજવા માટે 

વાગવયવ, શ્રવણઅવયવ આદદનો અભ્યાસ કરવો પડે. ધ્વતનઉચ્ચારણનો 

અભ્યાસ કરવા માટે ર્રીતવજ્ઞાનનો અભ્યાસ મદદરૂપ થાય છે. ર્રીરતવજ્ઞાન 

ર્રીરના ં તવતવધ અંગો, ર્રીરમા ં તેમન  ં સ્થાન, તેમના ં કાયો વગેરે તવરે્ 

અભ્યાસ કરે છે. તેમાથંી િાચ્છોિાસ તથા ખોરાકની દિયા સાથ ેસકંળાતા અંગો 

જ વાણીતનમાશણન  ંપણ કાયશ કરે છે. એટલે વાણીતનમાશણ કરી ર્કતા અંગોનો 

અભ્યાસ કરવા માટે આ અંગોનો અભ્યાસ ઉપયોગી બન ેતે સ્વાભાતવક છે. 

 ભાષાનો એક છેડો ‘બોલવ ’ં છે, તો અન્ય છેડો ‘સાભંળવ ’ં છે. આ 

‘સાભંળવા’ની દિયાનો અભ્યાસ શ્રવણમલૂક ધ્વતનર્ાસ્ત્ર કરે છે. આ માટે 

ધ્વતનર્ાસ્ત્રીને કાનની રચના અન ેતેના કાયશન ેસમજવા અતનવાયશ છે. હવાના 

તરંગો ક્યાથંી પ્રવેરે્, ક્યા ંઅથડાય, કઈ રીતે આગળ વધે, તેમા ં કેવા ં કેવા ં

પદરવતશનો આવ ે અન ે કઈ રીતે મજ્જજાતતં   સ ધી પહોંચ ે તે સમજવા 

ર્રીરતવજ્ઞાન મદદરૂપ બને.  
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વળી, તમે ભાષાતવજ્ઞાનનો વધ  ઊંડાણપવૂશક અભ્યાસ કરર્ો, એટલ ે

ધ્વતનર્ાસ્ત્રમા ંતમે ભણર્ો કે વક્તા બોલે છે અન ેશ્રોતા સાભંળે છે. વક્તા – 

શ્રોતા વચ્ચે રહલેી હવામાથંી બોલાયેલા ધ્વતનના તરંગોન  ંવહન થાય છે. તો 

બોલાયેલા ચોક્કસ ધ્વતન કે ધ્વતનશ્રેણી એ જ િમમા,ં એ જ સરૂમા ંશ્રોતા સ ધી 

કેવી રીતે પહોંચે છે? હવા આ ઉચ્ચદરત ધ્વતનઓન  ંવહન કેવી રીતે કરે છે તે 

અભ્યાસ પણ અત્યતં રસપ્રદ છે.  

ધ્વતનન  ંવહન કઈ રીતે થાય છે, તે સમજવા માટે ભૌતતકતવજ્ઞાનનો અભ્યાસ 

ઉપયોગી બની રહ ેછે.  
તો અનેક અવાજોમાથંી ચોક્કસ લાક્ષલણકતા ધરાવતો ધ્વતન મગજમા ંકઈ રીતે 

પહોંચે છે, મગજ તેન ે કેવી રીતે ઓળખ ેછે, કેવી રીતે અન્ય ધ્વતનથી અલગ 

પાડે છે,  તે પ્રદિયા સમજવામા ંન્ય રોલોજી તથા મનોભાષાતવજ્ઞાનનો અભ્યાસ 

મદદરૂપ થાય છે. 

 તરંગવહનમલૂક ધ્વતનર્ાસ્ત્રનો આધાર જ ભૌતતકતવજ્ઞાન છે. 

ભૌતતકતવજ્ઞાનના તસદ્ધાતંના આધારે જ ધ્વતનતરંગની કંપનમાત્રા, આઘાત, સરૂ 

વગેરેનો અભ્યાસ કરી ર્કાય છે. આને આધારે જ સ્પેક્ટોગ્રાફ અથવા ચોક્કસ 

સોફ્ટવેરની મદદથી જ અપદરલચત ભાષાના ધ્વતનઓનો ચોક્કસ અભ્યાસ કરે 

છે. અન ે પદરલચત ભાષાના ધ્વતનઓના અભ્યાસમા ં પણ કાન કરતા ં વધ  

ચોકસાઈથી તારણો ઉપર પહોંચી ર્કાય છે. વળી, પ્રાદેતર્ક ધ્વતનભેદના 

ઉચ્ચારણને પણ મર્ીનના આધારે વધ  ચોક્કસ રીતે વણશવી ર્કાય છે. એટલેકે 

ધ્વતનર્ાસ્ત્રના અભ્યાસમા ંચોકસાઈ માટે તરંગવહનમલૂક ધ્વતનર્ાસ્ત્ર અતનવાયશ 

બની રહ ેતેવ  ંછે. 

 જ્યારે પ્રાદેતર્ક બોલીઓનો અભ્યાસ કરવો હોય તો તે સદંભે ભગૂોળનો 

તથા જે-તે સ્થળના ઇતતહાસનો અભ્યાસ મદદરૂપ થાય છે. જ્યારે ર્બ્દના 

અથશનો અભ્યાસ કરવાનો હોય ત્યારે જે-તે સમાજના સસં્કૃતત, રીતદરવાજ, 

માન્યતા, વલણ સામાજજક વ્યવસ્થા વગેરેન  ંજ્ઞાન હોવ  ંજરૂરી છે. તેના માટે 

સમાજર્ાસ્ત્રનો અભ્યાસ મદદરૂપ થાય છે. 

 એટલેકે ગલણત, તવજ્ઞાન, ઇતતહાસ, ભગૂોળ, સમાજર્ાસ્ત્ર જેવી અનેક 

તવદ્યાર્ાખાઓ ભાષાના અભ્યાસ માટે ઉપયોગી બન ેછે. 
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(૨) અન્ય તવદ્યાના અભ્યાસમા ંભાષાતવજ્ઞાનન  ંપ્રદાનઃ 

 જેમ ભાષાના અભ્યાસ માટે સામાજજક, સાસં્કૃતતક બાબતોનો અભ્યાસ 

મદદરૂપ બને છે તેમ ભાષાના અભ્યાસ િારા સમાજની અનેક વ્યવસ્થાઓનો 

અભ્યાસ કરી ર્કાય છે, ભાષાનો અભ્યાસ તવતવધ જ્ઞાનર્ાખાઓનો અભ્યાસમા ં

મદદરૂપ બની ર્કે છે. નીચેના કેટલાકં ઉદાહરણો િારા આ બાબત  વધ  સ્પષ્ટ 

થરે્. 
 ધ્વતનર્ાસ્ત્રનો ઉપયોગ આપણા રોજબરોજના જીવનમા ં કેટલાક 

વ્યવસાયમા,ં કેટલાક રોગોમા ંતનદાન કે ઉપચારમા ંમદદરૂપ બન ેછે. જેમકે, જો 
ભાષાનો તર્ક્ષક ધ્વતનર્ાસ્ત્રનો જાણકાર હોય તો તે પોત ે તો વગશમા ં

માન્યભાષામા ંઉચ્ચારણ કરર્ે. એટલ  ંજ નહીં, કોઈ તવદ્યાથી બોલીગત ઉચ્ચારો 

કરતો હર્ ેતો ધ્વતનર્ાસ્ત્રના અભ્યાસન ેઆધારે તેન ેધીમે-ધીમ ે તર્ષ્ટ ઉચ્ચારણ 

ર્ીખવાડર્.ે એ જ રીતે ‘બીજી ભાષા’ના તર્ક્ષકન ે પણ ધ્વતનર્ાસ્ત્રન  ં જ્ઞાન 

ઉપયોગી બની રહ ેછે. તે માતભૃાષાથી જ દા ંપડતા ંબીજી ભાષાના ંઉચ્ચારણોનો 

ભેદ સમજીન ેતવદ્યાથીન ેવધ  સારી રીતે બીજી ભાષાના ંઉચ્ચારણો ર્ીખવી ર્કે. 

ઓન-લાઈન ટીચીંગમા ંપણ ઉચ્ચારણોના આ વણશનો તવદ્યાથીને ભાષાગ્રહણમા ં

મદદરૂપ થઈ ર્કે. 

 કોઈ બાળકન ેઉચ્ચારણની કે કાનની તકલીફ હોય તો ‘સ્પીચ થેરાપીસ્ટ’ 

રેકોદડિંગની મદદથી તેની તકલીફોની પેટનશ – ભાત નક્કી કરીને ધ્વતનર્ાસ્ત્રની 

મદદથી યોગ્ય ઉચ્ચારણ ર્ીખવી ર્કે. અલભનેતા-અલભનેત્રી, ઉદ્ઘોષક વગેરે માટે 

પણ શ દ્ધ ઉચ્ચારણ મહત્ત્વના ં હોવાથી ધ્વતનર્ાસ્ત્રન  ં પ્રાથતમક જ્ઞાન તેમના 

સવંાદની યોગ્ય રજૂઆત માટે મદદરૂપ બની ર્કે. 

 સમાજર્ાસ્ત્રીને વીતી ગયલેા સમયના સમાજ તવરે્ જાણવ  ંહોય તો જે-તે 

સમયના ભાષાસ્વરૂપની મદદ લેવી પડે છે. કારણકે ભાષામા ંસમાજન  ંપ્રતતલબિંબ 

ઝીલાયેલ  ં હોય છે. તેના માટે તે જે-તે સમયના સાદહત્ય, દસ્તાવેજ વગેરેની 

ભાષાસામગ્રીનો અભ્યાસ મદદરૂપ બની રહ ેછે. 
 વતશમાન ટેક્નોલોજીના સદંભશમા ંજોઈએ તો કોમ્પ્ય ટર માટે અનેક નવા ં

સોફ્ટવેસશ તૈયાર થઈ રહ્યા ંછે. તેવા સમયે જો ગ જરાતી ભાષા સદંભે સોફ્ટવેર 

તૈયાર કરવાન  ંહોય તો ભાષાતવજ્ઞાનન  ંજ્ઞાન આવશ્યક જ નહીં, અતનવાયશ બની 

રહ.ે તેમાયં જો ‘દડક્ટેર્ન’ જેવા ંસોફ્ટવેર તૈયાર કરવાના હોય તો ધ્વતનર્ાસ્ત્રનો 
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અભ્યાસ પ્રોજેક્ટના ભાગરૂપ ે જ હોય, તેના વગર કોમ્પ્ય ટરને ઉચ્ચારણની 

લાક્ષલણકતાઓ ન સમજાવી ર્કાય. 

 એ જ રીતે મર્ીન રાન્સલેર્ન જેવા સોફ્ટવેસશ માટે ભાષાના તનયમોની 

ઝીણામા ં ઝીણી તવગતો આવરી લેવી અતનવાયશ હોય છે. તે સજંોગોમા ં

વ્યાકરણનો અભ્યાસ મદદરૂપ બને છે.  

 આમ, ભાષાતવજ્ઞાનનો અભ્યાસ અનેક તવદ્યાર્ાખાઓને તેમના કાયશમા,ં 

અભ્યાસમા ંમદદરૂપ બની રહ ેછે. 

 
3.3 તવતનયોગી ભાષાતવજ્ઞાનની તવતવધ શાખાઓઃ  

તમત્રો, આપણ ેજોય  ંકે ભાષાતવજ્ઞાન એટલે ભાષાનો અભ્યાસ કરત  ં

ર્ાસ્ત્ર. ભાષા મન ષ્યના મન, વ્યક્ક્તત્વ, ક ટ ંબ, સમાજ આદદ બાબતો સાથ ે

સકંળાય છે. તેથી આ મન, વતશન, સમાજ વગેરેનો અભ્યાસ કરતી તવતવધ 

તવદ્યાર્ાખાના અભ્યાસ અન ેભાષાનો અભ્યાસ પરસ્પરન ેમદદરૂપ બની રહ ેછે. 

જ્યારે બે તવદ્યાર્ાખા પરસ્પર ઉપકારક થઈને કોઈ એક દદર્ાનો 
અભ્યાસ કરતી હોય ત્યારે બન્નેના તસદ્ધાતંો એકબીજા સાથ ે સકંળાય તે 

સ્વાભાતવક છે. જેમકે, ભાષાના અભ્યાસના તસદ્ધાતંો અને માનસર્ાસ્ત્રના 

અભ્યાસના તસદ્ધાતંો પરસ્પર સકંળાય ત્યારે મનોભાષાતવજ્ઞાનના તસદ્ધાતંો આકાર 

લ ેછે. અથાશત,્ મનનો અભ્યાસ કરતી તવદ્યાર્ાખા મનોતવજ્ઞાન અન ેભાષાતવજ્ઞાન 

- બન્નેના તસદ્ધાતંોને આધારે અભ્યાસ કરતી અલગ તવદ્યાર્ાખા એટલ ે

મનોભાષાતવજ્ઞાન.  

એ જ રીતે સમાજર્ાસ્ત્ર અન ેભાષાતવજ્ઞાનના તસદ્ધાતંોનો સયં ક્ત આધાર 

લઈને અભ્યાસ કરતી તવદ્યાર્ાખા એટલે સામાજજક-ભાષાતવજ્ઞાન. આ ઉપરાતં 

અન્ય જ્ઞાનની ર્ાખાઓ પણ ભાષાતવજ્ઞાન સાથ ેપરસ્પર પરૂક સબંધંે જોડાઈન ે

અભ્યાસમા ંમદદરૂપ થાય છે. જેમકે, ગલણત અન ેભાષાતવજ્ઞાન, કોમ્પ્ય ટર અન ે

ભાષાતવજ્ઞાન વગેરે. આન ે કારણે મેથેમેદટકલ લલિંક્ગ્વસ્ટીક્સ (ગાલણતતક 

ભાષાતવજ્ઞાન), કોમ્ય ટેર્નલ લલિંક્ગ્વસ્ટીક્સ વગેરે જેવી તવદ્યાર્ાખાઓ અક્સ્તત્વમા ં

આવે છે. 

આમ, બીજી ર્ાખાઓની તવચારણા અન ેભાષાના સરં્ોધનનો સમન્વય 

સધાતા ભાષાતવજ્ઞાનની અનેક નવી ર્ાખાઓ ઉદ્ભવી છે. અહીં ભાષાતવજ્ઞાન 
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સીધા ઉપયોગ સાથ ેસકંળાયેલ  ં હોવાથી તેન ેએપ્લાઈડ લલિંક્ગ્વસ્ટીક્સ કહ ે છે. 

સામાજજક ભાષાતવજ્ઞાન, મનોભાષાતવજ્ઞાન, ર્ૈલીતવજ્ઞાન, ર્બ્દકોર્તવજ્ઞાન, 

કોમ્પ્ય ટેર્નલ લલિંક્ગ્વસ્ટીક્સ, ગાલણતતક ભાષાતવજ્ઞાન, ન્યરૂોલલિંક્ગ્વસ્ટીક્સ વગેરે 

એપ્લાઈડ લલિંક્ગ્વસ્ટીક્સની ર્ાખાઓ છે. આ ર્ાખાઓ તવરે્નો પ્રારંલભક પદરચય 

નીચે મ જબ આપી ર્કાય. 

 
3.3.1 સામાજજક ભાષાતવજ્ઞાનઃ 

માનવી સામાજજક પ્રાણી છે. તે પરસ્પર વ્યવહાર સાધીને જ પોતાન  ંકાયશ કરતો 

હોય છે. આ વ્યવહાર સાધવા ત ે ભાષા પ્રયોજે છે. સમાજના અક્સ્તત્વ માટેની 

પ્રાથતમક અને મળૂભતૂ ર્રત અવગમન સાધવાની છે. બે વ્યક્ક્ત ભેગી થાય, 

અવગમન સાધ ે અને તેની સાથે  જ સમાજરચનાનો આરંભ થાય છે. એટલેકે 

માનવસસં્કૃતત અને ભાષા – બન્નેનો જન્મ સાથે જ થયો હોવો જોઈએ, બન્ન ે

એકબીજા પર આધાદરત છે. અને તેથી ભાષા અને સસં્કૃતત-સમાજનો તવકાસ 

અરસપરસ પરૂક અને એકબીજાન ેઆધાદરત છે. 
ભાષાતવજ્ઞાનીને ભાષાના સ્વરૂપ ઉપરાતં તેની સાથ ે સકંળાતી બાબતો 

જેવીકે – ભાષાનો તવકાસ, ભાષાને પ્રભાતવત કરનારા પદરબળો – આદદ બાબતોના 

અભ્યાસમા ં પણ રસ હોય છે. જયારે સમાજર્ાસ્ત્રીને સમાજ સાથ ે સકંળાતી 

બાબતોના અભ્યાસમા ંરસ હોય છે. એ સજંોગોમા ંજ્યારે ખ્યાલ આવ ેકે ભાષા જે 

તે સમાજન ,ં સમાજની વ્યવસ્થાન ,ં લોકોના ંતવતવધ વલણો – માન્યતાઓ આદદન  ં

પ્રતતલબિંબ ઝીલે છે ત્યારે સ્વાભાતવક છે કે તે ભાષા િારા ‘સમાજ’નો અભ્યાસ કરે. 

આમ, ભાષા એવી બાબત છે કે જેના તવર્ ે જાણવામા,ં સમજવામા ં – તેના 

અભ્યાસમા ં– ભાષાતવજ્ઞાની અને સમાજર્ાસ્ત્રી બન્નેને રસ પડે છે. તેમનો અભ્યાસ 

પરસ્પરના અભ્યાસમા ંપણ ઉપયોગી બની રહ ેછે.  

ડો. યોગેન્િ વ્યાસ ‘સામાજજક ભાષાતવજ્ઞાન’મા ં નોંધે છે કે ‘‘ભાષા સાથ ે

માનવઅક્સ્તત્વન  ં રેણ થયેલ  ં છે એમ કહવે  ં કદાચ ઓછ ં છે – કદાચ ભાષામા ંજ 

માનવઅક્સ્તત્વ મ્હોરે છે, પાગંરે છે. ભાષાના માળખાને એની સામાજજક 

કામગીરીના સદંભશમા ં તપાસવાનો ઉપિમ ભાષાની સમજ અને આવડત બન્ન ે

કેળવવામા ં એટલ ે જ ઉપકારક છે...એટલે એક આંતરતવદ્યાકીય અભ્યાસ તરીકે 



42 

અભ્યાસ તરીકે ‘સામાજજક ભાષાતવજ્ઞાન’નો તવષય છેલ્લા કેટલાક દસકાઓથી 

ખેડાવો ર્રૂ થયો છે.’’ 
 

ભાષા અન ે સમાજ વચ્ચ ે રહલેા સબંધંન ે અવગણીને ભાષાતવજ્ઞાની 

ભાષાનો અભ્યાસ કરી ર્કે નહીં. કારણકે ભાષા પોત ેજ એક સામાજજક બાબત છે. 

અને તેથી તેની મળૂ વ્યવસ્થાઓમા ંજ સામાજજક તત્ત્વ વણાયેલ  ંહોય છે. જેમકે, 

ગ જરાતી ભાષાની વચનવ્યવસ્થાને વણશવતા ભાષાતવજ્ઞાની એકવચન અને 

બહ વચન –ન  ં વણશન કરે. એક વસ્ત  ના તનદેર્મા ં એકવચન અને એકથી વધ  

વસ્ત  નો તનદેર્ કરવા બહ વચન પ્રયોજાય – ત્યા ં સ ધી તો ભાષાના જ ઘટકના 

કાયશન  ં વણશન છે. પરંત   જ્યારે ‘માનાથે બહ વચન’ –ની નોંધ લેવી પડે ત્યારે 

સમજાય છે કે આ બહ વચનનો આધાર સામાજજક ઘટક છે. સામાજજક સબંધંો, 

સામાજજક પ્રયોજન વગેરેની નોંધ લીધા તવના ભાષાતવજ્ઞાની બહ વચનના કાયોને 

વણશવી ર્કે નહીં. 
 

સામાજજક ભાષાતવજ્ઞાન ભાષાના લભન્ન લભન્ન સામાજજક વપરાર્ અન ે

કામગીરી ઉપરાતં વ્યક્ક્તઓના ભાષા તરફના વલણ અને વતાશવનો અભ્યાસ કરે 

છે. એટલેકે સામાજજક ભાષાતવજ્ઞાન મ ખ્યત્વે સમાજ અને ભાષાનો બ ેઅલભગમથી 

અભ્યાસ કરે છેઃ અ) ભાષાનો લભન્ન લભન્ન સામાજજક વપરાર્ બ) વ્યક્ક્તના ભાષા 

તરફના વલણ અને વતાશવની સામાજજક પીદઠકા 

૧. વણશનાત્મક સામાજજક ભાષાતવજ્ઞાનઃ  

વક્તા જ દી જ દી પદરક્સ્થતતમા ં જ દા જ દા શ્રોતાઓ સાથે જ દા જ દા 

ભાષાસ્વરૂપ િારા અવગમન સાધે છે – તેનો અભ્યાસ વણશનાત્મક સામાજજક 

ભાષાતવજ્ઞાન કરે છે. જેમકે, કોલેજપ્રવાસમાથંી પાછો આવેલો તવદ્યાથી પોતાના 

પ્રવાસ સદંભે સસં્થામા ં લેલખત અહવેાલ આપે, પોતાના અધ્યાપક કે આચાયશને 

મૌલખક અહવેાલ આપે, પોતાના તપતા સાથ ેવાત કરે કે પોતાના તમત્રને આ પ્રવાસ 

તવર્ે જણાવ ે– ત્યારે દરેક વખતે રજૂઆતનો તવષય ‘પ્રવાસ’ જ હોય છતા ંલેલખત 

અહવેાલ અને મૌલખક અહવેાલમા ં ફેર પડે, તેમા ં રજૂઆતની ભાષાનો બદલાવ 

અને તેની પાછળ રહલેા સામાજજક પદરબળો  - એ અભ્યાસન  ંકેન્િ બને છે. 

એડવડશ સતપરે ૧૯૩૩મા ંકહ્  ંહત   ંકે ‘માનવના સામાન્ય વતશનન  ંપ્રતતલબિંબ 

ભાષામા ં પડે છે અને તેન  ં અથશઘટન ભાષા િારા થઈ ર્કે છે.’ આ સદંભે ડો. 

યોગેન્િ વ્યાસ નોંધે છે કે ‘ભાષકની માન્યતાઓ, વલણો, તેનો સામાજજક મોભો, તે 
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સ્ત્રી છે કે પ ર ષ, તે કયા ધાતમિક સપં્રદાયનો સભ્ય છે તે બાબત, તે ભણેલો છે કે 

અભણ, તે ર્હરેનો છે કે ગામડાનો, તે સામાજજક – આતથિક રીતે ઉચ્ચ વગશનો, 

મધ્યમ વગશનો છે કે તનમ્ન વગશનો – વગેરે બાબતો ઉપરાતં તે કેવી પદરક્સ્થતત કે 

સામાજજક સદંભશમા ંર્ા ઇરાદાથી કયા પ્રકારના શ્રોતા સાથે વાગ્વ્યવહાર કરે છે...’ 

આ બાબતોનો અભ્યાસ સામાજજક ભાષાતવજ્ઞાન કરે છે. એટલેકે વણશનાત્મક 

ભાષાતવજ્ઞાન વ્યક્ક્ત, પદરક્સ્થતત, શ્રોતા-વક્તા સદંભે ભાષાવૈતવધ્યનો અભ્યાસ કરે 

છે. 

 ૨. ગતતર્ીલ સામાજજક ભાષાતવજ્ઞાનઃ  
એક જ સામાજજક માળખામા ંજીવતી જ દી જ દી વ્યક્ક્તઓ જ દી જ દી ભાષા 

કે ભાષાવૈતવધ્યનો ઉપયોગ કરતી જ દી જ દી વ્યક્ક્તઓ પ્રત્યે કેવ  ંવલણ ધરાવે છે 

અને ‘તેથી’ જ દ ં વતશન કરે છે, તેમની પોતાની જ ભાષાના વૈતવધ્ય તરફ તેઓ 

જ દ ં જ દ ં વલણ ધરાવે છે – વગેરે બાબતોનો અભ્યાસ કરનાર સામાજજક 

ભાષાતવજ્ઞાનની ર્ાખાને ગતતર્ીલ સામાજજક ભાષાતવજ્ઞાન કહ ેછે. માણસન ેભાષા 

પ્રત્ય ેઅન ે પદરણામ ે ભાષા બોલનારાઓ પ્રત્ય ેઅમ ક વલણો હોય છે. કોઈ 

ભાષાન ેએ સારી ગણ ે છે, કોઈ ભાષાન ેએ હલકી ગણે છે. ભાષા સમાજના 

તવતવધ ક્ષેત્ર ેવપરાતી હોય છે જેવા કે, વહીવટ, તર્ક્ષણ, ન્યાય, વેપાર, ધાતમિક 

દિયાકમો વગેરે. આ બધા ંવલણ, પ્રયોગભેદ આદદનો અભ્યાસ આ ર્ાખા કરે 

છે. 
ભારત જેવા બહ ભાષી દેર્મા ંએક જ ભાષામા ંઆ બધા ંક્ષેત્ર ેકાયશ થત  ં

નથી. વહીવટ અન ે તર્ક્ષણ પ્રજાલક્ષી બનાવવા માટે પ્રજા સમજે તે ભાષામા ં

મકૂવાનો વારો આવે ત્યારે અનેક પ્રશ્નો ઊભા થાય છે. આપણા દેર્મા ંપ્રાદેતર્ક 

ભાષાઓ, રાષ્રભાષા, તર્ક્ષણની ભાષા અન ેવદહવટની ભાષાન ેલગતા અનેક 

પ્રશ્નો છે. આંતરરાષ્રીય સ્તર પર તવકસતા સબંધંોને ધ્યાનમા ં લેતા ં પણ 

ભાષાઓને તર્ક્ષણ વગેરે ક્ષેત્રોમા ં કેવી રીતે મકૂવી એની નીતત ઘડવી પડે છે 

અન ેએનો અમલ પણ કરવો પડતો હોય છે.  

ભાષા જેમ પ્રત્યાયનન  ં માધ્યમ બને છે તેમ એ ન જાણતા હોઈએ 

ત્યારે ઘણી મ શ્કેલી પણ ઊભી કરે છે. બહ ભાતષતા એ દેર્ના આયોજનમા ંઘણી 

મ શ્કેલીઓ પેદા કરે છે. સામાજજક ભાષાતવજ્ઞાન આ પદરક્સ્થતતનો પણ અભ્યાસ 

કરે છે. 
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સામાજજક ભાષાતવજ્ઞાનના અભ્યાસ નીચેના ંપ્રમ ખ તવષયોને આવરી લ ે

છેઃ- 

• ભાષા અન ેસામાજજક મલૂ્યો. 

• ભાષા અન ેધાતમિક માન્યતાઓ. 

• ભાષાના તવતવધ સ્વરૂપો (લલિંગ, મોભો, 

વ્યવસાયના સદંભશમા)ં 
• ભાષા અન ેસામાજજક લાભ અને ગેરલાભ 

• ભાષાકીય નીતત અન ેઆયોજન 

 
3.3.2 મનોભાષાતવજ્ઞાન 

ભાષાતવજ્ઞાન અન ેમનોતવજ્ઞાન એ બન્નેન ેભાષામા ંરસ પડતો રહ્યો છે. 

મનોતવજ્ઞાનીને મનના ંઅન ેમગજના ં કાયો અન ે રચનાને જાણવામા ં રસ છે. 

ભાષા જ્યારે માણસ જાણે છે અને વાપરે છે ત્યારે એ મગજનો ઉપયોગ કરે છે. 

મગજનો કયો ભાગ ભાષા સાથે સકંળાએલ છે. માણસ ભાષાનો ઉપયોગ કરે 

ત્યારે મગજમા ંશ  ંચાલ ે છે એ જાણવામા ંમનોતવજ્ઞાનીને રસ સતત રહ્યો છે. 

એવી જ રીતે માણસ જ એક એવ  ંપ્રાણી છે જે ભાષાનો ઉપયોગ કરે છે. એનો 

અથશ એ થાય કે ભાષા ર્ીખવ માટે અન ેએનો ઉપયોગ કરવા માટે મગજની 

તવતર્ષ્ટ રચના કારણભતૂ હોઈ ર્કે છે. એ તવતર્ષ્ટતા શ  ંછે એ જાણવામા ંપણ 

મનોતવજ્ઞાનીને રસ પડે છે. ભાષાતવજ્ઞાની સ્વીકારે છે કે ભાષાન  ંખર ં અક્સ્તત્વ 

માણસના મગજમા ંહોય છે. ભાષાન  ં સ્પષ્ટ અન ેસ યોગ્ય વણશન ભાષાતવજ્ઞાની 

કરે છે. એ તનયમો અન ેવ્યવસ્થા દર્ાશવ ેછે. પણ એણે દર્ાશવેલા તનયમો અન ે

વ્યવસ્થા જેવા ં જ તનયમો અને વ્યવસ્થા મગજમા ં હોય છે? એ તો કેવળ 

મગજની રચનાને અન ેએની કાયશપદ્ધતતને સમજીએ તો જ સમજી ર્કાય. આમ, 

ભાષાતવજ્ઞાનીને મગજની રચના અન ેકાયશન ેભાષાના તનયમો અન ે વ્યવસ્થાન  ં
સાચ  ં સ્વરૂપ જાણવા માટે સમજવી છે એવી જ રીત ેમનોતવજ્ઞાનીને મગજની 

રચના અન ેકાયશન ેસમજવા માટે ભાષાની વ્યવસ્થાન ેજાણવી છે. આમ, બન્નેના 
રસ એકબીજાને પરૂક હોવાથી એમાથંી એક નવ  ંતવજ્ઞાન અક્સ્તત્વમા ંઆવ્ય  ંજેને 

‘મનોભાષાતવજ્ઞાન’ કહવેામા ંઆવ્ય .ં આ મ ખ્યત્વે ત્રણ બાબતોનો અભ્યાસ કરે 

છેઃ 
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1. માણસ જ્યારે સાભંળે છે અન ેસમજે છે ત્યારે કઈ કઈ 

પ્રદિયાઓમાથંી પસાર થાય છે? 

2. માણસના મગજમા ં તવચાર આવે અન ેએ તવચારન ેએ 

વાણીમા ં કે લલપીમા ંઅલભવ્યક્ત કરે ત્યારે એ કઈ કઈ પ્રદિયાઓમાથંી 

પસાર થાય છે? 

3. માણસન  ં બાળક ભાષા ર્ીખે ત્યારે એ કયા કયા 

તબક્કાઓમાથંી પસાર થાય છે? માણસના બાળકન ે પ્રથમ ભાષા 

ર્ીખવવી પડતી નથી એ જાતે ર્ીખે છે. આ એની જાતે ર્ીખવાની રીત 

અન ેએના તબક્કા કયા છે? 

આ તસવાય બીજી બે બાબતોનો પણ અભ્યાસ મનોભાષાતવજ્ઞાન કરે છે. 

4. ભાષાવ્યવસ્થા મગજમા ંકયા સ્વરૂપે રહલેી છે? 

5. કોઈ વ્યક્ક્ત ભાષા મેળવી ન ર્કે તેના કારણો શ  ંહોય 
અથવા એ ભાષાન  ંકોઈ અંગ કોઈ આકક્સ્મક કારણસર ગ માવે તો શ  ં

થાય છે? 

જોકે, આ બન્ન ેપ્રકારના અભ્યાસો કેવળ મનોભાષાતવજ્ઞાન કરી ર્કત  ં

નથી. એન ેચેતાતતં્ર અન ેમગજના તતં્રના અભ્યાસ સાથે સાકંળવો પડે છે. 

એમાથંી ન્યરૂોલલિંક્ગ્વન્દ્સ્ટક્સ (ચતેાતતં્રભાષાતવજ્ઞાન) નો અભ્યાસ અક્સ્તત્વમા ં

આવેલ છે. એની વાત આપણે કરવાના નથી. આપણે પહલેા ત્રણ મ દ્દાઓને 

ટૂંકમા ંસમજવાનો પ્રયાસ કરીશ .ં 

1) સમજણઃ આપણન ે એવ  ં લાગે છે કે માણસ સાભંળે અન ે અથશ 
સમજાય એમા ંકોઈ સમય લાગતો નથી અને એમા ંકોઈ તવતવધ 

પ્રદિયાઓ સકંળાએલી છે એનો ખ્યાલ આપણને આવતો નથી. 
સમજવાની પ્રદિયા એટલી ઝડપથી થાય છે કે એમા ંકોઈ તવતવધ 

પ્રદિયાઓ થાય છે એનો ખ્યાલ આપણને આવતો નથી. આપણન ે

તો એવ  ં જ લાગે છે સાભંળતાની સાથ ે જ મગજમા ંએનો અથશ 

ઊભો થાય છે. પરંત  , આપણી માન્યતા સાચી નથી. એમા ંનીચેની 

પ્રદિયાઓ સામેલ છેઃ 

અ) વાણીગ્રહણઃ આપણા કાન પર ધ્વતનમોજ  ંઅથડાય છે. એ 

ધ્વતનમોજામા ં ધ્વતનઓ છૂટા બોલાતા નથી એટલ ે છૂટા સાભંળવાનો 
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પ્રશ્ન આવતો નથી. એ ધ્વતનમોજામાથંી ધ્વતનઓ અલગ પાડી અન ે

એમન ેઓળખવાની પ્રદિયાને વાણીગ્રહણ કહવેાય છે. 

બ) ર્બ્દાથશગ્રહણઃ ધ્વતનઓ અલગ પાડી ઓળખાય એટલે 

એમાથંી ર્બ્દ રચાય છે અન ેએ ર્બ્દોનો અથશ માનતસક ર્બ્દકોર્મા ં

તારવવામા ંઆવે છે. માનતસક ર્બ્દકોર્ન  ં સ્વરૂપ સમજવ  ં પણ આ 

પ્રદિયાન ેસમજવાનો એક ભાગ છે. 

ક) ર્બ્દો અન ેઅથશ મળે એટલે વાક્યરચના ઊભી કરી સમગ્ર 

વાક્યનો અથશ સદંભશમા ં સમજવાની અન ે વક્તાના આર્ય સ ધી 

પહોંચવાની પ્રદિયા થાય છે. ત્યારે સમજણ પરૂી થાય છે. 

2) વાક્યતનમાશણઃ મનમા ં તવચાર આવ ેઅન ેએન ેવાણીમા ં ફેરવવામા ં

કોઈ સમય જાય એવ  ંઆપણને લાગત  ંનથી. પણ જ્યારે તવચારન ેવાણીમા ં

મકૂતી વખત ેમ શ્કેલી પડે અથવા કોઈ ભલૂ થાય ત્યારે એની સાથ ેસકંળાએલ 

આયોજનનો થોડોક ખ્યાલ આવી ર્કે છે. વાક્યતનમાશણના તબક્કા નીચ ેમ જબ 

છેઃ 

અ) સભંાષણ આયોજનઃ આવેલ તવચારન ે સભંાષણમા ં મકૂતા 

પહલેા ંસદંભશનો તવચાર કરીને એન  ંસ્વરૂપ નક્કી કરવ  ંપડે છે. શ  ંકહવે ,ં 

શ  ંન કહવે ,ં કેવી રીતે કહવે  ંએ અહીં નક્કી થાય છે. મનમા ંઆવે તે 

બધ  ંજ અન ેજે રીતે આવ્ય  ંતે રીતે આપણ ેકહતેા ંનથી.  

બ) શ  ંકહવે  ંઅને કેવી રીતે કહવે  ં તે નક્કી થાય એટલે એન ે

અન રૂપ એવી વાક્યરચના ગોઠવાય છે. તવતવધ વાક્યરચનાઓમાથંી 

યોગ્યની પસદંગી થાય છે.  

ક) વાક્યરચનાન  ંચોકઠ ં નક્કી થાય એટલ ેએમા ંયોગ્ય ર્બ્દોની 

પસદંગી કરવામા ંઆવે છે. 

ડ) છેલ્લો તબક્કો ઉચ્ચારણ કાયશિમઃ જે ર્બ્દો જે િમમા ંઆવ ે

છે અન ેએમાનંા ધ્વતનઓ જે િમમા ંઆવ ેછે તે બોલવા માટે અને લય 
અન ેસરૂ ધ્યાનમા ંરાખી ઉચ્ચારણ અવયવોન ેસચૂના આપવામા ંઆવ ે

એટલે ઉચ્ચારણ થાય છે.  
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આ બધા તબકે્ક ગરબડ, ભલૂ થવાની ર્ક્યતા હોય છે. 

મનોભાષાતવજ્ઞાનીન ેઆવી ભલૂોમા ંરસ હોય છે કારણ કે એ િારા એ પ્રદિયાન ે

સમજી ર્કે છે.  

1) ભાષાપ્રાપ્તઃ બાળકે ગભશમાથંી ભાષા જાણી આવત  ં

નથી. એન ેસમાજમા ંરહીને આસપાસ બોલાતી ભાષા ર્ીખવી પડે છે. 

ભાષા ર્ીખવાની પ્રદિયામા ં એણે એના કાનપર અથડાતા 
ધ્વતનમોજાંમાથંી ભાષાના ધ્વતનઓ ઓળખવા પડે છે એમની વ્યવસ્થા 

સમજવી પડે છે અને પછી એમન ેઉચ્ચારવાન  ંર્ીખવ  ંપડે છે. એવી જ 

રીતે ધ્વતનમોજાંમાથંી ર્બ્દો તારવીન ેસદંભશમાથંી એમના અથશ સમજીન ે

પોતાનો ર્બ્દકોર્ રચવો પડે છે. એ ર્બ્દકોર્નો ઉપયોગ વાક્યમા ં

કરવો પડે છે. એ માટે વાક્યરચનાના તનયમો તારવવા પડે છે. અન ે
આ પ્રદિયાઓ બોલતા બોલતા અનેક પ્રકારની ભલૂો કરતા કરતા એણે 

ર્ીખી લેવી પડે છે.  

બાળકન ે ભાષા ર્ીખવવી પડતી નથી. મોટા માણસોની ર્ીખવવાના 

પ્રયત્નો એન ેર્ીખવાની પ્રદિયામા ંખાસ મદદ કરતા નથી. એણે તનયમો અન ે

તવતવધ વ્યવસ્થા જાતે તારવવી પડે છે. અન ેઅત્યતં ટૂંકા ગાળામા ંએ ભાષા 

નામક અટપટી વ્યવસ્થા તારવે છે અન ે 12 મદહનાથી ર્રૂ કરી 60 મદહના 

સ ધીમા ંએ ભાષાની વ્યવસ્થા પર અદ્ભુત પકડ મેળવી લે છે. એની આ ર્ક્ક્ત 

અચરજ પમાડે તેવી હોય છે એટલે તવજ્ઞાનીઓન ેએમા ંખબૂ રસ પડે છે. 

 
3.3.3 ર્ૈલીતવજ્ઞાનઃ 

સર્જક અથવા સાદહત્યકાર આમ તો સમાજમાનંી રોજબરોજના 

વપરાર્ની ભાષાનો ઉપયોગ કરે છે. છતા ંએની ભાષા વધારે ચોટદાર, વધારે 

ચમત્કૃતતપણૂશ, વધારે હૃદયસ્પર્ી અન ેઘણી વાર તો કહવેામા ંઆવ ે છે તેવો 

બ્રહ્માનદં સહોદર આનદં આપનારી કૃતત કઈ રીતે સજાશય છે? સર્જક કઈંક રહસ્ય 

િારા, કંઈક ર્બ્દોની પસદંગી િારા, કંઈક એની ખાસ અથવા તવરે્ષ ગોઠવણી 

િારા, પોતાની કલ્પનાન ે કામે લગાડીને એક લચત્ર આપે છે – ચમત્કૃતતપણૂશ, 

હૃદયસોંસરવ  ંઊતરી જાય તેવ .ં એટલેકે ભાષા માત્ર ભાષકના અવગમનન  ં કે 

કથનન  ંજ નહીં પણ સર્જકની સર્જનપ્રદિયાન ,ં અન ભતૂતની અલભવ્યક્ક્તન  ંમાધ્યમ 
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પણ કઈ રીતે બને છે તેની તપાસ જે ર્ાસ્ત્ર કરે છે, તે ર્ૈલીતવજ્ઞાન. આ 

‘ર્ૈલીતવજ્ઞાન’ પાશ્ચાત્યમીમાસંા – ભાષાતવજ્ઞાનની ચચાશમાથંી તવકસીન ે

સાદહત્યમીમાસંા સ ધી પહોંચેલી તવભાવના છે. 

સરંચનાવાદના સ્થાપક સોસ્ય રના તવદ્યાથી ચાલ્સશ બેરીએ ‘તવચારના 

ઊતમિવત ્અંર્’ની તવચારણા કરીને આધ તનક ર્લૈીતવજ્ઞાનનો પાયો નાખં્યો. તમેા ં

તેમણે ભાષાના અલભવ્યક્ક્ત સાધી ર્કતા તત્ત્વોનો અભ્યાસ કયો. સોસ્ય રનો 
ભાષાતવજ્ઞાનનો સરંચનાવાદ મ ખ્યત્વ ે ભાષાસામથ્યશના વ્યવસ્થાતતં્રન  ં મહત્ત્વ 

વણશવે છે. તો ચાલ્સશ બરેીન  ં ર્ૈલીતવજ્ઞાન માનક એટલેકે તર્ષ્ટ ભાષામાથંી 

ફંટાયેલા રૂપે – જ દા રૂપે ભાષાના જીવતં લક્ષણોન ેપોતાની પથૃક્કરણ પદ્ધતતમા ં

તનરૂપત  ં હત .ં એટલેકે સોસ્ય રને ભાષાના સકેંતના અભ્યાસમા ં રસ હતો તો 
ચાલ્સશ બેરીને ભાષાસકેંતનો કઈ તવતર્ષ્ટ રીતે તવતનયોગ થાય છે તે સમજવામા ં

રસ હતો.  

ર્ૈલીતવજ્ઞાન બ ેપથંોમા ંતવકસ્ય  ંછેઃ ૧) વ્યક્ક્તગત સર્જકનો અભ્યાસ ૨) 

ભાષાની ર્ૈલીનો અભ્યાસ. રૈ્લીતવજ્ઞાનન  ંએક વલણ સાદહત્યના ઇતતહાસ કે 
સાદહત્ય તવવેચનને સાથ ેરાખીને સ્વરૂપોના પ્રાણતત્ત્વ કે મનોવૈજ્ઞાતનક વલણ 

પર ભાર મકૂી જીવનસામગ્રી કે તવચારો-ના ઇતતહાસ સ ધી પહોંચે છે. પરંત  , 

બીજ  ંવલણ ર્ૈલીના તવજ્ઞાન રચવાના ધ્યેય સાથ ેભાષાતવજ્ઞાન સાથ ેસતત 

સકંળાયેલ ;ં વ્યક્ક્તગત સાદહત્યકૃતતઓને બદલ ેર્ૈલીગત પ્રદિયા પર ભાર મકૂત  ;ં 

અલભવ્યક્ક્તના પ્રાપ્ય ઉપકરણ-પ્રય ક્ક્તમાથંી કરેલી પસદંગીને ર્લૈી ગણત ;ં 

સ્વરવ્યજંનના ધ્વતનઓ, લય, પ્રાસ, અલકંાર, ર્બ્દકોર્, વાક્યપ્રકાર, પ્રતીક, 

કલ્પન વગેરેની તપાસ કરત  ંભાષાના ઉપયોગ સ ધી પહોંચે છે. 

ર્ૈલીતવજ્ઞાન ર્બ્દપસદંગી, પદાન્વય, ર્બ્દાવલલની ખાસ પ્રકારની 

લઢણ – બધાનો અભ્યાસ કરે છે અન ે  સાદહત્યકૃતત એ ર્ાન્દ્બ્દક સરંચના છે 

એમ કહ ે પણ એ બધાના સયંોજનથી એ ર્ાન્દ્બ્દક સરંચના કઈ રીતે 

સૌંદયશમદંડત થઈ એની તપાસ તેન  ંલક્ષ્ય છે. સર્જકે સકં લ અને સદંદગ્ધ બનાવી 

દીધેલી ર્ાન્દ્બ્દક સરંચનામા ં અથશઘટનો કરીને, કૃતતમા ં નથી વપરાઈ એવી 

ભાષાને પણ વાચંીન,ે એ કૃતતન  ંપ નઃસર્જન કરે છે. 

૧. પ્રાસ, અન પ્રાસ, યમક કે ભાગ્યે જ વપરાતા હોય તેવા ર્બ્દોના 

ઉપયોગથી ભાષાન ેર્ણગારવામા ંઆવે છે. કૃતતમા ંઅલકંારોનો  ઉપયોગ ર્ા 
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માટે થયો છે? એ માત્ર ર્ણગાર છે કે કૃતતને પ્રગટાવવા માટેની અતનવાયશતા 

છે? 

૨. નવી ને નવી અસમધારણ વાક્યરચનાઓનો વધ ને વધ  ઉપયોગ 

કરવામા ંઆવે છે. (પીગળે પીગળે પડછાયાના પ્હાડ) ઊક્ક્તઓન  ં વ્યાકરણની 

દૃન્દ્ષ્ટએ સરખાપણ ,ં વણશનો પ નરાવતતિત ઉપયોગ, ર્બ્દોની અદલાબદલી (ક્યહંીં 

જ ચેતન દીસે નહીં, ક્યહંી અચેતન દીસે નહીં.) વગેરે બાબતો અસમધારણ 

વાક્યરચનાનો તનદેર્ કરે છે. 

૩. એકના એક ર્બ્દ કે પકં્ક્તમા ંઅથો એકબીજાને અરસરપરસ વ્યાપ્ત 

કરીને – ઓવરલેપ કરીને એકમાથંી અનેક અથો આકાર લ ે છે,  (દીવાનથી 

દરબારમા ંછે અંધાર  ઘોર) તેમાથંી ર્ૈલી જન્મે છે. 

૪. સામાન્ય રીતે ભાષામા ંન પ્રયોજાતા હોય તેવા પ્રયોગોનો ઉપયોગ 

પણ ર્ૈલીને જન્મ આપે છે. (રોતા ંઝરણાનંી આંખ લ્હોવી હતી.) 

ટૂંકમા ં કૃતતના ભાષાકીય પથૃક્કરણની મદદથી તે કૃતતમનંા સર્જકકમશન  ં
અથશઘટન અન ે એ અથશઘટનને આધારે કૃતતનો આસ્વાદ અથવા પ નઃસર્જન 

એટલી પ્રદિયા ર્ૈલીતવજ્ઞાનના અભ્યાસમા ં સમાવરે્ પામ ે છે. પારંપાદરક 

તવવેચન પરંપરા કૃતતન  ં મલૂ્યાકંન કરે છે. તેની ઉચ્ચાવચ્ચતા (-શ્રેષ્ઠ છે, 

મધ્યમ કક્ષાની છે  વગેરે) નક્કી કરે છે જ્યારે ર્લૈીતવજ્ઞાન માત્ર અન ેમાત્ર 

સાદહત્યકૃતતન  ંઆસ્વાદમલૂક તવવરણ કરે છે. 

3.3.4  બોલીતવજ્ઞાન: 

એક જ ગણાતી ભાષામા,ં એક જ ગણાતા અથશન ેરજૂ કરવા અથવા તેન  ં

અવગમન સાધવા જ દા જ દા ભાષાપ્રયોગો સાભંળવા મળે છે. દા.ત. ‘હવ,ે 

ચાલતો થા.’ એવ  ં ગ જરાતી ભાષાન  ં વાક્ય ઉિર ગ જરાતમા ં ‘અવ, હેંડતો થા.’, 

રાજકોટમા ં ‘હવે હાલતો થા.’, જામનગરમા ં ‘અટાણે વહતેો થા.’,  સ રતમા ં ‘હવે 

રસ્તો માપ’ અને ક્યાકં ‘હવે ફૂટ અહીંથી’ એવા જ દા જ દા સ્વરૂપે મળે છે. 

ભાષાના આવા તવતવધ વપરાર્ને મ ખ્યત્વે બે તવભાગમા ંવહેંચવામા ંઆવે 

છે. એકને સાદહજત્યક અથવા માન્ય ભાષાવપરાર્ કહવેામા ંઆવે છે. તો બીજાન ે

તળપદો અથવા અનૌપચાદરક ભાષાવપરાર્ તરીકે ઓળખાવાય છે. 

આ બ ે તવભાગોન ે માન્ય ભાષાનો અભ્યાસ અને બોલીઓનો અભ્યાસ – 

એવા બે ભાગમા ંવહેંચવામા ંઆવે છે. 
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બોલીઓનો પણ સામાન્ય રીતે ભૌગોલલક તવસ્તારને કારણે અક્સ્તત્વમા ં

આવેલી બોલીઓ અને જ્ઞાતતવ્યવહારને કારણે અક્સ્તત્વમા ં આવેલી સામાજજક 

બોલીઓ એવા બ ેભાગમા ંવહેંચવામા ંઆવ ેછે. 

ગ જરાતની વાત કરીએ તો સૌરાષ્ર, ઉિર ગ જરાત, મધ્ય ગ જરાત અને 

દલક્ષણ ગ જરાત – એવા મ ખ્યત્વે ચાર ભૌગોલલક તવભાગમા ં અલગ અલગ 

બોલીઓ બોલાતી સભંળાય છે. તેમના પણ હાલારી, સોરઠી, ગોદહલવાડી, 

ઝાલાવાડી એવા પેટાપ્રકારો પાડવામા ંઆવ ેછે. 

જ્ઞાતતની રીતે ગ જરાતમા ં દેવીપજૂકોની બોલી, ઘાચંીની બોલી, વ્હોરા અન ે

મેમણોની બોલી, ખારવાઓની બોલી એમ તવતવધ બોલી સભંળાય છે. 

ખારવાઓની બોલીન ેધધંાની બોલી તરીકે ઓળખાવાય તો વેપારધધંાની 

બોલીમા ં ર્ેરબજારની, ર્ાકભાજી વેચનારાની, વાહનો રીપેર કરનારાની વગેરેની 

બોલીઓનો સમાવેર્ થાય છે. 

બોલીઓન  ં અક્સ્તત્વ વાક્-વ્યવહારની ઘનતાને કારણે હોય છે. સ રતી 

બોલી બોલનાર કોઈ વ્યક્ક્ત બદલી થઈને રાજકોટ જાય તો બે-ત્રણ વરસમા ંએ 

સૌરાષ્રી બોલતો થઈ જાય એવ  ંબને. વાક્-વ્યવહાર ઘનતા એટલે વ્યક્ક્તઓના 

પરસ્પરનો વધ  વાક્-વ્યવહાર. બોલીતવજ્ઞાનનો અભ્યાસી વાક્-વ્યાપારની 

ઘનતાનો અભ્યાસ કરે છે અને તેને આધારે જે તે બોલીપ્રદેર્ના પ્રસારકેન્િન ,ં 

સિંાન્તતવસ્તારન  ંઅને બોલીલક્ષણોન  ં(બોલીભેદની રેખાઓન )ં માપન કરે છે. 

બોલીતવજ્ઞાનનો અભ્યાસ એ પણ સમજાવ ેછે કે માન્ય ભાષા અને બોલી 

વચ્ચ ેતા્ત્ત્વક રીતે કોઈ ભેદ નથી. જે ભેદ છે ત ેમાત્ર સામાજજક મોભાનો છે. 

બાકી ભાષાકીય રીતે માન્યભાષા અન ેબોલી – બન્નેનો વપરાર્ સમાજમા ંથતો જ 

હોય છે. આ કારણે માન્યભાષાનો વપરાર્ ભલે સામાજજક રીતે મોભાવાળો ગણાય. 

કારણકે સાદહત્યમા,ં તર્ક્ષણમા,ં રાજ્યવહીવટમા ંતેના વપરાર્નો આગ્રહ રખાય છે. 

પરંત  , બોલીનો વપરાર્ એ ભાષાકીય વાસ્તતવકતા છે. એ સમજાવે છે કે બધા 

ભાષકો માન્યભાષા બોલવા - વાપરવા પ્રયત્નર્ીલ રહ ેછે. પરંત   વાસ્તવમા ંથોડે-

વધતે અંરે્ બધા ભાષકો બોલીનો ઉપયોગ કરતા સાભંળવામા ંઆવ્યા છે. 

વાક્-વ્યવહારની ઘનતા બોલીના ં પ્રસારકેન્િો, બોલીભેદની રેખાઓ, 

બોલીના સિંાન્ત અવતર્ષ્ટ તવસ્તારો તવર્ેનો અભ્યાસ કરીને તે ભાષાતર્ક્ષણની 

કામગીરીમા ંઅગત્યન  ંપ્રદાન કરે છે. ગ જરાતની હાલારી, ઉિર ગ જરાતી, ચરોતરી 
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અથવા મધ્ય ગ જરાતી, સ રતી અથવા દલક્ષણ ગ જરાતી ઉપરાતં કચ્છી, ભીલી 

બોલી તવર્ે ઠીક ઠીક અભ્યાસો થયા છે. 

3.3.5 અન્ય ર્ાખાઓઃ 

 આ ઉપરાતં અન્ય તવદ્યાર્ાખાઓ સાથ ેજોડાઈને ભાષાતવજ્ઞાન તવતવધ 

દૃન્દ્ષ્ટકોણથી ભાષાનો અભ્યાસ કરે છે. જેમાનંી કેટલીક નીચે મ જબ જોઈ ર્કાય. 
ન્ય રોલલિંક્ગ્વસ્ટીક્સઃ 

 ન્યરૂોલોજી એટલ ે માનવના ચેતાતતં  નો, મગજના ં કાયો આદદનો 

અભ્યાસ કરનાર મેદડસીનની એક ર્ાખા. આ ર્ાખાના અભ્યાસ અન સાર 

માનવમગજમા ંજ દી જ દી પ્રવતૃિન  ંતનયતં્રણ કરનાર કેન્િો આવલેા ંછે. મગજના 

ડાબા હમેેન્દ્સ્ફયરમા ં ભાષાકીય પ્રવતૃિને લગતા ં જ દા ં જ દા ં કેન્િ આવેલા ં છે. 

જેમકે, એક કેન્િ બોલવાની દિયાન  ં તનયતં્રણ કરે છે, અન્ય કેન્િ સમજણની 
દિયાન  ંતનયતં્રણ કરે છે વગેરે 

 જ્યારે ન્યરૂોલોજી અને ભાષાતવજ્ઞાન – બન્ન ેર્ાસ્ત્ર ભગેા થઈને મન ષ્યની 

ભાષાકીય પ્રવતૃિનો અભ્યાસ કરે છે ત્યારે તે ર્ાખાન ેન્યરૂોલલિંક્ગ્વસ્ટીક્સ કહ ેછે. 

 મન ષ્ય તેની ભાષા કેવી રીતે પ્રયોજે છે, તે જે નવો ર્બ્દ ર્ીખે છે તે 

તેના મગજમા ંક્યા ંક્સ્થર થાય છે? જો તે બ ેભાષા જાણતા હોય તો શ  ંએ બ ે

ભાષાઓ તનેા મગજના જ દા ભાગોમા ંસગં્રહાય છે? ભાષકના મગજની ડાબી 

બાજ  ખરેખર ભાષાની બાજ  છે? જો તે કોઈ આઘાતન ેકારણે વાત કરવાની 

ર્ક્ક્ત ગ માવી દે તો તે ફરીથી વાત કરતા કઈ રીતે ર્ીખી ર્કે? જે લોકો 
ડાબેથી જમણ ેલખાતી ભાષા વાચંે છે તેમના કરતા ંજે લોકો જમણેથી ડાબી 

બાજ  લખાતી ભાષા (જેમકે, ટીબર , અરબી વગેરે) વાચંે છે, એ લોકો જ દી રીતે 

તવચારતા હર્?ે આ અન ેઆવા અનેક પ્રશ્નોના ઉિર ન્ય રોલલિંક્ગ્વસ્ટીક્સ ર્ોધ ેછે. 

તેના પરથી ખ્યાલ આવે છે કે ન્ય રોલલિંક્ગ્વસ્ટીક્સન  ંકાયશક્ષેત્ર ભાષકના મગજમા ં

ભાષાન  ંકાયશક્ષેત્ર અન ેતે સાથે સકંળાતી બાબતનો અભ્યાસ કરવાનો છે. 

 
ઐતતહાતસક ભાષાતવજ્ઞાનઃ 

સામાન્ય રીતે ભાષાનો અભ્યાસ સમયના એક ખડંમા ંથતો હોય છે. કોઈ એક 
સમયની ભાષાસામગ્રી લઈને તેના પથૃક્કરણને આધારે ભાષાનો અભ્યાસ થતો 

હોય છે. જ્યારે ઐતતહાતસક ભાષાતવજ્ઞાન સમયના એક તબક્કાથી બીજા તબક્કા 

સ ધીના ભાષાપદરવતશનનો અભ્યાસ કરે છે. આ પદરવતશન ભાષાના ંધ્વતન, રૂપ, 
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અથશ કે વ્યાકરણ – તવતવધ સ્તરે થત  ંહોય છે. તેથી આ ર્ાખા ધ્વતનપદરવતશન, 

ર્બ્દપદરવતશન, અથશપદરવતશન, વ્યાકરણની તવતવધ વ્યવસ્થાના પદરવતશનનો 

સૈદ્ધાતંતક અભ્યાસ કરે છે. તે તસદ્ધાતંોન ેઆધારે કઈ ભાષામાથંી કઈ ભાષા 

તવકસી છે, તે જન્ય-જનક સબંધં ધરાવતી ભાષાનો અભ્યાસ થાય છે. 

અભ્યાસિમના અન્ય પ્રકરણમા ંઆ તવરે્ તવગતે અભ્યાસ કરર્ો, તેથી અહીં 

તેની વધ  તવગતે ચચાશ કરી નથી. 

 
ર્બ્દકોર્તવજ્ઞાનઃ 

 આ ર્ાખામા ં ર્બ્દકોર્ રચવાના ં તસદ્ધાતંોની ચચાશ કરવામા ંઆવે છે. 

ર્બ્દો, તેના અથશ – વ્યાખ્યા - સમાનાથી, વ્યાકરણી મોભો, ઉચ્ચારણ, સ્વરભાર 

આદદ બાબતો નોંધવી, ર્બ્દની વ્ય ત્પતિ આપવી – વગેરે જેવી બાબતોનો 

તનણશય લઈ ર્કાય તેવા તસદ્ધાતંોની ચચાશ ર્બ્દકોર્તવજ્ઞાનમા ંકરવામા ંઆવે છે. 

આ ઉપરાતં ર્બ્દ સાથ ેસાકંળી ર્કાતી અન્ય સામગ્રીમાથંી કઈ સામગ્રી કઈ 

રીતે લેવી વગેરે જેવી ચચાશ પણ આ ર્ાખા કરે છે. અભ્યાસિમના અન્ય 

પ્રકરણમા ંઆ તવરે્ તવગત ેઅભ્યાસ કરર્ો, તેથી અહીં તેની વધ  તવગતે ચચાશ 

કરી નથી. 

આ ઉપરાતં મથેેમેદટકલ લલિંક્ગ્વસ્ટીક્સ, એક્સપદરમેન્ટલ ફોનેદટક્સ વગેરે જેવી 
અનેક ર્ાખાઓમા ંઅન્ય તવદ્યાર્ાખાના તસદ્ધાતંો અન ેભાષાઅભ્યાસના તસદ્ધાતંો 

પરસ્પર સકંળાઈને અભ્યાસ કરે છે. 

 
3.4 સારાશંઃ  

અનેક તવદ્યાઓ અન ેર્ાસ્ત્રોના કેન્િમા ંમન ષ્ય હોય છે. તેથી આ તવદ્યાઓ 

– ર્ાસ્ત્રો પરસ્પર એકબીજા સાથે સકંળાઈને પરસ્પરન ેમદદરૂપ બને છે. બ ે

ર્ાસ્ત્ર ભગેા મળીન ેનવા દૃન્દ્ષ્ટકોણથી અભ્યાસ કરતા ંનવ  ંર્ાસ્ત્ર પણ જન્મે છે. 

ભાષાતવજ્ઞાન પણ આ રીતે અન્ય ર્ાસ્ત્રો સાથ ે સકંળાય છે. તેમા ં ૧) 

ર્રીરતવજ્ઞાન, ભૌતતકતવજ્ઞાન, ન્ય રોલોજી, મનોભાષાતવજ્ઞાન, ભગૂોળ, સમાજર્ાસ્ત્ર, 

આદદ તવદ્યાર્ાખાઓ ભાષાના અભ્યાસ માટે ભાષાતવજ્ઞાનન ેમદદરૂપ બને છે. તો 

(2) તર્ક્ષક, સ્પીચ થેરાપીસ્ટ, અલભનેતા, ઉદ્ઘોષક સમાજર્ાસ્ત્રી, મર્ીન 

રાન્સલેર્ન, વગેરેન ેભાષાતવજ્ઞાન મદદરૂપ બને છે. 
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ભાષાતવજ્ઞાનની જે ર્ાખાઓ સીધા પ્રયોગ - ઉપયોગ સાથ ેસકંળાયેલા 

છે, તેન ે એપ્લાઈડ લલિંક્ગ્વસ્ટીક્સ કહ ે છે. સામાજજક ભાષાતવજ્ઞાન, 

મનોભાષાતવજ્ઞાન, ર્ૈલીતવજ્ઞાન, ર્બ્દકોર્તવજ્ઞાન, કોમ્પ્ય ટેર્નલ લલિંક્ગ્વસ્ટીક્સ, 

ગાલણતતક ભાષાતવજ્ઞાન, ન્યરૂોલલિંક્ગ્વસ્ટીક્સ વગેરે એપ્લાઈડ લલિંક્ગ્વસ્ટીક્સની 

ર્ાખાઓ છે.  

સામાજજક ભાષાતવજ્ઞાનઃ ભાષા અને સસં્કૃતત-સમાજનો તવકાસ અરસપરસ 

પરૂક અને એકબીજાને આધાદરત છે. ભાષા જે તે સમાજન ,ં સમાજની વ્યવસ્થાન ,ં 

લોકોના ંતવતવધ વલણો – માન્યતાઓ આદદન  ંપ્રતતલબિંબ ઝીલે છે અન ેસમાજર્ાસ્ત્રી 

તે ભાષા િારા ‘સમાજ’નો અભ્યાસ કરે છે.   

મનોભાષાતવજ્ઞાનઃ ભાષાતવજ્ઞાનીને ભાષાના તનયમો અન ે વ્યવસ્થાન  ં

સાચ  ંસ્વરૂપ જાણવા માટે મગજની રચના અન ેકાયશન ેસમજવી હોય છે એવી 
જ રીતે મનોતવજ્ઞાનીન ે મગજની રચના અન ે કાયશન ે સમજવા માટે ભાષાની 

વ્યવસ્થાન ેજાણવી છે. આમ, બન્નેના રસ એકબીજાને પરૂક હોવાથી એમાથંી 

એક મનોતવજ્ઞાન અક્સ્તત્વમા ં આવ્ય .ં  સવંાદ દરતમયાન શ્રોતાની સમજણ, 
વક્તાન  ંવાક્યતનમાશણ કે ભાષકને થતી ભાષાપ્રા્પ્ત કેવી પ્રદિયા દરતમયાન ર્ક્ય 

બને છે, તેનો અભ્યાસ મનોતવજ્ઞાન કરે છે. 

શૈલીતવજ્ઞાનઃ ભાષા માત્ર ભાષકના અવગમનન  ંકે કથનન  ંજ નહીં પણ 

સર્જકની સર્જનપ્રદિયાન ,ં અન ભતૂતની અલભવ્યક્ક્તન  ંમાધ્યમ પણ કઈ રીતે બન ે

છે તેની તપાસ જે ર્ાસ્ત્ર કરે છે, તે ર્ૈલીતવજ્ઞાન. આ ર્ાસ્ત્ર બ ેપથંોમા ં તવકસ્ય  ં

છેઃ ૧) વ્યક્ક્તગત સર્જકનો અભ્યાસ ૨) ભાષાની ર્ૈલીનો અભ્યાસ. 

ર્બ્દપસદંગી, પદાન્વય, ર્બ્દાવલલની ખાસ પ્રકારની લઢણના સયંોજનથી 

રચાયેલી એ કૃતતની ર્ાન્દ્બ્દક સરંચના કઈ રીતે સૌંદયશમદંડત થઈ એની તપાસ 

તેન  ંલક્ષ્ય છે. 

બોલીતવજ્ઞાનઃ ભાષાના તળપદા અથવા અનૌપચાદરક ભાષાવપરાર્નો અભ્યાસ 

કરનાર ર્ાસ્ત્ર એટલે બોલીતવજ્ઞાન. આ અભ્યાસ એ પણ સમજાવે છે કે માન્ય 

ભાષા અને બોલી વચ્ચ ેતા્ત્ત્વક રીતે કોઈ ભેદ નથી.  

ન્ય રોચલિંગ્વવસ્ટીક્સઃ ભાષાતવજ્ઞાન અન ે ન્યરૂોલોજી – આ બ ેર્ાસ્ત્રો ભેગા થઈન ે

ભાષાનો અભ્યાસ કરે છે, તેન ે ન્યરૂોલલિંક્ગ્વસ્ટીક્સ કહ ે છે. મન ષ્ય તેની ભાષા 

કેવી રીતે પ્રયોજે છે, તે જે નવો ર્બ્દ ર્ીખ ે છે તે તેના મગજમા ંક્યા ં ક્સ્થર 

થાય છે ? વગેરે જેવી બાબતોનો અભ્યાસ આ ર્ાસ્ત્ર કરે છે. 
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ઐતતહાતસક ભાષાતવજ્ઞાનઃ આ ર્ાસ્ત્ર સમયના એક તબક્કાથી બીજા તબક્કા 

સ ધીના ભાષાપદરવતશનનો અભ્યાસ કરે છે.આ ર્ાસ્ત્રના તસદ્ધાતંોને આધારે કઈ 

ભાષામાથંી કઈ ભાષા તવકસી છે તેનો અભ્યાસ થઈ ર્કે છે. 

શબદકોશતવજ્ઞાનઃ 
આ ર્ાખામા ં ર્બ્દકોર્ રચવાના ં તસદ્ધાતંોની ચચાશ કરવામા ં આવે છે. 

ર્બ્દો, તેના અથશ – વ્યાખ્યા - સમાનાથી, વ્યાકરણી મોભો, ઉચ્ચારણ, સ્વરભાર 

આદદ બાબતો નોંધવી, ર્બ્દની વ્ય ત્પતિ આપવી – વગેરે જેવી બાબતોનો તનણશય 

લઈ ર્કાય તેવા તસદ્ધાતંોની ચચાશ ર્બ્દકોર્તવજ્ઞાનમા ંકરવામા ંઆવે છે. 

3.5 સ્વાધ્યાયઃ 

પ્રશ્નઃ  

1. ભાષાતવજ્ઞાન અન ેઅન્ય અનેક ર્ાસ્ત્રો અભ્યાસ – સરં્ોધનમા ંપરસ્પરન ે

ઉપકારક છે. – આ તવધાનની સોદાહરણ ચચાશ કરો. 

2. ભાષાતવજ્ઞાન અન ેઅન્ય અનેક ર્ાસ્ત્રો અભ્યાસ – સરં્ોધનમા ંપરસ્પરન ે

ઉપકારક છે. – આ તવધાનની સોદાહરણ ચચાશ કરો. 

3. ‘ભાષા અન ે સમાજ વચ્ચ ે રહલેા સબંધંન ે અવગણીને ભાષાતવજ્ઞાની 
ભાષાનો અભ્યાસ કરી ર્કે નહીં.’ – તવધાન સ્પષ્ટ કરો.  

4. ‘ભાષા અને સમાજ વચ્ચ ે રહલેા સબંધંને અવગણીને ભાષાતવજ્ઞાની 
ભાષાનો અભ્યાસ કરી ર્કે નહીં.’ – તવધાનન ે આધારે સામાજજક 

ભાષાતવજ્ઞાનન  ંકાયશક્ષેત્ર જણાવો. 

5. મનોભાષાતવજ્ઞાનના તવભાવ અન ેકાયોનો ખ્યાલ આપો. 

6. ‘ર્ાન્દ્બ્દક સરંચના કઈ રીતે સૌંદયશમદંડત થઈ એની તપાસ તેન  ંલક્ષ્ય 

છે.’ – તવધાનન ેઆધારે ર્લૈીતવજ્ઞાનનો પદરચય આપો. 

પ્રશ્નઃ ટૂંકનોંધ લખોઃ  

1) બોલીતવજ્ઞાન 

2) ન્ય રોલલિંક્ગ્વસ્ટીક્સ 

3) ર્ૈલીતવજ્ઞાન 
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MGT-02 

ગજુરાતી ભાષા : પરરચય અને અભ્યાસ 

પ્રશ્નપત્રનુું માળખુું 
             કુલ ગણુ : 70 

પ્રશ્નક્રમ અભ્યાસસામગ્રી બ્લોક પ્રશ્નનો પ્રકાર ગણુભાર 

1 બ્લોક 1, 2, 3માાંથી પછૂવા. 
 

વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

2 બ્લોક 4, 5, 6માાંથી પછૂવા. વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

3 બ્લોક 7, 8, 9માાંથી પછૂવા. વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

4 બ્લોક 1થી 5માાંથી પછૂવા. ટૂાંકનોંધ લખો. 
(ચારમાાંથી બે) 

14 

5 બ્લોક 6થી 9માાંથી પછૂવા. ટૂાંકનોંધ લખો. 
(ચારમાાંથી બે) 

14 
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સ્વાધ્યાયન ું અજવાળું  
 ભારતના સવંિધાનના સર્જક, ભારતરત્ન ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરની પાિન સ્મવૃતમા ં ગરિા ગજુરાતમા,ં 
ગજુરાત સરકારશ્રીએ ઈ.સ. ૧૯૯૪મા ં યવુનિવસિટી ગ્રાન્ટ કવમશન અને ડડસ્ટન્સ એજ્યકેુશન કાઉન્ન્સલની માન્યતા 
મેળિી અમદાિાદમા ં ગજુરાતના એક માત્ર મકુ્ત વિશ્વવિદ્યાલય ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટીની 
સ્થાપના કરી છે. 
 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરની ૧૨૫મી જન્મજયતંીના અિસરે જ ગજુરાત સરકાર દ્વારા યવુનિવસિટી માટે 
અદ્યતન સગિડ સાથે, શાતં જગ્યા મેળિી જ્યોવતમમય પડરસરનુ ં વનમામણ કરી આપયુ.ં BAOUના સત્તામડંળે પણ 
યવુનિવસિટીના આગિા ભવિષ્ય માટે ખબૂ સહયોગ આપયો, આપતા રહ ેછે. 
 વશક્ષણ એટલે માનિમા ંથત ુ ંમડૂી રોકાણ, વશક્ષણ લોકસમાજની ગણુિત્તા સધુારણામા ંઅવધક ફાળો આપી શકે 
છે. અહીં મને સ્િામી વિિેકાનદંનુ ં વશક્ષણવિષયક દશમન યાદ આિે છેેઃ ‘જેનાથી ચારરત્ર્યન ું ઘડતર થાય, જેનાથી 
માનનસક ક્ષમતાન ું નનમાાણ થાય, જેનાથી બૌદ્ધિક નવકાસ સાધી શકાય અને જેના થકી વ્યક્તત પગભર બની શકે તેને 
નશક્ષણ કહવેાય.’  
 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી વશક્ષણમા ંઆિા ઉમદા વિચારને િરેલી છે. તેથી વિદ્યાથીઓને 
ગણુિત્તાયકુ્ત, વ્યિસાયલક્ષી, જીિનલક્ષી વશક્ષણની સગિડ ઘરે બેઠા ંમળી રહ ે તેિા પ્રયત્નો મક્કમ બની કરે છે. 
બહોળા સમાજના લોકોને ઉચ્ચવશક્ષણ પ્રાપત થાય, છેિાડાના માણસોને ઉત્તમ કેળિણી એમના ં રોજજિંદા ં કામો કરતા ં
પ્રાપત થતી રહ.ે વ્યિસાવયક લોકોને આગળના ભણતરની ઉત્તમ તક સાપંડે અને જીિનમા ં પોતાની ક્ષમતાઓ, 
કૌશલ્યોને પ્રગટ કરી સારી કારડકદી ઘડે, સ્િાિલબંી બની ઉત્તમ જીિન જીિતા ંસમાજ અને રાષ્રવનમામણમા ંપોતાનો 
પ્રદાન આપે એ માટે પ્રયાસરત છે. 
 ‘સ્વાધ્યાયઃ પરમું તપઃ’ ધ્યાનમતં્રને કેન્રમા ં રાખીને આ ઓપન યવુનિવસિટી અહીં પ્રિેશ મેળિતા છાત્રોને 
સ્િઅધ્યયન માટે સરળતાથી સમજાય એિા ગણુિત્તાલક્ષી અભ્યાસક્રમ ઉપલબ્ધ કરાિી આપે છે. દરેક વિદ્યાથીને 
પ્રત્યેક વિષયની પાયાની સમજણ મળે તેની કાળજી રાખિામા ં આિે છે. વિદ્યાથીઓને રસ પડે અને તેમની રુચચ 
કેળિાય તેિા ંપાઠયપસુ્તકો વનષ્ણાત અધ્યાપકો દ્વારા તૈયાર કરિામા ંઆિે છે. દૂરિતી વશક્ષણ પ્રાપત કરિાની ખેિના 
રાખતા કોઈપણ ઉંમરના છાત્રોને માટે અભ્યાસસામગ્રી તૈયાર કરિા માટે વશક્ષણવિદ્ સાથે પરામશમ કરિામા ંઆિે છે. 
એ પછી જ માળખુ ં રચી અભ્યાસ સામગ્રીને પસુ્તક સ્િરૂપે છાત્રોના કરકમળોમા ં અપાય છે. જેનો ઉપયોગ કરીને 
વિદ્યાથીઓ સતંોષપ્રદ અનભુિ કરી શકે છે.  
 યવુનિવસિટીના તજ્ જ્ઞ અધ્યાપકો ખબૂ જ કાળજીથી આ અભ્યાસક્રમોનુ ંલેખન કરે છે. વિષય વનષ્ણાત પ્રોફેસસમ 
દ્વારા તેનુ ં પરામશમન થયા પછી જ પડરણામલક્ષી અભ્યાસ સામગ્રી યવુનિવસિટીના વિદ્યાથીઓને પહોંચે છે. ડૉ. 
બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી જ્ઞાનનુ ં કેન્રચબિંદુ બની રહી છે. વિદ્યાથીઓને ‘સ્િાધ્યાય ટેચલવિઝન’, 
‘સ્િાધ્યાય રેડડયો’ જેિા ંદૂરિતી ઉપાદાનો થકી પણ એમના ંઘરમા ંવશક્ષણ પહોંચાડિાનો પરુુષાથમ થઈ રહ્યો છે. ઉમદા 
હતે,ુ શે્રષ્ઠ ધ્યેયને આંબિા પડરશ્રમ રત યવુનિવસિટીના જ્ઞાનની પરબસમા અધ્યાપકો તેમજ કમમઠ કમમચારીગણને 
અચભનદંન અને અમારી યવુનિવસિટીના વિદ્યાથીઓ સફળ થિા ખબૂ મહનેત કરી, જીિન સફળ કરિાની સાથે જીિન 
સાથમક કરે એિી પરમેશ્વરને પ્રાથમના કરંુ છ.ં 
અસ્ત.ુ 

ક લપનતશ્રી ડૉ. અમીબહને ઉપાધ્યાય 
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી, ‘જ્યોવતમમય પડરસર’, 

સરખેજ-ગાધંીનગર હાઈિે, છારોડી, અમદાિાદ 



2 
 

નનદશાન : 
પ્રો. (ડૉ.) અમી ઉપાધ્યાય  સ્કલૂ ઑફ હ્ય નમનનટીઝ ઍન્ડ સોનશયલ સાયન્સીઝ, 

    ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

સુંપાદન : 
ડૉ. યોગેન્ર પારેખ   પ્રોફેસર અને ગ જરાતી નવભાગાધ્યક્ષ 

    ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

ડૉ. હતેલ ગાુંધી   આનસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, ગ જરાતી નવભાગ 

    ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

નવષય સનમનત : 
ડૉ. યોગેન્ર પારેખ   પ્રોફેસર અને ગ જરાતી નવભાગાધ્યક્ષ 

    ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

ડૉ. હતેલ ગાુંધી   આનસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, ગ જરાતી નવભાગ 

    ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

પ્રો. ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય  નવભાગાધ્યક્ષ, ગ જરાતી નવભાગ 

    ગજૂરાત નવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ 

પરામશાન (નવષય) : 
ડૉ. અરનવિંદ ભાુંડારી  પવૂા અધ્યક્ષ, ભાષાનવજ્ઞાન નવભાગ,  

    ગ જરાત ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

લેખન : 
ડૉ. નપિંકી પુંડયા   અધ્યક્ષ, ગ જરાતી નવભાગ 

    એફ.ડી.આર્ટાસ કૉલેજ, જમાલપ ર, અમદાવાદ 

 

પ્રકાશન વષા :    પ્રથમ આવનૃિ : 2020 

 

 

 

પ્રકાશક : કાયાકારી ક લસચચવ, ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

 

સવાાંનધકાર સ રચક્ષત 

 આ પાઠયપસુ્તક ડૉ. બાબાસાહબે આંબડેકર ઓપન યવુનિવસિટીના ઉપક્રમ ે વિદ્યાથીલક્ષી સ્િઅધ્યયન હતેથુી; દૂરિતી 
વશક્ષણના ઉદે્દશન ેકેન્રમા ંરાખી તૈયાર કરિામા ંઆિલે છે. જેના સિામવધકાર સરુચક્ષત છે. આ અભ્યાસ-સામગ્રીનો કોઈપણ સ્િરૂપમા ં
ઉપયોગ કરતા ંપહલેા ંડૉ. બાબાસાહબે આંબડેકર ઓપન યવુનિવસિટીની લચેખત પરિાનગી લેિાની રહેશ.ે 
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ગ જરાતી ભાષાનો ઇનતહાસ 

એકમ : 1           05 

ઐનતહાનસક ભાષાનવજ્ઞાનના પાયાના ખ્યાલો 

એકમ : 2           20 

ભારતીય આયાનો નવકાસ  
એકમ : 3           37 

ગ જરાતી ભાષાનો ઉદટ  ભવ   

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી 
(ગ જરાત સરકાર દ્વારા સ્થાનપત) 

MGT – 02 

એમ. એ. ગ જરાતી 

ગ જરાતી ભાષા 
પરરચય અને અભ્યાસ 
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પાઠયક્રમ પરરચય 

 એમ.એ. પાટમ-1ના અભ્યાસક્રમમા ં‘ગજુરાતી ભાષાપડરચય અને અભ્યાસ’નો આ પાઠયક્રમ ગજુરાતી 

ભાષા વિષયક વશક્ષણ મેળિિાનો ઉપક્રમ છે. આપણ ે જે ભાષા-સાડહત્યનો અભ્યાસ કરીએ છીએ તેમા ં

ભાષા-ઉદ્ભિ-વિકાસ-ભાષાકીય પડરિતમન આડદની સમગ્રલક્ષી જાણકારી અનસુ્નાતક કક્ષાએ અપેચક્ષત છે. આ 

પાઠયક્રમમા ંનીચેના મદુ્દાઓનો અભ્યાસ કરીશુ ં:  

 ભાષા અને ગજુરાતી ભાષા 

 ગજુરાતી ભાષાનો ઇવતહાસ 

 ગજુરાતી ભાષાના અભ્યાસનો ઇવતહાસ 

 ગજુરાતી કોશરચના 

 ગજુરાતી ભાષાવ્યિસ્થા  

 આપણ ેજાણીએ છીએ કે ભાષાનુ ંમાનિજીિનમા ંખબૂ મહત્ત્િનુ ંસ્થાન છે. આપણી સમગ્ર પ્રત્યાયન 

વ્યિસ્થા વિવિધ સકેંતોથી લઈ ચલવપબદ્ધ થયેલી છે. ભાષા દ્વારા માત્ર િાતચીત થતી નથી. સમગ્ર 

માનિસભ્યતાના વિકાસમા,ં હજારો િષમના જ્ઞાનસપંાદનમા ં ભાષાની અનન્ય ભવૂમકાનો શાસ્ત્રીય અભ્યાસ 

કરિાનો આ ઉપક્રમ છે. ગજુરાતી ભાષાના ઉદ્ભિ-વિકાસનો આગિો ઇવતહાસ છે. વનત્ય પડરિતમનશીલ 

સસંારમા ંભાષાના વિકાસનુ,ં પડરિતમનનુ ંઅનોખુ ંક્ષેત્ર છે. આ પાઠયક્રમ આપણી ભાષાપ્રીવતને અભ્યાસપિૂમક 

વિસ્તારિામા ં સહાયક થશે. ભાષાવિજ્ઞાન-કોશવિજ્ઞાનની જાણકારી ભાષાવશક્ષણમા ં ખબૂ જરૂરી છે. 

શબ્દભડંોળની સમદૃ્ધદ્ધ એ ભાષાસમદૃ્ધદ્ધનો પડરચય આપે છે. આ અભ્યાસક્રમમા ંગજુરાતી કોશરચના વિશે પણ 

આપણે આિશ્યક જાણકારી મેળિીશુ.ં ભાષાવિજ્ઞાન વિષય-ક્ષેત્રના ંતજ્જ્ઞો દ્વારા આ અભ્યાસસામગ્રીનુ ંલેખન 

થયુ ં છે. આપની ભાષાચેતનાને પોષક એિા આ શૈક્ષચણક ઉપક્રમને રજૂ કરતા ંઆનદં અનભુિીએ છીએ. 

શભુેચ્છાઓ. 
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એકમ 1 ઐતિહાતિક ભાષાતિજ્ઞાનના પાયાના ખ્યાલો 
1.0 ઉદે્દશ 

1.1 પ્રસ્િાિના 

1.2 ઐતિહાતિક ભાષાતિજ્ઞાનઃ અધ્યયનક્ષેત્ર 

1.2.1. િર્ણનાત્મક ભાષાતિજ્ઞાન 

1.2.2. તલુનાત્મક ભાષાતિજ્ઞાન 

1.2.3. ઐતિહાતિક િર્ગીકરર્ 

1.3 ભાષાઓના પ્રાક-ઇતિહાિની પનુરણચના અને પરસ્પર િબંધં 

1.4. ભાષાપરરિિણન 

 1.4.1 ધ્િતનપરરિિણનઃ 

1.4.1.1 ધ્િતનતિપયણય 

1.4.1.2 ધ્િતનલોપ 

1.4.1.3 િારૂપ્ય 

1.4.1.4 િૈરૂપ્ય 

1.4.1.5 િર્ાણર્ગમ (સ્િર અને વ્યજંન ધ્િતન) 

 1.4.2  કોશ પરરિિણનઃ 

1.4.2.1 ધ્િતનપરરિિણન 

1.4.2.2 િામાજજક પરરિિણન 

1.2.4.2.3 શબ્દનુ ંઆદાન-પ્રદાન 

1.4.2.4 નિા શબ્દોનુ ંઘડિર 

1.4.3  અર્ણપરરિિણન: 

1.4.3.1 અર્ણિકંોચ 

1.4.3.2 અર્ણતિસ્િાર 

1.4.3.3 અર્ોત્કષણ 

1.4.3.4 અર્ોપકષણ 

1.4.3.5 અન્ય અર્ણપરરિિણન પ્રરિયા   

1.5 િારાશં 

1.6  િમારી પ્રર્ગતિ ચકાિો 
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1.0 ઉદે્દશઃ 

આ એકમમા ં િમ ે ઐતિહાતિક ભાષાતિજ્ઞાન તિશે મારહિી મેળિશો. આ 

એકમમા ંિમે જાર્શો કે ઐતિહાતિક ભાષાતિજ્ઞાનમા ંઅન્ય કઈ અધ્યયન પદ્ધતિ 

ઉપયોર્ગી િાબબિ ર્ાય છે. આ એકમમા ંિમે ભાષાિર્ગીકરર્ પર્ તિશે મારહિી 

મેળિશો.  

જ્યારે એક ભાષાના ધ્િતન, શબ્દ કે અર્ણ જેિા તિતિધ ઘટકોમા ંપરરિિણન 

આિે છે ત્યારે એક ભાષામારં્ી બીજી ભાષા તિકિે છે. એક ભાષામારં્ી અન્ય ભાષાનો 

ઉદ્ભિ ર્િો અને િનેા તિકાિના તિતિધ િબક્કા બાદ િળી, િેમારં્ી અન્ય ભાષાઓનો 

ઉદ્ભિ ર્િો – આ ઐતિહાતિક પરંપરા તિતિધ પરરિિણનોને કારર્ ે છે. િમે આ 

પરરિિણનો તિશે પરરચયાત્મક મારહિી મેળિશો. 

1.1 પ્રસ્િાિનાઃ 

િર તિબલયમ જોન્િે અઢારમી િદી – ઇ.િ. 1784મા ંકલકત્તામા ંએતશયારટક 

િોિાયટીની સ્ર્ાપના કરી. િેમર્ે ઇ.િ.1786મા ંઅતધિેશનના પ્રમખુપદેર્ી િેમના 

અભ્યાિના આધારે જર્ાવ્્ુ ંકે ગ્રીક, લેરટન અને િસં્કૃિ ભાષા િચ્ચે િામ્ય છે. આ 

િામ્ય આદાન-પ્રદાનનુ ંકે આકસ્સ્મક નર્ી. દુતનયાની અનેક ભાષાઓના ંમળૂ કોઈ 

એક જ ભાષામા ંરહલેા ંછે. - અને પરરર્ામે ભાષાને જોિાની - ભાષાના અધ્યયનની 

નિી રદશા ખલુી. 

18-19મી િદી દરતમયાન ભાષાના અભ્યાિને િધ ુ ને િધ ુ િૈજ્ઞાતનક 

અબભર્ગમર્ી સદૃુઢ કરિાનુ ંશરૂ ર્્ુ.ં એમા ંમોટો ફાળો ફરદિનાદં દી િોસ્્રૂ નામના 

તિદ્વાને આપ્યો. એમર્ે ભાષા અંર્ગે બે ખ્યાલો આપ્યાઃ (1) એકકાબલક અભ્યાિ 

(Sncronic) અને કાલિતમક (Diachronic) અભ્યાિ. (ભાષાનો અભ્યાિ કાળના કોઈ 

એક િમયનો હોય અર્િા બે કે િધ ુકાલિમે આિિા એક ભાષાના પરરિિણનનો 

અભ્યાિ.), 2) ભાષા િપરાશ (Parole), અને ભાષા-વ્યિસ્ર્ા (Langue). િોસ્્રૂ 

પહલેા ંભાષાનો કાલિતમક અભ્યાિ કેન્રસ્ર્ાને હિો. અર્ાણત,્ એ િમયે ઐતિહાતિક 

દૃષ્ટટકોર્ર્ી ભાષાનો અભ્યાિ ર્િા લાગ્યો હિો. 

િિણમાન ભાષાઓન ેઆધારે િેની પહલેાનંી ભાષા, જનની ભાષાન ેશોધિી 

કે િેની પનુરણચના કરિી, િેમના પરસ્પર િબંધંોનો અભ્યાિ કરીને િેને ભાષાકુળમા ં

ર્ગોઠિિી – િર્ગેરે બાબિો ભાષાના અભ્યાિના કેન્રમા ં હિી. આ ભાષાઓના 

અભ્યાિ અઘરા એટલા માટે હિા કે પ્રમાર્મા ંપરુાિારૂપ કહી શકાય િેિી લેબખિ 

ભાષાિામગ્રી ખબૂ ઓછી હિી. જે હિી, િેનુ ંબલપ્યિંરર્ કરી શકાવુ,ં ભાષાના ઘટકોન ે
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ઓળખી શકાિા – ઘર્ો િારકિક, તિર્ગિપરૂ્ણ અભ્યાિ અપેબક્ષિ હિો. અનેક અધરૂી 

બાબિો ખોટી રદશામા ંદોરી જિી. ભાષાની ઐતિહાતિકિા અભ્યાિના કેન્રમા ંહોિાર્ી 

ભાષાતિજ્ઞાનની આ શાખા ઐતિહાતિક ભાષાતિજ્ઞાન િરીકે ઓળખાય છે.  

ભાષાઓના તલુનાત્મક અભ્યાિ પર્ ર્યા. ઐતિહાતિક ભાષાતિજ્ઞાનના 

અભ્યાિના આરંભકાળે મહદંશે ભારિ-્રુોપીય ભાષાકુળનો અભ્યાિ મહત્ત્િનો 

બની રહ્યો. અન ેજ્યા ંઆધાર મળ્યા, કડીરૂપ ભાષા મળી ત્યા ંભાષાઓનુ ં તિતિધ 

આનિુતંશક – પારરિારરક ભાષાકુળોમા ંિર્ગીકરર્ ર્તુ ંર્ગ્ુ.ં  

1.2 ઐતિહાતિક ભાષાતિજ્ઞાનઃ અધ્યયનક્ષેત્ર 

ભાષાશાસ્ત્રીઓએ િત્કાલીન તિતિધ ભાષાઓનો િર્ણનાત્મક અભ્યાિ કયો, 

જે-િે ભાષાના ઘટકોનો તલુનાત્મક અભ્યાિ કરિામા ંઆવ્યો. ભાષાની તિકાિની 

ખટૂિી કડીઓ શોધિાની કોતશશ કરિામા ંઆિી. આ અધ્યયનક્ષેત્રોને િમજીએ. 

1.2.1. િર્ણનાત્મક ભાષાતિજ્ઞાનઃ 

કોઈ એક ચોક્કિ િમયર્ગાળાના ભાષાસ્િરૂપના તિતિધ ઘટકોનો અભ્યાિ 

કરીને િેનુ ંયર્ાિર્ િર્ણન કરનાર અધ્યયન પદ્ધતિને િર્ણનાત્મક ભાષાતિજ્ઞાન કહ ે

છે. િેમા ંકોઈ તિશેષ ભાષા – ચોક્કિ ભાષાનુ ંિર્ણન કરિામા ંઆિે છે. િેમા ંિે 

ભાષાના ધ્િતન, િેની રચનાઓ, માન્ય ર્ગર્ાિા ં – બોલચાલના ં ર્ગર્ાિા ં રૂપોનો 

અભ્યાિ કરિામા ંઆિ ેછે. 

િર્ણનાત્મક ભાષાતિજ્ઞાનની નોંધપાત્ર બાબિ એ છે કે િે ભાષાનુ,ં િેની 

તિતિધ વ્યિસ્ર્ાઓનુ ંયર્ાિર્ તનરૂપર્ કરે છે. િે યોગ્ય છે કે અયોગ્ય, શદુ્ધ છે કે 

અશદુ્ધ – આરદની ચચાણઓ નર્ી કરત ુ.ં જેમકે, માન્ય ગજુરાિીમા ંકમણબર્ પ્રયોર્ગમા ં

‘દાદાર્ી િચંા્ુ’ં કહિેાય છે. પર્ િૌરાટરી બોલીમા ં‘દાદાર્ી િચંાણુ’ં – કહિેાય છે. 

અહીં કયો પ્રયોર્ગ િાચો કે કયો પ્રયોર્ગ ખોટો – િેની ચચાણ િર્ણનાત્મક ભાષાતિજ્ઞાન 

નહીં કરે. િે માત્ર ભાષાપ્રયોર્ગનુ ંિર્ણન કરશે. 

અર્ાણત,્ જે િ ેચોક્કિ કાળના, ચોક્કિ ભાષાસ્િરૂપનુ ંયર્ાિર્ િર્ણન કરનાર 

ભાષાતિજ્ઞાન એટલ ેિર્ણનાત્મક ભાષાતિજ્ઞાન. 

1.2.2. તલુનાત્મક ભાષાતિજ્ઞાનઃ 

તલુના માટે બ ેબાબિોનુ ંહોવુ ંજરૂરી છે. એકર્ી િધ ુભાષાના ધ્િતન, શબ્દ, 

પદ, િાક્ય આરદ વ્િયસ્ર્ાઓની તલુના કરિામા ંઆિે અને િેને આધારે ભાષાનો 

અભ્યાિ કરિામા ંઆિે ત્યારે િે તલુનાત્મક ભષાતિજ્ઞાનના અધ્યયનક્ષેત્રનો રહસ્િો 

બને છે. 
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જ્યારે બે ભાષાની તલુના કરિામા ંઆિે ત્યારે મહત્ત્િની બાબિ એ છે કે 

આ બ ેભાષા કોઈ એક જ કાળની છે, કે બે જુદા કાળની? જો એક જ િમયકાળની બ ે

ભાષાઓની વ્યિસ્ર્ાઓની તલુના કરિામા ંઆિે િો બે ભાષા િચ્ચેના િામ્ય-

િૈષમ્ય િારિી શકાય છે. પર્ જો બે જુદા િમયકાળની ભાષા હોય િો િેમની 

તલુના દ્વારા િે એક કુળની છે કે કેમ, િેમની િચ્ચ ેકોઈ પારરિારરક િબંધં છે કે કેમ 

– િે િપાિી શકાય છે. આ પ્રકારની તલુના ઐતિહાતિક અભ્યાિ માટે ઉપકારક 

નીિડે છે. 

િર તિબલયમ જોન્િે ગ્રીક, લરેટન અને િસં્કૃિ ભાષાની કોઈ એક જ જનની 

ભાષા હોિી જોઈએ – નુ ં જે અનમુાન ક્ુું હત ુ,ં િનેી પાછળ આ ભાષાઓના 

તલુનાત્મક અભ્યાિની મારહિી હિી. એટલુ ંજ નહીં, જે કડીરૂપ મારહિી પ્રાપ્ય ન 

ર્ઈ, િે અંર્ગે ઉપલબ્ધ મારહિીને આધારે પનુરણચના કરિામા ંઆિી. જનની ભાષાનુ ં

સ્િરૂપ કેવુ ંહશે, િેની તનધાણરર્ા તલુનાત્મક ભાષાઅભ્યાિને આધારે કરિામા ંઆિી.  

તલુનાત્મક ભાષાઅભ્યાિના આરંભકાળે ભાષાઓ િચ્ચેના ઐતિહાતિક િબંધં 

પ્રસ્ર્ાતપિ કરિાનો ઉદે્દશ મખુ્ય હિો. િિણમાનમા ંજે ભાષાસ્િરૂપ પ્રયોજાય છે, િ ે

ભિૂકાળમા ંકેિી રીિે પ્રયોજાતુ ંહશે? એ ભાષાઘટકમા ંકેિા ંપરરિિણન આવ્યા ંહશ?ે 

કેિી રીિે તિકાિ િધાયો હશે? એ બન્ને ભાષાસ્િરૂપ િચ્ચે કેિો િબંધં હશે? – િર્ગરેે 

જેિી જજજ્ઞાિાને કારર્ે આ શાખા ઉદ્ભિી છે. 

તલુનાત્મક અભ્યાિનો મખુ્ય ઉદે્દશ પ્રાચીન ભાષાઓની પનુરચણના કરિાનો 

હિો. ભાષાઓ િચ્ચે િબંધં બે પ્રકારે િબંધં શક્ય છેઃ અ) આનિુતંશક િામ્ય બ) 

ભાષાકીય આદાન-પ્રદાન. તલુનાત્મક ભાષાતિજ્ઞાનના ંિત્કાલીન લક્ષ્ય ભાષાકુળને 

ઓળખિા, ભાષાઓનો િેમના કુળ િારે્નો િબંધં પ્રસ્ર્ાતપિ કરિો, પ્રાચીન 

ભાષાઓનુ ં પનુતનિમાર્ કરવુ ં અને પ્રાચીન ભાષાઓમારં્ી અિાણચીન ભાષાઓના 

ઉદ્ભિ અને તિકાિનો અભ્યાિ કરિો – આરદ હિા.ં 

તલુનાત્મક ભાષાઅભ્યાિને કારર્ે ભાષાશાસ્ત્રીઓ દુતનયાની અનેક 

ભાષાઓને મયાણરદિ ભાષાકુળોમા ં િર્ગીકૃિ કરી શક્યા. આ િર્ગીકરર્ માટે બ ે

પદ્ધતિર્ી અભ્યાિ ર્યો. (1) આનિુતંશક વકૃ્ષ તિદ્ધાિં (2) લહરે તિદ્ધાિં.  

આનિુતંશક વકૃ્ષ તિદ્ધાિંઃ ભાષાઓનો તલુનાત્મક અભ્યાિ કરિા,ં િેના ં

િામ્ય-િૈષમ્ય િપાિિા ંભાષાના એક સ્િરૂપમારં્ી બીજી ભાષાનુ ં સ્િરૂપ તિકસ્્ુ ં

હોિાના પરુાિા મળિા ંપ્રાચીન ભાષાને જનની ભાષા અને િેમારં્ી તિકતિિ ભાષાને 

જન્ય ભાષા િરીકે ઓળખિામા ંઆિે છે. જન્ય ભાષાન ેિમાિંર અન્ય ભાષા હોય 
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િો િેને ભબર્ગની ભાષા િરીકે ઓળખિામા ંઆિ ેછે. જેમકે, અપભ્રશં અને ગજુરાિીમા ં

અપભ્રશંને જનની ભાષા અને ગજુરાિીને જન્ય ભાષા િરીકે ઓળખાય છે. િે જ 

િમયની રાજસ્ર્ાનીને ગજુરાિી ભાષાની ભબર્ગની ભાષા િરીકે િર્ણિિામા ંઆિે છે. 

લહરે તિદ્ધાિંઃ ભાષાઓનો તલુનાત્મક અભ્યાિ કરિા,ં િેના ંિામ્ય-િૈષમ્ય 

િપાિિા ં ખ્યાલ આિે કે કોઈ એક ભાષાર્ી પ્રભાતિિ અન્ય ભાષા પરરિિણન 

સ્િીકારે, જેમ પાર્ીમા ંકોઈ પથ્ર્ર ફેંકિામા ંઆિે અને િેનાર્ી લહરેો ઉત્પન્ન ર્ાય 

અને િેના ંિત ુણળો તિસ્િરિા ંજાય, િેમ ભાષાપરરિિણનનુ ંએક િલય અન્ય િલયને 

પ્રભાતિિ કરે અને ભાષામા ંપરરિિણન આિે. જેમકે, સરુિી બોલીતિસ્િારની એક 

િરફ ગજુરાિી ભાષાતિસ્િાર અને બીજી િરફ કોંકર્ી – મરાઠી ભાષાતિસ્િાર હોિાને 

કારર્ે િે ગજુરાિી ભાષાની બોલી હોિા છિા ં િેના પર મરાઠી ભાષાનો પ્રભાિ 

સ્પટટપર્ે જોઈ શકાય છે. આિા િલયાત્મક પરરિિણન પાછળ ભાષાતિદ્ 

લહરેતિદ્ધાિંને આધારે અભ્યાિ કરે છે. 

1.2.3. ઐતિહાતિક િર્ગીકરર્ઃ 

તિતિધ ભાષાઓની તલુના કરિામા ંઆિે ત્યારે કેટલીક ભાષાઓ િચ્ચ ે

બધંારર્ર્ગિ િામ્ય જોિા મળે છે, જેના કારર્ે િેમની િચ્ચે પારરિારરક કે આનિુતંશક 

િમાનિા જોિા મળે છે. િો કેટલીક ભાષા િચ્ચ ેઆકસ્સ્મક િામ્ય જોિા મળે છે, જે 

બે ભાષાિમાજ િચ્ચનેા િામાજજક િાસં્કૃતિક આદાન-પ્રદાનનો તનદેશ કરે છે. િો 

કેટલીક ભાષાઓ િચ્ચે આિી કોઈ િામ્યિા જોિા મળિી નર્ી. જેમકે, રહન્દી, 

બરં્ગાળી, મરાઠી, ગજુરાિી કે રાજસ્ર્ાની ભાષા િચ્ચે આનિુતંશક િામ્યિા જોિા મળે 

છે. પર્ આ ભાષાઓની િતમલ, િેલગુ,ુ કન્નડ જેિી ભાષાઓ િાર્ે કેટલાક શબ્દોન ે

બાદ કરિા ંકોઈ વ્યિસ્ર્ાર્ગિ િામ્ય જોિા મળતુ ંનર્ી. 

જ્યારે ભાષાઓનો તલુનાત્મક અભ્યાિ કયાણ બાદ િિણમાનરૂપર્ી માડંીને 

િેના જનકસ્િરૂપ મળૂ રૂપ સધુી પહોંચિાની અર્િા જનકભાષાસ્િરૂપર્ી માડંીને 

િેના ંતિતિધ િબક્કાના પરરિિણનનોને િારિિા ંજઈને િિણમાન ભાષાસ્િરૂપ સધુી 

પહોંચનાર ભાષાશાસ્ત્રન ેઐતિહાતિક ભાષાતિજ્ઞાન કહ ેછે.  

ઐતિહાતિક ભાષાતિજ્ઞાનના અભ્યાિ અંિર્ગણિ ભાષાસ્િરૂપોનુ ંઅધ્યયન – 

તિશ્લેષર્ કરીને િિણમાન સ્િરૂપ િર્ા લપુ્િ ર્યેલ ભાષાસ્િરૂપના ંલક્ષર્, ધ્િતનઓ, 

શબ્દભડંોળ, િાક્યરચના આરદની તલુના કરિામા ંઆિે છે. િેન ેઆધારે ભાષાના 

તિકાિને સ્પટટ કરિામા ંઆિે છે. લેબખિ પરુાિા ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે આ અધ્યયન 

િરળિાર્ી ર્ઈ શકે છે. પર્ જ્યા ંલેબખિ પરુાિા – િામગ્રી ઉપલબ્ધ નર્ી, ત્યા ં
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અન્ય િામગ્રીને આધારે લપુ્િ ઘટક-િામગ્રીનુ ંઅનમુાન કરિામા ંઆિે છે અર્િા 

પનુતનિધારર્ કરિામા ંઆિે છે. ભાષાતિજ્ઞાનીઓએ જમેતનક, ઇટેબલક, કૈષ્ટટક, ગ્રીક, 

બાટટો-સ્લાિેતનક, આટબેતનયન, આમેતનયન, ભારિ-ઇરાની આરદ ભાષાઓ(કુળ)ની 

તલુના કરીને 5000 િષણ પહલેાનંી આરદમ ભારિ-્રુોપીય ભાષાનુ ંપનુતનિધારર્ 

ક્ુું છે. 

1.3 ભાષાઓના પ્રાક-ઇતિહાિની પનુરણચના અને પરસ્પર િબંધં 

ઐતિહાતિક ભાષાતિજ્ઞાનમા ંલપુ્િ ઘટકિામગ્રીનુ ંપનુતનિધારર્ કે પનુરણચના 

કરિાનુ ંતિશેષ મહત્ત્િ છે. આ માટે ભાષાની આંિરરક પનુરણચના િર્ા તલુનાત્મક 

પનુરણચનાનો પ્રયોર્ગ કરિામા ંઆિે છે.  

જ્યારે કોઈ ભાષાના િિણમાન રૂપોને આધારે એના પ્રાચીન રૂપોની પનુઃ 

રચના કરિામા ંઆિે છે ત્યારે િેને આંિરરક પનુરણચના કહિેામા ંઆિે છે. આ 

પદ્ધતિમા ંએક જ ભાષાના જુદા જુદા રૂપોની તલુના કરિામા ંઆિે છે. અને આ રૂપો 

એક જ રૂપસ્રોિમારં્ી અર્િા એક જ રૂપઘટકમારં્ી પરરિિણન પામીને તિકસ્યા છે, 

િેવુ ંમાનીને અભ્યાિ કરિામા ંઆિે છે. જેમકે, ગજુરાિી ભાષામા ં‘િાછડુ’ં, ‘િાછરડુ’ં, 

‘િછેરો’ શબ્દના મળૂ િસં્કૃિ ‘वत्स > वच्छ-’મા ંજોિા મળે છે. 

જ્યારે જુદી જુદી ભાષાઓના િમાન અર્ણ ધરાિિા શબ્દોની તલુના કરીને 

િેમના પ્રાચીન રૂપોની પનુઃ રચના કરિામા ંઆિે ત્યારે િેને તલુનાત્મક પનુરણચના 

કહિેામા ંઆિે છે. આ પદ્ધતિમા ંજે ભાષાઓ કોઈ એક જનનીભાષામારં્ી તિકિી 

હોિાનો ખ્યાલ આિે, એ ભાષાના રૂપોની તલુના કરિામા ંઆિે છે. જેમકે, ભોર્ગીલાલ 

િાડેંિરા િેમના ‘શબ્દ અન ેઅર્ણ’મા ંનોંધ ેછે કે ‘િ.ં प्रतोलि મારં્ી प નો લોપ ર્િા,ં 

િર્ા મળૂ શબ્દનુ ંસ્ત્રીબલિંર્ગમારં્ી પુલંટલિંર્ગમા ંપરરિિણન ર્િા ંગજુરાિી શબ્દ ‘ટોટલો’ 

(બારર્ાની બન્ને બાજુ ઉપરનુ ંલાકડુ)ં ર્યો; બરં્ગાળીમા ં‘મહોટલા’ના અર્ણનો ‘િોલા’ 

શબ્દ છે એની પર્ વ્્તુ્પતત્ત આ છે. ... એક જ મળૂ શબ્દના ંઆ બે બભન્ન રૂપો મળિા 

ર્ગર્ી શકાય એિા અર્ણમા ંબે ભબર્ગનીભાષાઓમા ંપ્રચબલિ છે.’ આ રીિે, અભ્યાિ 

ર્િો હોય િેિા બ ેજુદી ભાષાના શબ્દોની તલુના કરિા ંબને્ન શબ્દોના પ્રાચીન રૂપ 

મળે ત્યારે અતધકૃિ રીિે જનની ભાષા િારે્ િબંધં જોડી શકાય. પરંત ુએક જ કુળની 

બે ભબર્ગની ભાષાના િમાન લાર્ગિા શબ્દોનુ ં પ્રાચીન રૂપ ન મળે ત્યારે એની 

પનુરણચના કરિામા ંઆિે છે. આ પ્રકારની તલુનાત્મક પનુરણચનાના આધારે ભારિીય 

આયણ ભાષાઓનો અભ્યાિ કરિામા ંઆવ્યો છે. જૂની ગજુરાિીના ‘દારહર્’, રહન્દી 



 11 

ભાષાના ‘દારહના’ અને બરં્ગાળી ભાષાના ‘ડાન’ શબ્દના મળૂ િસં્કૃિ શબ્દના ‘दक्षिण’ 

શબ્દમા ંછે. 

આ પ્રકારના અભ્યાિના ંિારર્ો આનિુતંશક વકૃ્ષતિદ્ધાિંને આધારે રજૂ ર્ાય 

છે. 

1.4 ભાષાપરરિિણનઃ 

એક ભાષામારં્ી બીજી ભાષા ઉદ્ભિી શકે છે િેનુ ં કારર્ ભાષામા ં રહલેી 

પરરિિણનશીલિા છે. ભાષાતિદ્ ભાષાતિકાિની આ પ્રરિયામા ં તિતિધ 

ધ્િતનપરરિિણનો, શબ્દપરરિિણન, વ્યિસ્ર્ાર્ગિ પરરિિણનોનો અભ્યાિ કરે છે. િેર્ી 

ભાષામા ંઆિિા ંપરરિિણન ઐતિહાતિક ભાષાતિજ્ઞાનનુ ંમહત્ત્િનુ ંઅધ્યયનક્ષેત્ર છે. 

1.4.1  ધ્વનિપરિવર્તિઃ 

ધ્િતનપરરિિણન બ ે પ્રકારના હોઈ શકે. (1) ભાષાની મળૂ ધ્િતનવ્યિસ્ર્ા 

પૈકીના ધ્િતનઓ – ધ્િતનઘટકો-મા ંકોઈ ધ્િતન લોપ પામે અર્િા ઉમેરાય. જેમકે, 

ગજુરાિી ભાષાના તિકાિના બીજા િબક્કા દરતમયાન ‘ળ’ ધ્િતનઘટક નિો ઉમેરાયો, 

જે તશટટ િસં્કૃિ, પ્રાકૃિ કે અપભ્રશં ભાષાની ધ્િતનવ્યિસ્ર્ાનો િભ્ય ન હિો. (2) 

ધ્િતનશે્રર્ીમા ંધ્િતનમા ંપરરિિણન આિવુ.ં આ પરરિિણન તિતિધ પ્રકારના ંહોઈ શકે. 

ધ્િતનશ્રેર્ી પૈકીનો ધ્િતન લોપ પામ,ે શ્રરે્ીમા ંસ્ર્ાન બદલાય, િર્ગેરે. આ પ્રકાર નીચ ે

મજુબ જોઈ શકાય. 

1. 4.1.1 ધ્િતનતિપયણયઃ (ધ્િતનવ્યત્યય, Metathesis) 

તિપયાણિ એટલે ઊલટપલૂટ ર્વુ ંિે. મળૂ ધ્િતનશ્રેર્ીમા ંજે િમમા ંધ્િતનઓ 

હોય, િેનો િમ બદલાિો. જેમકે, नारिकेि  પરર્ી આિલે ‘નારરયેળ  > નાબળયેર’. 

ગજુરાિી ભાષામા ંઆ બને્ન રૂપો પ્રચબલિ છે. અન્ય ઉદાહરર્ જોઈએ િોઃ 

बिडालिका  > બબલાડી  

(અહીં ‘ડ’ અને ‘લ’ ધ્િતનનો તિપયાણિ ર્યો છે.) 

િારાર્િી  > બનારિ  

(‘િ’નો ‘બ’ િર્ા ‘ર્’નો ‘ન’ ર્યો છે. અને ‘ર’ અને ‘ન’ ધ્િતનનો તિપયાણિ)  

1.4.1.2 ધ્િતનલોપઃ (િર્ણલોપ, Haplology) 

ધ્િતનશ્રેર્ીમારં્ી સ્િરધ્િતન કે વ્યજંનધ્િતન લોપ પામે િનેે ધ્િતનલોપ કહ ેછે. જેમકે,  

सूचिका  > सूईआ  > િોય –  

આ શબ્દના પરરિિણનમા ં િસં્કૃિમારં્ી પ્રાકૃિ ભાષામા ં પ્રિેશિા ‘ચ’ અન ે ‘ક’ 

ધ્િતનનો લોપ ર્યો છે. અન્ય ઉદાહરર્ જોઈએ િોઃ 
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(अिण्य >) अिण्ण ु> રણ્ણ ુ– રાન  

(પ્રાકૃિ-અપ.મારં્ી ગજુરાિીમા ંઆિિા શબ્દારંભે આિિા સ્િર ‘અ’નો લોપ) 

हृदयकम ् > हिअयअउ  (> હૈ્ુ)ં  

(િસં્કૃિમારં્ી પ્રાકૃિ-અપ. દરતમયાન સ્િરમધ્યિિી વ્યજંન ‘દ’, ‘ક’ -નો લોપ) 

1.4.1.3 િારૂપ્યઃ (િમીકરર્, Assimilation) 

કોઈ એક ધ્િતનશે્રર્ીમા ંબે ધ્િતન જુદા િર્ગણના હોય, િ ેિમાન િર્ગણના ર્ાય 

િો િેને િારુપ્ય કહ ેછે. િમાન િર્ગણ એટલ ેઉચ્ચારર્ િમયના સ્ર્ાન કે પ્રયાિનુ ં

િમાન હોવુ.ં અર્ાણત,્ કોઈ એક ધ્િતનશે્રર્ીમા ંબે જુદા િર્ગણના ધ્િતન હોય – એટલકેે 

એક ધ્િતન અઘોષ અન ેએક ધ્િતન ઘોષ હોય, એક ધ્િતન અટપપ્રાર્ અન ેએક ધ્િતન 

મહાપ્રાર્ હોય,  એક ધ્િતન કંઠય અને એક ધ્િતન િાલવ્ય – દંત્ય – મધૂણન્ય ... હોય 

– િેમારં્ી એક િર્ગણના ર્ાય. એટલેકે કા ંિો બન્ને ધ્િતન ઘોષ અર્િા અઘોષ ર્ાય, 

બન્ને ધ્િતન કા િો અટપપ્રાર્ કે મહાપ્રાર્ ર્ાય, બન્ને ધ્િતન કંઠય ર્ાય અર્િા અન્ય 

પ્રયત્નના ર્ાય. જેમકે िक्र  > िक्क (> ચાક) -મા ં‘िक्र’ શબ્દમા ંઆિેલ જોડાક્ષર 

‘क्र’મા ંઅનિુમે ‘ક્’ અને ‘ર્’ ધ્િતન છે. જેમા ં‘ક’ ધ્િતન કંઠયસ્પશણ વ્યજંન છે અન ે‘ર’ 

પ્રકંપી ધ્િતન છે. બન્ન ેધ્િતન જુદા િર્ગણના છે. પરંત ુપરરિિણન દરતમયાન બને્ન કંઠય 

સ્પશણ વ્યજંન ર્યા છે. અર્ાણત,્ અહીં િારૂપ્યની પ્રરિયા ર્ઈ છે. અન્ય ઉદાહરર્ 

જોઈએ િો – 

दगु्धम ् > दधु्धउ  (> દૂધ)  

(જોડાક્ષર ‘ग्ध’મા ં ‘ર્ગ’ અટપપ્રાર્ અન ે‘ध’ – મહાપ્રાર્ િર્ગણના ધ્િતન છે. િમેારં્ી 

બન્ને મહાપ્રાર્ િર્ગણના ધ્િતન ર્િા ંપ્રાકૃિ-અપભ્રશંમા ં‘ध्ध’ ધ્િતનપરરિિણન) 

 हिन्दोळउ > રહિંડોળો 

(દંત્ય ધ્િતન ‘द’ િાર્ ેમધૂણન્ય ધ્િતન ‘ळ’ આિિા ંદંત્ય ‘द’ ધ્િતનનુ ંમધૂણન્ય ધ્િતન 

‘ड’મા ંપરરિિણન) 

1.4.1.4 િૈરુપ્યઃ (િૈષમ્યીકરર્, Dissimilation) 

કોઈ એક ધ્િતનશ્રેર્ીમા ંબે ધ્િતન એક જ િર્ગણના – િમાન િર્ગણના હોય, િ ે

અિમાન િર્ગણના ર્ાય િો િેને િૈરુપ્ય કહ ેછે. અર્ાણત,્ કોઈ એક ધ્િતનશ્રરે્ીમા ંિમાન 

િર્ગણના બે ધ્િતન હોય – એટલેકે બન્ને ધ્િતન ઘોષ અર્િા અઘોષ હોય, બન્ને ધ્િતન 

કા ં િો અટપપ્રાર્ કે મહાપ્રાર્ હોય, બન્ને ધ્િતન કંઠય, િાલવ્ય, િઘંષી કે અન્ય 

પ્રયત્નના હોય. િેમારં્ી એક ધ્િતન અઘોષ અને અન્ય ધ્િતન ઘોષ ર્ાય, એક ધ્િતન 

અટપપ્રાર્ અન ેઅન્ય ધ્િતન મહાપ્રાર્ ર્ાય,  બન્ને ધ્િતન કંઠય - િાલવ્ય – દંત્ય – 
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મધૂણન્ય - િઘંષી ... આરદ િર્ગણના હોય હોય – િેમારં્ી અિમાન િર્ગણના ર્ાય. જેમકે 

બટાટા  > બટાકા  -મા ં‘બટાટા’ શબ્દમા ંઆિેલ બે ધ્િતન ‘ટ’ મધૂણન્ય સ્પશણ વ્યજંન 

છે. બને્ન ધ્િતન એક જ િર્ગણના છે. પરંત ુપરરિિણન દરતમયાન બીજો ધ્િતન કંઠય 

સ્પશણ વ્યજંન ર્યો છે. અર્ાણત,્ અહીં િૈરૂપ્યની પ્રરિયા ર્ઈ છે. અન્ય ઉદાહરર્ જોઈએ 

િો – 

(जामातकृम ्>) जामाईउ > જમાઈ 

(પ્રાકૃિ-અપભ્રશંમા ંપ્રર્મ અક્ષર ‘जा’ અને બીજો અક્ષર ‘मा’ બન્ન ે ‘આ’ 

સ્િર ધરાિે છે. પરરિિણન દરતમયાન પ્રર્મ અક્ષર ‘जा’ નુ ંગજુરાિીમા ંમા ં

‘ज’ ધ્િતનપરરિિણન.) 

1.4.1.5 િર્ાણર્ગમ (િર્ોપજન) [સ્િર આર્ગમ – Anaptyxis, િર્ણ – વ્યજંન આર્ગમ 

– Prothesis ] 

જ્યારે તિકાિપ્રરિયા દરતમયાન ધ્િતનશ્રેર્ીમા ંસ્િર કે વ્યજંન ઉમેરાય ત્યારે 

િેને ‘આર્ગમ’, ‘પ્રક્ષેપ’, ‘ઉપજન’ આરદ પ્રરિયાનામર્ી ઓળખિામા ંઆિ ેછે. જ્યારે 

ધ્િતનશ્રેર્ીમા ંસ્િર ઉમેરાય ત્યારે િેને સ્િરભસ્તિ, સ્િરપ્રક્ષેપ કે સ્િરાર્ગમ િરીકે પર્ 

ઓળખ ેછે. જેમકે,  

भक्त > ભર્ગિ,  

धमम > ધરમ 

ધ્િતનશ્રેર્ીમા ંવ્યજંન પર્ ઉમેરાય છે. જેમકે, 

कोहि > કરોડ,  

शाप > શ્રાપ  

वत्स > वच्छ > वच्छडउ > િાછડુ ં

ઉપરના ંઉદાહરર્મા ં ‘અ’ સ્િરનો અને ‘ર’, ‘ડ’ વ્યજંનનો ઉમેરો – આર્ગમ જોઈ 

શકાય છે. 

આમ, ભાષામા ંતિતિધ પ્રકારે ધ્િતનપરરિિણન ર્ાય છે. 

1.4.2 શબ્દપરિવર્તિ – કોશપરિવર્તિઃ 

ભાષા િિિ પરરિિણનશીલ છે. િે બાબિ ભાષાના શબ્દભડંોળમા ં

િરળિાર્ી પ્રત્યક્ષ ર્ાય છે. અનેક શબ્દ એિા હોય છે કે જે કેટલાકં િષણ પહલેા ં

િહજ માત્રામા ંબોલાિા હોય અને િિણમાન િમયમા ંિનેો પ્રયોર્ગ ઘટી ર્ગયો હોય કે 

લપુ્િ ર્ઈ ર્ગયો હોય. િો િળી, અનેક શબ્દો એિા હોય છે કે જુદા જુદા કારર્ોિર 
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ભાષામા ં ઉમેરાયા હોય. શબ્દભડંોળમા ંપરરિિણનના ંમખુ્ય પરરબળો નીચ ેમજુબ 

જોઈ શકાયઃ 

1.4.2.1 ધ્િતનપરરિિણનઃ 

શબ્દભડંોળમા ંપરરિિણન લાિનાર મહત્ત્િનુ ંપરરબળ એટલે ધ્િતનપરરિિણન.   

પ્રાકૃિ-અપભ્રશંના શબ્દોમા ં ધ્િતનપરરિિણન આિિાને કારર્ે ગજુરાિી ભાષાના 

શબ્દો ઉદ્ભવ્યા છે. ઉદાહરર્ રૂપે શરીરના અંર્ગો માટે િપરાિા શબ્દો જોઈ શકાયઃ 

मस्तकः > मत्थअउ > માથુ ં

कणम > कन्न > કાન 

अक्षि > अक्क्ि > આંખ 

दन्त > દાિં 

ओष्ठ > ओठ्ठ > હોઠ 

1.4.2.2 િામાજજક પરરિિણનઃ 

િમાજના રીિ-રરિાજ, જીિનવ્યિહાર આરદમા ંપરરિિણન આિિા ંશબ્દભડંોળમા ં

પર્ પરરિિણન આિે છે. જૂના રરિાજો કે વ્યિહાર િાર્ ેિકંળાયેલા શબ્દોનો િપરાશ 

ઘટે છે, અન ેધીમ ેધીમે લોપ ર્ાય છે. એ જ રીિે નિા રરિાજ કે વ્યિહાર િાર્ ે

નિા શબ્દો ઉમેરાય છે.  

જેમકે, પહલેાનંા ‘ઘર’ની રચના અલર્ગ હિી. િો િેના માટેના શબ્દો પર્ અલર્ગ 

હિા. જેમકે,  

મોભ   (છાપરાના ટેકારૂપ મખુ્ય આડુ ંલાકડુ)ં 

મોભારર્ુ ં (મોભ ઉપર ઢાકંિાનુ ંમોટંુ નબળ્ુ)ં 

નેિ  (નબળ્ુ ં (૨) છાપરાના છેડા ઉપરના ંનબળયા,ં જેમારં્ી પાર્ી બહાર 

પડે છે િે) 

આડિર (પાર્ી અટકાિિાની પાળ-ભીંિ) 

મેડી   ( નાનો માળ) 

પહલેાનંા િમયમા ંજીિનરીતિ અલર્ગ હોિાર્ી વ્યિિાય પર્ અલર્ગ હિા. જેમાનંા 

કેટલાય વ્યિિાય ખોિાઈ ર્ગયા હોિાર્ી એ શબ્દો પર્ ખોિાઈ ર્ગયા છે. જેમકે, 

અંઘોબળયો સ્નાન કરાિનાર ચાકર  

અધિાયો ભાડે ર્ગાડા ંફેરિનારો  

અર્ગોરરયો ખેિરની રખેિાળી કરનાર પરુુષ 

આરઢયો  રૂની િખાર રાખનાર િેપારી  
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આબબળયો દૂધ-દહીંનો િેપાર કરનાર માર્િ 

િસ્ત્ર, િાિર્, ઘરેર્ા,ં રીિ-રરિાજ આરદના અનેક શબ્દો એિા છે કે જે ધીરે ધીરે લોપ 

પામીને અજાણ્યા બની ર્ગયા છે. 
 

1.4.2.3 શબ્દનુ ંઆદાન-પ્રદાનઃ 

શબ્દભડંોળમા ંઉમેરો કરનાર અત્યિં મહત્ત્િનુ ંપરરબળ છે – અન્ય ભાષાના શબ્દોનુ ં

આદાન, અન્ય ભાષાના શબ્દોનો પોિાના ભાષાવ્યિહારમા ંિમાિેશ કરિો. કોઈ 

એક તિજેિા શાિકને કારર્ે અધીન પ્રજામા ંતિજેિાની ભાષાનુ ંચલર્ િધવુ,ં બ ેજુદી 

ભાષા ધરાિિા પ્રદેશ આિપાિમા ં હોિાર્ી િેપાર-િાબર્જ્ય આરદ તનતમત્ત ે એક 

પ્રદેશના લોકોનુ ંઅન્ય પ્રદેશમા ંજવુ,ં કોઈ બ ેપ્રદેશ િચ્ચે અંિર હોય, પર્ િેમની 

િચ્ચ ે તિશેષ િેપાર િબંધં હોય – આિા અનેક કારર્ોિર એક ભાષામા ંઅન્ય 

ભાષાના શબ્દો પ્રિેશે. આ ભાષાઓ િચ્ચે પરસ્પર બધંારર્ર્ગિ કોઈ િબંધં ન હોિા 

છિા ંપરસ્પર વ્યિહારને કારર્ે એક ભાષામા ંઅન્ય ભાષાના શબ્દોન ેસ્િીકારે. 

ગજુરાિ પર િેરમી િદી પછી તિદેશી શાિકોનુ ંશાિન રહ્ુ.ં પહલેા ંમોર્ગલ િટિનિ 

અને પછી અંગ્રેજો. શાિક ભાષા હોિાને કારર્ે રાજ્યિહીિટ, ન્યાય, િેના િર્ગેરે 

જેિા ક્ષતે્રના શબ્દોનો િપરાશ િધ ે િ ે સ્િાભાતિક છે. િળી, િસ્ત્ર, ખાર્ી-પીર્ી, 

મનોરંજન આરદની િામાજજક પરંપરાઓનુ ં આદાન-પ્રદાન ર્તુ ં હોિાર્ી િેને 

સચૂિિા શબ્દોનુ ંપર્ આદાન-પ્રદાન ર્ાય િે સ્િાભાતિક છે.  

મોર્ગલ િટિનિને કારર્ ેગજુરાિી ભાષામા ંફારિી શબ્દોનુ ંભરણુ ંર્્ુ.ં િેમા ંફારિી 

ભાષા દ્વારા અરબી, તકુી આરદ શબ્દોનો પર્ િમાિેશ ર્ાય છે. ગજુરાિીમા ંફારિી 

ભાષાના પ્રભાિ હઠેળ અદાલિ, િકીલ, િજા િર્ગેરે જેિા ન્યાયક્ષેત્રના શબ્દો – 

ઉપરાિં િહીિટી, બાધંકામ, શસ્ત્રિરંજામ, િસ્ત્ર િર્ગેરે જેિા અનેક ક્ષેત્રના અનેક શબ્દો 

ઉમેરાયા. અંગ્રજેી શાિનને કારર્ે પ્રોફેિર, એડ્િોકેટ, તલાકણ , ડોતટર િર્ગેરે જેિા 

વ્યિિાયલક્ષી શબ્દો ઉપરાિં ન્યાયક્ષેત્ર, બાધંાકામ, િાહનો, રમિો – િર્ગેરે જેિા 

અનેક ક્ષેત્રના અનેક અંગ્રેજી શબ્દો ગજુરાિી ભાષામા ંભળી ર્ગયા છે. આ ઉપરાિં 

દીિ-દમર્ પર શાિન ધરાિનાર પોટુણર્ગીઝ, િેપાર માટે આિેલ ફે્રન્ચ િર્ગેરે જેિી 

તિદેશી ભાષાના શબ્દો ગજુરાિી ભાષામા ંપ્રિેશ્યા છે. 

િષો પહલેા ંગજુરાિનો અરબસ્િાન િારે્ િેપારી િબંધં હોિાને કારર્ે ગજુરાિીમા ં

રહિાબ, િરિાળો, મદુ્દલ િર્ગરેે જેિા ર્ગાબર્તિક શબ્દો પ્રિેશ્યા છે. િો આ િેપાર િમરુ 
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માર્ગે હોિાને કારર્ે સકુાન, ખલાિી િર્ગેરે જેિા જહાજી પરરભાષાના ઘર્ા શબ્દો 

ગજુરાિીમા ંપ્રયોજાય છે. 

ગજુરાિીમા ં સ્િાિતં્ર્યિગં્રામને કારર્ે રહન્દી, મરાઠી ભાષાના શબ્દો, િારહજત્યક 

પ્રભાિને કારર્ે બરં્ગાળી ભાષાના શબ્દો પ્રિેશ્યા છે. 

આમ, તિતિધ કારર્ોિર એક ભાષામા ંઅન્ય ભાષાઓના શબ્દો પ્રિેશે છે અને ભળી 

જાય છે. 

1.4.2.4 નિા શબ્દોનુ ંઘડિરઃ 

ભાષામા ંનિા તિભાિ માટે નિા શબ્દો પ્રયોજિાની જરૂર પડિી હોય છે. જ્યારે 

નિી શોધખોળ ર્ઈ હોય, અનિુાદ માટે જ્યારે ચોક્કિ અર્ણ સચૂિિો શબ્દ ઉપલબ્ધ 

ન હોય, પરરભાષા ઘડિાની હોય િર્ગેરે િજંોર્ગોમા ંનિા શબ્દો ઘડાય છે. જેમકે, 

મોબાઇલ, ઇન્ટરનેટ જેિી શોધખોળ ર્િા ંઆ ક્ષેત્રો િદંભ ેઅનેક નિા શબ્દો ઉમેરાયા 

છે. િો ગજુરાિી ભાષામા ંપ્રયોજાિા રોજનીશી, દૈતનકી િર્ગેરે જેિા શબ્દો અંગ્રજેી 

શબ્દ ડાયરીના અનિુાદ રૂપે જન્મ્યા છે. િો નિૃશંશાસ્ત્ર, િૌંદયણશાસ્ત્ર િર્ગેરે શાસ્ત્રના 

નામ પર્ અનિુાદ દ્વારા ઘડાયા છે. તિજ્ઞાન, એલન્જતનયરીંર્ગ, િારહજત્યક મીમાિંા 

િર્ગેરે જેિા અનેક શાસ્ત્રીય ક્ષેત્રોમા ંપરરભાષા માટે અનેક નિા શબ્દો ઘડાયા છે.  

કેટલીક િાર િર્જકો પર્ પોિાની કૃતિમા ંિાિાિરર્ િર્જિા માટે નિા શબ્દો ઘડે 

છે. જેમકે ‘એલેકઝાન્ડર’ માટે ‘અલક્ષેન્ર’, ‘સલુિાન’ માટે ‘સરૂત્રાર્’ શબ્દનો પ્રયોર્ગ.  

 

1.4.3  અર્તપરિવર્તિઃ 

શબ્દ એ ભાષાવ્યિસ્ર્ાનો મહત્ત્િનો ઘટક છે. એન ેમહત્ત્િનો બનાિે છે, એની િાર્ ે

રહલેુ ંઅર્ણિત્ત્િ. આ અર્ણ પર્ તિતિધ રીિે પરરિિણન પામે છે. ભોર્ગીલાલ િાડેંિરા 

નોંધે છે િેમ ‘માનિબચત્ત સ્િાભાતિક રીિે જ અર્ણ અબભવ્યસ્તિની એક િરળ પદ્ધતિનો 

ઘર્ી િાર આશ્રય લે છે. અને એક જ શબ્દન ેયર્ાિમય નિા િદંભણમા ંપ્રયોજીન ે

િેમા ંનિા છિા ંમળૂર્ી િાિ બભન્ન નહીં િેિા અર્ણનુ ંઆરોપર્ કરે છે.’ (શબ્દ અને 

અર્ણ, પ.ૃ 27) નિા અર્ણનુ ંઆરોપર્ ર્ાય ત્યારે શક્ય છે કે મળૂ અર્ણનો કા ંિો િકંોચ 

ર્િો હોય કે તિસ્િાર ર્િો હોય, એની િાર્ે િકંળાયલેા કોઈ નિા અર્ણનુ ંઆરોપર્ 

ર્તુ ંહોય (ખનૂ – હત્યા). આિા મખુ્ય પરરિિણન નીચ ેમજુબ જોઈ શકાય.  

1.4.3.1 અર્ણિકંોચઃ  

શબ્દ િારે્ જોડાયેલ મળૂ અર્ણના તિભાિનુ ં ક્ષેત્ર જ્યારે િકંોચાય ત્યારે િેને 

અર્ણિકંોચ કહ ેછે. જેમકે ‘मगृ’ િસં્કૃિ શબ્દ છે. િે બે રૂપોનો બનેલો છે. ‘म’ृ એટલ ે
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માટી અને ‘ग’ એટલે જવુ ં– અર્ાણત ્‘માટીમા ંમળી જનાર’ અર્ાણત ્‘મતૃ્્ ુપામનાર’. 

એટલેકે ‘મરૃ્ગ’ શબ્દ દ્વારા ‘પ્રાર્િત્ત્િ ધરાિનાર, ચેિન’ અર્ણ વ્યતિ ર્િો હશે. ત્યાર 

બાદ ‘પ્રાર્િત્ત્િ ધરાિનાર - પ્રાર્ી’ શબ્દ માત્ર ‘પશ’ુ કે ‘જનાિર’ને ઇંબર્ગિ કરિો 

હિો. ત્યાર બાદ માત્ર ‘જરં્ગલી પ્રાર્ી’ પરૂિો મયાણરદિ ર્યો, જેનો િતં ુ‘તશકાર’ માટે 

િપરાિા શબ્દ ‘મરૃ્ગયા’ િારે્ જોડાય છે. ત્યાર બાદ અર્ણતિભાિ િધ ુમયાણરદિ ર્િા ં

માત્ર ‘હરર્’ નામના ચોક્કિ પ્રાર્ીને જ સચૂિનાર શબ્દ બન્યો. આમ, ‘પ્રાર્િત્ત્િ 

ધરાિનાર’ર્ી માડંીને ‘હરર્’ના અર્ણપરરિિણનમા ં અર્ણતિભાિનુ ં િકંોચાવુ ં જોઈ 

શકાય છે. િેર્ી આ પરરિિણનને ‘અર્ણિકંોચ’ કહિેાય છે. અન્ય ઉદાહરર્ જોઈએ 

િો - 

‘કતિ’ શબ્દનો મળૂ અર્ણ ‘જ્ઞાની’ હિો. પરંત ુિેમારં્ી િકંોચન પામી ‘િારહત્યિર્જક’ 

માટે પ્રયોજાયો, અને હાલમા ંિો માત્ર ‘પદ્યિર્જન કરનાર’ માટે આ શબ્દ પ્રયોજાય 

છે. 

‘િૈદ’ શબ્દનો મળૂ અર્ણ ‘તિદ’ ઉપરર્ી ‘તિદ્ધાિંને િમજનાર, તિદ્વાન’ -નો હિો. જે 

િકંોચ પામીને ‘રોર્ગ જાર્ીન ેરોર્ગની દિા કરનાર’ પરૂિો મયાણરદિ ર્ઈ ર્ગયો છે. 

1.4.3.2 અર્ણતિસ્િારઃ 

શબ્દ િાર્ ે જોડાયેલ મળૂ અર્ણના તિભાિનુ ં ક્ષેત્ર જ્યારે તિસ્િરે ત્યારે િેને 

અર્ણતિસ્િાર કહ ેછે. જેમકે, ‘િૈલમ’્ (િેલ) -નો મળૂ અર્ણ ‘િલ પીિિાર્ી નીકળતુ ં

ચીકણુ ંપ્રિાહી’ ર્ાય છે. પરંત ુધીમે ધીમે આ અર્ણમા ં‘િલ’ ઉપરાિં અન્ય િામગ્રીનો 

પર્ િમાિશે ર્િો ર્ગયો. માત્ર ‘િલ’ જ નહીં, પર્ મર્ગફળી-‘શીંર્ગ’નુ ંપર્ ‘શીંર્ગિેલ’. 

આ ઉપરાિં કપાતિયા િલે, મકાઈનુ ંિેલ, િરતિ્ુ ં– િરિિનુ ંિેલ, પામ િેલ – 

િર્ગેરે જેિા અનેક ‘િેલ’ સધુી આ શબ્દનો અર્ણ તિસ્િયો છે. અન્ય ઉદાહરર્ઃ 

→ ‘િજ્જ’ – મળૂ અર્ણ – ધનટુયની જ્યા અર્ાણત ્પર્છ ચડાિીને ્ દુ્ધ કરિા 

માટે િૈયાર ઊભેલો યોદ્ધો,  તિસ્િરરિ અર્ણ – િૈયાર 

→ ‘પ્રિીર્’ – મળૂ અર્ણ – િીર્ા િર્ગાડિામા ંતનપરુ્,  

તિસ્િરરિ અર્ણઃ કોઈ પર્ બાબિમા ંતનપરુ્ 

અર્ણતિસ્િાર અને અર્ણિકંોચની પ્રરિયા દરતમયાન શક્ય છે કે નિો પ્રચબલિ અર્ણ 

મળૂ અર્ણ કરિા ંિધ ુિારો હોય અર્િા મળૂ અર્ણ કરિા ંહીનત્િ પ્રાપ્િ કરે. િેિા 

અર્ણપરરિિણન અનિુમે અર્ોત્કષણ અને અર્ોપકષણ િરીકે ઓળખાય છે, જે િોદાહરર્ 

નીચે મજુબ જોઈ શકાયઃ 
 



18 

1.4.3.3 અર્ોત્કષણઃ  

  જ્યારે મળૂ અર્ણ િામાન્ય હોય અને પરરિિણન પ્રરિયા દરતમયાન 

ઉત્તમ અર્ણ દશાણિિો ર્ાય ત્યારે િેને અર્ણનો ઉત્કષણ -ઉન્નતિ, ચડિી – ર્ાય ત્યારે 

િેને અર્ોત્કષણ કહ ેછે. જેમકે, િસં્કૃિમા ંિસ્ત્ર માટે િસ્ત્ર, ચીર, કપણટ જેિા તિતિધ શબ્દો 

હિા. િેમા ં ‘કપણટ’ શબ્દ ‘જૂનુ,ં ચીંર્રંુ, ફાટેલુ ં િસ્ત્ર’ ર્િો હિો. પરરિિણનપ્રરિયા 

દરતમયાન આ અર્ણની ઉન્નતિ ર્ઈ. નિા પ્રચબલિ અર્ણ અનિુાર ‘િસ્ત્ર’ ર્ાય છે. 

અર્ાણત ્સિુરાઉ ર્ી માડંીને રેશમ જેિા ભારે િસ્ત્ર માટે પર્ ‘કપડુ’ં શબ્દ પ્રયોજાય 

છે. અહીં અર્ણની ઉન્નતિ ર્ઈ હોિાર્ી િેને અર્ોત્કષણ કહ ેછે. અન્ય ઉદાહરર્ જોઈએ 

િો – 

→ ‘તિતર્િાર’ – મળૂ અર્ણ – તિતર્ અનિુાર, ઉત્કષણ પામેલ અર્ણ – િહિેાર, ઉત્િિ 

→ ‘દુરહિા’ – મળૂ અર્ણ – (દૂધ) દોહનાર સ્ત્રી, ઉત્કષણ પામેલ અર્ણ – દીકરી 

1.4.3.4 અર્ોપકષણઃ 

જ્યારે મળૂ અર્ણ કરિા,ં પરરિિણન પ્રરિયા પછી પ્રચબલિ ર્યેલ અર્ણ હીનત્િ પ્રાપ્િ 

કરિો હોય, અર્ણનો અપકષણ – પડિી- હોય ત્યારે િેન ેઅર્ોપકષણ કહ ે છે. જેમકે, 

‘મહારાજ’ શબ્દનો મળૂ અર્ણ ‘મહાન રાજા’ ર્િો હિો. િે પોિાના ગરુુને નમિો હોય, 

િેર્ી ગરુુ રૂપ બ્રાહ્મર્ માટે આ શબ્દ પ્રયોજાિા લાગ્યો. િામાજજક પરંપરા અનિુાર 

કોઈ એક જ્ઞાતિની વ્યસ્તિના દ્વારા રંધાયેલુ ંઅન્ય જ્ઞાતિની વ્યસ્તિ ન જમી શકે િેિા 

િમયે બ્રાહ્મર્ દ્વારા રંધાયેલુ ંિહુ કોઈ જમી શકતુ.ં િેર્ી મોટા મેળાિડામા ંરિોઈ 

કરિા બ્રાહ્મર્ને બોલાિાિા. િેર્ી ‘બ્રાહ્મર્’ માટે પ્રયોજાિા લાર્ગેલ શબ્દ ‘મહારાજ’, 

‘રિોઈ કરનાર’ માટે પ્રયોજાિા લાગ્યો. એટલેકે ‘મહાન રાજા’નો અર્ણ ધરાિનાર 

શબ્દ ‘રિોઈ કરનાર’ને સચૂિિા લાગ્યો. અહીં અર્ણની પડિી ર્ઈ છે. િેર્ી અહીં 

અર્ોપકષણ ર્યો છે. અન્ય ઉદાહરર્ જોઈએ િો – 

 (ઘર-)ઘાટી – મળૂ અર્ણ – ઘાટમા ંરહનેાર, અપકતષિિ અર્ણ – ઘરમા ંકામ 

કરનાર નોકર 

 કામદાર – મળૂ અર્ણ – દીિાન, પ્રધાન, અપકતષિિ અર્ણ - મજૂર 

1.4.3.5 અન્ય અર્ણપરરિિણન પ્રરિયાઃ 

ભાષામા ંઅન્ય રીિે પર્ અર્ણપરરિિણન ર્િા ંહોય છે. જેમકે, ‘કંઠ’ શબ્દનો મળૂ અર્ણ 

‘ર્ગળં’ છે. પર્ લક્ષ્યાર્ે િેનો અર્ણ ‘સરૂ’ ર્ાય છે. ‘ખનૂ’ શબ્દનો મળૂ અર્ણ ‘લોહી’ 

છે, િે ‘હત્યા’ના અર્ણમા ંપ્રયોજાય છે. કે.બી.વ્યાિ આ પરરિિણનને વ્યગં્યોસ્તિ – 

Litote જર્ાિે છે. ‘ભયકંર’ શબ્દનો મળૂ ‘ભય કરનાર’ ર્ાય છે. પર્ હાલમા ં‘ભયકંર 
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મજા આિી’ જેિા પ્રયોર્ગમા ં‘ખબૂ, અત્યિં’ના અર્ણમા ંપ્રયોજાય છે. આ અર્ણપરરિિણન 

‘અત્્સુ્તિ’ િરીકે ઓળખાય છે.  

આમ, અનેક શબ્દોમા ંમળૂ અર્ણ કરિા ંમળૂ િતં ુિારે્ િકંળાયેલ અર્િા િદંભણ િારે્ 

િકંળાઈને અર્ો બદલાિા હોય છે. જે ભાષાતિકાિનો મહત્ત્િનો અંશ બની રહ ેછે. 

1.5 િારાશં 

કોઈ પર્ ઐતિહાતિક ભાષાઅભ્યાિમા ંિર્ણનાત્મક, તલુનાત્મક પદ્ધતિર્ી ભાષાનો 

અભ્યાિ કરીને ભાષાનુ ંઐતિહાતિક િર્ગીકરર્ કરિામા ંઆિે છે. જ્યા ં તિકાિના, 

પરરિિણનના પરુાિા રૂપ ભાષાઘટકો મળે ત્યા ંતલુના િરળિાર્ી ર્ઈ શકે છે. જ્યા ં

પરરિિણનની કડીરૂપ ભાષાઘટકોનો લોપ ર્યો હોય ત્યા ંએ ઘટકોની પનુરચણના કરી, 

િેમનો િબંધં િપાિિાર્ી ભાષાના ઇતિહાિને િપાિી શકાય છે. ભાષાના 

ઇતિહાિને િપાિિા માટે ભાષાના ધ્િતનપરરિિણન, શબ્દપરરિિણન અન ે

અર્ણપરરિિણનને િપાિવુ ંઅતનિાયણ બની રહ ેછે. 

1.6 િમારી પ્રર્ગતિ ચકાિો 

પ્રશ્ોઃ 

1. તલુનાત્મક ઐતિહાતિક ભાષાતિજ્ઞાનના અધ્યયનક્ષેત્રોનો પરરચય કરાિો.  

2. ગજુરાિી ભાષામા ંશબ્દના આદાન-પ્રદાનને કારર્ ેપ્રિશેેલા શબ્દો  

3. અર્ણપરરિિણનના તિતિધ પ્રકારો િોદાહરર્ જર્ાિો. 

ટૂંકનોંધ લખોઃ 

1. તલુનાત્મક ભાષાતિજ્ઞાન 

2. ભાષાઓના પ્રાક-ઇતિહાિની પનુરણચના અને પરસ્પર િબંધં  

3. ધ્િતનપરરિિણનના તિતિધ પ્રકારોનો િોદાહરર્ પરરચય આપો.  
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એકમ 2 ભારિીય આયણનો તિકાિ 

રૂપરેખાઃ 

2.0 ઉદે્દશ 

2.1 પ્રસ્િાિના 

2.2 આરદમ ભારિ-્રુોપીય ભાષા 

2.3 ભારિીય આયણ 

2.3.1 ભારિીય આયણની પ્રાચીન ભતૂમકા 

2.3.2 ભારિીય આયણની મધ્યમ ભતૂમકા 

2.3.3 ભારિીય આયણની અિાણચીન ભતૂમકા 

2.4 િારાશં 

2.5 િમારી પ્રર્ગતિ ચકાિો 
 

2.0 ઉદે્દશઃ 

આ તિભાર્ગમા ંિમ ે– 

→ તિશ્વના િહુર્ી મોટા ભાષાકુળ આરદમ ભારિ-્રુોપીય ભાષાકુળ તિશે 

મારહિી મેળિશો. 

→ ભારિના િૌર્ી મોટા ભાષાકુળ ભારિીય આયણ તિશે મારહિી મેળિશો. 

→ ભારિીય આયણ ભાષાની પ્રાચીન ભતૂમકા અર્ાણત ્ િસં્કૃિ ભાષાની 

તિકાિાત્મક પરરસ્સ્ર્તિ તિશે ટૂંકમા ંપરરચય મેળિશો. 

→ ભારિીય આયણ ભાષાની મધ્યમ ભતૂમકા અર્ાણિ પ્રાકૃિ ભાષાની તિકાિાત્મક 

પરરસ્સ્ર્તિ તિશે ટૂંકમા ંપરરચય મેળિશો. 

→ અંતિમકાલીન પ્રાકૃિ અર્ાણિ અપભ્રશં ભાષાનો ટૂંકમા ંપરરચય મેળિશો. 

→ ભારિીય આયણની અિાણચીન ભતૂમકાનો ટૂંકમા ંપરરચય મેળિશો. 
 

2.1 પ્રસ્િાિનાઃ 

િમે એકમ 1મા ં અભ્યાિ કયો કે િર તિબલયમ જોન્િે અઢારમી િદી – ઇ.િ. 

1784મા ં કલકત્તામા ં એતશયારટક િોિાયટીની સ્ર્ાપના કરી. ઇ.િ.1786મા ં

અતધિેશનના પ્રમખુપદેર્ી િેમના અભ્યાિના આધારે જર્ાવ્્ુ ંકે ગ્રીક, લેરટન અન ે

િસં્કૃિ ભાષા િચ્ચે િામ્ય છે. આ િામ્ય આદાન-પ્રદાનનુ ં કે આકસ્સ્મક નર્ી. 
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દુતનયાની અનેક ભાષાઓના ંમળૂ કોઈ એક જ ભાષામા ંરહલેા ંછે. - અન ેપરરર્ામ ે

ભાષાન ેજોિાની - ભાષાના અધ્યયનની નિી રદશા ખલુી. તિશ્વની અનેક ભાષાઓના 

તલુનાત્મક ઐતિહાતિક અભ્યાિ ર્યો. કેટલીક ભાષામા ંિારહત્ય, દસ્િાિેજ મળિા ં

િે ભાષાઓનો જન્ય-જનક િબંધં િપાિી શકાયો, કેટલીક ભાષાઓમા ંપનુતનિધારર્ 

કરીને ભાષાઓના જન્ય-જનક િબંધં જોડી શકાયો. િો કેટલીક ભાષાઓમા ંિચ્ચેની 

કડીરૂપ ભાષાઓના કોઈ પરુાિા ઉપલબ્ધ ન હોિાર્ી િ ેભાષાઓને કોઈ કુળ િારે્ 

ન જોડી શકાઈ. પરંત ુતિશ્વની અનેક ભાષાઓના જન્ય-જનક િબંધં અંર્ગ ેઅભ્યાિ 

ર્ઈ શક્યો અને એ ભાષાઓને ભાષાકુળમા ંિર્ગીકૃિ કરી શકાઈ. તિશ્વના મહત્ત્િના 

ભાષાકુળો નીચ ેમજુબ છેઃ 

ભારિ-્રુોપીય ભાષાકુળઃ ્રુોપ, અમેરરકાખડં, િર્ા ભારિ (દબક્ષર્ ભારિ 

તિિાય) -મા ંઆ કુળની ભાષા બોલાય છે. ્રુોપની  અંગ્રેજી, ફે્રન્ચ, રુિી, સ્પૅતનશ, 

ઈટાબલયન, ડચ, પોત ુણર્ગીઝ, આયરરશ સ્કૉચ, પૉબલશ, સ્િીરડશ િર્ગેરે ભાષાઓ િર્ા 

ભારિની પજંાબી, તિિંધી, લહદંા, રાજસ્ર્ાની, ગજુરાિી, મરાઠી, રહન્દી, ઊરડયા, 

બરં્ગાળી, આિામી િર્ગેરે ઉપરાિં શ્રીલકંાની તિિંહલી ભાષા – આરદ ભારિ-્રુોપીય 

કુળમારં્ી તિકિેલી ભાષાઓ છે. 

્રુાબલય અર્િા રફનો-્ગુ્રીઅન ભાષાકુળઃ ્રુોપ, રતશયાના કેટલાક 

તિસ્િારોમા ંબોલાિી આ કુળની ભાષાઓમા ંરફતનશ, એસ્ર્ોતનઅન, હરં્ગૅરરઅન, લૅતપશ 

આરદ ભાષાનો િમાિેશ ર્ાય છે. આ ભાષાકુળનુ ંકેન્ર ્રુલ પિણિની આિપાિનુ ં

મનાય છે. િેર્ી ્રુાબલય ભાષાકુળ િરીકે ઓળખાય છે. 

ચીની-તિબેટી અર્િા ચીની-ર્ાઈ ભાષાકુળઃ ચીન, તિબેટ ઉપરાિં ઇન્ડોનેતશયા  
આરદ દેશોમા ંબોલાિી ચીની, તિબેટી, ર્ાઈ (તિઆમી), બમી, લાઓતિઅન િર્ગેરે આ 

કુળની ભાષાઓ છે. 

રાતિડી ભાષાકુળઃ દબક્ષર્ ભારિમા ં બોલાિી િતમલ, િેલગુ,ુ કન્નડ, 

મલયાલમ, તલુ ુઆરદ ઉપરાિં બલબુચસ્િાનના પહાડી તિસ્િારમા ંબોલાિી બ્રાહુઈ 

િર્ગેરે આ કુળની ભાષાઓ છે. 

મોનખ્મેર અર્િા ઑસ્રો-એતશયારટક ભાષાકુળઃ દબક્ષર્ બમાણમા ંબોલાિી 

મોન, તનકોબાર ટાપમુા ંબોલાિી તનકોબારી, કમ્બોરડઆની કમ્બોરડઅન, તિએિનામમા ં

બોલાિી તિએિનામી ભાષાઓ ઉપરાિં ભારિના ઝારખડં, આિામ, ઓરરસ્િા, તત્રપરુા 

િર્ગેરે તિસ્િારોમા ંબોલાિી િરં્ાલી, િર્ા આિામના ખાિી પહાડોમા ંબોલાિી ખાિી 

િર્ગેરે ભાષાઓ આ કુળની છે. 
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મલાયો-પૉબલનેતશઅન ભાષાકુળઃ પેતિરફક મહાિાર્ગરના ટાપઓુ ઉપરાિં સમુાત્રા, 

મલાયા આરદ ટાપઓુ પર બોલાિી મલય, ઇન્ડોનેતશઅન,  જાિા આરદ ભાષાઓ 

આ કુળની ભાષા છે.  

આફ્રો-એતશઅન અર્િા િેતમરટક-હતૅમરટક ભાષાકુળઃ આરફ્રકા િર્ા ઇરાક, 

તિરરઆ, ઇઝરાએલ આરદ દબક્ષર્ એતશયાના ભાષાપ્રદેશમા ં બોલાિી ભાષાઓ 
ઉપરાિં રહબ્ર,ુ બૅબબલાતનઅન, અરામી આરદ પ્રાચીન ભાષાઓ આ કુળની ભાષાઓ 

છે. અરબી ભાષા ઉપરાિં ઇતર્ઓતપઆની ઇતર્ઓતપઅન કે હબિી ભાષા આ કુળની 

િેતમરટક શાખાની ભાષા છે. 

અન્ય ભાષાકુળોઃ આરફ્રકામા ંબોલાત ુ ં બાન્ટુ ભાષાકુળ, ચારી અને નાઈલ 

પ્રદેશનુ ં ચારી-નાઈલ ભાષાકુળ, દબક્ષર્-પતિમ આરફ્રકાના ખોઈિન ભાષાકુળમા ં

ભાષાઓ િર્ગીકૃિ કરી શકાઈ છે. 

આ િહુ ભાષાકુળો પૈકીનુ ંિૌર્ી મોટંુ ભાષાકુળ એટલ ેભારિ-્રુોપીય ભાષાકુળ. 

આ ભાષાકુળ અંર્ગે આ એકમમા ંઅભ્યાિ કરીશુ.ં 

2.2 આરદમ ભારિ-્રુોપીય ભાષા 

િર તિબલયમ્િ  જહોન્િ નામના તિદ્વાનને ૧૮મી િદીમા ંિસં્કૃિ ભાષાનો અભ્યાિ 

કરિી િખિે િસં્કૃિ, લરટન અને ગ્રીક ભાષામા ંકેટલીક ધાત ુતિષયક અને  વ્યાકરર્ 

તિષયક િામ્યિાઓ દેખાઈ જેના કારર્ે, આ ત્રર્ ભાષાઓ એક જ ભાષા મારં્ી 

આિી હશે એવુ ં માનિા માટે િેઓ પે્રરાયા. િેમર્ ે  ઈ.િ. 1786મા ં બરં્ગાળ 

એતશયારટક િોિાયટી નામની િસં્ર્ામા ં“ઈન્ડો – ્રુોતપયન હાયપોતર્તિિ” રજૂ 

કરી, જેના કારર્ે ભાષાના અભ્યાિ િદંભ ેનિી રદશાઓ ખલુી. 

િૈરદક “િસં્કૃિ“ અિેસ્િા, પ્રાચીન ઈરાની, લેરટન, ગ્રીક, જમેતનક, કોષ્ટટક, સ્લાિોતનક, 
બાષ્ટટક, રહટાઈટ, િોખારરઅન િર્ગેરે ભાષાઓનુ ં તલુનાત્મક પદ્ધતિએ અધ્યયન 

કરિા,ં બધા ભાષાશાસ્ત્રીઓ એિા ંિારર્ પર આવ્યા કે આ બધી જ ભાષાઓનુ ંમળૂ 

એક ભાષા હોિી જોઈએ, જે હજારો િષણ પિૂ ે બોલાિી હોિી જોઈએ. આ ભાષા 

બોલનાર િાહતિક પ્રજા હશે કે જેર્ ેપોિાના િમહુમારં્ી છૂટા પડી પ્રયાર્ ક્ુું હશે. 

આ  ભાષા બોલનાર પ્રજાને  ભાષાતિજ્ઞાનીઓ ‘તિરોસ’્  ‘wiros’ એવુ ંનામ આપે 

છે. જેનો અર્ણ ભારિ-્રુોપીય  ભાષામા ં‘મનટુય’ એિો ર્િો હશે કારર્કે  આ જ 

શબ્દ પરર્ી િસં્કૃિમા ં‘િીર’, લેરટનમા ં- uir, જમેતનક - wer, પ્રાચીન આઈરીશમા ં- 

fer, ઉિરી આવ્યાનુ ંમનાય છે. 
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કુટંુબના િર્ગપર્ના શબ્દો, પ્રકૃતિના પદાર્ણ િાચક શબ્દો, માનિ શરીરના અંર્ગોના 

નામ, િખં્યાિાચક શબ્દો િર્ગેરે આ  ભાષાઓમા ંિરખા મળી આિ ેછે.  જેમ કે, 

િસં્કૃિમા ં– पपति ् , લેરટનમા ં– पॅति, ગ્રીકમા ં– पॅति, જૂની ફારિીમા ં– पपदि, 

અંગ્રેજીમા ં– फाधि, જમેતનકમા ં– फादि, જમણન – फाति,् આયરીશમા ં– अथैि, 

આમેતનયનમા ં– ियि.् એ જ રીિે િિંકૃિમા ં– भ्रात:, લેરટનમા ં– फ्रातेि, ગ્રીકમા ં

– फ्रातेि, ફારિીમા ં– बििादि, અંર્ગેજીમા ં– ब्रधि, જમણનીમા ં– बु्रडि,् આયરીશમા ં– 

भ्रयैि, જેિા શબ્દોમા ંધ્િતન અને અર્ણર્ગિ િામ્ય જોઇ શકાય છે. 

આમ, તિતિધ  ભાષાઓનો તલુનાત્મક અભ્યાિ કયાણ બાદ ઐતિહાતિક િમે પાછળ 

જિા ંજઇ  આનિુાતંશક િર્ગીકરર્ કરિા ંજર્ગિની મોટા ભાર્ગની  ભાષાઓન ેકેટલાક  

ભાષાકુળોમા ંિર્ગીકૃિ કરી શકાય છે.  જર્ગિના મખુ્ય  ભાષાકુળોમા ંભારિ – 
્રુોપીય, ્રુાલીય, અટિાઈ, ચીની-તિબેટી રાતિડી, મલાયો - પોબલનેતશયન, ઓસ્રો 
– એતશયારટક, િેમેરટક હમેેરટક (આફ્રો-એતશયન), નાઈજર - કોંર્ગો (બાન્ટુ), ચારી - 

નાઈલ, ખોઈિન િેમજ એ તિિાય એષ્સ્કમો - અટ્રુ, ઍર્બેસ્કન, ઍટર્ગોનરકન, 

ઓસ્રોબલયન ભાષાકુળોનો િમાિેશ ર્ાય છે. [જો કે કેટલીક ભાષાઓના અભ્યાિ 
ર્િા બાકી છે.  કેટલીક આરદિાિી જાતિઓ લપુ્િ ર્િા ંિેમની  ભાષા પર્ લપુ્િ 

ર્ઈ ચકુી છે. િો કેટલીક  ભાષાઓમા ંકડીરૂપ  ભાષા લપુ્િ ર્ઈ હોિાને કરર્ે િેને 

આનિુાતંશક રીિે જોડી શકાઈ નર્ી. િેર્ી આિી  ભાષાઓને ભાષાકુળમા ંર્ગર્ી 

શકાય નહીં.] 

આ  ભાષાકુળોમા ંમોટામા ંમોટંુ અને તિશેષ મહત્ત્િ ધરાિતુ ં ભાષાકુળ િે ભારિ- 

્રુોપીય  ભાષાકુળ. આ  ભાષાકુળમા ં એતશયા અને ્રુોપની મોટા ભાર્ગની  

ભાષાઓનો િમાિેશ ર્ાય છે. આ  ભાષાકુળને જુદી જુદી દિ શાખાઓમા ં

િહચેિામા ંઆિ ેછે.  રહટાઈટ, ભારિ – ઈરાની, ગ્રીક, ઈટેબલક, જમેતનક, કેષ્ટટક, 
આમેતનયન, બાટટો - સ્લાિોતનક, આટબેતનઅન અન ેિોખારરઅન. 

 અસ્કોલી નામના ભાષાતિજ્ઞાનીએ ભારિ-્રુોપીય ભાષામારં્ી તિકિિી 

તિતિધ ભાષાના ધ્િતનપરરિિણનમા ં એક તિશેષ ભાિ જોઈ. િેમર્ ે પોિાના 

અભ્યાિને આધારે િારવ્્ુ ં કે મળૂ ભારિ-્રુોપીય ભાષાની એક ચોક્કિ િર્ગણની 

ભાષામા ંકંઠય ધ્િતન ‘क, ि, ग, घ’ – યર્ાિત ્રહ્યા છે, િો અન્ય ચોક્કિ િર્ગણની 

ભાષામા ંિેનુ ંિઘંષી ધ્િતન ‘स, श, ष કે ज’ – મા ંપરરિિણન ર્્ુ ંછે. જેમકે ભારિ-

્રુોપીય ભાષાનો શબ્દ ‘दक्’ ગ્રીક ભાષામા ં ‘दक्’ િરીકે યર્ાિત ્ રહ્યો પરંત ુ
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િસં્કૃિમા ં‘दश’् િરીકે પરરિિણન પામ્યો છે. િેમર્ે આ અભ્યાિ માટે લેરટન અન ે

અિેસ્િન ભાષાને પ્રતિતનતધ ભાષા િરીકે લીધી હિી. લેરટનમા ં‘િો’ માટે ‘કેન્તમુ’ 

અને અિેસ્િન ભાષામા ં‘િિમ’ શબ્દ હોિાર્ી િેમર્ે આ ભાષાઓને ‘કેન્તમુ’ અને 

‘શિમ’ – બે િર્ગણમા ંભાષાઓને િહેંચી. ભારિ-્રુોપીય િર્ગણની જે ભાષાઓમા ંકંઠય 

િર્ગણના ધ્િતનઓ યર્ાિત ્રહ ેછે િેને કેન્તમુ િર્ગણમા ંઅને જે ભાષાઓમા ંિઘંષી 

ધ્િતનઓમા ંપરરિિણન ર્્ુ ંછે િેને ‘િિમ – શિમ’ િર્ગણમા ંિહેંચી. ગ્રીક, ઇટાબલક, 

કેષ્ટટક, જમેતનક, િૉખારરઅન િર્ગેરે કેન્તમુ િર્ગણની ભાષા છે, િો બાટટો-સ્લાિેતનક, 

આમેતનઅન ઉપરાિં ભારિ-ઈરાની ભાષાઓ િિમ િર્ગણની ભાષાઓ છે. 

આરદમ ભારિ-્રુોપીય ભાષાની કેટલીક લાક્ષબર્કિાઓઃ 

અન્ય ભાષાકુળર્ી આરદમ ભારિ-્રુોપીય ભાષાકુળની ભાષાને અલર્ગ પાડિી 

અનેક લાક્ષબર્કિાઓ છે. જે પૈકીની કેટલીક નીચે મજુબ છે. 

→ આ લશ્લટટ યોર્ગાત્મક ભાષા છે. 

→ આ ભાષામા ં શબ્દરચના ઉપિર્ગણ (પિૂણપ્રત્યય), ધાત ુ અને િેના 

પ્રત્યયર્ી ર્ાય છે. 

→ ઉપિર્ગણ સ્િિતં્ર િાર્ણક ઘટક છે. 

→ િાક્યરચના પદવ્યિસ્ર્ાન ે આધારે ર્ાય છે. પદો તિભસ્તિર્ી 

જોડાય છે. 

→ િમાિબહુલ ભાષા છે. 

આ ભાષાકુળમા ં અંગ્રજેી, ફ્રેંચ, રુિી, સ્પેતનશ, ડચ, ઈટેબલયન, પોત ુણર્ગીઝ, આયરીશ, 

સ્કોચ, પૉલીશ, સ્સ્િડીશ િર્ગરેે િિણમાન ્રુોતપયન ભાષાઓનો િમાિેશ ર્ાય છે. 

િો, ગજુરાિી, રહન્દી, મરાઠી, બરં્ગાળી, પજંાબી, તિિંધી િર્ગરેે જેિી ભારિની અિાણચીન  

ભાષાઓ – નવ્ય ભારિીય આયણ ભાષાઓનો પર્ િમાિેશ ર્ાય છે.  

ભારિ ્રુોપીયર્ી ભારિ ઈરાની :-  

તિદ્વાનોના કેટલાક અનમુાનો અનિુાર દબક્ષર્ રતશયાના પ્રદેશોમા ંિિિી આરદમ 

ભારિીય ્રુોપીય પ્રજાએ કુદરિી આફિ, માનિ-િજર્જિ આપતત્ત કે િધ ુ તિકાિ 

જેિા કોઈક કરર્ોિર એના મળૂ પ્રદેશમારં્ી ઈ.િ.પ.ૂ 3000ની આિપાિ સ્ર્ળાિંર 

ક્ુું હશે. આ સ્ર્ળાિંર જુદા જુદા િમયે, જુદા જુદા જૂર્ોએ જુદી જુદી રદશામા ંર્્ુ ં
હશે. 

ઈ.િ.પ.ૂ 2000 કે િે પછી નીકળેલુ ંએક જૂર્ ઈ.િ.પ.ૂ 2600 ના અરિામા ંછૂટંુ 

પડ્ુ ં હશે અને એરલ િમરુ ર્ઈ ઓઝિ નદીની ખીર્ને માર્ગે આર્ગળ િધીન ે



 25 

બટખના પ્રદેશ્મા ંસ્સ્ર્ર ર્્ુ ંહશે. આ જૂર્ની  ભાષા િ ેભારિ-ઈરાતનયન  ભાષા. 

આ જૂર્મારં્ી કાળિમે બ ેજૂર્ પડયા હશે. કેટલાક તિદ્વાનોના મિ ેપહલેુ ંજૂર્ ઈરાન 

પહોંચ્્ુ ંઅને કેટલાક તિદ્વાનોના મિે પહલેુ ંજૂર્ િપ્િતિિંધનુા માર્ગ ેભારિ પહોંચ્્ુ.ં 

કેટલાક ભાષાકીય નમનુાઓને આધારે આયોની િત્કાલીન પરરસ્સ્ર્તિ અને િેમના 

િિિાટ અંર્ગે અનમુાન કરી શકાય છે.   

િૈરદક  ભાષાનુ ંઈરાનના પ્રાચીન ધમણ ગ્રરં્ અિેસ્િાની  ભાષા િાર્ે િામ્ય જોઇ 

શકાય છે.  

વૈરદક   અવેસ્ર્િ 

િોમ  હુ ઓમ 

તમત્ર  તમટ્ઠ 

અર્િણર્  અઠૌિણર્ 

હસ્િ     ઝસ્િ 

ભતૂમ  બતૂમ 

ધેન ુ  દએન ુ

િપ્િ  હફ્િ 

તિન્ધ ુ  રહન્દુ 

ઈ.િ.પ.ૂ 1500 ર્ી 1300 ના િમયર્ગાળામા ં ઉત્તર મેિોપટેતમયામા ં હુરીઓના 
તમિન્ની રાજ્યના દસ્િાિેજોમા ંરાજિીઓના િર્ા પ્રતિષ્ટઠિ વ્યસ્તિઓના નામ આયણ  

ભાષાના ંછે.  

ઈ.િ.પિૂ ે 1380ની આિપાિ રહટાઈટ રાજ્ય અને તમિન્ની રાજ્ય િચ્ચે ર્યેલા 

િતંધકરારમા ં તમત્ર (mi-it-ra), િરુર્ (a-ru-na, ú-ru-wa-na), ઇન્ર (in-tar, in-da-ra) 

અને અસ્ગ્ન (a-ak-ni-iš) એ ચાર આયણ દેિોના નામ છે. અતશ્વનીકુમાર માટે na-ša-

ti-ya-an-na પ્રયોર્ગ છે, જેના માટે િૈરદક િસં્કૃિમા ંNāsatya શબ્દ પ્રયોજાયો છે. 

રહટાઈટ  ભાષાના અશ્વતિદ્યાના ગ્રરં્મા ંઆયણ  ભાષાની પરરભાષા  જોિા મળે છે. 

જેમકે, ‘ઘોડા’ માટે િસં્કૃિમા ં‘અશ્વ’ શબ્દ મળે છે, િેના માટે રહટાઈટમા ં‘-aš-šu-wa’ 

પ્રયોર્ગ છે. િેમા ંિખં્યા આરદ શબ્દોમા ંિામ્ય જોઈ શકાય છે. જેમકે,  aika ( eka, 

એક), tera (tri, three - ત્રર્), panza (pañca, પાચં), satta (sapta, િાિ), na (nava, 

નિ), vartana (vartana, આિિણન).  

(િદંભણ - https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Aryan_superstrate_in_Mitanni) 
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ઉપરોતિ નમનુાઓ પરર્ી અનમુાન કરી શકાય કે તમિન્ની ઈ.િ.પ.ૂ 1500 આિપાિ  

આયોનુ ંરાજ્ય હશે અને રહટાઈટ િારે્ િતંધ કરાર બાદ કેટલાક આયણ કુટંુબો ત્યા ં

િસ્યા હશે. 

આ  ભાષા બોલનારા આ જૂર્મા ંકોઇક કારર્િર ફાટંા પડયા જેમાનં ુએક જૂર્ 

ભારિ પહોંચ્્ુ ંઅને બીજુ ંજૂર્ ઈરાન પહોંચ્્ુ ંહશે. બ ેજૂર્ની અલર્ગ  ભાષા તિકિિા 

ભારિમા ંપહોંચનાર   જૂર્ની ભાષા ભારિીય આયણ અને ઈરાનમા ંપહોંચનાર 

જૂર્ની ભાષા ઈરાની ભાષા િરીકે ઓળખાઈ.  

તિદ્વાનોમા,ં આયોનુ ંજૂર્ પહલેા ઈરાન પહોંચ્્ુ ંહશે કે ભારિ િે અંર્ગે મિભેદ છે. 

એક અનમુાન અનિુાર દબક્ષર્ રતશયાના મળૂ િિનમારં્ી નીકળેલા આયોએ 

એતશયા માઈનર અન ેમિોપટેતમયાના પ્રદેશમા ંપહોંચીને રાજ્ય સ્ર્ાપ્યા ંહશે અન ે
ત્યારં્ી આર્ગળ િધિા ંરહટાઈટ િાર્ે ર્યેલા િઘંષણ બાદ ઈરાન પહોંચ્યા હશ ેઅન ે

ત્યારં્ી કોઇ મિભેદને કારર્ ેબ ેજૂર્ો પડયા પછી એક ભારિ િરફ ર્ગ્ુ ંહોય. પરંત,ુ  

ભાષાકીય નમનૂાઓ િપાિિા,ં ભારિીય આયણના િૌર્ી પ્રાચીન ગ્રરં્ ઋર્ગિેદની 

રચના ઈ.િ.પ.ૂ 1200ના િમય ર્ગાળા દરતમયાન ર્ઇ છે. જ્યારે, ઈરાની  ભાષાના 

િૌર્ી પ્રચીન ગ્રરં્ અિેસ્િાની રચના ઈ.િ.પ.ૂ 600 ની આિપાિની છે. એટલેકે 

આયોની પ્રર્મ ટુકડી ઈરાન નહીં પરંત,ુ ભારિ પહોંચી હશે. 

િળી, એતશયા માઈનોર અન ેમિોપટેતમયાના આયણ  ભાષાના બચહ્નો ભારિ ્રુોપીય  

ભાષા િાર્ે કે ઈરાની ભાષા િાર્ે નહીં પરંત,ુ ભારિીય આયણ  ભાષા િાર્ ેિામ્ય 

ધરાિે  છે. એટલુ ંજ નહીં પરંત ુિમયની દૃષ્ટટએ પર્ િમાિંર જર્ાય છે. 

આ  ભાષાકીય નમનૂાઓન ેઆધારે આયોના સ્ર્ળાિંર અંર્ગ ેએવુ ંઅનમુાન કરી 

શકાય કે ઈ.િ.પ.ૂ 3000 ના અરિામા ંદબક્ષર્ રતશયામા ંિિિી ભારિીય પ્રજામારં્ી 

ઈ.િ.પ.ૂ 2600 ના ર્ગાળામા ંએક આયણ જૂર્ એરલ િમરુ ર્ઇ ઓઝિ નદીની ખીર્ને 

માર્ગે આર્ગળ િધી બટખના પ્રદેશમા ંસ્સ્ર્ર ર્્ુ ંહશે. ત્યા ંપડેલા બ ેજૂર્માનં ુ ંએક 

જૂર્  િપ્િતિિંધનુા પ્રદેશની રદશામા ંઆર્ગળ િધ્્ુ ંહશે. જેમારં્ી એક િમહૂ ફંટાઈને 

મિોપટેતમયા પહોંચ્યો હશે, અને ત્યા ંઉમરાિ િર્ગણમા ંસ્ર્ાન મેળવ્્ુ ંહશે, જ્યારે મખુ્ય 

જૂર્ ઈ.િ.પ.ૂ 1500 ની આિપાિ િપ્િતિિંધનુા પ્રદેશમા ંપહોંચ્્ુ ંહશે અને બટખમા ં

રહલેા બાકીના આયો ઈ.િ.પ.ૂ 1000 ની આિપાિ ઈરાન પહોંચ્યા હશે. 
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તિિંધ ુખીર્મા ંબોલાિી કારફરી િેમજ કાશ્મીરી જેિી  ભાષાઓને  તિદ્વાનો દરદ  

ભાષાઓની ર્ગર્ે છે. જે ઈરાની અને ભારિીય આયણ શાખાઓ જુદી પડી િેની િચ્ચેની 

ભતૂમકા ર્ગર્ાય છે.  

અલર્ગ ભાષા િરીકે તિકિલેી ભારિીય આયણ િર્ા ઈરાની  ભાષાની પ્રાચીન ભતૂમકા 

ભબર્ગની ભાષા હોિાર્ી િામ્ય િો ધરાિે છે, પર્ અલર્ગ પડિા ંિેમની િચ્ચે કેટલાક 

ભેદ િારિિામા ંઆવ્યા છે, જે પૈકીના કેટલાક નીચે મજુબ છેઃ 

1. િૈરદકમા ંસ્પશણ વ્યજંનોની પાચં શ્રેર્ી જોિા મળે છે. કંઠય, િાલવ્ય, મધૂણન્ય, દંત્ય 

અને ઓટઠય, જ્યારે ઈરાનીમા ંદંત્ય, મધૂ્ન્યણનો ભેદ જોિા મળિો નર્ી. 

2.ભારિ-્રુોપીય ભાષામા ં સ્પશણ વ્યજંનમા ંઘોષ – અઘોષ િર્ા અટપપ્રાર્ – 

મહાપ્રાર્નો ભેદ હિો. જે ભારિીય-આયણમા ંજળિાય છે પરંત,ુ ઈરાનીમા ંઘોષ-સ્પશણ 

વ્યજંનો મહાપ્રાર્ત્િ ગમુાિે છે. 

3. ભારિ-્રુોપીયમા ંપદો િમાિની રીિે જોડાિા હિા. િે વતૃત્ત ભારિીય આયણમા ં

ખાિ કરીને પ્રતશટટ િસં્કૃિના િમયમા ંિમાિની દીઘણિા અને બહુલિાના િદંભ ે

િધ ુિીવ્ર બને છે.  

2.3 ભારિીય આયણ  

ભારિમા ંઆિી િિલેા આયોની  ભાષા િ ેભારિીય આયણ  ભાષા. આ જૂર્ 

ભારિમા ંએક િાર્ે નહીં પર્  િમરુના મોજાની માફક અમકુ – અમકુ િમયના 

અંિરે આિિા ંરહ્યા ંછે. િેઓ ધીમે ધીમે િપ્િતિિંધનુા પ્રદેશર્ી પિૂે િરફ ર્ગરં્ગા – 
જમનુાના દોઆબ પ્રદેશ સધુી અને મધ્ય પ્રાિં સધુી પહોંચ્યા, િેમજ દબક્ષર્મા ં

ગજુરાિમા ંર્ઇને દરરયા રકનારા સધુી પહોંચ્યા. 

ભારિમા ંઆિલેા આયો નાની નાની ટોળીઓમા ંિહેંચાયેલા હોિાર્ી િેઓ કેટલેક 

અંશ ે ભાષાભેદ  ધરાિિા હિા. જેને ભારિીય આયોની તિતિધ બોલીઓમા ંર્ગર્ી 

શકાય. આ ઉપરાિં ભારિમા ંિિનારી સ્ર્ાતનક પ્રજા િાર્ે િપંકણમા ંઆિિાને કારર્ ે 

એ  ભાષાઓ િાર્ ેપર્ આદાન – પ્રદાન ર્તુ ંજોિા મળે છે. જેમ કે, હાલમા ં

અંદામાનમા ંિિિી કાલેય જાિીના લોકો પાિેર્ી બાહુડ ( ચામાબચરડ્ુ ં) જેિા ંપશ ુ

પખંીઓના નામ, ઓસ્રીક પ્રજા પાિેર્ી નારરકેલ, િાબંલૂ, હરરદ્વા, કપાણિ, ઉન્દુરુ,  િપણ 

િો રતિડ પ્રજા પાિેર્ી કુણ્ડ ( કંુડ), દણ્ડ (દંડ),મ્રૂ, ઉટલ ુજેિા શબ્દો પ્રિેશ્યા. 

2.3.1 ભારિીય આયણની પ્રાચીન ભતૂમકા 

ર્ોડા ર્ોડા િમયના અંિરે આિિા ંઆયોની બોલીભદે, બીજી  ભાષાના 

શબ્દોનો પ્રિેશ અન ેિામાન્ય જનિમહૂમા ંબોલાિી  ભાષાભેદને િેદકાળમા ંજ જુદા 
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જુદા સ્િરમા ંત્રર્  ભાષા સ્િરૂપ પ્રચબલિ ર્યા. 1. િૈરદક   2. તશટટ અર્િા 

લૌરકક અને 3. િળપદંુ ભાષા સ્િરૂપ. 

1. િૈરદક :-  

જે ભાષામા ં િેદો રચાયેલા જોિા મળે છે - તિશેષ રીિે ઋગ્િેદમા,ં િ ે

ભાષાસ્િરૂપને િૈરદક  ભાષાસ્િરૂપ િરીકે ઓળખિામા ંઆિે છે.  ઋગ્િેદમાનંી ઘર્ી 

ઋચાઓ ભારિ બહાર રચાઈ હિી. િળી, ઋગ્િેદના મડંળમા ંજે િાક્યખડં, શબ્દ કે 

વ્યાકરર્ના રૂપો મળે છે િનેા કરિા ંયજુિેદમા ંિફાિિ જોિા મળે છે. જે ભાષા 

સ્િરૂપ યજુિેદનુ ંછે િે અર્િણિેદનુ ંનર્ી. એટલેકે જ્યારે ‘િેદની ભાષા’ કહિેામા ં

આિે, ત્યારે િે એક ભાષાસ્િરૂપ નર્ી. ઋર્ગિેદ, યજુિેદ, િામિેદ અને અર્િણિેદનો 

રચનાકાલ અલર્ગ છે અને િનેા ભાષાસ્િરૂપમા ંપર્ િફાિિ જોિા મળે છે. એટલેકે 

િેદની ઋચાઓના રચનાકાળના િમય અને સ્ર્ળ-તિસ્િાર ઘર્ા મોટા છે.  

આ  ભાષા મા ંિેદોનુ ંિપંાદન કાયણ ર્્ુ ંછે, બ્રાહ્મર્ ગ્રરં્ અને ઉપતનષદોની રચના 

ર્ઈ છે.  

2. તશટટ િસં્કૃિ :-  

િેદોની રચનાની િાર્ ેએ િમયે તશટટ જનોમા ંજે  ભાષા પ્રયોજાિી િને ે

તશટટ અર્િા લૌરકક િસં્કૃિ કહ ેછે. આ  ભાષા મહદંશ ે તશક્ષર્ અને િારહત્ય રચના 

માટે પ્રયોજાિી હિી. આ  ભાષામા ં િામાજજક ભેદ પર્ જોિા મળે છે. જેમકે, 

બ્રાહ્મર્ો, તશક્ષકો, રાજાઓ, અન્ય ઉચ્ચ િર્ગણના પરુુષો િર્ગેરે જ આ તશટટ  ભાષાનો 

ઉપયોર્ગ કરી શકિા. 

િૈરદક િસં્કૃિ અન ે તશટટ  િસં્કૃિમા ં કેટલાક ધ્િતન, શબ્દ અને વ્યાકરર્ના ભેદ 

જોિા મળે છે.  

૧. િૈરદકમા ં11 “ िકાર” નો પ્રયોર્ગ હિો જ્યારે લૌરકતમા ં10 “ िકાર” નો પ્રયોર્ગ 

જોિા મળે છે.  

૨. િૈરદકમા ંઉદાત્ત, અનદુાત્ત અને સ્િરરિ એમ ત્રર્ પ્રકારના સરૂ જોિા મળે છે, જે 

લૌરકતમા ંનર્ી. 

૩. િૈરદકમા ંસરૂને કારર્ે િમાિમા ંપર્ ભેદ પડે છે. જેમ કે, આદ્યોદાત્ત હોય િો 
‘બહુવ્રીરહ’ અને અંિોદાત્ત હોય િો અન્ય િમાિ બન ેછે. દા.િ. ‘પીિાબંર’: ‘જે પીળં 
િસ્ત્ર ધારર્ કરે છે િે’. આ બહુવ્રીરહ િમાિ છે, િો અન્ય રીિે ઉચ્ચારિા ં‘પીળં- 

િસ્ત્ર’, એ કમણધારય ર્ાય છે. જ્યારે, ‘ઇન્રશત્ર’ુ એનો અર્ણ ‘ઇન્ર જેનો શત્ર ુછે િે’ 
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બહુવ્રીરહ િમાિ ર્ાય છે, અને અન્ય રીિે ઉચ્ચારિા ં ‘ઇન્રનો શત્ર’ુ અર્ણ આપનાર 

િત્પરુુષ િમાિ છે.    

૪. િૈરદકમા ંકિાણ બહુિચનમા ંહોય પર્ રિયાપદ એકિચનમા ંહોય એવુ ંજોિા 

મળે છે. જ્યારે લૌરકકમા ં કિાણના િચન અનિુાર જ રિયાપદ િચન ધરાિે છે. 

એટલે કે, કિાણ અને રિયાપદ િચ્ચ ેપદ-િિંાદ જોિા મળે છે.  

૫. અનેક િૈરદક શબ્દો એિા ંછે કે જેમનો લૌરકકમા ંજુદો અર્ણ ર્ાય છે.  જેમ કે, 

‘િધ’ શબ્દનો િૈરદક અર્ણ ‘એક ભયકંર હતર્યાર’ એિો ર્ાય છે , જેનો લૌરકકમા ં 
“મારી નાખંવુ”ં એિો અર્ણ ર્ાય છે.  ‘બક્ષતિ’ શબ્દનો િૈરદક અર્ણ ‘ઘર’, ’મનટુય’ 
એિો ર્િો હિો, જ્યારે લૌરકક અર્ણ ‘પથૃ્િી’ ર્ાય છે. 

3. િળપદંુ ભાષાસ્િરૂપઃ 

ભારિીય આયણની પ્રાચીન ભતૂમકા િમયે િૈરદક અન ે પ્રતશટટ ઉપરાિં િળપદી 

બોલીઓ પર્ પ્રયોજાિી હિી. જે જનિમહૂની  ભાષા હિી. ધ્િતનિતં્ર પ્રમાર્ે અન ે

તિશેષ રીિે ભૌર્ગોબલક દૃષ્ટટએ આ િળપદી બોલીઓને પાચં ભાર્ગમા ંિહેંચી શકાય. 

૧. ઉત્તર તિસ્િારમા ંબોલાિી – ઔરદચ્ય 

૨. પતિમમા ંબોલાિી –પાિાત્ય 

૩. મધ્યમા ંબોલાિી – મધ્યદેશીય 

૪. પિૂણમા ંબોલાિી – પ્રાચ્ય 

૫. દબક્ષર્મા ંબોલાિી- દાબક્ષર્ાત્ય  

આ લોકબોલીઓ તિકિિા ં તશટટ િસં્કૃિ અને લોકબોલી િચ્ચેનો ભેદ િધ ુસ્પટટ 

ર્યો અને કાલિમે આ બોલીઓ માન્ય  ભાષા િરીકે સ્િીકારાઈ. જેને, ભારિીય 

આયણની મધ્યમ ભતૂમકા કહિેાય છે.   

2.3.2 ભારિીય આયણની મધ્યમ ભતૂમકા 

ઈ.િ.પ.ૂ 400 મા ંપાબર્ની અટટાધ્યયી આપ ેછે. ત્યારબાદ, િસં્કૃિના વ્યાકરર્મા ં 

કોઇ પરરિિણન દેખાત ુ ંનર્ી. એટલેકે ઈ.િ.પ.ૂ 400 મા ંિસં્કૃિ  ભાષા, િારહત્ય પરૂિી 

જ મયાણરદિ ર્ઈ ચકૂી હિી. એ િમયે બોલાિી િળપદી  ભાષાન ે માન્ય  ભાષા 

િરીકેનુ ંમાન આપિાનુ ંશે્રય ભર્ગિાન મહાિીર (ઈ.િ.પ.ૂ 525) અને ભર્ગિાન બદુ્ધ 

(ઈ.િ.પ.ૂ500)ને જાય છે. િમેર્ે િસં્કૃિ ભાષામા ંઉપદેશ આપિાને બદલ ેિત્કાલીન 

બોલીમા ંઉપદેશ આપિાનુ ંપિદં ક્ુું. પરરર્ામે પિૂણની બોલી માન્ય  ભાષા િરીકે  
સ્િીકારાિા અન્ય બોલીઓ પર્ માન્ય  ભાષા િરીકે  સ્િીકારાિા લાર્ગી.  જે જન-
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બોલી તશટટ વ્યિહાર અને િારહત્ય માટે સ્િીકારાઈ િેને પ્રાકૃિ િરીકે ઓળખિામા ં

આિે છે.  

પ્રાકૃિ  ભાષાના બ ેસ્િર કહિેાય છે: 

૧. પ્રર્મ સ્િરની પ્રાકૃિ:- (ઈ.િ.પ.ૂ 1200 ર્ી ઈ.િ.પ.ૂ500 સધુી બોલાત ુ ંિેદકાળનુ ં

િળપદંુ ભાષસ્િરૂપ) 

આ ભાષાસ્િરૂપ િત્કાલીન િમયનુ ંબોલચાલનુ ંસ્િરૂપ હોિાર્ી િેના કોઈ લેબખિ 

નમનૂાઓ પ્રાપ્ય નર્ી. પરંત ુપરરિિણનની દૃષ્ટટએ જોઈએ િો પહલેા ંબોલચાલના 

ભાષાસ્િરૂપમા ંપરરિિણન આિે છે. િે પરરિિણન સ્સ્ર્ર ર્ાય ત્યાર બાદ િે લેબખિ 

સ્િરૂપમા ંપ્રયોજાય. પ્રાકૃિ ભાષાનુ ંલેબખિ સ્િરૂપના નમનૂા ઈ.િ.પ.ૂ 500ર્ી પ્રાપ્િ 

ર્ાય છે. અર્ાણત,્ એ પહલેા ંબોલચાલમા ંઆ ભાષાસ્િરૂપ સ્સ્ર્ર ર્ઈ ચકૂ્ુ ંહશે. 

૨. દ્વદ્વિીય સ્િરની પ્રાકૃિ:- (ઈ.િ.પ.ૂ 500 ર્ી ઈ.િ.પ.ૂ 1000 સધુી પ્રયોજાયેલુ ં 

ભાષા સ્િરૂપ) 

 આ પ્રાકૃિના તિકાિને ત્રર્ િબક્કામા ંિહેંચી શકાય. 

 (૧)  પિૂણકાલીન પ્રાકૃિ 

 (૨)  ઉત્તર-કાલીન પ્રાકૃિ 

 (૩)  અંતિમ-કાલીન પ્રાકૃિ  
 

(૧) પિૂણકાલીન પ્રાકૃિ :- (ઈ.િ.પ.ૂ 500 ર્ી ઈ.િ. ના પ્રારંભ) 
મહાિશં, તત્રતપટક, જાિક િર્ગેરે બૌદ્ધ ગ્રરં્ોમા ંજોિા મળિી પાબલ િર્ા અશોક-

કાલીન તશલાલેખોમા ંજોિા મળિી  ભાષાઓ પિૂણકાલીન પ્રાકૃિ છે. ભર્ગિાન બદેુ્ધ 
ઉપદેશ આપ્યા બાદ ઘર્ા િમય બાદ િેમના ઉપદેશનુ ંિકંલન ર્્ુ ં છે. િે ર્ગાળા 

દરતમયાન બૌદ્ધ ધમણના પ્રચાર-પ્રિાર માટે અનેક પ્રદેશોમા ંબભખ્ખઓુએ તિહાર કયો. 

િેર્ી જે િે પ્રદેશની ભાષાની અિર એ ઉપદેશ ઉપર ઝીલાઈ. પરરર્ામે તશલાલખેો 

કે િત્કાલીન રચાયેલા ધાતમિક ગ્રરં્ોની ભાષામા ંપ્રદેશાનિુાર ભેદ – પાઠાિંર જોિા 

મળે છે. પરંત ુિે ઓળખાય છે પાબલપ્રાકૃિને નામે. પરરર્ામ,ે આ  ભાષાને કોઇ 

એક ચોક્કિ િમય કે પ્રદેશની  ભાષા કહી શકાય િેમ નર્ી. િ ેજ રીિે ભર્ગિાન 

મહાિીરે ઉપદેશ ઈ.િ.પિેૂ પાચંમી િદીમા ંઆપ્યો. પરંત ુિેનુ ંિકંલન – િપંાદન 

ત્રર્-ચાર િદી પછી ર્્ુ.ં િેની છેટલી િાચના ઈ.િ.ની ૬ઠ્ઠી િદીમા ં મળે છે. 

પરરર્ામે, ઈ.િ.પ.ૂ પાચંમી િદીમા ંભર્ગિાન મહાિીરે જે ભાષામા ંઉપદેશ આપ્યો 
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િેના કરિા ં ધમણગ્રરં્ોની ભાષા પ્રમાર્મા ં અિાણચીન છે. િેર્ી જૈન ધમણગ્રરં્ોની 

પ્રાકૃિનુ ંભાષા સ્િરૂપ, બૌદ્ધ ધમણગ્રરં્ોની પાબલ પ્રાકૃિના મકુાબલે ઘણુ ંઅિાણચીન છે. 
 

(૨) ઉત્તરકાલીનપ્રાકૃિ :- (ઈ.િ.પ.ૂ ના આરંભર્ી ઈ.િ. 600 સધુી) 
અશોક પછીના તશલાલેખોની, િિંકૃિ નાટકોમા ંસ્ત્રીઓ અને તનમ્ન િર્ગણના પાત્રોન ે

મખુે િપરાયેલી ભાષા િે ઉત્તરકાલીનપ્રાકૃિ. િરરુબચ, હમેચરંાચાયણ િર્ગેરે જેિા 

વ્યાકરર્કારોએ આ ભાષાના વ્યાકરર્ો રચ્યા ં છે. તિતિધ પ્રાકૃિોમા ં ચાર મખુ્ય 

પ્રાકૃિ કહી શકાય. 

1. રહન્દ કુશની દબક્ષર્મા,ં ભારિના ઉત્તર પતિમ ભાર્ગમા ંપ્રયોજાિી પૈશાચી પ્રાકૃિ.  

2. નમણદાની ઉત્તરમા ં તિિંધ, પજંાબ, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્ર્ાન, આનિણ અન ેિૌરાટર 

(ગજુરાિ) ને આિરી લેિા તિશાળ તિસ્િારમા ંપ્રયોજાિી શૌરિેની પ્રાકૃિ.    

3. બનારિ ર્ી િીિાપરુ અને જબલપરુ સધુીના બબહાર, બરં્ગાળ અન ેઓરરસ્િાના 

તિસ્િારની માર્ગધી પ્રાકૃિ.   

4. તિિંધ્યની દબક્ષર્ે  ર્ગોદાિરીના ઉત્તર ભાર્ગ ર્ી શરૂ કરી ર્ગોિા સધુીના મહારાટર 

- તિદભણ િર્ગેરે તિસ્િારની માહારાટરી પ્રાકૃિ.    

આ ઉપરાિં, ભૌર્ગોબલક અન ેપ્રાિંીય દેશ્ય શબ્દ ભેદને કારર્ે એક બીજામા ંભેદ 

હોય એિી પ્રાકૃિને  તિતશટટ નામ અપાયા, જેમ કે, અધણ – માર્ગધી (આષણ),ચબૂલકા 

પૈશાચી, ભિૂ (પૈશાચી), શાકારી, ટક્ક, શાબરી, ચાડંાલી, આભીરરકા, અિન્િી, ર્ગૌડી, 

કેકય, ટાક્કી, મારી..... 

ભારિીય આયણની પ્રાચીન ભતૂમકા કરિા ંમધ્યમ ભતૂમકા એટલે કે િસં્કૃિ કરિા ં

પ્રાકૃિમા ંધ્િતન, વ્યાકરર્ અને શબ્દભડંોળર્ગિ કેટલીક તિશેષિાઓ જોિા મળે છે. 

જેમાનંી કેટલીક નીચે મજુબ છે :- 

૧. પ્રાકૃિોમા ં મહદંશ ે‘ન’ ધ્િતન નુ ં ‘ર્’ િરીકે પરરિિણન ર્્ુ ંછે.  

૨.  િસં્કૃિ  ભાષાના િઘંષી ધ્િતનઓ શ, ષ, િ મારં્ી કોઇક પ્રાકૃિમા ં’શ’, િો કોઇક 

પ્રાકૃિમા ં‘િ’ જ રહ્યા ંછે. ‘ષ’ નો પૈશાચી તિિાય િમામ પ્રાકૃિમા ંલોપ ર્યો છે.  

૩. મધ્યમ ભતૂમકામા ંિમીકરર્, સ્િર ભસ્તિ, સ્િર-વ્યજંનલોપ ર્િાની પ્રરિયા 
તિશેષ પ્રમાર્મા ંર્ાય છે.  

૪. િસં્કૃિમા ંજોિા મળતુ ંઆત્મનેપદ પ્રાકૃિમા ંજિટલે જ જોિા મળે છે.  

૫.િસં્કૃિમા ંએકિચન, દ્વદ્વિચન અને બહુિચન એમ ત્રર્ પ્રકારના ંિચન જોિા 

મળે છે. જ્યારે, પ્રાકૃિમા ંદ્વદ્વિચનનો લોપ ર્ાય છે. 
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૬. િસં્કૃિમા ંપ્રયોજાિા એક શબ્દના તિભસ્તિના ંઅનેક રૂપો પ્રાકૃિ ભાષામા ંિદ્દન 

ઓછા ંર્ાય છે. પ્રાકૃિ ભાષામા ંતિભસ્તિ રૂપોની િકુંલિા ઘટે છે.  

૭. પ્રાકૃિન ુશબ્દભડંોળ મહદંશે િદ્ભિ શબ્દોનુ ંછે. િળી, દેશ્ય શબ્દોનુ ંતિશેષ ભરણુ ં
ર્તુ ંજોિા મળે છે.  

૮. િસં્કૃિ  ભાષા અને પ્રાકૃિ  ભાષામા ંમહત્િનો ભદે એ છે કે િૈરદક િસં્કૃિર્ી 
માડંી પાબલ સધુીની  ભાષા િયંોર્ગાત્મક હિી. પરંત,ુ પ્રાકૃિ  ભાષાઓ અયોર્ગાત્મક  
ભાષા િરીકે તિકિિી હિી. 

(૩) અંતિમકાલીનપ્રાકૃિ :- (ઈ.િ.પ.ૂ 600 ર્ી ઈ.િ. 1000) 
મધ્યકાલીન ભારિીય આયણ  ભાષાનુ ંઅંતિમ   ભાષાસ્િરૂપ  િે અપભ્રશં. કેટલાક 

પરંડિો ભારિીય આયણની મધ્યમ ભતૂમકાની અંતિમ ભતૂમકા એટલેકે અપભ્રશંન ે

પ્રાકૃિ કરિા ંઅલર્ગ િર્ણિ ેછે. િેમના મિે, અપભ્રશંનો િમય ઈ.િ. 500 ર્ી ઈ.િ. 

1000 અર્િા ઈ.િ. 600 ર્ી ઈ.િ. 1100, 1200 સધુીનો માનિામા ંઆિે છે. 
પિજંબલના ‘વ્યાકરર્ મહાભાટય’મા ં અપભ્રશં શબ્દનો ઉટલખે જોિા મળે છે. 

ત્યારબાદ, હમેચરંાચાયણના ‘તિધ્ધહમે શબ્દાનશુાિન’મા ંપર્ અપભ્રશંના વ્યાકરર્ની 
ચચાણ કરિામા ંઆિી છે. ‘પઉમચરીય’ જેિા ગ્રરં્ોમા,ં હમેચરંાચાયણ િર્ગેરે જેિા 

િૈયાકરર્ના ગ્રરં્ોમા ંિર્ણિાયેલ ભાષાભેદ િ ેઅપભ્રશં-નો િમાિેશ આ િબક્કામા ં

ર્ાય છે.   

અપભ્રશં શબ્દના અર્ણની ચચાણમા ં બભન્ન બભન્ન તિદ્વાનોએ બભન્ન બભન્ન અર્ણ ઘટાવ્યા 

છે.  

કેટલાક તિદ્વાનોના મિે િસં્કૃિ ભાષાનુ ંલોકોને ઉચ્ચારર્ ન આિડિા ંજે તિકૃતિઓ 
પ્રિેશી િે તિકૃિ  ભાષા િ ે અપભ્રશં. િેઓ  ‘અપભ્રટટ’ શબ્દ પરર્ી ‘અપભ્રશં’ 
શબ્દની વ્્તુ્પતત્ત કરે છે.  

કેટલાક તિદ્વાનોન ે મિ ે મધ્યકાલીન આયણ  ભાષાના િમયમા ં બોલાિી અનેક  

ભાષાઓમારં્ી એક પ્રચબલિ  ભાષાનુ ંનામ ‘ અપભ્રશં ’ હતુ.ં એટલે કે, અપભ્રશં એ 

કોઇ િબક્કો નહીં પરંત ુએક  ભાષાનુ ંજ નામ છે.  

હાલમા, કેટલાક તિદ્વાનોના મિ ેમધ્યકાલીન ભારિીય આયણના િમયમા ં જે પ્રાકૃિો 

અસ્સ્િત્િમા ં હિી િેનુ ંપ્રત્યેકન ુ તિકતિિ સ્િરૂપ િે અપભ્રશં. એટલે કે, શૌરિેની 

પ્રાકૃિનુ ંતિકતિિ રૂપ િે શૌરિેની અપભ્રશં, માર્ગધીનુ ંઅપભ્રશં િે માર્ગધી અપભ્રશં 

િર્ગેરે. હાલમા,ં ત્રીજુ ંઅનમુાન િધ ુસ્િીકૃિ છે. 
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અપભ્રશંનો લેબખિ નમનૂો કહી શકાય િેિી પ્રાચીનિમ િારહત્ય કૃતિ નિમી 

શિાબ્દીની આિપાિની છે. પરંત ુ 6-7 મી િદીમા ંપર્ િસં્કૃિ - પ્રાકૃિર્ી અલર્ગ 

એિી િરહત્ય  ભાષા િરીકે અપભ્રશંનો ઉટલેખ મળે છે. િેના પરર્ી ખ્યાલ આિ ે

છે કે નિમી િદી પહલેા ંપર્ અપભ્રશંમા ંિરહત્ય રચા્ુ ંહશે જે કોઇક કારર્ોિર 

નાશ પામ્્ુ ંઅર્િા લપુ્િ ર્્ુ.ં 

અપભ્રશં તિતિધ સ્િરૂપે બોલાિી હિી અને િેના ંશૌરિનેી અપભ્રશં, નાર્ગર અપભ્રશં, 

વ્રાચડ, ઉપનાર્ગર િર્ગેરે નામ પર્ મળે છે. છિા ંતિદ્ધરાજ જયતિિંહના િમયમા ંર્ઈ 

ર્ગયેલા કાબલકાલ િિણજ્ઞ હમેચરંાચાય ેપોિાના વ્યાકરર્મા ંઅપભ્રશં ભાષાને એક 

સ્િરૂપ ેિપરાિી ભાષા ર્ગર્ીને એને એક અલર્ગ ભાષાભતૂમકાનુ ંસ્ર્ાન આપ્્ુ ંછે અને 

િેના ંકેટલાકં વ્યાપક લક્ષર્ો િર્ણવ્યા ંછે.  

આ ‘અપભ્રશં’ ભાષાના ં લક્ષર્ો એ િમયે પ્રચબલિ િારહત્ય અને ખાિ કરીને 

દુહાઓની ભાષાને આધારે િારિાયા ંછે. દા.િ.  

જઈ ભગ્ર્ગા પારક્કડા િો િરહ મજઝુ તપએર્ 

અહ ભગ્ર્ગા અમ્હહ ંિર્ા િો િેં મારરઅડેર્.  

(જો પારકાઓ (શત્રઓુ) નાિી ર્ગયા િો મારા તપ્રુ્ી, અને હ ેિખી! જો 

અમારામાનંા ભાગ્યા િો િનેા મરાિાર્ી. )  

પતુ્તે જાયેં કિણ ુગણુ ુઅિર્ગણ ુકિણ ુમએુર્ 

જા બપ્પીકી ભુહંડી ચતંપજ્જઈ અિરેર્  

(પિૂ જન્મિાર્ી કોર્ ગરુ્ (લાભ) ને કોર્ ર્ગેરલાભ મરિાર્ી? જો બાપની 

ભતૂમ (ઉપર) ન ેબીજાઓ (પર્ગ નીચે) ચાપંે (રોળી નાખે) ? 

ઉપરના દુહાઓમા ં ભગ્ર્ગા, પાક્કાડા, મજઝુ, પતુ્ત, બપ્પીકી જેિા શબ્દોમા ં એક જ 

િર્ગણમા ંિં્ તુિ વ્યજંનો મળે છે. િે ‘અપભ્રશં’ ભાષાભતૂમકાનુ ંઅર્ગત્યનુ ંલક્ષર્ છે. 

‘કિણુ’ં એ િિણનામ ક્યાકં ચાલ ુરહ ેછે પર્ ‘કુર્’ િિણનામ મળે છે. (જે આજે ઘર્ી 

ગજુરાિી બોલીઓમા ંછે.)  

હમેચરંાચાયણના ‘તિધ્ધહમે શબ્દાનશુાિન’મા ં દશાણિાયલેી લાક્ષબર્કિાઓ પૈકીની 

કેટલીક નીચે મજુબ છેઃ 

→ અપભ્રશંમા ંશબ્દના આરંભ સ્ર્ાને ન હોય અને િં્ તુિ ન હોય િેિા ‘ક’ 
નો ‘ર્ગ’, ‘ખ’ નો ’ઘ’, ‘િ ’ નો ’દ, ‘ર્’ નો ’ધ ’, ‘પ’ નો ’ બ ’ , ‘ફ’ નો 
’ભ’ ર્ાય છે.  



34 

→ િસં્કૃિના ‘્ટુમદ્’   ‘અસ્મદ્’  ને સ્ર્ાને તહુ,ે તમુ્હ,ે  તમુ્હ-ેઅમ્હ ેજેિા રૂપો 

પ્રચબલિ ર્ાય છે.  

→ અપભ્રશંમા ંચોર્ી અને છઠ્ઠી તિભસ્તિના પ્રત્યયો એક જ છે. જ્યારે િબંોધન 
તિભસ્તિ-૮મી તિભસ્તિનો લોપ ર્ાય છે. 

→ તિભસ્તિ પ્રત્યયોને બદલે  અનરુ્ગોનુ ંમહત્િ િધ ેછે. 

→ અપભ્રશંના પિૂાણધણ કાળમા ંિત્િમ શબ્દોન ુપ્રમાર્ ઓછ ંહતુ.ં પરંત,ુ ઉત્તરાધણ 

કાળમા ંએ પ્રમાર્ િધે છે.  

→ બહારના દેશો અને અન્ય પ્રજા િાર્ ેિપંકણમા ંઆિિાને કારર્ે અપભ્રશંમા ં

અરબી, ફારિી અને તકૂી શબ્દ પ્રયોર્ગો જોિા મળે છે.  

ઉપર જોયા ંિે ઉપરાિં અપભ્રશંના ંબીજાં અનેક લક્ષર્ો હમેચરંાચાયે િર્ણવ્યા ંછે 

અને િે લક્ષર્ોર્ી ગજુરાિીના ઉદ્ ભિ િમયની ભાષાભતૂમકા કઈ રીિે અલર્ગ છે 

િેનો અભ્યાિ હિેના એકમમા ંકરીશુ.ં છિા ંચૌદમી-પદંરમી િદી સધુીમા ંઅપભ્રશં 

અને જૂની ગજુરાિી બને્ન ભાષાના ંલક્ષર્ો િમાિંર જોિા મળ્યા ંછે, િે યાદ રાખવુ ં

જરૂરી છે.  

2.3.3 ભારિીય આયણની અિાણચીન ભતૂમકા :-  

ઈ.િ.ના 10 મા િૈકાની આિપાિ પ્રાકૃિ અને અપભ્રશં  ભાષાઓ બોલચાલની  

ભાષામારં્ી સ્ર્ાતનક બોલી િરીકે તિકિીને તિતિધ તશટટ ભાષા બની.  

આ તશટટ  ભાષાઓનો તિકાિ િે ભારિીય આયણની અિાણચીન  ભાષાઓ. ભારિીય 

આયણની અિાણચીન  ભાષામા ં રહન્દી, મરાઠી, ગજુરાિી, રાજસ્ર્ાની, પજંાબી, તિિંધી, 

લહદંા, પહાડી, બબહારી, ઉડીયા, આિામી, િર્ગેરે જેિી  ભાષાઓ તિકિી છે. 

આ ભાષાઓના તિકાિ િદંભે તિદ્વાનોમા ં મિ-મિાિંર પ્રિિે છે. જેમકે, કેટલાક 
તિદ્વાનોના મિે નાર્ગર અપભ્રશંમારં્ી ગજુરાિી ભાષા તિકિી છે. િો કેટલાકને મિ ે

શૌરિેની અપભ્રશંમારં્ી ગજુરાિી ભાષા તિકિી છે. બીજો મિ અર્ાણિ શૌરિેનીમારં્ી 

તિકિી હોિાનો મિ હાલમા ંિધ ુસ્િીકાયણ છે. 

(૧) આધતુનક ભારિીય  ભાષાઓ મહદંશે પ્રાકૃિ - અપભ્રશંના જ ધ્િતનઓ ધરાિે 

છે. પરંત,ુ કેટલાકં પરરિિણનો જોિા મળે છે.  જેમ કે, ગજુરાિી  ભાષામા ં ઍ, ઑ 

જેિા તિવિૃ સ્િરો નિા તિકસ્યા છે. ગજુરાિીમા ંમમણર સ્િરોનો પર્ તિકાિ ર્યો 

છે. 

(૨) િસં્કૃિના ‘ऋ’ સ્િરના જુદી જુદી  ભાષામા ં ‘રર’, ‘રૂ’  અર્િા ‘ર’  વ્યજંન 

િરીકે ઉચ્ચારર્ ર્ાય છે.  
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(૩) િં્ તુિ વ્યજંનોનુ ંએકત્િનુ ંિલર્ ઉત્તરકાલીન અપભ્રશંમા ંજોિા મળે છે, જે 

અિાણચીન ભતૂમકાનુ ંદ્યોિક છે. 

(૪) કિાણ, કમણ, કરર્, અતધકરર્, િપં્રદાન, અપાદાન િબંધં  એ તિભસ્તિઓમારં્ી 

ચારેક તિભસ્તિઓ જ બચ ેછે. એટલે કે , નાતમક તિભસ્તિિતં્ર િધ ુિરળ બને છે.  

(૫) આજ્ઞાર્ણ બીજો પરુુષ, એક િચન જેિા કેટલાક નિા ંઆખ્યાતિક રૂપો જોિા 

મળે છે. ભતિટય આજ્ઞાર્ણમા ં‘જ’િાળં રૂપ ‘કરરજજઈ’  એટલે કે ‘કરજે’ િપરાય છે, 

જે ગજુરાિીમા ંપર્ ઉિરી આિેલુ ંજોઇ શકાય છે. 

(૬) અપભ્રશંમારં્ી નિી  ભાષાઓના તિકાિ દરતમયાન બલિંર્ગવ્યિસ્ર્ામા ંઘર્ા ં

પરરિિણનો જોિા મળે છે. રહન્દી જેિી ભાષામારં્ી નપુિંકંબલર્ગનો લોપ ર્ાય છે. િો 

બરં્ગાળી જેિી  ભાષામા ંિો બલિંર્ગ વ્યિસ્ર્ાનો જ લોપ ર્ાય છે.  

(૭) િહાયકારક રિયાપદોની નિી વ્યિસ્ર્ા ઊભી ર્િા ંિેના દ્વારા કાળ – અર્ણ – 

અિસ્ર્ાની અનેકતિધ છાયાઓ વ્યતિ ર્િા લાર્ગે છે.  

(૮) આ  ભાષા ભતૂમકા દરતમયાન ફારિી િેમ જ અંગ્રેજી  ભાષામારં્ી અનેક શબ્દો 

પ્રિેશે છે.  

(૯) રિાનકુારી શબ્દો અને દ્વદ્વરુતિ પ્રયોર્ગોનુ ંપ્રચલન િધે છે.  

2.4 િારાશંઃ 

આ એકમમા ંિમે જો્ુ ંકે િર તિબલયમ જોન્િર્ી આરંભાયેલો તલુનાત્મ ઐતિહાતિક 

અભ્યાિને કારર્ે તિશ્વની અનેક ભાષાઓના જન્ય-જનક િબંધં અંર્ગ ેઅભ્યાિ ર્ઈ 

શક્યો અને એ ભાષાઓને ભારિ-્રુોપીય, ્રુાબલય, ચીની-તિબેટી િર્ગેરે 

ભાષાકુળમા ંિર્ગીકૃિ કરી શકાઈ. િેમા ંિમે તિશ્વના િહુર્ી મોટા ભાષાકુળ આરદમ 

ભારિ-્રુોપીય ભાષાકુળના અને ભારિના િૌર્ી મોટા ભાષાકુળની ભારિીય આયણ 

તિશે મારહિી મેળિી. 

ભારિીય આયણ ભાષાની પ્રાચીન ભતૂમકાને અર્ાણત ્િસં્કૃિ ભાષાના તિકાિને ત્રર્ 

િબક્કામા ંિહેંચી શકાયઃ 1) જેમા ંિેદ રચાયા િે િૈરદક સ્િરૂપ 2) તશટટ વ્યિહાર, 

તશક્ષર્ અને િારહત્યનુ ં તશટટ સ્િરૂપ અને 3) િામાન્ય જનિમહૂ િચ્ચ ેપ્રયોજાતુ ં

િળપદંુ સ્િરૂપ.  

પ્રાચીન ભતૂમકાના િળપદા સ્િરૂપમારં્ી ભારિીય આયણ ભાષાની મધ્યમ ભતૂમકા 

અર્ાણિ પ્રાકૃિ ભાષાનો તિકાિ ર્યો. પ્રર્મ સ્િરની પ્રાકૃિ બોલચાલના સ્િરૂપમા ં

હોિાર્ી િેના કોઈ પરુાિા મળિા નર્ી. પરંત ુ િે સ્સ્ર્ર ર્યા બાદ બૌદ્ધ – જૈન 

ઉપદેશ, િત્કાલીન િારહત્ય આરદમા ંપ્રાકૃિના નમનૂા મળે છે, જેન ેબીજા સ્િરની 
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પ્રાકૃિ કહિેાય છે. િેના તિકાિના ત્રર્ િબક્કામા ંપ્રર્મ િબકે્ક પાબલ પ્રાકૃિના 

પરુાિા મળે છે. બીજા િબક્કામા ંિેની પૈશાચી, માર્ગધી આરદ બોલીના તિકાિ અન ે

િે બોલી અનિુારની તિતિધ પ્રાકૃિનો તિકાિ ર્ાય છે. ત્યાર બાદ િેમા ંપરરિિણન 

આિિા ંઅંતિમકાલીન પ્રાકૃિ અર્ાણિ અપભ્રશં ભાષા તિકિ ેછે.  

આ અંતિમકાલીન પ્રાકૃિ અર્ાણિ અપભ્રશંમારં્ી ભારિીય આયણની અિાણચીન ભતૂમકા 

તિકિે છે. જેની તિતિધ બોલીઓમારં્ી શૌરિેની અપભ્રશંમારં્ી ગજુરાિી-રાજસ્ર્ાની 

ભાષાસ્િરૂપ તિકિે છે.  

2.5 સ્િાધ્યાયઃ 

પ્રશ્ઃ  

1. આરદમ ભારિ્રુોપીયર્ી ભારિીય આયણના તિકાિનો ટૂંકમા ંખ્યાલ આપો.  

2. પ્રાકૃિની ત્રર્ ભતૂમકાઓનો લાક્ષબર્કિા િરહિ પરરચય આપો. 

ટૂંકનોંધ લખોઃ 

1. તિશ્વના ંમહત્ત્િના ંભાષાકુળો 

2. આરદમ ભારિ-્રુોપીય ભાષા 

3. ભારિ-ઈરાની ભાષાજૂર્ 

4. િૈરદક અને તશટટ િસં્કૃિ 

5. ભારિીય આયણની અિાણચીન ભતૂમકા 
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એકમ ૩ ગજુરાિી ભાષાનો ઉદ્ ભિ 

૩.૦ ઉદે્દશો 

૩.૧ પ્રસ્િાિના 

૩.૨ અપભ્રશં અને અપભ્રશંોત્તર ભતૂમકા  

૩.3. ગજુરાિીની પ્રર્મ ભતૂમકા અર્િા જૂની ગજુરાિી  

 3.3.1 પ્રર્મ ભતૂમકા – નામાબભધાન  

 ૩.3.૨ ગજુરાિીની પ્રર્મ ભતૂમકાના ંમખુ્ય ધ્િતન લક્ષર્ો 

૩.3.૩ ગજુરાિીની પ્રર્મ ભતૂમકાના ંવ્યાકરર્ર્ગિ લક્ષર્ો 

3.3.4 ગજુરાિીની પ્રર્મ ભતૂમકાનુ ંશબ્દભડંોળ 

3.4 ગજુરાિી ભાષાતિકાિની બીજી ભતૂમકા 

૩.4.1 ગજુરાિીની બીજી ભતૂમકાના ંમખુ્ય ધ્િતન લક્ષર્ો 

૩.4.2 ગજુરાિીની બીજી ભતૂમકાના ંવ્યાકરર્ર્ગિ લક્ષર્ો 

3.4.3 ગજુરાિીની બીજી ભતૂમકાનુ ંશબ્દભડંોળ 

3.5 ગજુરાિી ભાષાતિકાિની ત્રીજી ભતૂમકા 

૩.5.1 ગજુરાિીની ત્રીજી ભતૂમકાના ંમખુ્ય ધ્િતન લક્ષર્ો 

૩.5.2 ગજુરાિીની ત્રીજી ભતૂમકાના ંવ્યાકરર્ર્ગિ લક્ષર્ો 

3.5.3 ગજુરાિીની ત્રીજી ભતૂમકાનુ ંશબ્દભડંોળ 

૩.6 િારાશં 

૩.7   િમારી પ્રર્ગતિ ચકાિો  

 

૩.૦ ઉદે્દશોઃ  

િમે હિે ઐતિહાતિક ભાષાતિજ્ઞાનર્ી પરરબચિ છો. િેર્ી િમને નવ્ય ભારિીય આયણ 

ભાષા અને ગજુરાિની રાજ્યભાષા ગજુરાિીના ઉદ્ભિ તિશે જજજ્ઞાિા હશે. એ અંર્ગ ે

િમે આ એકમમા ંમારહિી મેળિશો.  ગજુરાિી ભાષાના ઉદ્ભિ અને તિકાિ તિશ ે

તિચારિા ંિમને પ્રશ્ ર્શે કે અપભ્રશંર્ી આ ભાષા ક્યારે છૂટી પડી હશે? પહલેા ં

બોલાિી ભાષા કરિા ંઆ નિી ભાષા અલર્ગ છે, િેિી ભાષકોન ેખબર પડી હશે? 

પહલેા ંિો અપભ્રશં ભાષા હિી, િો કોર્ે આ નિી ભાષાને ‘ગજુરાિી’ એવુ ંનામ 

આપ્્ુ ંહશે? ‘ગજુરાિી’ તિિાય અન્ય કોઈ નામ અપાયા ંહશે? આ ભાષાના સ્િરૂપમા ં

કાલાિંરે કેિા ંપરરિિણનો ર્યા ંહશે, કે જેર્ી આજનુ ંભાષાસ્િરૂપ અસ્સ્િત્િમા ંઆવ્્ુ ં

હશ?ે િર્ગેરે જેિા પ્રશ્ોના ઉત્તર આ એકમમારં્ી મળશે.આ અંર્ગે કયા કયા 
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ભાષાશાસ્ત્રીઓએ અભ્યાિ કયો છે, ભાષાના ઉદ્ભિ તિશે િેઓ શુ ંમાને છે, િેનાર્ી 

મારહિર્ગાર ર્શો. 

કોઈ એક ભાષાના ઉદ્બિ અને તિકાિનો અર્ણ છે, િનેા ધ્િતન, શબ્દ અને વ્યાકરર્ 

આરદમા ં પરરિિણન આિવુ ં િે. ગજુરાિી ભાષાના તિકાિના તિતિધ િબક્કાઓ 

દરતમયાન કેિા ંપરરિિણનો આવ્યા,ં િેનો િમ ેઅહીં પરરચયાત્મક અભ્યાિ કરશો. 

૩.૧ પ્રસ્િાિનાઃ  

િમે આર્ગળના એકમમા ં જો્ુ ં કે િસં્કૃિમારં્ી િમશઃ પરરિિણનો આિિા ંપ્રાકૃિ, 

અપભ્રશં જેિી ભાષાઓમારં્ી તિતિધ નવ્ય ભારિીય આયણ ભાષાઓ તિકિી. િ ે

ભાષાઓ પૈકીની એક એટલ ેગજુરાિી ભાષા. 

ભારિીય આયણર્ી નવ્ય ભારિીય આયણ ભાષાઓ સધુીના તિકાિને િામાન્ય રીિે 

ત્રર્ િબક્કામા ંિર્ણિિામા ંઆિે છેઃ પ્રાચીન ભારિીય આયણ, મધ્યમ ભારિીય આયણ 

અને અિાણચીન ભારિીય આયણ. પ્રાચીન ભારિીય આયણમા ંિૈરદક ભાષા, િસં્કૃિ 

િર્ગેરેનો િમાિેશ ર્ાય છે. પાબલ, માર્ગધી, અપભ્રશં િર્ગેરેનો મધ્યમ ભારિીય 

આયણમા ંિમાિેશ ર્ાય છે.  િો ગજુરાિી, રહિંદી, મરાઠી, પજંાબી, બરં્ગાળી િર્ગેરે ઉત્તર 

– મધ્ય ભારિની અિાણચીન ભાષાઓનો જૂના-ંનિા ં સ્િરૂપો િાર્ે – અિાણચીન – 

નવ્ય ભારિીય આયણ ભાષામા ંિમાિેશ ર્ાય છે. 

ગજુરાિી ભાષાને કેન્રમા ંરાખીને જોઇએ િો હાલના ગજુરાિ – રાજસ્ર્ાન તિસ્િારનો 

િબંધં કાલિમે બેષ્તરયન, શક, ક્ષત્રપ, ગરૂ્જર, હરૂ્, આરબ, મોર્ગલ, પારિી, અંગ્રેજ 

આરદ પરદેશી પ્રજા િાર્ે રહ્યો છે. આ પરભાષીઓની ભાષા ઉપરાિં આયોના 

ગજુરાિ પ્રિેશ પહલેા અહીંની મળૂ આરદિાિી પ્રજાની ભાષા- િર્ગેરે જેિી અનેક 

ભાષાઓના પ્રભાિ આ ભાષા પર ઝીલાયા છે. 

િસં્કૃિ પછીની ભાષાભતૂમકાએ લર્ગભર્ગ ઈિિીિનના આરંભની શિાબ્દીઓની 

આિપાિ િૌરાટર અને લાટની બોલીના િહજે અર્િાર મળે છે. (બીજી શિાબ્દીના 

ગ્રીક પ્રિાિ નોંધના ગ્રરં્ ‘પેરરલપ્લિ’મા ં‘ભરુર્ગજ્ઝ’ (ભગૃકુચ્છ-ભરુકચ્છ-ભરુચ) માટે 
ગ્રીક ઉચ્ચારર્ ‘બરુર્ગઝ’ િર્ા તિતશટટ િહાર્ સચૂક શબ્દો ‘ત્રપ્પર્ગ’ અને ‘કોરટિંબ’ 

જેમા ંઆજના ‘િરાપો’ અને ‘કોરટ્ુ’ંના મળૂ-આરદ અર્િાર) પછી પાચંમી છઠ્ઠી િદી 

સધુી ગજુરાિીની કે એ પ્રદેશની તિતશટટ ભાષા તિશે કોઈ મારહિી મળિી નર્ી. 

૩.૨ અપભ્રશં અને અપભ્રશંોત્તર ભતૂમકાઃ  

ગજુરાિી ભાષાના સ્િરૂપમા ંિસં્કૃિ – પ્રાકૃિ – અપભ્રશંનુ ંિિિ અનિુધંાન જોઈ 

શકાય છે. પરંત,ુ દ્વારરકાર્ી મથરુા સધુીના ‘ગરુ્જરત્તા’ પ્રદેશના ગરુ્જર લોકો પોિાની 
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ખાિ અપભ્રશં બોલે છે. (अपभ्रंशेन तुष्यक्न्त स्वेन नान्येन गुजमिाः।) – એિો ઉટલેખ 

ઈ.િ.૧૦૧૪મા ં ભોજે પોિાના ગ્રરં્ ‘सिस्वतीकण्ठाभिणम’् મા ં કયો છે. આઠમી 

િદીના પ્રાકૃિ કર્ાગ્રરં્ ‘कुवियमािा’મા ં ઉદ્યોિનસરૂર ટક્ક (પજંાબ), તિિંધ,ુ મરુ, 

માલિ, ગરુ્જર અને લાટના િેપારીઓની બોલી જુદી હોિાનો ઉટલખે કરે છે. આ બ ે

કૃતિઓ ‘सिस्वतीकण्ठाभिणम’् ‘’ િર્ા ‘कुवियमािा’મા ં‘ગરુ્જર અપભ્રશં’નો પ્રારંબભક 

તનદેશ મળે છે. 

અપભ્રશંનો પ્રભાિ િો પદંરમી િદી સધુી િારહત્યક્ષતે્રે દેખાય છે. પર્ બારમી 

શિાબ્દીર્ી જ આપર્ન ે રાજસ્ર્ાન – ગજુરાિ – માળિાના પ્રદેશની િળપદી 

બોલીઓની સ્પટટ છાપ ધરાિિી ભાષામા ંિારહત્ય મળિા લાર્ગે છે. ભાષામા ંર્યેલા 

પરરિિણનને િમજિા માટે િે િમયે રચાયેલી િારહત્યકૃતિઓમા ંિપરાયેલી ભાષાના 

નમનૂા જ ઉપયોર્ગી ર્ઈ શકે, િે તિદ્ધ બાબિ છે. 

ઐતિહાતિક અબભર્ગમર્ી પ્રાપ્ય કૃતિઓના ભાષાસ્િરૂપનો અભ્યાિ કરનાર તિદ્વાનોએ 

ભાષાના તિકાિને જુદા જુદા િબક્કામા ં િહેંચ્્ુ ં છે. આમ િો વ્રજલાલ શાસ્ત્રીર્ી 

માડંીને પ્રબોધ પરંડિ સધુી તિતિધ તિદ્વાનોએ ગજુરાિી ભાષાનો ઐતિહાતિક 

અબભર્ગમર્ી અભ્યાિ કયો છે. પરંત ુ ભાષાપરરિિણનને િમયર્ગાળાની દૃષ્ટટએ 

િપાિીને કેશિ હષણદ ધ્રિુ, નરતિિંહરાિ રદિેરટયા, કેશિરામ કાશીરામ શાસ્ત્રી 

(કે.કા.શાસ્ત્રીએ) અપભ્રશં ર્ી અિાણચીન ગજુરાિીના તિકાિને નીચે મજુબના 

િબક્કામા ંિહેંચ ેછે. 

કેશવ હર્તદ ધ્રવુઃ 

(1) અપભ્રશં ્રુ્ગઃ  ઇ.િ.ની 10-11મી િદીર્ી 14મી િદી 

(2) જૂની ગજુરાિી ્રુ્ગઃ  ઇ.િ.ની 14-15મી િદીર્ી 17મી િદી 

(3) અિાણચીન ગજુરાિી ્રુ્ગઃ  ઇ.િ.ની 17મી િદીર્ી આજ પયણન્િ 

 

િિન િંહિાવ   રદવેરિયાઃ 

(1) અપભ્રશંઃ તિિમ િિંિની 11મી િદી સધુી 

(2) મધ્ય અપભ્રશંઃ તિ.િ.ંની 13મી િદી સધુી 

(3) પ્રાચીન પતિમ રાજસ્ર્ાનીઃ તિ.િ.ંની 13મી િદીર્ી તિ.િ.ં1550 સધુી. 

(4) જૂની ગજુરાિીઃ તિ.િ.ં 1550ર્ી તિ.િ.ં 1650 સધુી 

(5) મધ્યકાલીન ગજુરાિીઃ તિ.િ.ં1650ર્ી તિ.િ.ં 1750 

(6) અિાણચીન ગજુરાિીઃ તિ.િ.ં 1750 પછી.  
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કેશિરામ કાશીરામ શાસ્ત્રી (કે.કા.શાસ્ત્રી) 

(1) ર્ગૌજર અપભ્રશંઃ   11મી િદીર્ી 14મી િદી 

(2) ગરુ્જર ભાષા કે મધ્યકાલીન ગજુરાિીઃ  ઇ.િ.1350 ર્ી 

ઇ.િ.1650 

(3) અિાણચીન ગજુરાિીઃ  ઇ.િ. 1650ર્ી આજ પયણન્િ 

તિતિધ તિદ્વાનોની ચચાણ અનિુાર મહદંશે લર્ગભર્ગ 9મી ર્ી 11મી િદી દરતમયાન 

અપભ્રશં ભાષામારં્ી ગજુરાિી-રાજસ્ર્ાની ભાષા જુદી પડે છે. કારર્કે બારમી િદીના 

ઉત્તરાધણમા ંઅપભ્રશંર્ી જુદી એિી ભાષામા ંકૃતિઓ રચાિાની શરૂઆિ ર્ઈ ર્ગઈ છે.  

3.3 ગજુરાિીની પ્રર્મ ભતૂમકા અર્િા જૂની ગજુરાિી 

લર્ગભર્ગ ચૌદમી-પદંરમી િદી સધુી દ્વારકાર્ી મથરુા સધુીના પ્રદેશમા ંલખાયેલી 

િારહત્યકૃતિઓમા ંઅપભ્રશંનુ ંપ્રાધાન્ય રહ્ુ ંછે, છિા ંબારમી-િેરમી િદીમા ંલખાયેલી 

કેટલીક કૃતિઓની ભાષામા ંઆજની ગજુરાિીના ંલક્ષર્ો જોઈ શકાય છે. આ ઉપરર્ી 

કહી શકાય કે ગજુરાિી ભાષા બોલી િરીકે બોલાિાનો આરંભ આ પહલેા ંર્ઈ ર્ગયો 

હશે. કારર્ કે બોલચાલમા ંિિિ પરરિિણનો આિિા ંહોય છે. પર્ જે જે પરરિિણનો 

િધ ુવ્યાપક ર્ાય અને ભાષાવ્યિસ્ર્ાને અિર કરે િેિા સ્સ્ર્ર ર્ાય ત્યારે િે ભાષાના 

લેબખિ સ્િરૂપમા ંપ્રિશેે છે.  

ગજુરાિી ભાષાના ંકહી શકાય િેિા ંલક્ષર્ો જે કૃતિઓમા ંમળે છે િ ેઆરંભકાલીન 

કૃતિઓમા ંિજ્રિેનસરૂર રબચિ  ‘ભરિેશ્વર-બાહુબબલ ઘોર’ (લર્ગભર્ગ ઈ.િ. ૧૧૬૯), 

શાબલભરસરૂર રબચિ ‘ભરિશે્વર – બાહુબબલ રાિ’ (ઈ.િ.૧૧૮૫), ધમણસરૂર રબચિ 

‘જબંિૂાતમચરરત્ર’ (ઈ.િ.૧૨૫૦) અને તિજયિેનસરૂર રબચિ ‘રેિિંબર્ગરરરાસ’ુ 

(ઈ.િ.૧૨૩૦ આિપાિ)નો િમાિેશ છે. આ ચાર કૃતિઓની ભાષામા ંિેને અપભ્રશં 

ભાષાર્ી અલર્ગ પાડે એિા ંલક્ષર્ો છે. 

3.3.1 પ્રર્મ ભનૂમકા – િામાભિધાિ 

આ કૃતિઓની ભાષામા ંઅપભ્રશં કરિા ં જુદા ંલક્ષર્ો દેખાિાને કારર્ે જુદા જુદા 

તિદ્વાનો આ ભાષાસ્િરૂપને જુદંુ જુદંુ નામાબભધાન કરે છે. નરતિિંહરાિ રદિેરટયા 

‘અંતિમ અપભ્રશં’ અર્િા ‘ર્ગૌજર અપભ્રશં’ કહ ે છે. કે.હ.ધ્રિુ િેને ‘અપભ્રશં’ કે 

‘પ્રાચીન ગજુરાિી’ િરીકે ઓળખાિી છે. ડો. કે.કા.શાસ્ત્રી પર્ ર્ગૌજર અપભ્રશં અર્િા 

પ્રાચીન ગજુરાિી િરીકે ઓળખાિે છે.િો િેસ્સ્િિોરી િેને ‘Old western Rajasthani’ 

‘જૂની પતિમી રાજસ્ર્ાની’ િરીકે ઓળખાિે છે. આ તિદ્વાનોએ કરેલા નામાબભધાનો 

િિણ સ્િીકૃિ બન્યા નર્ી. કારર્કે ‘અપભ્રશં’ િરીકે સ્િીકારિા િે અપભ્રશંનો જ એક 
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ભાર્ગ બની રહ ેછે. નિી ભાષાના ઉદ્ગમનો િમેા ંતનદેશ ર્િો નર્ી. િે જ રીિે િેન ે

‘જૂની પતિમી રાજસ્ર્ાની’ િરીકે ઓળખિા જિા ંિેમા ં ‘ગજુરાિી’નો કોઈ ઉટલેખ 

નર્ી. ઉમાશકંર જોશી િમન્િયિાચી ‘મારુ-ગરુ્જર’ જેવુ ંનામ આપે છે. પરંત ુઆ 
ભતૂમકાના ઉદ્ભિ િમયે આિા પ્રાદેતશક નામ પ્રયોજાિા ન હોિાર્ી આ કાવ્યાત્મક 

નામ પર્ િિણસ્િીકૃિ ન બન્્ુ.ં 

અપભ્રશં કરિા ંઆ ભાષાભતૂમકાના ંલક્ષર્ો જુદા ંહોિાને કારર્ે  ડો. હ.ચ.ૂભાયાર્ી, 

ડો. પ્રબોધ પરંડિ િર્ા ડો. ટી.એન.દિે િેને ગજુરાિીની પ્રર્મ અર્િા પ્રાચીન 

ભતૂમકા િરીકે ઓળખાિ ેછે. આમ, મહદંશ ેતિદ્વાનો િેને ‘પ્રાચીન ગજુરાિી’ અર્િા 

‘પ્રર્મ ભતૂમકા’ િરીકે સ્િીકારે છે. 

ભાષામા ંર્િા ફેરફારો અતિરિ હોિા છિા ંપ્રમાર્મા ંધીમા અને સકૂ્ષ્મ પ્રકારના 

હોિાર્ી દરેક િબકે્ક ભાષકોને િો પોિાની ભાષા એક જ રૂપ ેિપરાિી જર્ાય. િેર્ી 

પ્રર્મ ભતૂમકાના, િત્કાલીન કોઈ િારહત્યકારે એમની કૃતિઓની ભાષાને ‘ગજુરાિી’ 

ભાષા િરીકે નર્ી ઓળખાિી. કતિ પહ્લનાભે ઈ.િ. ૧૪૫૬મા ંિેના ‘કાન્હડદે પ્રબધં’ 

મા ં‘િરિ બધં પ્રાકૃિમા ંકવુ,ં દઉં મઝુ તનમણલ મતત્ત’ ( એક િરિ પ્રબધં પ્રાકૃિમા ં

કહુ ંછ ંિેર્ી હ ેપ્રભ ુ! મને તનમણળ મતિ આપો.) એમ એની ભાષાને પ્રાકૃિ કહી છે. 

અખા જેિા બીજી ભતૂમકાના િર્જકો પર્ પોિાની કૃતિની ભાષાને પ્રાકૃિ કહ ેછે. છેક 

ઈ.િ. ૧૫૨૫ના અરિામા ંભાલર્ િેના ‘નલાખ્યાન’મા ં‘ગરુ્જર ભાષાએ નલરાજાના, 

ગરુ્ મનોહર ર્ગાઉ’ એમ કહ ેછે. ને ‘ગજુરાિી’ એવુ ંનામ િો  પે્રમાનદં ‘રુદે ઊપન્યો 

માટે અબભલાખ, બાધંુ ંનાર્ગદમર્ ગજુરાિી ભાષા’મા ંઆપે છે.  

છિા ંતિતિધ કૃતિઓનો ભાષાઅભ્યાિ કરિા ંગજુરાિી ભાષાનો ઉદ્ ભિ અબર્ગયારમી 

–બારમી િદીમા ંર્ઈ ર્ગયો હિો એવુ ંતિધાન સ્પટટપર્ ેકહી શકાય િેમ છે.  

પ્રર્મ ભનૂમકાિી લાક્ષભિકર્ાઓઃ 

ગજુરાિી ભાષાની પ્રર્મ ભતૂમકાના ધ્િતન, વ્યાકરર્ અને શબ્દર્ગિ લાક્ષબર્કિાઓ 

નીચે મજુબ િર્ણિી શકાય. 

૩.3.૨ ગજુિાર્ીિી પ્રર્મ ભનૂમકાિાાં મખુ્ય ધ્વનિ લક્ષિો 

૧) અપભ્રશંની ભાષા ભતૂમકામા ંજ કેટલાક છૂટક શબ્દો ઉચ્ચારર્નુ ંિલર્ જોિા 

મળતુ ંહત ુ.ં શબ્દની િચ્ચ ેઆિિા બેિડા વ્યજંનો એકિડા ઉચ્ચારાિા લાગ્યા હિા. 

પર્ આ િલર્ બારમી – િરેમી િદીમા ંલખાયેલી કૃતિઓમા ંતનયતમિ રીિે દેખા્ુ.ં 

િં્ તુિ વ્યજંનનુ ં િરલીકરર્ ર્િા ં િેની પિેૂનો સ્િર દીઘણ ર્િો જોિા મળે છે. 

જેમકેઃ 



42 

(अपम >)  अप्प  > આપ(વુ)ં  

(अितम ्>)  अक्िउ > આખુ ં 

(पवद्युत >)  पवज्जअु > િીજ  

(उद् गम >)  उग्गमु >  ઊર્ગમ  

(दगु्धम ्>)  ददु्धउ  > દૂધ  

૨) જ્યારે શબ્દની િચ્ચ ેઆિિા બિેડા વ્યજંનોમા ંઅધણ વ્યજંન અનનુાતિક વ્યજંન 

હોય ત્યારે િેનુ ંિરલીકરર્ ર્િા ંદીઘણ ર્િો પિૂણ સ્િર િાનનુાતિક બને છે. જેમકેઃ 

अङ्क > આંક  

िञ्ि > ચાચં  

दन्त > દાિં  

अञ्जनम ्> આંજર્  

कन्दकः > કાદંો  

૩)  કેટલાક શબ્દોમા ંજોડાક્ષરમા ંઅનનુાતિક વ્યજંન ન હોય િો પર્ િાનનુાતિક 

સ્િર ઉચ્ચારાિા લાગ્યો, જેને તિદ્વાનો ‘અનસુ્િારના પ્રક્ષેપ’ િરીકે ઓળખાિે છે. 

જેમકેઃ 

वक्र > િક્ક > િાકું  

ननद्रा > નીદ્દ > નીંદ 

अश्र ु > અસ્સ>ુ આંસ ુ 

पि > પખ્ખ> પાખં 

पक्ष्मन > પપ્પર્ > પાપંર્ 

ईष्िका > ईट्िा > ઈંટ 

 

૪) અપભ્રશંના પલુટલિંર્ગ પ્રર્મા – દ્વદ્વિીયાનુ ંએકિચન ધરાિિા શબ્દને અંિે આિિા 

‘ઉ’નો લોપ ર્ાય છે ને ‘અ’ રહ ેછે. જેમકેઃ  

(कुम्भकािः >)  कुम्भआिउ  > કંુભાર 

(दगु्धम ्>)  ददु्धउ   > દૂધ 

(शङृ्गम ्>)  लसगंउ   > તશિંર્ગ(ડુ)ં 

(मुकुिः >)  मउडउ   > મોડ 

(गवािः >)  गवक्िउ  > ર્ગૉખ 

૫) કેટલાક શબ્દોમારં્ી ‘હ’કાર અને ‘િ’કારનો લોપ ર્ઈ જાય છે. જેમકેઃ 
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‘હ’ ધ્િતનનો લોપઃ  

िािि > બાર 

(िेिशािा >) िेिसाि > તનશાળ 

(यूचथका >) जूिी > જૂઈ 

‘િ’ ધ્િતનનો લોપઃ  

कान्िडदेव> કાન્હડદે’  

िन्नादेवी> રન્નાદે’  

૬) અપભ્રશંની જેમ અમકુ િયંોર્ગોમા ંપ્રર્મ િર્ણ રૂપે રહલેા ‘અ’, ‘ઉ’ના લોપની 

પ્રરિયા આ ભતૂમકામા ંપર્ જોિા મળે છે. જેમકેઃ 

(अिण्य >)  अिण्णु > રણ્ણ ુ- રાન 

(अन्यपिकम ्>)   अण्णवक्िउ > અનોખુ-ંનોખુ ં

(आिेनत > अच्छइ > છઇ- છે 

(अन्यदपप >) अन्नइ >  નઇ – ને. 

(उज्ज्विकम ्>) उज्जिउ > અજિાળં 

(सुपुत्र >) सुपुत्त >  િપિૂ 

 

3.3.3 ગજુિાર્ીિી પ્રર્મ ભનૂમકાિાાં વ્યાકિિગર્ લક્ષિોઃ 

૧) આ ભતૂમકામા ંઅપભ્રશંની તલુનાએ તિભસ્તિના પ્રત્યયનો િપરાશ ઘટે છે અને 

અનરુ્ગોનો પ્રયોર્ગ િધે છે. આ ભતૂમકામા ંિણુ,ં પાતિ, િરરિઉં, મારહ, તિર્, તિઉ જેિા 

અનરુ્ગો પ્રયોજાિા જોિા મળે છે. જેમકેઃ 

િણુ ં– િર્ા – િર્ીઃ કરર કુસમુ િણ ૂ ંધણહુ (કુસમુનુ ંધનટુય કરીને) િિિં 

િર્ા ગરુ્ (િિિંના ગરુ્) 

પાતિ (પાિે)- ભરહિેરર પાતિ (ભરિેશ્વર પાિે), નીર પાતિ (પાર્ી પાિે) 

િરરિઉં (િાર્ે)- મઈં િરરિઉં (મારી િાર્ે), પિણિ િરરિઉં (પિણિ િાર્ે) 

તિઉં (િાર્ે)- બધંિ તિઉં (બાધંિ િાર્ે), મન તિઉં (મન િાર્ે), તિઉં 

પ્રતિહાર (પ્રતિહાર િાર્ે) 

મારંહ (મા)ં – રહયા મારંહ (હૈયામા)ં, ભતૂમ મારંહ (ભતૂમમા)ં, પહુતિરહ મારંહ 

(પથૃ્િીમા)ં 

તિર્ (તિના) – તિર્ હતર્યાર, તિર્ બાધંિ 
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૨) પહલેો પરુુષ બહુ િચનમા ંિામાન્યરીિે િતિાદશણક બહુિચનનુ ંરુપ જોિા  મળે 

છે. જ્યારે ગજુરાિી ભાષામા ંિતિાદશણક ‘અમે’ રુપ ઉપરાિં િતિાની િારે્ શ્રોિાને 

િાકંળી લેત ુ ંરુપ ‘આપર્ે’ પર્ િપરાય છે, જે ગજુરાિી ભાષાની તિશેષિા છે. આ 

રુપ ગજુરાિી ભાષાની પ્રર્મ ભતૂમકાર્ી િપરાિાનુ ંશરુ ર્યેલુ ંજોિા મળે છે. 

જો આપર્ઈ મતન માનઈ (જો આપણુ ંમન માને) 

આપબર્ ર્ગરં્ગા નીરર રમિંા (આપર્ે ર્ગરં્ગા નીરે રમિા) 

૩) આ િમયમા ં‘કિર્’ અને ‘કુર્’ – એિા પ્રશ્ાર્ણક િિણનામ િપરાિાના શરૂ ર્ાય 

છે. જેમકેઃ 

ભરહિેર કુર્ હોઈ? (ભરિેશ્વર કોર્ ર્ાય છે?) 

કરહ, તિલબં કુર્ કારબર્ કીજઈન?ુ (કહ,ે તિલબં કોર્ (શા) કારર્ે કરે છે?) 

૪) આ ભતૂમકા દરમ્યાન િહાયકારી ધાતઓુ ‘છઈ’ (છે), અને ‘હોઈ’ (હોય, ર્ાય) 

િપરાિા માડેં છે. જેમકેઃ  

હોઈ – ભરહિેર કુર્ હોઈ? 

અચ્છઈ – રાિ-રદિસ ુતિલબંિ અચ્છઈ 

છઈ – દાિં પડયા છઈ 

આ ર્ગાળામા ં‘અચ્છઈ’ અન ે‘છઈ’ બન્ને રૂપ પ્રયોજાિા જોિા મળે છે. 

3.3.4 ગજુિાર્ીિી પ્રર્મ ભનૂમકાનુાં શબ્દિાંડોળઃ 

૧) િારહજત્યક રચનાઓમા ંિસં્કૃિ િત્િમ શબ્દો િપરાિાના શરૂ ર્ાય છે. કારર્કે 

પ્રાકૃિ દરમ્યાન બે સ્િર િચ્ચેર્ી વ્યજંનનો લોપ ર્િો હિો િે પ્રરિયા પલટાય છે, 

બે સ્િરોની િચ્ચે વ્યજંન ઉચ્ચારાિાની શરૂઆિ ર્ાય છે. જેમકેઃ 

नयन >   नयणु > નયન (નૅર્) 

नगि >   नगरु > નર્ગર (નૅર - ચાપંાનૅર)  

विन >   वयणु > િચન (િૅર્) 

मुि >    मुि > મખુ  (મૉં) 

૨) િારહજત્યક કૃતિઓમા ંિર્ણનમા ંરિાનકુારી અને દ્વદ્વરુતિ શબ્દોનો િપરાશ િધે છે.  

જેમકેઃ ििडई, ढमढमई, किकिई, धसधसीय, ર્ગડર્ગડે, ર્રર્રે િર્ગેરે 

૩) આ િમયર્ગાળા દરમ્યાન એિા શબ્દોનુ ંભરણુ ંજોિા મળે છે જેના મળૂ િસં્કૃિમા ં

મળિા નર્ી. િભંિ એવુ ંછે કે આ જ પ્રદેશની મળૂ આયેિર ભાષામારં્ી આ શબ્દો 

આવ્યા હોય અર્િા બહારર્ી આિેલા આભીરો અને ગરુ્જરોની િળભાષામા ંપર્ 

િપરાિા હોય અને િમેારં્ી આવ્યા હોય. આિા શબ્દો દેશ્ય શબ્દો િરીકે ઓળખાય 
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છે. એટલેકે આ ભતૂમકા દરમ્યાન ગજુરાિી ભાષાના શબ્દભડંોળમા ં દેશ્ય શબ્દોનુ ં

ભરણુ ંર્ાય છે. 

घग्घि > ઘાઘરો  

अयालि > હલેી 

ओड्ढण > ઓઢર્ (ઓઢવુ,ં ઓઢર્ી...) 

िट्ि > ખાટંુ 

ઝૂડવુ ં(झोड),  

ચર્ોઠી (चिणोठी),  

છજુ ં(छक्ज्जआ),  

બેટો – બેટી(बिट्ि - बिट्िी),   

ઈિ, ઉંબી, ઉિાિળ, ઉજ્જડ, ઉકરડો, કંિારી, કાિડ, ર્ગલીપચી, કાલિવુ ંિર્ગેરે 

આિા દેશ્ય શબ્દો છે. 

3.4 ગજુરાિી ભાષાતિકાિની બીજી ભતૂમકા 

ગજુરાિીના ઉદ્ભિની બીજી ભતૂમકાના તિકાિમા ં કેટલીક ઐતિહાતિક ઘટનાઓ 

કારર્રૂપ છે. બારમી – િેરમી િદીમા ં ગજુરાિમા ં રાજકીય અને િામાજજક 

પરરિિણનની અિર શરૂ ર્ઈ, જેની અિર એ કાળની ભાષા પર પર્ પડી. 

ઈ.િ.૧૨૯૭મા ંિેરમી િદીના અંિમા ંઅલાઉદ્દીન ખીલજીએ ગજુરાિ પર આિમર્ 

ક્ુું. ગજુરાિ પર મિુલમાન સબૂાઓનુ ંશાિન આિિા ંરાજકીય વ્યિહારોમા ંફારિી 

ભાષા િપરાિી શરૂ ર્ઈ. ઈ.િ.૧૪૦૭મા ંગજુરાિમા ંરદટહીર્ી સ્િિતં્ર િટિનિનો 

ઉદય ર્યો. ઈ.િ.૧૪૧૧મા ંઅમદાિાદની સ્ર્ાપના ર્યા બાદ રાજધાની િરીકે 

પાટર્નુ ંમહત્ત્િ ઘટ્ુ ંઅને અમદાિાદ રાજકીય િેમજ આતર્િક વ્યિહારોનુ ં કેન્ર 

બન્્ુ.ં  

ગજુરાિની રાજધાની અમદાિાદ ર્િા ં રાજસ્ર્ાનના રાજકીય વ્યિહાર માટે 

રાજસ્ર્ાન અને અમદાિાદના િબંધંો તશતર્લ બન્યા અને રદટહી િાર્ે િીધા િબંધંો 

કેળિાયા. એ િજંોર્ગોમા ંગજુરાિ – રાજસ્ર્ાનને છેટંુ પડિા લાગ્્ુ.ં રજપિૂાનાના ં

પ્રદેશો રદટહીની તનકટ ર્િાર્ી ત્યાનંી ભાષાનો પ્રભાિ ઝીલાિા લાગ્યો.. પરરર્ામ ે

ગજુરાિ અને રાજસ્ર્ાનના તિસ્િારોની ભાષા અલર્ગ પડિા માડંી. 

િૌર્ી પહલેા ૧૫મા શિકમા ં જયપરુી ભાષા ગજુરાિી – રાજસ્ર્ાની – માળિી 

ભાષાજૂર્મારં્ી છૂટી પડી. ત્યાર બાદ પદંરમી િદીમા ંજ ગજુરાિી, મારિાડી, માળિી 
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પર્ જુદી પડી. પદંરમી – િોળમી િદીર્ી ગજુરાિી લર્ગભર્ગ આજના ગજુરાિની 

ભાષા િરીકે તિકિિા લાર્ગી. 

પહલેી ભતૂમકાર્ી બીજી ભતૂમકાને અલર્ગ પાડનારી લાક્ષબર્કિાઓ નીચ ેમજુબ છે. 

૩.4.1 ગજુિાર્ીિી બીજી ભનૂમકાિાાં મખુ્ય ધ્વનિ લક્ષિો 

૧) અપભ્રશંર્ી ગજુરાિી સધુીમા ંર્યેલા ધ્િતનપરરિિણનોમા ંअइ – अय િર્ા अउ 

– अव સ્િર્ગુ્મનુ ંપરરિિણન અર્ગત્યનુ ંપરરિિણન છે.  

જો अइ – अय શબ્દના અંિે હોય િો િેનો િવંતૃ્ત – િાકંડો ‘એ’ ર્ાય છે અન ેઅન્યત્ર 

હોય િો િેનો તિવતૃ્ત – પહોળો ‘ઍ’ ર્ાય છે. જેમકેઃ 

 (प्रपवष्िकः >)   पइठ्ठउ > પૅઠો  

 (प्रपवष्िनत >)   पइसइ  > પૅિે  

 (उपपवशनत >) उवइसइ > वइसइ > िइसइ  >  બિેૅ  

 (िमनत >)   िमइ  > રમે  

 (कथ्यनत >)   किइ  > કહ ે 

જો अउ – अव શબ્દના અંિે હોય િો િેનો િવંતૃ્ત – િાકંડો ‘ઓ’ ર્ાય છે અને અન્યત્ર 
હોય િો િેનો તિવતૃ્ત – પહોળો ‘ઑ’ ર્ાય છે. જેમકેઃ 

(घिकः >) घडउ  > ઘડો  

(कूपकः >) कूवउ  > કૂિો  

(पुिकः >)  पुडउ  > પડૂો  

(घोिकः >) घोडउ  > ઘોડો  

(ितुष्कः >) िउक्क > ચૉક  

(ितुिस्रम ्>) िउिस्सु> ચૉરિ  

(नविात्रकम ्>) नवित्तउ > નૉરત ુ 

(कपहदमका >) कवड्डडअ > કૉડી  

૨) શબ્દને આરંભ ેઆિિા હૃસ્િ ‘ઇ’ અન ે‘ઉ’નો લોપ ર્ઈ િેન ેસ્ર્ાન ે‘અ’ મળે છે. 

જેમકેઃ 

‘ઈ’ > ‘અ’  

(चिननत>) चिणइ > ચર્ ે 

(लििनत>) लििई > લખ ે 

(नतचथवाि>) नतहिवाि> િહિેાર 
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(मगृाङकः>) लमिंकउ> મયકં  

‘ઉ’ > ‘અ’  

उपवास > અપિાિ  

उपाश्रय > અપાિરો  

(स्फुिनत>) फुिइ  > ફરે 

(सुपुत्र>) सुपुत्त > િપિૂ  

 

૩) શબ્દના પહલેા અન ેબીજા બન્ન ેઅક્ષરમા ં‘આ’ સ્િર હોય િો કેટલાક િજંોર્ગોમા ં

પહલેા અક્ષરના ‘આ’ સ્િરનો ‘અ’મા ંપરરિિણન ર્તુ ંજોિા મળે છે. જેમકેઃ 

  आषाढ  > અિાડ  

  आणावइ > અર્ાિ ે 

(जामातकृः >)  जामाइउ > જમાઇ  

(भाण्डागािः >)  भाण्डाआिउ > ભડંાર  

 

૪) ‘અ’ સ્િરનો પ્રક્ષેપ ર્િા ંિં્ તુિ વ્યજંનનો તિશ્લષે ર્ાય છે. િસં્કૃિ કે ફારિી 

શબ્દમા ંજોડાક્ષરને િરળ કરીને િાપરિાનુ ંિલર્ િધે છે. જેમકેઃ 

િત્િમ શબ્દઃ 

तीथम  >  િીરર્  

सूत्र  >  સિૂર  

भक्त > ભર્ગિ 

पंक्क्त > પરં્ગિ  

वषम > િરિ 

અરબી-ફારિી શબ્દઃ 

ददम > દરદ  

कत्ि > કિલ  

तफम  > િરફ 

૫) બે સ્િર િચ્ચે ‘લ’ આિિો હોય િો િે ‘લ’નુ ં‘ળ’મા ંપરરિિણન ર્ાય છે. જેમકેઃ 

लमिइ > મળે  

नालिकेि > નાબળયેર  

ििः > બળ 
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अंििउ > આંચળ 

૬) ‘इ’ અન ે ‘उ’ સ્િરમા ંહૃસ્િત્િ અને દીઘણત્િનો લોપ ર્ાય છે. એટલેકે હૃસ્િ ‘ઇ’ 

અને દીઘણ ‘ઈ’ કે હૃસ્િ ‘ઉ’ અને દીઘણ ‘ઊ’ એિા અલર્ગ ધ્િતનઘટકો ન રહિેા, હૃસ્િત્િ 

– દીઘણત્િની અર્ણભેદકિાનો લોપ ર્િા માત્ર ‘ઇ’ અન ે‘ઉ’ એિા બ ેધ્િતનઘટકો જ 
રહ ેછે. (િત્કાલીન હસ્િપ્રિોમા ં- લખાર્મા ંપર્ એક જ ‘ઈ’ – ‘ઉ’ જોિા મળે છે. 

આજની દૃષ્ટટએ જોડર્ીભેદમા ં બન્ને લખાય છે પર્ ઉચ્ચારર્મા ં આ ધ્િતનભેદ 

અર્ણભેદ કરિો નર્ી.) િેર્ી એ પર્ મહત્ત્િનુ ંપરરિિણન છે. 

આ ભતૂમકાનુ ંધ્િતનપરરિિણન ગજુરાિી ભાષાના ધ્િતનિતં્ર માટે અત્યિં મહત્ત્િનુ ં

બની રહ ેછે. િામાન્ય રીિે શબ્દોમા ંધ્િતનલોપ, ધ્િતનપ્રક્ષેપ આરદ પરરિિણનો ર્િા ં

હોય છે. પર્ આ ભતૂમકાના ંધ્િતનપરરિિણન ગજુરાિી ધ્િતનવ્યિસ્ર્ાને સ્પશે છે. આ 

ર્ગાળામા ંગજુરાિી ધ્િતનવ્યિસ્ર્ામા ંત્રર્ નિા ધ્િતનઘટકો ઉમેરાય છેઃ ઍ, ઑ (બ ે

તિવતૃ્ત સ્િર) અને ળ (એક વ્યજંન). આ ઉપરાિં પહલેી ભતૂમકા સધુી હ્રસ્િ ઇ, દીઘણ 

ઈ, હ્રસ્િ ઉ અને દીઘણ ઊ ચાર ધ્િતનઘટકો હિા. િેમારં્ી ઈ – ઉ-મા ંહ્રસ્િત્િ-દીઘણત્િનો 

ભેદ ન રહિેા ંહ્રસ્િ ઇ, દીઘણ ઈ મારં્ી માત્ર ઈકાર રહ ેછે અને હ્રસ્િ ઉ, દીઘણ ઊ -મારં્ી 

માત્ર ઉકાર રહ ેછે. હ્રસ્િત્િ-દીઘણત્િનો લોપ ર્િા ં4 ધ્િતનઘટકોમારં્ી 2 ધ્િતનઘટકો 

રહ ેછે. િમગ્ર ભાષાવ્યિસ્ર્ામા ંપાચં ધ્િતનઘટકોનુ ંપરરિિણન ર્ાય છે. 

3.4.2 ગજુિાર્ીિી બીજી ભનૂમકાિાાં વ્યાકિિગર્ લક્ષિો 

૧) અપભ્રશંમા ંનકાર માટે ‘મ’કાર પ્રયોજાિો હિો. આ ભતૂમકા દરમ્યાન ‘મ’ન ેસ્ર્ાને 

‘ન’ પ્રયોજાિાનો શરૂ ર્ાય છે. ક્યાકં ક્યાકં ‘મ આતપજો’, ‘મ આર્ેતિ’ િર્ગેરેમા ં

‘મ’કારનો પ્રયોર્ગ દેખાય છે. પરંત ુિેને બદલે ‘ન આિઉ, ન આપઉ, ન આચરરઈ’ 

િર્ગેરે જેિા ‘ન’કારના પ્રયોર્ગો િધ ુજોિા મળે છે. 

૨) આ િમયર્ગાળા દરમ્યાન કમણબર્ િાક્યરચનાનો નિો પ્રત્યય ‘-આ’ િપરાિાનો 

શરૂ ર્ાય છે. જેમકેઃ 

किीइ > કરાય (હુ ંલખુ ંછ.ં – કિણરર પ્રયોર્ગ)  

िखिइ > લખાય (મારાર્ી લખાય છે. – કમણબર્ પ્રયોર્ગ)  

૩) આ િમયર્ગાળા દરમ્યાન િિણમાનકાળ પ્રર્મપરુુષ બહુિચનનો પ્રત્યય ‘-ઈએ’ 

િપરાિાનો શરૂ ર્ાય છે. જેમકેઃ 

कििु > કરીએ 

૪) ‘ઇતિઉં’, ‘રહઇં’ જેિા કેટલાક પ્રયોર્ગો રાજસ્ર્ાનીમા ંિીતમિ રહ ેછે. ગજુરાિીમા ં

‘ઇતિઉં’ન ેસ્ર્ાને ‘એહિઉં’ િર્ા ‘રહઇં’ને સ્ર્ાને ‘નઈ’ અનરુ્ગ પ્રચબલિ ર્ાય છે. 
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3.4.3 ગજુિાર્ીિી બીજી ભનૂમકાનુાં શબ્દિાંડોળઃ 

૧) આ ભતૂમકા દરમ્યાન િસં્કૃિ િત્િમ શબ્દો અને િમાિરચનાઓ પ્રચરૂ માત્રામા ં

પ્રયોજાયલેા જોિા મળે છે. 

૨) મસુ્સ્લમો િાર્ેના િપંકણને કારર્ે અનેક અરબી – ફારિી શબ્દો પર્ ભાષામા ં

ઉમેરાય છે. જેમકેઃ 

તશક્ષર્ઃ િાલીમ (અ), િરિાળો (ફા), િરાિરી (ફા), િરિૈ્ુ ં(ફા) 

ધધંાદારી નામઃ કારીર્ગર (ફા), કાર્ગદી (અ/ફા), કિાઈ (અ), િબલચી (અ), દલાલ 

(અ), દુકાનદાર (ફા), નોકર (ફા), પહરેેર્ગીર (ફા), મજૂર (ફા), મહિેર (ફા), રંર્ગરેજ 

(ફા), હમાલ (ફા), દરજી (ફા), 

િાિર્ઃ ખમૂચો (ફા), િાિક (ફા), દેર્ગડી (ફા), રકાબી (ફા) 

પોશાકઃ ખમીિ (અ), ઝભ્ભો (અ), બખસ્સુ ં(ફા), ડર્ગલો (ફા), નેફો (ફા), અસ્િર (ફા), 

પનો (ફા), પોશાક (ફા), મોજુ ં(ફા), રૂમાલ (ફા), સરૂિાલ (ફા), િદરો (ફા), લબાચો 

(ફા) 

આ ઉપરાિં રાજ્યવ્યિસ્ર્ા, શસ્ત્ર, અદાલિ, કચેરી, વ્યિહાર, રોર્ગ-આરોગ્ય, બાર્ગ-

ફળ-ફૂલ, પશ-ુપક્ષી, આનદંતિલાિ, િાજજિંત્રો, ઝિેરાિ, ખાર્ીપીર્ી, પત્રવ્યિહાર, રંર્ગ, 
િેપાર-િાબર્જ્ય, રાચરચીલુ,ં બાધંકામ, ભૌર્ગોબલક તિષય, િમય-ઋત ુ િર્ગેરે સચૂક 

િજં્ઞા અને કેટલાકં રિયાપદો પર્ આ ભાષામારં્ી ઉમેરાયા છે. 
 

3.5 ગજુરાિી ભાષાતિકાિની ત્રીજી ભતૂમકા 

બીજી ભતૂમકા દરમ્યાન રાજસ્ર્ાની ભાષાર્ી ગજુરાિી ભાષા જુદી પડી ત્યાર બાદ 

ગજુરાિમા ંરાજકીય પરરસ્સ્ર્િમા ંપરરિિણનો આવ્યા.ં મોર્ગલ શાિનવ્યિસ્ર્ા નબળી 

પડી; મરાઠી પ્રજાના ંઆિમર્ ર્યા;ં પદંરમી િદીર્ી ્ રુોપના િેપારીઓનુ ંભારિમા ં

આર્ગમન શરૂ ર્્ુ.ં ગજુરાિને તિશાળ દરરયાકાઠંો હોિાર્ી ત્યા ં્રુોપીય પ્રજાનો 

પર્ગપેિારો ઘર્ો િહલેો ર્યો. િેમર્ે બભન્ન બભન્ન સ્ર્ળોએ પોિાની િિાહિો, કોઠીઓ 

સ્ર્ાપી અને પછી િમેારં્ી કેટલાકે રાજ્યિત્તા પર્ પ્રાપ્િ કરી. 

િોળમી િદીમા ં િૌરાટર – ગજુરાિને દબક્ષર્ કાઠેં દીિ – દમર્મા ંપોટુણર્ગીઝોએ 

પોિાની િત્તા જમાિી. એમની િારે્ના િપંકે ગજુરાિી ભાષામા ંપોટુણર્ગીઝ શબ્દો 

આવ્યા. ઈ.િ.૧૬૬૪મા ંસરુિમા ંફે્રન્ચ િેપારીઓએ એમની કોઠીઓ નાખંી. અંગ્રેજોએ 

સરુિમા ંકોઠી સ્ર્ાપી ત્યાર બાદ િેમર્ે િમગ્ર ભારિ પર પોિાની િત્તા સ્ર્ાપી. 
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શાિન સ્ર્પાયા બાદ િેમર્ે અંગ્રજેી કેળિર્ી શરૂ કરી, જેનો ગજુરાિી ભાષા – 

િારહત્ય અને િશંોધન પર ઊંડો પ્રભાિ પડયો. 

િત્તરમી િદીના ઉત્તરાધણર્ી આ ભાષામા ંએિી કેટલીક લાક્ષબર્કિાઓ જોિા મળે 

છે કે જેર્ી કહી શકાય કે આ ભાષાએ આધતુનક રૂપ અર્િા અત્યારનુ ંપ્રિિણમાન 

રૂપ ધારર્ ક્ુું છે. અમદાિાદના કતિ અખો અન ે િડોદરાના કતિ પ્રેમાનદંની 

ભાષામા ંઆ લાક્ષબર્કિાઓ જોઈ શકાય છે. આ લાક્ષબર્કિાઓ નીચે મજુબ છે. 

૩.5.1 ગજુિાર્ીિી ત્રીજી ભનૂમકાિાાં મખુ્ય ધ્વનિ લક્ષિો 

 ૧) આ ભતૂમકાનુ ંિૌર્ી િધ ુધ્યાન ખેંચતુ ંલક્ષર્ કેટલાક િજંોર્ગોમા ંમધ્યિિી ‘અ’ 

અને મોટાભાર્ગના શબ્દોમા ંઅંિે આિિા ‘અ’ સ્િરનો લોપ ર્ાય છે. જેમકે,  

રમિ > રમત ્

રામ > રામ ્ 

અમદાિાદ > અમ્દાિાદ્ 

કરિિ > કિણત ્ 

૨) મધ્યકાલીન ગજુરાિી સધુી માત્ર દંત્ય િઘંષી ધ્િતન ‘િ’ જ િપરાશમા ંહિો. 

આધતુનક ગજુરાિીમા ંિાલવ્ય િઘંષી ધ્િતન ‘શ’ સ્િિતં્ર રીિે પ્રયોજાિો ર્યો. દંત્ય 

િઘંષી ધ્િતન ‘િ’ની િાર્ ે ‘ઇ, એ, ય’ જેિા િાલવ્ય ધ્િતન ઉચ્ચારાિા હોય િ ે

િજંોર્ગોમા ં‘િ’ ધ્િતનનુ ંિાલવ્ય િઘંષી ધ્િતન ‘શ’મા ંપરરિિણન ર્ાય છે. જેમકેઃ 

जोइसी > જોશી 

लसयािउ > તશયાળો 

सेठ > શેઠ 

૩) આ િમયમા ં‘હ’ ધ્િતનના તિતિધ પરરિિણનો જોિા મળે છે. ક્યારેક િે આર્ગળના 

સ્િર િાર્ ેભળીને મમણર સ્િરનુ ંતનમાણર્ કરે છે, િો ક્યારેક આર્ગળના સ્પશણ વ્યજંન 

િાર્ે ભળીને મહાપ્રાર્ વ્યજંન િરીકે પરરિિણન પામે છે. િો ક્યાકં ‘હ’ ધ્િતનનો 

પ્રક્ષેપ પર્ જોઈ શકાય છે. જેમકેઃ 

મમણર સ્િરઃ 

(उष्ण >) उहनंु > ઉન ુ 

(िचधिः >)िहििउ > બ્હરેો 

‘હ’નુ ંપરુઃિરર્ઃ 

(िुभूिा >) िुिुक्िा > ભખૂ (બ+હ =ભ)  

(गभीिः >) गहििउ > ઘેરંુ (ર્ગ+હ =ઘ) 
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‘હ’નો આર્ગમ, પ્રક્ષપેઃ 

(ओष्ठ >)  ओठ > હોઠ  

(अद्यपप >) अज्जइ > अजी > હજી 

આ ઉપરાિં ‘હ/રહ/હુ’નો કેટલાક િજંોર્ગોમા ં‘હ/ૅહૉ’ ર્ાય છે. જેમકેઃ 

રહટં > રહૅંટ 

બરહરઉં > બહરંુૅ  
શહર > શહરૅ 

પહરંુ > પહૉર  

પહુલઉં > પહૉળં 

૩.5.2 ગજુિાર્ીિી ત્રીજી ભનૂમકાિાાં વ્યાકિિગર્ લક્ષિોઃ 

૧) િામાન્ય રીિે ગજુરાિી ભાષામા ંબહુિચનનો પ્રત્યય ‘ઓ’ છે. પરંત ુ‘ઓ’કારાન્િ 

અને ‘ઉ’કારાન્િ શબ્દોના બહુિચનનો પ્રત્યય ‘આ’ અને ‘આં’ છે. જેમકે  

‘છોકરો’ > ‘છોકરા’ 

ઘેટંુ > ઘેટા.ં  

પરંત ુિત્તરમી િદીના ઉત્તરાધણ પછી ‘ઓ’ પ્રત્યયનો પ્રિાર િધિા ં‘ઓ’કારાન્િ અન ે

‘ઉ’કારાન્િના બહુિચનના ‘આ’ અને ‘આં’ પ્રત્યય જળિાયેલા રહીને િેની િારે્ 

તિકટપ ેિધારાનો ‘ઓ’ પ્રત્યય પ્રયોજાિાનો શરૂ ર્ાય છે. એટલેકે ‘છોકરો’ શબ્દના 

બહુિચનનુ ં રૂપ ‘છોકરા’ પર્ પ્રયાજાઈ શકે અને ‘છોકરાઓ’ પર્. આ પ્રરિયા 

ગજુરાિીના બ.િ.ના પ્રત્યય ઉપરાિં અંગ્રેજીના બહુિચનના પ્રત્યય િારે્ કે તિકટપે 

િધારાના ‘ઓ’ પ્રત્યય િાર્ ેપ્રયોજાિા લાર્ગ ેછે. જેમકેઃ 

 િધારાનો પ્રત્યયઃ ચોપડો – ચોપડા - ચોપડાઓ 

બહુિચનના પ્રત્યય િાર્ેઃ ટીચિો, તલાિીિો િર્ગેરે 

બહુિચનના પ્રત્યય િર્ગરઃ ફે્રન્ડો, પાટીઓ િર્ગેરે 

૨) આ ભતૂમકા દરમ્યાન ઔપચારરક ભાષાપ્રયોર્ગ દરમ્યાન કમણબર્પ્રયોર્ગ નિા રૂપમા ં

જોિા મળે છે. ‘ધાતનુ ુ ં તિધ્યર્ણ કૃદન્િનુ ંરૂપ + મા ં+ આિ’ – રચના ધરાિિા 

કમણબર્પ્રયોર્ગ પ્રયોજાિા લાર્ગે છે. જેમકે,  

‘લખિામા ંઆિશે, કહિેામા ંઆવ્્ુ,ં બોલિામા ંઆિતુ ંહત ુ’ં  

3.5.3 ગજુિાર્ીિી ત્રીજી ભનૂમકાનુાં શબ્દિાંડોળ 

આ ભતૂમકા દરમ્યાન તિતિધ કારર્ોિર ગજુરાિી ભાષાિમાજ તિતિધ 

પરદેશી િર્ા પરપ્રાિંીય ભાષાિમાજ િર્ા િસં્કૃતિના િપંકણમા ંઆવ્યો. િેર્ી આ 
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ભતૂમકા દરમ્યાન ગજુરાિી ભાષામા ં તિતિધ તિદેશી િર્ા પરપ્રાિંીય ભાષાના 

શબ્દોનુ ંભરણુ ંર્યેલુ ંજોઈ શકાય છે. 

જેમકે, વ્યાપાર અરે્ આિેલી પોટુણર્ગીઝ, ફ્રેંચ આરદ પ્રજાની ભાષાના શબ્દો પ્રિેશ્યા.  

અંગ્રેજી શાિનને કારર્ે અંગ્રજેી શબ્દોનુ ંભરણુ ંર્્ુ.ં જેમકે, 

તશક્ષર્ઃ એજ્્કેુશન, સ્કૂલ, કોલેજ, રડગ્રી, ગ્રેજ્્એુટ, લાયબ્રેરી, લેબોરેટરી... 

તલાિરૂમઃ ચોક, ડસ્ટર, બ્લેકબોડણ, બેન્ચ, ચાટણ , નોટબકુ, પને, પેસ્ન્િલ... 

ધધંાદારી નામઃ ટીચર, પ્રોફેિર, તપ્રસ્ન્િપાલ, ડોતટર, નિણ, કલેતટર, ડ્રાઈિર, 

કન્ડતટર, પ્લમ્બર, ઈલેષ્તરતશયન, ટાયપીસ્ટ, ઓપરેટર, રાન્િલેટર, તમકેતનક 

ન્યાયાલયઃ કોટણ , એડ્િોકેટ, લોયર, અપીલ, જજ, જજમેન્ટ, એરફડેતિટ... 

બાધંકામઃ કન્સ્રતશન, બબષ્ટડિંર્ગ, હોસ્સ્પટલ, ફ્લેટ, બરં્ગલો, શોતપિંર્ગમોલ... 

રોર્ગ-આરોગ્યઃડાયાબીટીિ, બ્લડપ્રેશર, ટી.બી., કેન્િર, સ્ટેર્ોસ્કોપ, તિરરિંજ, 

નીડલ, ઈન્જેતશન, ગ્લકુોઝ, તિટામીન... 

આનદંમનોરંજનઃ ટી.િી., તર્યેટર, રેરડયો, તિરડયો, તપતચર, તિરરયલ, ર્ગેમ્િ, 

રાઈડ્િ, આઈપોડ,  

વ્યિહારઃ રેન, ટેબલફોન, મોબાઈલ, ઓિન, ર્ગેિ, સ્િીચ, પ્લર્ગ... 

િાહનઃ િાયકલ, સ્કૂટર, કાર, બાઈક, બિ, રક, રેતટર, પ્લને, હબેલકોપ્ટર, 

પોશાકઃ પેન્ટ, શટણ , ટાઈ, સ્કટણ , કેપ, સટૂ, કોટ, ટી-શટણ , જેકેટ... 

આ ઉપરાિં રાજ્યવ્યિસ્ર્ા, શસ્ત્ર, કચેરી, બાર્ગ-ફળ-ફૂલ, પશ-ુપક્ષી, િાજજિંત્રો, 

ઝિેરાિ, ખાર્ીપીર્ી, પત્રવ્યિહાર, રંર્ગ, િેપાર-િાબર્જ્ય, રાચરચીલુ,ં ભૌર્ગોબલક 

તિષય, િમય-ઋત ુિર્ગેરે સચૂક િજં્ઞા અને કેટલાકં રિયાપદો પર્ આ ભાષામારં્ી 

ઉમેરાયા છે. ગજુરાિી ભાષકોમા ં અંગ્રજેી ભાષાનુ ં માનદ સ્ર્ાન હોિાને કારર્ ે

ગજુરાિી શબ્દભડંોળમા ંઅંગ્રેજી શબ્દોની િખં્યા દિ હજાર ઉપર પહોંચી છે. અન ે

આ ભરણુ ંહાલમા ંપર્ ચાલ ુજ છે. 

પોટુણર્ગીઝ પ્રજા િારે્ના િપંકણ અને શાિનને કારર્ે પોટુણર્ગીઝ ભાષાના શબ્દો પર્ 

ઉમેરાયા.  

િમાકુ (િબકુો), આફૂિ (આટફોન્ઝો), ઇસ્ત્રી (ઇસ્િરી), મોિબંી (મોઝાબંબક), 

બલલામ (લેઈંલોિ, નીલામ)ુ ઉપરાિં બટાકા, કપ્િાન, પાદરી, તપસ્િોલ, 

કારતિૂ, ચાિી, બાલદી િર્ગરેે 

‘રેસ્ટોરા’ં જેિો ફે્રન્ચ શબ્દ કા ંિો ફે્રન્ચ િેપારીઓએ કોઠી નાખી િે િખિે અર્િા 

અંગ્રેજી ભાષા દ્વારા ગજુરાિીમા ંપ્રયોજાિા લાગ્યો. 
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મિાઠી શબ્દોઃ 

તશિાજીએ સરુિ લ ૂટં્ ુ ંત્યાર બાદ પર્ ગજુરાિ પર મરાઠી આિમર્ો ર્િા ંરહ્યા.ં 

કેટલાક મરાઠી િૈતનકો અને મરાઠી પરરિારો ગજુરાિમા ં જ િસ્યા. ત્યાર બાદ 

ગજુરાિના કેટલાક પ્રદેશ પર મરાઠી શાિન પર્ સ્ર્પા્ુ.ં આ રીિે મરાઠી પ્રજાના 

િપંકણને કારર્ે મરાઠી શબ્દો િપરાિા લાગ્યા. 

દાટ િળિો(દાટ = ભારે નાશ), દાટી (= ધમકી) છક ર્વુ,ં છક્કડ (= ર્પ્પડ, 

છેિરવુ)ં, જમરૂખ (જમરૂદ), પતંજૂી, ચળિળ, અટકળ, િાટાઘાટ, િાબડિોબ, 

મિાળ િર્ગેરે 

બરં્ગાળી િરહત્યના પ્રભાિ હઠેળ બાબ,ુ શ્રી્િુ, બાની, અપરૂપ, રૂપિી જેિા બરં્ગાળી 

શબ્દો પ્રયોજાિા લાગ્યા.  

ગજુરાિીમા ંદબક્ષર્ ભારિીય ભાષાઓના પર્ શબ્દો પ્રયોજાય છે, જેમકે િતમલનો 

એલચી – ઈલાયચી (એલાચી), કન્નડનો પૈકી (પૈક = િમદુાય) .  

રહન્દી શબ્દોઃ 

સ્િાિતં્ર્ય ચળિળને કારર્ે મરાઠી, બરં્ગાળી ઉપરાિં રહિંદી ભાષાના શબ્દોનો 

િપરાશ ર્િો શરૂ ર્યો. રફટમ, ટી.િી., િિણમાનપત્ર, આરદ માધ્યમોને કારર્ે નિા 

રહિંદી શબ્દોન ુભરણ ુહજી ચાલ ુછે. 

છટકવુ,ં છટર્ી, ઉબટન, ઉટલ,ુ પેંિરો, ચળકવુ,ં ર્ગલી, ર્ગોલમાલ, સ્િારં્ગ િર્ગેરે.  

િવા શબ્દોનુાં ઘડર્િઃ 

િારહત્ય રચના, અનિુાદ િર્ગેરે માટે જરૂર અનભુિાિા નિા શબ્દોનુ ંપર્ ઘડિર 

ર્્ુ.ં જેમકે, diary માટે બલિિંરાય ઠાકરે ‘રદનકી’ શબ્દ પ્રયોજ્યો િો તિજયરાયે 

‘િાિરરકા’. સ્િાનભુાિરતિક, િિાણનભુિરતિક, આત્મલક્ષી, પરલક્ષી, કટપન, પ્રતિરૂપ 

િર્ગેરે આિા નિા ઘડાયેલા શબ્દો છે. નિી શોધખોળો ર્િા ંિેના માટે પર્ નિા 

શબ્દો પ્રયોજાય િે સ્િાભાતિક છે. નિી ટેતનોલોજીના ્રુ્ગમા ંઆ પ્રકારના શબ્દો 

પર્ ઉમેરાયા છે અને ઉમેરાિાની પ્રરિયા પર્ ચાલ ુછે. જેમકે, ટેબલગ્રામ, ટેબલફોન, 

રેન િર્ગેરે જેિા શબ્દો ઉપરાિં એલન્જતનયરરિંર્ગ કે મેરડકલ ક્ષેત્રના તિતિધ શબ્દો 

ઉમેરાયા હિા. ત્યાર બાદ, મોબાઈલ, કમ્પ્્ટુર, ઇન્ટરનેટ જેિા ક્ષેત્રોના શબ્દો 

ઉમેરાયા છે અને હાલમા ંઉમેરાઈ રહ્યા છે. 

દ્વિિાર્ી  મા  

આ ઉપરાિં, અન્ય નોંધિા જેિી બાબિ એ પર્ છે કે ગજુરાિી ભાષામા ંઆ અન્ય 

તિદેશી કે પરપ્રાિંીય ભાષાના એટલા સ્િીકૃિ બની ચકૂ્યા છે કે બે જુદી ભાષાના 
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શબ્દો ભરે્ગા ર્ઈને ગજુરાિી િમાિ બનાિે છે (કારર્કે મળૂ ભાષામા ંઆિા િમાિ 

ન હોય િે સ્િાભાતિક છે.) જેમકે,  

લાઠીચાર્જ (રહન્દી + અંગ્રેજી), કપરકાબી (અંગ્રેજી + ફારિી), િાયકલિિાર (અંગ્રેજી 

+ ફારિી), પાટલનૂ-ખમીિ (પોટુણર્ગીઝ + અરબી), ટેબલ-ખરુશી (અંગ્રેજી + અરબી) 

૩.6  િારાશંઃ  

ઐતિહાતિક રીિે ગજુરાિી ભાષાનો લર્ગભર્ગ હજારેક િરિ પહલેા ં ર્યેલો માની 

શકાય. તિદ્ધરાજ િોલકંીના િમયમા ં કબલકાલ િિણજ્ઞ હમેચરંાચાયે િારહજત્યક 

અપભ્રશંનુ ં વ્યાકરર્ રચ્્ુ ં હત ુ.ં િે પછી બારમી િદીમા ં મળિી કેટલીક 

િારહત્યકૃતિઓમા ંએ અપભ્રશંર્ી જુદા ંપડિા ંકેટલાકં લક્ષર્ોિાળી ભાષા િપરાયેલી 

જોિા મળે છે. આ લક્ષર્ો ધરાિિી ભાષાભતૂમકાને ગજુરાિીની પ્રર્મ ભાષાભતૂમકા 

િરીકે ઓળખાિિામા ંઆિી છે. આમ િો પ્રાકૃિકર્ાગ્રરં્ ‘કુિલયમાલા’ના લખેક 

ઉદ્ દ્યોિનસરૂરએ એવુ ંઆઠમી િદીમા ંનોંધ્્ુ ંછે કે ગરુ્જરો િેમની પોિાની અપભ્રશં 

બોલી બોલ ેછે. િેમર્ે મારુ – ગરુ્જર અને લાટની બોલીઓની પર્ અલર્ગ ર્ગર્ી છે.  

ત્યાર બાદ મોર્ગલ શાિન આિિા ંરાજકીય, િામાજજક પરરસ્સ્ર્તિઓમા ંપરરિિણન 

આિે છે. પ્રર્મ ભતૂમકાના ભાષાસ્િરૂપમારં્ી રાજસ્ર્ાની જુદી પડે છે. િદુપરાિં, 

િસં્કૃિ િર્ા ફારિી-ઉદૂણ  ભાષાના પ્રભાિને કારર્ે ગજુરાિી ભાષામા ંપરરિિણન આિે 

છે. 

અંગ્રેજ - પોટુણર્ગીઝ શાિન, સ્િાિતં્ર્યની ચળિળ, તિતિધ ભાષાના િારહત્યનો પ્રિાર, 

નિી શોધખોળ, અનિુાદ િર્ગેરે પરરબળો ગજુરાિી ભાષાને ઘડિા ંરહ ેછે, પરરર્ામ ે

ગજુરાિી ભાષા પરરિિણન પામીને ત્રીજા િબક્કામા ં પ્રિેશે છે. ત્યાર બાદ પર્ 

ભાષામા ંપરરિિણન ચાલ ુજ રહ્ુ ંછે. 

3.7   ર્માિી પ્રગનર્ ચકા ોઃ 

પ્રશ્ઃ 

1. ગજુરાિી ભાષાના આરંભ િર્ા િેના નામાબભધાન તિશે તિતિધ તિદ્વાનોના 

મિંવ્યો જર્ાિો. 

2. ગજુરાિી ભાષાના ઉદ્ભિ અને તિકાિના ત્રર્ િબક્કાનો ટૂંકમા ં પરરચય 

આપો. 

3. ગજુરાિી ભાષાના તિકાિને આધારે ગજુરાિી ભાષાના શબ્દભડંોળનો 

પરરચય કરાિો. 
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ટૂંકનોંધ લખોઃ  

1. ગજુરાિી ભાષાની પ્રાચીન ભતૂમકા 

2. ગજુરાિી ભાષાની બીજી ભતૂમકાઃ િેના ં પે્રરક બળો િર્ા િેમા ં આિેલ 

પરરિિણનો 

3. ગજુરાિી ભાષાના શબ્દભડંોળમા ં તિતિધ ભતૂમકાઓ દરતમયાન આિેલુ ં

પરરિિણન 
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 ાંદિતગ્રાંર્ોઃ 

૧. રદિરેટયા, નરતિિંહરાિ ભોળાનાર્, ગજુરાિી ભાષા અન ેિારહત્ય (િકં્ષેપ) ફાબણિ 

ગજુરાિીિભા, મુબંઈ, ૧૯૫૭. 

૨. ભાયાર્ી, હરરિટલભ,  ગજુરાિી ભાષાનુ ંઐતિહાતિક વ્યાકરર્, ગજુરાિ િારહત્ય 

અકાદમી, ર્ગાધંીનર્ગર, ૧૯૮૮.  

3. કોઠારી, જયિં, ભાષાસ્િરૂપ અને ગજુરાિી ભાષાનો પરરચય, ગ્રરં્તનમાણર્બોડણ, 

અમદાિાદ 

 



MGT-02 

ગજુરાતી ભાષા : પરરચય અને અભ્યાસ 

પ્રશ્નપત્રનુું માળખુું 
             કુલ ગણુ : 70 

પ્રશ્નક્રમ અભ્યાસસામગ્રી બ્લોક પ્રશ્નનો પ્રકાર ગણુભાર 

1 બ્લોક 1, 2, 3માાંથી પછૂવા. 
 

વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

2 બ્લોક 4, 5, 6માાંથી પછૂવા. વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

3 બ્લોક 7, 8, 9માાંથી પછૂવા. વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

4 બ્લોક 1થી 5માાંથી પછૂવા. ટૂાંકનોંધ લખો. 
(ચારમાાંથી બે) 

14 

5 બ્લોક 6થી 9માાંથી પછૂવા. ટૂાંકનોંધ લખો. 
(ચારમાાંથી બે) 

14 
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સ્વાધ્યાયન ું અજવાળું  
 ભારતના સવંિધાનના સર્જક, ભારતરત્ન ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરની પાિન સ્મવૃતમા ં ગરિા ગજુરાતમા,ં 
ગજુરાત સરકારશ્રીએ ઈ.સ. ૧૯૯૪મા ં યવુનિવસિટી ગ્રાન્ટ કવમશન અને ડડસ્ટન્સ એજ્યકેુશન કાઉન્ન્સલની માન્યતા 
મેળિી અમદાિાદમા ં ગજુરાતના એક માત્ર મકુ્ત વિશ્વવિદ્યાલય ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટીની 
સ્થાપના કરી છે. 
 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરની ૧૨૫મી જન્મજયતંીના અિસરે જ ગજુરાત સરકાર દ્વારા યવુનિવસિટી માટે 
અદ્યતન સગિડ સાથે, શાતં જગ્યા મેળિી જ્યોવતમમય પડરસરનુ ં વનમામણ કરી આપયુ.ં BAOUના સત્તામડંળે પણ 
યવુનિવસિટીના આગિા ભવિષ્ય માટે ખબૂ સહયોગ આપયો, આપતા રહ ેછે. 
 વશક્ષણ એટલે માનિમા ંથત ુ ંમડૂી રોકાણ, વશક્ષણ લોકસમાજની ગણુિત્તા સધુારણામા ંઅવધક ફાળો આપી શકે 
છે. અહીં મને સ્િામી વિિેકાનદંનુ ં વશક્ષણવિષયક દશમન યાદ આિે છેેઃ ‘જેનાથી ચારરત્ર્યન ું ઘડતર થાય, જેનાથી 
માનનસક ક્ષમતાન ું નનમાાણ થાય, જેનાથી બૌદ્ધિક નવકાસ સાધી શકાય અને જેના થકી વ્યક્તત પગભર બની શકે તેને 
નશક્ષણ કહવેાય.’  
 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી વશક્ષણમા ંઆિા ઉમદા વિચારને િરેલી છે. તેથી વિદ્યાથીઓને 
ગણુિત્તાયકુ્ત, વ્યિસાયલક્ષી, જીિનલક્ષી વશક્ષણની સગિડ ઘરે બેઠા ંમળી રહ ે તેિા પ્રયત્નો મક્કમ બની કરે છે. 
બહોળા સમાજના લોકોને ઉચ્ચવશક્ષણ પ્રાપત થાય, છેિાડાના માણસોને ઉત્તમ કેળિણી એમના ં રોજજિંદા ં કામો કરતા ં
પ્રાપત થતી રહ.ે વ્યિસાવયક લોકોને આગળના ભણતરની ઉત્તમ તક સાપંડે અને જીિનમા ં પોતાની ક્ષમતાઓ, 
કૌશલ્યોને પ્રગટ કરી સારી કારડકદી ઘડે, સ્િાિલબંી બની ઉત્તમ જીિન જીિતા ંસમાજ અને રાષ્રવનમામણમા ંપોતાનો 
પ્રદાન આપે એ માટે પ્રયાસરત છે. 
 ‘સ્વાધ્યાયઃ પરમું તપઃ’ ધ્યાનમતં્રને કેન્રમા ં રાખીને આ ઓપન યવુનિવસિટી અહીં પ્રિેશ મેળિતા છાત્રોને 
સ્િઅધ્યયન માટે સરળતાથી સમજાય એિા ગણુિત્તાલક્ષી અભ્યાસક્રમ ઉપલબ્ધ કરાિી આપે છે. દરેક વિદ્યાથીને 
પ્રત્યેક વિષયની પાયાની સમજણ મળે તેની કાળજી રાખિામા ં આિે છે. વિદ્યાથીઓને રસ પડે અને તેમની રુચચ 
કેળિાય તેિા ંપાઠયપસુ્તકો વનષ્ણાત અધ્યાપકો દ્વારા તૈયાર કરિામા ંઆિે છે. દૂરિતી વશક્ષણ પ્રાપત કરિાની ખેિના 
રાખતા કોઈપણ ઉંમરના છાત્રોને માટે અભ્યાસસામગ્રી તૈયાર કરિા માટે વશક્ષણવિદ્ સાથે પરામશમ કરિામા ંઆિે છે. 
એ પછી જ માળખુ ં રચી અભ્યાસ સામગ્રીને પસુ્તક સ્િરૂપે છાત્રોના કરકમળોમા ં અપાય છે. જેનો ઉપયોગ કરીને 
વિદ્યાથીઓ સતંોષપ્રદ અનભુિ કરી શકે છે.  
 યવુનિવસિટીના તજ્ જ્ઞ અધ્યાપકો ખબૂ જ કાળજીથી આ અભ્યાસક્રમોનુ ંલેખન કરે છે. વિષય વનષ્ણાત પ્રોફેસસમ 
દ્વારા તેનુ ં પરામશમન થયા પછી જ પડરણામલક્ષી અભ્યાસ સામગ્રી યવુનિવસિટીના વિદ્યાથીઓને પહોંચે છે. ડૉ. 
બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી જ્ઞાનનુ ં કેન્રચબિંદુ બની રહી છે. વિદ્યાથીઓને ‘સ્િાધ્યાય ટેચલવિઝન’, 
‘સ્િાધ્યાય રેડડયો’ જેિા ંદૂરિતી ઉપાદાનો થકી પણ એમના ંઘરમા ંવશક્ષણ પહોંચાડિાનો પરુુષાથમ થઈ રહ્યો છે. ઉમદા 
હતે,ુ શે્રષ્ઠ ધ્યેયને આંબિા પડરશ્રમ રત યવુનિવસિટીના જ્ઞાનની પરબસમા અધ્યાપકો તેમજ કમમઠ કમમચારીગણને 
અચભનદંન અને અમારી યવુનિવસિટીના વિદ્યાથીઓ સફળ થિા ખબૂ મહનેત કરી, જીિન સફળ કરિાની સાથે જીિન 
સાથમક કરે એિી પરમેશ્વરને પ્રાથમના કરંુ છ.ં 
અસ્ત.ુ 

ક લપનતશ્રી ડૉ. અમીબહને ઉપાધ્યાય 
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી, ‘જ્યોવતમમય પડરસર’, 

સરખેજ-ગાધંીનગર હાઈિે, છારોડી, અમદાિાદ 
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પ્રો. (ડૉ.) અમી ઉપાધ્યાય  સ્કલૂ ઑફ હ્ય નમનનટીઝ ઍન્ડ સોનશયલ સાયન્સીઝ, 
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    ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

ડૉ. હતેલ ગાુંધી   આનસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, ગ જરાતી નવભાગ 

    ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

નવષય સનમનત : 
ડૉ. યોગેન્ર પારેખ   પ્રોફેસર અને ગ જરાતી નવભાગાધ્યક્ષ 

    ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

ડૉ. હતેલ ગાુંધી   આનસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, ગ જરાતી નવભાગ 

    ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

પ્રો. ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય  નવભાગાધ્યક્ષ, ગ જરાતી નવભાગ 

    ગજૂરાત નવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ 

પરામશાન (નવષય) : 
ડૉ. અરનવિંદ ભાુંડારી  પવૂા અધ્યક્ષ, ભાષાનવજ્ઞાન નવભાગ,  

    ગ જરાત ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

લેખન : 
ડૉ. નપિંકી પુંડયા   અધ્યક્ષ, ગ જરાતી નવભાગ 

    એફ.ડી.આર્ટાસ કૉલેજ, જમાલપ ર, અમદાવાદ 

પ્રકાશન વષા :    પ્રથમ આવનૃિ : 2020-21 

 

 

 

પ્રકાશક : કાયાકારી ક લસચચવ, ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

 

સવાાંનધકાર સ રચક્ષત 

 આ પાઠયપસુ્તક ડૉ. બાબાસાહબે આંબડેકર ઓપન યવુનિવસિટીના ઉપક્રમ ે વિદ્યાથીલક્ષી સ્િઅધ્યયન હતેથુી; દૂરિતી 
વશક્ષણના ઉદે્દશન ેકેન્રમા ંરાખી તૈયાર કરિામા ંઆિલે છે. જેના સિામવધકાર સરુચક્ષત છે. આ અભ્યાસ-સામગ્રીનો કોઈપણ સ્િરૂપમા ં
ઉપયોગ કરતા ંપહલેા ંડૉ. બાબાસાહબે આંબડેકર ઓપન યવુનિવસિટીની લચેખત પરિાનગી લેિાની રહેશ.ે 
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ગ જરાતી ભાષાના અભ્યાસનો ઇનતહાસ 

એકમ : 1           05 

પ્રારુંભકાલીન વ્યાકરણ 

એકમ : 2           23 

ત લનાત્મક ભાષાઅભ્યાસ  
એકમ : 3           39 

ભાષાનવજ્ઞાનના નસિાુંતોને આધારે ગ જરાતી ભાષાનો અભ્યાસ – ગ જરાતી ભાષાનવજ્ઞાન 

એકમ : 4           58 

ગ જરાતીમાું ભાષાનવષયક સુંશોધન ભાગ-૧ (ઐનતહાનસક દૃષ્ટટકોણથી) 

એકમ : 5           75 

ગ જરાતીમાું ભાષાનવષયક સુંશોધન ભાગ-૨ 

  

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી 
(ગ જરાત સરકાર દ્વારા સ્થાનપત) 

MGT – 02 

એમ. એ. ગ જરાતી 

ગ જરાતી ભાષા 
પરરચય અને અભ્યાસ 
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પાઠયક્રમ પરરચય 

 એમ.એ. પાટમ-Iના અભ્યાસક્રમમા ં‘ગજુરાતી ભાષાપડરચય અને અભ્યાસ’નો આ પાઠયક્રમ ગજુરાતી 

ભાષા વિષયક વશક્ષણ મેળિિાનો ઉપક્રમ છે. આપણ ે જે ભાષા-સાડહત્યનો અભ્યાસ કરીએ છીએ તેમા ં

ભાષા-ઉદ્ભિ-વિકાસ-ભાષાકીય પડરિતમન આડદની સમગ્રલક્ષી જાણકારી અનસુ્નાતક કક્ષાએ અપેચક્ષત છે. આ 

પાઠયક્રમમા ંનીચેના મદુ્દાઓનો અભ્યાસ કરીશુ ં:  

 ભાષા અને ગજુરાતી ભાષા 

 ગજુરાતી ભાષાનો ઇવતહાસ 

 ગજુરાતી ભાષાના અભ્યાસનો ઇવતહાસ 

 ગજુરાતી કોશરચના 

 ગજુરાતી ભાષાવ્યિસ્થા 

 આપણ ેજાણીએ છીએ કે ભાષાનુ ંમાનિજીિનમા ંખબૂ મહત્ત્િનુ ંસ્થાન છે. આપણી સમગ્ર પ્રત્યાયન 

વ્યિસ્થા વિવિધ સકેંતોથી લઈ ચલવપબદ્ધ થયેલી છે. ભાષા દ્વારા માત્ર િાતચીત થતી નથી. સમગ્ર 

માનિસભ્યતાના વિકાસમા,ં હજારો િષમના જ્ઞાનસપંાદનમા ં ભાષાની અનન્ય ભવૂમકાનો શાસ્ત્રીય અભ્યાસ 

કરિાનો આ ઉપક્રમ છે. ગજુરાતી ભાષાના ઉદ્ભિ-વિકાસનો આગિો ઇવતહાસ છે. વનત્ય પડરિતમનશીલ 

સસંારમા ંભાષાના વિકાસનુ,ં પડરિતમનનુ ંઅનોખુ ંક્ષેત્ર છે. આ પાઠયક્રમ આપણી ભાષાપ્રીવતને અભ્યાસપિૂમક 

વિસ્તારિામા ં સહાયક થશે. ભાષાવિજ્ઞાન-કોશવિજ્ઞાનની જાણકારી ભાષાવશક્ષણમા ં ખબૂ જરૂરી છે. 

શબ્દભડંોળની સમદૃ્ધદ્ધ એ ભાષાસમદૃ્ધદ્ધનો પડરચય આપે છે. આ અભ્યાસક્રમમા ંગજુરાતી કોશરચના વિશે પણ 

આપણે આિશ્યક જાણકારી મેળિીશુ.ં ભાષાવિજ્ઞાન વિષય-ક્ષેત્રના ંતજ્જ્ઞો દ્વારા આ અભ્યાસસામગ્રીનુ ંલેખન 

થયુ ં છે. આપની ભાષાચેતનાને પોષક એિા આ શૈક્ષચણક ઉપક્રમને રજૂ કરતા ંઆનદં અનભુિીએ છીએ. 

શભુેચ્છાઓ. 
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એકમ 1 પ્રારંભકાલીન વ્યાકરણઃ 
1.0  ઉદે્દશ્ય 

1.1  પ્રસ્તાવના  

1.2  વ્યાકરણઃ પાયાની સમજ 

1.3  વ્યાકરણલેખનની આવશ્યકતા 

1.4  પ્રારંભભક વ્યાકરણલેખનઃ 

1.4.1  ગજુરાતી વ્યાકરણ આપનાર વવદેશી વવદ્વાન ઃ 

1 રોબર્ટ ડ્રુમન્ડઃ (1808) 

2 વિલિયમ ફોબટસઃ (1829) 

3 કિાકટસન, વિલિયમ (1847) 

4 વિયોડોર સી. હોપઃ (1858) 

5 જોસેફ િાન સોમરન રે્િરઃ (1867) 

6 જ્હોન બીમ્સઃ (1872)  

7 ક્િૈર ટર્સ્ડાિ (1892) 
1.4.2  ગજુરાતી વ્યાકરણ આપનાર પરપ્રાતંીય વવદ્વાન ઃ 

1. ગગંાધર શાસ્ત્રી ફડકે તથા અન્ય વવદ્વાન  (1839) 

1.4.3 ગજુરાતી વૈયાકરણ ઃ 

1. નમમદ (1861 થી 1865) 

2. હરગ વવિંદદાસ કાટંાવાળા (1869) 

3. કમળાશકંર પ્રાણશકંર વિવેદી (1915) 

1.5 સારાશં 

1.6 તમારી પ્રગવત ચકાસ    

1.0 ઉદે્દશ્યઃ 

આ એકમ દ્વારા તમે – 

- વ્યાકરણ એર્િે શ ું, તે સમજશો. 

- વ્યાકરણિેખનન ું મહત્તત્તિ સમજશો. 

- ગ જરાતી ભાષાન ું વ્યાકરણ િખનાર વિવિધ વિદેશી અને 

ગ જરાતી વિદ્વાનો અને તેમનાું વ્યાકરણ વિશે માટહતી મેળિશો. 
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1.1 પ્રસ્તાવનાઃ 

વિવિધ ગ જરાતી તેમજ વિદેશી વિદ્વાનોએ ગ જરાતી ભાષાનો અભ્યાસ 

કયો છે. રસપ્રદ બાબત એ છે કે સૌ પ્રિમ 11મી સદીમાું કલિકાિસિટજ્ઞ 

હમેચુંદ્રાચાયટ દ્વારા િયેિ ભાષાઅભ્યાસ વસદ્ધહૈમશબ્દાન શાસન, જે મળૂ સુંસ્કૃત 

ભાષાન ું વ્યાકરણ છે, તેના આઠમા અધ્યાયમાું ગૌજર અપભ્રુંશ વિશ ેચચાટ મળે છે. 

ત્તયાર બાદ રાજકીય – સામાજજક ચડાિ-ઉતારમાું કોઈ ભાષાઅભ્યાસ મળતો નિી. 

ત્તયાર બાદ િગભગ 19મી સદીના આરુંભિી વિવિધ કારણોિી ભાષાઅભ્યાસનો 

આરુંભ િાય છે. ભાષાન ું વ્યાકરણ એર્િે શ ું તેની સમજ મેળિીને આપણ ે

ગ જરાતી ભાષાના પ્રારુંલભક મ ખ્ય વ્યાકરણોનો પટરચય મેળિીશ ું. 

1.2 વ્યાકરણઃ પાયાની સમજઃ 

તમે જ્યારે કોઈની સાિે ગ જરાતીમાું િાત કરો છો ત્તયારે શ ું તમે એ િખતે 

કોઈ વનયમો યાદ કરો છો? તમે ક્યારેય એવ ું બોલ્યા છો કે – 

- હ ું ગયો હતી. 

- મોર્ી બહને આવ્યો. 

- મોહને ચોપડીઓ િીધા.  

- દાદાએ મગો ખાધા.  

તમને આિાું િાક્યો સાુંભળીને (િાુંચીને) હસવ ું આવ્્ ું હશે કે આવ ું તો 

કોઈ બોિત ું હશે? પણ તમને એિો વિચાર આિે છે કે શા મારે્ તમને આ િાક્યો 

વિલચત્ર િાગે છે? હિે જો આ િાક્યો નીચ ેમ જબ બોિાય તો? 

- હ ું ગઈ હતી. અિિા હ ું ગયો હતો. 

- મોર્ી બહને આિી. 

- મોહને ચોપડીઓ િીધી. 

- દાદાએ મગ ખાધા. 

જો આ રીતે બોિાય તો આ િાક્યો બરાબર િાગ ે છે. શા મારે્? તમને 

િશે કે આ િાક્યો તો આ જ રીતે બોિાય ને! તમને કદાચ કારણો ખ્યાિ આિ ે

પણ ખરા અને ન પણ આિે. અિાટત ્ કઈ રીતે બોિાય, તેના વનયમો તમને 

િપરાશ મારે્ ખબર છે, પણ િણટિિા મારે્ ખબર નિી. તમારી અંદર આ વનયમો 

સ્સ્િર િયેિા જ છે. મારે્ જ તમે આ ભાષાના ભાષક છો. આ વનયમોના િણટનને 

વ્યાકરણ કહ ેછે. 
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તમે તમારી આસપાસ બ-ેત્રણ િષટનાું બાળકોન ેજોયાું છે? તેમની સાિ ે

િાતો કરી છે? તેમની ભાષામાું તમને આિી ભિૂો દેખાય છે? નિી દેખાતી ને? 

શા મારે્? તેઓ ગ જરાતી ધ્િવનઓ બોિતાું શીખ્યાું છે, તેઓ ગ જરાતી શબ્દો અને 

િાક્યો સરસ રીતે બોિ ે છે. આ બાળકો તો શાળાએ નિી ગયા... તો એમન ે

વ્યાકરણ કોણે શીખિાડ્ ું? આપણી માતભૃાષાન ું વ્યાકરણ આપણે બાળપણમાું જ, 

આસપાસના િોકોન ે સાુંભળી – સાુંભળીને, તેમના ભાષાિપરાશમાુંિી વનયમો 

તારિીન,ે શીખીએ છીએ.  

બાળકો આસપાસના િોકોન ેસાુંભળીને ભાષાના ધ્િવનઓ શીખે છે, શબ્દો 

શીખે છે. તે લિિંગ, િચન, વિભસ્ક્ત, કાળ, અિટ, અિસ્િા આટદ જેિી વ્યિસ્િાઓ 

પણ આત્તમસાત કરી િે છે. તમે કોઈ બાળકને ‘મારો પપ્પો કાિ ેઓટફસ ગયો 

હતો.’ જેવ ું િાક્ય બોિતાું સાુંભળ્ ું છે? નિી સાુંભળ્ ું ને? કારણકે એને ખબર છે કે 

ભિ ે ‘પપ્પા’ એકિચન છે. પણ ‘છોકરો ગયો.’ એમ ‘પપ્પો ગયો.’ એમ ન 

કહિેાય. કારણકે ‘પપ્પા’ને માન આપિાન ું હોય છે. ભિે એને આ વનયમ િણટિતા 

ન આિડ,ે તમે કારણ પછૂો તો જિાબ આપતાું ન આિડ.ે પણ િપરાશ િખતે 

સાચો િપરાશ કયો છે, તેની ચોક્કસ ખબર પડ.ે 

આપણ ેઅિાટત ્ ગ જરાતી ભાષાના ભાષકો જે વનયમોનો ઉપયોગ કરીને 

ભાષા બોિીએ છીએ તે વનયમો એર્િે ગ જરાતી ભાષાન ું વ્યાકરણ. આપણા મારે્ 

માતભૃાષાન ું વ્યાકરણ. પણ જેની માતભૃાષા અંગ્રેજી, કન્નડ કે અન્ય કોઈ ભાષા છે, 

તેના મારે્ ગ જરાતી ભાષાન ું વ્યાકરણ એર્િે બીજી ભાષાન ું વ્યાકરણ. બીજી 

ભાષાના ભાષકને જો ગ જરાતી બોિતાું શીખવ ું હોય તો તેણે ગ જરાતી ભાષા 

વ્યિસ્િાના વનયમો સમજિા પડ.ે 

તમે અંગ્રેજી ભાષા શીખ્યા છો? તમારા મારે્ અંગ્રેજી બીજી ભાષા છે. તમ ે

અંગ્રેજી ભાષાના વનયમો અંગ્રેજી ભાષાના વ્યાકરણમાુંિી શીખ્યા છો. 

1.3 વ્યાકરણલેખનની આવશ્યકતાઃ 

તમને િશે કે આિા અઘરા વનયમો શા મારે્ િખિા કે િણટિિા જોઈએ? 

કોઈ વિદ્વાને કોઈ ભાષાન ું વ્યાકરણ શા મારે્ િખવ ું જોઈએ? પણ તમ ે વિચારી 

જ ઓ કે જો કોઈએ અંગ્રેજી ભાષાના વનયમો િણટવ્યા ન હોત તો તમે અંગ્રેજી ભાષા 

કઈ રીતે શીખત? અિાટત ્બીજી ભાષા શીખિી હોય ત્તયારે તેન ું વ્યાકરણ – તેના 

ધ્િવનઓ, શબ્દો, તેની લિિંગ, િચન, વિભસ્ક્ત, કાળ, અિસ્િા િગેરે જેિી વિવિધ 

વ્યિસ્િાઓ શીખિી પડ ેછે. એ જ રીતે અન્ય ભાષાના ભાષકને ગ જરાતી શીખિી 
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હોય તો ગ જરાતી ભાષાની ધ્િવનવ્યિસ્િા, શબ્દભુંડોળ અને વિવિધ વ્યિસ્િાઓ 

શીખિી પડ.ે અંગ્રેજી ભાષાનો ભાષક ગ જરાતી શીખ ે તો તેણ ે ‘ણ, ળ’ જેિા 

ધ્િવનઓ બોિતા શીખવ ું પડ,ે ગ જરાતી શબ્દોના અિટ સમજિા પડ,ે ત્રણ લિિંગની 

વ્યિસ્િા શીખિી પડ ે – આ અને આિી વ્યિસ્િાઓ સમજિી પડ.ે આ 

વ્યિસ્િાઓ શીખિા મારે્ જે પ સ્તક ઉપયોગી િાય તે વ્યાકરણ. 

તમને એિો વિચાર આિી શકે કે બીજી ભાષા શીખિી હોય તો વ્યાકરણ 

શીખવ ું પડ.ે પણ આપણી માતભૃાષાન ું વ્યાકરણ તો આપણને આિડ ેજ છે. બ-ે

ત્રણ િષટના હતા ત્તયારિી આિડ ેછે. તો શાળામાું આપણે શા મારે્ વ્યાકરણ ભણવ ું 

પડ ેછે? આપણી ભાષાના વ્યાકરણના વનયમો, જે આપણા મનમાું તો છે જ, તેને 

જો આપણ ે સભાનતાિી શીખીએ તો તે િાભદાયક છે. એક તો એ કે ભાષાનો 

િપરાશ િધ  ચોકસાઈિી, િધ  સચોર્તાિી કરી શકીએ છીએ. ભાષાન ું મ ખ્ય કાયટ 

અિગમન સાધિાન ું છે. વ્યાકરણની સ્પષ્ર્તા એ અિગમનને િધ  ચોક્કસ 

બનાિિામાું મદદરૂપ િઈ શકે. બીજ ું કારણ એ છે કે બીજી ભાષા શીખિી હોય 

ત્તયારે તે બીજી ભાષાના વનયમો શીખિા મારે્, સમજિા મારે્ પણ એ મદદરૂપ િઈ 

શકે. જેમકે, ટહન્દી ભાષા શીખિી હોય ત્તયારે જો ખબર હોય કે ગ જરાતી ભાષામાું 

પ લલ્િિંગ, સ્ત્રીલિિંગ અને નપ ુંસકલિિંગ –એમ ત્રણ લિિંગ છે, પણ ટહન્દી ભાષામાું 

પ લલ્િિંગ અને સ્ત્રીલિિંગ બે જ છે, નપ ુંસકલિિંગ નિી. તો ટહન્દી ભાષા શીખતી િખતે 

આ બાબત ધ્યાનમાું રહશેે. 

જ્યારે કોઈ ભાષાપે્રમી વિદ્વાનને ભાષાને જાણિી હોય, અને ભાષાનો 

અભ્યાસ કરે, ભાષાસામગ્રી એકઠી કરીને ભાષાના વનયમો તારિે અને િણટિે ત્તયારે 

આ અભ્યાસ અને તેન ું િણટન ‘વ્યાકરણ’ છે. વિશ્વમાું ભાષા કઈ રીતે વિકસી, કઈ 

ભાષાએ અન્ય ભાષાનો પ્રભાિ ઝીલ્યો છે, બે ભાષાની ત  િના...િગેરે જેિા અનેક 

પ્રશ્નોએ વિદ્વાનોને ભાષાનો અભ્યાસ કરિા પે્રયાટ છે. ગ જરાતી ભાષા સુંસ્કૃત અિિા 

ભારત-્ રોપીય ભાષામાુંિી વિકસેિી ભાષા છે, તેવ ું વિદ્વાનો કઈ રીતે શોધી 

શક્યા? અનેક વિદ્વાનોએ ભારત-્ રોપીય ભાષાનો વિશ્િેષણાત્તમક અિિા 

ત  િનાત્તમક અભ્યાસ કયો. જેમકે, 1929માું પી.સી. બાગચી દ્વારા ‘Pre Aryan and 

Pre-Dravidian in India’ –માું ભારતમાું આયો અને દ્રવિડો પહિેાની ભાષાની 

પટરસ્સ્િવતનો અભ્યાસ છે. 1953માું W.S.Allen દ્વારા Phonetics in Ancient 

Indiaમાું પ્રાચીન ભારતની ધ્િવનવ્યિસ્િાનો અભ્યાસ મળે છે. તો 1962માું 

T.Burrow and M. B. Emeneau દ્વારા ‘Dravidian Borrowings from Indo-
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Aryans’માું ભારતીય આયટ ભાષામાુંિી દ્રવિડ ક ળની ભાષાઓએ કેિા શબ્દો િીધા 

છે, તેનો સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ કયો છે.  

અનેક દેશી-વિદેશી વિદ્વાનોએ ભારત-્ રોપીય, ભારતીય આયટ-સુંસ્કૃત, 

પ્રાકૃત, અપભ્રુંશ ભાષાનો અભ્યાસ કયો, સુંશોધનાત્તમક – િણટનાત્તમક – ત  િનાત્તમક 

અભ્યાસ કયો. જેિી કઈ ભાષા અન્ય ભાષા સાિ ે જન્યજનક સુંબધે જોડાયેિી છે, 

તેનો ખ્યાિ આિે. પટરણામે િતટમાન – નવ્ય ભારતીય ભાષાઓના ઉદ્ભિને સમજી 

શકાય. અિાટત,્ ભાષાનો ત  િનાત્તમક કે ઐવતહાવસક અભ્યાસ કરિો હોય ત્તયારે 

વ્યાકરણ ઉપયોગી બની રહ.ે 

વિશ્વમાું કેર્િાક ધમટપે્રમીઓને બાઈબિનો વિવિધ ભાષામાું અન િાદ 

કરિો હતો ત્તયારે તેઓ બીજી ભાષાના સુંપકટમાું આવ્યા, બીજી ભાષા શીખ્યા અન ે

એ શીખેિી ભાષાના વનયમોન ું િણટન ક્ ું, અિિા એમ કહી શકાય કે જે ભાષામાું 

એમને બાઈબિનો અન િાદ કરિો હતો, તે ભાષા તેઓ શીખ્યા, તેના વનયમો 

શીખ્યા, અને એ વનયમોન ું વ્યાકરણ રૂપે િણટન ક્ ું. એમ એ સમયે ઘણી ભાષાના 

વ્યાકરણ રચાયાું. 

ગ જરાતમાું જ્યારે લિટર્શ શાસન હત ું, વિવિધ હોદ્દાઓની ફરજ સુંભાળિા 

મારે્ વિિાયતિી અંગ્રેજો અહીં આિતા હતા. તેમને ગ જરાતી ભાષા આિડતી ન 

હતી. તે િખતે અહીં આિેિા અંગ્રેજોએ ગ જરાતી શીખીને પોતાના હમિતનીને 

મદદરૂપ િિા મારે્ જાતે અિિા અન્યની મદદ િઈને ગ જરાતી ભાષાન ું વ્યાકરણ 

િખ્્ ું. આર.ડ્રુમન્ડ, રે્િર, ટર્સ્ડાિ િગેરે જેિા વિદેશી વિદ્વાનો દ્વારા ગ જરાતીમાું 

આિા અનેક ભાષાઅભ્યાસ અને તેના િણટન વ્યાકરણ રૂપે સચિાયા છે. 

ત્તયાર બાદ પણ ભાષાઅભ્યાસ દ્વારા અિગમનક્ષમતા િધે, તેિા હતે  િી 

શાિેય વશક્ષણમાું પણ ‘વ્યાકરણ’નો સમાિેશ કરિામાું આવ્યો. એર્િે વશક્ષક અન ે

વિદ્યાિીઓને મદદરૂપ િિા મારે્ પણ હોપ િગેરે દ્વારા શાિેય - વ્યાકરણ િખાયાું 

અિિા િખાિાયાું.  

ગ જરાતી ભાષાના પ્રારુંલભક કાળના વ્યાકરણી કાયટને નીચે મ જબ જોઈ 

શકાય. 

1.4 પ્રારંભભક વ્યાકરણલેખનઃ 

19મી સદીના આરુંભે હમિતનીઓને ભાષા વ્યિહારિી િાકેફ કરિા 

અિિા શાિેય વશક્ષણ મારે્ વિવિધ દેશી – વિદેશી વિદ્વાનો દ્વારા ભાષા-અભ્યાસ 

અને વ્યાકરણિેખન િ્ ું. આ વિદ્વાનોએ કાું તો સુંસ્કૃત પરુંપરાને અન સરીને 
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ગ જરાતી ભાષાનો અભ્યાસ કયો અિિા અંગ્રજેી પરુંપરા અન સાર ગ જરાતી 

ભાષાન ું િણટન ક્ ું. આ વિદ્વાનોમાું રોબર્ટ ડ્રુમન્ડ, વિલિયમ ફોબટસ, વિયોડોર સી. 

હોપ, નમટદ, જોસેફ િાન સોમરન રે્િર, કમળાશુંકર વત્રિેદી, જ્હોન બીમ્સ આટદન ું 

કાયટ નોંધપાત્ર િેખાય છે. 
પ્રારંભભક વ્યાકરણઃ 

  હમેચુંદ્રાચાયટ દ્વારા વસદ્ધહૈમશબ્દાન શાસનના આઠમા અધ્યાયમાું ગૌજર 

અપભ્રુંશના વ્યાકરણની ચચાટ િઈ, ત્તયાર બાદ ધમટકેન્દ્રી પદ્યસાટહત્તય મબિક 

પ્રમાણમાું રચા્ ું. પરુંત   ગ જરાતીનો ભાષાકીય અભ્યાસ પ્રાપ્ત િતો નિી. 

18મી સદીમાું ગ જરાતમાું અંગ્રેજી શાસન સ્સ્િર િઈ રહ્ ું હત  ું. ઇંગ્િેન્ડના 

િતનીઓ ભારતમાું વ્યિસાય અિે આિી રહ્યા હતા. તેમના મારે્ ગ જરાતી ભાષા 

અજાણી હોિાિી કામકાજમાું તકિીફ પડતી હતી. ત ેસમયે પોતાના ‘હમિતની’ન ે

મદદરૂપ િિા મારે્, ગ જરાતી ભાષા શીખિાડિા મારે્ અંગ્રેજો દ્વારા ગ જરાતી 

ભાષાન ું વ્યાકરણ િખિાની શરૂઆત િઈ. અંગ્રેજોએ એ મારે્ ગ જરાતી વિદ્વાનોની 

પણ મદદ િીધી. ત્તયાર બાદ શાળામાું વિદ્યાિીઓ ભાષા શીખે તે મારે્ શાિેય 

વ્યાકરણ િખાિાની પણ શરૂઆત િઈ. આ િણખેડાયેિી કેડી પર રચાયાું હોિાિી 

આ પ્રારુંભકાળના વ્યાકરણનો પટરચય મહત્તત્તિનો અને રસપ્રદ બની રહશેે.  
1.4.1 ગજુરાતી વ્યાકરણ આપનાર વવદેશી વવદ્વાન ઃ 

1. ર બટમ  ડ્રુમન્ડઃ (1808) 

19મી સદીની ગ્રુંિસમદૃ્ધદ્ધમાું દીપક મહતેાએ જણાવ્યા અન સાર ગ જરાતી 

ભાષાન ું પ્રિમ ‘છપાયેલ ું’ પ સ્તક એર્િે આર.ડ્રુમન્ડન ું ગ જરાતી ભાષાન ું વ્યાકરણ. 

ડ્રુમન્ડ ગ જરાતી વ્યાકરણ િખનાર પ્રિમ વિદ્વાન છે. વ્યિસાયે મળૂ સર્જન ડોક્ર્રે 
હમિતનીઓને મદદરૂપ િિા મારે્ ૧૮૦૮માું ‘ઇલસ્રેશન ઑફ ધ ગ્રામૅટટકલ 

પાર્ટમસ ઑફ ધ ગજુરાતી, મહરટ્ટ (મરાઠી) ઍન્ડ ઇંગ્લલશ લેન્લવેજીસ’ નામન ું પ સ્તક 

આપ્્ ું. તેમાું ગ જરાતી, મરાઠી (મોડી લિવપ) તિા અંગ્રેજી – એમ વત્રભાષી 

ભાષાસામગ્રી છે.  

ગ જરાતી ભાષાના આ પ્રિમ વ્યાકરણમાું ‘શ બન્ત’, ‘તીગન્ત’, 

‘શરિનામ’, ‘ગતી’ તિા ‘અિેચા’ (અવ્યય) આટદની ચચાટ મળે છે. અહીં તેમણ ે

103 અવ્યય નોંધ્યા છે. કતટટર – કમટલણનાું રૂપાખ્યાન પણ આપ્યાું છે. આરુંભકાળે 

આ રીતે વ્યાકરણિેખન મારે્ ભાષાસામગ્રી મેળિિી, તેન ું િગીકરણ કરવ ું અને 
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તેન ું િણટન કરવ ું એ અત્તયુંત મહત્તત્તિન ું કાયટ છે. ત્તયાર બાદ તેમણ ે કેર્િીક 

વશખામણ, કહિેતો નોંધી છે. 

આ વ્યાકરણનો મહત્તત્તિનો ભાગ છે, અંત ેઅપાયેિ શબ્દો - ‘ગ્િોસરી’, આ 

શબ્દભુંડોળમાું 433 શબ્દો છે. આ ગ્િોસરીનો હતે   ‘શબ્દકોશ’રચનાનો નિી. 

ડ્રુમન્ડના હમિતની ગ જરાતમાું આિે ત્તયારે તેમને કેર્િાક શબ્દોની જાણકારી હોય 

તે ડ્રુમન્ડને જરૂરી િાગ્્ ું. પટરણામે આ કોશમાું સામાન્ય શબ્દોના તો અિટ છે જ. 

પણ ‘માણેકચોક’ જેવ ું અવધકરણ આપીને ચાુંદીબજાર આટદની વિગત બ ેપાનામાું 

આપી છે.  
2. વવભલયમ ફ બમસઃ (1829) 

૧૮૨૯માું વિલિયમ ફોબટસ દ્વારા A Grammar of the Goozrattee 

Language, with exercises, dialogues and stories for the assistance of the 

student of the colloquial language of Goojrat, also precedents, or forms of 

petitions, proceedings, in court deeds &c. and the system of book-keeping 

in use (રોજબરોજની ગ ઝરાતી શીખિા માગતા વિદ્યાિીઓની મદદ મારે્ 
સ્િાધ્યાય, સુંિાદ અને િાતાટઓ સાિે ગજુરાતી ભાષાનુ ં વ્યાકરણ) વ્યાકરણ 

પ્રકાવશત િ્ ું. આ વ્યાકરણના શીષટકમાું જ તેનો હતે   સમાવિષ્ર્ છે.  

આમાું ફોબ્સે ગ જરાતી, અંગ્રજેી, ટહિંદ સ્તાની, ફારસી, અરબી આટદ ભાષાના 

િણાટક્ષરિી માુંડીને ગ જરાતીના અંક, આંક, વ્યાકરણ, સ વિચાર, સુંિાદ, ટહસાબ, 

રોજમેળ, અરજી, િકાિતનામ ૂ આટદના નમનૂા આપેિ છે. વ્યાકરણનો આરુંભ 

િણટમાળા અને બારાક્ષરીિી કયો છે. ‘ક’ને કાનો ‘કા’, ‘ક’ને અજ્જ  ‘કી’, ‘ક’ને િરડ  

‘ક ’ – જેિી હાિમાું ભિૂાયેિી વિગતો આ વ્યાકરણમાુંિી મળે છે. 

ગ જરાતી ભાષાની લિિંગવ્યિસ્િાની િાત કરતી િખત ેતેમણ ેત્રણ લિિંગ 

નોંધીને લિિંગપટરિતટન કરનાર પ્રત્તયયો નોંધ્યા છે. તેમણે ‘-ઈ’કારાન્ત પ ુંલલ્િિંગ 

શબ્દના સ્ત્રીલિિંગ મારે્ ‘ણ’ અિિા ‘એણ’ પ્રત્તયયનો વનદેશ કરે છે. જેમકે, ‘શોની – 

શોનારેણ’, ‘ઘાુંચી – ઘાુંચેણ’.  

અન્ય સામગ્રીમાું તેમણે વતવિ, િાર, માસ આટદ માટહતી આપી છે. એક 

નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે અંગ્રજેી મટહનાના નામની યાદી માચટ મટહનાિી શરૂ 

કરીને ફેબ્ર આરી અંવતમ માસ તરીકે નોંધ્યો છે. 

તેમાું તત્તકાિીન બોિાતી – િખાતી ભાષાના નમનૂા મળે તેમ છેઃ જેમકે, 

સુંિાદમાું ‘તેમનાકહામાુંનેકરામાુંતફાિતછે’ (તેમના કહિેામાું ને કરિામાું તફાિત 
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છે.), ‘તેનાહાશીગઓ’ (તે નાસી ગયો.) વ્યાકરણમાું દેિનાગરી લિવપમાું િખાયેિ 

આ િાક્યોમાું શબ્દો િચ્ચે જગ્યા છોડિામાું આિી નિી.  

તેમણે આ પ સ્તકને 6 વિભાગમાું િહેંચ્્ ું છે. તેમાું વિભાગ 1.માું 

‘િણટમાિા’; નામનાું રૂપાખ્યાન, લિિંગ, િચન, સિટનામ, વિશેષણનાું રૂપાખ્યન 

આટદની ચચાટ ‘પદના પ્રકારો’માું; કાળ, અિસ્િા, અિટ, કૃદન્ત, પે્રરક, કમટલણ 

સુ્ં  ક્ત ટિયાપદો આટદની ચચાટ ‘ટિયાપદ’માું કરી છે. ત્તયાર બાદ વિવિધ 

પ્રકરણોમાું ટિયાવિશેષણો, સુંયોજક, ઉદ્ગારિાચકો આટદની સલૂચ આપી છે. ત્તયાર 

બાદ અંગસાધક પ્રત્તયયની પણ સોદાહરણ નોંધ કરી છે. સુંખ્યાિાચકોમાું સુંખ્યા 

નોંધ્યા બાદ ‘કેિ, ધર, ઉદ્યાન, ગોિ’ જેિી િાલણયાઓ દ્વારા િપરાતી ગ પ્ત 

સુંજ્ઞાની પણ નોંધ કરી છે. વિભાગ 2માું નીવતબોધની વશખામણો, આંક િગેરે;  

વિભાગ 3 માું િાક્યો, સુંિાદ; વિભાગ 4માું ભાષાુંતટરત 16 િાતાટઓ; વિભાગ 5માું 

નાના ફકરા જેિી 98 િાતાટઓ અન ેવિભાગ 6માું અરજી, કોર્ટમાું ફટરયાદ, સમન્સ, 

સાક્ષી, ફારગતી આટદના નમનૂા તિા ગ જરાતી નામ  િખિાની રીતો આટદના 

નમનૂા આપ્યા છે. 
3. કલાકમસન, વવભલયમ. (1847)  

1839માું ગ જરાતમાું પોસસ્ર્િંગ િઈને આિેિા ક્િાકટસન વિલિયમ ે1847માું 

Grammar of Gujarati Language રચ્્ ું. આ વ્યાકરણ રચિાના મ ખ્ય બે હતે   હતા. 

એક તો તેઓ િુંડન વમશનરી સોસાયર્ીના સભ્ય તરીકે તેમના સાિી 

વમશનરીઓને ભાષા શીખિા મારે્ મદદરૂપ િિા ઇચ્છતા હતા.  

આ વ્યાકરણ પાુંચ ભાગમાું િહેંચાયેલ ું છે: લિવપ, વ્્ ત્તપવિ, નામપદ-

ટિયાપદ, િાક્યરચના તિા ‘પુંચોપાખ્યાન’- ‘એસોપ ફેબલ્સ’ જેિી કેર્િીક કૃવતના 

અન િાદ. તેઓ વિભાગ 1. િણટવિન્યાસમાું ગ જરાતીની બે લિવપની નોંધ કરે છેઃ 

બાળબોધ અને ગ જરાતી. તેમના મતે હાિની ગ જરાતી લિવપ બાળબોધ 

લિવપમાુંિી વિકસી છે. 
4. વથય ડ ર સી. હ પઃ (1858) 

શાિેય વ્યાકરણ મારે્ નોંધપાત્ર નામ એર્િે વિયોડોર સી. હોપ. 1853માું 

બોમ્બે આિેિા ર્ી.સી.હોપને િગભગ 1855માું વશક્ષણ વિભાગમાું વનરીક્ષક – 

ઇન્સ્પેક્ર્રની જિાબદારી સોંપાઈ. પોતાની ફરજના ભાગ રૂપે દિપતરામ આટદ 

સિાહકારો સાિે વિદ્યાિીઓ મારે્ િાચનમાિા તૈયાર કરાઈ, જે હોપના નામિી 

‘હોપ િાચનમાિા’ તરીકે જાણીતી બની. ત્તયાર બાદ િનાટક્ય િર સ્કિૂમાું 
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વિદ્યાિીઓ અને વશક્ષકો મારે્ વ્યાકરણની જરૂર હોિાિી ર્ી.સી.હોપની નજર હઠેળ 

‘ગજૂરાતી ભાષાન ું વ્યાકરણ’ તૈયાર િ્ ું, ર્ી.સી.હોપે પ્રસ્તાિનામાું આ વ્યાકરણની 

રચનાનો હતે   સ્પષ્ર્ કયો છે. તેમણે નોંધ્્ ું છે તે અન સાર સ્પષ્ર્, સરળ ગ જરાતી 

વ્યાકરણની વશક્ષકો અન ે વશષ્યો મારે્ િનાટક્ય િર સ્કિૂમાું િાુંબા િખતિી જરૂરત 

હતી, વિવિધ વિદ્વાનોન ે તનેી હસ્તપ્રત બતાવ્યા બાદ વ્યાકરણ ભણાિિા વિશ ે

મહતેાજીને સચૂના આપિામાું આિી છે. 

હોપના મતે વ્યાકરણ એર્િે શ દ્ધ બોિિાની તિા િખિાની વિદ્યા. આ 

વ્યાકરણમાું ચાર વિભાગ કરિામાું આવ્યા છે. અક્ષરવિચાર, શબ્દવિચાર, 

િાક્યવિચાર અન ેકવિતાવિચાર. શાિેય વ્યાકરણ હોિાિી વિદ્યાિીઓને મદદરૂપ 

િિા મારે્ કવિતાવિચારનો સમાિેશ કરિામાું આવ્યો. ખરેખર કવિતાનો અભ્યાસ 

એ વ્યાકરણનો ભાગ નિી. એર્િે વ્યાકરણ ખરેખર ત્રણ વિભાગમાું િહેંચાયેલ ું છે, 

એમ કહી શકાય. 

પહિેા ભાગ ‘અક્ષરવિચાર’માું મળૂાક્ષર અને જોડાક્ષરની ચચાટ કરી છે. 

બીજા ભાગ ‘શબ્દવિચાર’માું નામ, સિટનામ, વિશેષણ, લિિંગ, વિભસ્ક્ત, િચન, 

ટિયાપદ, સહાયકારક ટિયાપદ, કાળ, અિટ િગેરેની ચચાટ કરિામાું આિી છે. ત્રીજા 

વિભાગમાું ‘િાક્યવિચાર’માું પદિમ, પદચ્છેદ આટદની ચચાટ કરિામાું આિી છે. 
5. જ સેફ વાન સ મરન ટેલરઃ (1867) 

1846માું િડોદરા, ગ જરાત આિેિા રે્િરે સૌ પ્રિમ કાયટ ગ જરાતી ભાષા 

શીખિાન ું ક્ ું. તેઓ ગ જરાતી ભાષાના પે્રમમાું પડયા અને ગ જરાતી િઈ ગયા. 

1867માું તેમણે ગ જરાતી ભાષાન ું વ્યાકરણ િખ્્ ું. અત્તયાર સ ધી િખાયેિાું 

ગ જરાતી વ્યાકરણ અંગ્રજેી ભાષામાું હતાું. વિદેશી વિદ્વાન દ્વારા ગ જરાતી ભાષામાું 

િખાયેલ ું પ્રિમ ગ જરાતી વ્યાકરણ એર્િે જોસેફ િાન સામરન રે્િર – 

જે.િી.એસ.રે્િરે િખેલ ું ‘ગ જરાતી ભાષાન ું વ્યાકરણ’.  

તેમણ ે ‘પ્રશ્નોિર’ શૈિીએ ‘ગ જરાતી વ્યાકરણ વિષે પ્રશ્નોિર ગ્રુંિ’ તૈયાર 

કયો. તેમાું તેમણ ે શેમીય ભાષાઓ, આયટ ભાષાઓ, ઈરાનદેશસ્િ આયો, 

્ રોપખુંડના આયો, ભરતખુંડના આયો, ભરતખુંડના વ્યાકરણ – પાલણની-, પ્રાકૃત, 

ગ જરાતી, ભાષામાું ભેળ – આટદની ચચાટ કરી છે. વ્યાકરણમાું તેમણે ત્રણ ભાગમાું 

ચચાટ કરી છેઃ (1) અક્ષરવિન્યાસ (2) શબ્દવિન્યાસ (3) િાક્યવિન્યાસ.  
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 [નોંધઃ જે.િી.એસ રે્િરના પ ત્ર જી.પી.રે્િરે (જ્યોર્જ વપ્રચાડટ રે્િર) 

પોતાના વપતાના વ્યાકરણને આધારે 1893માું અંગ્રેજી ભાષામાું ‘The Student’s 

Gujarati Grammar – With Exercise and Vocabulary’ વ્યાકરણ આપ્્ ું.] 
6. જ્હ ન બીમ્સઃ (1872) 

જ્હોન બીમ્સે 1865માું ડો.કોલ્ડિેિના Grammar of Dravidian 

Languagesમાુંિી પે્રરણા િઈને આયટભાષાના ત  િનાત્તમક વ્યાકરણ આપિાનો 

સુંકલ્પ કયો. તેમણ ે1872માું  A Comparative Grammar of the Modern Aryan 

Languages of India: To Wit, Hindi, Panjabi, Sindhi, Gujarati, Marathi, Oriya 

and Bengali – Vol. 1 આપ્્ ું. તેઓ પ્રસ્તાિનામાું નોંધે છે કે પોતે કોઈ નક્કર 

પ સ્તક ન આપી શકે તો પણ મહત્તત્તિના વનયમો તારિિાનો અને ભવિષ્યના 

સુંશોધકો મારે્ પ ષ્કળ ઉદાહરણો અને ભાષાસામગ્રી એકઠી કરી આપિા ઇચ્છે છે. 

બીમ્સે સુંસ્કૃત શબ્દને અવધકરણ તરીકે જોઈને તેની સાિે ટહન્દી, પુંજાબી, બુંગાળી, 

ઉટડયા, વસિંધી, મરાઠી અને ગ જરાતી ભાષામાુંિી જેર્િી ભાષાના શબ્દ મળયા હોય, 

તે નોંધ્યા છે. જેમકે, Skr. खादन ं ‘Eating’, Pr. खाएणं H. खाना P. खाणा S. 

खाईण,ु M. खाणें G. खावु ं O. खाईवा B. खाईत.े તેમણે તત્તસમ; તદ્ભિ; આ 

ભાષાઓમાું પ્રિેશેિા લબન-આયટ ભાષાના શબ્દ, અરબી-ફારસી ભાષાના શબ્દ 

આટદ વિશે વિગતે ચચાટ કરી છે. પહિેા ભાગમાું ધ્િવનતુંત્ર અને તેનાું પટરિતટનોની 

ચચાટ, બીજા ભાગમાું નામ – સિટનામ અને ત્રીજા ભાગમાું ધાત   – કૃદન્તની ચચાટ 

કરી છે. 
7. ક્લૈર ટટસ્ડાલ (1892) 

 Trübner's Collection of Simplified Grammars of the Principal 

Asiatic And European Languages યોજના અંતગટત હુંગેટરયન, ડવેનશ, પાલિ, 

સુંસ્કૃત, જાપનીઝ જેિી વિવિધ ભાષાનાું વ્યાકરણ રચાયાું. આ યોજનાનો 22મો 

ગ્રુંિ એર્િ ેA Simplified Grammar of The Gujarati Language, Together with 

A Short Reading Book And Vocabulary. આ વ્યાકરણ ક્િૈર ટર્સ્ડાિ દ્વારા 

તૈયાર કરિામાું આવ્્ ું તેઓ પ્રસ્તાિનામાું નોંધે છે કે આ વ્યાકરણ મારે્ તેમણે 

રે્િર અને હોપના ગ જરાતી ભાષાના વ્યાકરણની મદદ િીધી છે. આ પ સ્તક ત્રણ 

ભાગમાું િહેંચાયેલ ું છે. વિભાગ: 1 – ગ જરાતી ભાષાના ઘર્કોનો પટરચય, વિભાગ: 

2 – ગ જરાતી િાચનપાઠ, વિભાગ: 3 – ગ જરાતી શબ્દભુંડોળ. ટર્સ્ડાિ ે
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વ્યાકરણનો આરુંભ રૂપાખ્યાનો આપીને કરી છે. ગ જરાતી ભાષાના ધ્િવનઓનો 

પટરચય આપ્યો છે.  

 ટિયાપદની ચચાટ કરતી િખતે ત્રીજો પ ર ષ એકિચન-બહ િચનમાું ‘–ઓ’ 

પ્રત્તયય િાગીને ‘ઉતરો’, ‘િાઓ’ પ્રકારની રચનાનો આશીિાટદ કે શાપ મારે્ પ્રયોગ 

િાય છે. િળી તઓે ‘અન નય’ અિાટત ્‘વિનુંતી, પ્રાિટનાસચૂક’ પ્રયોગની પણ નોંધ 

કરે છે. શ્રોતા નાના હોય તો આજ્ઞા િાય પણ મોર્ા હોય તો અન નય કરાય. તેઓ 

‘છ-’ સહાયકારીને સિાિટક ટિયા જણાિે છે. 

આમ, અનેક વિદેશી વિદ્વાનોએ જ દા જ દા હતે  િી ગ જરાતી ભાષાના 

વિવિધ ઘર્કોનો અભ્યાસ કરીને તેન ું િણટન ક્ ું છે. ગ જરાતી ભાષાના અભ્યાસમાું 

તેમન ું પ્રદાન મહત્તત્તિન ું બની રહ્ ું છે.  
1.4.1 ગજુરાતી વ્યાકરણ આપનાર પરપ્રાતંીય વવદ્વાન ઃ 

જ્યારે શાિેય કેળિણીનો આરુંભ િયો ત્તયારે પ્રાદેવશક વિસ્તાર ‘ભારત’ એક 

દેશ તરીકે નહીં પરુંત  , વિવિધ રજિાડાુંઓમાું અસ્સ્તત્તિ ધરાિતો હતો. એ સમયે 

આજન ું ‘ગ જરાત’ પણ નહોત  ું અને આઝાદી સમયન ું ‘મહાગ જરાત’ પણ નહોત  ું. 

પરુંત   મ ુંબઈ આટદ વિસ્તારમાું ગ જરાતી અને મરાઠી િસિાર્ હતો. પટરણામ ે

વિવિધ અભ્ચાસ કરિામાું, શાળાઓમાું પણ ગ જરાતી – મરાઠી વિદ્વાનો સાિે હતા. 

આગળ વિદેશી વિદ્વાનોના અભ્યાસમાું પણ જો્ ું હશે કે આર.ડ્રુમન્ડ જેિા વિદ્વાનોએ 

ગ જરાતી, મરાઠી ભાષાના ઘર્કોનો અભ્યાસ એકસાિે કયો છે. રામચુંદ્ર નારાયણ, 

ગુંગાધર શાસ્ત્રી િગેરે જેિા ઘણા મરાઠી વિદ્વાનોએ ગ જરાતી ભાષાના વિવિધ 

ઘર્કોની ચચાટ કરી છે. પરુંત   શાિેય અભ્યાસમાું આિશ્યક એિા બધા 

ભાષાઘર્કોની ચચાટ શ્રી ગુંગાધર શાસ્ત્રી ફડકેએ અન્ય વિદ્વાનો સાિે મળીને કરી છે, 

જે નીચે મ જબ અિિોકી શકાય. 
1. ગગંાધર શાસ્ત્રી ફડકે તથા અન્ય વવદ્વાન  (1839) 

ગ જરાતી ભાષામાું પ્રિમ ગ જરાતી વ્યાકરણ આપનાર શ્રી રા. ગુંગાધર 

શાસ્ત્રી ફડકે સુંસ્કૃતના જાણકાર એિા મરાઠી વિદ્વાન હતા. તેઓ તત્તકાિીન વશક્ષકો 

(મહતેાજી)ને તૈયાર કરિાન ું કાયટ અને િગટવશક્ષણ મારે્ પ સ્તકો િખિાન ું કાયટ 

કરનાર ઈન્સ્પેક્ર્ર હતા. ગ જરાતી તેમની માતભૃાષા ન હોિા છતાું વશક્ષણકાયટમાું 

મદદરૂપ િઈ શકે તેવ ું વ્યાકરણ – ગ જરાતી ભાષાન ું વ્યાકરણ (1839) િખ્્ ું. 
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તેમણે પ્રસ્તાિનામાું વ્યાકરણન ું મહત્તત્તિ જણાિતાું નોંધ્્ ું છે કે ‘વ્યાકરણ 

ન િાત તો ભાષા આિડિી કઠણ છે....જેને વ્યાકરણ આિડ ેછે તેનામાું અને જેને 

વ્યાકરણ નહીં આિડ ેતેનામાું સાિકાર (શાહ કાર) અને લભખારી જેર્િો ફેર છે.’ 

તેમણે ત્રણ ભાગમાું િહેંચીને વ્યાકરણ િખ્્ ું છે. વિભાગ 1ના પ્રકરણ 1- 

‘િણટવિચાર’માું સ્િર-વ્યુંજનન ું અને પ્ર.2માું સુંવધન ું સુંસ્કૃત પટરપાર્ી અન સાર 

િણટન ક્ ું છે. વિભાગ 2 ‘શબ્દશ દ્ધદ્ધ’ના પ્ર.1 શબ્દભેદમાું નામ, સિટનામ, વિશેષણ, 

ટિયાવિશેષણ અને અવ્યયની પટરચયાત્તમક વિગતો આપી છે. ત્તયાર બાદ વિવિધ 

પ્રકરણોમાું લિિંગ, િચન, વિભસ્ક્ત, સિટનામ, વિશેષણ, સમાસ, પ્રત્તયયો આટદની 

પિૂાટધટમાું અને ટિયાપદ વિચાર, અિટ, પ્રયોજક, ટિયાનામ, ટિયાવિશેષણ અને 

અવ્યયવિચાર આટદન ું ઉિરાધટમાું વનરૂપણ ક્ ું છે. અંતે િાક્યયોજનામાું અકમટક, 

સકમટક, પ્રયોજ્ય કતટટર, ભાિ કતટટર, કમટલણ, ભાિી – એમ છ પ્રકારના પ્રયોગોની 

નોંધ િીધી છે. અન્િય યોજના અંતગટત પદિમના વિવિધ રચનાના વનયમો 

જણાવ્યા છે. 
1.4.2  ગજુરાતી વૈયાકરણ ઃ 

હમિતનીઓને મદદરૂપ િિા, બાઈબિના અન િાદ મારે્ ભાષાજ્ઞાન હોવ ું, 

એવશયન ભાષાઓના ત  િનાત્તમક અભ્યાસ િગેરે જેિા વિવિધ હતે  ઓ વસદ્ધ કરિા 

મારે્ વિદેશી વિદ્વાનોએ વ્યાકરણ િખ્યાું હતાું. પરુંત   ગ જરાતી વિદ્વાનોએ પોતાની 

ભાષાનો અભ્યાસ, માતભૃાષાના િગટવશક્ષણમાું મદદરૂપ િિા – િગેરે જેિા હતે   

મારે્ ગ જરાતી ભાષાના વ્યાકરણની રચના કરી. વિદેશી વિદ્વાનો પોતે ગ જરાતી 

ભાષા શીખે તો પણ તે તેમના મારે્ બીજી ભાષા છે. પરુંત   ગ જરાતી વિદ્વાનો મારે્ 

ગ જરાતી માતભૃાષા છે. માતભૃાષાનો િપરાશ સહજ હોય, તેના વનયમો ભાષકના 

લચિમાું સહજ રીતે િણાયેિા હોય. પટરણામ ે તેમની પાસે વિશ્વસનીય 

ભાષાસામગ્રી હોય.  

ગ જરાતી ભાષાના પ્રારુંલભક િૈયાકરણોએ જ્યારે ગ જરાતી ભાષાના 

વનયમોનો અભ્યાસ કયો છે કે િણટન ક્ ું છે ત્તયારે તેમના મ ખ્ય ઉદે્દશ કાું તો 

પોતાની ભાષાને સમજિાની જજજ્ઞાસા છે અિિા શાળોપયોગી વ્યાકરણ રચિાની 

છે. ગ જરાતી ભાષાના પ્રારુંલભક િૈયાકરણોમાુંિી મહત્તત્તિના િૈયાકરણો નીચ ેમ જબ 

છે. 
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1. નમમદઃ 

નમટદ એર્િ ેઅિાટચીન ગ જરાતી સાટહત્તયનો આદ્યસર્જક. મા સરસ્િતીને 

ખોળે માથ  મકૂીને ભાષા-સાટહત્તયની સેિા કરનાર નમટદ વ્યાકરણ, કોશમાું પણ 

આદ્ય ગ જરાતી જ છે. અગાઉ િખાયેિાું - રચાયેિાું વ્યાકરણો વિદેશી સર્જકો દ્વારા 

અિિા તેમની પ્રેરણાિી તયૈાર િયાું હતાું. તેઓ પોત ેજે ભાષા શીખ્યા હોય તેન ે

આધારે અિિા અન્ય કોઈ સ્િાવનક ગ જરાતી ભાષકની મદદિી વ્યાકરણ િખ્્ ું કે 

િખાવ્્ ું હત  ું. પણ નમટદ પહિેો ગ જરાતી છે, જેણે પોતાના ભાષાજ્ઞાનને આધારે 

ગ જરાતી ભાષાનો અભ્યાસ અને િણટન કયાું. 

નમટદના મતે ‘વ્યાકરણ એર્િે ભાષાના વનયમ સમજિાન ું સાધન’. 

નમટદનો વ્યાકરણિખેનનો હતે   તેની ‘વ્યાકરણવિદ્યાની આિશ્યકતા’ની સમજમાું 

જોઈ શકાય છે. તે કહ ે છે કે ‘વ્યાકરણવિદ્યા ત્રણ રીતે ઉપયોગી છે. 1. તો જે જે 

ધોરણને જે જે  વનયમ ઉપરિી ભાષા બોિાતી િખાતી હોય છે ત ેતે સહ  જણાય 

છે, 2જ ું, ભાષા શ દ્ધ ને સ ુંદર રીતે બોિાય છે તિા િખાય છે અને 3જ ું લબજી 

ભાષાઓ સ્હિેિી વશખાય છે.’ આ હતે  િી નમટદે 1865માું ‘વ્યાકરણવનબુંધ’ આપ્યો, 

જેમાું તેણ ેિણટવિિેક, શબ્દવિિેક, િાક્યવિિેક અન ેકાવ્યવિિેકની ચચાટ કરી છે. 

૧૮૬૫માું ‘નમટવ્યાકરણ’ ભા.૧-૨ પ્રકાવશત િયો. ત્તયાર બાદ પ્રકાવશત ‘નમટકોશ’ના 

પ્રારુંભે પણ વ્યાકરણના, જોડણીના વનયમો આપ્યા છે. 

જ્યારે પિૂટસટૂરઓએ કોઈ ક્ષેત્ર ખેડલે  ું હોય અને તેમાું કોઈ તજજ્ઞ પ્રદાન 

કરે અને જ્યારે કોઈ તજજ્ઞ નિા ક્ષેત્રની કેડી ખેડ ે– તે બન્ન ેિચ્ચે મોર્ો તફાિત 

છે. ખરેખર તો નિા ક્ષેત્રની કેડી ખેડિામાું સુંશોધનસજ્જતા અપેલક્ષત છે. નમટદે 

ભાષાક્ષેતે્ર અભ્યાસની કેડી કુંડારિાન ું, નિો ચીિો પાડિાન ું કાયટ ક્ ું છે, જે તેની 

નોંધપાત્ર વિશષેતા ગણી શકાય. 

નમટદે ભાષા અને લિવપ બને્ન ઉપર કામ ક્ ું છે. તેણે લિવપ વિશેની 

વિચારણા કરી છે અને જણાવ્્ ું છે કે ‘બોધ લિવપ, ન બદિતાું ચાલ  રાખી હોત તો 

લબજી ભાષા બોિનારને ગ જરાતી વશખવ ું સ્હિે પડત, િળી ટહન્દ સ્તાની, મરેઠી 

આટદિઈ પ્રાકૃત ભાષાના ગ્રન્િોની લિવપ બાળબોધ જ છે ત્તહિેી આપણી પણ 

રહતે.’. તેણે ભાષામાું એકિાક્યતા જાળિિા જોડણીના ૩૨ વનયમો જણાવ્યા છે. 

નમટદન ું મહત્તત્તિન ું પ્રદાન એ છે કે બોિાતી ભાષાને નજર સમક્ષ રાખીને 

વ્યાકરણ િખિાનો પ્રયાસ કયો. જ્યારે ગ જરાતી ભાષાનો ભાષાિૈજ્ઞાવનક પદ્ધવતિી 

અભ્યાસ શરૂ િયો ન હતો, તે િખતે પોતાની ભાષાના અભ્યાસની સઝૂને આધારે 
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ગ જરાતી ભાષાનો - સુંસ્કૃત ભાષા સાિે ત  િના કયાટ િગર – સ્િતુંત્ર રીતે અભ્યાસ 

કયો.  

તેણે ‘િણટવિિેક’ પ્રકરણમાું ધ્િવનઓની ઉચ્ચારણપ્રટિયાની પોતાની સમજ 

અન સાર નોંધ િીધી છે. તે જણાિે છે કે ‘િણટ કેર્િા છે, તે કેમ િખાય છે, તે 

મ્હોડાુંનાું ટકયાું ટકયાું ઠેકાણાિી બોિાય છે, ત્તહનેી જાત કઈ કઈ છે, તે શી શી રીતે 

એકલબજાની સાિે જોડાય છે આટદિઈ િાતોની સમજણ બતાિી છે.’ તેણે ‘ઘોષ-

અઘોષ’ િાક્ષલણકતા મારે્ ‘કઠોર-કોમળ’ પટરભાષા પ્રયોજી છે.  

જ્ચારે ભાષાચચાટમાું પાશ્ચાત્તય ભાષાિૈજ્ઞાવનક વસદ્ધાુંતોનો આધાર િિેાન ું 

શરૂ િ્ ું ન હત  ું, તે િખતે નમટદે ‘િણટ’ અન ે‘અક્ષર’ – ‘letter’ - ‘syllable’ િચ્ચ ે

ભેદ કયો છે, જે અદ્ભૂત બાબત છે. તણેે ઉચ્ચારણ સુંદભે ‘હ’, ‘ળ’, ‘ડ’, ‘એ-ઍ’, 

‘ઓ-ઑ’ ધ્િવનઓના એકિી િધ  ઉચ્ચારણ નોંધ્યા છે, જે હાિમાું ‘ઉપધ્િવનઘર્ક’ 

તરીકે િણટિાય છે. પ્રબોધ પુંટડતે જેની અત્તયુંત વિગત ેચચાટ કરી છે તેિા મમટરત્તિ 

– મહાપ્રાણત્તિની ચચાટ નમટદે ‘હ’ શ્ર  વતના મહત્તત્તિની ચચાટ રૂપે કરી છે. સ્િર અને 

વ્યુંજનોનો વિવિધ વનદશટનો સાિેનો પટરચય આપ્યો છે.  

નમટદે ‘શબ્દવિિેક’માું નામ, સિટનામ, વિશેષણ, અવ્યય આટદની ચચાટ 

કરી છે. તેણે ભાિિાચકો, ટિયાિાચકો, વિભસ્ક્ત પ્રત્તયયો આટદન ું િણટન ક્ ું છે.  

નમટદે ગ જરાતી ભાષાના શબ્દભુંડોળની પણ વિગતે ચચાટ કરી છે. તેણ ે

તત્તસમ, તદ્ભિ, દેશ્ય શબ્દોની પોતાના અન ભિિી અને દૃસષ્ર્કોણિી સોદાહરણ 

નોંધ િીધી છે. તે કહ ેછે કે ગ જરાતી ભાષાના શબ્દો મ ખ્ય ત્રણ પ્રકારે િપરાય છે. 

(1) પોતાને મળૂરૂપે જ િપરાતા સુંસ્કૃત અને લબજી ભાષાના શબ્દો, જ્હિેા કે, 

કીવતિ, કૃપા, ચુંન્દન, વસિંહ આટદિઈ; ખ દા, બ િન્દ, અઞ્જ મન, મ્હૉબત... િગેરે; 

સેશન, જેિ, અપીિ, ... િગેરે (2) સુંસ્કૃત અને લબજી ભાષાના અપભ્રુંશ શબ્દો. એ 

બે રીતના છેઃ (2.1) જે શબ્દ મળૂરૂપિી જરાતરા બદિાયા હોય છે તે જ્હિેા કે 

જમના (યમ ના), ફળ (ફિ) િાઘ (વ્યાઘ્ર) ...આટદિઈ; અક્કિ (અકિ), િખત 

(િખ્ત), આસતે (આહસે્તે)...િગેરે; ગિણ્ડર (ગિનટર), ઈજનેર (ઈવિવનયર), કોચ 

(કાઉચ)...િગેરે. (1.2)  જે શબ્દ મળૂ રૂપિી જ ઘણા જ બદિાય છે તે જ્હિેા કે, 

અલગયારસ (એકાદશી), અજિાળું (ઉજ્જિિન), પજૂારાધે (પજૂ્ય 

આરાધ્ય)...આટદિઈ; ફારસી –ઉરદ માુંિી વનકળી ઘણા જ બદિાઈ ગયિા 

એહિા... (3) મળૂ ભાષામાું છે ત્તહિેા નટહ, અપભ્રુંશ નટહ પણ શ દ્ધ મળૂ – તિબ્દા 

ગ જરાતી શબ્દો. 
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જ્યારે પ્રાદેવશક રીતે ‘મહાગ જરાત’ કે ‘ગ જરાત’ રાજ્ય અસ્સ્તત્તિમાું નહોત  ું 

આવ્્ ું, બધા પ્રદેશો નાનાું-મોર્ાું રજિાડાું તરીકે અસ્સ્તત્તિમાું હતાું, ત્તયારે તેણે 

હાિન ું ગ જરાત દેખાત  ું હોય તેમ પ્રાદેવશક બોિીઓની નોંધ િઈને નામાલભધાન 

પણ કરેિ છે. 

આમ, િતટમાન સમયમાું કોઈ ભાષાનો ધ્િવનતુંત્ર, રૂપતુંત્ર, બોિીવિજ્ઞાન 

આટદને આધારે અભ્યાસ િાય તે રીતે 19મી સદીના ઉિરાધટમાું, પિૂટના કોઈ 

ભાષાઅભ્યાસના આધાર િગર, સુંસ્કૃત કરતાું અિગ એિી ગ જરાતી ભાષાનો 

અભ્યાસ કયો છે, જે નમટદન ું અત્તયુંત નોંધપાત્ર પ્રદાન છે. 
2. હરગ વવિંદદાસ કાટંાવાળા તથા િવાડી લાલશકંર ઉવમયાશકંરઃ 

1869માું હરગોવિિંદદાસ અને િાિશુંકર ત્રિાડીએ હોપના વ્યાકરણન ે

અન સરીને ‘શાળોપયોગી વ્યાકરણ’ રચ્્ ું. આ વ્યાકરણ ત્રણ ભાગમાું આિેખા્ ું છેઃ 

અક્ષરવિચાર, શબ્દવિચાર, િાક્યવિચાર. અક્ષર વિચારમાું મળૂાક્ષર, જોડાક્ષર, 

સજાતીય િણટ, હ્રસ્િ – દીઘટ – સુંવધસ્િર, િગીય વ્યુંજનો, અધટસ્િરો આટદની ચચાટ 

કરી છે. તેમના મતે ય, ર, િ, િ ધ્િવનઓ અધટસ્િર છે. તેઓ પિૂટ િૈયાકરણોની 

જેમ દાબ િગરના ધ્િવનઓને અઘોષ અિિા કઠોર અને દાબ સાિે ઉચ્ચારાતા 

ધ્િવનઓને ઘોષ કે મદૃ  ધ્િવનઓ કહ ેછે. 

બીજા વિભાગમાું શબ્દવિચારમાું ત્રણ િગટની ચચાટ કરી છેઃ પ્રવતપાદક, 

ટિયાપદ અને અવ્યય. તેમણે નામપદ મારે્ પ્રવતપાદક શબ્દ પ્રયોજ્યો છે. 

પ્રવતપાદક િગટમાું નામ, વિશેષણ અને સિટનામની ચચાટ કરી છે. નામના િગટ 

હઠેળ જાવત, િચન, વિભસ્ક્ત આટદની ચચાટ કરી છે. ટિયાપદના વિવિધ રૂપો, 

કૃદન્ત, સહાયકારક ટિયાપદ, સુ્ં  ક્ત ટિયાપદ આટદની સોદાહરણ ચચાટ કરી છે. 

અવ્યય વિભાગમાું ઉભયાન્િયી અવ્યય (સુંયોજક), કેિળપ્રયોગી અવ્યય 

(ઉદ્ગારિાચક), અંગસાધક પ્રત્તયય અને સમાસની ચચાટ કરી છે. 

ત્રીજા વિભાગ િાક્યવિચારમાું કત ૃટપક્ષ અને ટિયાપક્ષ એિા બે ભાગની 

ચચાટ કરીને િાક્યના સ્િરૂપનો ખ્યાિ આપ્યો છે. ત્તયાર બાદ િાક્યના સાદ ું, 

સુ્ં  ક્ત અને વમશ્ર – એિા ત્રણ પ્રકારની ચચાટ કરી છે. ત્તયાર બાદ િાક્ય 

પિૃક્કરણની રીત બતાિી છે. ત્તયાર બાદ િાક્યમાું કેિા ટિયાનાિ હોય અને 

ટિયાનાિની રચનામાું ક્યારે કયા પ્રત્તયય િાગ ેતેના વનયમો રજૂ કયાટ છે. હાિમાું 

સુંરચનાિાદ – સ્રક્ચરાલિઝમ િાક્યના પદોનો પરસ્પર સુંબુંધ સમજિા મારે્ 

િાક્યના આંતટરક અને બાહ્ય સ્િરૂપની ચચાટ કરે છે. કાુંર્ાિાળા આટદએ આપેિ 
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િાક્યપિૃક્કરણ – િાક્યના આંતટરક સ્િરૂપને સ્પષ્ર્ કરી આપે છે. 19મી સદીના 

ઉિરાધટમાું િાક્યનો આ રીતે અભ્યાસ કરિો – એ નોંધપાત્ર બાબત છે. 
3. વિવેદી કમળાશકંર પ્રાણશકંર (૧૧-૧૦-૧૮૫૭, ૧૯૨૫)  

ગ જરાતી વ્યાકરણપરુંપરાના મહત્તત્તિના સીમાસ્તુંભ પૈકી એક એર્િે 

કમળાશુંકર પ્રાણશુંકર વત્રિદેી. તેમણ ેભરૂચ, નટડયાદિી માુંડી અમદાિાદ, મ ુંબઈ, 

પનૂા આટદ શહરેોમાું માધ્યવમક તિા ઉચ્ચ સ્તરે વશક્ષણકાયટ ક્ ું હત  ું. શાળામાું 

કરેિા વશક્ષણકાયટને પટરણામે તેઓ વશક્ષકોની વ્યાકરણના િગટવશક્ષણની 

તકિીફોિી િાકેફ હતા. પટરણામે ‘ગ જરાત શાળાપત્ર’ના સુંપાદન દરવમયાન 

વ્યાકરણિક્ષી િેખો િખ્યા હતા. આ િેખોની ઉપયોલગતાને કારણે ‘સાઠીના 

સાટહત્તયન ું ટદગ્દશટન’(1911)માું શ્રી ડાહ્યાભાઈ દેરાસરી જણાિે છે કે ‘જ દા જ દા 

અવધકારીઓના હાિમાું જઈ હાિ રા. કમળાશુંકર વત્રિેદીના હાિમાું છે. પ્રિમના 

કરતાું શાળાપત્રન ું કદ તેમજ શાળાપયોલગતા િધી છે.’  

સુંસ્કૃતના આ પ્રકાુંડ પુંટડત પાસેિી ‘કારકમીમાુંસા’ (૧૯૧૫), ‘ગ જરાતી 

ભાષાન ું િઘ  વ્યાકરણ’ (પ્રાપ્ય પ્રત-૧૯૪૯), ‘ગ જરાતી ભાષાન ું મધ્ય વ્યાકરણ’ 

(૧૯૧૭,પ્રાપ્ય પ્રત-૧૯૩૩), ગ જરાતી ભાષાન ું બહૃદ વ્યાકરણ (૧૯૧૯) જેિા 

મહત્તત્તિના ગ્રુંિો મળે છે. િષો સ ધી ગ જરાતી વ્યાકરણમાું અવધકૃતતા ધરાિનાર 

બહૃદ વ્યાકરણમાું ગ જરાતી ભાષાનો ઇવતહાસ, ભાષાન ું િગીકરણ, ઉચ્ચારશાસ્ત્ર, 

શબ્દશસ્ક્ત, અિટપટરિતટન, વિરામલચહ્નો જેિાું પ્રકરણો છે. સુંસ્કૃતમાુંિી વિકસેિી 

અન્ય ભાષાઓની સામગ્રીમાુંિી પણ ઉદાહરણ િઈને ‘ગ જરાતી ભાષા સાિે 
મ કાબિો કરિા સારૂ જરૂર પડતા દાખિા આપ્યા છે.’ તેઓ િણટવિચાર િી માુંડી 

વ્યાક્યાિટ સ ધી સુંસ્કૃત પરુંપરાને અન સયાટ છે તો િાક્યપિૃક્કરણમાું અંગ્રજેી 

પરુંપરાને અન સયાટ છે. 

‘વ્યાકરણ’ન ું કાયટ જણાિતાું તેમણ ેનોંધ્્ ું છે કે ‘વ્યાકરણ ભાષાના વનયમો 

આપે છે અને વ્યાકરણમાું િાક્ય જે સ્િરૂપમાું હોય છે તેમાું જ તેન ું પિૃક્કરણ 

કરિામાું આિે છે. કેમ કે પિૃક્કરણનો હતે   જ દા જ દા શબ્દોનો પરસ્પર કેિો 

અન્િય છે ત ેદશાટિિાનો છે.’ 

પ્રકરણ 12માું જાવતવિચારની ચચાટમાું તેમણે લિિંગના બ ેપ્રકાર જણાવ્યા છેઃ 

િૌટકક – સ્િાભાવિક અન ે શાસ્ત્રીય – કૃવત્રમ. પ્રકરણ 13માું િચનવિચારમાું 

એકિચન-બહ િચનની ચચાટ કરતાું પ્રાદેવશક ભાષાભેદ પણ નોંધ્યા છે. જેમકે, ખેડા 
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જજલ્િામાું બહ િચનનો ‘-આં’ પ્રત્તયય િપરાતો હોિાન ું તેમણે નોંધ્્ ું છે, જેના 

ઉદાહરણ તરીકે ઘરાું, ખેતરાું... િગેરે નોંધ્યા છે.  

વિભસ્ક્ત આટદની ચચાટ મારે્ તેઓ સુંસ્કૃત પટરપાર્ીને જ અન સયાટ છે. 

નામ, સિટનામ, વિશેષણ, ટિયાપદ, કૃદન્ત, કાળ-અિટ આટદની પ્રકાર આપી 

સોદાહરણ ચચાટ કરી છે. 

વત્રિેદીન ું મહત્તત્તિન ું પ્રદાન એ છે કે તેમણે ઐવતહાવસક તિા િણટનાત્તમક 

રીતે ભાષાની સામગ્રીની તપાસ કરી છે. અિાટત,્ જે સમયે આ પ્રકારની 

ભાષાતપાસ િઈ નહોતી તે સમયે તેમણ ેકરી છે. આ અભ્યાસમાું તેમણ ેસુંસ્કૃત 

અને ક્યારેક અંગ્રેજી વ્યાકરણના માપદુંડનો ઉપયોગ કયો છે. જૂના સમયની અનેક 

કૃવતઓના અિતરણો દ્વારા આધારભતૂ તારિણી કરી છે. આ વ્યાકરણની કેર્િીક 

વિચારણા આજે ર્કી શકે તેમ નિી, પરુંત   તત્તકાિીન સમયના સુંદભટમાું નોંધપાત્ર 

છે.  
4. અન્ય વૈયાકરણ ઃ 

આ ઉપરાુંત અન્ય વિદ્વાનોએ ગ જરાતી વ્યાકરણ િખ્યાું છે. આ વ્યાકરણો 

શાિેય િગોમાું મદદરૂપ િિા મારે્, વશક્ષકો અને વિદ્યાિીઓને િગટવશક્ષણમાું 

મદદરૂપ િિા મારે્ િખાયાું છે. જેમાુંનાું મહત્તત્તિનાું કેર્િાુંક નીચે મ જબ જોઈ 

શકાયઃ 

નીિકુંઠ મહીપતરામ રૂપરામ (1880) – ગ જરાતી ભાષાન ું નવ ું વ્યાકરણ 

િૈષ્ણિ ગુંગાશુંકર મલણશુંકર (1933) – ગ જરાતી ભાષાન ું વ્યાકરણ 

ઝિેરી મનસ ખિાિ (1953) – ગ જરાતી ભાષાન ું  વ્યાકરણ અને િખેન 

શાસ્ત્રી કેશિરામ (1969) – ગ જરાતી માન્ય ભાષાન ું િઘ  વ્યાકરણ 

1.5 સારાશં 

આ એકમમાું તમે સમજ્યા કે ભાષાની વિવિધ વ્યિસ્િાના વનયમોના 

િણટનને વ્યાકરણ કહ ે છે. માતભૃાષાન ું વ્યાકરણ બાળપણમાું જ, આસપાસના 

િોકોને સાુંભળીન,ે તેમના ભાષાિપરાશમાુંિી વનયમો તારિીને શીખાય છે. 

ભાષાનો િપરાશ િધ  ચોકસાઈિી, િધ  સચોર્તાિી કરિા મારે્, બીજી ભાષા 

શીખિી હોય ત્તયારે તે બીજી ભાષાના વનયમો શીખિા મારે્, સમજિા મારે્ વ્યાકરણ 

શીખવ ું પડ.ે બાઈબિનો વિવિધ ભાષામાું અન િાદ કરિા મારે્, બીજી ભાષા 

શીખિામાું મદદરૂપ િિા મારે્, બાળકોની અિગમનક્ષમતા િધે તે મારે્ વિદેશી – 

દેશી વિદ્વાનો દ્વારા વ્યાકરણ િખાયાું અિિા િખાિાયાું 
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આચાયટ હમેચુંદ્રાચાયટ બાદ 19મી સદીના આરુંભે હમિતનીઓને ભાષા 

વ્યિહારિી િાકેફ કરિા અિિા શાિેય વશક્ષણના હતે  િી વિવિધ દેશી – વિદેશી 

વિદ્વાનો દ્વારા ભાષા-અભ્યાસ િયો અને તેમના દ્વારા વ્યાકરણિેખન િ્ ું. આ 

વિદ્વાનોએ કાું સુંસ્કૃત પરુંપરાને અન સરીને ગ જરાતી ભાષાનો અભ્યાસ કયો અિિા 

અંગ્રેજી પરુંપરા અન સાર ગ જરાતી ભાષાન ું િણટન ક્ ું. આ વિદ્વાનોમાું રોબર્ટ 

ડ્રુમન્ડ, વિલિયમ ફોબટસ, વિયોડોર સી. હોપ, નમટદ, જોસેફ િાન સોમરન રે્િર, 

કમળાશુંકર વત્રિેદી, જ્હોન બીમ્સ આટદન ું કાયટ નોંધપાત્ર િેખાય છે. 

1.6 તમારી પ્રગવત ચકાસ   

પ્રશ્નઃ  

1.ગ જરાતી વ્યાકરણિેખનમાું વિદેશી વિદ્વાનોન ું પ્રદાન જણાિો. 

2. ગ જરાતી વ્યાકરણિેખનમાું નમટદન ું પ્રદાન જણાિો. 

ટૂુંકનોંધ િખોઃ  

1) વ્યાકરણિેખનની આિશ્યકતા  

2) ગ જરાતી વ્યાકરણ િખેનમાું પરપ્રાુંતીય વિદ્વાનોનો ફાળો  

3) ગ જરાતી વ્યાકરણમાું કમળાશુંકર વત્રિેદીના પ્રદાનન ું મહત્તત્તિ 
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એકમઃ2  તલુનાત્મક ભાષાઅભ્યાસ 
2.0  ઉદે્દશ્ય 

2.1  પ્રસ્તાવના  

2.2  તલુનાત્મક ભાષાશાસ્ત્રીય અભ્યાસઃ પાયાની સમજ 

2.3 વવદેશમા ંતલુનાત્મક ભાષાશાસ્ત્રીય અભ્યાસ 

2.4 ભારતમા ંતલુનાત્મક ભાષાશાસ્ત્રીય અભ્યાસ 

2.5 ગજુરાતી તલુનાત્મક ભાષાશાસ્ત્રીય અભ્યાસ 

2.6 સારાશં 

2.7 તમારી પ્રગવત ચકાસ    
 

2.0 ઉદે્દશઃ 

આ એકમમાું તમ-ે 

- ત િનાત્તમક ભાષાઅભ્યાસ વિશે માટહતી મેળિશો 

- ભાષાનો ત  િનાત્તમક અભ્યાસ કરિાિી ભાષાઅભ્યાસમાું એ કેિી રીતે 

ઉપયોગી નીિડ ેછે, તે જાણશો.  

- આ સાિે તમે વિદેશમાું અને ભારતમાું ત  િનાત્તમક ભાષાશાસ્ત્રીય 

અભ્યાસના આરુંભ અને મહત્તત્તિન ું પ્રદાન કરનાર ભાષાશાસ્ત્રીઓના પ્રદાન 

વિશે જાણશો. 

2.1  પ્રસ્તાવના  

પવશ્ચમમાું મધ્યકાળમાું એક બાજ  ગ્રીક, િેટર્ન આટદ ભાષાઓ સુંદભ ે

િણટનાત્તમક અભ્યાસ, સુંશોધનકાયટ આટદ િતાું હતાું. તો બીજી બાજ  ધાવમિક 

ઉપદેશ, વ્યાપાર આટદને કારણે માતભૃાષા ઉપરાુંત અન્ય ભાષા શીખિી આિશ્યક 

બની હતી. અન્ય ભાષા શીખિા મારે્ તેના ધ્િવનતુંત્ર, શબ્દભુંડોળ આટદ જાણિા 

જરૂરી બન્યા. પટરણામે સ્રોત ભાષા (પોતાની ભાષા) અને િક્ષ્ય ભાષા (શીખિી 

હતી તે ભાષા)ના ધ્િવન, વ્યાકરણ, શબ્દભુંડોળ આટદનો િણટનાત્તમક અભ્યાસ િયો. 

વ્યાકરણ, કોશરચના આટદનાું સુંશોધન – અધ્યયન કાયો િયાું. 

2.2  તલુનાત્મક ભાષાશાસ્ત્રીય અભ્યાસઃ પાયાની સમજ 

સોળમી સદીિી ભારત આિનારા ્ રોપના વિવિધ મ િાકાતીઓ અભ્યાસ  

વિદ્વાનો હતા, જેમણે ભારતીય ભાષાઓ અને ્ રોવપયન ભાષાઓ િચ્ચે રહિેી 
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સામ્યતા જોઈ. 18મી સદીમાું િયેિ આ અધ્યયનસુંશોધન- કાયોને કારણ ે કોઈ 

એક ભાષા અન્ય ભાષા સાિે સુંકળાયેિી હોઈ શકે, એ બાબત ધ્યાનાકષટક બની. 

પટરણામે ત  િનાત્તમક ઐવતહાવસક ભાષાવિજ્ઞાનની ચચાટનો આરુંભ િયો. 19મી 

સદીમાું આ ચચાટ કેન્દ્રસ્િાને રહી. આ ગાળામાું ઐવતહાવસક દૃસષ્ર્એ ભાષાઓનો 

ત  િનાત્તમક અભ્યાસ િયો. 

આ અભ્યાસનો આરુંભ િયો સર વિલિયમ જોન્સ દ્વારા. તેમણે પિેૂના 

અભ્યાસ અને ઉપિબ્ધ ભાષાકીય સામગ્રીની સમીક્ષા કયાટ બાદ ઈ.સ.1786માું 

કિકિામાું ‘ધ એવશયાટર્ક સોસાયર્ી’ના ત્રીજા િાવષિક અવધિેશનમાું જણાવ્્ ું કે 

સુંસ્કૃત, ગ્રીક અને િેટર્ન ભાષા એક જ સ્રોતમાુંિી ઉદ્ભિી છે - 

‘Sanskrit, Greek and Latin languages had a common root.’ તેમણે જણાવ્્ ું 

કે સુંસ્કૃત ભાષાન ું માળખ ું (Structure) અદભતૂ છે. ગ્રીક ભાષા કરતાું એન ું રૂપ 

િધ  પટરપણૂટ (perfect) છે, િેટર્ન કરતાું િધ  વ્યાપક (copious) છે, ગ્રીક અન ે

િેટર્ન કરતાું સુંસ્કૃત ભાષાવ્યિસ્િા િધ  સ ગટઠત, પટરશ દ્ધ (exquisitely refined) 

છે. છતાું એ બે ભાષાઓ (ગ્રીક અને િેટર્ન) સાિે ટિયાપદના ધાત  ના સ્િરૂપમાું 

અને વ્યાકરણકોટર્ઓ ઈત્તયાટદમાું એન ું (સુંસ્કૃતન ું) અત્તયુંત સામ્ય છે, જે કેિળ 

આકસ્સ્મક ન હોઈ શકે. એિી એમ સચૂિાય છે કે આ ત્રણે ભાષાઓ કોઈ પ રોગામી 

ભાષામાુંિી ઉત્તપન્ન િઈ હોિી જોઈએ, જે આજે કાળગ્રસ્ત િઈ ગઈ છે... ગૉવિક, 

કેસલ્ર્ક તેમજ પ્રાચીન ફારસી ભાષા પણ પ્રાચીન પ રોગામી ભાષામાુંિી જન્મી - 

વિકસી હોિાનો સુંભિ છે. 

અિાટત,્ ગ્રીક, િેટર્ન, સુંસ્કૃત આટદ ભાષાઓ, જેના ભાષાકીય નમનૂાઓ 

ઉપિબ્ધ છે, તે ભાષાઓનો ભાષાઅભ્યાસ િયો.  

 ધ્િવન, શબ્દ કે વ્યાકરણી સામ્ય ધરાિતી બે ભાષાઓનો ત  િનાત્તમક 

અભ્યાસ િયો  

 એ બે ભાષાઓ િચ્ચ ે સામ્ય હોય તો સામ્યનાું કારણો શોધિામાું 

આવ્યાું... જેમકે, ભાષાકીય આદાનપ્રદાનને કારણે સામ્ય છે કે જન્ય-જનક સુંબુંધને 

કારણે સામ્ય છે.  

 જનની ભાષાના ઘર્કો પ્રાપ્ય હોય ત્તયારે ત  િના આસાન હતી. પણ 

ઘર્કો લ પ્ત િયા હોય કે પટરિતટન પામ્યા હોય તે પટરસ્સ્િવતમાું તેમની પ રોગામી 

ભાષા – જનની ભાષાની પ નરટચના કરિામાું આિી.  અિાટત ્ પ્રાપ્ય સામગ્રીને 

આધારે લ પ્ત ઘર્ક શ ું હોઈ શકે તેન ું અન માન કરિામાું આવ્્ ું. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sanskrit
https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Latin
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 અિાટત ્બ ેસ્તરની ભાષાના િચ્ચેના કડીરૂપ શબ્દ – ઘર્ક હોય પરુંત   

તે શબ્દ કે વ્યાકરણી ઘર્કો અપ્રાપ્ય હોય, તો તેિા શબ્દ કે ઘર્કન ું પ નઘટર્ન 

(reconstruction) કરિામાું આવ્્ ું. અિિા એક ભાષામાું જે પ્રકારનાું પટરિતટન 

િયાું હોય અને પટરણામ ેતેમાુંિી નિી ભાષા જન્મી હોય! - તેિાું પટરિતટનોનો 

અભ્યાસ કરિામાું આવ્યો. દૃષ્ર્ાુંત દ્વારા આ બાબતને સમજીએ. 

ગ જરાતી ભાષામાું વિવિૃ ‘ઍ’ કે ‘ઑ’ ધ્િવનઓ બોિાય છે. ગ જરાતી 

ભાષા સુંસ્કૃત > પ્રાકૃત > અપભ્રુંશમાુંિી વિકસી છે, તે પ્રસ્િાવપત િઈ ચકૂ્ય ું છે. 

પણ સુંસ્કૃત-પ્રાકૃત કે અપભ્રુંશમાું વિવિૃ ‘ઍ’ કે ‘ઑ’ નહોતા. તેિી ભાષાશાસ્ત્રીઓ 

આ ધ્િવનઓ ધરાિતા શબ્દોના સુંસ્કૃત-પ્રાકૃત અને અપભ્રુંશના રૂપો સ ધી ગયા. 

તેમણ ેધ્િવનપટરિતટનની ભાત તપાસી અને વનયમ તારવ્યો કે જ્યારે ‘અઈ-અય’ 

શબ્દને અંતે આિે ત્તયારે તો તે સુંવિૃ ‘એ’ જ રહ ેછે. પણ જો અન્યત્ર આિે તો તે 

વિવિૃ-પહોળો ઉચ્ચાર ધરાિતા ‘ઍ’ તરીકે ઉચ્ચારાય છે. આ વનયમ તારવ્યા 

પછી આિા અન્ય શબ્દોના પટરિતટનને સમજવ ું સરળ િઈ રહ,ે તે સ્િાભાવિક છે.  

અન્ય ઉદાહરણ જોઈએ તો काक > काग િાય છે. અિાટત ્ કેર્િાક 

સુંજોગોમાું कનો ग ધ્િવન િાય છે. आकाश > आगास > अगासी, मकर > मगर, 

मकुुट > मगुट આટદ શબ્દો આ વનયમન ું સમિટન કરે છે. પણ જ્યારે ‘સઘળું’ 

શબ્દની વ્્ ત્તપવિ તપાસીએ તો તેના મળૂ ‘सकलः’ સાિે જોડાય છે. તેિી અહીં 

એવ ું અન માન િઈ શકે કે પહિેાું ‘सकलः’ન ું ‘सगलउं’ િ્ ું હશે. અને તેમાું ‘ग>घ’ 

િયો હશે, તેિી ‘सगलउं’માુંિી ‘સઘળું’ શબ્દ વ્્ ત્તપન્ન િયો હશે. પ્રાપ્ય વિવિધ 

કૃવતઓ-હસ્તપ્રતોમાુંિી ‘सगलउं’ રૂપ ન મળે ત્તયાું સ ધી તે અન માવનત – પ નઘટટર્ત 

શબ્દ બને. અને જો કોઈ હસ્તપ્રતમાુંિી ‘सगलउं’ રૂપ મળે ત્તયારે તે આ સુંશોધનને 

પ સષ્ર્ આપનાર બની રહ.ે આ પ્રકારના અભ્યાસને ત  િનાત્તમક ઐવતહાવસક 

ભાષાશાસ્ત્રીય અભ્યાસ કહ ેછે.  

અહીં સમયાુંતરે િયેિાું પટરિતટનોને કારણે એક ભાષામાુંિી બીજી ભાષા 

ઉદ્ભિી હોિાિી સમયને આધારે બે સ્તરના ભાષાસ્િરૂપનો ત  િનાત્તમક અભ્યાસ 

કરીને તેના પટરિતટનોનો અભ્યાસ કરિામાું આિ ેછે, અભ્યાસમાું ખરૂ્તી વિગતોન ું 

પ નઘટર્ન - પ નરટચના કરિામાું આિે છે. 

2.3 વવદેશમા ંતલુનાત્મક ભાષાશાસ્ત્રીય અભ્યાસ 

સર વિલિયમ જોન્સ દ્વારા િયેિ પ્રવતપાદન બાદ આ નતૂન દૃસષ્ર્કોણિી 

ભાષાઅભ્યાસ શરૂ િયો. ઐવતહાવસક દૃસષ્ર્લબિંદ િી ભાષાના ઉદ્ભિ અને વિકાસનો 
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અભ્યાસ િિા િાગ્યો. ભાષાઅભ્યાસની આ શાખામાું રાસ્ક, ગ્રીમ્મ, બોપ્પ, 

શ્િાઈકર આટદ જમટની  ભાષાશાસ્ત્રીઓન ું પ્રદાન મહત્તત્તિન ું િેખાય છે. આપણ ે

એમના પ્રદાન પર એક નજર નાુંખીએ. 
1. રાસ્કઃ  

પોતાના શાળાવશક્ષણ દરવમયાન ઉિર જમટની ભાષાઓ ઓલ્ડ નોસટ અન ે

આઈસિેસન્ડક ભાષાઓ મારે્ િગાિ ધરાિતા રાસ્ક ગ્રીક, ટહબ્ર  અને ફે્રન્ચ ભાષાઓ 

શીખ્યા. 1812 સ ધીમાું રાસ્કે ‘્ વનિવસિર્ી ઓફ કોપહગેન’માું પોતાની પસુંદગીિી 

સામી, સ્િીડીશ, ફારોઈસ, અંગ્રેજી, ડચ, ગૉવિક, જૂની અંગ્રેજી, પોટ ટગીઝ આટદ 

ભાષાઓના વ્યાકરણનો પદ્ધવતસર અભ્યાસ કયો. ત્તયાર બાદ જમટન, ફે્રન્ચ, સ્પેવનશ, 

ઈર્ાલિયન, ગ્રીક, િેટર્ન, રવશયન, પૉલિશ, ચેક આટદ ભાષા શીખિાનો આરુંભ 

કયો. જોકે આઈસિેસન્ડક ભાષા સાિે તેમને વિશેષ િગાિ રહ્યો. 1811માું 

‘ઇન્રોડક્શન ટ  આઈસિેસન્ડક અિિા ઓલ્ડ નોસટ િેંગ્િેજ’ પ સ્તક પ્રકાવશત ક્ ું. 

ઈ.સ.1811માું રોયિ ડવેનશ એકેડમેી ઓફ સાયન્સ એન્ડ િેર્સટ દ્વારા જૂની 

સ્કેસન્ડનેવિયન ભાષા કઈ ભાષામાુંિી વિકસી હોિાની શક્યતા છે, તે ભાષાનાું 

િક્ષણો, મધ્યકાિીન નોટડિક ભાષા અન ે જમટન બોિીઓ સાિેનો તેના સુંબુંધ 

સમજાિી આ બધાનો વિકાસિમ અને બધી ભાષાના બુંધારણની ત  િનાને આધારે 

ચોકસાઈપિૂટકના વસદ્ધાુંતો આપિા – સુંદભે ઈનામી વનબુંધની જાહરેાત િઈ. તે 

સુંદભે રાસ્કે 1814માું ‘An Investigation into the Origin of the Old Norse or 

Icelandic Language’ િખ્યો, જે 1818માું પ્રકાવશત િયો. 

  આ વનબુંધિી ભાષાઅધ્યયનને નિી ટદશા સાુંપડી. રાસ્કે ભાષાના 

ત  િનાત્તમક અભ્યાસ સુંદભ ેકેર્િાક મહત્તત્તિના વસદ્ધાન્ત કે અધ્યયનરીવતના માપદુંડ 

રજૂ કયાટ. 

 ભાષાની પરસ્પર ત  િના મારે્ મયાટટદત ધ્િવન કે શબ્દરૂપ સામગ્રીની 

સરખામણી કરિાન ે બદિ ે ભાષાઓની સમગ્ર સુંરચનાની – માળખાનો 

ત  િનાત્તમક અભ્યાસ િિો જોઈએ. 

 કોઈ બે ભાષાઓમાું જીિનવ્યિહારના પાયારૂપ શબ્દોના સ્િરૂપમાું અત્તયુંત 

સામ્ય હોય, અિિા અમ ક વ્યિસ્સ્િત ધ્િવનપટરિતટનના વનયમ તારિીને 

રૂપપ્રટિયાની એકરૂપતા જોઈ શકાતી હોય ત્તયારે એ બને્ન ભાષાઓ સમાન 

ક ળની છે, તેમ માની તેનો અભ્યાસ કરી શકાય. 
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રાસ્કે મહદુંશે જમટન ક ળની ભાષાઓને કેન્દ્રમાું રાખીને અભ્યાસ કયો. પોતાના 

ત  િનાત્તમક અભ્યાસમાું રાસ્કે સુંસ્કૃત કે આયટભાષાના સ્િરૂપની કોઈ ચચાટ કરેિ 

નિી કે કોઈ ચચાટ દરવમયાન આયટભાષાનાું ઉદાહરણ ર્ાુંકેિ નિી. આ આખો 

અભ્યાસ ડવેનશ ભાષામાું િયો, જેના કારણે તેનો પ્રસાર ઓછો િયો. 
2. ગ્રીમ્મઃ  

ફે્રડટરક કાિટ િોન સાવિગ્નીના પ્રિચનોને કારણે ઐવતહાવસક 

ભાષાઅભ્યાસની પ્રેરણા મળેિીને જેકબ ગ્રીમ્મે ‘ડચઝે ગ્રામેટર્કા’ અિાટત ્ ‘જમટન 

વ્યાકરણ’ િખ્્ ું. તેમણે જમટન ભાષાના શબ્દોનો અભ્યાસ કરીને તેના દ્વારા – 

ભાષા દ્વારા – જમટન ઇવતહાસન ું સુંશોધન ક્ ું. તેમણે જમટન ભાષા અને ગેર્ી, 

થે્રવસયન િગેરે જેિી ભાષાના સુંબુંધને તપાસ્યો. એ ગાળામાું નેધરિેન્ડના રે્ન કેર્ 

નામના વિદ્વાને જમટન ભાષાઓના ઇવતહાસ અને ત  િનામાું મલૂ્યિાન યોગદાન 

આપ્્ ું હત  ું. ગ્રીમ્મના 1819ના વ્યાકરણમાું જમટનીની અનેક ભાષાઓના ઉદ્ભિ 

અંગેની ચચાટ કેન્દ્રસ્િાને હતી. તેમણે જમટન ભાષાના ઐવતહાવસક અભ્યાસના 

મહત્તત્તિને સમિટન પરૂ ું પાડ્ ું. બધી જમેવનક ભાષાઓની ત  િના કરીને આયટ કે 

ભારત-્ રોપીય ક ળની અન્ય ભાષા સાિેનો સુંબુંધ તપાસિાના હતે  િી ગ્રીમ્મે 

આટદમ ભારત-્ રોપીય ભાષાિી માુંડીને જૂની હાઈ જમટન ભાષાના ધ્િવનઓમાું 

આિેિા પટરિતટનોનો અભ્યાસ કયો. 

ગ્રીમ્મના જમટન વ્યાકરણની 1822માું પ્રકાવશત બીજી આવવૃિ સુંિવધિત 

આવવૃિ હતી. તેમની બીજી આવવૃિમાું અડધા ઉપરાુંતના પષૃ્ઠ, અંદાજજત 600 

પષૃ્ઠમાું ધ્િવનતુંત્ર અન ેતનેા પટરિતટનોની ચચાટ છે, તેના વનયમો છે. ગ્રીમ્મ ે

મહત્તત્તિના બ ેતબક્કાઓના ધ્િવનપટરિતટનના વનયમો તારવ્યા છે: (1) આટદમ 

ઈન્ડો-્ રોવપયન ભાષાિી આટદમ જમટન ભાષાના વિકાસિમ દરવમયાન જે 

ધ્િવનપટરિતટન િયાું, (2) આટદમ જમટની ભાષાિી જૂની હાઈ જમટન ભાષાના 
વિકાસિમ દરવમયાન જે ધ્િવનપટરિતટનો િયાું. ગ્રીમ્મે ભારોપીય જૂિની 

પ્રવતવનવધ ભાષા તરીકે ‘ગ્રીક’ અન ે જમેવનક ભાષાની પ્રવતવનવધ ભાષા તરીકે 

‘ગૉવિક’ ભાષા પસુંદ કરી હતી. ગ્રીમ્મે તારિેિા વનયમોમાુંિી એક વનયમ 
જોઈએ તો - ગ્રીક શબ્દોમાું જો આટદ સ્િાન ેઅઘોષ અલ્પપ્રાણ સ્પશટ વ્યુંજન 

‘ત’, ‘પ’ હોય તો ગૉવિક ભાષામાું તે મહાપ્રાણ િાય છે. અિાટત ્‘ત’નો ‘િ’ કે 

‘પ’નો ‘ફ’ િાય છે. જેમકે, ‘त्रि – three’, ‘पित ृ– fader (Father)’.  
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‘સુંબુંવધત ભાષાઓમાું િતાું ધ્િવનપટરિતટનો વિવશષ્ર્ ભાતને અન સરે છે’, 

એ વસદ્ધાુંતન ું તારણ અને વનરૂપણ - એ ભાષાશાસ્ત્રમાું ગ્રીમ્મન ું વિવશષ્ર્ પ્રદાન છે. 

રાસ્ક દ્વારા આરુંભાયેિો અભ્યાસ ગ્રીમ્મ દ્વારા પ્રસાર પામ્યો. વિશ્વ મારે્ ગ્રીમ્મના 

અભ્યાસિી ઐવતહાવસક ત  િનાત્તમક ભાષાશાસ્ત્રના અભ્યાસનો આરુંભ િયો. 
3. બ પ્પઃ 

 જમટન ભાષાવિજ્ઞાની બોપ્પ (Franz Bopp) ભારત-્ રોપીય ભાષાના ત  િનાત્તમક 

ભાષાશાસ્ત્રમાું પાયાન ું પ્રદાન કરનાર ભાષાશાસ્ત્રી છે. રાસ્ક અને ગ્રીમ્મનો અભ્યાસ 

‘ધ્િવનપટરિતટનો’ આધાટરત અભ્યાસ હતો. જ્યારે બોપ્પે ‘શબ્દભુંડોળ’ને આધારે 

ભાષાના ત  િનાત્તમક અભ્યાસ કયો. િળી, રાસ્ક અને ગ્રીમ્મે જમેવનક ભાષાઓની 

ત  િનાને આધારે ધ્િવનપટરિતટનોનો અભ્યાસ કયો. તેમના અભ્યાસમાું સુંસ્કૃત 

ભાષા સામેિ નહોતી. જ્યારે બોપ્પના ભાષાઅભ્યાસન ું કેન્દ્ર ભારત-્ રોપીય 

ભાષાઓન ું ત  િનાત્તમક અધ્યયન હત ું. 

તેમણે 1812માું પેટરસ જઈને સુંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરીને 1816માું Über das 

Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der 

griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache (On the 

Conjugation System of Sanskrit in comparison with that of Greek, Latin, 

Persian and Germanic) શીષટકિી સુંશોધનપેપર રજૂ ક્ ું. અિાટત ્ તેમણે ગ્રીક, 

િેટર્ન, પવશિયન અને જમટન ભાષા સાિે સુંસ્કૃતનો ત  િનાત્તમક અભ્યાસ કયો. 

બોપ્પે આ અભ્યાસ કયો તે પહિેાું વિદ્વાનોએ આ ભાષાઓમાું સમાનતા શોધી હતી. 

પણ બોપ્પન ું િક્ષ્ય ટિયાપદને ધ્યાનમાું રાખીને રૂપોનો, તેના રૂપાુંતરોનો અભ્યાસ 

કરિાન ું અને આ ભાષાઓની ત  િના કરી તેમનામાું રહિેા સામાન્ય – મળૂ રૂપને 

શોધિાન ું હત  ું. તેમણ ેઆ ઐવતહાવસક વિશ્િેષણ દ્વારા ભાષાના ત  િનાત્તમક ઇવતહાસ 

મારે્ વિશ્વસનીય સામગ્રી પરૂી પાડી. ત્તયાર બાદ તેમને ટિયાપદની જેમ જ 

વ્યાકરણના બીજા ઘર્કોનો પણ ત  િનાત્તમક અભ્યાસ કયો, જે 1820માું 
"Analytical Comparison of the Sanskrit, Greek, Latin and Teutonic 

Languages"  શીષટકિી પ્રકાવશત િયો. 1821માું બલિિનમાું સુંસ્કૃત અને ત  િનાત્તમક 

વ્યાકરણ-વિભાગના અધ્યક્ષ િયા બાદ તેમણ ે 1827માું Ausführliches 

Lehrgebäude der Sanskritsprache (Detailed System of the Sanskrit 

Language) પ્રકાવશત ક્ ું. 1830માું સુંસ્કૃત-િેટર્ન શબ્દસુંગ્રહન ું સુંપાદન ક્ ું. 

તેમન ું મ ખ્ય પ્રદાન તેમન ું વ્યાકરણ Vergleichende Grammatik des Sanskrit, 

Zend, Griechischen, Lateinischen, Litthauischen, Altslawischen, 

Gotischen und Deutschen (Comparative Grammar of Sanskrit, Zend 

[Avestan], Greek, Latin, Lithuanian, Old Slavonic, Gothic and German), 
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જે બલિિનિી 1833િી માુંડીને 1852 સ ધીમાું 6 ખુંડમાું પ્રકાવશત િ્ ું. તેમણ ેમ ખ્ય 

ત્રણ બાબતો પર ધ્યાન કેસન્દ્રત ક્ ું હત  ું: (1) ભાષાઓની આંતરત િના દ્વારા જે 

માળખાન ું અન માન િઈ શકે છે- જે અન માન તારિી શકાય છે, તે મળૂ વ્યાકરણન ું 

િણટન કરવ ું (2) એ ભાષાઓના િાલચક ધ્િવનઓના વનયમો તારિિા (3) તેમના 

વ્યાકરણી રૂપોના મળૂની તપાસ કરિી. જો કે બોપ્પન ું મ ખ્ય િક્ષ્ય તો આટદમ 

ભારત-્ રોપીય ભાષાના સ્િરૂપન ું પ નઘટર્ન કરિાન ું હત  ું. 
4. શ્લાઈકરઃ 

કોઈ એક ભાષામાુંિી અન્ય ભાષા વિકસી છે, ત ેબે ભાષાઓ િચ્ચે જન્ય-

જનક સુંબુંધ રહિેો છે, તે દૃસષ્ર્કોણિી ભાષાઅભ્યાસ કરીને તેના િગીકરણનો 

ખ્યાિ વિકસાિનાર ભાષાશાસ્ત્રી એર્િે જમટન દેશના  ઑગષ્ર્ શ્િાઈકર.(August 

Schleicher).  

તેમણ ે ધમટશાસ્ત્ર અન ેપૌિાટત્તય ભાષાઓ - ખાસ કરીને અરબી, હીબ્ર , સુંસ્કૃત અન ે

પવશિયનનો અભ્યાસ કરીને કારકીટદિની શરૂઆત કરી હતી. શ્િાઈકર માનતા હતા કે 

કોઈ એક જ ભાષામાુંિી વિશ્વની ભાષાઓ વિકસે એ અશક્ય છે. આજે વિશ્વમાું 

બોિાતી ભાષાઓના મળૂ એકિી િધ  ભાષામાું રહિેા હશે. તઓે જ્યોર્જ વિલ્હમે 

ફે્રડટરક હગેિિી પ્રભાવિત હતા, હગેિન ું માનવ ું હત  ું કે ભાષા પણ જીિતુંત્રની જેમ 

જ ઉદ્ભિે છે, વિકસ ે છે અન ે ક્ષય પામ ે છે. તેન ેઆધારે શ્િાઈકરે રી-મોડિેની 

રજૂઆત કરી, જે તમેના મ ખ્ય પ્રદાન પૈકીન ું એક છે. તેમણ ે- (1) ભાષાઓ િચ્ચ ે

પારસ્પાટરક સુંબુંધ હોિાની શક્યતા છે. (2) સુંબુંવધત ભાષાની ત  િના દ્વારા તેમની 

જનનીરૂપ ભાષાન ું પ નઘટર્ન કરી શકાય છે. (3) ભાષાઓના સ્િરૂપન ે આધારે 

તેમન ું િગીકરણ કરી શકાય. - બાબતો અંગ ે ચચાટ કરી. તેમણ ે ભાષાઓન ે

સ્િરૂપન ેઆધારે (1) અયોગાત્તમક, (2) યોગાત્તમક અન ે (3) લશ્િષ્ર્ ભાષાઓમાું 

િગીકૃત કરી છે. શ્િાઈકરન ું આટદમ ઈન્ડો-્ રોવપયન (Primitive Indo-

European)ન ું પ નઘટર્ન (Reconstruction) તેમન ું મહત્તત્તિન ું પ્રદાન છે. 
5. અન્ય વવદ્વાન ઃ 

શ્િાઈકર બાદ ગ્રેલઝઆડીઓ એસ્કોિી (Graziadio Ascoli), વિલ્હમે 

િોમસન (Vilhelm Thomsen), સોસ્્ ર (Saussure) જેિા આટદ વિદ્વાનોએ 

ધ્િવનપટરિતટનનો અભ્યાસ કયો. આટદમ ભારત-્ રોપીય ભાષાની 

સ્િરવ્યિસ્િાની ચચાટમાું સોસ્્ રન ું નોંધપાત્ર પ્રદાન છે. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=gu&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Oriental_languages&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhrwksBfWNcpJjEE0HPnFdu-Nlyow
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=gu&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Arabic&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhQk8WPclCE3ZXONqavSS5I9trGow
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=gu&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjqEWT8C6ifepM5GNPK7zaI1rJ74A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=gu&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sanskrit&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiTcqcY8UkQKwysgjB8DZiR91Go9Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=gu&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiuMEFP1DU4wmaLX_Rj_yMKUuB67A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=gu&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiuMEFP1DU4wmaLX_Rj_yMKUuB67A
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ધ્િવનપટરિતટનો અંગેના ગ્રીમ્મના વનયમોમાું કેર્િીક વિસુંગતતાઓ હતી. 

1875માું કાિટ િેનટરે એ સુંદભે યોગ્ય કારણો શોધ્યાું. જેમકે, સુંસ્કૃતમાું જ્યાું શબ્દના 

મળૂ રૂપ પર સ્િરભાર આિે છે ત્તયાું ગૉવિક આટદ જમેવનક ભાષાઓમાું 

સ્પશટધ્િવનમાુંિી પટરિતટન પામીન ેમહાપ્રાણ ધ્િવન નીપજે છે (t>th – स.ं भ्रातर ्> 

ગૉ. Brother) પણ જ્યાું શબ્દના અન્ય અંશ ઉપર સ્િરભાર આિે છે ત્તયાું 

જમેવનકમાું ઘોષ વ્યુંજનમાું પટરિતટન પામ ે છે. (t>d, p>b – स.ं पिता – 

ગૉ.fadar). ધ્િવનપટરિતટનોના વનયમોમાું ગ્રીમ્મની જેમ િેનટરના વનયમો પણ 

મહત્તત્તિનાું િેખાયાું છે. 
અન્ય નોંધપાિ કાયમઃ  

ઈ.સ.1868માું ઓગસ્ર્ ટફક (August Fick) પાસિેી Comparative 

Dictionary of the Indo-European Languages  કોશ દ્વારા શબ્દરૂપોના સામ્ય 

દ્વારા આ ભાષાઓના પારસ્પાટરક સુંબુંધનો અભ્યાસ મળે છે. તો ઓસ્રેલિયાના 

ભાષાશાસ્ત્રી જ લિયસ પોકોની  (Julius Pokorny) પાસેિી 1959માું Indo-

European Etymological Dictionary નામનો અદ્યતન ભાષાસામગ્રી ધરાિતો 

કોશ મળે છે. 

 આમ, 18મી-19મી સદી દરવમયાન આટદમ ભારત-્ રોપીય ભાષાઓના 

વિકાસ સુંદભે બે ભાષાસ્તર િચ્ચે જે પટરિતટન િયાું, તેનાું સ્િર અન ે

વ્યુંજનધ્િવનઓનાું પ નઘટર્ન સાધિા સુંદભે સુંશોધન િયાું, તકટપતૂ ચચાટ-

વિચારણા િઈ. ત્તયાર બાદ પાઉિ (Hermann Paul), સર જેમ્સ મરે (Sir James 

Murray) આટદ વિદ્વાનોએ પણ શબ્દવ્્ ત્તપવિ અને વ્્ ત્તપવિકોશ પર નોંધપાત્ર કાયટ 

ક્ ું. 

 19મી સદી પછી અમેટરકામાું એડિડટ સવપર અને િેવનડ બ્લ મફીલ્ડ જેિા 

વિદ્વાનોએ પણ ત િનાત્તમક ઐવતહાવસક અભ્યાસ કરીને ભાષાનાું પ નઘટર્નાત્તમક 

તારણો મેળવ્યાું. 

 ત્તયાર બાદ જ્્િૂ બ્િોચ -  Jules Bloch, લગ્રયસટન, હનટિે, ર્નટર, 

તેસ્સ્સતોરી આટદ વિદેશી વિદ્વાનોએ પણ ભારતીય ભાષાઓના ત  િનાત્તમક 

ભાષાશાસ્ત્રીય અભ્યાસમાું રસ દાખવ્યો અને નોંધપાત્ર સુંશોધન કાયટ ક્ ું. 

 જ્્િૂ બ્િોચે La formation de la langue Marathe અિાટત ્ The 

Formation of the Marathi Language પર 1914/1920 દરવમયાન સુંશોધન કાયટ 

ક્ ું. ત્તયાર બાદ 1946માું La Structure Grammaticale des Langues 
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Dravidiennes પ્રકાવશત ક્ ું, જેનો શ્રી રામકૃષ્ણ ગણેશ હષેએ 1954માું The 

Grammatical Structure of Dravidian Languages શીષટકિી ફે્રન્ચમાુંિી 

અંગ્રેજીમાું અન િાદ કયો. 

આમ, 19મી સદી દરવમયાન મ ખ્ય બ ે ટદશામાું ભાષાસુંશોધનનાું – 

ભાષાઅભ્યાસનાું કાયટ િયાું (1) જન્ય-જનક સુંબુંધે જોડાયેિી ભાષાઓન ું 

ત  િનાત્તમક વ્યાકરણ (2) જે – તે ભાષાન ું ઐવતહાવસક વ્યાકરણ. 

2.4 ભારતમા ંતલુનાત્મક ભાષાશાસ્ત્રીય અભ્યાસઃ 

પવશ્ચમના વિદ્વાનોએ ગ્રીક, િેટર્ન સાિે સુંસ્કૃતનો ભાષાનો પણ ત  િનાત્તમક 
અભ્યાસ શરૂ કયો હોિાિી એ અભ્યાસે ભારતના વિદ્વાનોને પણ આકષ્યાટ.  

િગભગ ૧૯મા સૈકાના સાતમા આઠમા દસકા પછી ્ રોપની જેમ 

ભારતમાું ઐવતહાવસક- ત  િનાત્તમક પદ્ધવતએ ભારતીય ભાષાઓન ું અધ્યયન શરૂ 

િ્ ું. પવશ્ચમમાું greek, િેર્ીન અને ્ રોપીય ભાષાઓની સાિે સુંસ્કૃતને પણ 

સાુંકળી િઈને આ અભ્યાસ િતો હોિાિી ભારતીય વિદ્વાનો સરળતાિી આ પદ્ધવત 

સાિે જોડાયા અને તેમણ ે પ્રાચીન ભારતીય આયટ, મધ્ય ભારતીય આયટ અન ે

નતૂન ભારતીય આયટ ભાષાઓન ું અધ્યયન ક્ ું. તેમાું તેમને કેર્િાક ્ રોવપયન 

વિદ્વાનો અને અભ્યાસીઓના સાિ અને માગટદશટન મળયાું. 

આ અધ્યયન પહિેાું નવ્ય ભારતીય ભાષાઓ જેમાુંિી વિકસી છે તેિી 

સુંસ્કૃત - પ્રાકૃત ભાષાઓનો વિવિધ દૃસષ્ર્કોણિી અભ્યાસ િયો. તેમાું ડૉ. સ ક માર 

સેનના 'history  and prehistory of Sanskrit' અને 'comparative grammar of 

middle Indo Aryan', ડૉ. જી.િી. તગારેન ું 'historical grammar of Apabhramsh', 

ડૉ. હટરિલ્િભ ભાયાણીનાું 'studies in Hemchandra's deshi naamamala', 

'origins of of multiple meanings of Deshya words', ડૉ. પ્રબોધ પુંટડત ન ું 

'प्राकृत भाषा' િગેરે મહત્તિના સુંશોધન અભ્યાસ છે. વિલ્સન ટફિોિોજીકિ 

િેક્ચસટ, મ ુંબઈ ્ વનિવસિર્ી દ્વારા વિવિધ વિદ્વાનોના વ્યાખ્યાનોન ું આયોજન િ્ ું, જે 

આ અભ્યાસ મારે્ અત્તયુંત મહત્તિપણૂટ સાલબત િ્ ું. કતે્રના 'Prakrit languages and 

their contribution to Indian culture', ડૉ. એ.એમ. ઘાર્ગેના 'Historical linguistics 

and Indo-Aryan languages' આ સુંદભે મહત્તિનાું વ્યાખ્યાન ગણી શકાય. 

ઐવતહાવસક ત  િનાત્તમક અધ્યયન સુંદભે બે ટદશામાું અધ્યયન િયેલ ું જોિા 

મળે છે. (૧) જ દાજ દા વિદ્વાનોએ જ દી જ દી પ્રાચીન કૃવતઓના આધારે તત્તકાિીન 
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ભાષા સ્િરૂપન ું સુંશોવધત અધ્યયન ક્ ું. (૨) જ દાજ દા વિદ્વાનોએ નવ્ય ભારતીય 

આયટ ભાષાઓના ઉદભિ અને વિકાસ સુંદભ ેસુંશોધન કાયટ ક્ ું. 

ડૉ. હટર હષટદ ધ્ર િન ું 'मगु्घावबोध औक्ततक', કેશિ હષટદ ધ્ર િ સુંપાટદત 

'ભાિણ કૃત કાદુંબરી', ડાહ્યાભાઈ દેરાસરી સુંપાટદત 'કાન્હડદે પ્રબુંધ', આચાયટશ્રી 

જજનવિજયજી મ વન સુંપાટદત 'सदेंशक रास', ભોગીિાિ સાુંડસેરા સુંપાટદત 

'नलदवदंती रास', 'प्राचीन फाग ु सगं्रह', ડૉ. હટરિલ્િભ ભાયાણી સુંપાટદત 'ત્રણ 

પ્રાચીન ગ ર્જર કાવ્ય', મધ સદૂન મોદી સુંપાટદત 'गरु्जर रासावली' તિા 

'वसन्तपवलास फाग'ु, કે. કા. શાસ્ત્રી દ્વારા સુંપાટદત અનેક કૃવતઓ, ઉમાશુંકર જોશી 

દ્વારા સુંપાટદત અખાન ું સાટહત્તય તિા પે્રમાનુંદન ું ' દશમસ્કુંધ', કે.બી. વ્યાસ 

સુંપાટદત 'वसन्तपवलास, कान्हडदे प्रबधं, रणमल्ल छन्द' િગેરે જેિી કૃવતઓના 

અભ્યાસે ગ જરાતી ભાષાના વિકાસના વિવિધ તબક્કાઓ દરવમયાન આિેિાું 

પટરિતટનોને સમજિા સામગ્રી પરૂી પાડી. આમ, વિવિધ વિદ્વાનોએ પ્રાચીન 

ગ જરાતી કૃવતઓનાું સુંપાદન કયાું, જેની સામગ્રી ભાષાના ઐવતહાવસક વિકાસન ે

સમજિા મારે્ અત્તયુંત ઉપયોગી બની રહી.  

આ ગાળામાું વિવિધ વિદ્વાનોએ નવ્ય ભારતીય આયટ ભાષાઓના અભ્યાસ 

કયાટ તેમાું ડો. રમ્પન ું વસિંધી વ્યાકરણ વ્યાકરણ, કૅલ્ડિેિન ું દ્રાવિડી ભાષાઓન ું 

અધ્યયન, ડોક્ર્ર ર્નટરન ું 'Gujarati phonology', ડો. સ નીવત ક માર ચેર્જીન ું 'The 

origin and development of the Bengali language' તિા 'Indo-Aryan and 

Hindi', ''रार्स्थानी भाषा', ડૉ. કતે્રન ું કોંકણી ભાષાન ું, ડૉ. તેસ્સ્સતોરીન ું 'Old 

western Rajasthani', ડો. ર્ી.એન.દિેન ું 'A study of the Gujarati language in 

the 16th century' જેિા વિવિધ ભાષાના ઉદ્ગમ અને વિકાસ સુંદભે અભ્યાસ િયા.  

2.5 ગજુરાતીન  ભાષાશાસ્ત્રીય તલુનાત્મક અભ્યાસઃ 

 વિવિધ વિદ્વાનો દ્વારા સુંસ્કૃત, પ્રાકૃત, અપભ્રુંશ તિા નવ્ય ભારતીય આયટ 

ભાષાઓના ઉદ્ભિ અને વિકાસનો અભ્યાસ િઈ રહ્યા હતો, ત્તયારે ગ જરાતી – 

વિદેશી વિદ્વાનો દ્વારા ગ જરાતી ભાષાના ઉદ્ભિ-વિકાસ, તેના અપભ્રુંશ સાિેના 

સુંબુંધનો અભ્યાસ િઈ રહ્યો હતો. અન્ય એકમમાું અપભ્રુંશિી ગ જરાતીનો વિકાસ, 

જૂની ગ જરાતી આટદનો અભ્યાસ કરનાર મ ખ્ય વિદ્વાનોના કાયટની વિગતે રજૂઆત 

કરી છે. તેિી અહીં માત્ર ભાષાશાસ્ત્રી અને તેમના કાયટની રૂપરેખા, પટરચયાત્તમક 

વિગતો આપી છે, જે નીચે મ જબ છે. 
વ્રજલાલ શાસ્ત્રીઃ 
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 ગ જરાતી ભાષાના ભાષાશાસ્ત્રીય અભ્યાસનો આરુંભ વ્રજિાિ શાસ્ત્રીના 
‘ગજુરાતી ભાષાન  ઇવતહાસ’ (1866)િી િાય છે. ત્તયાર બાદ તમેની પાસિેી 

‘ઉત્તસગટમાળા’ (1870), ‘ધાત  સુંગ્રહ’ (1870), ‘ગ ર્જર ભાષાપ્રકાશ’ (1892 િી – ચુંદ્ર 

સામવયકમાું પ્રકાવશત), ‘ઉસ્ક્તસુંગ્રહ’ – (1892), ‘ટહતોપદેશ શબ્દાિટ’ (1864) 

પ સ્તકો મળે છે. 

 તેમણે િૈટદક આયોનો ઊગમ, સુંસ્કૃત – પ્રાકૃત – અપભ્રુંશ ભાષાના 

સ્િરૂપની ઉદાહરણ આપીને ચચાટ કરી છે. ભાષામાું વિકાસ દરવમયાન કેિા 

ઉત્તસગોને કારણે ધ્િવનપટરિતટન િાય છે, તે ઉત્તસગો તિા ધ્િવનપટરિતટન ત  િના 

કરતાું જઈ, સોદાહરણ િણટવ્યા છે. 
નવલરામ પડં્ાઃ 

 ગ જરાતી ભાષાના મધૂટન્ય વિિેચક કહિેાય તેિા નિિરામ પુંડયા પાસેિી 

ઈ.સ. 1873માું ‘વ્યત્તપવિપાઠ’ શીષટકિી ભાષાના શબ્દો અંગેનો અભ્યાસ મળે છે. 

જો કે આ વ્્ ત્તપવિમાું તેમણે પ્રાકૃત-અપભ્રુંશની ભવૂમકાના શબ્દ આપ્યા િગર 

સુંસ્કૃત મળૂ શબ્દ પછી તેમાુંિી પટરિતટન પામેિા ગ જરાતી શબ્દો આપ્યા છે. 
ડ . રામકૃષ્ણ ભાડંારકરઃ 

 ડો. ભાુંડારકર ભારતીય ઐવતહાવસક ભાષાઅભ્યાસના પ્રણેતા બની રહ્યા છે. 

તેમની પાસેિી ગ જરાતી ભાષાનો પ્રમાણમાું ઓછો પણ મહત્તત્તિનો અભ્યાસ મળે 

છે. તેમની વિવિૃ ‘ઍ’ તિા ‘ઑ’ – ની ચચાટ, ગ જરાતી ભાષાના સમસ્ત અને 

વ્યસ્ત રૂપ વિશે ચચાટ, કેર્િાક ઉત્તસગોના સ્િરૂપ અને પ્રત્તયયોની ઉત્તપવિ (‘તણ ું > 

ન ું’, ‘મધ્ય > માું’ િગેરે)ની ચચાટ કરી છે. તેમની વિદ્વિાને કારણે નરવસિંહરાિ 

તેમને ગ ર  માનતા. 
જ્ય ર્જ ભગ્રયસમનઃ 

 Linguistics survey of India, Vol. 9, part 2માું ગ જરાતી ભાષાની સમીક્ષા 

કરનાર જ્યોર્જ લગ્રયસટને ગરૂ્જરોન ું આગમન, ભારતીય આયટ ભાષાઓમાું ગ જરાતીન ું 

સ્િાન, ગ જરાતી ભાષાન ું નામકરણ આટદની ચચાટ કરી છે. તેમણ ે ગરૂ્જર 

અપભ્રુંશના સ્િરૂપ દશટઆિીને ગ જરાતીના ‘તણઇ’, ‘રહઈ’ િગેરે પ્રત્તયયોના 

ઉદ્ગમની ચચાટ કરી છે. 
એલ.પી.તેસ્સ્સત રીઃ 

 ઈર્ાલિયન વિદ્વાન તેસ્સ્સતોરીન ું િક્ષ્ય ‘જૂની પવશ્ચમી રાજસ્િાની’ ભાષાનો 

અભ્યાસ હતો. જે જૂની ગ જરાતી ભાષાન ું પણ સ્િરૂપ હત  ું. તેમણ ે અપભ્રુંશની 
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કાિમયાટદા, તેમાુંિી જૂની ગ જરાતી-રાજસ્િાની ભાષાના વિકાસની પ્રટિયા, 

વિકાસની ભવૂમકાએ રાજસ્િાની – ગ જરાતીની ત  િના, ગ જરાતી ભાષામાું નિા 

વિકસેિા વિવિૃ ‘ઍ’ અને ‘ઑ’નો ઉગમ અંગેન ું તેમન ું મુંતવ્ય, ‘શ ું’ (કીદૃશું), 

‘મારે્’ (વનવમિકેન > વનવમિઈ) િગેરે જેિી અનેક વ્્ ત્તપવિઓ આપી છે. 
આર.એલ.ટનમરઃ 

 સર આર.એિ.ર્નટરન ું ગ જરાતી ધ્િવનવ્યિસ્િા વિશે મહત્તત્તિન ું પ્રદાન છે. 

પણ ત  િનાત્તમક ભાષાશાસ્ત્ર સુંદભે જોઈએ તો તેમણે કેર્િાક ગ જરાતી ધ્િવનઓનો 

ઐવતહાવસક પટરપ્રેક્ષ્યમાું અભ્યાસ કયો છે, તે તેમન ું મહત્તત્તિન ું પ્રદાન છે. તેમણ ે

‘Indo-Aryan Nasals in Gujarati’ (JRAS, અંક 15)માું ‘ગ જરાતી નાવસક્ય ધ્િવનઓ’ની 

ચચાટ કરી છે. તો ‘The E and O vowels in Gujarati’માું ગ જરાતીના વિવિૃ ‘ઍ’ અન ે

‘ઑ’ની ચચાટ કરી છે. તેમણે ગ જરાતી ધ્િવનપટરિતટનની પ્રટિયાને  

ભાષાવ્યિસ્િાના પટરિતટનના ઇવતહાસ સાિે જોડી આપી છે, તે તેમન ું મહત્તત્તિન ું 

પ્રદાન િેખાય છે. 

 તેમન ું મહત્તત્તિન ું અન્ય પ્રદાન એર્િે ‘A comparative Dictionary of the 

Indo-Aryan lagnguages’ (1962-63)માું ભારતીય આયટ ભાષાઓનાું શબ્દમળૂ 

દશાટિતો કોશ ઐવતહાવસક ત  િનાત્તમક ભાષાશાસ્ત્રમાું અપિૂટ િેખાય છે. 
કેશવ હષમદ ધ્રવુઃ 

 વિિેચક અને ભાષાવિદ્ શ્રી કેશિ હષટદ ધ્ર િે ઠક્કર િસનજી માધિજી 

વ્યાખ્યાનમાિા તિા સાટહત્તય પટરષદમાું આપેિાું વ્યાખ્યાન ‘આયટિાણીનો વિકાસ’ 

અને ‘િાગ્વ્યાપાર’ ‘સાટહત્તય અને વિિેચન ભાગ-૨’માું પ્રકાવશત િયા છે. 

‘આયટિાણીનો વિકાસ’માું ભારતીય આયટના વિકાસના ત્રણ તબક્કાઓ દશાટિી તેના 

અવતસુંસ્કૃત, સુંસ્કૃત, પ્રાકૃત, અપભ્રુંશ, દેશ્ય અન ેઅિાટચીન – એમ છ સ્િરૂપોની 

ચચાટ કરી છે. ‘િાગ્વ્યાપાર’માું ગ જરાતી ધ્િવનઓ અને તેમના સ્િરૂપ વિશે ચચાટ 

કરી છે. સુંસ્કૃત સ્િરો કરતાું જ દી, અને ગ જરાતીમાું પ્રિેશેિી િાક્ષલણકતાઓ – 

વિવિૃ તત્તત્તિ અને પ્રાણધ્િવનત્તિ(મમટરત્તિ)-ની તેમણે વિગતે ચચાટ કરી છે. 

‘ભાિણની કાદુંબરી’ની ટર્પ્પણમાું તેમણે આપેિી વ્્ ત્તપવિઓ નોંધપાત્ર છે. 
નરવસિંહરાવ ટદવેટટયાઃ  

 ભાષાશાસ્ત્રીઓ અને અન્ય વિદ્વાનોએ જેમને ગ જરાતીના પ્રમ ખ ભાષાશાસ્ત્રી 

તરીકે પોંખ્યા છે, તે ભાષાશાસ્ત્રી એર્િ ે નરવસિંહરાિ ટદિેટર્યા. તેમણ ે 1915-16 

દરવમયાન વિલ્સન ફાઈિોિોજીકિ િેક્ચસટ વનવમિે ‘Gujarati Language and its 
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literature’ પર વ્યાખ્યાન આપ્યાું. જે બે ભાગમાું પ્રકાવશત િયાું. તેમણે પવશ્ચમની 

ભાષાઓના સુંપકટના કારણ ે ત  િનાત્તમક ભાષાશાસ્ત્રનો પટરચય મેળવ્યો હતો. આ 

પદ્ધવતને જ કેન્દ્રમાું રાખીને વ્્ ત્તપવિશાસ્ત્રનો ઊંડો અભ્યાસ કયો છે અને સુંસ્કૃતિી 

ગ જરાતીના ધ્િવનપટરિતટનોને જ દા જ દા વનયમો – ઉત્તસગો રૂપ ેવિગત,ે સોદાહરણ 

સમજાવ્યા છે. તેમણ ેગ જરાતી ભાષાના વિકાસિમના ક િ છ તબક્કા દશાટવ્યા છે 

અને વિ.સ.૧૫૫૦ પછીની ભાષાને ‘ગ જરાતી ભાષા’ ગણ ેછે. તેમની વિવિૃ ‘ઍ-

ઑ’, િઘ પ્રયત્તન ‘ય’ અને ‘હ’ની ચચાટને તેમના અન ગામી વિદ્વાનો અન સયાટ છે. 

ગ જરાતી વિભસ્ક્તનાું મળૂ-વ્્ ત્તપવિ, આખ્યાતની રૂપવસદ્ધદ્ધની પ્રટિયા, ગ જરાતીના 

કમટલણરૂપ િગેરે -ની વિગત ેચચાટ કરી છે, જેને પટરણામે ધ્િવનપટરિતટનને કારણ ે

િતાું વ્યાકરણીપટરિતટનનો પણ ખ્યાિ આિ ેછે. 
 

ચતરુભાઈ પટેલઃ 

૧૯૨૯માું રચાયેિા અન ે ૧૯૩૫માું પ્રકાવશત િયેિા શ્રી ચત રભાઈ 

પરે્િના વનબુંધ ‘જૂની ગ જરાતી’માું ગ જરાતીના ઉદ્ગમની પિૂટસીમા નક્કી કરી, 

િાગ્વ્યાપારના સામાન્ય વસદ્ધાન્તોનો ઉલ્િખે કરીને પ્રાકૃત-ગ જરાતીના 

ધ્િવનપટરિતટનોના વનયમો રજૂ કયાટ છે.   
 

બેચરદાસ જીવરાજ દ શીઃ 

૧૯૪૦માું શ્રી બેચરદાસ જીિરાજ દોશીએ ઠક્કર િસનજી માધિજી 

વ્યાખ્યાનમાળામાું વિવિધ િૈયાકરણીઓના મતના ઉલ્િેખ સાિે સુંસ્કૃત-પ્રાકૃત-

અપભ્રુંશ, મ્િેચ્છ, દ્રવિડ આટદ ભાષાના શબ્દોમાું ઉચ્ચારણભેદ, ધ્િવનપટરિતટનના 

વનયમો અને હમેચુંદ્ર દ્વારા રચાયેિા ઉગતી ગ જરાતીના વ્યાકરણનો પટરચય 
આપ્યો છે. ત્તયાર બાદના ચાર પ્રકરણમાું જ દા જ દા સૈકાઓના વિવિધ સર્જકોની 

સામગ્રી િઈને તેના શબ્દ અને ભાષાસ્િરૂપ તિા ભાષાના ભેદ-પ્રભેદની ચચાટ કરી 

છે.  
કે.કા.શાસ્ત્રીઃ 

પરુંપરાગત રીતે ગ જરાતી ભાષાનો અભ્યાસ કરનારા શ્રી કે.કા.શાસ્ત્રી 

વ્યાકરણ સુંદભે મહદુંશે સુંસ્કૃત પરુંપરાને અન સયાટ છે. તેમના અભ્યાસના 

કેન્દ્રસ્િાને મહદુંશે સુંસ્કૃત-પ્રાકૃત-અપભ્રુંશમાુંિી ગ જરાતી ભાષાની વિકાસપ્રટિયાનો 

અભ્યાસ રહિેો છે. 
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ડ . હટરવલ્લભ ભાયાણીઃ 

૧૯૫૧માું મ વન જજનવિજયજી પાસે ‘પઉમચટરય’ના સુંપાદનમાું 

ભાષાસ્િરૂપની વિગતે આિોચના કરનાર હટરિલ્િભ ભાયાણી સુંસ્કૃત, પ્રાકૃત, 

અપભ્રુંશ અને મધ્યકાિીન ભાષાસાટહત્તયના અભ્યાસ  હતા.  તેમણ ેમહદુંશે મધ્ય 

ભારતીય આયટ – પ્રાકૃત-અપભ્રુંશ – ના પટરશીિનને જ કેસન્દ્રત કરિા ઉપરાુંત 

અપભ્રુંશમાુંિી ગ જરાતીના અિતરણ વિશે વિચારણા કરી છે. અનેક પ્રાચીન 

ગ જરાતી કૃવતઓના સુંપાદનના પટરણામ રૂપે તેમણ ે વ્્ ત્તપવિશાસ્ત્રમાું મહત્તત્તિન ું 

પ્રદાન ક્ ું. એમના પ સ્તકોમાું વ્્ ત્તપવિ તેમજ ગ જરાતી ભાષાના વિકાસનો 

અભ્યાસ કેન્દ્રસ્િાને રહ્યો છે. ‘ગ જરાતી ભાષાન ું ઐવતહાવસક વ્યાકરણ’ તેમન ું અન્ય 

મહત્તત્તત્તિન ું પ્રદાન છે, જેમાું બારમીિી સોળમી સદીની પ્રવતવનવધરૂપ કેર્િીક 

કૃવતઓને આધારે તત્તકાિીન વ્યાકરણની રૂપરેખા આપી છે. 
ડ .પ્રબ ધ પટંડતઃ 

ડો. પ્રબોધ પુંટડતે ડો. ર્નટર પાસે ‘A study of Gujarati language in 

reference of Tarunprabha’s  ‘SHADAVASHYAK BALAVBODH’ પર સુંશોધન ક્ ું. 

એમાું પ્રાચીન ગ જરાતી ભાષાન ું ઐવતહાવસક વનરૂપણ અને વિશ્િષેણ ઉપરાુંત 

ભારતીય-આયટ ભાષાઓ સાિે ગ જરાતીને સાુંકળી િેતો શબ્દકોશ – આ 

સુંશોધનની વિશેષતા છે. ‘પ્રાકૃત ભાષા’ (૧૯૫૪)માું તેમણ ે પ્રાકૃત ભાષાના 

સ્િરૂપની ચચાટ કરી છે. તો ‘Indo-Aryan Sibilants in Gujarati’(૧૯૫૪), ‘Historical 

Phonology of Gujarati Vowels’(૧૯૬૧)માું ગ જરાતી ભાષાના ધ્િવનઓના 

ઐવતહાવસક વિકાસની ચચાટ જોિા મળે છે. 

 આમ, વિવિધ વિદ્વાનો દ્વારા ગ જરાતી ભાષાના ધ્િવનઓ, વિભસ્ક્તઓ, 

શબ્દો આટદ સુંદભે ઐવતહાવસક વિકાસના દૃસષ્ર્કોણિી સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ િયો 

છે. 

2.6 સારાશંઃ 

અન્ય ભાષા શીખિી હોય ત્તયારે તે ભાષાના ધ્િવન, વ્યાકરણ, શબ્દ આટદ 

શીખિા પડ ે છે. હાિમાું અનેક ભાષાઓનાું વ્યાકરણ રચાયેિાું છે. પરુંત  , 

મધ્યકાળમાું આિાું વ્યાકરણ નહોતાું. ત્તયારે મધ્યકાળમાું, પવશ્ચમમાું અન્ય ભાષા 

શીખિા મારે્ િક્ષ્ય ભાષાના ધ્િવન, વ્યાકરણ, શબ્દભુંડોળ આટદનો િણટનાત્તમક 

અભ્યાસ િયો. વ્યાકરણ ઉપરાુંત કોશરચના આટદનાું સુંશોધન – અધ્યયન કાયો 

િયાું. 
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આ સુંશોધનોને કારણે ભારતીય ભાષાઓ અને ્ રોવપયન ભાષાઓ િચ્ચ ે

રહિેી સામ્યતા અને કોઈ એક ભાષા અન્ય ભાષા સાિે સુંકળાયેિી હોઈ શકે, એ 

બાબત ધ્યાનાકષટક બની. સર વિલિયમ જોન્સ દ્વારા આ અભ્યાસનો આરુંભ િયો. 

કારણકે તેમના અભ્યાસને કારણે દેખા્ ું કે સુંસ્કૃત, ગ્રીક અને િેટર્ન ભાષા એક જ 

સ્રોતમાુંિી ઉદ્ભિી છે, ભાષાઓ િચ્ચે રહલે ું આર્લ ું સામ્ય કેિળ આકસ્સ્મક ન હોઈ 

શકે.  

ભાષાઓના ત  િનાત્તમક અભ્યાસમાું બ ે ભાષાઓ િચ્ચે સામ્ય હોય તો 

સામ્યનાું કારણો શોધિામાું આવ્યાું... જેમકે, ભાષાકીય આદાનપ્રદાનને કારણ ે

સામ્ય છે કે જન્ય-જનક સુંબુંધન ે કારણે સામ્ય છે. જનની ભાષાના ઘર્કો પ્રાપ્ય 

હોય ત્તયારે ત  િના આસાન હતી. પણ ઘર્કો લ પ્ત િયા હોય કે પટરિતટન પામ્યા 

હોય તે પટરસ્સ્િવતમાું તેમની પ રોગામી ભાષા – જનની ભાષાની પ નરટચના 

કરિામાું આિી.  અિાટત ્પ્રાપ્ય સામગ્રીને આધારે લ પ્ત ઘર્ક શ ું હોઈ શકે તેન ું 

અન માન કરિામાું આવ્્ ું.  

સર વિલિયમ જોન્સ દ્વારા િયેિ પ્રવતપાદન બાદ ઐવતહાવસક દૃસષ્ર્લબિંદ િી 

ભાષાના ઉદ્ભિ અને વિકાસનો અભ્યાસ િિા િાગ્યો. ભાષાઅભ્યાસની આ શાખામાું 

રાસ્ક, ગ્રીમ્મ, બોપ્પ, શ્િાઈકર આટદ જમટની  ભાષાશાસ્ત્રીઓન ું પ્રદાન મહત્તત્તિન ું 

િેખાય છે. પવશ્ચમના વિદ્વાનોએ ગ્રીક, િેટર્ન સાિે સુંસ્કૃતનો ભાષાનો પણ 

ત  િનાત્તમક અભ્યાસ શરૂ કયો હોિાિી એ અભ્યાસે ભારતના વિદ્વાનોને પણ 
આકષ્યાટ. તેમણે પ્રાચીન ભારતીય આયટ, મધ્ય ભારતીય આયટ અને નતૂન 

ભારતીય આયટ ભાષાઓન ું અધ્યયન ક્ ું. નવ્ય ભારતીય ભાષાઓ જેમાુંિી વિકસી 

છે તેિી સુંસ્કૃત - પ્રાકૃત ભાષાઓનો વિવિધ દૃસષ્ર્કોણિી અભ્યાસ િયો.  

ઐવતહાવસક ત  િનાત્તમક અધ્યયન સુંદભે બે ટદશામાું અધ્યયન િયેલ ું જોિા 

મળે છે. (૧) જ દાજ દા વિદ્વાનોએ જ દી જ દી પ્રાચીન કૃવતઓના આધારે તત્તકાિીન 

ભાષા સ્િરૂપન ું સુંશોવધત અધ્યયન ક્ ું. (૨) જ દાજ દા વિદ્વાનોએ નવ્ય ભારતીય 

આયટ ભાષાઓના ઉદભિ અને વિકાસ સુંદભ ેસુંશોધન કાયટ ક્ ું. 

ભારતની જેમ ગ જરાતમાું પણ ગ જરાતીનો ભાષાશાસ્ત્રીય ત  િનાત્તમક 

અભ્યાસ િયો. નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે ગ જરાતી ભાષાના ઉદ્ભિ-વિકાસ, તેના 

અપભ્રુંશ સાિેના સુંબુંધનો અભ્યાસ ગ જરાતી તેમજ  વિદેશી વિદ્વાનો દ્વારા િઈ 

રહ્યો હતો. આ વિદ્વાનોમાું વ્રજિાિ શાસ્ત્રી, નિિરામ પુંડયા, ડો. રામકૃષ્ણ 

ભાુંડારકર, જ્યોર્જ લગ્રયસટન, એિ.પી.તેસ્સ્સતોરી, આર.એિ.ર્નટર, કેશિ હષટદ ધ્ર િ, 
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નરવસિંહરાિ ટદિેટર્યા, ચત રભાઈ પરે્િ, બેચરદાસ જીિરાજ દોશી, કે.કા.શાસ્ત્રી, ડો. 

હટરિલ્િભ ભાયાણી, ડો.પ્રબોધ પુંટડત જેિા વિદ્વાનોએ ત  િનાત્તમક અભ્યાસ દ્વારા 

ગ જરાતી ભાષાના ઉદ્ભિ અને વિકાસના વિવિધ પટરિતટનો સ્પષ્ર્ કરી આપ્યાું. 
 

2.7 તમારી પ્રગવત ચકાસ    

પ્રશ્નઃ  

1. ત  િનાત્તમક ભાષાઅભ્યાસનો ખ્યાિ સ્પષ્ર્ કરો. 

2. વિદેશમાું ત  િનાત્તમક ભાષાશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરનારા મહત્તત્તિના 

ભાષાશાસ્ત્રીઓના પ્રદાનનો ટૂુંકમાું ખ્યાિ આપો. 

3. ગ જરાતી ભાષાનો ઐવતહાવસક ત  િનાત્તમક અભ્યાસ કરનાર મહત્તત્તિના 

ભાષાશાસ્ત્રીઓન ું પ્રદાન જણાિો.  

ટૂુંકનોંધ િખોઃ  

1. ભારતમાું ત  િનાત્તમક ભાષાશાસ્ત્રીય અભ્યાસ 

2. ત િનાત્તમક ભાષાઅભ્યાસમાું રાસ્કન ું પ્રદાન. 

3. ત િનાત્તમક ભાષાઅભ્યાસમાું જેકબ ગ્રીમ્મેના પ્રદાનન ું મહત્તત્તિ 

4.  શબ્દભુંડોળને કેન્દ્રમાું રાખી ત  િનાત્તમક ભાષાઅભ્યાસ કરનાર વિદ્વાન 

બોપ્પ  

5. ભાષાિગીકરણનો ખ્યાિ આપનાર ભાષાશાસ્ત્રી ઑગષ્ર્ શ્િાઈકર  

6. ભારતમાું ત  િનાત્તમક ભાષાશાસ્ત્રીય અભ્યાસઃ  

7. ગ જરાતીમાું ત  િનાત્તમક ભાષાઅભ્યાસનો આરુંભ કરનાર ભાષાશાસ્ત્રી - 

વ્રજિાિ શાસ્ત્રી 

8. ગ જરાતીના પ્રમ ખ ભાષાશાસ્ત્રીઃ નરવસિંહરાિ ટદિેટર્યા 

9. હટરિલ્િભ ભાયાણીન ું ઐવતહાવસક ભાષાક્ષેતે્ર પ્રદાન 

10. જૂની ગ જરાતી કે મધ્યકાિીન ગ જરાતીની કૃવતઓનો સુંશોધનાત્તમક 

અભ્યાસ કરનાર સુંશોધકોન ું પ્રદાન 

11. ગ જરાતીના ઉદ્ભિ અને વિકાસ અંગે સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ કરનાર 

ભાષાશાસ્ત્રીઓન ું પ્રદાન. 
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એકમઃ3 ભાષાવવજ્ઞાનના વસદ્ાતં ને આધારે ગજુરાતી ભાષાન  

અભ્યાસ – ગજુરાતી ભાષાવવજ્ઞાન 
3.0  ઉદે્દશ્ય 

3.1  પ્રસ્તાવનાઃ ભાષાવવજ્ઞાનના વવવવધ વસદ્ાતં ની સ્થાપનાઃ સભંિપ્ત પટરચય 

3.2  ભાષાવવજ્ઞાનની વવવવધ શાખાઓઃ પ્રાથવમક પટરચય  

3.2.1. ધ્િવનશાસ્ત્ર (Phonology)  

3.2.2 રૂપશાસ્ત્રઃ (Morphology)  

3.2.3 િાક્યવિચારઃ (Syntax) 

3.2.4 અિટવિચારઃ (Semantics) 

3.2.5 ધ્િવનરૂપતુંત્રઃ (Morpho-Phonetics) 

3.2.6 ભાષાવિજ્ઞાન અને અન્ય વિદ્યાશાખાઓનો સુંબુંધઃ 
3.3 ગજુરાતી ભાષાવવજ્ઞાનના સૈદ્ાવંતક અભ્યાસમા ંભાષાવવજ્ઞાનીઓનુ ંપ્રદાનઃ 

3.3.1  ડો.આર. એિ. ર્નટર 

3.3.2 ડો. આલ્ફે્રડ માસ્ર્ર 

3.3.3 ડો. ર્ી.એન.દિે 

3.3.4 ડો. હટરિલ્િભ ભાયાણી 

3.3.5 ડો.પ્રબોધ પુંટડત 

3.3.6 ડો. શાુંવતિાિ આચાયટ 

3.3.7 ડો.પ્રભાશુંકર તેરૈયા 

3.3.8 ડો. ભારતી મોદી 

3.3.9 ડો. યોગેન્દ્ર વ્યાસ 

3.3.10 ડો. ઊવમિ દેસાઈ 

3.3.11 ડો. દયાશુંકર જોશી 

3.3.12 ડો. કે.બી.વ્યાસ 

3.3.13 જયુંત કોઠારી 

3.3.14 ડો.અરવિિંદ ભાુંડારી 
3.4 સારાશં 

3.5  તમારી પ્રગવત ચકાસ   

3.0 ઉદે્દશઃ 
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આ એકમમાું તમે ભાષાવિજ્ઞાનની વિવિધ શાખાનો ટૂુંકમાું પટરચય 

મેળિશો. ભાષાવિજ્ઞાન સાિે સુંકળાયેિી અન્ય વિદ્યાશાખા વિશે પણ સુંલક્ષપ્તમાું 

માટહતી મેળિશો. વિવિધ વિદ્વાનોએ ભાષાવિજ્ઞાનની વિવિધ શાખાઓ સુંદભ ે

ગ જરાતી ભાષાનો અભ્યાસ કયો છે અને અન્ય વિદ્યાશાખાઓની ગ જરાતી ભાષામાું 

ચચાટ કરી છે. પ્રસ્ત  ત એકમમાું તમે આ િૈજ્ઞાવનક અભ્યાસ અને ચચાટઓ વિશે 

જાણશો. 

3.1 પ્રસ્તાવનાઃ ભાષાવવજ્ઞાનના વવવવધ વસદ્ાતં ની સ્થાપનાઃ સભંિપ્ત પટરચય 

 વિદ્યાિીવમત્રો, તમે આગળના એકમમાું અભ્યાસ કયો છે, તેમ સુંસ્કૃત, ગ્રીક 

જેિી પ્રાચીન ભાષાઓ પાસે પારુંપાટરક વ્યાકરણ હતાું. ત્તયાર બાદ ઓગણીસમી 

સદીિી માુંડીને િીસમી સદીના મધ્ય સ ધી વિવિધ ભાષાઓના ઉદ્ગમ અને વિકાસ 

સુંદભે િયેિા વિવિધ ત  િનાત્તમક અને ઐવતહાવસક અભ્યાસ વિશે જાણ્્ ું. આ 

સમયગાળામાું વિશ્વફિક પર અન્ય વસદ્ધાુંતો અને અલભગમોિી ભાષાનો અભ્યાસ 

િઈ રહ્યો હતો.  

 પારુંપાટરક વ્યાકરણોમાું જે – તે ભાષાના ધ્િવનઓ, શબ્દો અન ે

િાક્યતુંત્રન ું િણટન િયેલ ું જોિા મળે છે. ત્તયાર બાદ સોસ્્રૂિી ભાષાવિજ્ઞાનના 

સૈદ્ધાુંવતક અભ્યાસનાું પગરણ મુંડાય છે. 

સ્િીસ ભાષાવિજ્ઞાની ફેટદિનાું દે સોસ્્ રે 1906 િી 1911 દરવમયાન જજનીિા 

ખાતે અપાયેિ વ્યાખ્યાનોમાું (સુંપાટદત પ્રકાશનઃ 1916 (ફે્રન્ચ) 1959 (અંગ્રજેી) - 

Course in General Linguistics) ભાષાના માળખાના – સુંરચનાના વસદ્ધાુંતોન ું 

સ્િાપન ક્ ું. ઈ.સ. 1920 પછી િયેિી ભાષાવિચારણા પર સુંરચનાિાદનો વિશેષ 

પ્રભાિ રહ્યો. તેમણ ેધ્િવન અને અિટના સુંયોજન (Signified and Signifier), ભાષા 

અને િાણી (Lingua – Parole) ભાવષક ધ્િવનના સ્િરૂપ, ભાષાનો એકકાલિક 

(િણટનાત્તમક) અને કાિાન િવમક (ઐવતહાવસક) અભ્યાસ આટદ અંગે સૈદ્ધાસ્ન્તક ચચાટ 

કરી. ત્તયાર બાદ બ્લમૂટફલ્ડ આટદ અમેટરકન ભાષાવિજ્ઞાનીઓએ પણ સુંરચનાિાદ 

સુંદભે ચચાટ-વિચારણા કરી. 

તે જ સમયે લિર્નમાું પણ બી. મેલિનોવિસ્કી અન ે જે. આર. ફિટ-એ 

સ્િતુંત્ર રીતે નિૃ ુંશશાસ્ત્ર (Anthropology)ના કાયટક્ષતે્રમાુંિી ભાષાની સામગ્રીને 

કેન્દ્રમાું રાખીને તેમના િણટન મારે્નો સ્િતુંત્ર અલભગમ વિકસાવ્યો.  

અમેટરકામાું ફ્રાન્ઝ  બોઆસ જે આધ વનક ભાષાિૈજ્ઞાવનક પરુંપરાના સ્િાપક 

ગણાય છે, તેમણ ે નિૃ ુંશશાસ્ત્રીઓના મળૂ અમેટરકાની કેર્િીક લ પ્ત પામતી 



 41 

અમેટરકન ભાષાઓના અભ્યાસને િેગ આપ્યો. તેમના અન યાયીઓ એ.એિિોબર 

અને એડિડટ સપીરે અમેટરકામાું ભાષાવિજ્ઞાનનો એક સ્િતુંત્ર વિદ્યાશાખા તરીકે 

વિકાસ કયો.  

 રવશયન ભાષાવિજ્ઞાની ટ્રુબઝે્કોયે ધ્િવનઘર્ક – ફોનીમના કામગીરીનો 

સકૂ્ષ્મ અભ્યાસ કયો. ધ્િવનઘર્કનો સૈદ્ધાુંવતક અભ્યાસ, ત્તયાર બાદ અમેટરકન 

ભાષાવિજ્ઞાની પાઈક, હટેરસ આટદના અભ્યાસ દ્વારા આગળ િધ્યો.  

 ત િનાત્તમક ભાષાઅભ્યાસમાું જો્ ું હત  ું તેમ રાસ્ક અને લગ્રમ્મે 

ધ્િવનપટરિતટનોને આધારે ભાષાનો અભ્યાસ કયો હતો. પરુંત   સુંસ્કૃત ભાષાના 

જાણકાર બોપ્પે રૂપપ્રટિયાને આધારે ત  િનાત્તમક અભ્યાસ કયો હતો. તેમણ ે ‘પદ’ 

અને તેમાુંિી છૂર્ાું પડી શકતાું ‘અંગ’ના દૃસષ્ર્કોણિી ભાષાનો અભ્યાસ કયો હતો. 

ત્તયાર બાદ હટેરસે ધ્િવનઘર્ની વનધાટરણા અને તેના પરસ્પરના સુંબુંધની તપાસ 

કરી, તે રીતે તેણે શબ્દના અંશ ગણાય તેિા રૂપઘર્કની વનધાટરણા કરી તેમના 

પરસ્પર સુંબુંધની તપાસ કરી. એ દૃસષ્ર્એ હટેરસ પાસેિી ધ્િવનશાસ્ત્ર અને રૂપશાસ્ત્ર 

બને્નનો અભ્યાસ મળયો. ઓગ સ્ર્ શ્િાઈકરે જે યોગાત્તમક, અયોગાત્તમક અને લશ્િષ્ર્ 

િગોમાું ભાષાિગીકરણ ક્ ું તેનો આધાર પણ રૂપશાસ્ત્ર જ છે. 

 સોસ્્ રના વશષ્યો (જજનીિા સ્કિૂ) પૈકીના એક ચાલ્સટ બેિીએ ભાષામાું 

અલભવ્યસ્ક્ત-પ્રટિયા વિશે વિચારણા કરી. તેમાું ભાષાતત્તત્તિ (લિિંગ્િા)િી િાણી 

(પેરોિ) કેિી રીતે જ દા પડ ેછે અને એ લભન્નતાિી કેિી વિવશષ્ર્ અિટવસદ્ધદ્ધ પ્રાપ્ત 

િાય છે તેની વિચારણા કરી છે, જે શૈિીવિજ્ઞાનનો પાયો બની રહી છે.  

સોસ્્ રના અન્ય એક વિદ્યાિી સેચેહયેે વિચારપ્રટિયાના માનસશાસ્ત્રીય 

પિૃક્કરણ અને તેનો ભાષાવશક્ષણમાું કેિી રીતે ઉપયોગ િઈ શકે તેના પર 

અભ્યાસ કયો. ઓર્ો જેસ્પસટન, લગનેકન આટદએ વિચાર અને િાલચક સુંકેતો 

િચ્ચેના સુંબુંધની સમીક્ષા કરી. બાળક કેિી રીતે ભાષાગ્રહણ કરે છે, તેના પર 

અભ્યાસ કયો. નોમટ ચોમ્સ્કીએ ભાષા સમજિી, ભાષાનો પ્રયોગ કરિો અન ેભાષા 

ગ્રહણ કરિી – આ ત્રણ બાબતોનો અભ્યાસ કયો, જે મનોભાષાવિજ્ઞાન તરીકે 

ઓળખાય છે. 

જે િેન્દ્રસે આટદ વિદ્વાનોએ ભાષાને સામાજજક ઘર્ના રૂપે તપાસી. અને 

પટરિેશના અન કરણિી ભાષાગ્રહણ કે ભાષાસુંસ્કરણ િાય છે, તેમ સ્િાવપત ક્ ું. 

આજે ભાષાવિજ્ઞાનમાું ઐવતહાવસક ભાષાવિજ્ઞાન(Historical Linguistics), 

નિૃ ુંશશાસ્ત્રીય ભાષાવિજ્ઞાન (Anthropological Linguistics), મનોભાષાવિજ્ઞાન 
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(Psycholinguistics), ચતેોભાષાવિજ્ઞાન (Neuro-linguistics), ભાષાપ્રાલપ્ત 

(Language Acquisition), બોિીવિજ્ઞાન (Dialectology), અિટવિજ્ઞાન 

(Semantics), વ્યિહારશાસ્ત્ર (Pragmatics), સુંભાષણપિૃક્કરણ (Discourse 

Analysis) અને સુંગણકીયભાષાવિજ્ઞાન (Computational Linguistics)માું ઘણાું કામ 

િઇ રહ્યાું છે. 

 આમ, િીસમી સદી દરવમયાન વિશ્વસ્તરે  વિવિધ આયામોિી ભાષાની 

ચચાટ િઈ છે. 

3.2 ભાષાવવજ્ઞાનની વવવવધ શાખાઓન  પટરચયઃ 

 કોઇ પણ ભાષાના બુંધારણ, સ્િર પ, વિકાસ આટદન ું િણટન કરવ ું તે 

ભાષાવિજ્ઞાનનો મ ખ્ય ઉદે્દશ છે. તે કોઇ એક ભાષાના બુંધારણનો પણ અભ્યાસ કરે 

છે તો બધી જ ભાષામાું સામાન્ય – કોમન હોય તેિા તત્તત્તિોનો પણ અભ્યાસ કરે 

છે.  

ભાષા બહ સ્તરીય વ્યિસ્િા છે. તે ધ્િવનવ્યિસ્િા, ર પવ્યિસ્િા, ધ્િવન-

ર પતુંત્ર, કારક વ્યિસ્િા, કારકિમ વ્યિસ્િા, કાળ-અિટ-અિસ્િાની વ્યિસ્િા, 

લિિંગ-િચનની વ્યિસ્િા, વિભસ્ક્તવ્યિસ્િા, પદવ્યિસ્િા, િાક્યવ્યિસ્િા, 

અિટવ્યિસ્િા િગેરે જેિી અનેક વ્યિસ્િાઓના તુંત્રર પ વ્યિસ્િા છે. આ 

વ્યિસ્િાઓનો અભ્યાસ કરિો હોય તો તેમને મ ખ્યત્તિે નીચેના પાુંચ િગટમાું 

િહેંચી શકાય. 

૧) ધ્િવનશાસ્ત્ર (Phonology) 

૨) રૂપશાસ્ત્ર  (Morphology) 

૩) િાક્યવિચાર (Syntax) 

૪) અિટવિચાર (Semantics) 

૫) ધ્િવનર પતુંત્ર.(Morpho-Phonology) 
3.2.1. ધ્વવનશાસ્ત્ર (Phonology) 

ભાષાના ધ્િવનઓનો અભ્યાસ કરનાર શાસ્ત્ર એર્િે ધ્િવનશાસ્ત્ર. દરેક ભાષા 

બાહ્ય સ્િર પમાું ધ્િવનઓની બનિેી હોય છે. ધ્િવન એ ભાષાનો બોિી – સાુંભળી 

શકાતો ઘર્ક છે. શબ્દો કે િાક્યો, એ આ ધ્િવનઓની શે્રણી હોય છે. એર્િેકે એમ 

કહી શકાય કે ‘ધ્િવન એ ભાષાને મતૂટ કરતો નાનામાું નાનો ઘર્ક છે.’ 

ધ્િવનવ્યિસ્િાનો અભ્યાસ કરનાર શાસ્ત્રને phonology કહ ે છે. આ શાસ્ત્ર ભાષાનો 

અભ્યાસ બ ેદૃસષ્ર્કોણિી કરે છે. ૧) ફોનેર્ીક્સ – phonetics- કોઇ પણ ભાષા સુંદભ ે
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ધ્િવનઓની સામાન્ય િાક્ષલણકતાઓનો અભ્યાસ. ૨) ફોનેમીક્સ – phonemics- 

કોઇ ચોક્કસ ભાષા સુંદભે તેના ધ્િવનતુંત્રના સભ્યધ્િવનઓનો અભ્યાસ. પાઇકના 

મતે ‘ફોનેર્ીક્સ’નો અભ્યાસ કાચી સામગ્રી ભેગી કરે છે, જ્યારે ‘ફોનેમીક્સ’નો 

અભ્યાસ તેન ેપકાિે છે. 

ધ્િવનકીય કાચી સામગ્રી એકઠી કરિા, ધ્િવનઓની સામાન્ય 

િાક્ષલણકતાનો અભ્યાસ કરિા ભાષાવિજ્ઞાની ધ્િવનનો ત્રણ દૃસષ્ર્કોણિી અભ્યાસ 

કરે છે. અ) ઉચ્ચારણમિૂક ફોનેર્ીક્સ બ) શ્રિણમિૂક ફોનેર્ીક્સ ક) 

ધ્િવનતરુંગમિૂક ફોનેર્ીક્સ 

આ ઉપરાુંત સરૂ, સ્િરભાર, જ ુંક્ચર આટદ સહિતીધમોનો અભ્યાસ પણ 

આ શાસ્ત્રમાું િાય છે. 
3.2.2 રૂપશાસ્ત્રઃ (Morphology) 

શબ્દરચનાનો અભ્યાસ કરનાર શાસ્ત્ર એર્િ ે રૂપશાસ્ત્ર. શબ્દન ે પોતાન ું 

આગવ ું આંતટરક બુંધારણ હોય છે. તેઓ પણ ઘર્કોની રચના છે. આ ઘર્કને ‘રૂપ’ 

કહિેાય છે. રૂપ એર્િ ે િઘ તમ સાિટ એકમ એર્િકેે અિટ ધરાિતો ભાષાનો 

નાનામાું નાનો એકમ. ધ્િવનને એનો પોતાનો કોઇ અિટ હોતો નિી. જેમકે ‘મ’, 

‘જ’, ‘આ’... િગેરે. પરુંત  , આ ધ્િવનઓ કે ધ્િવનશે્રણી સાિે અિટ સુંકળાય ત્તયારે તે 

રૂપ બને છે. જેમકેઃ ‘મા’, ‘જા’ ‘મજા’, ‘જમ’, ‘આજ’, ‘આમ’, ‘જમા’... િગેરે. 

સામાન્ય ભાષકને ‘રૂપ’ અને ‘શબ્દ’ સરખા જ િાગે. પરુંત  , આ બને્ન 

બાબત કેર્િેક અંશે જ દી છે. જેમકેઃ ‘બકરી’. આ એક શબ્દ છે, પણ ‘રૂપ’ એક 

નિી. કારણકે ‘બકરી’ શબ્દનો િઘ તમ સાિટ એકમ ‘બકર-’ છે. તેને ‘-ઇ’ િાગતા 

સ્ત્રીલિિંગ, એકિચનનો અિટ ઉમેરાય છે અન ે‘-ઓ’ ઉમેરાતા પ લલ્િિંગ એકિચનનો 

અિટ ઉમેરાય છે. એર્િેકે ‘બકરી’ શબ્દ બે રૂપનો બનેિો છેઃ ‘બકર+ઇ’. આિા 

નાના નાના અિટપણૂટ ઘર્કોનો  અને તેમની સુંરચનાનો અભ્યાસ જેમાું િાય છે તે 

શાખાને ‘રૂપશાસ્ત્ર’ કહિેાય છે. 

રૂપનો અભ્યાસ કરિા મારે્ તેને મ ખ્ય બ ેપ્રકારમાું િહેંચિામાું આિે છેઃ ૧) 

મ ક્ત રૂપ ૨) વનબદ્ધ રૂપ. રૂપશાસ્ત્રમાું શબ્દ-ઘડતર સુંદભ ે બ ે મળૂભતૂ પ્રટિયાનો 

અભ્યાસ િાય છેઃ (1) અંગસાધન (2) પદસાધન.  

ટૂુંકમાું, જે શાસ્ત્ર શબ્દના આકાર અિિા સ્િરૂપનો અભ્યાસ કરે છે, 

શબ્દઘડતરનો અભ્યાસ કરે છે તે શાસ્ત્ર એર્િે ‘રૂપશાસ્ત્ર’.. 
3.2.3 વાક્યવવચારઃ (Syntex): 
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ભાષાન ું મ ખ્ય પ્રયોજન અિગમન સાધિાન ું હોય છે. સુંભાષણ દરવમયાન 

જે ઘર્ક દ્વારા અિગમન સધાય છે, તે મ ખ્ય ઘર્ક એર્િે િાક્ય. કારણકે 

સુંભાષણનો ‘પ્રમાણમાું સુંપણૂટ અિટ ધરાિતો નાનામાું નાનો એકમ’ એર્િે ‘િાક્ય’. 

શબ્દ પણ અિટ ધરાિે છે. પરુંત   તે અિગમન સાધિા મારે્ પયાટપ્ત હોતો નિી. 

જ્યારે અિગમન દરવમયાન ‘સુંપણૂટ અિટ’ અપેલક્ષત છે એર્િે ‘કોઇ પટરસ્સ્િવતન ું 

અિગમન’ અપેલક્ષત છે.  

‘િાક્ય’ પટરસ્સ્િવતને વનર પી શકતો ‘નાનામાું નાનો એકમ’ કહ્યો છે કારણકે 

ધ્િવનને તો પોતાનો અિટ હોતો નિી. રૂપ કે શબ્દ અિટ ધરાિતા હોય છે. પરુંત  , 

શબ્દાિટ - શબ્દોના અિોનો સરિાળો કરિાિી સુંભાષણ િઇ શકત ું નિી. કારણકે 

માત્ર શબ્દો પ્રયોજિાિી પટરસ્સ્િવતમાું તેમન ું કાયટ સમજી શકાત  ું નિી. જેમકેઃ 

‘કાગળ’, ‘ફૂિ’ – જેિા શબ્દો જ મકૂિાિી તેમનો સુંબુંધ સમજાતો નિી. ‘કાગળ 

પર ફૂિ’, ‘કાગળન ું ફૂિ’...જેિા વિવિધ પટરસ્સ્િવતજન્ય સુંયોજન શક્ય બને, 

એર્િેકે પટરસ્સ્િવતમાું તેમની ભવૂમકા – કારકત્તિની સ્પષ્ર્તા િાય તો જ સુંભાષણ 

શક્ય બને. શબ્દને તેની ભવૂમકા – કારકત્તિસચૂક પ્રત્તયય િાગે ત્તયારે એ શબ્દ ‘પદ’ 

બને છે. અન ે‘નામપદ’ તિા ‘ટિયાપદ’ વનયત રીતે રજૂ િાય ત્તયારે જ પટરસ્સ્િવત 

દશાટિી શકાય છે. આ વનયત રજૂઆત એર્િ ે‘િાક્ય’.  

આ ઉપરાુંત પદિમ, પદસુંિાદ, તેના વનયમો, િાક્યના પ્રકાર, તેના 

કારકો, કારકિમ, પ્રયોજન – િગેરે જેિી અનેક બાબતોનો સમાિેશ િાય છે. 

એર્િેકે આ શાસ્ત્ર િાક્યની આંતર – બાહ્ય રચનાનો અભ્યાસ કરે છે. 
3.2.4 અથમવવચારઃ (Semantics): 

 અિટવિચારશાસ્ત્ર ભાષાના અિટગત – આંતટરક સ્િર પનો અભ્યાસ કરે છે. 

‘અિટ’ એ ભાષકના લચિમાું રહિેો અમતૂટ વિભાિ છે. અિટવિજ્ઞાનીએ ‘અિટ’નો અિટ 

શોધિાની અને િણટિિાની કોવશશ કરી છે. પરુંત  , આ વિભાિ એર્િો અમતૂટ છે 

અને વિસ્તરેિો છે કે એને વ્યાખ્યાવયત કરી શકાતો નિી. પણ એ વિભાિ કેિી 

રીતે ઘડાય છે અિિા લચિમાું સ્સ્િર િાય છે તેની તપાસને આધારે તેને મ ખ્ય બ ે

ભાગમાું િહેંચ્યો છેઃ  

૧) કેન્દ્રિતી અિટઃ કોઇ િસ્ત   કે ખ્યાિના ગ ણ- િક્ષણ અિિા વિભાિન ે

દશાટિનારા અિટને વિભાિગત અિટ કહ ે છે. પદાિટના િણટનમાું તે કેન્દ્રસ્િાને રહ ે

છે. ૨) પટરઘિતી અિટઃ કેન્દ્રિતી અિટ ઉપરાુંત સામાજજક માન્યતા, રીત-ટરિાજ 

િગેરે જેિા સામાજજક પટરપે્રક્ષ્ય; અિગ પ્રયોગક્ષેત્ર; અન્ય ચોક્કસ શબ્દ કે 
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પટરસ્સ્િવતના સાહચયટને કારણે સધાતી વિશષેતા – આટદ બાબતોને કારણે જે 

વિશેષ અિટ પ્રાપ્ત િાય છે તેને પટરઘિતી અિટ કહ ે છે. જ દા જ દા 

ભાષાવિજ્ઞાનીઓએ ‘અિટ’ના વિવિધ પ્રકાર પાડયા છે.  

અિાટત,્ અિટવિજ્ઞાની ‘અિટ’નો અિટ, તેના પ્રકાર, શબ્દનો અિટ, િાક્યનો અિટ, 

અિટ સાિે સુંબુંવધત અન્ય (ઇરાદો, ધારણા િગેરે જેિી) બાબતો, િક્તાના લચિમાું 

રહિે અિટ, શ્રોતા દ્વારા સમજાતો અિટ – જેિી અનેક બાબતોનો અભ્યાસ કરે છે. 

અિટવિજ્ઞાન પોતે અિિા ઐવતહાવસક ભાષાવિજ્ઞાન સાિે સુંકળાઇન ે ભાષાના 

અિટગત પટરિતટનો – અિટસુંકોચ, અિટવિસ્તાર, અિોત્તકષટ, અિોપકષટ, 

અિટિૈવશષ્ર્ય – િગેરેનો અભ્યાસ કરે છે. 
3.2.5 ધ્વવનરૂપતિંઃ(Morpho-Phonetics): 

ભાષાની વિવિધ વ્યિસ્િાઓ ઘટડયાળના ચિની જેમ એકબીજા સાિ ે

સુંકળાઇન ેકાયાટસ્ન્િત િતી હોય છે. ત ેપટરસ્સ્િવતમાું કોઇ ક્ષેત્રમાું બ ે વ્યિસ્િાઓ 

એક સાિે કાયટરત હોય તેવ ું બને છે. એ સુંજોગોમાું એ બે વ્યિસ્િાઓનો અભ્યાસ 

પણ એકસાિે િતો હોય છે. 

રૂપશાસ્ત્રમાું ‘રૂપ’ સુંદભ ે વિચાર કરિામાું આિે છે, તો ધ્િવનશાસ્ત્રમાું 

‘ધ્િવન’નો અભ્યાસ કરિામાું આિે છે. પરુંત   ક્યારેક એવ ું બને છે કે કોઇ એક રૂપ 

એના પછી ઉચ્ચારાનારા રૂપનાું પ્રિમ ધ્િવનિી અસર પામે. કારણકે, પાઇકના 

વસદ્ધાુંત અન સાર ‘ધ્િવનઓ તેમના પટરસર – આજ બાજ  ઉચ્ચારાતા ધ્િવનઓ – 

દ્વારા બદિાિાન ું િિણ ધરાિે છે’. કોઇ એક ધ્િવન તેને અન સરતા રૂપના પ્રિમ 

ધ્િવન દ્વારા પટરિતટન પામતો હોય. જેમકે, ‘જગત’ એવ ું રૂપ ‘ગ ર ’ એિા રૂપ દ્વારા 

અન સરાય ત્તયારે ‘ગ ર ’ના પ્રિમ ધ્િવન ‘ગ’ ધ્િવનની ઘોષત્તિની િાક્ષલણકતાિી  

‘જગત’ રૂપનો છેલ્િો ધ્િવન ‘ત’ અસર પામતા ‘દ’માું પટરિતટન પામે છે. અને 

તેિી ‘જગત’ રૂપન ું ‘જગદ્’ તરીકે પટરિતટન િાય છે. તેિી ‘જગતગ ર ’ એિી 

રચના ન િતાું ‘જગદ્ગુર ’ રચના િાય છે. 

 જગત + ગ ર  = જગદ્ગુર    

આ પ્રકારના અભ્યાસ મારે્ ધ્િવનશાસ્ત્ર અને રૂપશાસ્ત્ર- બન્નેના વસદ્ધાુંતોનો 

અભ્યાસ જર રી બને છે. તેિી આ શાખાને ‘ધ્િવનરૂપતુંત્ર’ કહ ેછે. ‘સુંવધ’નો અભ્યાસ 

આ શાખા અન્િયે િાય છે. 
3.2.6 ભાષાવવજ્ઞાન અને અન્ય વવદ્યાશાખાઓન  સબંધંઃ 
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ભાષા દ્વારા મન ષ્ય અિગમન સાધે છે. તેિી ભાષા મન ષ્યના મન, 

વ્યસ્ક્તત્તિ, ક ટ ુંબ, સમાજ આટદ બાબતો સાિે સુંકળાય છે. તેિી મન, િતટન, 

સમાજ િગેરેનો અભ્યાસ કરતી વિવિધ વિદ્યાશાખાના અભ્યાસમાું ભાષાનો 

અભ્યાસ મદદરૂપ બની રહ ે છે. પટરણામે મનનો અભ્યાસ કરતી વિદ્યાશાખા 

મનોવિજ્ઞાન અને ભાષાવિજ્ઞાન - બને્નના વસદ્ધાુંતોને આધારે અભ્યાસ કરતી અિગ 

વિદ્યાશાખા એર્િ ેમનોભાષાવિજ્ઞાન. એ જ રીતે સમાજશાસ્ત્ર અન ેભાષાવિજ્ઞાનના 

વસદ્ધાુંતોનો સુ્ં  ક્ત આધાર િઈને અભ્યાસ કરતી વિદ્યાશાખા એર્િે સામાજજક-

ભાષાવિજ્ઞાન. 

આ ઉપરાુંત અન્ય જ્ઞાનની શાખાઓ પણ ભાષાવિજ્ઞાન સાિે પરસ્પર પરૂક 

સુંબુંધે જોડાઈને અભ્યાસમાું મદદરૂપ િાય છે. જેમકે, ગલણત અને ભાષાવિજ્ઞાન, 

કોમ્પ્્ ર્ર અને ભાષાવિજ્ઞાન િગેરે. આને કારણે મેિેમેટર્કિ લિિંસ્ગ્િસ્ર્ીક્સ 

(ગાલણવતક ભાષાવિજ્ઞાન), કોમ્્ રે્શનિ લિિંસ્ગ્િસ્ર્ીક્સ િગેરે જેિી વિદ્યાશાખાઓ 

અસ્સ્તત્તિમાું આિી છે. 

આમ, બીજી શાખાઓની વિચારણા અને ભાષાના સુંશોધનનો સમન્િય 

સધાતા ભાષાવિજ્ઞાનની અનેક નિી શાખાઓ ઉદ્ભિી છે. અહીં ભાષાવિજ્ઞાન સીધા 

ઉપયોગ સાિે સુંકળાયેલ ું હોિાિી તેને એપ્િાઈડ લિિંસ્ગ્િસ્ર્ીક્સ કહ ે છે. સામાજજક 

ભાષાવિજ્ઞાન, મનોભાષાવિજ્ઞાન, શૈિીવિજ્ઞાન, શબ્દકોશવિજ્ઞાન, કોમ્પ્્ રે્શનિ 

લિિંસ્ગ્િસ્ર્ીક્સ, ગાલણવતક ભાષાવિજ્ઞાન, ન્્રૂોલિિંસ્ગ્િસ્ર્ીક્સ િગેરે એપ્િાઈડ 

લિિંસ્ગ્િસ્ર્ીક્સની શાખાઓ છે.  

3.3 ગજુરાતી ભાષાવવજ્ઞાનના સૈદ્ાવંતક અભ્યાસમા ંભાષાવવજ્ઞાનીઓનુ ં

     પ્રદાનઃ 

 ભાષાવિજ્ઞાનની ઉપરોક્ત વિવિધ શાખાઓ અન ે આંતરશાખાઓના 

વસદ્ધાુંતોને આધારે વિવિધ ભાષાવિજ્ઞાનીઓએ ગ જરાતી ભાષાનો અભ્યાસ કયો. 

જેમાું ડો.ર્નટર, ડો.ર્ી.એન.દિે, ડો.પ્રબોધ પુંટડત, ડો. ભારતી મોદી, ડો. યોગેન્દ્ર 

વ્યાસ, ડો. શાુંવતિાિ આચાયટ,  ડો. જ્યોર્જ કાદોના, ડો.પ્રભાશુંકર તેરૈયા,  ડો. પી. 

જે. વમસ્ત્રી, ડો. ઊવમિ દેસાઈ, ડો.અરવિિંદ ભાુંડારી િગેરે જેિા ભાષાવિજ્ઞાનીઓનો 

સમાિેશ િાય છે. ડો. કે.બી.વ્યાસ, મનસ ખિાિ ઝિેરી, જયુંત કોઠારી િગેરે જેિા 

વિદ્વાનોએ ભાષાવિજ્ઞાનની જટર્િ ચચાટઓને વિદ્યાિીગમ્ય બનાિી, એક સામાન્ય 

ભાષક સમજી શકે તેિી સરળતાિી રજૂ કરી. 
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આ વિદ્વાનોએ ગ જરાતી ભાષાનો અભ્યાસ કેિી રીતે કયો, તેમણ ે

સુંશોધનાત્તમક કાયટ કઈ રીતે ક્ ું, ગ જરાતી ભાષા-અભ્યાસમાું તેમન ું વિશેષ પ્રદાન 

શ ું – તે અંગે વિગતે જાણીએ. 
3.3.1  ડ .આર. એલ. ટનમરઃ 

ગ જરાતી ભાષાના ઐવતહાવસક અધ્યયન અને ભાષાવિજ્ઞાનના વસદ્ધાુંતોને 

આધારે િતા અધ્યયનનો સમન્િય સધાયો ડો. આર.એિ.ર્નટર દ્વારા. બનારસ 

્ વનિવસિર્ીમાું ‘ઈસન્ડયન લિિંસ્ગ્િસ્ર્ીક્સ’ના પ્રોફેસર તરીકે ફરજ બજાિતા ડો.ર્નટરે 

ગ જરાતી ધ્િવનપટરિતટનની પ્રટિયાને ભાષાવ્યિસ્િાના પટરિતટન સાિે સાુંકળી, જે 

ભાષાવિજ્ઞાનીઓને મતે તેમન ું મહત્તત્તિન ું પ્રદાન છે. તેમણે ૧૯૧૫માું ‘ધી રોયિ 

એવશયાટર્ક સોસાયર્ી’ના અંકમાું ‘Indo-Aryan Nasals in Gujarati’માું ગ જરાતી 

નાવસક્ય ધ્િવનઓની, તિા ‘The E and O vowels in Gujarati’માું વિવિૃ સ્િરની  

ચચાટ કરી છે. ૧૯૨૧માું પ્રકાવશત િયેલ ું પેપર ‘Gujarati phonology’ તેમન ું 

કીવતિદા કાયટ ગણાય છે. આ ઉપરાુંત તેમણે કરેિો ‘ગ જરાતી સ્િરભાર’નો અભ્યાસ 

પણ મહત્તત્તિનો છે. 
3.3.2 ડ . આલ્રેડ માસ્ટરઃ 

પ્રત્તયક્ષ રીતે ગ જરાતી ભાષાવિજ્ઞાનમાું મહત્તત્તિન ું પ્રદાન કરનાર ડો. ર્નટરન ું 

પરોક્ષ પ્રદાન એર્િે ડો. ર્ી.એન.દિે તિા ડો. પ્રબોધ પુંટડત જેિા મેધાિી 

સુંશોધકોને માગટદશટન. આ માગટદશટન આપિામાું ડો.ર્નટરને િુંડનની ઑટરએન્ર્િ 

સ્કિૂના ડો. આલ્ફે્રડ માસ્ર્રની સહાય મળી. ડો. આલ્ફે્રડ ે ક્ષેત્રકાયટ કરી, સામગ્રી 

મેળિીને તેને આધારે ‘ગ જરાતી ભાષાના પ્રયત્તનતત્તત્તિ’ (stress accent) પર 

સુંશોધન ક્ ું. એ ઉપરાુંત તેમણે ગ જરાતી-મરાઠીમાું રહિેા દ્રાવિડી તત્તત્તિોની ચચાટ 

કરી છે. 
3.3.3 ડ . ટી.એન.દવેઃ 

ડો.ર્ી.એન.દિેએ ડો.ર્નટર પાસે નન્નસટૂર કૃત ‘ઉપદેશમાિા બાિાિબોધ’ન ે

આધારે ‘A study of the Gujarati language of the sixteenth century’ –ન ું 

સુંશોધન ક્ ું, જે અિાટચીન ઐવતહાવસક પદ્ધવતએ જૂની ગ જરાતીના વ્યાકરણન ું 

પિૃક્કરણ િયેલ ું પ્રિમ કાયટ છે. તેમણે રા.બ. કમળાશુંકર વત્રિેદી 

વ્યાખ્યાનમાળામાું  આપિેા ‘ગ જરાતી સ્િરમાળા’ પરનાું વ્યાખ્યાનો ૧૯૩૩માું 

‘ગ જરાતી િણટવ્યિસ્િા’ રૂપ ેપ્રકાવશત િયાું. તમેની પાસેિી ‘સ્િરોની શ્રાવ્યતા’ની 

સૌ પ્રિમ ચચાટ મળે છે. તેમની ‘અન નાવસકતાના હ્રાસ’ વિશેની ચચાટ પણ 
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નોંધપાત્ર છે. ૧૯૪૪માું પ્રકાવશત ‘Linguistic survey of the Border-lands of 

Gujarat’ એ ગ જરાત રીસચટ સોસાયર્ીના ઉપિમે તેમણે કરેલ ું ગ જરાતના 

સીમાિતી પ્રદેશોની બોિીઓન ું સિકે્ષણ છે. તો ૧૮૪૮માું પ્રકાવશત િયેલ ું 

‘ગ જરાતી ભાષાન ું સીમાુંકન’ Geographical Linguistics - ભૌગોલિક 

ભાષાવિજ્ઞાનની દૃસષ્ર્એ િયેલ ું કાયટ છે. ‘The language of Gujarat’ (અન . 

મીનાક્ષી પરે્િઃ ‘ગ જરાતની ભાષા’) (૧૯૬૪)માું તેમણે પાશ્ચાત્તય ધ્િવનવિજ્ઞાનની 

દૃસષ્ર્એ ગ જરાતી સ્િરોની ચચાટ કરી છે.  
3.3.4 ડ . હટરવલ્લભ ભાયાણીઃ 

હટરિલ્િભ ભાયાણીન ું મહદુંશે પ્રદાન ત  િનાત્તમક – ઐવતહાવસક 

ભાષાવિજ્ઞાન ક્ષેતે્ર રહ્ ું છે. તે ઉપરાુંત તેમણ ે‘િોડોક વ્યાકરણવિચાર’ (૧૯૬૯)માું 

ગ જરાતી વ્યાકરણના કેર્િાક મ દ્દાઓ અને વિષયો પરત્તિે ઘણી સામગ્રી પરૂી પાડી 

છે. તેમણે પ્રસ્તાિના ‘બ ેબોિ’ જોતાું તેમના અભ્યાસનો ઉદે્દશ સ્પષ્ર્ િાય છે કે 

‘જ દી જ દી પ્રકૃવત ધરાિતી ભાષાઓના વિશ્િેષણ પરિી તારિેિાું ‘ખાનાુંઓ’ની 

ભેળસેળ કરીને તેમાું ગ જરાતી સામગ્રી ઢાળિાન ું કરતાું અનેકવિધ અસુંગવત, 

ગ ૂુંચિાડા અને ભ્રમો ઊભા િયા... ઉદાહરણઃ (1) એક તરફ બે ત્રણ સુંસ્કૃત 

વ્યાકરણનો ‘કૃદુંત’ (‘કૃત)્ પ્રત્તયય જેને અંતે છે તેવ ું રૂપ)નો ખ્યાિ, બીજી તરફ 

અંગ્રેજી વ્યાકરણનો િેટર્ન વ્યાકરણમાુંિી િીધેિો ‘પાટર્િવસપિ’નો ખ્યાિ અન ે

ત્રીજી તરફ ગ જરાતીના ‘કરતો’, ‘ક્ ું’, ‘કરેિ-લ ું’, ‘કરી’, ‘કરવ ું’, ‘કરનાર’ જેિાું 

રૂપો...’ આ સુંદભે તેમણ ે આખ્યાવતક રૂપોન ું િગીકરણ; કમટલણ, અત ૃટક અને 

‘આત્તમનેપદી’ રચનાઓ; ‘મારે’, ‘અમારે’, ‘તારે’, ‘તમારે’નાું પ્રયોગક્ષેત્ર... આટદ 

મ દ્દાઓની ચચાટ કરી છે.  
3.3.5 ડ .પ્રબ ધ પટંડતઃ 

ડો. પ્રબોધ પુંટડતે ડો. ર્નટર પાસે ‘A study of Gujarati language in 

reference of Tarunprabha’s  ‘SHADAVASHYAK BALAVBODH’ પર સુંશોધન 

ક્ ું. એમાું પ્રાચીન ગ જરાતી ભાષાન ું ઐવતહાવસક વનરૂપણ અને વિશ્િેષણ ઉપરાુંત 

ભારતીય-આયટ ભાષાઓ સાિે ગ જરાતીને સાુંકળી િેતો શબ્દકોશ – આ 

સુંશોધનની વિશેષતા છે. ‘પ્રાકૃત ભાષા’ (૧૯૫૪)માું તેમણ ે પ્રાકૃત ભાષાના 

સ્િરૂપની ચચાટ કરી છે. તો ‘Indo-Aryan Sibilants in Gujarati’(૧૯૫૪), 

‘Historical Phonology of Gujarati Vowels’(૧૯૬૧)માું ગ જરાતી ભાષાના 

ધ્િવનઓના ઐવતહાવસક વિકાસની ચચાટ જોિા મળે છે.  ૧૯૫૨માું તેમણે ‘Notes 
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on the Bhili Dialects of North and East Sabarkantha’માું તેમણે તત્તપ્રદેશની 

બોિીઓન ું સ્િરૂપદશટન કરાવ્્ ું છે. ત્તયાર બાદ ‘ચરોતર દશટન’ (૧૯૫૪)માું 

ચરોતરી બોિીની ચચાટ કરી છે. 

ભાષાની સમજ, ધ્િવનઘર્ક અને ધ્િવનવનમાટણની સમજ, ધ્િવનપટરિતટન 

અને બોિીઓની સમજ ખબૂ ચોકસાઈપિૂટક, િૈજ્ઞાવનક રીતે ગ જરાતીમાું પ્રિમિાર 

રજૂ કરિાનો યશ પ્રબોધ પુંટડતના પ સ્તક ‘ગ જરાતી ભાષાન ું ધ્િવનસ્િરૂપ અને 

ધ્િવનપટરિતટન’(૧૯૬૬)ને મળયો છે. ગ જરાતી ભાષાની ધ્િવનચચાટમાું મમટર સ્િર, 

ય-િ ઉપરાુંત ‘હ’ની અધટસ્િર તરીકેની ચચાટ િગેરે તેમની મૌલિક વિચારણા છે. 

તેમણે ધ્િવનપટરિતટનોન ે વ્યાકરણી પટરિતટન સાિ ે સાુંકળયાું છે, જે તેમન ું નવ ું 

પ્રસ્િાન છે. 

સુંરચનાિાદ પછી ચોમ્સ્કીના રાન્સફરમેશન – જનરેર્ીિ જેિા જે નિા 

અલભગમો આવ્યા, તેનાું િૈજ્ઞાવનક પાસાુંઓની ચચાટ, અને ગ જરાતી ભાષાના 

અભ્યાસ સુંદભે તેની િૈજ્ઞાવનક તપાસ ‘ભાષાવિજ્ઞાનના અિાટચીન અલભગમો’ 

(૧૯૭૩) તિા ‘વ્યાકરણઃ અિટ અન ે આકાર’ (૧૯૭૮)માું જોિા મળે છે. આ 

ઉપરાુંત, ‘ગ જરાતી સાટહત્તયનો ઇવતહાસ –ગ્રુંિ-૧’ (૧૯૭૩)માું ‘ગ જરાતી ભાષાનાું 

વિધાયક પટરબળો’ની માવમિક ચચાટ કરી છે. 

ભારત બહ ભાષી દેશ છે. આપણી ભાષાની વિવિધતા, બહ ભાવષતા – 

દ્વભૈાવષકતા અને તેની ભાષાવશક્ષણ ઉપરના પ્રબોધ પુંટડતના સુંશોધનાત્તમક અન ે
િૈજ્ઞાવનક વિચારોન ું સુંપાદન ૧૯૭3માું  Language in Plural Society (અન.ુ 

પચરંગી સમાજમા ંભાષા – 1983) માું કરિામાું આવ્્ ું છે. 

ગ જરાતી ભાષાના ‘મમટર સ્િરો’ વિશેન ું મૌલિક સુંશોધન તેમન ું ગ જરાતી 

ભાષાવિજ્ઞાન ક્ષેતે્ર અમલૂ્ય પ્રદાન છે. 
3.3.6 ડ . શાવંતલાલ આચાયમઃ 

૧૯૬૦માું શાુંવતભાઈ આચાયટએ તેમના સુંશોધન કાયટ ‘હાિારી બોિી (એક 

ભાષાિૈજ્ઞાવનક અધ્યયન)’માું હાિાર પ્રદેશ અન ેહાિારી િાક્-સ્િરૂપની ઐવતહાવસક 

ભવૂમકા જણાિીને હાિારી બોિીના વિભાજ્ય ધ્િવનઘર્કોન ું વિગતે વિિરણ ક્ ું છે. 

કચ્છી બોિી પર કામ કરતાું તેમણે ‘સૅગમેન્ર્િ ફોનીમ્સ ઑિ કચ્છી’ (૧૯૬૬)માું 

િૈજ્ઞાવનક અલભગમિી તારિેિા કચ્છી ધ્િવનઘર્કોની યાદી આપી છે, ‘કચ્છી ગદ્ય 

(િોકકિાઓ) અન ે તેમન ું ભાષાિૈજ્ઞાવનક અધ્યયન’ (૧૯૮૯)ના સુંપાદન 

પાછળનો ઉદે્દશ િોકકિાને આધારે કચ્છી વ્યાકરણન ું પ્રાિવમક પિૃક્કરણ રજૂ 
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કરિાનો હતો. ‘ગ જરાતી ભીિી િાતચીત’ (૧૯૬૭) તત્તત્તિતઃ િાક્યકોશ છે. ‘ઉિર 

ગ જરાતની ભાષાઃ સિેક્ષણ અન ે અભ્યાસ’(૨૦૦૧)માું તેમણ ે ઉિર ગ જરાતની 

ભાષાનો વિગત ે અભ્યાસ કયો છે. ‘સીદી-કચ્છી િાતાટઓ‘(1988)માું તેમણ ે

જામનગર નજીકના બેડીના સીદીઓની – નેગ્રીર્ો ભાષાજૂિની ત્રણ સીદી 

િાતાટઓન ું ભાષાપિૃક્કરણ સટહત સુંપાદન ક્ ું છે. ‘અમ ે બોિીઓ છીએ’ 

(૨૦૦૯)માું કચ્છી બોિીની વિવિધ જ્ઞાવતઓની તિા સૌરાષ્રી, ઉિર ગ જરાતી 

તિા આટદિાસી પ્રદેશના વિવિધ વિસ્તારોની  બોિીઓની ભાષાસામગ્રીન ું સુંપાદન 

છે. 

વિવિધ બોિીઓના અભ્યાસ મારે્ શાસ્ન્તભાઈએ જે ક્ષેત્રકાયટ ક્ ું તે સમયે 

તેમને બોિીવિજ્ઞાન સુંદભ ે કેર્િાક સુંક િ પ્રશ્નોનો સામનો કરિો પડયો. તેમણ ે

ક્ષેત્રકાયટની પસુંદગીિી માુંડીને ભાષક-વિશેષ સાિનેી કાયટરીવત, ધ્િવનમ દ્રણ, 

લિપ્યુંતર, કામયાબ ધ્િવનની તારિણી િગેરે જેિા બોિીિખેન સુંદભ ે સજાટતા 

અનેક સમસ્યારૂપ પ્રશ્નોન ું ‘બોિીવિજ્ઞાનઃ કેર્િાક પ્રશ્નો’(૧૯૮૪) માું ઝીણિર્િી 

વનરૂપણ ક્ ું છે. બોિીક્ષતેે્ર તેમન ું પ્રદાન મહત્તત્તિન ું િખેાય છે. 
3.3.7. ડ .પ્રભાશકંર તેરૈયાઃ 

‘ગ જરાતી ભાષાના દ્ધદ્વર ક્ત પ્રયોગો’ (૧૯૬૪)માું ડો. પ્રભાશુંકર તેરૈયાએ 

િગભગ 1300 દ્ધદ્વર ક્તપ્રયોગોન ું િગીકરણ ક્ ું છે. ગ જરાતી ભાષાના અભ્યાસમાું 

હાિમાું પણ રિાન કારી શબ્દો, દ્ધદ્વર ક્તપ્રયોગો અને સમાસ િચ્ચે ગ ૂુંચિણ પ્રિતે 

છે, ત્તયારે 1964માું આ શોધવનબુંધમાું દ્ધદ્વર ક્તપ્રયોગનાું િક્ષણો તારિી આપીને 

વિગતે ચચાટ કરીને દ્ધદ્વર ક્ત પ્રયોગોન ું િગીકરણ ક્ ું છે. કોઈ પણ ભારતીય 

ભાષામાું આ પ્રકારન ું દ્ધદ્વર ક્ત તત્તત્તિન ું કદાચ પહલે ું સવિસ્તર િણટન અને વિશ્િેષણ 

છે. 
3.3.8 ડ . ભારતી મ દીઃ 

ડો. ભારતી મોદીએ ‘પવશ્ચમમાું વ્યાકરણ મીમાુંસાઃ ચોમ્સ્કીયન ્ ગ’ 

(૧૯૭૯)માું ભાષાવિજ્ઞાનના નિા વસદ્ધાુંતો આપી પવશ્ચમના અભ્યાસમાું િાુંવતકારી 

પટરિતટનો, ચોમ્સ્કીના વસદ્ધાુંતો ઉપરાુંત વિવિધ સૈદ્ધાુંવતક વિભાિનાઓ રજૂ કરી છે. 

સુંશોધનગ્રુંિ ‘સમ ઈશ્્ ઝ ઈન ધ ફૉનોિોજી ઑફ ગ જરાત’માું તેમણે ગ જરાતી 

ધ્િવનવ્યિસ્િા સુંદભ ે ધ્િવનકરણના પ્રકારો, સુંઘષીકરણ અન ેનાવસક્યકરણ જેિા 

વિવિધ વિષયોનો અભ્યાસ કયો છે. તેમણે ગ જરાતી – અંગ્રેજી ભાષામાું વિવિધ 
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િેખો દ્વારા ગ જરાતી ધ્િવનતુંત્ર ઉપરાુંત સૈદ્ધાુંવતક ધ્િવનશાસ્ત્ર તિા તેના અમેટરકા – 

્ રોપમાું િયેિા વિકાસ વિશે ચચાટ કરી છે. 

તેમણે ‘રીિીંકીંગ ઓફ મમટર’, ‘‘હ’ ઈન એસ્ન્સઅન્ર્ ઈસન્ડઅન ફોનેર્ીક 

રીર્ાઈઝીસ એન્ડ ફોનેર્ીક્સ ઓફ મમટર’, ‘િેરેંગિ ડાયમેન્શન ઈન ગ જરાતી 

ફોનોિોજી’, ‘એક સ્ર્ીક સ્ર્ડી ઓફ મમટર એન્ડ ર્ાઈર્ ફોનેશન ઈન ગ જરાતી 

ડાયિેક્્સ’ િગેરે િખેોમાું ‘મમટરત્તિ’ વિશે; ‘િોઈસ ક્િોલિર્ી એન્ડ મોલ્ડીંગ ઓફ 

ફોનોિોજી’ િગેરે િેખોમાું ‘ઘોષત્તિ’; ‘નેઝિ ઈફેસમેન્ર્, નેઝિાઈઝેશન એન્ડ 

ડીનેઝિાઈઝેશન ઈન ગ જરાતીઃ એવિડન્સ ફોર િાઈિ સાઉન્ડ ચેઈન્જીસ’ િગેરે 

િેખોમાું ‘નાવસક્યકરણ’ની િાક્ષલણકતાની ચચાટ કરી છે. ‘ભાષાવિમશટ’માું તેમણ ે

‘ભાવષક ધ્િવનવિજ્ઞાનનો વિકાસ’, ‘સવપર અને બ્લમૂટફલ્ડ અન સાર ધ્િવનઘર્કનો 

વિભાિ’, ત્રણ િેખોની િખેમાળા ‘બ્લમૂટફલ્ડ પછીના િીસ િષટ’, ‘્ રોપમાું 

ધ્િવનઘર્ક-૧’ િગેરે િેખોમાું ધ્િવનઘર્કના વિભાિ અને અમેટરકા – ્ રોપમાું 

તેના વિકાસની ચચાટ કરી છે. આ િેખોમાું તેમણે મહત્તત્તિના ભાષાવિજ્ઞાનીઓના 

વસદ્ધાુંતો તિા ચચાટ – વિચારણાની નોંધ િીધી છે. 
3.3.9 ડ . ય ગેન્ર વ્યાસઃ 

૧૯૬૭માું ‘અ લિિંસ્ગ્િસસ્ર્ક સ્ર્ડી ઑફ ભીિી ડાયિેક્્સ (અ ટડસસ્િસપ્ર્િ 

સ્ર્ડી ઑફ સેન્રિ એન્ડ નોિટ ભીિી)’ પર પીએચ.ડી.ની ઉપાવધ મેળિનાર 

ડો.યોગેન્દ્ર વ્યાસ ગ જરાતી ભાષાવિજ્ઞાનના મહત્તત્તિના સીમાલચહ્ન બની રહ્યા છે. 

તેમણે ૧૯૮૧માું ‘ઈંલગ્િશ િડ્ટઝ ઈન ગ જરાતી – ધેર ટફ્રક્િન્સી એન્ડ 

સ્ર્ાઈલિસ્ર્ીક ્ સેજીસ’ શીષટકિી સુંશોધનકાયટ ક્ ું હત  ું. ‘ભાષા અને તેન ું ભૌવતક 

સ્િરૂપ’(૧૯૬૬)માું ભાષાના ‘ધ્િવન’નો વિગત ે અભ્યાસ કરિામાું આવ્યો છે. તો 

‘સામાજજક ભાષાવિજ્ઞાનઃ Socio-Linguistics’ (૧૯૮૩)માું ‘સામાજજક -

ભાષાવિજ્ઞાન’નો સદૈ્ધાુંવતક અભ્યાસ કરી સમાજના સુંદભટમાું ભાષાનાું મલૂ્ય અને 

ઉપયોલગતા સોદાહરણ વનરૂપ્યાું છે. બોિીઓના િૈજ્ઞાવનક અભ્યાસની દૃસષ્ર્એ અને 

કાયટપદ્ધવતને િગત ું મહત્તત્તિન ું કહી શકાય તેિા પ સ્તક ‘બોિીવિજ્ઞાન અન ે

ગ જરાતની બોિીઓ’ (૧૯૭૩)માું બોિી અંગેના કેર્િાક વિભાિોની સૈદ્ધાુંવતક ચચાટ 

કરીને ગ જરાતી બોિીઓની ભાષાસામગ્રી અંગ ેતેમણ ેચચાટ કરી છે.  

‘ભાષા’, ‘ભાષાઃ માનિ સુંસ્કૃવતની સાિી’ જેિા ભાષાને િગતા િખેો; 

‘ભાષાવિજ્ઞાન અને સાટહત્તય’, ‘ભાષાવિજ્ઞાન અન ે સાટહત્તયવિિેચન’ જેિા 

ભાષાવિજ્ઞાન અને સાટહત્તયને સાુંકળતા િખેો; ‘િસુંતવિજય’ કે ‘િળામણાું’ જેિી 
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પદ્ય-ગદ્ય કૃવતઓનો શૈિીવિજ્ઞાનની દૃસષ્ર્એ આસ્િાદ કે વનરજ ુંન ભગત જેિા 

કવિની કાવ્યશૈિીનો ભાષાિૈજ્ઞાવનક  દૃસષ્ર્િી કરેિો અભ્યાસ અને કે.હ.ધ્ર િ, 

રમણભાઈ કે કમળાશુંકર વત્રિેદી જેિા ભાષાશાસ્ત્રીઓના કાયટની વિશદ નોંધ િેતા 

િેખોન ું ‘ભાષા, સમાજ અને સાટહત્તય’(૧૯૭૪)માું સુંપાદન કરિામાું આવ્્ ું છે.  

સુંસ્કૃત પરુંપરા અન સાર ગ જરાતી વ્યાકરણ રચિાની પરુંપરાિી ઉફરા 

ચાિીને તેમણે ‘ગ જરાતી ભાષાન ું વ્યાકરણ’(૧૯૭૭)માું ગ જરાતી ભાષાના 

ધ્િવનઓ, રૂપ અન ેરચના (પ્રત્તયય, સુંવધ, સમાસ), િાક્યન ું સ્િરૂપ, તેના પ્રકારો 

તેમજ ગ જરાતી ભાષાના ભાષાકીય ઘર્કોની વ્યિસ્િાના વનયમો િૈજ્ઞાવનક 

અલભગમિી સરળ રીતે વનરૂપ્યા છે. તેમણ ે ‘ભાષાવિજ્ઞાન અને ભાષાકૌશલ્યોન ું 

વશક્ષણ (૧૯૭૯)’માું િાક્-કૌશિ, િેખનકૌશિ, શ્રિણકૌશિ, િાચનકૌશિ -ની 

વશક્ષણસુંબુંધી સદૈ્ધાુંવતક ચચાટ કરી છે. ત્તયાર બાદ પણ ‘િાક્-કૌશિ’(૧૯૮૮), 

‘િાચનકૌશિ’ (૧૯૮૮) જેિી પ સ્સ્તકાઓ દ્વારા આ કૌશલ્યોની િધ  વિગતે ચચાટ 

કરી છે. 

તેમણે ‘શબ્દાિટચચાટ’(૨૦૦૨)માું નજીકના જણાતા, ‘આમુંત્રણ – વનમુંત્રણ’ 

જેિા સમાનાિી શબ્દો િચ્ચે રહિેા આંવશક ભેદને િપરાશને આધારે રજૂ કયાટ છે. 

‘કોશરચના અને જોડણી’ (૧૯૯૯)માું જોડણી વિશેનાું પ્રકરણોમાું તેમણ ેજોડણીના 

વનયમો ઘડિામાું િજૈ્ઞાવનક અલભગમ - ઉચ્ચારણશાસ્ત્ર આટદના જ્ઞાન ઉપરાુંત 

ભાષકના િિણને પણ મહત્તત્તિ આપ્્ ું છે. આ ઉપરાુંત, ‘કવિતાની ભાષા’ 

(૧૯૭૫), ‘‘ડીમિાઈર્’માું ભાષાકિા’ (૧૯૮૧) ઉપરાુંત, ‘સાટહત્તયાસ્િાદ મેં ભાષા-

વિિરણ કા મહત્તત્તિ (૧૯૮૯૯) પાઠભાષાવિજ્ઞાન તિા સાટહત્તયઃ કામાયની કે વિશેષ 

સુંદભટ મેં (૧૯૯૧)’ િગેરે જેિા શૈિીવિજ્ઞાનની દૃસષ્ર્એ  આસ્િાદિેખ આપ્યા છે. 
3.3.10 ડ . ઊવમિ દેસાઈઃ 

ઊવમિ દેસાઈએ તેમના સુંશોધન ગ્રુંિ ‘ગ જરાતી ભષાના અંગસાધક 

પ્રત્તયયો’ (૧૯૭૨)માું પિૂટપ્રત્તયય – પરપ્રત્તયયમાું નાવમક, આખ્યાવતક, 

અંગવિસ્તારક અને લિગુંિાચક પ્રત્તયયોની ચચાટ કરી છે. ‘વ્યાકરણવિમશટ’ 

(૧૯૯૨)ના ત્રણ ખુંડમાું તમેણે ધ્િવનશાસ્ત્ર, રૂપશાસ્ત્ર અને િાક્યવિન્યાસશાસ્ત્રની 

વિગતે ચચાટ કરી છે, જેમાું ત્રીજા ખુંડમાું ‘કારક’ની સૈદ્ધાુંવતક વિગતો આપીને કારક 

અને કારકલચહ્નની વિગતે રજૂઆત કરીને િાક્યન ું સ્િરૂપ અને તેના પ્રકારો િણટવ્યા 

છે. 
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‘ભાષાશાસ્ત્રની કેડીએ’ (૨૦૦૧) પાુંચ ભાગમાું િહેંચાયેલ ું સુંપાદન છે. 

પહિેા ભાગમાું ‘ભાષા’ વિષયક સૈદ્ધા્ ુંવતક વિચારણા છે, બીજા ભાગમાું 

ભાષાશાસ્ત્રના કેર્િાક વસદ્ધાુંતોને આધારે ગ જરાતી ભાષાનો અભ્યાસ તિા અન્ય 

ભાષાશાસ્ત્રીઓ દ્વારા િયેિા ગ જરાતી ભાષાઅભ્યાસન ું વિહુંગાિિોકન કરતા 

િેખોનો સમાિેશ િાય છે. ત્રીજા ખુંડમાું ‘શબ્દકોશવિજ્ઞાન’ અને ચોિા ખુંડમાું 

‘અન પ્ર્ ક્ત ભાષાશાસ્ત્ર’ (Applied linguistics) વિશેના વિવિધ િખેો છે. પાુંચમા 

ખુંડમાું ડો. સ નીવતક માર ચરે્જી, ડો.પ્રબોધ પુંટડત જેિા વિદ્વાન ભાષાશાસ્ત્રીઓના 

પ્રદાનને મિૂિતા િેખો છે. ‘ભાષાન ષુંગ’ (૨૦૦૩)માું પણ છેલ્િા ત્રણ દાયકા 

દરમ્યાન કરેિાું ગ્રુંિાિિોકનો, વ્યાખ્યાનો, િાતાટિાપ િગેરે વનવમિે તૈયાર િયેિા 

સ્િાધ્યાય સુંગ્રટહત છે. આ િેખો ત્રણ ખુંડમાું વિભાજજત છે. પ્રિમ ખુંડમાું પ્રબોધ 

પુંટડત, હટરલ્િભ ભાયાણી, શાુંવતભાઈ આચાયટ, યોગેન્દ્ર વ્યાસ, અરવિિંદ ભાુંડારી, 

ગોકળભાઈ પરે્િનાું પ સ્તક-અિિોકનન ું સુંપાદન કરિામાું આવ્્ ું છે. ‘રૂપશાસ્ત્રઃ 

એક પટરચય’ (૨૦૦૭)માું ‘રૂપશાસ્ત્ર’ મોફોિોજી-ની સૈદ્ધાુંવતક ચચાટ કરિામાું આિી 

છે. તેમણે ‘રૂપશાસ્ત્ર’ની વિભાિના સ્પષ્ર્ કરીને  રૂપઘર્ક, તેને ઓળખિાના 

વસદ્ધાુંતો અને રૂપઘર્કના પ્રકાર િણટવ્યા છે તિા રૂપોને કઈ વ્યાકરણી કોર્ીઓમાું કે 

રૂપિગોમાું િહેંચી શકાય છે તે જણાવ્્ ું છે. 

આ ઉપરાુંત ઊવમિ દેસાઈ પાસેિી ‘રીકોિ િોકેબ િરી - ગ જરાતી’ 

(૧૯૭૦), પટરચયપ સ્સ્તકા-૭૬ ‘ભાષાશાસ્ત્ર શ ું છે?’, ‘સિે ઓફ િોકેબ િરી ઓફ ધ 

સ્ટ ડન્્સ ઓફ સ્ર્ાન્ડડટ-૧ ઓફ મ્્ વનવસપિ સ્કલૂ્સ ઓફ બોમ્બે’ (૧૯૮૦-૮૧), 

‘ગ જરાતી ભાષા અને વ્યાકરણનો ઇવતહાસ’ (૧૯૮૫), ‘ગ જરાતી ભાષાનો િઘ  

વ્્ ત્તપવિ કોશ’ (અન્ય સાિ,ે૧૯૯૪), ‘સ્મવૃતસુંલચત શબ્દભુંડોળ’ (૨૦૦૧) ‘ચાિો, 

ગ જરાતી ભાષા િખતા શીખીએ’(૨૦૦૧), ‘િેર્ અસ િનટ ટ  રાઈર્ ગ જરાતી’ 

(૨૦૦૧) પ સ્તકો મળયાું છે.  

‘રીકોિ િોકેબ િરી ઓફ ટહન્દ સ્તાની િેન્ગિેજ’, ‘બેલઝક િોકેબ િરી ઓફ 

ટહન્દ સ્તાની’ તેમનાું અપ્રકાવશત કાયો છે. 

મૌલિક િખેન ઉપરાુંત એમણે પ્રબોધ પુંટડતના પ સ્તકનો ગ જરાતી 

અન િાદ ‘પ્રાકૃત ભાષા’ (૧૯૯૬) પણ આપ્યો છે. 

 
3.3.11 ડ . દયાશકંર જ શીઃ 
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 ડો. દયાશુંકર જોશીના વિવિધ અભ્યાસો વિવિધ સુંશોધનિેખો રૂપ ેપ્રગર્ 

િયા છે. તેમણ ે ‘કોઝેર્ીિાઈઝેશન ઈન ગ જરાતી’ (‘ગ જરાતીમાું પે્રરકતા’) ૧૯૭૦ 

- િેખમાું ગ જરાતી ભાષામાું પે્રરક રચના વિશે ચચાટ કરી છે. ‘ગ જરાતી કેનટલ્સ – 

સમ પ્રોબ્િેમ્સ’ (૧૯૭૪) િેખમાું ડૉ.જોશીએ છ િાક્યરચનાઓન ે ગ જરાતીની 

મળૂાધાર િાક્યરચના રૂપે રજૂ કરી છે. તેમાું તેમણે  નામપદ અને ટિયાપદ 

ધરાિતી રચનાઓની મળૂ રચના તરીકે ચચાટ કરી છે. પણ જ્યારે ટિયાપદના 

કેન્દ્રમાું આખ્યાત કે ધાત   ન હોય, પરુંત   નામ, વિશેષણ કે ટિયાવિશેષણ હોય ત્તયારે 

િતી રચનાઓની પણ ચચાટ કરી છે. ‘ઓપરેર્સટ ઈન ગ જરાતી’ ૧૯૭૭ - િેખમાું 

તેમણે બ ે પ્રકારના પ્રચાિકોની ચચાટ કરી છે. ‘કોઝ્ડ અને પપટઝીિ 

પે્રટડકે્સ’:૧૯૭૯ િેખમાું તેમણે વિધેયને જોડતાું ગૌણ સુંયોજકો િચ્ચેના વિવિધ 

પ્રકારના સુંબુંધ તપાસ્યા છે. ‘ગ જરાતીમાું ए અન ેएम /एवु’ं : િેખમાું તેમણે ‘એ’, 
‘એમ’ તિા ‘એવ ું’ –‘વિશેષણ’ કે ‘ટિયાવિશેષણ’ ન કહતેાું ‘સિટનામ’ કે ‘અિેજી 

ર પ’ કહીને તેમના અિટ અને પ્રયોગની ચચાટ કરી છે. ‘પેસીિ એર્સેર્રા ઈન 

ગ જરાતી’ ૧૯૮૦ િેખમાું ડો. જોશીએ ‘સકમટક’ ધાત  ને આધારર પ ગણીને ‘અકમટક 

રૂપ’ અને ‘અકત ૃટક રૂપ’ને સાવધત રૂપ તરીકે િણટવ્યા છે અને ગ જરાતી 

‘સામર્થયટસચૂક’ અને ‘કમટલણ’ રચના કઇ રીતે િાય છે તે સમજાવ્્ ું છે.  

આ ઉપરાતું દયાશુંકર જોશીએ ડો. પ્રબોધ પુંટડતના ૧૯૭૩માું મ ુંબઈ 

્ વનિવસિર્ીની ‘ઠક્કર િસનજી માધિજી વ્યાખ્યાનમાળા’ના ઉપિમે આપેિા 

વ્યાખ્યાનોન ું ‘વ્યાકરણઃ અિટ અન ે આકાર’ રૂપ ે સુંપાદન તિા ડો. પુંટડતનાું 

૧૯૭૫માું અપાયેિાું ‘િેંગ્િેજ ઈન પ્લ રિ સોસાયર્ી’ વિષય પરનાું વ્યાખ્યાનોન ું 

‘પચરુંગી સમાજમાું ભાષા’ (૧૯૮૩) તરીકે અન િાદ સુંપાદન કરેિાું છે. 
3.3.12 ડ . કે.બી.વ્યાસઃ 

 શ્રી કે.બી.વ્યાસે ‘ગ જરાતી ભાષાશાસ્ત્રના વિકાસની રૂપરેખા’ (૧૯૪૬), 

‘ભાષાવિજ્ઞાન – ખુંડ-૧ (૧૯૬૪), ‘ભાષાવિજ્ઞાનઃ અદ્યતન વસદ્ધાુંત વિચારણા’ 

(૧૯૭૮) િગેરેમાું પાશ્ચાત્તય ભાષામીમાુંસા, નતૂન અલભગમો, વિવિધ વિદ્વાનોની 

ગ જરાતી ભાષા વિષયક વિચારણા, ગ જરાતી ભાષાની વિવિધ વ્યિસ્િા વિષયક 

વિિરણ વિગતે આપ્યા છે. પ સ્તકને અંતે તેમણ ેઅંગ્રજેી – ગ જરાતી, ગ જરાતી – 

અંગ્રેજી પાટરભાવષક કોશ ઉપરાુંત નામ, ભાષા, લિવપ-ની વિષયગત સલૂચ આપી 

છે, જે ભાષાવિજ્ઞાનના અભ્યાસ  મારે્ અત્તયુંત ઉપયોગી છે. 
3.3.13 જયતં ક ઠારીઃ 
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 શ્રી જયુંત કોઠારીએ ૧૯૭૩માું ‘ભાષાપટરચય અને ગ જરાતી ભાષાન ું 

સ્િરૂપ’ દ્વારા વિદ્યાિીઓને ભાષાવિજ્ઞાન વિષયનો, ગ જરાતી ભાષાનો વિશદ 

પટરચય કરાિત ું પાઠયપ સ્તક આપ્્ ું છે. 
3.3.14. ડ .અરવવિંદ ભાડંારીઃ 

ડો. અરવિિંદ ભાુંડારીએ ૧૯૭૯માું ‘કમ્પેરેટર્િ સ્ર્ડી ઓફ ગ જરાતી એન્ડ 

મરાઠી ઈન વ્્  ઓફ એરર એનાલિવસસ’ પર સુંશોધન ક્ ું છે, જે અપ્રકાવશત છે. 

તેમણે ભાષાવિજ્ઞાનના વસદ્ધાુંતોને આધારે ગ જરાતી ભાષાના (અત્તયાર સ ધી વિગત ે

િણખેડાયેિા) િાક્યતુંત્રને કેન્દ્રમાું રાખીને ‘ગ જરાતી વિભસ્ક્ત વિચાર’ (૧૯૮૭) 

તિા ‘ગ જરાતી િાક્યરચના’ (૧૯૯૦) પર અભ્યાસ કયો છે. સુંસ્કૃત 

વ્યાકરણપરુંપરાની તાિીમ અને અિાટચીન ભાષાવિજ્ઞાનના જ દા જ દા 

અલભગમોની ચચાટઓિી સજ્જ હોિાને કારણે ‘ગ જરાતી વિભસ્ક્ત વિચાર’માું તેમણ ે

ગ જરાતી વિભસ્ક્તવ્યિસ્િાની વ્યાપક પટરપે્રક્ષ્યમાું ચચાટ કરી છે. અહીં તેમણ ે

ટિયાવિધાન અને કારકસુંબુંધોની ચચાટમાું ‘પટરસ્સ્િવતના - ટિયા, પ્રટિયા, સ્સ્િવત, 

અિસ્િા – ચાર િગટ કયાટ છે. આ સ્પષ્ર્ીકરણને કારણે િતટમાન ગ જરાતી 

વ્યાકરણની કેર્િીક સુંટદગ્ધતાઓ દૂર િઈ છે. તે જ રીતે અંગ્રેજી પરુંપરાના ઉદે્દશ્ય 

અને વિધેયની વ્યિસ્િાને આધારે ગ જરાતી વ્યાકરણમાું ઉદે્દશ્યને જ ‘કતાટ’ 

માનિાની ગેરસમજને પણ તેમણે અહીં દૂર કરિાની કોવશશ કરી છે. 

સુંરચનાિાદ, રાન્સફોમેશનિ ગ્રામર, કેસ ગ્રામર, રીિેશન ગ્રામર, 

ફુંક્શનિ ગ્રામર આટદને આધારે ગ જરાતી િાક્યોન ું પિૃક્કરણ કરતાું કરતાું 

ગ જરાતી િાક્યરચનાન ું જે સ્િરૂપ તેમને દેખા્ ું, તેન ું વનરૂપણ ‘ગ જરાતી 

િાક્યરચના’માું ક્ ું છે. 

3.4 સારાશંઃ 

આ એકમમાું તમે ભાષાવિજ્ઞાનની વિવિધ શાખા, ભાષાવિજ્ઞાન સાિ ે

સુંકળાયેિી વિવિધ શાખાનો પટરચય મેળવ્યો.  

ભાષાવિજ્ઞાનની મ ખ્ય પાુંચ શાખાઓમાું ધ્િવનશાસ્ત્ર, રૂપશાસ્ત્ર, 

િાક્યવિચાર, અિટવિજ્ઞાન અને ધ્િવનરૂપતુંત્રનો સમાિેશ િાય છે. ભાષાના 

ધ્િવનઓનો અભ્યાસ કરનાર શાસ્ત્ર એર્િે ધ્િવનશાસ્ત્ર. આ શાસ્ત્ર ભાષાનો અભ્યાસ 

બે દૃસષ્ર્કોણિી કરે છે. ૧) ફોનેર્ીક્સ – phonetics- કોઇ પણ ભાષા સુંદભ ે

ધ્િવનઓની સામાન્ય િાક્ષલણકતાઓનો અભ્યાસ. ૨) ફોનેમીક્સ – phonemics- 

કોઇ ચોક્કસ ભાષા સુંદભ ેતનેા ધ્િવનતુંત્રના સભ્યધ્િવનઓનો અભ્યાસ.  
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શબ્દરચનાનો અભ્યાસ કરનાર શાસ્ત્ર એર્િે રૂપશાસ્ત્ર. રૂપ એર્િે િઘ િમ 

સાિટ એકમ એર્િેકે અિટ ધરાિતો ભાષાનો નાનામાું નાનો એકમ. સુંભાષણનો 

‘પ્રમાણમાું સુંપણૂટ અિટ ધરાિતો નાનામાું નાનો એકમ’ એર્િ ે‘િાક્ય’. અિગમન 

દરવમયાન ‘સુંપણૂટ અિટ’ અપેલક્ષત છે એર્િ ે‘કોઇ પટરસ્સ્િવતન ું અિગમન’ અપેલક્ષત 

છે. ‘નામપદ’ તિા ‘ટિયાપદ’ વનયત રીતે રજૂ િાય ત્તયારે જ પટરસ્સ્િવત દશાટિી 

શકાય છે. આ વનયત રજૂઆત એર્િે ‘િાક્ય’.  

અિટવિચારશાસ્ત્ર ભાષાના અિટગત – આંતટરક સ્િર પનો અભ્યાસ કરે છે. 

‘અિટ’ એ ભાષકના લચિમાું રહિેો અમતૂટ વિભાિ છે. અિટવિજ્ઞાની ‘અિટ’નો અિટ, 

તેના પ્રકાર, શબ્દનો અિટ, િાક્યનો અિટ, અિટ સાિે સુંબુંવધત અન્ય (ઇરાદો, 

ધારણા િગેરે જેિી) બાબતો, િક્તાના લચિમાું રહિે અિટ, શ્રોતા દ્વારા સમજાતો 

અિટ – જેિી અનેક બાબતોનો અભ્યાસ કરે છે. અિટવિજ્ઞાન પોતે અિિા 

ઐવતહાવસક ભાષાવિજ્ઞાન સાિે સુંકળાઇને ભાષાના અિટગત પટરિતટનો – 

અિટસુંકોચ, અિટવિસ્તાર, અિોત્તકષટ, અિોપકષટ, અિટિૈવશષ્ર્ય – િગેરેનો અભ્યાસ 

કરે છે. 

ભાષાવિજ્ઞાનના વિવિધ વસદ્ધાુંતો સુંદભે તમે જાણ્્ ું કે સ્િીસ ભાષાવિજ્ઞાની 

ફેટદિનાું-દે-સોસ્્ રે ભાષાના માળખાના – સુંરચનાના વસદ્ધાુંતોન ું સ્િાપન ક્ ું. ઈ.સ. 

1920 પછી િયેિી ભાષાવિચારણા પર સુંરચનાિાદનો વિશષે પ્રભાિ રહ્યો. 

અમેટરકામાું આધ વનક ભાષાિૈજ્ઞાવનક પરુંપરાના સ્િાપક ફ્રાન્ઝ બોઆસના 

અન યાયીઓ એ.એિિોબર અને એડિડટ સપીરે અમેટરકામાું ભાષાવિજ્ઞાનનો એક 

સ્િતુંત્ર વિદ્યાશાખા તરીકે વિકાસ કયો. રવશયન ભાષાવિજ્ઞાની ટ્રુબઝે્કોય ે

ધ્િવનઘર્ક – ફોનીમના કામગીરીનો સકૂ્ષ્મ અભ્યાસ કયો. હટેરસે ધ્િવનઘર્ની 

વનધાટરણા અને તેના પરસ્પરના સુંબુંધની તપાસ કરીને રૂપઘર્કની વનધાટરણા કરી. 

ઓગ સ્ર્ શ્િાઈકરે જે યોગાત્તમક, અયોગાત્તમક અને લશ્િષ્ર્ િગોમાું ભાષાિગીકરણ 

ક્ ું તેનો આધાર પણ રૂપશાસ્ત્ર જ છે. ચાલ્સટ બિેીએ ભાષામાું અલભવ્યસ્ક્ત-પ્રટિયા 

વિશે વિચારણા કરી. શૈિીવિજ્ઞાનનો પાયો બની રહી છે. નોમટ ચોમ્સ્કીએ ભાષા 

સમજિી, ભાષાનો પ્રયોગ કરિો અને ભાષા ગ્રહણ કરિી – આ ત્રણ બાબતોનો 

અભ્યાસ કયો, જે મનોભાષાવિજ્ઞાન તરીકે ઓળખાય છે. 

ભાષાવિજ્ઞાનની વિવિધ શાખાઓ અને આંતરશાખાઓના વસદ્ધાુંતોને આધારે 

વિવિધ ભાષાવિજ્ઞાનીઓએ ગ જરાતી ભાષાનો અભ્યાસ કયો. જેમાું ડો.ર્નટર, 

ડો.ર્ી.એન.દિે, ડો.પ્રબોધ પુંટડત, ડો. ભારતી મોદી, ડો. યોગેન્દ્ર વ્યાસ, ડો. 
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શાુંવતિાિ આચાયટ,  ડો. જ્યોર્જ કાદોના, ડો.પ્રભાશુંકર તેરૈયા,  ડો. પી. જે. વમસ્ત્રી, 

ડો. ઊવમિ દેસાઈ, ડો.અરવિિંદ ભાુંડારી િગેરે જેિા ભાષાવિજ્ઞાનીઓનો સમાિેશ 

િાય છે. ડો. કે.બી.વ્યાસ, મનસ ખિાિ ઝિેરી, જયુંત કોઠારી િગેરે જેિા 

વિદ્વાનોએ ભાષાવિજ્ઞાનની જટર્િ ચચાટઓને વિદ્યાિીગમ્ય બનાિી. 

3.5  તમારી પ્રગવત ચકાસ   

પ્રશ્નઃ  
1. ભાષાવવજ્ઞાનની વવવવધ શાખાઓન  પ્રાથવમક પટરચય આપ . 

2. ધ્િવનતુંત્રના વસદ્ધાુંતોને આધારે ગ જરાતી ભાષાનો અભ્યાસ કરનાર 

વિદ્વાનોન ું કાયટ જણાિો. 

ટૂુંકનોંધ િખોઃ  

1. વિશ્વસ્તરે ભાષાવિજ્ઞાનના વિવિધ વસદ્ધાુંતોની સ્િાપના 

2. નીચેના વિદ્વાનોન ું ભાષાવિજ્ઞાન ક્ષેતે્ર પ્રદાન જણાિો. 

→ ડો. પ્રબોધ પુંટડત 

→ ડો. શાુંવતિાિ આચાયટ 

→ ડો. ભારતી મોદી 

→ ડો. યોગેન્દ્ર વ્યાસ 

→ ડો. ઊવમિ દેસાઈ 

→ ડો.અરવિિંદ ભાુંડારી 
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એકમ 4 ગજુરાતીમા ંભાષાવવષયક સશં ધન – ભાગ 1 

       (ઐવતહાવસક દૃષ્ષ્ટક ણથી) 
 
4.0  ઉદે્દશ્ય 

4.1  પ્રસ્તાવના 

4.2  ગજુરાતીના ભાષાવવષયક કાયમની રૂપરેખા 

4.3  પ્રારંભભક વ્યાકરણ 

4.4  ઐવતહાવસક સશં ધનઃ મધ્યકાલીન કૃવતને આધારે 

4.5  ઐવતહાવસક તલુનાત્મક સશં ધનઃ ભાષાકીય વ્યવસ્થાને આધારે 

4.6  વ્યતુ્પવિગત સશં ધન – અભ્યાસ 

4.7  સારાશં 

4.8  તમારી પ્રગવત ચકાસ   

 

4.0 ઉદે્દશ્યઃ 

 આ એકમમાું તમે ગ જરાતી ભાષાના વિકાસ સુંદભ ે િયેિા અભ્યાસ – 

સુંશોધન વિશે જાણશો. ગ જરાતી ભાષાના વિકાસ સુંદભ,ે તેમાું આિિેા પટરિતટનો 

સુંદભે ગ જરાતી તેમજ વિદેશી વિદ્વાનોએ અભ્યાસ કયો છે, સુંશોધન ક્ ું છે, તે 

વિશે તમે માટહતી મેળિશો.  

 ભાષામાું માત્ર ઐવતહાવસક પટરિતટન તેમજ વિકાસ સુંદભટ પરૂત  ું જ 

સુંશોધન સીવમત ન હોય ત ેસ્િાભાવિક છે. ભાષાના બુંધારણના અભ્યાસમાું, જેના 

આધારે વ્યાકરણ રચાય તે સુંદભે પણ સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ િયા છે. તો 

ભાષાવિજ્ઞાનની ધ્િવનશાસ્ત્ર, રૂપશાસ્ત્ર આટદ શાખાઓ; બોિીવિજ્ઞાન, શિૈીવિજ્ઞાન 

આટદ એપ્િાઈડ લિિંસ્ગ્િસ્ર્ીક્સની વિવિધ શાખાઓ સુંદભે પણ સુંશોધનાત્તમક 

અભ્યાસ િયા છે. 

 સરળતાિી આ ચચાટ સમજી શકાય તે મારે્ ભાષાવિષયક સુંશોધનના 

વિષયને બે ભાગમાું િહેંચ્્ ું છે. આ એકમમાું ભાષાવિષયક સુંશોધનના પ્રિમ 

ભાગ રૂપે ગ જરાતી ભાષાના ઐવતહાવસક ત  િનાત્તમક અભ્યાસ સુંદભે િયેિા 

સુંશોધન અંગ ે પટરચય મળેિશો. અન્ય સુંશોધન સુંદભે બીજા ભાગમાું માટહતી 

મેળિશો. 
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4.1 પ્રસ્તાવનાઃ 

 અગાઉના એકમમાું તમે અભ્યાસ કયો કે સર વિલિયમ જ્હોન્સ ે ગ્રીક, 

િેટર્ન અને સુંસ્કૃત ભાષા એકબીજા સાિે જોડાયેિી હોિાન ું જણાવ્્ ું, ત્તયાર બાદ 

પવશ્ચમમાું ભાષાનો ત  િનાત્તમક ઐવતહાવસક અભ્યાસ શરૂ િયો. પવશ્ચમમાું શરૂ િયેિા 

આ અભ્યાસનો પ્રભાિ ભારતમાું ઝીિાયો. ભારતમાું બોિાતી વિવિધ ભાષાઓનો 

ત  િનાત્તમક અભ્યાસ િયો. હાિમાું આપણે જાણીએ છીએ તેમ ભારતમાું ભારત-

્ રોપીય ભાષાક ળમાુંિી વિકસેિ ભારતીય આયટ ભાષાક ળ, દ્રવિડ ભાષાક ળ, 

ચીની-વતબેર્ી ભાષાક ળ અને મોન-ખ્મેર અિિા ઓસ્રો-એવશઆટર્ક ભાષાક ળની 

ભાષાઓ બોિાય છે. આ સુંદભે વિદેશી વિદ્વાનોએ અને ભારતના વિવિધ વિદ્વાનોએ 

ટહન્દી, બુંગાળી, મરાઠી, પુંજાબી, રાજસ્િાની આટદ નવ્ય ભારતીય આયટ 

ભાષાઓના ઉદ્ગમ વિશે અભ્યાસ કયો. તે જ રીતે વિવિધ ગ જરાતી તેમજ વિદેશી 

વિદ્વાનોએ ગ જરાતી ભાષાનો અભ્યાસ કયો.  

તમે એ પણ જાણો છો કે 11મી સદીમાું કલિકાિસિટજ્ઞ હમેચુંદ્રાચાયટ દ્વારા 

રચાયેિ સુંસ્કૃત ભાષાના વ્યાકરણ ‘વસદ્ધહૈમશબ્દાન શાસન’ના આઠમા અધ્યાયમાું 

ગૌજર અપભ્રુંશ વિશે અભ્યાસ િયો છે. ત્તયાર બાદ પ્રાપ્ય કૃવતઓમાું સાટહત્તયકૃવતઓ 

મળે છે પણ કોઈ ભાષાઅભ્યાસ મળતો નિી. પરુંત  , િગભગ 19મી સદીના 

આરુંભિી વિવિધ કારણોિી ભાષાઅભ્યાસનો આરુંભ જોઈ શકાય છે. 

સૌ પ્રિમ, કયા વિદ્વાને ભાષાઅભ્યાસમાું શ ું પ્રદાન ક્ ું છે, તેની રૂપરેખા 

મેળિીએ. 

4.2 ગજુરાતીના ભાષાવવષયક કાયમની રૂપરેખાઃ 

     ગ જરાતી ભાષાના અભ્યાસ – સુંશોધનને વિગતે તપાસીએ તે પહિેાું 

વિવિધ વિદ્વાનોએ કરેિાું કાયટન ું વિહુંગાિિોકન કરીએ. આ મારે્ ભાષાના 

અભ્યાસને મ ખ્ય ત્રણ ભાગમાું િહેંચીને જોવ ું સરળ રહશેે. 
અ) ઐવતહાવસક તલુનાત્મક અભ્યાસઃ 

તમે જાણો છો કે ઐવતહાવસક ત  િનાત્તમક અભ્યાસ દ્વારા વિદ્વાનોએ કઈ 

ભાષામાુંિી કેિાું પટરિતટનો દ્વારા કઈ ભાષા વિકસી, તે અંગેનો અભ્યાસ કયો છે. 

જન્ય-જનક પદ્ધવતિી િયેિા અભ્યાસને આધારે ભાષાના ઈવતહાસનો અભ્યાસ િઈ 

શકે છે. કોઈ એક ભાષાના ધ્િવનતુંત્રમાું કેિા પ્રકારના ફેરફાર િયા, વ્યાકરણી કે 

શબ્દભુંડોળગત પટરિતટનો આવ્યાું, જેિી મળૂ ભાષા કરતાું અિગ – નિી ભાષા 

જન્મી, તેનો અભ્યાસ ઐવતહાવસક ભાષાવિજ્ઞાન કરે છે. 
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સર વિલિયમ જોન્સે ગ્રીક, િેટર્ન અને સુંસ્કૃતની ત  િના કરી, તે કોઈ એક 

આટદમ ભાષામાુંિી વિકસી હોિાની િાત કરીને ભાષાઅભ્યાસની નિી ટદશા ખોિી 

આપી. ત્તયાર બાદ પવશ્ચમમાું તે અંગ ેઅભ્યાસ શરૂ િયા. તેનાિી પ્રભાવિત િઈન ે

ભારતમાું પણ સ નીવતક માર ચેર્જી, ડો. ભાુંડારકર આટદ વિદ્વાનોએ ભાષાનો 

ઐવતહાવસક અભ્યાસ કયો. આ ગાળામાું ગ જરાતીના મળૂ સુંસ્કૃત-પ્રાકૃત સાિે 

જોડાઈ રહ્યાું હતાું. વિદ્વાનો પટરિતટનના વનયમોનો અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. 

વ્રજિાિ શાસ્ત્રી, જ્યોર્જ ગ્રીયસટન, ડો. એિ.પી.તેસ્સ્સતોરી, નરવસિંહરાિ ટદિેટર્યા, 

હટરિલ્િભ ભાયાણી, કે.કા.શાસ્ત્રી આટદ વિદ્વાનોએ ધ્િવનતુંત્રના પટરિતટનો, શબ્દના 

પટરિતટનો અન ે મધ્યકાિીન કૃવતઓના અભ્યાસને આધારે ગ જરાતી ભાષાના 

ઐવતહાવસક વિકાસ સુંદભે સુંશોધન – અભ્યાસ કયો. 
બ) પ્રારંભભક વ્યાકરણલેખનઃ 

19મી સદીના આરુંભે હમિતનીઓને ભાષા વ્યિહારિી િાકેફ કરિા 

અિિા શાિેય વશક્ષણ મારે્ વિવિધ દેશી – વિદેશી વિદ્વાનો દ્વારા ભાષા-અભ્યાસ 

અને વ્યાકરણિેખન િ્ ું. આ વિદ્વાનોમાું રોબર્ટ ડ્રુમન્ડ, વિલિયમ ફોબટસ, વિયોડોર 

સી. હોપ, નમટદ, જોસેફ િાન સોમરન રે્િર, કમળાશુંકર વત્રિેદી, જ્હોન બીમ્સ 

આટદન ું કાયટ નોંધપાત્ર િખેાય છે. 

આ અંગેના સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ અંગેની માટહતી તમે પછીના એકમમાું 

મેળિશો. 

 
 ક) ભાષાવવજ્ઞાનના વસદ્ાતં ને આધારે ગજુરાતી ભાષાન  અભ્યાસઃ 

ધ્િવનતુંત્ર, રૂપતુંત્ર, િાક્યતુંત્ર, અિટવિજ્ઞાન, બોિીવિજ્ઞાન, કોશવિજ્ઞાન 

િગેરે જેિી શાખાઓ વિકસી રહી હતી. તો ભાષાવિજ્ઞાનની અન્ય વિદ્યાશાખાઓ 

સાિે જોડાઈન,ે મનોભાષાવિજ્ઞાન, સામાજજક ભાષાવિજ્ઞાન, ભૌગોલિક ભાષાવિજ્ઞાન, 

શૈિીવિજ્ઞાન િગેરે જેિી એપ્િાઈડ ભાષાવિજ્ઞાનની વિવિધ શાખાઓમાું પણ 

અભ્યાસની ટદશાઓ ખ િી રહી હતી. 

ડો.ર્નટર, ડો.ર્ી.એન.દિે, ડો.પ્રબોધ પુંટડત, ડો. ભારતી મોદી, ડો. યોગેન્દ્ર 

વ્યાસ, ડો. શાુંવતિાિ આચાયટ,  ડો. જ્યોર્જ કાદોના, ડો.પ્રભાશુંકર તેરૈયા,  ડો. પી. 

જે. વમસ્ત્રી, ડો. ઊવમિ દેસાઈ, ડો.અરવિિંદ ભાુંડારી િગેરે જેિા વિદ્વાનોએ 

ભાષાવિજ્ઞાનના વસદ્ધાુંતોને નજર સામે રાખી ગ જરાતી ભાષાનો અભ્યાસ કયો.  ડો. 

કે.બી.વ્યાસ, મનસ ખિાિ ઝિેરી, જયુંત કોઠારી િગેરે જેિા વિદ્વાનોએ 
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ભાષાવિજ્ઞાનની જટર્િ શાસ્ત્રીય ચચાટઓની સામાન્ય િાચક – ભાષક સમજી શકે, 

વિદ્યાિીઓ અભ્યાસ કરી શકે તેિી સરળ રીતે રજૂ કરી. 

આ અંગેના સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ અંગેની માટહતી તમે પછીના એકમમાું 

મેળિશો. 

હિે, આ એકમમાું ગ જરાતી ભાષાના ત  િનાત્તમક, ઐવતહાવસક અભ્યાસ 

સુંદભે િયિે સુંશોધન વિશ ેજાણીએ 

4.3 ઐવતહાવસક સશં ધનઃ મધ્યકાલીન કૃવતને આધારેઃ 

     ‘ભાષા’ એ બોિાત  ું સ્િરૂપ છે, તો ‘લિવપ’ દ્વારા એ ભાષા સચિાય છે, 

જળિાય છે. િતટમાન સમયની ભાષા બોિનાર ભાષક હયાત હોિાિી એ ભાષાનો 

અભ્યાસ કરિા મારે્ પરૂતી સામગ્રી મળી રહ ેતે સ્િાભાવિક છે. પરુંત   ભતૂકાળની 

ભાષા બોિનારા ભાષક હયાત હોતા નિી. તે િખતે જે-તે સમયે િખાયેિ કૃવત, 

દસ્તાિેજ આટદને આધારે ભાષાનો અભ્યાસ કરિામાું આિે છે. સુંસ્કૃત, પ્રાકૃતની 

જેમ જૂની ગ જરાતીની પણ વિવિધ કૃવતઓન ું સુંશોધન - સુંપાદન કાયટ િ્ ું છે, 

જેમાું જે-તે કૃવતના સર્જક, સ્િરૂપ ઉપરાુંત તત્તકાિીન ભાષાનો પણ અભ્યાસ 

કરિામાું આવ્યો છે. 

     મધ્યકાિીન ગ જરાતી સાટહત્તયની લિવપ – િેખનપરુંપરા આજિી ઘણી 

જ દી હતી. તત્તકાિીન ભાષા, શબ્દો પણ આજિી ઘણા અિગ હતા. તેિી તજજ્ઞ 

જ્યારે મધ્યકાિીન કૃવત જોિાન ું શરૂ કરે ત્તયારે સૌ પ્રિમ તેન ું લિપ્યુંતર કરવ ું પડ.ે 

એક જ કતાટની, એક જ કૃવતના અનેક પાઠાુંતર હોય; જેમાું િટહયાઓ દ્વારા જાણતાું-

અજાણતાું ફેરફાર િયા હોય; િટહયાઓના અક્ષરભેદ લિવપભેદની નજીક પહોંચી 

જતા હોય; તે ગાળામાું બ ે શબ્દો િચ્ચે જગ્યા રાખિામાું નહોતી આિતી, તેિી 

કૃવતપાઠ સ્પષ્ર્ ન િતો હોય; પ્રયોજાયેિ શબ્દ તદ્દન અજાણ્યો હોય, જેિી તેના 

વિશે ચોક્કસ અન માન પર પહોંચિા અન્ય કૃવતઓ, શબ્દો, પાઠ આટદ તપાસિા 

પડ;ે ધ્િવનપટરિતટન હોય, પટરણામે વ્યાકરણ પટરિતટન પણ િાય...ટૂુંકમાું યોગ્ય 

પાઠ શોધી મધ્યકાિીન કૃવતન ું સુંપાદન કરવ ું - એ પોતે જ મોટ ું સુંશોધનકાયટ બની 

રહ ેછે, પછી તે કોઈ એક કૃવતનો અભ્યાસ હોય કે કોઈ એક સર્જક દ્વારા રચાયિેી 

એકિી િધ  કૃવતઓને આધારે જે – તે સર્જકનો અભ્યાસ હોય. 

 મધ્યકાિીન સાટહત્તયનો સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ બે દૃસષ્ર્કોણિી િયો છેઃ 1) 

કૃવતકેન્દ્રી સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ 2) સર્જકિક્ષી સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ. 
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4.3.1 મધ્યકાિીન કૃવતકેન્દ્રી સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસઃ 

ગ જરાતી ભાષાની મધ્યકાિીન કૃવતઓન ું સુંશોધનાત્તમક સુંપાદન કરીને 

ગ જરાતી ભાષા અને સાટહત્તય - બન્નેના અભ્યાસમાું મદદરૂપ િનાર વિદ્વાનોમાું 

મલણિાિ વ્યાસ,ચીમનિાિ દિાિ, કે.હ.ધ્ર િ, ર્ી.એન.દિે, મ વન જજનવિજયજી, 

કે.કા.શાસ્ત્રી, પ્ર.બે.પુંટડત, હટરિલ્િભ ભાયાણી, કે.બી.વ્યાસ, વશિિાિ જેસિપ ર 

િગેરેનો સમાિશે િાય છે. તેમણ ે એક કે એકિી િધ  મધ્યકાિીન કૃવતઓનો 

વિગતે અભ્યાસ કરીને ગ જરાતી ભાષાના વિકાસને ખોિિામાું મહત્તત્તિનો ફાળો 

આપ્યો છે.  

અહીં આ વિદ્વાનોના અભ્યાસનો િમ તેમના કાયટના સમયને આધારે 

વનવશ્ચત કયો છે.  
 મભણલાલ બક રભાઈ વ્યાસ 

મધ્યકાિીન કૃવતના સુંપાદનોમાું િીસમી સદીના આરુંભે શ્રી મલણિાિ 

બકોરભાઈ વ્યાસ દ્વારા 1914માું સુંપાટદત ‘વિમિપ્રબુંધ’ તિા 1930માું 

‘પ્રબોધબત્રીસી’ મળે છે. તેમના અન્ય મધ્યકાિીન કૃવતઓના અભ્યાસને આધારે 

1914માું જ પ્રકાવશત ‘જૂની ગ જરાતી ભાષા અને જૈન સાટહત્તય’ વિિેચન ગ્રુંિમાું 

તત્તકાિીન ગ જરાતી ભાષાનો અભ્યાસ મળે છે. (ભાયાણી પ.ૃ 96-97) 

 ચી.ડા.દલાલ 

પ્રાચ્ય વિદ્યામુંટદરના વનયામક તિા ગાયકિાડ પ્રાચ્ય ગ્રુંિમાળાના 

સુંપાદક એિા ચી.ડા. દિાિે ‘બાિચન્દ્રસટૂર કૃત િસુંતવિિાસ’ (1917) અન ે

‘પ્રાચીન ગ ર્જર કાવ્યસુંગ્રહ’ (1920) જેિા કાવ્યગ્રુંિો; ‘િામન કૃત લિિંગાન શાસન’ 

(1917), ‘ભાસિટન મ વન કૃત ગણકાટરકા’ (1921)  નામના વ્યાકરણ તિા 

દશટનવિષયક ગ્રુંિોન ું સુંપાદન ક્ ું. તે ઉપરાુંત ‘રાજશેખર રલચત કાવ્યમીમાુંસા’ 

(1916), પૌરાલણક કાવ્ય ‘મુંત્રી િસ્ત  પાિ કૃત નરનારાયણનન્દ’ (1916), ‘સોઢ્ઢિ 

કૃત ઉદયસ ન્દરીકિા’ (1920), ‘િેખપદ્ધવત’ (1925) તેમજ ‘ધનપાિકૃત 

ભવિસમિકહા અિિા પુંચમીકહા’ (1923) જેિા ગ્રુંિોન ું અન્ય વિદ્વાનો સાિે 

સહસુંપાદન ક્ ું છે. (દિે પ.ૃ 212) 

 કેશિ હષટદ ધ્ર િઃ 

શ્રી કેશિ હષટદ ધ્ર િ ગ જરાતી મધ્યકાિીન સાટહત્તયના મહત્તત્તિના સુંશોધક-

સુંપાદક છે. તેમણ ે ‘ભાિણ કૃત કાદુંબરી-આખ્યાન’ ભાગ 1 (1916)- ભાગ 2 

(1927)ન ું સુંપાદન ક્ ું છે. તેમની પાસેિી ‘પુંદરમા શતકનાું ગ ર્જરકાવ્ય’ 
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(1927)ન ું પણ સુંપાદન મળે છે. શ્રી ચુંદ્રકાન્ત ર્ોપીિાળા નોંધે છે કે ‘પ્રાચીન 

મધ્યકાિીન કવિઓ વિશેનાું એમનાું સુંપાદનો વિદ્વિાપણૂટ પ્રાસ્તાવિકો અને દ્યોતક 

ટર્પ્પણોિી મહત્તત્તિનાું બનેિાું છે. મધ્યકાિીન ભાષા અને સાટહત્તયનો એમાું 

દૃસષ્ર્પિૂટકનો અભ્યાસ છે.’ 

 ર્ી.એન.દિેઃ 
ભાષાવિજ્ઞાનના વસદ્ધાુંતોને આધારે ગ જરાતી ભાષાના અભ્યાસનો આરુંભ 

કરનાર શ્રી ર્ી.એન.દિેના સુંશોધનકાયટનો આરુંભ મધ્યકાિીન કૃવતના સુંશોધન – 

સુંપાદનિી િયો. નન્દસટૂરના વશષ્ય ગ ણિધટને ‘રૂપચુંદ સાહની ભાયાટ મણકાઈ’ન ે

િાુંચિા મારે્ વિ.સું. 1543માું – એર્િેકે કૃવતના રચનાિષટમાું જ – િખેિી 
‘ઉપદેશમાલા – અિરાથમ – બાલાવબ ધ’ની હસ્તપ્રતન ું ર્ી.એન.દિે (ત્ર્યુંબકિાિ 

ન. દિે)એ સુંપાદન કરીને ઈ.સ.1935માું ‘એ સ્ર્ડી ઑિ ધ ગ જરાતી િેંસ્ગ્િજ 

ઑિ ધ વસલક્સ્ર્ન્િ સેન્ચ રી વિિમસુંિત’્ નામે પ્રકાવશત કરી. તેમાું પા.72-112 પર 

કૃવતનો પાઠ રોમન લિવપમાું આપેિો છે. ભવૂમકામાું હસ્તપ્રતનો પટરચય, 

િેખનપદ્ધવત, ધ્િવનવિકાસ અને વ્યાકરણની સવિસ્તર રૂપરેખા તિા પ્રત્તયયો-

પ્રયોગોના મળૂ અને ઐવતહાવસક વિકાસ પર નોંધ આપિે છે. પા. 113-197 ઉપર 

વ્યાકરણીય િણટન અને વ્્ ત્તપવિ સાિે શબ્દસલૂચ આપેિી છે. (ભાયાણી પ.ૃ 204) 

ર્ી.એન.દિેન ું આ સુંશોધન કાયટ અિાટચીન ઐવતહાવસક પદ્ધવતએ જૂની ગ જરાતીના 

વ્યાકરણન ું પિૃક્કરણ િયેલ ું પ્રિમ કાયટ છે. 

 મ વન જજનવિજયજીઃ 
મધ્યકાિીન કૃવતઓના સુંશોધન-સુંપાદન કાયટને જેણે જીિનકાયટ તરીકે 

સ્િીકા્ ું, તેિા મ વન જજનવિજયના સુંશોધન-સુંપાદન કાયટની યાદી ખબૂ મોર્ી છે. 

તેમન ું કાયટ ‘પ્રાચીન જૈન િખેસુંગ્રહ’ ભાગ 1-2 (1918, 1922), ભાષાસાટહત્તય અને 

ઇવતહાસ બને્ન દૃસષ્ર્એ અગત્તયનાું કાવ્યોનો સમ ચ્ચય ‘જૈન ઐવતહાવસક ગ ર્જર 

કાવ્યસુંચય’ (1926), જૂના ગ જરાતી ગદ્યના વિવિધ પ્રકારો રજૂ કરત  ું પ્રમાણભતૂ 

સુંપાદન ‘પ્રાચીન ગ જરાતી ગદ્યસુંદભટ’ (1931) િગેરે જેિાું મ ખ્ય સુંપાદનોમાું જોઈ 

શકાય છે. પાિી ભાષાનો શબ્દકોશ ‘અલભધાનદીવપકા’ (1924) જેિા સુંશોવધત 

કાયટ ગ જરાતી ભાષાના વિકાસના અભ્યાસમાું પ્રકાશ પાિરે છે. 
 બેચરદાસ જીવરાજ દ શીઃ 

ભોગીિાિ સાુંડસેરા નોંધે છે તેમ ‘બેચરદાસ દોશી જૈન આગમો, પ્રાકૃત 

ભાષા અને જૂની ગ જરાતીના અગ્રગણ્ય વિદ્વાન અને સુંશોધક હતા.’ શ્રી બચેરદાસ 
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જીિરાજ દોશી પાસિેી વિદ્યાિીયોગ્ય સુંકિન ‘જજનાગમ કિાસુંગ્રહ’ (1940) મળે 

છે. તેમણ ે અનેક મધ્યકાિીન કૃવતઓન ું સુંશોધન-સુંપાદન ક્ ું છે. તો મ ુંબઈ 

્ વનિવસિર્ીના વનમુંત્રણિી અપાયેિાું ઠક્કર િસનજી માધિજી વ્યાખ્યાનો 

‘ગ જરાતી ભાષાની ઉત્તિાસ્ન્ત’ એ નામિી ગ્રુંિરૂપે પ્રગર્ િયાું છે. (સાુંડસેરા પ.ૃ 

392) 
 કે.કા.શાસ્ત્રી 

1922િી સુંશોધન કાયટ શરૂ કરનાર કે.કા.શાસ્ત્રી પાસેિી ‘પદ્યસમહૂ’ 

(ગ જરાતી કાવ્યો) (1927), ‘ગોપાિદાસ કૃત િલ્િભાખ્યાન’ (1931), 

‘નરવસિંહકૃત  હારમાળા’ (1937), ‘અસાઈત કૃત હુંસાઉલિ’ (1945), ‘ભાિણ કૃત 

નિાખ્યાન’ (1957), ‘દયારામ કૃત રવસકિલ્િભ’ (1961), ‘ચાર ફાગ ઃ એક 

અધ્યયન’ (1962), ‘ભાિણ કૃત કાદુંબરી’ (1964) િગેરે જેિાું અનેક મહત્તત્તિના 

સુંશોધન-સુંપાદન આપ્યાું છે, જે ભાષાના વિકાસન ેતપાસિામાું, ભાષાના અભ્યાસ 

મારે્ મહત્તત્તિની સામગ્રી પરૂી પાડ ેછે. 

 હટરિલ્િભ ભાયાણીઃ 

     હટરિલ્િભ ભાયાણીએ ૧૯૫૧માું મ વન જજનવિજયજીના માગટદશટન હઠેળ 

કવિ સ્િયુંભદેૂિકૃત અપભ્રુંશ ભાષાના રામાયણ વિષયક મહાકાવ્ય ‘પઉમચટરય’ 

પર મહાવનબુંધ દ્વારા પીએચડીની પદિી પ્રાપ્ત કરી. બારમી સદીની, અપભ્રુંશના 

અંવતમ સમયની કવિ રોડા કૃત ‘રાઉિિેિ’ (1994)ના સુંપાદન દ્વારા તેમણ ે

અપભ્રુંશમાુંિી છૂર્ી પડતી ભાષાભવૂમકા, ગ જરાતી, મરાઠી, ટહન્દી અને 

રાજસ્િાનીનાું જળિાયેિાું વિવિધ શબ્દરૂપોનો વનદેશ કયો છે.  

આદશટ સુંપાદન કહી શકાય તેિા પ્રેમાનુંદ રલચત ‘દશમસ્કુંધ’ન ું સુંપાદન 

તેમણે 11 હસ્તપ્રતોનો અભ્યાસ કરી, તેમાુંની 7 પ્રતને આધારે પાઠસુંકિન ક્ ું છે. 

તેમણ ે ‘શામળ કૃત મદનમોહના’ (1955,1990), ‘ર સ્તમના સિોકો’ (1956), 

‘વસિંહાસનબત્રીસી’ (1960,1996), પે્રમાનુંદ કૃત ‘દશમસ્કુંધ’ ભા.1 (1966), ભાગ – 

2 (1971, ઉમાશુંકર જોશી સાિે), ‘શીિોપદેશમાિા બાિાિબોધ’ (1980, રમણીક 

શાહ – ગીતાબહને સાિે), શામળ ભટ્ટ કૃત ‘નુંદબત્રીસી’ (1990, કન ભાઈ શાહ 

સાિે), મધ્યકાિીન કિાકોશ (1991) તિા ‘પાુંડિિા’ (1991) િગેરે જેિી 

કૃવતઓન ું સુંપાદન ક્ ું છે.  

આ કૃવત સુંપાદનો દ્વારા કૃવતકાિીન ભાષાનો અભ્યાસ કયો છે. તેમણે જૈન અને 

બૌદ્ધ ધમટની પ્રાકૃત તિા અપભ્રુંશ કૃવતઓનો અભ્યાસ કયો છે, પટરષ્કૃત િાચના 
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તૈયાર કરી છે. તેને કારણ ેકેળિાયેિી તેમની ભાષાવિકાસની સઝૂનો િાભ તેમના 

સુંશોધનકાયટમાું મળે છે. 
 પ્રબ ધ પટંડતઃ      

ડો. પ્રબોધ પુંટડતે ચૌદમી સદીની પ્રવતવનવધરૂપ ગણી શકાય તેિી તર ણપ્રભસટૂર 

રલચત કૃવત ‘ષડાિશ્યક બાિાિબોધ’ન ું ચાર જૂની હસ્તપ્રતોને આધારે, 

ડો.આર.એિ.ર્નટરના માગટદશટન હઠેળ ભાષાકીય અધ્યયન અને વ્્ ત્તપવિદશટક 

શબ્દકોશ સાિે સુંપાદન ક્ ું છે. ડો.પુંટડતે પોતાના સુંપાદનની પ્રસ્તાિનામાું 

તત્તકાિીન જોડણી પદ્ધવતની િાક્ષલણકતાઓ તારિીને તેમની ચચાટ કરેિી છે. તિા 

વ્યાકરણની વ્યિસ્સ્િત રૂપરેખા પણ આપી છે. 
 કે.બી.વ્યાસ 

શ્રી કાસ્ન્તિાિ બ. વ્યાસ ે‘િસન્તવિિાસ’ (1957), ‘પુંદરમા શતકનાું ચાર 

ફાગ કાવ્યો’ (1955), ‘કાન્હડદે પ્રબુંધ’ ભાગ 1-2 (1959), ‘કાન્હડદે પ્રબુંધ’ ભાગ 

3-4 (1977) િગેરે જેિાું મહત્તત્તિની કૃવતનાું સુંશોધનાત્તમક સુંપાદન આપ્યાું છે. 

તેમણે લચમનિાિ વત્રિેદી સાિે ‘ક ુંિરબાઈન ું મામેર ું’ (1964) –ન ું સુંપાદન ક્ ું છે. 

 ભોગીિાિ સાુંડસેરાઃ 
ભાષા અને શબ્દને કેન્દ્રમાું રાખીને વિવિધ અભ્યાસ કરનાર શ્રી ભોગીિાિ 

સાુંડસેરાએ ‘સુંઘવિજય કૃત વસિંહાસનબત્રીસી’ ‘માધિ કૃત રૂપસ ુંદરકિા’, ‘િીરવસિંહ 

કૃત ઉષાહરણ’, ‘મહીરાજ કૃત નિદિદુંતીરાસ’ (1954) િગેરે જેિી કૃવતન ું 

સુંશોધન-સુંપાદન ક્ ું છે. 
 વશવલાલ જેસલપરુાઃ 

શ્રી વશિિાિ જેસિપ રા પાસેિી ‘દેહિકૃત અલભનિ-ઊંઝણૂું’ (1962), 

‘કવિ િાિણ્યસમય કૃત નવમરુંગરત્તનાકર છુંદ’ (1965), ‘કવિ િાિણ્યસમયની િઘ  

કાવ્યકૃવતઓ’ (1969), પ્રાચીન મધ્યકાિીન બારમાસા સુંગ્રહ – ખુંડ 1 (1974), 

‘નરવસિંહ મહતેાની કાવ્યકૃવતઓ’ (1981) િગેરે જેિી કૃવતઓના સુંશોધન-સુંપાદન 

મળે છે. આ ઉપરાુંત એમણ ે‘પે્રમાનુંદની કાવ્યકૃવતઓ’ ખુંડ -1,2 (કે.કા.શાસ્ત્રી સાિે 

1978,1979) સુંપાટદત પ સ્તક આપ્્ ું છે. 
 અન્ય સશં ધક વવદ્વદજનઃ 

આિા અનેક વિદ્વાનોએ મધ્યકાિીન કૃવતઓને કેન્દ્રમાું રાખીને ભાષાનો અભ્યાસ 

કયો છે, તેમ અનેક વિદ્વદજનોએ તેમના સુંશોધનકાયટ મારે્ મધ્યકાિીન કૃવતઓને 

વિષય તરીકે પસુંદ કરી છે. આિા કેર્િાક સુંશોધકોની યાદી નીચે મ જબ છેઃ 
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સશં ધક–સપંાદક સશં ધનવષમ કૃવત સર્જક 

મ વન જજનવિજય 1945 સુંદેશકરાસ અદ્દહમાણ (અબ્દ રટ હમેાન) 

આ.જાજોટદયા 1958 િસ્ત પાિ-તેજપાિ-રાસ હીરાણુંદસટૂર 

આ.જાજોટદયા 1958 સ્થલૂિભદ્ર-કાક દેપાિ 

મ.લચ.મોદી 1960 િસુંતવિિાસ અજ્ઞાત 

નોમટન િાઉન 1962 િસુંતવિિાસ અજ્ઞાત 

ધી.ધ.શાહ 1965 વિમિપ્રબુંધ િાિણ્યસટૂર 

પ્ર.બે.પ ુંટડત 1976 ષડાિશ્યક-બાિાિબોધ તર ણપ્રભસટૂર 

ભાયાણી, ર.શાહ 1988 િસ દેિટહિંડી-મધ્યમખુંડ ધમટસેનગલણ મહિર 

  

તો કેર્િાક વિદ્વાનોએ માત્ર કોઈ એક સર્જક કે કોઈ એક કૃવતને જ નહીં, એકિી િધ  

ગદ્ય કે પદ્ય કૃવતન ું સુંશોધન-સુંપાદન સુંગ્રહ રૂપે ઉપિબ્ધ કરાવ્્ ું છે. જેમાુંના 

કેર્િાક મહત્તત્તિના સુંશોધનસુંગ્રહો નીચ ેમ જબ છે.  

 

 

સગં્રહ શીષમક સપંાદક વષમ 

પ્રાચીન-ગરૂ્જર-કાવ્યસુંગ્રહ ચી.ડા.દિાિ 1920 

પુંદરમા શતકનાું પ્રાચીન ગરૂ્જર કાવ્ય કેશિ હષટદ ધ્ર િ 1927 

પ્રાચીન ગ જરાતી ગદ્યસુંદભટ મ વન જજનવિજય 1930 

પ્રાચીન ફાગ સુંગ્રહ ભોગીિાિ જે.સાુંડેસરા, સો.પારેખ 1955 

ત્રણ પ્રાચીન ગરૂ્જર કાવ્ય હ.ચ.ૂભાયાણી 1955 

પ્રાચીન ગરૂ્જર કાવ્યસુંચય હ.ચ.ૂભાયાણી, અગરચુંદ નાહર્ા 1975 

કૃષ્ણબાિચટરત્ર હ.ચ.ૂભાયાણી 1993 
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4.4.2 મધ્યકાિીન સર્જકકેન્દ્રી સુંશોધનઃ 

કેર્િાક વિદ્વાનોએ મધ્યકાિીન સર્જકને કેન્દ્રમાું રાખીને તેમના સર્જનને 

આધારે સાટહત્તયતત્તત્તિનો અને ભાષાસ્િરૂપનો ભાષાઅભ્યાસ કયો છે. જેમાુંના 

મહત્તત્તિના વિદ્વાનોના અભ્યાસ નીચે મ જબ જોઈ શકાય. 

શ્રી ચીમનિાિ વત્રિેદીએ પોતાના પી.એચ.ડી.ના અભ્યાસ મારે્ કવિ 

નાકરને કેન્દ્રમાું રાખીને ‘કવિ નાકરઃ એક અધ્યયન’ (1966) પર સુંશોધનકાયટ ક્ ું. 

તો શ્રી ક મારપાળ દેસાઈએ એમના શોધવનબુંધ ‘આનુંદઘનઃ એક અધ્યયન’ 

(1980)માું મધ્યકાિીન સુંતકવિ આનુંદઘન વિશેન ું અનેક પ્રાચીન હસ્તપ્રતોન ે

આધારે સુંશોધન-વિિેચન ક્ ું છે. આ સુંશોધનકાયટના અન ષુંગ ે ‘આનુંદઘન 

બાિીસી’નાું બાિીસ સ્તિનોન ું જૂનામાું જૂની હસ્તપ્રતોને આધારે, સુંપાદન ક્ ું છે. 

  

4.5 ઐવતહાવસક તલુનાત્મક સશં ધનઃ  

     જેમ વિદ્વાનોએ મધ્યકાિીન કૃવતઓના અભ્યાસ દ્વારા જે-તે સમયની 

ભાષાના સ્િરૂપનો અભ્યાસ કયો છે, તેમ અનેક વિદ્વાનોએ આ અને આિી 

ભાષાસામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને સમયાુંતર ધરાિતી ભાષાના ઘર્કતત્તત્તિોનો 

ત  િનાત્તમક સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ કયો છે, તેને આધારે ભાષાના વિકાસનો 

અભ્યાસ કયો છે. અગાઉના એકમોમાું તમે આ વિદ્વાનો વિશ ેઅભ્યાસ કયો છે, 

તેિી તમે તેમના પ્રદાન વિશે માટહતગાર છો જ. પરુંત  , સુંશોધનાત્તમક દૃસષ્ર્એ  

આ વિદ્વાનોન ું મહત્તત્તિન ું પ્રદાન નીચે મ જબ જોઈ શકાય. 
 વ્રજિાિ શાસ્ત્રીઃ  

 ભાુંડારકર, કૃષ્ણિાિ ઝિેરી િગેરે જેિા વિદ્વાનો જેમને ગ જરાતીના આદ્ય 

ભાષાશાસ્ત્રીન ું માન આપે છે તેિા શ્રી વ્રજિાિ શાસ્ત્રીએ વનબુંધસ્પધાટમાું ભાગ િેિા 

મારે્ ‘ગ જરાતી ભાષાનો ઇવતહાસ’ (1866) પર સુંશોધનાત્તમક કાયટ ક્ ું. આ 

વનબુંધમાું તેમણે િૈટદક આયોના આગમન વિશે તિા ગ જરાતી ભાષાના સ્િરૂપ 

વિશે તાટકિક અન માન કયાું છે. સુંસ્કૃત, પ્રાકૃત, અપભ્રુંશના સ્િરૂપની સોદાહરણ 

ચચાટ કયાટ બાદ તેમણે 15-16-17મા શતકની જૂની ગ જરાતીનાું ઉદાહરણ પણ 

આપ્યાું છે. શ્રી નરવસિંહરાિ ટદિેર્ીયાએ ‘સુંયોગિોપે પિૂટસ્િરન ું દીઘટત્તિ’, ‘ય શ્ર વત’ 

ઉપરાુંત કેર્િીક મહત્તત્તિની વ્્ ત્તપવિ િગેરે પટરિતટનોની પ્રેરણા વ્રજિાિ શાસ્ત્રીના 

સુંશોધનમાુંિી મળેિી છે. તેમણે ગ જરાતી ભાષાના શબ્દો સાિે પુંજાબી, વસિંધી, 

મરાઠી, મારિાડી, પ્રાકૃત અને સુંસ્કૃત શબ્દોન ું સામ્ય-િૈષમ્ય દશાટિી ત  િનાત્તમક 
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અધ્યયન કરિાનો પ્રયત્તન કયો છે. (શબ્દભુંડોળ?) તેમણે બોિી વિશે પણ વનદેશ 

કયો છે. તેઓ નોંધે છે કે ‘‘હમણાું ગ જરાતીમાું િટઢયાર, િાગડ, કાુંકરેજ, 

ચ ુંિાળ.....ભાિ, ચરોતર....રેિાકાુંઠો, પાિાતળેર્ી, ભરૂચ...ઇત્તયાટદ મહાસ્િાનક છે, 

તેના ઘણા શબ્દો ભરેિા છે.’’ 

1870માું રચાયેિ સુંશોધનાત્તમક વનબુંધ ‘ઉત્તસગટમાળા’માું વ્રજિાિ શાસ્ત્રીએ 

સુંસ્કૃતમાુંિી પ્રાકૃત-અપભ્રુંશ અને તેમાુંિી ગ જરાતીના ધ્િવનપટરિતટનના વનયમોન ું 

સોદાહરણ િણટન ક્ ું છે. વનબુંધને અંતે સુંસ્કૃત સમાનાિી સાિે દેશ્ય શબ્દોની 

યાદી આપી છે. ગ જરાતી ભાષા સુંદભ ે ઐવતહાવસક ધ્િવનપટરિતટનનો આર્િો 

વિગતે અભ્યાસ અહીં સૌ પ્રિમ િાર મળે છે, જે અન ગામીઓ મારે્ ઉપકારક 

નીિડયો છે. વ્રજિાિ શાસ્ત્રીના ભાષાશાસ્ત્રીય જ્ઞાનને કારણે જ ગ .િ.સોસાયર્ીએ 

ગ જરાતી ભાષાના ધાત  ઓનો કોશ તૈયાર કરિાન ું કામ સોંપેલ ું, જેના પટરણામ ે

1870માું ‘ધાત  સુંગ્રહ’ પ્રકાવશત િયો. જેમાું તેમણે સુંશોધનને આધારે ધાત  ઓની 

વ્્ ત્તપવિ, એક જ અિટ આપતા અનેક ધાત  ઓની યાદી, અનેક અિટ ધરાિતા ધાત   

- િગેરે જેિા વિભાગોમાું િહેંચ્યા છે. 
 સર જ્ય ર્જ ગ્રીયસમનઃ 

     સર જ્યોર્જ ગ્રીયસટન ે Linguistic survey of Indiaના 9મા ગ્રુંિના બીજા 

ભાગ  (૧૯૦૮) ગ જરાતી ભાષા, તેની બોિીઓ અન ેભાષકો અંગ ે વિગત ેનોંધ 

કરી છે. આ સિેમાું સૌ પ્રિમ િખત ભાષાદૃસષ્ર્એ ગ જરાતન ું સીમાુંકન િ્ ું છે. 

ભાષાના સિે વનવમિ ે પ્રાદેવશક બોિીભેદ, બોિીિૈવિધ્યની નોંધ કરિામાું આિી 

હોય તેિો આ પહિેો અભ્યાસ છે. આ સિેમાું ઈન્ડો-આયટન ભાષાઓમાું ગ જરાતીન ું 

સ્િાન, ગ જરાતીન ું ધ્િવનતુંત્ર, રૂપતુંત્ર આટદની ચચાટ કરિામાું આિી છે. આ 

પ્રકારન ું આ પહલે ું કાયટ છે. 

 એલ.પી.તેસ્સ્સત રીઃ 

ઇર્ાિીના વિદ્વાન ડૉ. એિ.પી.તેસ્સ્સતોરીએ ‘Old Western Rajasthani’ અિાટત ્

‘જૂની પવશ્ચમી રાજસ્િાની’નો અભ્યાસ કયો. તેસ્સ્સતોરીએ અપભ્રુંશની કાિમયાટદા, 

પ્રાચીન ગ જરાતી-રાજસ્િાની ભાષાની વિકાસપ્રટિયા વિશે અભ્યાસ કયો છે. ગુંગા-

જમનાના દોઆબના પવશ્ચમી વિસ્તાર તેમના અભ્યાસન ું કેન્દ્ર હત  ું. તેિી તેમણ ે

જૂની રાજસ્િાનીના ધ્િવનતુંત્ર અને વ્યાકરણ અભ્યાસ કયો છે, જે જૂની ગ જરાતીનો 

પણ છે. તેના કારણે ગ જરાતી અને રાજસ્િાનીમાું આિેિા ભેદ પણ સ્પષ્ર્ િાય 

છે. આ અભ્યાસને કારણે ગ જરાતીમાું  નિા વિકસેિા ધ્િવનઘર્ક – વિવિૃ સ્િર 
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‘ઍ’ – ‘ઑ’નો પટરચય મળે છે. ભાષાના વિકાસ દરવમયાન શબ્દોમાું ‘ર’ના પ્રક્ષપે 

વિશે તેમણે ચચાટ કરી છે. તેસ્સ્સતોરીએ તેમના આ સુંશોધનકાયટમાું અનેક શબ્દોની 

વ્્ ત્તપવિની ચચાટ કરી છે. તેસ્સ્સતોરીએ નરવસિંહરાિ જેિા સમિટ અન ગામીઓ મારે્ 

પિદશટક બની રહ ેતેિી ચચાટ આ સુંશોધનગ્રુંિમાું કરી છે. 
 નરવસિંહરાવ ટદવેટટયા 

ગ જરાતી ભાષાના અગ્રગણ્ય ટફિોિોજીસ્ર્ – ભાષાશાસ્ત્રી એર્િ ે
નરવસિંહરાિ ટદિેટર્યા. તેમણે ૧૯૧૫-૧૬માું વિલ્સન ટફિોિોજીકિ 

વ્યાખ્યાનમાળામાું અપાયેિા અને ‘Gujarati language and its literature – vol.- 

I&II’ શીષટકિી પ્રકાવશત આ વ્યાખ્યાન ગ જરાતીન ું સીમાસ્તુંભરૂપ સુંશોધનકાયટ છે. 

આ વ્યાખ્યાનમાળાના સાત વ્યાખ્યાનમાુંના ચોિા વ્યાખ્યાનના ત્રણ 

ખુંડોમાું ક િ ૩૫૧ પાનામાું  મ ખ્ય ૩૮ ઉત્તસગોમાું ઐવતહાવસક પટરિતટનોની ચચાટ 

કરી છે. શ્રી નરવસિંહરાિ ટદિેટર્યાએ પોતાના સુંશોધન અન સાર ગ જરાતી ભાષાના 

વિકાસિમના ક િ છ તબક્કા અને વિ.સ.૧૫૫૦ પછીની ભાષાન ે ‘ગ જરાતી ભાષા’ 

તરીકેન ું નામાલભધાન ક્ ું. તેમણે વિવિધ ધ્િવનપટરિતટનની વિગતે, સોદાહરણ, 

સાધાર ચચાટ કરી છે. તેમની મહત્તત્તિની ચચાટઓમાું વિવિૃ ‘ઍ-ઑ’, િઘ પ્રયત્તન ‘ય’ 

અન ે‘હ’ની ચચાટ, કોમળ અને તીવ્ર અન સ્િારનો ભેદ, ગ જરાતી વિભસ્ક્તનાું મળૂ - 

વ્્ ત્તપવિ, આખ્યાતની રૂપવસદ્ધદ્ધની પ્રટિયા, ગ જરાતીના કમટલણરૂપ િગેરેનો સમાિેશ 

િાય છે. તેમણ ેધ્િવનપટરિતટનને કારણ ેિતાું વ્યાકરણી પટરિતટનોની પણ ચચાટ 

કરી છે. તેમની ચચાટઓ ત્તયાર બાદના કે.કા.શાસ્ત્રી, હ.ચ.ૂભાયાણી, પ્રબોધ પુંટડત 

જેિા વિદ્વાનોન ેઆકષટતી રહી છે. 
 હટરવલ્લભ ભાયાણીઃ 

ડો. હટરિલ્િભ ભાયાણીના ભાષાવિષયક સુંશોધન અન ે વિચારણા 

‘િાગ્વ્યાપાર’(૧૯૫૪), ‘શબ્દકિા’ (૧૯૬૩), અન શીિનો (૧૯૬૫), ‘અન સુંધાન’ 

(૧૯૭૨), ‘ગ જરાતી ભાષાનો ક ળિમ’ (૧૯૭૩), ‘શબ્દપટરશીિન’ (૧૯૭૩), 

‘વ્્ ત્તપવિવિચાર’ (૧૯૭૫), ‘ગ જરાતી ભાષાના ઇવતહાસની કેર્િીક સમસ્યાઓ’ 

(૧૯૭૬) ‘ગ જરાતી ભાષાન ું ઐવતહાવસક વ્યાકરણ’ ‘િોડોક વ્યાકરણવિચાર’ 

(૧૯૬૯) િગેરેમાું આિખેાયાું છે. અન્ય સુંસ્કૃવતના આદાન-પ્રદાન, અમુંગળિાચક 

શબ્દોનો વનષેધ, ર ઢ માન્યતાઓનો પ્રભાિ, કાિાન સારી પટરિતટન, િૌટકક 

વ્્ ત્તપવિ, અિટપટરિતટન િગેરેને કારણે શબ્દોમાું આિતા િવમક રૂપપટરિતટનન ું 
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વનરૂપણ ‘શબ્દકિા’, ‘શબ્દપટરશીિન’, ‘શબ્દપ્રયોગોની પગદુંડી પર’ િગેરે 

પ સ્તકોમાું ક્ ું છે. 

ચાર ખુંડમાું િહેંચાયેિા ‘વ્્ ત્તપવિવિચાર’ના પહિેા ખુંડમાું ભાષાક ળ, 

ગ જરાતી ભાષાનો વિકાસ આટદની વિચારણા છે, બીજા –ધ્િવનપટરિતટન- નામના 

ખુંડમાું ભાષાના વિકાસ દરવમયાન િયેિાું ધ્િવનપટરિતટનો અને તત્તસમ શબ્દોના 

પટરિતટનોની ચચાટ કરી છે. ત્રીજા ખુંડમાું કેર્િાક શબ્દોની –વ્્ ત્તપવિનોંધો- છે. 

ભાષાના ઇવતહાસને તપાસિા, ભાષાની રચનાને તપાસિા મારે્ શબ્દોની 

વ્્ ત્તપવિનો અભ્યાસ મહત્તત્તિનો નીિડ ેછે. જેના મારે્ અન માન અને પ્રાપ્ય આધાર 

િઈને સુંશોધન અવનિાયટ બને છે.  

‘િોડોક વ્યાકરણ વિચાર’ (1969)માું ગ જરાતી વ્યાકરણના આખ્યાત, 

નામ, વિશેષણ, ટિયાવિશેષણ, સમાસ, અંગવસદ્ધદ્ધ અને િાક્ય જેિા ઘર્કોની 

ભાષાવિજ્ઞાનના નતૂન સુંદભોના પ્રકાશમાું ચચાટ કરે છે....વ્યાકરણની પટરભાષામાું 

અંગ્રેજી-ગ જરાતી બને્ન વ્યાકરણોન ું અન સરણ િ્ ું હોિાિી ગ જરાતી ભાષાની 

પ્રકૃવતગત વિવશષ્ર્તાઓનો અનેક બાબતમાું અનાદર િયો હોિાન ું તેમણે નોંધ્્ ું છે. 

તેમના મતે જ દી જ દી પ્રકૃવત ધરાિતી ભાષાઓના વિશ્િેષણ પરિી તારિેિાું –

ખાનાુંઓ-ની ભળેસેળ કરીને તેમાું ગ જરાતી સામગ્રી ઢાળી હોિાિી ગ જરાતી 

વ્યાકરણ અનેકવિધ અસુંગવત તિા ગ ૂુંચિાડાઓ જન્માિનાર ું બન્્ ું છે. આમ, અહીં 

ગ જરાતી વ્યાકરણની અનેક સ્તરે પ નવિિચારણા િઈ છે. અને મહત્તત્તિન ું એ છે કે 

અહીં બોિચાિના વ્યિહારની માન્ય ગ જરાતીના પ્રયોગોની સામગ્રીને આધારે જ 

વ્યાકરણચચાટ કરિાનો પ્રયાસ િયો છે. 

 કે.કા.શાસ્ત્રીઃ 
જૂની ગ જરાતીની અનેક કૃવત-ગ્રુંિોના સુંશોધન સુંપાદન કરનાર શ્રી કે.કા.શાસ્ત્રીએ 

લગ્રયસટન, ર્નટર, તેસ્સ્સતોરી આટદનાું કાયટનો અન િમે ‘ભારતીય ભાષાઓની સમીક્ષા 

(1941)’ ‘ગ જરાતી સ્િરવ્યુંજન પ્રટિયા’ તિા ‘જૂની પવશ્ચમી રાજસ્િાની વ્યાકરણન ું 

ટર્પ્પણ’ નામે અન િાદ કયો. તે ઉપરાુંત નરવસિંહરાિ ટદિેટર્યાના સાત વ્યાખ્યાનોના 

પ્રિમ ભાગનો સુંક્ષેપ પણ કયો. આ બધાને કારણે તેમની ગ જરાતી ભાષાની 

ભાષાવિષયક સઝૂ કેળિાઈ. તેમના આ સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસન ું અક્ષર અને 

શબ્દ(૧૯૪૫), અન શીિન (૧૯૪૮), ગ જરાતી િાસ્ગ્િકાસ (૧૯૫૧), ગ જરાતી 

રૂપરચના(૧૯૫૮, ઠક્કર િસનજી માધિજી વ્યાખ્યાનમાળામાું આપેિ 

વ્યાખ્યાનો),  ગ જરાતી વ્યાકરણશાસ્ત્ર (૧૯૬૩), ગ જરાતી ભાષાનો વિકાસ અને અિાટચીન 

ગ જરાતી ભાષાન ું સ્િરૂપ (૧૯૬૫),  ભાષાશાસ્ત્ર અને ગ જરાતી ભાષા (૧૯૬૯), ગ જરાતી 
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માન્ય ભાષાન ું િઘ વ્યાકરણ (૧૯૭૧), ‘િાસ્ગ્િભિ’ (૧૯૭૩) આટદ પ સ્તકોમાું આિેખન 

િ્ ું છે. 

 ડ . પ્રબ ધ પટંડતઃ 

 ‘ષડાિશ્યક બાિાિબોધ’ પર સુંશોધન કરનાર ડો. પુંટડતે મધ્યકાિીન 

ગ જરાતીના વિવિધ ધ્િવનઓનો, ઉચ્ચારણોનો સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ કયો છે. 

તેમણે ‘ઇન્ડો-આયટન વસલિબન્્સ ઇન ગ જરાતી’માું સુંઘષી ધ્િવનઓના પટરિતટન 

અને વિકાસ વિશ ે ચચાટ કરી છે. તો ‘ઇન્ટ્રુઝીન ‘ર’ ઇન ઇન્ડો-આયટન’માું ‘ર’ 

ધ્િવનના પ્રક્ષેપની ભાતની ચચાટ કરી છે. ‘ઓલ્ડ ગ જરાતી પ્રોનસ્ન્સએશન્સઃ એ નોર્ 

ઓન લિિંસ્ગ્િસસ્ર્ક્ ચેન્જ’, ‘ટહસ્ર્ોટરકિ ફોનોિોજી ઓફ ગ જરાતી િોિલ્સ’-માું 

ગ જરાતી ધ્િવનપટરિતટનની ચચાટ કરી છે. તેમણે ૧૯૫૪માું પ્રકાવશત ‘પ્રાકૃત 

ભાષા’માું એ ભાષાના સ્િરૂપની ચચાટ કરી છે, જે ભાષાના વિકાસને સમજિા મારે્ 

ઉપયોગી છે. 

3.6 વ્યતુ્પવિગત સશં ધન - અભ્યાસઃ 

 ધ્િવનપટરિતટનના વનયમો, વ્યાકરણપટરિતટન, શબ્દભુંડોળમાું પટરિતટન - 

આ બધાું જ પટરિતટનો એકબીજાું સાિે સુંકળાયિેાું હોય છે. ધ્િવનપટરિતટનોન ે

કારણે જ્યારે એક ભાષાના શબ્દમાું પટરિતટન આિે અને ધીમે ધીમે એ પટરિતટન 

ભાષાના વિકાસનો ટહસ્સો બનીને શબ્દભુંડોળના પટરિતટન સ ધી પહોંચે ત્તયારે નિા 

ઉદ્ભિેિા શબ્દને મળૂ શબ્દ સાિે જોડીને પટરિતટનને આિેખિાની ઘર્ના  વ્્ ત્તપવિ 

છે. ‘હાિ’ – ‘हथ्थ’ – ‘ह्सस्त’ -માું હાિ શબ્દ સ ધી પહોંચતા કેિાું પટરિતટનો 

આવ્યાું તેની સ્પષ્ર્તા હોય તો જ હસ્ત સ ધી પહોંચી શકાય. તેને વ્્ ત્તપવિ કહિેાય 

છે. ‘मध्य’ માુંિી ‘मझ्झ’ િઈને ‘મોઝાર’ કે ‘-માું’ સ ધી પહોંચિામાું વ્યાકરણી 

પટરિતટનના મળૂમાું રહિે ધ્િવનપટરિતટનો તેની વ્્ ત્તપવિને આધારે જ સમજી 

શકાય. કોઈ એક શબ્દની વ્્ ત્તપવિ યોગ્ય આધાર સાિે શોધિી તે પણ સુંશોધકની 

સજ્જતા ઉપર આધાર રાખે છે. િળી, કોઈ એક વિદ્વાને વ્્ ત્તપવિ આપી હોય, તો ત ે

અંવતમ સુંશોધન હોય તેવ ું પણ નિી. અન્ય વિદ્વાનોને એ શબ્દન ું મળૂ અન્ય 

શબ્દમાું દેખાત  ું હોય, કોઈ અન્ય વ્્ ત્તપવિ િાગતી હોય, તેવ ું પણ બની શકે. 

ગ જરાતીના ભાષાશાસ્ત્રીય અભ્યાસના કાળમાું એક - એક શબ્દની વ્્ ત્તપવિ પર 

ઉહાપોહ િયો હોય, તેવ ું ઘણી િાર બન્્ ું છે. 

 મધ્યકાિીન કૃવતઓના સુંશોધન - સુંપાદનન ું કાયટ ઘણા વિદ્વાનોએ ક્ ું, 

પરુંત   એ તમામ પાસેિી વ્્ ત્તપવિનો અભ્યાસ મળતો નિી. જે વિદ્વાનોએ 
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વ્્ ત્તપવિનો અભ્યાસ કરીને ભાષાના વિકાસને િધ  સ્પષ્ર્ કરી આપ્યો છે, તેિાું 

સુંશોધન કાયટ નીચે મ જબ છેઃ 

 ર્ી.એન.દિેએ તેમના સુંશોધન કાયટ રૂપે નન્નસટૂર કૃત ‘ઉપદેશમાિા 

બાિાિબોધ’ને આધારે ‘A study of the Gujarati language of the 

sixteenth century’ –ન ું સુંપાદન ક્ ું. આ અભ્યાસના ભાગરૂપે તેમણે આ 

કૃવતની શબ્દસલૂચ વ્્ ત્તપવિ સાિે આપેિી છે. સોળમી સદીની આ કૃવતના 

શબ્દો પોતે જ જ દ ું રૂપ ધરાિતા હોય ત્તયારે તેને પિૂટ સુંસ્કૃત કે પ્રાકૃત 

ભાષા સાિે જોડિી અને અિાટચીન ગ જરાતી ભાષા સાિે પણ જોડીને 

પહિેી િાર વ્્ ત્તપવિ આપિાન ું કાયટ શ્રી ર્ી.એન.દિેએ ક્ ું છે. 

 ડો. પ્રબોધ પુંટડતે ડો. આર.એિ ર્નટરના માગટદશટન હઠેળ ચૌદમી સદીની 

પ્રવતવનવધરૂપ ગણી શકાય તેિી તર ણપ્રભસટૂર રલચત કૃવત ‘ષડાિશ્યક 

બાિાિબોધ’ન ું સુંશોધન ક્ ું, તેના ભાગ રૂપે કૃવતમાું આિતા શબ્દોના 

વ્્ ત્તપવિદશટક શબ્દકોશન ું પણ સુંપાદન ક્ ું. 

 સુંસ્કૃતના જાણકાર અને ભાષાવિકાસન ું અનન્ય કાયટ કરનાર શ્રી વ્રજિાિ 

શાસ્ત્રી ધ્િવનપટરિતટન અને વ્્ ત્તપવિન ું મહત્તત્તિ સમજતા હતા. પટરણામે 

તેમની પાસેિી ક્યાુંક અન માવનત તો ક્યાુંક સાધાર વ્્ ત્તપવિ મળી છે. 

તેમણે ‘ઉત્તસગટમાળા’માું ધ્િવનપટરિતટનના વનયમો સાિે સુંસ્કૃત - પ્રાકૃત - 

ગ જરાતી રૂપો આપ્યાું છે. જેમાું અિાટચીન ગ જરાતી શબ્દના તેના સુંસ્કૃત 

મળૂ શબ્દ સાિેનાું જોડાણ દેખાય છે. અન્ય મહત્તત્તિની બાબત એ છે કે 

1870માું ‘ધાત  સુંગ્રહ’ પ્રકાવશત િયો. જેમાું તેમણે સુંશોધનને આધારે 

ધાત  ઓની વ્્ ત્તપવિ આપી છે. ભાષાના િણટનમાું ધાત  ના મહત્તત્તિને 

સમજનાર વિદ્વાનને આ કાયટની મહિાનો ખ્યાિ આિી શકે. તેમણ ે

આપેિી વ્્ ત્તપવિઓ એર્િી મહત્તત્તિની હતી કે ત્તયાર બાદ ભાષાશાસ્ત્રીય 

કાયટ કરનાર શ્રી નરવસિંહરાિ ટદિેર્ીયાએ તેમના સુંશોધનમાુંિી પ્રેરણા 

િીધી છે. 

 ઓલ્ડ િેસ્ર્નટ રાજસ્િાની - જૂની પવશ્ચમી રાજસ્િાની ભાષા પર 

સુંશોધનકાયટ કરનાર ઈર્ાલિયન વિદ્વાન તેસ્સ્સતોરીએ પોતાના 

સુંશોધનકાયટના ભાગ રૂપે જૂની રાજસ્િાની ભાષા અિાટત ્ જૂની ગ જરાતી 

ભાષાના શબ્દોની વ્્ ત્તપવિ આપી છે.  
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 ગ જરાતી ભાષાની ઉત્તિાસ્ન્તના અભ્યાસ સુંદભે નરવસિંહરાિ ટદિેટર્યાએ 

શબ્દોની વ્્ ત્તપવિ તો આપી જ છે. પરુંત   તેમન ું વિશેષ - મહત્તત્તિન ું પ્રદાન 

છેઃ ગ જરાતી વિભસ્ક્ત - નામયોગીનાું મળૂ – વ્્ ત્તપવિ. તેમણે शु,ं तणु,ं 

चो-ची-चुं, थकंु જેિા નામયોગી, સુંબોધક રૂપ, પ્રિમા વસિાયની 

કારકવિભસ્ક્ત ए, ने, थी, मा-ंની સુંશોધનાત્તમક ચચાટ કરી છે. 

 હટરિલ્િભ ભાયાણી ‘વ્્ ત્તપવિવિચાર’ ત્રીજા ખુંડમાું કેર્િાક શબ્દોની –

વ્્ ત્તપવિનોંધો- છે. ભાષાના ઇવતહાસને તપાસિા, ભાષાની રચનાને 

તપાસિા મારે્ શબ્દોની વ્્ ત્તપવિનો અભ્યાસ મહત્તત્તિનો નીિડ ે છે. જેના 

મારે્ અન માન અને પ્રાપ્ય આધાર િઈને સુંશોધન અવનિાયટ બને છે. 

(વત્રિેદી) 

 ચત રભાઈ પ . પરે્િના 1929માું પ્રકાવશત વનબુંધ ‘જૂની ગ જરાતી’માું 

વનબુંધને અંતે સમાન ઉચ્ચાર ધરાિતા શબ્દોની વ્્ ત્તપવિ તપાસી છે. 

જેમકે  

वर्तमज > वत्त > वट्ट >િાર્ (િારે્ ચાિતાું) 

वर्तज > वट्टट > वाटट > િાર્ (દીિાની િાર્) 

4.7 સારાશંઃ 

આ એકમમાું તમે ગ જરાતી ભાષા સુંદભે િયેિા અભ્યાસ – સુંશોધન વિશે 

જાણ્્ ું. ગ જરાતી ભાષા સુંદભે ગ જરાતી તેમજ વિદેશી વિદ્વાનોએ અભ્યાસ કયો છે, 

સુંશોધન ક્ ું છે, તે વિશે તમે માટહતી મેળિી. 

પવશ્ચમમાું ઐવતહાવસક ત  િનાત્તમક અભ્યાસ શરૂ િયા પછી ભારતમાું પણ 

સ નીવતક માર ચેર્જી, ડો. ભાુંડારકર આટદ વિદ્વાનોએ ભારતીય ભાષાઓના 

ઐવતહાવસક ત  િનાત્તમક અભ્યાસ કયાટ. ગ જરાતીમાું વ્રજિાિ શાસ્ત્રી, જ્યોર્જ 

ગ્રીયસટન, ડો. એિ.પી.તેસ્સ્સતોરી, નરવસિંહરાિ ટદિેટર્યા, હટરિલ્િભ ભાયાણી, 

કે.કા.શાસ્ત્રી આટદ વિદ્વાનોએ ધ્િવનતુંત્રના પટરિતટનો, શબ્દના પટરિતટનો, 

મધ્યકાિીન કૃવતઓના અભ્યાસને આધારે ગ જરાતી ભાષાના ઐવતહાવસક વિકાસ 

સુંદભે સુંશોધન – અભ્યાસ કયાટ.  

4.8  તમારી પ્રગવત ચકાસ   

પ્રશ્નઃ  

1. મધ્યકાિીન સર્જકોના ભાષા-સાટહત્તયનો અભ્યાસ કરી ભાષાના ઐવતહાવસક 

સુંશોધનને મદદરૂપ નીિડનાર વિદ્વાનોન ું પ્રદાન જણાિો. 
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2. મધ્યકાિીન કૃવતનો અભ્યાસ કરી તત્તકાિીન ભાષાસ્િરૂપને સ્પષ્ર્ કરનાર 

વિદ્વાનોન ું પ્રદાન જણાિો. 

3. ગ જરાતીના ભાષાઘર્કોના ત  િનાત્તમક સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ વિશે વિદેશી 

વિદ્વાનોન ું પ્રદાન જણાિો. 

4. ગ જરાતીના ભાષાઘર્કોના ત  િનાત્તમક સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ વિશે 

વ્રજિાિ શાસ્ત્રી તિા કે.કા.શાસ્ત્રીન ું પ્રદાન જણાિો. 

5. ગ જરાતી ભાષાના શબ્દોના ઉદ્ભિ સુંદભે તેના વ્્ ત્તપવિગત સુંશોધન સુંદભ ે

વિવિધ વિદ્વાનોન ું પ્રદાન જણાિો. 

ટૂુંકનોંધ િખોઃ 

1) ગ જરાતીના ભાષાઘર્કોના ત  િનાત્તમક સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ સુંદભ ે

નરવસિંહરાિ ટદિેટર્યાન ું પ્રદાન. 

2) ગ જરાતીના ભાષાઘર્કોના ત  િનાત્તમક સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ સુંદભ ે

હટરિલ્િભ ભાયાણીન ું પ્રદાન. 

3) ગ જરાતીના ભાષાઘર્કોના ત  િનાત્તમક સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ સુંદભ ે

પ્રબોધ પુંટડતન ું પ્રદાન. 
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એકમ 5  ગજુરાતીમા ંભાષાવવષયક સશં ધન - ભાગ 2 
5.0  ઉદે્દશ્ય 

5.1  પ્રસ્તાવના 

5.2  ગજુરાતીના ભાષાવવષયક કાયમની રૂપરેખા 

5.3  પ્રારંભભક વ્યાકરણ 

5.4  ભાષાવવજ્ઞાનના વસદ્ાતં ને આધારે થયેલ સશં ધન – અભ્યાસ 

5.5  બ લીગત સશં ધન – અભ્યાસ 

5.6  શબ્દગત – ક શગત સશં ધન - અભ્યાસ 

5.7  સારાશં 

5.8  તમારી પ્રગવત ચકાસ    

5.0 ઉદે્દશ્યઃ 

 આ એકમમાું, ભાષાવિષયક સુંશોધનના બીજા ભાગમાું તમે ગ જરાતી 

ભાષા સુંદભે િયિેા અભ્યાસ – સુંશોધન વિશે જાણશો. ગ જરાતી ભાષા સુંદભ ે

ગ જરાતી તેમજ વિદેશી વિદ્વાનોએ જે અભ્યાસ કયો છે, જે સુંશોધન ક્ ું છે, તેના 

વિશે તમે માટહતી મેળિશો. 

5.1 પ્રસ્તાવનાઃ 

 ભાષાવિષયક સુંશોધનના પ્રિમ ભાગમાું તમે ગ જરાતી ભાષાના 

ઐવતહાવસક, ત  િનાત્તમક, વ્્ ત્તપવિગત સુંશોધન વિશે માટહતી મેળિી. અગાઉના 

એકમોમાું તમે અભ્યાસ કયો છે કે વિવિધ ગ જરાતી તેમજ વિદેશી વિદ્વાનોએ 

ગ જરાતી ભાષાનો અભ્યાસ કયો છે. તમે એ પણ જાણો છો કે 11મી સદીમાું 

કલિકાિસિટજ્ઞ હમેચુંદ્રાચાયટ દ્વારા ગૌજર અપભ્રુંશ વિશે અભ્યાસ વસિાય 

‘પ્રાકૃતપ્રકાશ’ રચવયતા આચાયટ િરર લચ જેિા અન્ય કેર્િાક વિદ્વાનો દ્વારા 

વ્યાકરણની ચચાટ મળે છે. પણ તે મહદુંશે સુંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષા સુંદભે છે. 

તેનાિી જ દા પડતા ભાષાસ્િરૂપની ચચાટ મળતી નિી. ત્તયાર બાદ પ્રાપ્ય 

કૃવતઓમાું સાટહત્તયકૃવતઓ મળે છે પણ કોઈ ભાષાઅભ્યાસ મળતો નિી. પરુંત  , 

િગભગ 19મી સદીના આરુંભિી વિવિધ કારણોિી ભાષાઅભ્યાસનો આરુંભ જોઈ 

શકાય છે.. 

અહીં એક િાત ખાસ નોંધિી જોઈએ કે ગ જરાતીમાું ભાષા વિશે જેર્િા 

ઊંડાણિી ખેડાણ િવ ું જોઈએ, એર્િા ઊંડાણિી િ્ ું નિી. પટરણામે ભાષા વિશે 
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િયેલ ું નાન ું કાયટ પણ સુંશોધનની સજ્જતા માુંગી િ,ે તેવ ું ઘણી િાર બન્્ ું છે. 

પટરણામે તે અભ્યાસ હોિા છતાું અહીં તેને સુંશોધનકાયટ ગણ્્ ું છે. િધ  વિગતે 

જોતાું પહિેાું ભાષાવિષયક સુંશોધનકાયટની રૂપરેખા મેળિીએ. 

5.2 ગજુરાતીના ભાષાવવષયક કાયમની રૂપરેખાઃ 

     ગ જરાતી ભાષાના અભ્યાસ – સુંશોધનને વિગતે તપાસીએ તે પહિેાું 

વિવિધ વિદ્વાનોએ કરેિાું કાયટન ું વિહુંગાિિોકન કરિા મારે્ ભાષાના અભ્યાસને 

મ ખ્ય ત્રણ ભાગમાું િહેંચ્્ ું છે, જે નીચ ેમ જબ છેઃ 
અ) ઐવતહાવસક તલુનાત્મક અભ્યાસઃ 

તમે જાણો છો કે કોઈ એક ભાષાના ધ્િવનતુંત્રમાું કેિા પ્રકારના ફેરફાર 

િયા, વ્યાકરણી કે શબ્દભુંડોળગત પટરિતટનો આવ્યાું, જેિી મળૂ ભાષા કરતાું 

અિગ – નિી ભાષા જન્મી, તેનો અભ્યાસ ઐવતહાવસક ભાષાવિજ્ઞાન કરે છે. આ 

સુંદભે તમે પિેૂના એકમમાું વ્રજિાિ શાસ્ત્રી, જ્યોર્જ ગ્રીયસટન, ડો. 

એિ.પી.તેસ્સ્સતોરી, નરવસિંહરાિ ટદિેટર્યા, હટરિલ્િભ ભાયાણી, કે.કા.શાસ્ત્રી, 

પ્રબોધ પુંટડત આટદ વિદ્વાનોના ધ્િવનતુંત્રના પટરિતટનો, શબ્દના પટરિતટનો, 

મધ્યકાિીન કૃવતઓના અભ્યાસને આધારે ગ જરાતી ભાષાના ઐવતહાવસક વિકાસ 

સુંદભે સુંશોધન – અભ્યાસ વિશે માટહતી મેળિી છે. 
બ) પ્રારંભભક વ્યાકરણલેખનઃ 

આગળના એકમમાું વિગતે અભ્યાસ કયો છે, તેિી તમે જાણો છો કે 19મી 

સદીના આરુંભે હમિતનીઓને ભાષા વ્યિહારિી િાકેફ કરિા અિિા શાિેય 

વશક્ષણ મારે્ વિવિધ દેશી – વિદેશી વિદ્વાનો દ્વારા ભાષા-અભ્યાસ અન ે

વ્યાકરણિેખન િ્ ું. આ વિદ્વાનોએ કાું તો સુંસ્કૃત પરુંપરાને અન સરીને ગ જરાતી 

ભાષાનો અભ્યાસ કયો અિિા અંગ્રેજી પરુંપરા અન સાર ગ જરાતી ભાષાન ું િણટન 

ક્ ું. આ વિદ્વાનોમાું રોબર્ટ ડ્રુમન્ડ, વિલિયમ ફોબટસ, વિયોડોર સી. હોપ, નમટદ, 

જોસેફ િાન સોમરન રે્િર, કમળાશુંકર વત્રિેદી, જ્હોન બીમ્સ આટદન ું કાયટ 

નોંધપાત્ર િખેાય છે. 
ક) ભાષાવવજ્ઞાનના વસદ્ાતં ને આધારે ગજુરાતી ભાષાન  અભ્યાસઃ 

પ્રારુંભ કાળે કાું તો સુંસ્કૃત અિિા અંગ્રેજી પરુંપરાને અન સરીને ગ જરાતી 

ભાષાનો અભ્યાસ િયો અને તેને આધારે ગ જરાતી ભાષા િણટિાઈ. પરુંત  , એ 

િખતે વિશ્વમાું ભાષાને કેન્દ્રમાું રાખીને ભાષાનો તેમજ અન્ય શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ 

િિા િાગ્યો હતો. ‘ભાષા’નો ‘વિજ્ઞાન’ની જેમ અભ્યાસ કરિામાું આિતો હોિાિી 
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ભાષાવિજ્ઞાન એક શાસ્ત્ર તરીકે વિકસી રહ્ ું હત  ું. વિવિધ વિભાિો અંગે ઉહાપોહ – 

ચચાટઓ િઈ રહી હતી. એ બાબતનો પ્રભાિ ગ જરાતી ભાષાના અભ્યાસ પર પણ 

પડયો. વિવિધ વિદ્વાનોએ પવશ્ચમમાું સ્સ્િર િઈ રહિેા વિભાિોને આધારે ગ જરાતી 

ભાષાનો અભ્યાસ શરૂ િયો. ધ્િવનતુંત્ર, રૂપતુંત્ર, િાક્યતુંત્ર, અિટવિજ્ઞાન, 

બોિીવિજ્ઞાન, કોશવિજ્ઞાન િગેરે જેિી શાખાઓ વિકસી રહી હતી. તો 

ભાષાવિજ્ઞાનની અન્ય વિદ્યાશાખાઓ સાિે જોડાઈન,ે મનોભાષાવિજ્ઞાન, સામાજજક 

ભાષાવિજ્ઞાન, ભૌગોલિક ભાષાવિજ્ઞાન, શૈિીવિજ્ઞાન િગેરે જેિી એપ્િાઈડ 

ભાષાવિજ્ઞાનની વિવિધ શાખાઓમાું પણ અભ્યાસની ટદશાઓ ખ િી રહી હતી. 

ડો.ર્નટર, ડો.ર્ી.એન.દિે, ડો.પ્રબોધ પુંટડત, ડો. ભારતી મોદી, ડો. યોગેન્દ્ર 

વ્યાસ, ડો. શાુંવતિાિ આચાયટ,  ડો. જ્યોર્જ કાદોના, ડો.પ્રભાશુંકર તેરૈયા,  ડો. પી. 

જે. વમસ્ત્રી, ડો. ઊવમિ દેસાઈ, ડો.અરવિિંદ ભાુંડારી િગેરે જેિા વિદ્વાનોએ 

ભાષાવિજ્ઞાનના વસદ્ધાુંતોને નજર સામે રાખી ગ જરાતી ભાષાનો અભ્યાસ કયો. આ 

જટર્િ સૈદ્ધાુંવતક ચચાટઓન ે ડો. કે.બી.વ્યાસ, મનસ ખિાિ ઝિેરી, જયુંત કોઠારી 

િગેરે જેિા વિદ્વાનોએ વિદ્યાિીઓ સ ધી પહોંચાડી. 

હિ,ે આ વિદ્વાનોએ ગ જરાતી ભાષાનો અભ્યાસ કેિી રીતે કયો, તેમણે 

સુંશોધનાત્તમક કાયટ કઈ રીતે ક્ ું, ગ જરાતી ભાષા-અભ્યાસમાું તેમન ું વિશેષ પ્રદાન 

શ ું – તે અંગે વિગતે જાણીએ. 

5.3 પ્રારંભભક વ્યાકરણઃ 

     હમેચુંદ્રાચાયટ દ્વારા વસદ્ધહૈમશબ્દાન શાસનના આઠમા અધ્યાયમાું ગૌજર 

અપભ્રુંશના વ્યાકરણની ચચાટ િઈ, ત્તયાર બાદ ધમટકેન્દ્રી પદ્યસાટહત્તય મબિક 

પ્રમાણમાું રચા્ ું. પરુંત   ગ જરાતીનો ભાષાકીય અભ્યાસ પ્રાપ્ત િતો નિી. 

     આપણે એકમ 1માું અભ્યાસ કયો છે તેમ, ગ જરાતીમાું અંગ્રેજી શાસન 

સમયે ઇંગ્િેન્ડિી  વિવિધ અવધકારીઓ, િેપારીઓ તિા ધાવમિક ગ ર ઓ ભારતમાું 

આિી રહ્યા હતા. તેમના મારે્ ગ જરાતી ભાષા અજાણી હોિાિી સ્િાભાવિક રીતે 

અિગમન સાધિામાું, તેમના રોજજિંદા કે વ્યાિસાવયક કાયોમાું તકિીફ પડતી હતી. 

તે સમયે પોતાના ‘હમિતની’ને મદદરૂપ િિા મારે્, ગ જરાતી ભાષા શીખિાડિા 

મારે્ અંગ્રેજો દ્વારા ગ જરાતી ભાષાન ું વ્યાકરણ િખિાની શરૂઆત િઈ. આ મારે્ 

તેમણે ગ જરાતી વિદ્વાનોની મદદ પણ િીધી. ત્તયાર બાદ અંગ્રેજી તેમજ ગ જરાતી 

અવધકારીઓએ શાળાના વિદ્યાિીઓ ભાષાઅભ્યાસમાું શાિેય વ્યાકરણનો પણ 

સમાિેશ કયો. વિવિધ વિદ્વાનોએ શાળાના વિદ્યાિીઓને ધ્યાનમાું રાખીને પણ 
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ભાષાનો અભ્યાસ કયો. આમ, આ ભાષાઅભ્યાસનો મળૂ હતે   સુંશોધનનો ન હોિા 

છતાું આ પ્રારુંભકાળના વ્યાકરણ િણખેડાયેિી કેડી પર રચાયાું હોિાિી િેખક 

પાસે સુંશોધકની સજ્જતા અપેલક્ષત છે. તેિી આ વ્યાકરણની અને તેના અભ્યાસ  

વિશે પણ જાણવ ું જરૂરી બને. 
→ ર બટમ  ડ્રુમન્ડઃ 

આર.ડ્રુમન્ડ ગ જરાતી વ્યાકરણ િખનાર પ્રિમ વિદ્વાન છે. તેમન ું વ્યાકરણ 

ગ જરાતી ભાષાન ું પ્રિમ છપાયેલ ું પ સ્તક છે. વ્યિસાયે મળૂ સર્જન ડોક્ર્રે 
હમિતનીઓને મદદરૂપ િિા મારે્ ૧૮૦૮માું ‘ઇલસ્રેશન ઑફ ધ ગ્રામૅટટકલ 

પાર્ટમસ ઑફ ધ ગજુરાતી, મહરટ્ટ (મરાઠી) ઍન્ડ ઇંગ્લલશ લેન્લવેજીસ’ નામન ું પ સ્તક 

આપ્્ ું. તેમાું ગ જરાતી, મરાઠી (મોડી લિવપ) તિા અંગ્રેજી – એમ વત્રભાષી 

ભાષાસામગ્રી છે. તેની મહત્તત્તિની બાબત ‘ગ્િોસરી’ છે, જેની ચચાટ આપણ ે5.6મા 

મ દ્દામાું કરીશ ું. આરુંભકાળે વ્યાકરણિેખન મારે્ ભાષાસામગ્રી મેળિિી, તેન ું 

િગીકરણ કરવ ું એ સુંશોધકસ્તરન ું જ કાયટ છે. 
→   વવભલયમ ફ બમસઃ 

૧૮૨૯માું વિલિયમ ફોબટસ દ્વારા A Grammar of the Goozrati 

Language, with exercises, dialogues and stories for the assistance of the 

student of the colloquial language of Goojrat, also precedents, or forms of 

petitions, proceedings, in court deeds &c. and the system of book-keeping 

in use (રોજબરોજની ગ ઝરાતી શીખિા માગતા વિદ્યાિીઓની મદદ મારે્ 
સ્િાધ્યાય, સુંિાદ અને િાતાટઓ સાિ ે ગજુરાતી ભાષાનુ ં વ્યાકરણ) વ્યાકરણ 

પ્રકાવશત િ્ ું. 

 તમે અગાઉ અભ્યાસ કયો છે, તેમ આ વ્યાકરણમાું ગ જરાતી, અંગ્રેજી, 

ટહિંદ સ્તાની, ફારસી, અરબી િગેરે ભાષાના િણાટક્ષરો, બારાક્ષરી આપ્યાું છે. ત્તયાર 

બાદ શબ્દાિટ પણ આપ્યા છે. તેના પ્રયોગ સુંદભ ેત ેિણટ શબ્દના આરુંભે આિતો 

હોય, મધ્યમાું આિતો હોય કે અંતે આિતો હોય, સાન નાવસક હોય કે વનરન નાવસક 

– તેવ ું શબ્દભુંડોળ આપ્્ ું છે. જેમકે, ર્ િણટ -માું ર્પક ું, અર્ક, ર્ુંર્ો, િાર્, ર્ાુંગ, 

ર્ાુંક , ભર્... આ િમ મળૂ પ સ્તક અન સાર જ છે. તમને ખ્યાિ આિશે કે તેમણ ે

શબ્દકોશની જેમ આ શબ્દો નિી નોંધ્યા, પણ અન્ય અંગ્રેજો અિિા જેમના મારે્ 

ગ જરાતી ભાષા એ બીજી ભાષા છે તેમના મારે્, જ દા જ દા સ્િાને આિી શકતા આ 

ઘ્િવનઓનો િપરાશ સ્પષ્ર્ િાય.  
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િળી, આ શબ્દાિટ જોિા રસપ્રદ િઈ પડશે: ‘ચણા – Chana, the grain 

or pulse we call gram, which is a corruption of the Portuguese gras, grain 

of any kind…’ અહીં તમે જોઈ શકો છો તેમ ગ જરાતી શબ્દ, રોમનમાું તેનો 

ઉચ્ચાર આપ્યા બાદ શાસ્ત્રીય પદ્ધવતિી નહીં, પણ સામાન્ય અંગ્રેજી ભાષક સમજી 

શકે તે રીતે અિટ આપિામાું આવ્યો છે.  

આ વ્યાકરણમાું એકવત્રત કરાયેિી ભાષાસામગ્રી અન ેતેની છણાિર્માું સુંશોધકની 

સજ્જતા જોઈ શકાય તેમ છે. 
→   નમમદઃ 

અિાટચીન ગ જરાતી સાટહત્તયનો આદ્યસર્જક નમટદ વ્યાકરણ, કોશમાું પણ 

આદ્ય ગ જરાતી જ છે. નમટદ પહિેો ગ જરાતી છે, જેણે પોતાના ભાષાજ્ઞાનન ે

આધારે ગ જરાતી ભાષાનો અભ્યાસ અને િણટન કયાું. નમટદના વ્યાકરણ સુંદભ ે

કરેિા ભાષાઅભ્યાસ વિશે તમે એકમ -1માું વિગતે અભ્યાસ કયો છે.  

કોઈ પણ સુંશોધનમાું સુંશોધકની સજ્જતા અવનિાયટ છે. જે – ત ેક્ષેત્રમાું 

જો પહિેાું કોઈ સુંશોધન િયેલ ું હોય, તો તેની આંગળી પકડીને નવ ું સુંશોધન કરવ ું 

એ પણ સહલે ું તો નિી જ. તો જે ટદશામાું કોઈએ કોઈ સુંશોધનાત્તમક પ્રવવૃિ નિી 

કરી, તેિા િણખેડાયેિા ચીિે આગળ િધીને નવ ું સુંશોધન કરવ ું તે વિશેષ 

સજ્જતાનો વનદેશ કરે છે. નમટદ આિી વિશેષ સુંશોધનસજ્જતા ધરાિે છે.  

તમે આગળ ભણી ગયા છો તેમ જ્યારે ગ જરાતી ભાષાનો ભાષાિૈજ્ઞાવનક 

પદ્ધવતિી અભ્યાસ શરૂ િયો ન હતો, તે િખત ેતેણ ેપોતાની ભાષાના અભ્યાસની 

સઝૂને આધારે ગ જરાતી ભાષાનો - સુંસ્કૃત ભાષા સાિે ત  િના કયાટ િગર – 

સ્િતુંત્ર રીતે અભ્યાસ કયો. તેણ ે‘િણટ’ અન ે‘અક્ષર’ – ‘letter’  - ‘syllable’ િચ્ચ ે

ભેદ કયો છે, જે એક વિશેષ બાબત છે. તેણે ઉચ્ચારણ સુંદભે  ‘હ’, ‘ળ’, ‘ડ’, ‘એ-

ઍ’, ‘ઓ-ઑ’ ધ્િવનઓના એકિી િધ  ઉચ્ચારણ (ઉપધ્િવનઘર્ક) નોંધ્યા છે. અને 

પ્રબોધ પુંટડતે જેની અત્તયુંત વિગતે ચચાટ કરી છે તેિા મમટરત્તિ – મહાપ્રાણત્તિની 

ચચાટ ‘હ’ શ્ર  વતના મહત્તત્તિની ચચાટ રૂપે કરી છે. નમટદન ું મહત્તત્તિન ું પ્રદાન એ છે કે 

બોિાતી ભાષાને નજર સમક્ષ રાખીને વ્યાકરણ િખિાનો પ્રયાસ કયો. 

નમટદે 1861િી 1865 દરવમયાન નમટકોશના ચાર ખુંડ પ્રકાવશત કયાટ. જેની 

મ દ્દા 5.6માું  વિગતે ચચાટ કરીશ ું.  



80 

નમટદે લિવપ વિશેની વિચારણા કરી છે. તેણે જોડણીના ૩૨ વનયમો જણાવ્યા છે. 

િતટમાન સમયમાું પણ જે બાબતની ચચાટ િઈ રહી છે, તે જોડણી વિશ ેદોઢસો 

િષટ પહિેાું િાત કરિી – તેમાું તેની આષટદૃસષ્ર્ જોઈ શકાય છે. 

     આ ઉપરાુંત અન્ય કેર્િાક િૈયાકરણીઓન ું નોંધપાત્ર પ્રદાન છે, જે નીચ ે

મ જબ છે. 
→   જ સેફ વાન સામરન ટેલરઃ 

ગ જરાતમાું આિી, ગ જરાતી શીખીને ગ જરાતી ભાષાિી આકષાટઈને 

1867માું ગ જરાતી ભાષાન ું વ્યાકરણ આપનાર જે.િી.રે્િરની નોંધપાત્ર બાબત એ 

છે કે અન્ય અંગ્રજેી વિદ્વાનોએ અંગ્રેજીમાું ગ જરાતી વ્યાકરણ આપ્્ ું છે. જ્યારે રે્િર 

પ્રિમ વિદેશી વિદ્વાન છે, જેમણે ગ જરાતી ભાષામાું ગ જરાતી વ્યાકરણ આપ્્ ું છે. 

ખરેખર, તો ગ જરાતીમાું ગ જરાતી ભાષાન ું પ્રિમ વ્યાકરણ રચિાન ું માન જોસેફ 

િાન સામરન રે્િરને જાય છે.  

તમે જાણો છો તમે તેમણ ે ‘પ્રશ્નોિર’ શૈિીએ ગ જરાતી વ્યાકરણ વિશે 

‘ગ જરાતી વ્યાકરણ વિષે પ્રશ્નોિર ગ્રુંિ’ તૈયાર કયો. તમેાું તેમણે શમેીય ભાષાઓ, 

આયટ ભાષાઓ, ઈરાનદેશસ્િ આયો, ્ રોપખુંડના આયો, ભરતખુંડના આયો, 

ભરતખુંડના વ્યાકરણ – પાલણની-, પ્રાકૃત, ગ જરાતી, ભાષામાું ભળે – આટદની 

ચચાટ કરી છે. ત્તયાર બાદ તેમણ ે ‘િઘ  વ્યાકરણ’માું વ્યાકરણની ટૂુંકમાું ચચાટ પણ 

કરી છે. 

 તેમણે ગ જરાતી ભાષાને ઐવતહાવસક દૃસષ્ર્કોણિી પણ જોઈ છે. તેઓ નોંધ ે

છે કે ‘ધાયાટમાું આિે છે કે આયટ પ્ર્જજા ભરતખુંડમાું આિી તેિી પેહિાું કોઈ અનાયટ 

િોક આવ્યા હતા. દ્રાવિડમાું અનાયટ ભાષા – કાનડી, તલૈિિંગી, તાવમિ, મલિઆિું, 

ત  લ  અને વસિોનમાું વસિંગિી ચાિ ે છે.’ આ અભ્યાસને આધારે તેઓ ગ જરાતીમાું 

બોિાતા અન્ય ભાષાના શબ્દોની પણ નોંધ િ ે છે. કે ‘્ રોપના િોક આટફ્રકાને 

દલક્ષણ છેડ ેિઈને ટહિંદ સ્િાનમાું આિિા િાગ્યા, તે ટદિસિી બધી દેશી ભાષાઓમાું 

તેમની કુંઈ કુંઈ અસર િાગી, ગ જરાતી પોટ ટગીજના કેર્િાએક શબ્દ ચાિે છે; 

જેમકે – પાદરી, ગારદી, મેજ, તબેિા, ચાિી પગાર...’  

માતભૃાષા વસિાયની અન્ય ભાષા શીખીને જ્યારે તેના વિકાસ, તેના 

બુંધારણ િગેરે વિશે િખાય ત્તયારે તેમાું સુંશોધકની દૃસષ્ર્ કેિી િણાયેિી હશે, તે 

સ્િયુંસ્પષ્ર્ છે. 
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→ જ્હ ન બીમ્સ  

જ્હોન બીમ્સે 1865માું ડો.કોલ્ડિેિના ‘Grammar of Dravidian 

Languages’માુંિી પ્રેરણા િઈને આયટભાષાના ત  િનાત્તમક વ્યાકરણ આપિાનો 

સુંકલ્પ કયો. તે પ્રસ્તાિનામાું નોંધે છે કે પોતે કોઈ નક્કર પ સ્તક ન આપી શકે તો 

પણ મહત્તત્તિના વનયમો તારિિાનો અને ભવિષ્યના સુંશોધકો મારે્ પ ષ્કળ 

ઉદાહરણો અન ેભાષાસામગ્રી એકઠી કરી આપિા ઇચ્છે છે. જે સુંશોધનકાયટ સાિ ે

સુંકળાયેિ હોય, તેને સુંશોધન મારે્ કાચી સામગ્રીના મહત્તત્તિનો અંદાજ હોય. બીમ્સ 

ગ જરાતી ભાષાને સુંશોધન મારે્ની કાચી સામગ્રી પરૂી પાડિાની દૃસષ્ર્એ નોંધપાત્ર 

છે.  
→   કમળાશકંર પ્રાણશકંર વિવેદીઃ 

સુંસ્કૃતના પ્રકાુંડ પુંટડત કમળાશુંકર વત્રિેદી પાસેિી ગ જરાતી વ્યાકરણના 

મહત્તત્તિના ગ્રુંિો મળે છે, જેના વિશ ે તમ ે એકમ 1માું અભ્યાસ કયો છે. તેમણ ે

સુંસ્કૃતમાુંિી વિકસેિી અન્ય ભાષાઓની સામગ્રીમાુંિી પણ ઉદાહરણ િઈને 

‘ગ જરાતી ભાષા સાિે મ કાબિો કરિા સારૂ જરૂર પડતા દાખિા આપ્યા છે.’ 
તેમન ું મહત્તત્તિન ું પ્રદાન એ છે કે તેમણે ઐવતહાવસક તિા િણટનાત્તમક રીતે ભાષાની 

સામગ્રીની તપાસ કરી છે. અિાટત,્ જે સમયે આ પ્રકારની ભાષાતપાસ િઈ નહોતી 

તે સમયે તેમણ ે કરી છે. આ અભ્યાસમાું તેમણ ે સુંસ્કૃત અને ક્યારેક અંગ્રજેી 

વ્યાકરણના માપદુંડનો ઉપયોગ કયો છે. જૂના સમયની અનેક કૃવતઓના 

અિતરણો દ્વારા આધારભતૂ તારિણી કરી છે. આ વ્યાકરણની કેર્િીક વિચારણા 

આજે ર્કી શકે તેમ નિી, પરુંત   તત્તકાિીન સમયના સુંદભટમાું નોંધપાત્ર છે. 

5.4 ભાષાવવજ્ઞાનના વસદ્ાતં ને આધારે થયેલ સશં ધન – અભ્યાસ 

     વિશ્વમાું અને એ જ રીતે ગ જરાતમાું પણ ઘણા િાુંબા સમય સ ધી ભાષાનો 

વિકાસકેન્દ્રી અભ્યાસ િતો રહ્યો. મધ્યકાિીન કૃવતના સુંશોધન-સુંપાદનન ેઆધારે 

તત્તકાિીન ભાષાન ું સ્િરૂપ, ધ્િવનપટરિતટન અન ેતેના વનયમો, શબ્દોની વ્્ ત્તપવિ 

અને આ બધાને આધારે ભાષાનો ઇવતહાસ જેિી ભાષાશાસ્ત્રીય વિષયો અભ્યાસના 

કેન્દ્રમાું રહ્યા. પરુંત   ત્તયાર બાદ વિશ્વમાું ભાષાના ધ્િવનઓ, તેના ઉચ્ચાર, શબ્દો, 

િાક્યો આટદ જેિા ઘર્કોના વિવિધ અલભગમોિી અભ્યાસ િિા િાગ્યો. વિવિધ 

વસદ્ધાુંતો વિશે ઉહાપોહ, ખુંડન-મુંડન િિા િાગ્યાું. ગ જરાતી ભાષા સુંદભ ે

ભાષાવિજ્ઞાનના વસદ્ધાુંતોને આધારે અભ્યાસ કરનાર વિદ્વાનો વિશે તમે અભ્યાસ 

કયો છે. તેમના અભ્યાસને સુંશોધનાત્તમક દૃસષ્ર્કોણિી ફરી એક િાર જોઈએ. 
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 ડ . આર.એલ.ટનમરઃ 

 િુંડનની ‘સ્કિૂ ઑફ ઇસન્ડયન ઍન્ડ આટફ્રકન સ્ર્ડીઝ’ના વનયામક ડો. 

આર.એિ.ર્નટરે ‘Gujarati Phonology’ - ‘ગ જરાતી સ્િરવ્યુંજન પ્રટિયા’ (1921)માું 

પહિેી િાર આધ વનક ભાષાવિજ્ઞાનની દૃસષ્ર્એ ગ જરાતી સ્િરો અને વ્યુંજનોના 

ધ્િવનન ું િણટન કરેલ ું છે. 
ડ . ટી.એન.દવેઃ 

ડો. ર્ી.ન.દિેએ ‘ઉપદેશમાિા’ને આધારે સોળમી સદીની ભાષા સુંદભ ે

સુંશોધન કયાટ બાદ ‘ગ જરાતી સ્િરમાળા’, ‘સ્િરોની શ્રાવ્યતા’, ‘અન નાવસકતાના 

હ્રાસ’ આટદ વિશ ેમૌલિક ચચાટ કરી છે. તો ‘ગ જરાતી ભાષાન ું સીમાુંકન’ ભૌગોલિક 

ભાષાવિજ્ઞાનન ું, પહિેાું ન િ્ ું હોય તેવ ું, સુંશોધનાત્તમક સજ્જતાની અપેક્ષાન ે

સુંતોષે તેવ ું કાયટ છે. ‘The language of Gujarat’ (૧૯૬૪) માું િૈજ્ઞાવનક પદ્ધવતિી 

ક્ષેત્રકાયટ કરીને સુંશોધન કયાટ બાદ ગ જરાતી ભાષાન ું િણટન કરિામાું આવ્્ ું છે. 
ડ . પ્રબ ધ પટંડત 

ભાષાિૈજ્ઞાવનક વસદ્ધાુંતોન ેઆધારે ગ જરાતી ભાષાનો વિગતે સુંશોધનાત્તમક 

અભ્યાસ કરનાર ભાષાવિજ્ઞાની એર્િે પ્રબોધ પુંટડત. તર ણપ્રભસટૂરજીના 

‘ષડાિશ્યક બાિાિબોધ’ પર ડો. ર્નટરના માગટદશટન હઠેળ સુંશોધન ક્ ું. તેમણ ે 

ગ જરાતીમાું પ્રિમિાર - ભાષાની સમજ, ધ્િવનઘર્ક અન ે ધ્િવનવનમાટણની ચચાટ 

કરી. ધ્િવનપટરિતટન અને તેને આધારે વ્યાકરણ પટરિતટનની પણ ચચાટ કરી, જે 
તેમના પ સ્તક ‘ગજુરાતી ભાષાનુ ં ધ્વવનસ્વરૂપ અને ધ્વવનપટરવતમન’ (૧૯૬૬)માું 

િૈજ્ઞાવનક રીતે રજૂઆત પામી છે. આ પ સ્તક તેની મૌલિક ચચાટઓને કારણ ે

ગ જરાતી ભાષાના અભ્યાસ મારે્ સીમાસ્તુંભ સાલબત િ્ ું છે. તેમાું બોિીઓની 

ચચાટ પણ ખબૂ ચોકસાઈપિૂટક આપિામાું આિી છે. તેમણ ે કરેિી ગ જરાતી 

ધ્િવનતુંત્રના  મમટર સ્િર, ય-િ ‘હ’ની અધટસ્િર તરીકેની ચચાટ કરી છે, જે તેમની 

મૌલિક વિચારણા છે.  

તેમણ ેિાક્યના આંતટરક અને બાહ્ય સ્િરૂપને ધ્યાનમાું રાખીને ગ જરાતી 
ભાષાના િાક્યરચનાનો અભ્યાસ કયો છે, જે ‘વ્યાકરણઃ અથમ અને આકાર’ (૧૯૭૮) 

માું પહિેી િાર રજૂ િયો છે. તેમણ ેપદોના આંતટરક સુંબુંધોને ધ્યાનમાું રાખીન ે

પે્રરક. પ નઃપે્રરક િાક્યરચનાની ચચાટ કરી છે. તે ઉપરાુંત તેમણે ‘વનધાટરણા’ની 

ચચાટ કરી છે, જેના મારે્ ઊવમિ દેસાઈ નોંધે છે કે ‘વનધાટરણાનો વિભાિ જ, સૌ 

પ્રિમ અહીં જોિા મળે છે.’ (ગ જરાતી વ્યાકરણનાું બસો િષટ, પ.ૃ 428) પ્રબોધ 
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પુંટડતે સુંસ્કૃતના સુંવધના વનયમોિી ઉફરા ચાિીને ગ જરાતી ભાષાના પોતાના 

સુંવધના વનયમો તારવ્યા છે, જે અન્યત્ર જોિા નિી મળયા, જે એમન ું વિશેષ પ્રદાન 

છે. 
Language in Plural Society (1973) (અન.ુ પચરંગી સમાજમા ંભાષા – 

1983)મા ં પ્રબોધ પુંટડતના બહ ભાષી ભારત દેશની વિવિધતા, બહ ભાવષતા – 

દ્વભૈાવષકતા આટદ સુંદભે સુંશોધનાત્તમક અને િૈજ્ઞાવનક વિચારોન ું સુંપાદન કરિામાું 

આવ્્ ું છે.  

આ ઉપરાુંત તેમણ ે ‘ટરિેશનશીપ ઈન ઈન્ડો-આયટન’, ‘વપટરયડાઈઝેશન 

ઈન લિિંસ્ગ્િસસ્ર્ક્સ ટહસ્ર્રી એન્ડ લિર્રરી ટહસ્ર્રી’, ‘સ્િરભાર અને તેનો વ્યાપાર’, 

‘વસિેબિ, ડ્ રેશન એન્ડ જ ુંક્ચર ઈન ગ જરાતી’ ‘એ ગ્રામર ઓફ ગ જરાતી નુંબર 

નેઈમ્સ’, ‘गरु्राती व्याकरण में र्ार्त और िररमाण’  જેિા વિવિધ સુંશોધનાત્તમક 
િેખોમાું ગ જરાતી ભાષાના વિવિધ ઘર્કો વિશે અભ્યાસપણૂટ ચચાટ કરી છે.  
ભ ગીલાલ સાડંસેરાઃ 

 ભોગીિાિ સાુંડસેરાનો મહાશોધવનબુંધ િસ્ત  પાળના સાટહત્તયમુંડળ વિષય 

પર હતો. પરુંત   ત્તયાર બાદ તેમણે વિવિધ સુંશોધન-સુંપાદન કાયટ કયાું, જેમાું 

વિલ્સન ટફિોિોજીકિ િકે્ચર સીટરઝમાું આપેિ ઐવતહાવસક  શબ્દાિટની ચચાટના 
પાુંચ વ્યાખ્યાન મહત્તત્તિનાું છે. આ વ્યાખ્યાનોન ું સુંપાદન  ‘શબ્દ અન ે અિટ’ 

(1954) શીષટકિી પ્રકાવશત છે. તમેાું અિટસુંકોચ, અિટવિસ્તાર, અિટસુંિાુંવત અન ે

ભાષામાું શબ્દિોપ - શબ્દઉમેરણ  અંગ ેસુંશોધનાત્તમક અલભગમિી શાસ્ત્રીય ચચાટ 

કરી છે. 
ડ .પ્રભાશકંર તેરૈયાઃ 

ગ જરાતી ભાષાના અભ્યાસમાું હાિમાું પણ રિાન કારી શબ્દો, 

દ્ધદ્વર ક્તપ્રયોગો અને સમાસ િચ્ચે ગ ૂુંચિણ પ્રિતે છે, ત્તયારે 1964માું  ડો. પ્રભાશુંકર 

તેરૈયાએ ‘ગ જરાતી ભાષાના દ્ધદ્વર ક્ત પ્રયોગો’માું િગભગ 1300 દ્ધદ્વર ક્તપ્રયોગોન ે

આધારે દ્ધદ્વર ક્તપ્રયોગનાું િક્ષણો તારિી આપ્યાું છે. કોઈ પણ ભારતીય ભાષામાું 

આ પ્રકારન ું દ્ધદ્વર ક્ત તત્તત્તિન ું કદાચ પહલે ું વિશ્િેષણ અને તેન ું િણટન છે. 
ડ .ય ગેન્ર વ્યાસઃ 

 ડો. પ્રબોધ પુંટડતના માગટદશટન હઠેળ ભીિી બોિી પર સુંશોધનાત્તમક 

અભ્યાસ કરનાર ડો. યોગેન્દ્ર વ્યાસ પાસેિી સુંશોધનકક્ષાન ું વિવિધ કાયટ મળે છે. 

‘ભાષા અને તેન ું ભૌવતક સ્િરૂપ’ (૧૯૬૬)માું તેમણ ે િૈજ્ઞાવનક રીતે ભાષાના 
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સ્િરૂપન ું આિેખન ક્ ું છે. ગજુરાતી ભાષાના અભ્યાસમાું તેમન ું મહત્તત્તિન ું પ્રદાન 

એર્િે ‘ગજુરાતી ભાષાનુ ં વ્યાકરણ’(૧૯૭૭). તેમણે ગ જરાતી ભાષાન ું વ્યાકરણ 

પણ પરુંપટરત પદ્ધવત કરતાું જ દી રીતે - ‘રૂપતુંત્ર’ (મોફોિોજી)ની પદ્ધવતએ 

આિેખ્્ ું છે. મોરે્ ભાગે ગ જરાતી ભાષાના વ્યાકરણ સુંસ્કૃત પરુંપરા અન સાર 

િખાયા છે. એ પરુંપરાિી ઉફરા ચાિીને આ વ્યાકરણમાું તેમણે ગ જરાતી ભાષાના 

ધ્િવનઓ, રૂપ અન ેરચના (પ્રત્તયય, સુંવધ, સમાસ), િાક્યન ું સ્િરૂપ, તેના પ્રકારો 

િગેરે ગ જરાતી ભાષાના ભાષાકીય ઘર્કોની વ્યિસ્િાના વનયમો િૈજ્ઞાવનક 

અલભગમિી સરળ રીતે વનરૂપ્યા છે. ૧૯૮૧માું ‘ઈંલગ્િશ િડ્ટઝ ઈન ગ જરાતી – ધરે 

ટફ્રક્િન્સી એન્ડ સ્ર્ાઈલિસ્ર્ીક ્ સેજીસ’ શીષટકિી તેમણે સુંશોધનકાયટ ક્ ું હત  ું. 

‘શબ્દાિટચચાટ’ (2002)માું તમેણે અિટચ્છાયાભેદ ધરાિતા શબ્દોની ચચાટ કરી છે.  

Applied linguisticsના ભાષાવિજ્ઞાનના વસદ્ધાુંતોને પ્રયોજીને તેના આધારે 

વિવિધ શાખાઓમાું સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ કયો છે. ‘સોવશયોલિિંસ્ગ્િસસ્ર્ક્સ’ની 

વિભાિનાગત સોદાહરણ વિગતે ચચાટ ‘સામાજજક ભાષાવિજ્ઞાન’ (૧૯૮૩)માું પહિેી 

િખત મળે છે.  

‘ભાષાવિજ્ઞાન અને સાટહત્તય’, ‘ભાષાવિજ્ઞાન અને સાટહત્તયવિિેચન’ જેિા 

ભાષાવિજ્ઞાન અને સાટહત્તયને સાુંકળતા િખેો; ‘િસુંતવિજય’ કે ‘િળામણાું’ જેિી 

પદ્ય-ગદ્ય કૃવતઓનો શૈિીવિજ્ઞાનની દૃસષ્ર્એ આસ્િાદ કે વનરજ ુંન ભગત જેિા 

કવિની કાવ્યશૈિીનો તેમણે ભાષાિૈજ્ઞાવનક  દૃસષ્ર્િી અભ્યાસ કયો છે, જે 

શૈિીવિજ્ઞાનના સૈદ્ધાુંવતક અને પ્રાયોલગક અભ્યાસ રજૂ કરે છે. 
ડ . શાવંતલાલ આચાયમઃ 

શાુંવતિાિ આચાયટ પાસેિી ‘સેગ્મેન્ર્િ ફોવનમ્સ ઓફ કચ્છી’ (૧૯૬૬)માું 

કચ્છીના ધ્િવનઘર્કોનો મીનીમિ પેર સાિેનો સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ મળે છે. 
ડ . કે.બી.વ્યાસઃ 

મ ુંબઈ ્ વનિવસિર્ીના ઉપિમે યોજાતી ઠક્કર િસનજી માધિજી 

વ્યાખ્યાનમાળામાું ‘કાવ્યની શૈિીઃ ભાષાવિજ્ઞાન અને શૈિીવિજ્ઞાનની દૃસષ્ર્એ’ – 

વિષય પર વ્યાખ્યાન આપ્યાું છે. 
ડ . પી.જે.વમસ્ત્રીઃ 

 ચોમ્સ્કીના Aspect of the theory of syntaxના વસદ્ધાુંતો પર આધાટરત 

શોધવનબુંધ ‘Gujarati verbal construction’- 1969માું  પી.જે.વમસ્ત્રીએ ‘પાયાના 
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ઘર્કો’ (Base Components) ની ચચાટ કયાટ બાદ ભાષાના િકે્સીકોન વિશે ચચાટ 

કરી છે. ત્તયાર બાદ રૂપાુંતરણ (Transformation)ના વનયમોની ચચાટ કરી છે. 
ડ . ભારતી મ દીઃ 

 ભારતી મોદીએ 1983માું ‘સમ ઈશ્્ ઝ ઈન ધ ફૉનોિોજી ઑફ ગ જરાત’ 

પર સુંશોધન કરીને પી.એચ.ડી.ની પદિી મેળિી, જેમાું તેમણ ે ગ જરાતી 

ધ્િવનવ્યિસ્િા સુંદભે ધ્િવનકરણના પ્રકારો, સુંઘષીકરણ અને નાવસક્યકરણ િગેરે 

પર ચચાટ કરી, સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ કયો છે. પોતાના મહાશોધવનબુંધન ે જ 

અન સરતા અન્ય સુંશોધન કાયટમાું તેમણે ‘રીિીંકીંગ ઓફ મમટર’ અને ‘‘હ’ ઈન 

એસ્ન્સઅન્ર્ ઈસન્ડઅન ફોનેર્ીક રીર્ાઈઝીસ એન્ડ ફોનેર્ીક્સ ઓફ મમટર’, ‘િેરેંગિ 

ડાયમેન્શન ઈન ગ જરાતી ફોનોિોજી’, ‘એક સ્ર્ીક સ્ર્ડી ઓફ મમટર એન્ડ ર્ાઈર્ 

ફોનેશન ઈન ગ જરાતી ડાયિેક્્સ’ જેિા િેખોમાું ગ જરાતી મહાપ્રાણત્તિ અને મમટર 

સ્િર વિશે ચચાટ કરી છે. તો ‘િોઈસ ક્િોલિર્ી એન્ડ મોલ્ડીંગ ઓફ ફોનોિોજી’માું 

ઘોષત્તિ અન ે ‘નેઝિ ઈફેસમેન્ર્, નેઝિાઈઝેશન એન્ડ ડીનેઝિાઈઝશેન ઈન 

ગ જરાતીઃ એવિડન્સ ફોર િાઈિ સાઉન્ડ ચેઈન્જીસ’માું નાવસક્યકરણ વિશ ે

સુંશોધનપણૂટ ચચાટ કરી છે. 
ડ .ઊવમિ દેસાઈઃ 

હટરિલ્િભ ભાયાણીના માગટદશટન હઠેળ ઊવમિ દેસાઈએ મહાશોધવનબુંધ  

‘ગ જરાતી ભાષાના અંગસાધક પ્રત્તયયો’ (૧૯૭૨)માું અંગસાધક પ્રત્તયયની કાયટ 

અને રચનાને આધારે વિગતે ચચાટ કરીને િગીકરણ ક્ ું છે. વ્યાકરણવિમશટમાું 

તેમણે રે્ગ્મેવમક ગ્રામરના મોડિેને આધારે ગ જરાતી ભાષાન ું િણટન કરિાનો 

પ્રયાસ કયો છે. તેમણ ે હ.ચ.ૂભાયાણી સાિે 1994માું ‘ગ જરાતી ભાષાનો િઘ  

વ્્ ત્તપવિ કોશ’ પર પણ કામ ક્ ું છે. શબ્દભુંડોળને કેન્દ્રમાું રાખીને ૧૯૭૦માું 

‘રીકોિ િોકેબ િરી - ગ જરાતી’ [અન . ‘સ્મવૃતસુંલચત શબ્દભુંડોળ’ (૨૦૦૧)] અને 

૧૯૮૦-૮૧માું ‘સિે ઓફ િોકેબ િરી ઓફ ધ સ્ટ ડન્્સ ઓફ સ્ર્ાન્ડડટ-૧ ઓફ 

મ્્ વનવસપિ સ્કલૂ્સ ઓફ બોમ્બે’ વિષય પર રીસચટ પ્રોજેક્ર્ તરીકે િઈને સુંશોધન 

કાયટ ક્ ું છે. 
રાધેકાન્ત દવેઃ 

એલિ ફીશર યૉગેન્સેન પાસે Studies in Gujarati Phonology and 

Phonetics (પ્રકા. 1977) વિષય પર મહાશોધવનબુંધ આપનાર રાધેકાન્ત દિેએ 

પોતાના કાયટને ચાર પ્રકરણમાું િહેંચ્્ ું છે. પ્રસ્તાિનારૂપ પ્રિમ પ્રકરણ બાદ બીજા 
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પ્રકરણમાું ગ જરાતી ભાષાના ધ્િવનસ્િરૂપની ચચાટ કયાટ બાદ ત્રીજા પ્રકરણમાું 

સાદા, નાવસક્ય અને મમટર સ્િરોન ું શ્રિણિક્ષી પિૃક્કરણ ક્ ું છે અને ચોિા 

પ્રકરણમાું દુંત્તય અને મધૂટન્ય ધ્િવનઓનો અભ્યાસ રજૂ કયો છે. ક્ ું લબિંદ  અને કયો 

ભાગ ચોક્કસ રીતે ઉચ્ચારણ મારે્ મહત્તત્તિનાું બને છે, તે મારે્ એમણે પૅિેર્ોગ્રૅટફક 

સુંશોધન ક્ ું છે. તેમણે કેર્િાુંક મહત્તત્તિનાું અિિોકનો સાિે પ્રમાણભતૂ કોઠા, 

આકૃવતઓ તેમજ સ્પેક્ર્ોગ્રામ િગેરે આપ્યાું છે. તેમન ું આ સુંશોધન કાયટ તેમના 

1966માું પ્રકાવશત સુંશોધન િેખ A Formant Analysis of the Clear, Nasalized 

and Murmured vowels in Gujarati-ન ું વિસ્તતૃ રૂપ છે. 
ડ . જે. સી. દવેઃ 

 સાિટ કોશમાુંિી ગ જરાતી ભાષાની તદ્ભિ સામગ્રી એકઠી કરીને 

જે.સી.દિેએ હ.ચ.ૂભાયાણીના માદટદશટન હઠેળ ‘ગ જરાતી નાવમક સમાસો’ શીષટકિી  

ગ જરાતી સમાસરચનાનો અભ્યાસ કયો છે. તેમણ ે સુંસ્કૃત પરુંપરા અન સાર 

પદપ્રધાનતાને કેન્દ્રમાું રાખીને સમાસન ું િગીકરણ ક્ ું છે. તેમણે સમાસનો િગટ, 

પેર્ાિગટ; સમાસના ઘર્કો, તેનો િમ; સમાસની રચના િતાું પદોમાું િતો ફેરફાર 

આટદનો વિગતે અભ્યાસ કયો છે. 
ડ . અરવવિંદ ભાડંારી 

ડો. અરવિિંદ ભાુંડારીએ ૧૯૭૯માું ‘કમ્પેરેટર્િ સ્ર્ડી ઓફ ગ જરાતી એન્ડ 

મરાઠી ઈન વ્્  ઓફ એરર એનાલિવસસ’ પર મહાશોધવનબુંધ રજૂ કયો. ત્તયાર બાદ 

ગ જરાતી ભાષાની સામગ્રીન ું પિૃક્કરણ  કરતા જઈને ગ જરાતી વ્યાકરણની 

પ્રિતટમાન સુંટદગ્ધતાને ઉકેિિા મારે્ તેમણ ે વિભસ્ક્ત, ધાત   – ટિયાપદ આટદ 

વિષયો પર સુંશોવધત વિભાિના રજૂ કરી છે. વિભસ્ક્ત અંગેની ચચાટ 1987માું 

‘ગ જરાતી વિભસ્ક્ત વિચાર’માું આિેખી છે. તો િાક્ય વિશેની ચચાટ ‘ગ જરાતી 

િાક્યરચના’ (૧૯૯૦)માું મળે છે. આ સુંશોધનને આધારે તેમણે ‘પટરસ્સ્િવત’ના - 

ટિયા, પ્રટિયા, સ્સ્િવત, અિસ્િા – ચાર િગટ કયાટ છે. આ સ્પષ્ર્ીકરણને કારણે 

િતટમાન ગ જરાતી વ્યાકરણની કેર્િીક સુંટદગ્ધતાઓ દૂર િઈ છે. અંગ્રજેી 

પરુંપરાના ‘ઉદે્દશ્ય’ અન ે ‘વિધેય’ની વ્યિસ્િાને આધારે ગ જરાતી વ્યાકરણમાું 

ઉદે્દશ્યન ેજ ‘કતાટ’ માનિાની ગેરસમજને પણ તેમના આ સુંશોધનને કારણે દૂર 

િઈ છે. 
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ડ . ગ કળભાઈ પટેલઃ 

 ગોકળભાઈ પરે્િ ે ગ જરાતીમાું પ્રયોજાતા તત્તસમ અને તદ્ભિ સમાસોની 

ભાષાસામગ્રી દ્વારા ‘સમાસ’ રચનાનો સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ કયો છે. તેમણ ે

સમાસરચનાની શરતો જણાિીને સમાસના પ્રકારોની વિગત ે ચચાટ કરી છે. 

સમાસને ઓળખિા મારે્ તેમણે ‘સ્િરભાર’નો પણ ઉપયોગ કયો છે, જે વિશષે 

બાબત છે. 
ડ .વપિંકી પડં્ા (શાહ)- 

 ‘ગ જરાતી ધ્િવનવ્યિસ્િાની વિચારણા’ (૧૯૯૮)માું ધ્િવનઘર્કની 

વિભાિનાની ચચાટ કયાટ બાદ વિવિધ ભાષાવિજ્ઞાનીઓએ ગ જરાતી ધ્િવનવ્યિસ્િા 

વિશે કરેિી વિચારણાની ચચાટ કરિામાું આિી છે. ૨૦૦૮માું પ્રકાવશત સુંશોધનકાયટ 

‘ગ જરાતી સહાયકારી ધાત  ’માું ધાત  , આખ્યાત અને ટિયાપદ- પટરભાષા તિા 

વિભાિનાની સ્પષ્ર્તા કયાટ બાદ સહાયકારી ધાત  ઓની વિભાિના અને પ્રકારોની 

ચચાટ કરી છે. પિૂટસટૂરઓના મત દશાટવ્યા બાદ ‘નાખ’, ‘કાઢ’, ‘દે’, ‘આપ’, ‘જા’ 

િગેરે જેિા અિસ્િા-ભાિસચૂક સહાયકારીઓની અિટ અને રચનાની દૃસષ્ર્એ 

સોદાહરણ ચચાટ કરિામાું આિી છે. 
અન્ય સશં ધનકાયમઃ 

 આ ઉપરાુંત ભાષાવિજ્ઞાનમાું સુંશોધનકાયટ પણ િત ું રહ્ ું છે. કેર્િાુંય 

સુંશોધન કાયટ અપ્રકાવશત રહ્યાું છે અિિા સ િભ પ્રાપ્ય ન રહ્યા હોિાિી તેમની 

માત્ર નોંધ િઈ શકાય તેમ છે, જે નીચ ેમ જબ છે. 

- A Gujarati Reference Grammar - Dr. G.Kardona 

- Gujarati Verbal Constructions  - Dr. P.J.Mistri 

- ગ જરાતી ભાષાના નાવમક સમાસો-એક િણટનાત્તમક અધ્યયન - ડો. 

જે.સી.દિ ે

- શબ્દ અને અિટ    - ડો. ભોગીિાિ સાુંડસેરા  

- કાટઠયાિાડી બોિી   - ડો. ડોિરરાય માુંકડ 

- સ્િરભાર અને તેનો વ્યાપાર  - ડો. ગોકળભાઈ પરે્િ 
 

5.5 ગજુરાતીની વવવવધ બ લીઓન  અભ્યાસ 

 ભારત બહ ભાષી દેશ છે, તે જ રીતે ગ જરાત પણ બહ ભાષી પ્રદેશ છે. 

અહીંની વિવિધ આટદમ પ્રજા, આયો, બહારિી આિિેી વિવિધ પ્રજાઓ આટદના 
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સતત સહિાસ અને સામાજજક-સાુંસ્કૃવતક આદાન-પ્રદાનને કારણે વિવિધ બોિીઓ 

વિકસી છે. ભાષાભગૂોળ અને બોિીવિજ્ઞાન જેિા વિષયો આ બોિીઓનો, 

બોિીવિસ્તારનો અભ્યાસ કરે છે. કેર્િાક વિદેશી અને કેર્િાક ગ જરાતી વિદ્વાનોએ 

આ વિષયોને કેન્દ્રમાું રાખીને સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ કયો છે, જે નીચે મ જબ જોઈ 

શકાય. 
સર જ્ય ર્જ ભગ્રયસમનઃ 

 ભારતની ભાષા-સિેક્ષણ પટરયોજનાના પ્રિમ વનયામકશ્રી જ્યોર્જ લગ્રયસટન ે

1927માું 11 ગ્રુંિોમાું ‘Linguistic survey of India’ રજૂ ક્ ું, જેની સામગ્રી 

ક્ષેત્રકાયટના સુંશોધનરૂપ છે, એર્લ ું જ નહીં, ભારતીય ભાષાશાસ્ત્ર અને સામાન્ય 

ભાષાશાસ્ત્રના સુંશોધન મારે્ આધારસામગ્રી બની શકે તેર્િી મહત્તત્તિની છે. તેના 

9મા િોલ્્મૂના બીજા ખુંડ ‘Indo-Aryan Family. Central Group. Specimens of 

the Rājasthānī and Gujarātī’-માું રાજસ્િાન અને ગ જરાત પ્રદેશમાું બોિાતી 

વિવિધ ભાષા અને બોિી તિા ત્રીજા ખુંડમાું ખાનદેશી, ભીિી આટદન ું સિેક્ષણ 

કરિામાું આવ્્ ું છે. જેનો કે.કા.શાસ્ત્રીએ ‘ભારતીય ભાષાસમીક્ષા – ગ જરાતી ભાષાઃ 

ગ્રુંિ 9, ભાગ-2’ શીષટકિી અન િાદ કયો છે. આ સિેક્ષણમાું ગ જરાતી ભાષાનો 

ઉદ્બિ –વિકાસ, ગ જરાતી ભાષાની સીમારેખા આંકીને તેની વિવિધ બોિી, તેનો 

વિસ્તાર, તેના ભાષકો, તે બોિીન ું સ્િરૂપ અને તેના ભાષાસ્િરૂપના ઉદાહરણ રૂપે 

િાતાટ આટદ વિગતોનો સમાિેશ િાય છે.  
ડ . ટી.એન.દવેઃ 

ર્ી.એન.દિેએ  ગ જરાત રીસચટ સોસાયર્ીના ઉપિમે ‘Linguistic survey of 

the Border-lands of Gujarat’ (૧૯૪૪) નામે ગ જરાતના સીમાિતી પ્રદેશોની 

બોિીઓન ું સિેક્ષણ ક્ ું છે. પાશ્ચાત્તય ભાષાવિજ્ઞાનના વસદ્ધાુંતોને આધારે ગ જરાતી 

ભાષાના અભ્યાસનો આરુંભ કરનાર આ ગ જરાતી વિદ્વાને ભૌગોલિક 

ભાષાવિજ્ઞાનના વસદ્ધાુંતોને આધારે પણ કાયટ ક્ ું છે. તેમણે કરેિો અભ્યાસ 

‘ગ જરાતી ભાષાન ું સીમાુંકન’ Geographical Linguistics (૧૮૪૮) ભૌગોલિક 

ભાષાવિજ્ઞાનની દૃસષ્ર્એ િયેલ ું સુંશોધનાત્તમક કાયટ છે.  
પ્રબ ધ પટંડતઃ  

ભાષાવિજ્ઞાન વિષય સાિનેા િગાિને કારણે પ્રબોધ પુંટડતને Jules 

Blochને મળિાન ું િ્ ું. તેમની પે્રરણાિી બોિીવિજ્ઞાનમાું રસ કેળિાયો. પટરણામે 

પ્રબોધ પુંટડત પાસેિી ૧૯૫૪માું ‘ચરોતર દશટન’ પ સ્તક મળ્ ું, જેમાું ચરોતરી 
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બોિીની ચચાટની ચચાટ કરેિ છે. ‘લિિંસ્ગ્િસસ્ર્ક્સ સરિે ઓફ બોડટર િેન્ડઝ ઓફ 

ગ જરાતી (ગ જરાતની સરહદો પર બોિાતી બોિીઓ) પર સુંશોધન કાયટ ક્ ટ છે. 

દલક્ષણ ભારતમાું કેર્િીક પેઢીઓિી િસેિા સૌરાષ્રી િોકોની ભાષા પર ‘તવમિ-

સૌરાષ્રી બાયલિિંગ્િાલિઝમઃ એ કેસ સ્ર્ડી’ નામે સુંશોધન ક્ ું છે. ‘Notes on the 

Bhili Dialects of North and East Sabarkantha’ (૧૯૫૨)માું તત્તપ્રદેશની 

બોિીઓન ું સ્િરૂપદશટન કરાવ્્ ું છે. 

સીમાિતી પ્રદેશોની બોિીનો અભ્યાસ કરનાર પ્રબોધ પુંટડતે સુંશોધન 

સુંદભે કે િધ  અભ્યાસ મારે્ યોગેન્દ્ર વ્યાસ, શાુંવતિાિ આચાયટ જેિા પોતાના 

વિદ્યાિીઓને પણ બોિીઅભ્યાસ મારે્ જ પે્રયાટ છે, જે બતાિે છે કે તેમના મતે 

બોિીનો સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ કેર્િો મહત્તત્તિનો છે. 
ડ . ગજેન્ર વ્યાસઃ 

 ઓખામુંડિના િાધેર આટદિાસીની બોિીને કેન્દ્રમાું રાખીને ડો. 

ર્ી.એન.દિેના માગટદશટન હઠેળ ‘ધ ડાયિકે્ર્ ઓફ ધ િાઘસેટ ઓફ ઓખામુંડિ 

ટડસ્િીપ્ર્ીિ ગ્રામર’ પર 1966માું સુંશોધન કાયટ ક્ ું. તેમાું તેમણ ેિાધેર બોિીના 

ધ્િવનતુંત્ર, રૂપતુંત્ર, િાક્યતુંત્ર અને િગભગ 1600 જેર્િા શબ્દોનો કોશ આપ્યો છે. 

સુંશોધકે નોંધ્યા મ જબ આ બોિીનો વનદેશ ગ્રીયસટનના સિેમાું પણ િયો નિી 
ડ . ય ગેન્ર વ્યાસઃ 

ડો. પ્રબોધ પુંટડતના માગટદશટન હઠેળ ‘A Linguistic study of Bhili 

Dialect’ પર સુંશોધન ક્ ું છે. જેમાું પહિેાું ભીિી વિસ્તાર અને ભાષકો વિશે િાત 

કરીને ભીિી બોિી વિશે ત્રણ ભાગમાું ચચાટ કરી છે. પહિેા ભાગમાું ‘સેન્રિ 

ભીિી’ના ભાષાસ્િરૂપ વિશે અને બીજા ભાગમાું ‘નોિટ ભીિી’ના ભાષાસ્િરૂપ વિશ ે

ચચાટ કરી છે. ત્રીજા ભાગમાું તેમણે આ બને્ન ભાષાસ્િરૂપની ત  િના કરી છે.  
ડ . શાવંતભાઈ આચાયમઃ 

ડો. પ્રબોધ પુંટડતના માગટદશટન હઠેળ ‘ A Linguistic study of Halari 

Dialect’ પર સુંશોધન ક્ ું છે. જેમાું પહિેાું હાિાર વિસ્તાર, ઇવતહાસ અને ભાષકો 

વિશે િાત કરીને હાિારી અને કચ્છી બોિનારા દ્ધદ્વભાવષકતા ધરાિતા ભાષકો વિશ ે

ચચાટ કરી છે. કચ્છી ધ્િવનઘર્કોન ું વનરૂપણ કયાટ બાદ માનિસુંસ્કૃવતના પાયારૂપ 

શબ્દાિલિમાુંિી ખેતીની શબ્દાિલિ તિા ક ુંભારકામની શબ્દાિલિ આપી છે.  

આટદિાસી ભાષાસામગ્રીન ું એકત્રીકરણ એ તેમન ું અન્ય મહત્તત્તિન ું પ્રદાન છે. 
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આ ઉપરાુંત અન્ય સુંશોધકોએ પણ બોિી પર સુંશોધન કાયટ ક્ ું છે, 

જેમાુંિી કેર્િાકની વિગતો નીચે મ જબ છેઃ 

સુંશોધક સુંશોધનકાયટ િષટ 

કાિઠી નરેશ 

ભીકાજી 
ડાુંગના િગ્નગીતોઃ એક ભાષાશાસ્ત્રીય અધ્યયન (પનૂા) 1954 

ભાન પ્રસાદ 

ચોક્સી 
ચરોતરી બોિીઃ ભાષાિૈજ્ઞાવનક અધ્યયન  1956 

રોહરા સતીશ 

કે. 
કચ્છી ભાષાન ું વિિરણાત્તમક વિશ્િેષણ  1966 

રામાસ િહ્મણ્ય

મ, કે. એસ. 

 A Lingiuistic study of Saurashrti Language (દલક્ષણ 

ભારતની સૌરાષ્રી ભાષાન ું ભાષાશાસ્ત્રીય અધ્યયન)  
1969 

જયાનુંદ 

જોશી 
રાજપીપળાની આટદિાસી બોિી અન ેિોકસાટહત્તય  1973 

સુંપત, મધ  

ટકશનદાસ 

ત્રણ ગ જરાતી બોિીઓન ું ત  િનાત્તમક અધ્યયનઃ સ રતી, 

ચરોતરી અને કાટઠયાિાડી 
1974 

એિ.ડી.જોશી િાગડી બોિી 
 

ભરતક માર 

છાયા 
કચ્છી ભાષાઃ એક અધ્યયન  

1990
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5.6  શબ્દગત – ક શગત સશં ધન – અભ્યાસઃ 

 કોશરચના વિવશષ્ર્ સજ્જતા માુંગી િેત  ું ક્ષેત્ર છે. દરેક અવધકરણનો યોગ્ય 

અિટ અને યોગ્ય આન ષુંલગક વિગતો આપિી એ સુંશોધન પ્રકારન ું જ કાયટ છે. અને 

જ્યારે વિવશષ્ર્ ક્ષેત્રના શબ્દકોશ તૈયાર િાય ત્તયારે કોશકાર પાસે વિશેષ 

સુંશોધકીય સજ્જતાની અપેક્ષા રહ ેતે સ્િાભાવિક છે.  

 કોશ એકભાષી – દ્ધદ્વભાષી કે અનેક ભાષી હોય છે. બીજી એક હકીકત એિી 

છે કે દરેક બોિી પોતાન ું વિવશષ્ર્ શબ્દભુંડોળ ધરાિતી હોય છે, આટદિાસી કે કોઈ 

ચોક્કસ વિસ્તાર કે જ્ઞાવતની ભાષા હોય તો પણ તે વિવશષ્ર્ શબ્દભુંડોળ ધરાિતી 

હોય ત ે સ્િાભાવિક છે. બોિી પર સુંશોધનકાયટ કરનારને આિા વિવશષ્ર્ 
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શબ્દભુંડોળને જાણવ ું જરૂરી હોય છે. એ સુંજોગોમાું બોિીને કેન્દ્રમાું રાખીને યોગ્ય 

ભાષક અને જાણકારની સાિે રહીને કોશકાયટ કરિામાું આિે છે. 

 આર.ડ્રુમન્ડ દ્વારા મળેિ પ્રિમ ગ જરાતી વ્યાકરણના અંતે ગ્િોસરી 

આપિામાું આિી છે, જેને ગ જરાતી ભાષાનો પ્રિમ કોશ કહી શકાય તેમ છે. આ 

દ્ધદ્વભાષી કોશમાું ગ જરાતી શબ્દોના અંગ્રજેીમાું અિટ આપિામાું આવ્યા છે. આ પ્રિમ 

પ્રયત્તન હોિાિી તે સુંશોધનાત્તમક કાયટ બની રહ ેછે. 

 ગ જરાતી કોશમાું બ ેકોશ એિા છે, જેમાું માત્ર અિટ જ નહીં, શબ્દો પણ 

શોધિામાું આવ્યા છે. આ બ ે કોશ એર્િ ે નમટદ દ્વારા રચાયેિ નમટકોશ અન ે

મહારાજા ભગિતવસિંહજી દ્વારા રચાયેિ ભગિદ્ગોમુંડળ કોશ. પ્રિમ એકભાષી કોશ 

એર્િે નમટકોશ. નમટદે આ કોશ તૈયાર કરિામાું અને પ્રકાવશત કરિામાું જે જહમેત 

ઉઠાિી છે, તે કોશની પ્રસ્તાિનામાું સ પેરે વનરૂપાઈ છે. પ્રાપ્ય શબ્દો ઉપરાુંત અન્ય 

શબ્દો મળેિિા એ જે-તે વિસ્તારોમાું પ્રિાસ ખેડીને, પત્ર િખીને અન ેએમ વિવિધ 

વિસ્તારોના શબ્દો મેળિીને શબ્દોન ું સુંપાદન કરીને, અિટ આપીને કોશ તૈયાર કયો 

છે. એક સુંસ્િા અિિા એક જૂિ ભેગ ું મળીને જે કાયટ પાર પાડિામાું સાહસ 

અન ભિે તેવ ું કાયટ નાણાુંભીડ ધરાિતા નમટદે એકિા હાિે ક્ ું છે. તો ગ જરાતીના 

સીમાસ્તુંભ સમો અન્ય કોશ એર્િે ભગિદ્ગોમુંડળ. આ કોશ તૈયાર કરિા પાછળ 

મહારાજા ભગિતવસિંહજીનો માતભૃાષાપે્રમ કારણભતૂ છે. તેઓ સતત નિા શબ્દો 

મેળિતા રહતેા. જ્યાું નિો શબ્દ મળે કે તરત જ નોંધી િેતા. ગ જરાતી ભાષાના 

તમામ શબ્દોન ું સુંપાદન કરિાનો પ્રયત્તન આ કોશના નિ ભાગમાું જોઈ શકાય છે. 

 વશષ્ર્ ભાષા ઉપરાુંત બોિી અને આટદિાસી ભાષાઓમાું પણ કોશકાયટ 

કરવ ું, તે સુંશોધનાત્તમક કાયટ બની રહ ેછે. આટદિાસી ભાષાઓના કોશકાયટ સુંદભ ે

ડો.શાુંવતિાિ આચાયટન ું મહત્તત્તિન ું પ્રદાન છે. તેમના દ્વારા સુંશોવધત કોશકાયટ 

જોઈએ તો, કચ્છી શબ્દાિલિ (૧૯૬૫), ભીિી ગ જરાતી શબ્દાિલિ (૧૯૬૫), 

ચોધરીઓ અને ચોધરી શબ્દાિલિ (૧૯૬૯), ભીિી ગ જરાતી શબ્દકોશ (૨૦૦૬) 

દ્વારા તેમણ ેગ જરાતી કોશકાયટને સમદૃ્ધ ક્ ું છે. તો દિપત ચૌહાણ દ્વારા તયૈાર 

કરાયેિ કોશ ‘તળની બોિી'માું ઉિર ગ જરાતના દોતોર પરગણાના દલિત – 

પછાતોના શબ્દોન ું સુંકિન છે. 

આ ઉપરાુંત પણ બોિી અને આટદિાસી ભાષાઓ સુંદભે કોશકાયટ િ્ ું છે. 

પણ અહીં નમનૂારૂપ કાયટ નોંધ્્ ું છે. 
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જ્યારે મધ્યકાિીન કૃવતન ું સુંશોધન સુંપાદન િત ું હોય ત્તયારે સુંશોધકને 

અનેક અજાણ્યા શબ્દો સાિે કામ પડ ેછે. કૃવતને યોગ્ય રીતે પામિા મારે્, યોગ્ય 

પાઠ મેળિિા મારે્ એ અજાણ્યા શબ્દોને ઉકેિિા પડ ે છે, અિટ સમજિો પડ ેછે. 

અિાટત,્ મધ્યકાિીન કૃવતનો કે સર્જકનો કોશ તૈયાર કરિો એ પણ એક પ્રકારન ું 

સુંશોધન જ છે. િળી, આ શબ્દાિટ અન્ય કૃવતને ઉકેિિામાું, ધ્િવન – શબ્દ – અિટ 

કે વ્યાકરણનાું પટરિતટનને ઉકેિિામાું અને તેિી ભાષાના વિકાસને ઉકેિિામાું 

મદદરૂપ િતા હોય છે. તેિી તે સુંશોધન સામગ્રી પણ પરૂી પાડ ે છે.મધ્યકાિીન 

કૃવત, સર્જક કે બોિીના શબ્દભુંડોળને કેન્દ્રમાું રાખીને િયેિ સુંશોધનકાયટમાુંિી 

કેર્લ ુંક નીચે મ જબ છે. 

ર્ી.એન.દિેએ ઈ.સ.1935માું ‘એ સ્ર્ડી ઑિ ધ ગ જરાતી િેંસ્ગ્િજ ઑિ ધ 

વસલક્સ્ર્ન્િ સેન્ચ રી વિિમસુંિત’્ના સુંશોધનગ્રુંિમાું અંતે વ્્ ત્તપવિ સાિે શબ્દસલૂચ 

આપેિ છે. તે જ રીતે પ્રબોધ પુંટડતે પણ ‘ષડાિશ્યક બાિાિબોધ’ના 

સુંશોધનકાયટને અંતે વ્્ ત્તપવિદશટક શબ્દકોશ આપ્યો છે. આ રીતે અનેક કૃવત અને 

સર્જકના અભ્યાસ સાિે તે કૃવત કે સર્જક સુંદભે તત્તકાિીન સમયના, સામાન્ય 

એકભાષી કોશમાું ન હોય તેિા, શબ્દોનો કોશ મળે છે. આિા વિવિધ કૃવતકોશને 

આધારે જ જયુંત કોઠારીએ ‘મધ્યકાિીન ગ જરાતી શબ્દકોશ’ તૈયાર કયો છે. 

નમનૂા ખાતર આિા અન્ય કોશની વિગતો નીચ ેમ જબ છે. 

 

સુંશોવધત કોશ સુંશોધક િષટ 

નરવસિંહ મહતેાનો શબ્દકોશ - ખુંડ1-2 રવતિાિ દિે 1969 

ભાિણનો શબ્દકોશ (ચાર વિભાગ) ટકરીર્ િૈદ્ય 1977 

સહજસ ુંદર કૃત ગ ણરત્તનાકરછુંદ કાુંવતિાિ શાહ 1996 

ટહતોપદેશ શબ્દાિટ વ્રજિાિ શાસ્ત્રી 1864 

 

5.7 સારાશંઃ 

આ એકમમાું તમે ગ જરાતી ભાષા સુંદભે િયેિા અભ્યાસ – સુંશોધન વિશ ે

જાણ્્ ું. ગ જરાતી ભાષા સુંદભે ગ જરાતી તેમજ વિદેશી વિદ્વાનોએ અભ્યાસ કયો છે, 

સુંશોધન ક્ ું છે, તે વિશે તમે માટહતી મેળિી. ભાષા વિશે િયેલ ું નાન ું કાયટ પણ 

સુંશોધનની સજ્જતા માુંગી િે, તેવ ું ઘણી િાર બને છે. પટરણામે તે અભ્યાસ હોિા 

છતાું અહીં તેને સુંશોધનકાયટ ગણ્્ ું છે.  
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ગ જરાતી ભાષાના શરૂઆતના વ્યાકરણિેખનમાું રોબર્ટ ડ્રુમન્ડ, વિલિયમ 

ફોબટસ, વિયોડોર સી. હોપ, નમટદ, જોસેફ િાન સોમરન રે્િર, કમળાશુંકર વત્રિેદી, 

જ્હોન બીમ્સ આટદન ું કાયટ નોંધપાત્ર િખેાય છે.  

ત્તયાર બાદ ‘ભાષા’નો િૈજ્ઞાવનક પદ્ધવતિી અભ્યાસ િિા િાગતાું વિવિધ 

વિદ્વાનોએ પવશ્ચમમાું સ્સ્િર િઈ રહિેા વિભાિોને આધારે ગ જરાતી ભાષાનો 

અભ્યાસ િયો. ધ્િવનતુંત્ર, રૂપતુંત્ર, િાક્યતુંત્ર, અિટવિજ્ઞાન, બોિીવિજ્ઞાન િગરેે 

જેિી શાખાઓમાું અભ્યાસ િયો. શાખા અન સાર વિવિધ વિદ્વાનોએ કરેિ કાયટ 

ઉપર નજર નાુંખીએ. 

ધ્િવનતુંત્રઃ ર્નટર, ર્ી.એન.દિે, પ્રબોધ પુંટડત, ભારતી મોદી, શાુંવતિાિ આચાયટ, 

રાધેકાન્ત દિે િગેરે જેિા ભાષાવિજ્ઞાનીઓએ ધ્િવનશાસ્ત્ર – ગ જરાતી ધ્િવનતુંત્રને 

ધ્યાનમાું રાખીને સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ કયાટ.  

રૂપતુંત્રઃ યોગેન્દ્ર વ્યાસે રૂપતુંત્રને આધારે ગ જરાતી ભાષાન ું વ્યાકરણ િખ્્ ું. તો 

ઊવમિ દેસાઈએ વનબદ્ધરૂપ એિા અંગસાધક પ્રત્તયય પર સુંશોધનકાયટ ક્ ું. પ્રભાશુંકર 

તેરૈયાએ દ્ધદ્વર ક્તપ્રયોગો પર, તો જે.સી.દિે તિા ગોકળભાઈ પરે્િે ગ જરાતી 

સમાસ પર સુંશોધન ક્ ું. 

િાક્યતુંત્રઃ ગ જરાતી ટિયાપદની રચના પર પી.જે.વમસ્ત્રીએ સુંશોધન ક્ ું, તો 

અરવિિંદ ભાુંડારીએ ઉદે્દશ્ય અને કતાટની લભન્નતાની સ્પષ્ર્તા કરીને ગ જરાતી 

િાક્યરચનાની ગ ૂુંચિણો ઉકેિી આપી. વપિંકી પુંડયાએ સહાયકારી ધાત  ઓના કાયટને 

સ્પષ્ર્ કરી આપ્યા. 

અિટવિજ્ઞાનઃ ભોગીિાિ સાુંડસેરાએ અિટપટરિતટનની વિગતે ચચાટ કરી.  

અપ્િાઈડ ભાષાવિજ્ઞાનઃ ભૌગોલિક ભાષાવિજ્ઞાન સુંદભે ર્ી.એન.દિે, સામાજજક 

ભાષાવિજ્ઞાનમાું યોગને્દ્ર વ્યાસના તો શૈિીવિજ્ઞાનમાું યોગેન્દ્ર વ્યાસ, કે.બી.વ્યાસ 

આટદ વિદ્વાનોના અભ્યાસ મળે છે. 

અિાટચીન અલભગમોઃ પ્રબોધ પુંટડતે ભાષાવિજ્ઞાનના અિાટચીન અલભગમો તરફ 

ગ જરાતી ભાષાવિજ્ઞાનના દ્વાર ખોિી આપ્યા છે. 

બોિીવિજ્ઞાનઃ લગ્રયસટન દ્વારા ભારતીય ભાષાઓના સિેક્ષણમાું વિસ્તાર 

સીમાુંકનની સાિ ેભાષા અને બોિીનો પણ અભ્યાસ િયો. ત્તયાર બાદ ર્ી.એન.દિ ે

પાસેિી ગ જરાતના સીમાિતી પ્રદેશોની બોિીઓન ું સિેક્ષણ; પ્રબોધ પુંટડત 

પાસેિી ચરોતરી બોિી, ગ જરાતની સરહદો પર બોિાતી બોિીઓ, સાબરકાુંઠાની 

ભીિી બોિીનો અભ્યાસ મળે છે. ગજેન્દ્ર વ્યાસ પાસેિી ઓખામુંડિના િાધેર 
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આટદિાસીની બોિીનો તો યોગેન્દ્ર વ્યાસ પાસેિી ભીિી બોિીનો અન ે શાુંવતભાઈ 

આચાયટ પાસેિી હાિારી તમેજ કચ્છી બોિીનો અભ્યાસ મળે છે. 

કોશવિજ્ઞાનઃ ગ જરાતીમાું હાિમાું અનેક કોશ રચાયા છે. ગ જરાતી ભાષાનો 

પ્રિમ કોશ, જે દ્ધદ્વભાષી કોશ છે, તે આર.ડ્રુમન્ડ પાસેિી મળે છે. તો નમટદ પાસેિી 

પ્રિમ એકભાષી કોશ મળે છે. અનેક વિદ્વાનો પાસેિી મધ્યકાિીન કૃવતઓના 

અભ્યાસ સાિે તત્તકાિીન શબ્દોનો કોશ મળે છે. વિવિધ બોિીઓના વિશેષ કોશની 

પણ રચના િઈ છે. 

 

5.8  તમારી પ્રગવત ચકાસ   

પ્રશ્નઃ  

1. ગ જરાતી ભાષાના શરૂઆતના વ્યાકરણિેખનમાું સુંશોધનાત્તમક દૃસષ્ર્એ વિદેશી 

વિદ્વાનોન ું પ્રદાન જણાિો. 

2. ગ જરાતી ભાષાના પ્રારુંલભક વ્યાકરણિેખનમાું સુંશોધનાત્તમક દૃસષ્ર્એ ગ જરાતી 

વિદ્વાનોન ું પ્રદાન જણાિો. 

3. ધ્િવનશાસ્ત્ર અિિા ગ જરાતી ધ્િવન સુંદભે સુંશોધનાત્તમક અભ્યાસ કરનાર 

ભાષાવિજ્ઞાનીઓના પ્રદાન વિશે જણાિો. 

4. રૂપતુંત્રને ધ્યાનમાું રાખીને િયેિા ગ જરાતી ભાષાના અભ્યાસનો પટરચય 

કરાિો. 

5. બોિીવિજ્ઞાન તિા ગ જરાતની વિવિધ બોિીઓ સુંદભ ે િયેિા સુંશોધનાત્તમક 

કાયટનો પટરચય કરાિો.  

ટૂુંકનોંધ િખોઃ 

1) ભાષાિૈજ્ઞાવનક અલભગમિી ગ જરાતી ભાષાના અભ્યાસ સુંદભ ે ડો. પ્રબોધ 

પુંટડતન ું પ્રદાન 

2) શબ્દભુંડોળ અિિા કોશ સુંદભે િયેિા સુંશોધનકાયટનો ટૂુંકમાું ખ્યાિ આપો. 

3) ગ જરાતીમાું એપ્િાઈડ ભાષાવિજ્ઞાનની વિવિધ શાખાઓને ધ્યાનમાું રાખીને 

િયેલ ું કાયટ 

4) કોશ સુંદભે િયેિા સુંશોધનાત્તમક કાયટનો ટૂુંકપટરચય. 
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સદંભમગ્રથં  

(સુંદભટગ્રુંિયાદી મળૂાક્ષરના િમ અન સાર છે.) 

 ‘ગ જરાતી સાટહત્તયનો ઇવતહાસ –ગ્રુંિ-1’, ગ જરાતી સાટહત્તય પટરષદ,  1973  

 આચાયટ, શાુંવતભાઈ; ‘અમે બોિીઓ છીએ’, 2૦૦9 

 આચાયટ, શાુંવતભાઈ; ‘કચ્છી ગદ્ય (િોકકિાઓ) અને તેમન ું ભાષાિૈજ્ઞાવનક 
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 આચાયટ, શાુંવતભાઈ; ‘સૅગમેન્ર્િ ફોનીમ્સ ઑિ કચ્છી’ 1966 

 આચાયટ, શાુંવતભાઈ; ‘હાિારી બોિી’, 1978  
 આર.ડ્રુમન્ડ, ‘ઇિસ્રેશન ઑફ ધ ગ્રામૅટર્કિ પાટ્ટસ ઑફ ધ ગ જરાતી, 

મહરટ્ટ (મરાઠી) ઍન્ડ ઇંલગ્િશ િેન્ગ્િજેીસ’, 1808 

 એિ.પી.તેસ્સ્સતોરી, ‘જૂની પવશ્ચમી રાજસ્િાની’, 1964 

 કોઠારી, જયુંત; ‘ભાષાપટરચય અને ગ જરાતી ભાષાન ું સ્િરૂપ’, 1973  
 ગગંાધર શાસ્ત્રી ફડકે તથા અન્ય વવદ્વાન , ગ જરાતી ભાષાન ું વ્યાકરણ, 

1839 

 ગ જરાતી સાટહત્તયકોશ ખુંડ 2. સુંપા. રમણ સોની, રમેશ ર. દિ ેચુંદ્રકાન્ત 

ર્ોપીિાળા, 1990. 

 ગ જરાતી સાટહત્તયકોશ ખુંડ, 3 

 જ્યોર્જ લગ્રયસટનઃ, Linguistics survey of India, Vol. 9, part 2 

 જ્હ ન બીમ્સ, A Comparative Grammar of the Modern Aryan 

Languages of India: To Wit, Hindi, Panjabi, Sindhi, Gujarati, 

Marathi, Oriya and Bengali – Vol. 1, 1872   

 રે્િર, જોસેફ િાન સોમરેન, ‘ગ જરાતી ભાષાન ું વ્યાકરણ’, 1867 

 તેરૈયા, પ્રભાશુંકર; ‘ગ જરાતી ભાષાના દ્ધદ્વર ક્ત પ્રયોગો’, 1964 
 વત્રિેદી, કમળાશુંકર પ્રાણશુંકર; ગ જરાતી ભાષાન ું બહૃદ વ્યાકરણ, 1919 

 દિ,ે ર્ી.એન.; ‘The language of Gujarat’ અન . મીનાક્ષી પરે્િ, 

‘ગ જરાતની ભાષા’, 1964  

 દિ,ે ર્ી.એન.; ‘ગ જરાતી િણટવ્યિસ્િા’, 1933  

 ટદિટર્યા,નરવસિંહરાિ;  ‘ગ જરાતી ભાષા અને સાટહત્તય’ પ સ્તક 2,  
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 ટદિેટર્યા, નરવસિંહરાિ; ‘Gujarati Language and its literature’ 1931; અન . 

રામપ્રસાદ બક્ષી. 1957  

 દેસાઈ, ઊવમિ; ‘ગ જરાતી ભષાના અંગસાધક પ્રત્તયયો’ 1972 

 દેસાઈ, ઊવમિ; ‘ભાષાશાસ્ત્રની કેડીએ’, 2૦૦1  

 દેસાઈ, ઊવમિ; ‘વ્યાકરણવિમશટ’, 1992 

 દેસાઈ, ઊવમિ; ગ જરાતી વ્યાકરણનાું બસો િષટ,  
 નમમદ, ‘નમટવ્યાકરણ’ ભા.1-2, 1865 

 પુંટડત, પ્રબોધ; ‘ગ જરાતી ભાષાન ું ધ્િવનસ્િરૂપ અને ધ્િવનપટરિતટન’, 

1966 

 પુંટડત, પ્રબોધ; ‘પ્રાકૃત ભાષા’, 1954 

 પુંટડત, પ્રબોધ; ‘પ્રાકૃત ભાષા’, 1954 

 પુંટડત, પ્રબોધ; ‘ભાષાવિજ્ઞાનના અિાટચીન અલભગમો’, 1973  

 પુંટડત, પ્રબોધ; ‘વ્યાકરણઃ અિટ અને આકાર’, 1978 

 પુંટડત, પ્રબોધ; Language in Plural Society, અન . પચરુંગી સમાજમાું 

ભાષા, 1983 

 પુંડયા (શાહ), વપિંકી; ‘ગ જરાતી ધ્િવનવ્યિસ્િાની વિચારણા’, 1998 

 પુંડયા (શાહ), વપિંકી; ‘ગ જરાતી સહાયકારી ધાત  ’ 2૦૦8 

 પરે્િ, ચત રભાઈ; ‘જૂની ગ જરાતી’, 1935 

 ફ બમસ, A Grammar of the Goozrattee Language, with exercises, 

dialogues and stories for the assistance of the student of the 

colloquial language of Goojrat, also precedents, or forms of 

petitions, proceedings, in court deeds &c. and the system of book-

keeping in use (રોજબરોજની ગ ઝરાતી શીખિા માગતા વિદ્યાિીઓની 

મદદ મારે્ સ્િાધ્યાય, સુંિાદ અને િાતાટઓ સાિે ગ જરાતી ભાષાન ું 

વ્યાકરણ), 1829 

 ભાુંડારી, અરવિિંદ; ‘ગ જરાતી િાક્યરચના’, 199૦  

 ભાુંડારી, અરવિિંદ; ‘ગ જરાતી વિભસ્ક્ત વિચાર’, 1987 

 ભાયાણી, હટરિલ્િભ; ‘ગ જરાતી ભાષાન ું ઐવતહાવસક વ્યાકરણ’, 1988 

 ભાયાણી, હટરિલ્િભ; ‘િોડોક વ્યાકરણવિચાર’, 1969 

 મોદી, ભારતી; ‘પવશ્ચમમાું વ્યાકરણ મીમાુંસાઃ ચોમ્સ્કીયન ્ ગ’, 1979 
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 વ્યાસ, કે.બી.; ‘ગ જરાતી ભાષાશાસ્ત્રના વિકાસની રૂપરેખા’ 1946, 
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સ્વાધ્યાયન ું અજવાળું  
 ભારતના સવંિધાનના સર્જક, ભારતરત્ન ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરની પાિન સ્મવૃતમા ં ગરિા ગજુરાતમા,ં 
ગજુરાત સરકારશ્રીએ ઈ.સ. ૧૯૯૪મા ં યવુનિવસિટી ગ્રાન્ટ કવમશન અને ડડસ્ટન્સ એજ્યકેુશન કાઉન્ન્સલની માન્યતા 
મેળિી અમદાિાદમા ં ગજુરાતના એક માત્ર મકુ્ત વિશ્વવિદ્યાલય ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટીની 
સ્થાપના કરી છે. 
 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરની ૧૨૫મી જન્મજયતંીના અિસરે જ ગજુરાત સરકાર દ્વારા યવુનિવસિટી માટે 
અદ્યતન સગિડ સાથે, શાતં જગ્યા મેળિી જ્યોવતમમય પડરસરનુ ં વનમામણ કરી આપયુ.ં BAOUના સત્તામડંળે પણ 
યવુનિવસિટીના આગિા ભવિષ્ય માટે ખબૂ સહયોગ આપયો, આપતા રહ ેછે. 
 વશક્ષણ એટલે માનિમા ંથત ુ ંમડૂી રોકાણ, વશક્ષણ લોકસમાજની ગણુિત્તા સધુારણામા ંઅવધક ફાળો આપી શકે 
છે. અહીં મને સ્િામી વિિેકાનદંનુ ં વશક્ષણવિષયક દશમન યાદ આિે છેેઃ ‘જેનાથી ચારરત્ર્યન ું ઘડતર થાય, જેનાથી 
માનનસક ક્ષમતાન ું નનમાાણ થાય, જેનાથી બૌદ્ધિક નવકાસ સાધી શકાય અને જેના થકી વ્યક્તત પગભર બની શકે તેને 
નશક્ષણ કહવેાય.’  
 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી વશક્ષણમા ંઆિા ઉમદા વિચારને િરેલી છે. તેથી વિદ્યાથીઓને 
ગણુિત્તાયકુ્ત, વ્યિસાયલક્ષી, જીિનલક્ષી વશક્ષણની સગિડ ઘરે બેઠા ંમળી રહ ે તેિા પ્રયત્નો મક્કમ બની કરે છે. 
બહોળા સમાજના લોકોને ઉચ્ચવશક્ષણ પ્રાપત થાય, છેિાડાના માણસોને ઉત્તમ કેળિણી એમના ં રોજજિંદા ં કામો કરતા ં
પ્રાપત થતી રહ.ે વ્યિસાવયક લોકોને આગળના ભણતરની ઉત્તમ તક સાપંડે અને જીિનમા ં પોતાની ક્ષમતાઓ, 
કૌશલ્યોને પ્રગટ કરી સારી કારડકદી ઘડે, સ્િાિલબંી બની ઉત્તમ જીિન જીિતા ંસમાજ અને રાષ્રવનમામણમા ંપોતાનો 
પ્રદાન આપે એ માટે પ્રયાસરત છે. 
 ‘સ્વાધ્યાયઃ પરમું તપઃ’ ધ્યાનમતં્રને કેન્રમા ં રાખીને આ ઓપન યવુનિવસિટી અહીં પ્રિેશ મેળિતા છાત્રોને 
સ્િઅધ્યયન માટે સરળતાથી સમજાય એિા ગણુિત્તાલક્ષી અભ્યાસક્રમ ઉપલબ્ધ કરાિી આપે છે. દરેક વિદ્યાથીને 
પ્રત્યેક વિષયની પાયાની સમજણ મળે તેની કાળજી રાખિામા ં આિે છે. વિદ્યાથીઓને રસ પડે અને તેમની રુચચ 
કેળિાય તેિા ંપાઠયપસુ્તકો વનષ્ણાત અધ્યાપકો દ્વારા તૈયાર કરિામા ંઆિે છે. દૂરિતી વશક્ષણ પ્રાપત કરિાની ખેિના 
રાખતા કોઈપણ ઉંમરના છાત્રોને માટે અભ્યાસસામગ્રી તૈયાર કરિા માટે વશક્ષણવિદ્ સાથે પરામશમ કરિામા ંઆિે છે. 
એ પછી જ માળખુ ં રચી અભ્યાસ સામગ્રીને પસુ્તક સ્િરૂપે છાત્રોના કરકમળોમા ં અપાય છે. જેનો ઉપયોગ કરીને 
વિદ્યાથીઓ સતંોષપ્રદ અનભુિ કરી શકે છે.  
 યવુનિવસિટીના તજ્ જ્ઞ અધ્યાપકો ખબૂ જ કાળજીથી આ અભ્યાસક્રમોનુ ંલેખન કરે છે. વિષય વનષ્ણાત પ્રોફેસસમ 
દ્વારા તેનુ ં પરામશમન થયા પછી જ પડરણામલક્ષી અભ્યાસ સામગ્રી યવુનિવસિટીના વિદ્યાથીઓને પહોંચે છે. ડૉ. 
બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી જ્ઞાનનુ ં કેન્રચબિંદુ બની રહી છે. વિદ્યાથીઓને ‘સ્િાધ્યાય ટેચલવિઝન’, 
‘સ્િાધ્યાય રેડડયો’ જેિા ંદૂરિતી ઉપાદાનો થકી પણ એમના ંઘરમા ંવશક્ષણ પહોંચાડિાનો પરુુષાથમ થઈ રહ્યો છે. ઉમદા 
હતે,ુ શે્રષ્ઠ ધ્યેયને આંબિા પડરશ્રમ રત યવુનિવસિટીના જ્ઞાનની પરબસમા અધ્યાપકો તેમજ કમમઠ કમમચારીગણને 
અચભનદંન અને અમારી યવુનિવસિટીના વિદ્યાથીઓ સફળ થિા ખબૂ મહનેત કરી, જીિન સફળ કરિાની સાથે જીિન 
સાથમક કરે એિી પરમેશ્વરને પ્રાથમના કરંુ છ.ં 
અસ્ત.ુ 

ક લપનતશ્રી ડૉ. અમીબહને ઉપાધ્યાય 
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી, ‘જ્યોવતમમય પડરસર’, 

સરખેજ-ગાધંીનગર હાઈિે, છારોડી, અમદાિાદ 
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    ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

પ્રો. ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય  નવભાગાધ્યક્ષ, ગ જરાતી નવભાગ 

    ગજૂરાત નવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ 

પરામશાન (નવષય) : 
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લેખન : 
ડૉ. નપિંકી પુંડયા   અધ્યક્ષ, ગ જરાતી નવભાગ 

    એફ.ડી.આર્ટાસ કૉલેજ, જમાલપ ર, અમદાવાદ 

પ્રકાશન વષા :    પ્રથમ આવનૃિ : 2020-21 

 

 

 

પ્રકાશક : કાયાકારી ક લસચચવ, ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

 

સવાાંનધકાર સ રચક્ષત 

 આ પાઠયપસુ્તક ડૉ. બાબાસાહબે આંબડેકર ઓપન યવુનિવસિટીના ઉપક્રમ ે વિદ્યાથીલક્ષી સ્િઅધ્યયન હતેથુી; દૂરિતી 
વશક્ષણના ઉદે્દશન ેકેન્રમા ંરાખી તૈયાર કરિામા ંઆિલે છે. જેના સિામવધકાર સરુચક્ષત છે. આ અભ્યાસ-સામગ્રીનો કોઈપણ સ્િરૂપમા ં
ઉપયોગ કરતા ંપહલેા ંડૉ. બાબાસાહબે આંબડેકર ઓપન યવુનિવસિટીની લચેખત પરિાનગી લેિાની રહેશ.ે 
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ગ જરાતી કોશરચના 

એકમ : 1           05 

કોશનવજ્ઞાન  

એકમ : 2           21 
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પાઠયક્રમ પરરચય 

 એમ.એ. પાટમ-Iના અભ્યાસક્રમમા ં‘ગજુરાતી ભાષાપડરચય અને અભ્યાસ’નો આ પાઠયક્રમ ગજુરાતી 

ભાષા વિષયક વશક્ષણ મેળિિાનો ઉપક્રમ છે. આપણ ે જે ભાષા-સાડહત્યનો અભ્યાસ કરીએ છીએ તેમા ં

ભાષા-ઉદ્ભિ-વિકાસ-ભાષાકીય પડરિતમન આડદની સમગ્રલક્ષી જાણકારી અનસુ્નાતક કક્ષાએ અપેચક્ષત છે. આ 

પાઠયક્રમમા ંનીચેના મદુ્દાઓનો અભ્યાસ કરીશુ ં:  

 ભાષા અને ગજુરાતી ભાષા 

 ગજુરાતી ભાષાનો ઇવતહાસ 

 ગજુરાતી ભાષાના અભ્યાસનો ઇવતહાસ 

 ગજુરાતી કોશરચના 

 ગજુરાતી ભાષાવ્યિસ્થા 

 આપણ ેજાણીએ છીએ કે ભાષાનુ ંમાનિજીિનમા ંખબૂ મહત્ત્િનુ ંસ્થાન છે. આપણી સમગ્ર પ્રત્યાયન 

વ્યિસ્થા વિવિધ સકેંતોથી લઈ ચલવપબદ્ધ થયેલી છે. ભાષા દ્વારા માત્ર િાતચીત થતી નથી. સમગ્ર 

માનિસભ્યતાના વિકાસમા,ં હજારો િષમના જ્ઞાનસપંાદનમા ં ભાષાની અનન્ય ભવૂમકાનો શાસ્ત્રીય અભ્યાસ 

કરિાનો આ ઉપક્રમ છે. ગજુરાતી ભાષાના ઉદ્ભિ-વિકાસનો આગિો ઇવતહાસ છે. વનત્ય પડરિતમનશીલ 

સસંારમા ંભાષાના વિકાસનુ,ં પડરિતમનનુ ંઅનોખુ ંક્ષેત્ર છે. આ પાઠયક્રમ આપણી ભાષાપ્રીવતને અભ્યાસપિૂમક 

વિસ્તારિામા ં સહાયક થશે. ભાષાવિજ્ઞાન-કોશવિજ્ઞાનની જાણકારી ભાષાવશક્ષણમા ં ખબૂ જરૂરી છે. 

શબ્દભડંોળની સમદૃ્ધદ્ધ એ ભાષાસમદૃ્ધદ્ધનો પડરચય આપે છે. આ અભ્યાસક્રમમા ંગજુરાતી કોશરચના વિશે પણ 

આપણે આિશ્યક જાણકારી મેળિીશુ.ં ભાષાવિજ્ઞાન વિષય-ક્ષેત્રના ંતજ્જ્ઞો દ્વારા આ અભ્યાસસામગ્રીનુ ંલેખન 

થયુ ં છે. આપની ભાષાચેતનાને પોષક એિા આ શૈક્ષચણક ઉપક્રમને રજૂ કરતા ંઆનદં અનભુિીએ છીએ. 

શભુેચ્છાઓ. 
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એકમ 1 કોશવિજ્ઞાન 
1.0 ઉદે્દશ 

1.1 પ્રસ્તાવના 

1.2 કોશવવજ્ઞાન 

1.3 કોશલેખન 

1.3.1 શબ્દોનો અભ્યાસઃ  

1.3.1.1 વ્યાકરણી દૃષ્ટિકોણઃ 

1.3.1.2 અર્થગત દૃષ્ટિકોણઃ  

 1.3.1.2.1. શબ્દનો અર્થ એિલે કઈ માહિતી?  

1.3.1.2.2. અર્થની રજૂઆતઃ  

1.3.2 શબ્દોની પસદંગી અને સપંાદન 

1.4 ઉપસિંાર 

1.5 સારાશં 

1.6 તમારી પ્રગવત ચકાસો 

1.0 ઉદે્દશઃ 

 વવદ્યાર્ીવમત્રો, તમે કોશ જોયો પણ િશે અને કોશનો ઉપયોગ પણ કયો 

િશે. તમે કોશર્ી પહરચચત છો. આ એકમમા ંતમે - 

➢ કોશરચનાના વસદ્ાતંોર્ી વાકેફ ર્શો.  

➢ કોશ કેવી રીતે રચાય, ત ેવવશે માહિતગાર ર્શો. 

➢ કોશ રચતી વખતે કેવી બાબતો ધ્યાનમા ં રાખવી જોઈએ, ત ે વવશ ે

જાણશો. 

1.1 પ્રસ્તાિનાઃ 

 સામાન્ય ખ્યાલ અનસુાર કોશ એિલે એવુ ંપસુ્તક જેમા ંજોડણીને ધ્યાનમા ં

રાખીને શબ્દયાદી કરીને તેના અર્થ આપવાના. પણ એ માિે કોઈ સદૈ્ાવંતક 

પદ્વતને અનસુરવાનુ ંિોય, તે વવશે ક્યારેય વવચાર્ુું િોત ુ ંનર્ી. માત્ર ‘શબ્દયાદી’ 

તૈયાર કરવાનુ ં વવચારો તો તેની પાછળની સામાન્ય પ્રહિયા વવચારીએ  - કયા 

શબ્દો, કેિલા શબ્દો, કોન ે કામ લાગે તેવા શબ્દો... વગેરે જેવી ઘણી બાબતો 

ધ્યાનમા ંઆવે છે. જો કે કોશમા ંમાત્ર શબ્દ અને તનેો અર્થ માત્ર જ િોય છે, તેવુ ં
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નર્ી. શબ્દની મળૂ ભાષા, તેનો વ્યાકરણી મોભો વગેરે જેવી ઘણી બાબતોનો 

સમાવેશ ર્ાય છે. 

 કોશ માિે ડીક્ષનરી, ગ્લોસરી, લેક્સસકોન વગેરે જેવા શબ્દો પણ પ્રયોજાય 

છે. પિલેા ‘Glossary’ શબ્દ પ્રયોજાતો િતો, જે ગ્રીક શબ્દ ‘Glossa” પરર્ી 

આવેલો છે. ગ્લોસાનો અર્થ છે જીભ. (ઉદૂથમા ં પ્રયોજાતો ભાષા માિેનો શબ્દ 

‘જ઼બાન’નો અર્થ પણ જીભ જ ર્ાય છે.) ‘Glossa’ ઉપરર્ી બનલેા શબ્દ 

‘Glossary”નો અર્થ ર્ાય છેઃ શબ્દસચૂચ અર્વા શબ્દાવચલ. (an alphabetical list of 

words relating to a specific subject, text, or dialect, with explanations; a 

brief dictionary.) ત્યાર બાદ ‘Lexicaon’ શબ્દ પ્રચચલત ર્યો. ગ્રીક શબ્દ ‘lexikos’ 

પરર્ી ‘Lexicaon’ શબ્દ આવ્યો છે. ‘lexikos’ શબ્દનો અર્થ 'of or for words' ર્ાય 

છે.. ‘dictionary’ શબ્દના મળૂ લેહિન શબ્દ ‘dicere’ અર્ાથત ્ ‘બોલવુ’ં ર્તો િતો, 

તેના પરર્ી સમયાતંરે ‘Diction’ શબ્દ વવકસ્યો, જેનો અર્થ ‘બોલવાની શલૈી’ ર્યો. 

અર્ાથત, આ શબ્દો બોલવા – ભાષા કે શબ્દનો વનદેશ કરે છે. તેના દ્વારા શબ્દસચૂચ, 

શબ્દભડંોળ આહદ અર્થ વવકસ્યા છે. પણ Dictionary અર્વા કોશ  - શબ્દસચૂચર્ી કે 

શબ્દભડંોળર્ી વવશેષ છે. તેમા ંશબ્દનુ ંવ્યાકરણ, વ્ર્તુ્પવિ આહદ અનેક વવગતોનો 

સમાવેશ ર્ાય છે. 

 કોશ રચવા માિે વવશેષ વસદ્ાતંો છે. કોશ અંગ ે સદૈ્ાવંતક ચચાથ કરનાર 

શાસ્ત્રને ‘કોશવવજ્ઞાન’ કિ ેછે. અને કોશરચના કરવાની પ્રહિયાને ‘કોશલેખન’ કિ ે

છે. ‘કોશવવજ્ઞાન’ શબ્દ અંગ્રજેી ‘lexicology’ પરર્ી આવ્યો છે.  ‘lexicology’ એિલ ે

શબ્દોનુ ંશાસ્ત્ર. આમા ંશબ્દો અર્ાથત ્ભાષાના ઘિકોનો અભ્યાસ ર્તો િોવાર્ી તે 

ભાષાવવજ્ઞાનની શાખા છે.  આ શાખાનો - કોશવવજ્ઞાનનો વવગત ે પહરચય 

મેળવીએ.  

1.2 કોશવિજ્ઞાનઃ 

 Lexico એિલ ેશબ્દોનુ ંભડંોળ, કોશ. Logos એિલે શાસ્ત્ર અર્વા વવજ્ઞાન. 

તેર્ી ‘lexicology’ એિલે કોશવવજ્ઞાન. અર્ાથત ્ કોશવવજ્ઞાનનુ ં મખુ્ય કાયથ છે 

ભાષાના શબ્દભડંોળનો એક વ્યવસ્ર્ા તરીકે અભ્યાસ. એિલેકે માત્ર શબ્દોનો 

અલગ અભ્યાસ નિીં, પરંત ુ બધા જ શબ્દો જે વ્યવસ્ર્ામા ં ગોઠવાઈને એક 

માળખુ ંરચ ેછે એ વ્યવસ્ર્ાનો અભ્યાસ, શબ્દો પરસ્પર જે સબંધંે સકંળાયલેા છે 

તે સબંધંનો અભ્યાસ. 
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 Manual of Lexicographyમા ંZGUSTA કોશવવજ્ઞાનનુ ંકાયથ વણથવતા નોંધે 

છે કે ‘કોશવવજ્ઞાન વ્યવસ્ર્ાના દૃષ્ટિચબિંદુર્ી શબ્દોના સામાન્ય ગણુધમો અને 

લાક્ષચણકતાઓ પર કેષ્ન્િત ર્ાય છે.’ એિલેકે કોશવવજ્ઞાન શબ્દભડંોળનો તેના 

સામાન્ય ગણુધમો અને લાક્ષચણકતાઓ દ્વારા અભ્યાસ કરે છે. 

 જ્યારે Dictionary of Linguistics  તો શબ્દભડંોળના અભ્યાસને જ 

કોશવવજ્ઞાન કિ ે છે. Dictionary of Linguistics મા ં કોશવવજ્ઞાનની વ્યાખ્યા આ 

પ્રમાણે આપી છે. ‘શબ્દભડંોળ (Lixicon)નો રૂપવવજ્ઞાનની અર્વા અર્થવવજ્ઞાનની 

દૃષ્ટિએ કરેલો અભ્યાસ ત ેકોશવવજ્ઞાન.’  

 રૂપવવજ્ઞાન (Morphology) રૂપ – રૂપઘિક – ઉપરૂપ, રૂપના પ્રકારો અન ે

તેમના આંતહરક સબંધંોનો અભ્યાસ કરે છે. રૂપોના પ્રકાર દ્વારા મસુત – વનબદ્ 

રૂપો સાર્ે નામ, ધાત,ુ વવશષેણ વગેરેના વગો પણ અલગ તારવી શકાય છે અન ે

રૂપવવજ્ઞાન આ વગોના પરસ્પર સબંધંોનો પણ અભ્યાસ કરે છે. આ અભ્યાસર્ી 

ખ્યાલ આવે છે કે અમકુ ચોક્કસ પ્રકારના વગો, અન્ય અમકુ ચોક્કસ પ્રકારના 

વગો સાર્ે સકંળાઈ શકે છે, અર્વા સકંળાઈ શકતા નર્ી. જેમકે, વવશેષણ વગથના 

રૂપો નામ વગથના રૂપો સાર્ ેજ સકંળાય છે, હિયાવવશેષણ કે આખ્યાત જેવા વગો 

સાર્ે નિીં. રૂપવવજ્ઞાનના આ અભ્યાસને કારણ ે કોશવવજ્ઞાનન ે ભાષાના 

શબ્દભડંોળની વ્યવસ્ર્ા તપાસવી ર્ોડી સરળ બને છે. 

 અર્થવવજ્ઞાન (Semantics) અર્થના અભ્યાસ માિે ભાષાના ત્રણ સ્તરનો 

અભ્યાસ કરે છેઃ 1) શબ્દસ્તર, 2) વાક્યસ્તર, 3) સભંાષણસ્તર. આ ત્રણે સ્તરનો 

ત્રણ દૃષ્ટિકોણર્ી અભ્યાસ ર્ાય છેઃ (1) અર્થનો વવભાવ (2) અર્થને પિોંચાડવા 

અંગે વસતાની વવવક્ષા (3) શ્રોતા દ્વારા ર્તુ ં તેનુ ં અર્થઘિન. આ બધા જ 

અભ્યાસમારં્ી અર્થવવજ્ઞાની શબ્દસ્તરે અર્થના વવભાવને વ્યાખ્યાવયત કરવાની, 

સમજાવવાની, વણથવવાની કે તેનુ ં વવવરણ કરવાની જે મર્ામણ કરે છે તે 

મર્ામણની અને ફલશ્રવુતની કોશવવજ્ઞાની મદદ લે છે. 

 આ વસવાય કોશવવજ્ઞાન પોતાના અભ્યાસ માિે ઉચ્ચારણશાસ્ત્ર, 

વ્યાકરણશાસ્ત્ર, વ્ર્તુ્પવિશાસ્ત્ર આહદની મદદ પણ લે છે. અને સામાજજક 

દૃષ્ટિકોણર્ી પણ શબ્દોનો અભ્યાસ કરે છે. કોશવવજ્ઞાન દ્વારા ર્તો અભ્યાસ 

વસ્તવુનટઠ િોય છે. એિલેકે અભ્યાસના વવષય પર અભ્યાસીની માન્યતા, વલણો 

વગેરેની અસર ર્તી નર્ી.  
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 કોશવવજ્ઞાન આ અભ્યાસ તેની બે જુદી જુદી શાખાઓ દ્વારા કરે છે. (1) 

સામાન્ય કોશવવજ્ઞાન (2) વવશેષ કોશવવજ્ઞાન. સામાન્ય કોશવવજ્ઞાન વવશ્વની 

તમામ ભાષાઓની શબ્દવ્યવસ્ર્ામા ંસામાન્ય િોય તવેા લક્ષણોની તપાસ કરે છે. 

એિલેકે સામાન્ય ભડંોળમા ં રિલેા વૈવશ્વક તત્ત્વોનો અભ્યાસ કરે છે. વવશેષ 

કોશવવજ્ઞાન પોતાના વસદ્ાતંો દ્વારા કોઈ ચોક્કસ ભાષાના સદંભથમા ં

શબ્દવ્યવસ્ર્ાનો અભ્યાસ કરે છે.  

 આ પ્રકારના વવવશટિ અભ્યાસને કારણે કોશવવજ્ઞાન વવવનયોગલક્ષી 

ભાષાવવજ્ઞાનની કેિલીક શાખાઓની જરૂહરયાત પરૂી પાડે છે. આમા ંભાષાવશક્ષણ 

અને શૈલીવવજ્ઞાન સાર્ે કોશપ્રહિયાનો પણ સમાવશે ર્ાય છે.  

 કોશવવજ્ઞાનનો સામાન્ય પહરચય મેળવ્યા પછી કોશલેખન એિલેકે 

lexicography  વવશે સમજીએ. 

1.3 કોશલેખનઃ (lexicography) 

 Lexicography એિલે કોશવવજ્ઞાન.  Lexico એિલ ેશબ્દોનુ ં ભડંોળ, કોશ. 

graphy એિલે લેખન. તેર્ી ‘lexicography’ એિલે કોશલેખન. ઓસસફડથ હડસશનરી 

અનસુાર lexicography એિલે ‘કોશની સપંાદનપ્રહિયા’. જ્યારે હડસશનરી ઓફ 

ચલિંક્ગ્વષ્સ્િસસ અનસુાર ‘ભાષાના શબ્દોનુ ંઅર્વા ભાષાની ખાસ પ્રકારની કે વવશેષ 

પ્રકારની પહરભાષાઓની વ્યાખ્યાઓનુ ંવણથન એિલે લેક્સસકોગ્રાફી – કોશલખેન.’ 

એિલેકે ભાષાના શબ્દોની (પાહરભાવષક શબ્દોની પણ) વ્યાખ્યા આપી, તેનુ ં

વણથન કરીને શબ્દોનો અભ્યાસ કરવો અને જરૂહરયાત અનસુારના શબ્દો પસદં 

કરીને તેનુ ંસપંાદન કરવુ.ં આ આખી પ્રહિયાને લેક્સસકોગ્રાફી અર્વા કોશલેખન 

કિવેાય. આ વ્યાખ્યામા ંસચૂવાયેલા બે તબક્કાઓ (અ) શબ્દોનો અભ્યાસ અન ે

(બ) શબ્દોની પસદંગી અન ેસપંાદન – દ્વારા કોશલેખન સમજી શકાશે. 

1.3.1 શબ્દોનો અભ્યાસઃ  

કોશવવજ્ઞાન શબ્દોન ે વ્યવસ્ર્ાના રૂપમા ં તપાસ ે છે. જ્યારે કોશલેખનમા ં

પ્રત્યેક શબ્દ પર કેષ્ન્િત ર્ઈને તેનો વવશેષ એવો એકમગત અભ્યાસ કરવામા ં

આવે છે. કોશલેખનનુ ંમખુ્ય લક્ષ્ય શબ્દને એકમગત વણથવવાનુ ંિોય છે. જ્યારે 

શબ્દોને એકમગત તપાસવા િોય ત્યારે તેને બે દૃષ્ટિકોણર્ી તપાસવામા ંઆવે છે. 

(1) વ્યાકરણી દૃષ્ટિકોણ (2) અર્થગત દૃષ્ટિકોણ. આપણે આ બને્ન દૃષ્ટિકોણને 

વવગતે સદૃટિાતં તપાસીએ.  

1.3.1.1 વ્યાકરણી દૃષ્ટિકોણઃ  
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શબ્દોને વ્યાકરણી દૃષ્ટિકોણર્ી તપાસવા એિલે શબ્દોની વ્યાકરણી 

કામગીરી તપાસવી. કોશવવજ્ઞાન આ કામગીરી રૂપવવજ્ઞાનના અભ્યાસ દ્વારા કરે 

છે. રૂપવવજ્ઞાનના આધારે કોશવવજ્ઞાન શબ્દભડંોળને જુદા જુદા વગથમા ંવિેંચ ે છે. 

એ જ રીતે કોશલેખન પણ શબ્દને એકમગત તપાસીને એ કયા વગથનો છે એ 

તપાસે છે. એિલેકે ત ે નામવગથનો સભ્ય છે કે હિયાપદ – ધાતવુગથનો? 

વવશેષણવગથનો છે કે હિયાવવશેષણ વગથનો? હિયાપદવગથનો િોય તો સકમથક છે કે 

અકમથક? પ્રેરક છે કે કમથચણ? – વગેરે તપાસ ેછે. જો એ નામવગથનો િોય તો એ 

વવકારી છે કે અવવકારી? – તેના ચલિંગ-વચનની તપાસ કરે છે. આ વસવાય 

કોશલેખન જે – તે શબ્દ અવ્યય છે કે કૃદન્ત છે, સવથનામ છે, રવાનકુારી છે... 

વગેરેની તપાસ કરીને એ માહિતી કોશમા ંઅવધકરણ સાર્ે આપે છે. જેમકે, ‘દયા’ 

– સ્ત્રી. (પ.ૃ 433, સાર્થ જોડણી કોશ) ; ‘અઘરંુ’ – વવશે. (પ.ૃ8, સા.જો.કોશ) ; 

‘અિવનિશ’ – અ (પ.ૃ 58, સા.જો.કો.) ; ‘પી-ધેલ (લુ)ં’ – ભ.ૂકૃ., (પ.ૃ 542, 

સા.જો.કો.) 

1.3.1.2 અર્થગત દૃષ્ટિકોણઃ  

શબ્દોને અર્થગત દૃષ્ટિકોણર્ી તપાસવા એિલે કોશકારે 

શબ્દભડંોળમારં્ી  ‘અવધકરણ’ તરીકે પસદં કરેલા શબ્દોનો અર્થ આપવો – આવો 

એક સામાન્ય ખ્યાલ પ્રવતથમાન છે. પરંત ુશબ્દનો અર્થ આપવો એ ખબૂ અઘરી 

બાબત છે. કારણકે અર્થને જાણવો અને વણથવવો બન્ન ેતદ્દન અલગ બાબત છે. 

જેમકે, ગજુરાતી ભાષકને ‘પગ’નો અર્થ પછૂવામા ંઆવે તો તે અર્થ જાણે છે. પણ 

તે એને વણથવી શકતો નર્ી. 

સામાન્ય ભાષકને તો અર્થ વણથવવામા ંતકલીફ પડે જ છે, પરંત ુશબ્દ અને 

અર્થ વચ્ચેનો યાદૃચ્ચ્છક સબંધં કોશકારને પણ તકલીફમા ં મકેૂ છે. જેમકે, 

‘બબચૂક’. કોઈ પણ ગજુરાતી ભાષકને ‘બબચૂક’નો અર્થ પછૂવામા ંઆવે તો ત ે

‘મખૂથ’ –એવો અર્થ જણાવશે. સાર્થ જોડણી કોશમા ંપણ ‘બબચૂક’નો અર્થ આપતા 

નોંધ્ર્ુ ં છે કે ‘બબચૂક – વવ. (સર. બબૂક) મખૂથ’. જ્યારે ઇન્િશકંર રાવલની 

‘પાત્રશબ્દાવચલ’મા ંઆ જ શબ્દનો અર્થ આ રીતે આપેલો છેઃ ‘બબચૂક – બેઠા 

ઘાિની દેગડી’ એિલેકે પિલેા ં ‘બેઠા ઘાિની દેગડી’ એવો અર્થ પ્રવતથમાન િશે, 

પરંત ુપછીર્ી રૂઢી લક્ષણા અર્વા વ્યજંના દ્વારા ‘મખૂથ’ અર્થ પ્રચચલત ર્યો િશે. 

ફણ અિીં જે વાત છે ત ે આિલી જ છે કે શબ્દ અને અર્થ વચ્ચેનો સબંધં 
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યાદૃચ્ચ્છક િોવાર્ી તેમા ંઅર્થવવસ્તાર, અર્થસકંોચન, અર્થપહરવતથન બધુ ંજ શક્ય 

છે. તેર્ી કોશકારે અતથ આપતી વખતે આ બાબતનુ ંધ્યાન રાખવુ ંજરૂરી છે. 

ઉપરાતં કોશમા ંઅર્થ આપતી વખતે અન્ય કેિલીક બાબતો પણ ધ્યાનમા ં

રાખવી જરૂરી છે. જેમકે (ક) શબ્દનો અર્થ આપવો એિલે કઈ માહિતી આપવી? 

(ખ) અર્થની રજૂઆત કેવી રીતે કરવી? 

1.3.1.2.1 શબ્દનો અર્થ એિલે કઈ માહિતી?  

‘અર્થ’ શબ્દ પોતે જ એક સકુંલ બાબત છે. ઓગ્ડન (C.K. Ogden) અન ે

રીચાડથ ( I.A. Richards) દ્વારા ‘અર્થ’ની 27 વ્યાખ્યાઓ અપાઈ છે. છતા ંએમા ં

‘અર્થ’નો ‘સપંણૂથ અર્થ’ આવરી લઈ શકાયો નર્ી. 

પરંત,ુ ‘શબ્દ’નો અર્થ આપવો એ ‘અર્થ’નો અર્થ આપવા જેિલી સકુંલ 

બાબત નર્ી. શબ્દનો અર્થ આપવા માિે (1) શબ્દની લાક્ષચણકતા (2) શબ્દનો 

વપરાશ (3) અન્ય શબ્દર્ી એ શબ્દને અલગ પાડતી તેની પોતાની વવશેષતા – 

જેવી બાબતોનો આધાર લઈ શકાય. 

(1) શબ્દની લાક્ષણણકતાઃ  

શબ્દની લાક્ષચણકતા તપાસતી વખતે કોશકાર બે બાબત તપાસે છેઃ (1) 

ધ્વવનશ્રેણી અને (2) ભાષકના ચચિમા ંએ ધ્વવનશ્રણેી સાર્ે સકંળાયેલો વવભાવ. 

ભાષક જ્યારે કોઈ શબ્દ સાભંળે ત્યારે તેના મનમા ં કોઈ ચચત્ર ઊભુ ંનર્ી ર્તુ.ં 

તેના મનમા ં કોઈ વવભાવ ઊભો ર્ાય છે. જેમકે, ‘ચોપડી’ શબ્દ બોલાય તો 

ભાષકના મનમા ં ‘બે પ ૂઠંા વચ્ચે, છપાયેલા ં પાના ં ધરાવતી વસ્ત’ુ –નો ખ્યાલ 

આવે. આમા ં ચોપડીનુ ં કદ, પાનાની સખં્યા જેવી બાબતો સમાવવટિ ન િોય. 

એિલુ ં જ નિીં, નોિબકુ કે હિસાબપોર્ી કરતા ં તેનુ ં – ‘ચોપડી’નુ ં જુદાપણુ ં પણ 

મનમા ંઆવે. આ બધી બાબતો ‘ચોપડી’ શબ્દનો વવભાવ ઊભો કરે. કોશકારે આ 

વવભાવને આધારે અર્થ આલખેવાનો ર્ાય.  

અર્થ આલેખવા માિે કોશકારે ધ્વવનશ્રણેીને ધ્યાનમા ંરાખવી પણ જરૂરી છે. 

જેમકે, ‘ચોપડી’ ધ્વવનશ્રેણીમા ં‘ચો’ ન ેબદલે ‘ચૉપડી’ – પિોળો – વવવિૃ ઉચ્ચાર 

ર્ઈ જાય તો ‘ચાર પડી’નો અર્થ ધરાવતો શબ્દ ર્ઈ જાય. 

આમ, ધ્વવનશ્રેણી અન ે તનેી સાર્ે સકંળાતા વવભાવને આધારે કોશકાર 

શબ્દ અને તનેો અર્થ વનવિત કરે છે.  
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(2) શબ્દનો િપરાશઃ  

કોઈ એક જ ધ્વવનશે્રણીનો વપરાશ વધ ુિોય એિલેકે જુદા જુદા સદંભથમા ંતે 

ધ્વવનશ્રેણી – શબ્દનો અર્થ જુદો જુદો િોય તો કોશકારે એ અર્ો પણ નોંધવા 

જોઈએ. જેમકે, ‘‘ ‘તાલ’ પ.ુ (सं.) ગાયનના ઠોકનુ ંમાપ (2) મજા; રંગ; રસ (3) 

લાગ; યોગ્ય સમય (4) તાડ (5) (સર. म.) તાળ; કાસંીજોડ (6) ર્કુ્સત; ખેલ; 

પ્રપચં.’’ આ જ ધ્વવનશે્રણી ધરાવતુ ંઅન્ય અવધકરણ પણ છેઃ ‘તાલ’ સ્ત્રી. (સર, म. 

टाल) માર્ાની િાલ.   

આમ, કોશકારે એક જ શબ્દના – અવધકરણના એકર્ી વધ ુઅર્થ િોય તો તે 

નોંધવા જોઈએ. અને સમાન ઉચ્ચાર િોય પરંત ુઅલગ શબ્દ િોય તો તેની પણ 

નોંધ લેવી જોઈએ. 

(3) અન્ય શબ્દર્ી એ શબ્દને અલગ પાડતી તેની પોતાની વિશેષતાઃ  

શબ્દના અર્થ ઉપર કેિલાક પહરબળોની અસર ર્તી િોવાને કારણ ે ત ે

પોતાના જેવો જ અર્થ ધરાવતા શબ્દોર્ી પણ અલગ પડતા િોય છે. આવા ં

કેિલાકં પહરબળો નીચે મજુબ છેઃ 

I.ભાષાકીય પહરબળઃ શબ્દ પોતાની ભાષાકીય વવશેષતા દ્વારા પોતાના 

જેવા અર્થ ધરાવતા શબ્દોર્ી અલગ પડે છે. જેમકે, ‘મધકુર’ એિલ ે

‘ભમરો’ એમ કિવેાય છે. પણ આ બન્ને શબ્દોની પોતાની ભાષાકીય 

વવશેષતા તો છે જ. ‘મધકુર’ એિલે ‘મધ એકઠંુ કરે તે’ અન ે ‘ભમરો’ 

એિલે ‘ભમ્યા કરે તે’. આમ દરેક શબ્દ પોતાની આગવી વવશેષતા 

ધરાવતો િોવાર્ી પરૂી ચોકસાઈર્ી કોશ તૈયાર કરવા ઇચ્છતા કોશકારે 

આ બાબતનુ ંધ્યાન રાખવુ ંજોઈએ. 

II.સામાજિક પહરબળઃ કેિલાક શબ્દોના અર્થ ઉપર સમાજની માન્યતા, 

વલણો વગેરેની અસર ર્તી િોય છે. અને એ અસર એ શબ્દાર્થની 

વવશેષતા બનતી િોય છે. જેમકે, ‘મગંળસતૂ્ર’. આ શબ્દનો સીધો અર્થ 

તો ‘સ્ત્રીઓનુ ં ગળામા ં પિરેવાનુ ં એક ઘરેણુ’ં એિલો જ ર્ાય. પરંત ુ

સમાજે તેની સાર્ ે સ્ત્રીના સૌભાગ્યને પણ સાકંળર્ુ ં િોવાર્ી કોશકારે 

તેને માત્ર ‘ઘરેણુ’ં તરીકે ન નોંધતા ‘એક સૌભાગ્યઅલકંાર’ તરીકે 

નોંધવુ ંજોઈએ. 

III.સાાંસ્કૃવતક પહરબળઃ શબ્દના અર્થ ઉપર એ જ સમાજની સસં્કૃવતની પણ 

અસર ર્તી િોય છે. જેમકે, ગજુરાતીમા ં‘મા’નો જે અર્થ છે એ જ અર્થ 
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અંગ્રેજીમા ં ‘mother’નો છે, એમ આપણે માનીએ છીએ. પરંત,ુ ખરેખર 

એવુ ં નર્ી. ગજુરાતીમા ં ‘મા’ એિલે ‘જન્મ દેનારી’ ઉપરાતં ‘જગત-

જનની’ એવો અર્થ પણ ર્ાય છે. પરંત ુ અંગ્રેજીમા ં ‘Mother’ એિલ ે

‘female parent’  (સ્ત્રી-વાલી) ‘Title of the female head of a 

religious community’ (ધાવમિક સપં્રદાયના (ચિસ્તી) મખુ્ય મહિલાનો 

િોદ્દો) એવો અર્થ ર્ાય છે. આ અર્ોમા ં તે ભાષાસમાજની સસં્કૃવતનો 

ખ્યાલ આવ ેછે. 

IV.ઐવતિાવસક પહરબળઃ લગભગ દરેક શબ્દ અર્થ પહરવતથન પામીન ે

ઐવતિાવસક તબક્કાઓ ધરાવતો િોય છે, એ તો જાણીતી બાબત છે. 

પણ જ્યારે એ ઐવતિાવસક અર્થનો  કોશકારને ખ્યાલ િોય અને તે એ 

અર્થ પણ યોગ્ય રીતે (જરૂર િોય ત્યા)ં મકેૂ તો ભાષકને એ શબ્દ વધ ુ

સારી રીતે સમજાઈ શકે. જેમકે, ‘પેણી’ એિલે ‘તળવા માિેનુ ંવાસણ’. 

આ શબ્દની વ્ર્તુ્પવિ તપાસતા ંતેનો સસં્કૃત શબ્દ ‘पचनिका’ મળે છે. 

જેનો અર્થ ર્ાય છે;  ‘પકાવનાર અર્વા પચાવનાર’. એિલેકે એના 

દ્વારા વાનગીઓ રાધંવામા ં – પકાવવામા ં સરળતા રિ ે છે, અર્વા 

વાનગી પકવેલી િોવાર્ી પચવામા ં સરળ રિ ે છે. જો વ્ર્તુ્પવિને 

ધ્યાનમા ં રાખીને આ રીતે શબ્દનો અર્થ અપાય તો ભાષક માિે એ 

શબ્દ વધ ુસ્પટિ બની શકે. 

V.દાશથવનક પહરબળઃ દરેક વ્યક્સત ભાષાની મદદર્ી જગતનો અનભુવ 

કરતી િોય છે. અને દરેક ભાષાસમાજનો જગતને અનભુવવાનો 

દૃષ્ટિકોણ અલગ અલગ િોય છે. આર્ી એક જ અનભુવૂત અને 

અચભવ્યક્સત ભાષાસમાજ અનસુાર અલગ િોય છે. જેમકે, ‘ચિં’ એ 

પ્રાકૃવતક અનભુવ િોવાર્ી બધા જ ભાષાસમાજ માિે તે સરખો છે. 

પરંત,ુ રવશયન ભાષાસમાજ તેને ‘લીલો’ (Green) કિ ે છે. અંગ્રેજી 

ભાષાસમાજ તેન ે ‘પીળાશ પડતો સફેદ’ (Creamish white) કિ ે છે. 

અને ગજુરાતી ભાષાસમાજ તેને ‘દૂધ જેવો સફેદ’ (Milkish white) કિ ે

છે.  

અનભુવની અનભુવૂત જે તે ભાષાસમાજની ભૌગોચલક પહરક્સ્ર્વત 

પર પણ આધાર રાખતી િોય છે. જેમકે, ‘બરફ’નો અનભુવ 

ગજુરાતીઓ માિે એક જ છે. પરંત ુકાશ્મીરની ભૌગોચલક પહરક્સ્ર્તને 
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કારણે એમને જુદા જુદા પ્રકારના બરફના સપંકથમા ંઆવવાનુ ંર્ાય છે. 

જેમકે, ખાવાનો બરફ, વરસતો બરફ, મેદાન પર પડેલો બરફ, એક 

હદવસ પિલેાનો બરફ વગેરે. કાશ્મીરી ભાષામા ં બરફ માિે અલગ 

અલગ લગભગ 30 શબ્દો છે. 

VI. અન્ય પહરબળોઃ  

કેિલીક વાર સદંભથ અનસુાર પણ શબ્દનો અર્થ અલગ િોય છે. જેમકે, 

‘ધાત’ુ શબ્દનો અર્થ વ્યાકરણ, ભૌવતક વવજ્ઞાન અને આર્વેુદના સદંભથમા ં

અલગ છે. 

કેિલીક વાર ચલિંગ – વચન, સ્વરભાર ઇત્યાહદ પણ શબ્દના અર્થન ે

અસર કરતા િોય છે. જેમકે, ‘પોચલસ’. જો આ શબ્દના સ્ત્રીચલિંગના સદંભથમા ં

વપરાય તો ‘પોચલસજૂર્’નો – બહુવચનનો વનદેશ કરે છે. અને પચુ્્લિંગના 

સદંભથમા ંવપરાય તો ‘એક પોચલસ’ – એકવચનનો વનદેશ કરે છે. 

આમ, કોશમા ં અર્થ આપતી વખતે કોશકાર અર્થને અસર કરનારા 

પહરબળો પણ ધ્યાનમા ંલઈ કામ કરતા િોય છે. અન ેજરૂર િોય ત્યા ંઆ 

માહિતી - પયાથય, વ્યાખ્યા, વણથન, પહરચય, વવવરણ, પહરભાષા અન ે

વવવેચન (શાસ્ત્રીય પસુ્તકના સદંભથમા)ં આપતા િોય છે. 

1.3.1.2.2 અર્થની રજૂઆતઃ  

કોશમા ં અર્થની રજૂઆત કરતી વખતે કોશકારે બ ે બાબતો ધ્યાનમા ં

રાખવાની િોય છેઃ (1) રજૂઆતની ભાષા (2) રજૂઆતનો િમ 

(1) રજૂઆતની ભાષાઃ  

 શબ્દનો અર્થ આપવાનો મખુ્ય િતે ુએ શબ્દર્ી અજાણ વાચકોને 

તે શબ્દ સમજાવવાનો છે. આર્ી એ અર્થની ભાષા સરળ િોય તે જરૂરી છે, 

જેર્ી વાચક એ શબ્દ સિલેાઈર્ી સમજી શકે. 

 કોશકાર જ્યારે કોઈ શબ્દનો અર્થ આલેખતો િોય અને એ અર્થન ે

વ્યાખ્યાવયત કરતી ભાષામા ં કોઈ શબ્દ વપરાશકારને - વાચકન ેઅઘરો 

લાગવાની શક્યતા િોય અને અર્થ વ્યાખ્યાવયત કરવામા ં એ શબ્દ 

વાપરવો અવનવાયથ િોય તો એ શબ્દનો અર્થ કોશમા ં અન્યત્ર આપેલો 

િોવો જોઈએ.અન ે તેનો અર્થ સરળ ભાષામા ં િોવો જોઈએ. જેર્ી 

વપરાશકાર એ અઘરા શબ્દનો અર્થ જોઈન ેપોતાન ેજોઈતા મળૂ શબ્દના 

અર્થને સમજી શકે. 
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 પણ શબ્દોની સરળતા અન ેકહઠનતા કેવી રીતે નક્કી કરી શકાય 

? શબ્દોની સરળતા સાપકે્ષ બાબત છે અને આર્ી જ  કોશકારે કોશનો 

પ્રકાર અને તેના વાચકોને ધ્યાનમા ં રાખીને ભાષા વાપરવી જોઈએ. 

એિલે કે કોશ જો એકભાષી િોય અને તે સામાન્ય ભાષક માિે િોય તો 

અમકુ શબ્દો વવશેની જાણકારી ગહૃિત અર્વા અપેચક્ષત જ િોય. એવા 

અર્થમા ંવધ ુવવવરણની આવશ્યકતા ન િોય. માત્ર પયાથયર્ી જ અર્થ રજૂ 

કરી શકાય.  

એ જ રીતે દ્વદ્વભાષી અર્વા બહુભાષી કોશ િોય તો શબ્દભડંોળ 

સ્રોત ભાષાનુ ંિોય અને તેના અર્ો લક્ષ્ય ભાષા અનસુાર આપેલા િોય. બ ે

ભાષા અલગ િોવાર્ી લક્ષ્ય ભાષામા ંક્યારેક ચોક્કસ પયાથય મળી શકે, 

ક્યારેક નજીકનો અર્થ લેવો પડે, ક્યારેક સદંભથ અનસુાર અર્થ શોધવો પડે, 

ક્યારેક વ્યાખ્યાવયત કરવો પડે. જેમકે, ગજુરાતી શબ્દ ‘ગમવુ’ં અન ે

‘ભાવવુ’ં શબ્દના અંગ્રજેી સમાનાર્ી તરીકે ‘Like’ શબ્દ જ મળે છે. તો 

‘ગમવુ’ં માિે માત્ર ‘Like’ ચાલે, પરંત ુ ‘ભાવવુ’ં માિે  ‘ખાદ્યપદાર્થ’નો 

સદંભથ ઉમેરવો પડે.   

(2) રજૂઆતનો ક્રમઃ 

કોશમા ંશબ્દોનો અર્થ આપતી વખત ેએવા ઘણા શબ્દો આવવાના, જેના 

એકર્ી વધ ુ અર્થ િોય અર્વા એકર્ી વધ ુ વપરાશ િોય. આવા સમયે 

કયો અર્થ પિલેા ંઆપવો અને કયો અર્થ પછી એ વવશે કોશકારને મ ૂઝંવણ 

ર્તી િોય છે. જેમકે, સાર્થ કોશમારં્ી એક શબ્દ જોઈએઃ ‘પાળી સ્ત્રી. [સ. 

પાચલકા] છરી (2) [સ. પાલી = પકં્સત] વારો (3) પાકી (4) જુઓ પાળ 

(સ્ત્રી.)’ અિીં તમે જોઈ શકો છો કે બ ેસસં્કૃત વ્ર્તુ્પવિ આપીને આ શબ્દના 

ચાર અર્થ આપ્યા છે. અને વ્ર્તુ્પવિવાળા અર્થ પિલેા આપ્યા છે, અર્ાથત ્

ઐવતિાવસક િમને આધારે અર્થ આપ્યા છે. અર્ાથત,્ કેિલીક વાર 

કોશકાર  ‘કાલિમ’  અનસુાર એિલે કે ઐવતિાવસક િમ અનસુાર અર્થ 

આપતા િોય છે. તો ક્યારેક પ્રચચલતતાના - પ્રધાનતા અર્ાથત ્ કે જે 

અર્થનો ઉપયોગ વધ ુવ્યાપક િોય તે અર્થ આપતા િોય છે. સામાન્ય રીતે 

બીજી રીત વધ ુ વ્યાપક છે. કારણકે સામાન્ય વપરાશકારને પ્રચચલત 

શબ્દાર્થની અપેક્ષા વધ ુિોય છે. આ જ માપદંડ અનસુાર અન્ય અર્ોની 



 15 

ગોઠવણી ર્તી િોય છે. જ્યારે લક્ષ ભાષાઓ એકર્ી વધ ુ િોય ત્યારે 

કોશકાયથ શરૂ કરતા ંપિલેા ંએ ભાષાઓનો િમ નક્કી કરી દેવાય છે.   

1.3.2. શબ્દોની પસાંદગી અને સાંપાદનઃ 

 તમે વવચાર કરો કે કોઈ એક ભાષામા ંકેિલા શબ્દો િોઈ શકે? તમ ેકિશેો 

કે અનેક શબ્દો. સાચી વાત છે. િવે કોઈને કોશ બનાવવો છે તો શુ ં ભાષાના 

તમામ શબ્દો એક જ કોશમા ંઆવરી લઈ શકાશે? તેમાયંે કેિલાય શબ્દો એવા િશ ે

કે જેનો વપરાશ ઘિતો જતો િશે, કેિલાય શબ્દો એવા િશે કે જેનો વપરાશ 

વધતો જતો િશે, બીજી ભાષામારં્ી લેવામા ંઆવ્યા િશે... કોશ બનતા ંબનતા ંતો 

શબ્દભડંોળમા ંકાઈં કેિલાયં પહરવતથન આવી જાય. એિલા માિે જ ઓસસફોડથ જેવી 

સસં્ર્ાઓ વવશેષતઃ કોશ માિે જ ભવન ઊભુ ં કરે છે, જ્યા ં વનરંતર કોશપ્રવવૃિ 

ચાલતી રિ.ે પરંત,ુ મળૂ વાત એ છે કે સામાન્ય રીતે કોઈ એક જ કોશ કોઈ એક 

ભાષાના તમામ શબ્દોન ે આવરી લઈ ન શકે. વળી, શબ્દોની માત્ર યાદી જ 

આપવી છે કે માત્ર સમાનાર્ી આપવા છે કે વ્યાખ્યાત્મક અર્થ આપવા છે...જે – ત ે

અવધકરણની સ્પટિતા માિેના ંઉદાિરણો આપવા છે કે નિીં, અવધકરણનો પ્રયોગ 

ર્યો િોય તેવા રૂહઢપ્રયોગ – કિવેત આપવા ં છે કે નિીં – વગેરે જેવી અનેક 

બાબતોના વનણથય કોશરચનાના આરંભ પિલેા ં લેવાય છે, જેને કોશ આયોજન 

કિવેાય છે. 

 કોશના આયોજન અનસુાર કોશકાર ઉદે્દશ, વપરાશકાર, કદ વગેરે જેવી 

વવવવધ બાબતોને ધ્યાનમા ં રાખીને  કોશ માિે શબ્દોની પસદંગી કરે છે, 

એ  ‘શબ્દોનો અભ્યાસ’ કરે છે.  ત્યાર બાદ તેનુ ંસપંાદન કરે છે.  

કોશની રચના કરતી વખતે કોશકારે જે વવવવધ બાબતોનુ ંધ્યાન રાખવાનુ ંિોય છે, 

તેમાનંી મિત્ત્વની બાબતો નીચે મજુબ છે. 

(1) િતે  ઃ  

સામાન્ય રીતે વવચારીએ કે કોશની રચના શા માિે કરવી જોઈએ? તો 

પિલેો વવચાર આવે અઘરા શબ્દોની જોડણી માિે કે અઘરા શબ્દોના અર્થ 

માિે કોશની રચના કરવી જોઈએ. પણ એ વસવાયના પણ અનેક િતે ુિોઈ 

શકે. જેમકે, સ્વામી આનદેં પોતે જે શબ્દોનુ ં સપંાદન કર્ુું છે તેને ‘જૂની 

મડૂી’ શીષથક આપ્ર્ુ ં છે. કારણકે તેમણ ે આ પસુ્તકમા ં એવા શબ્દો ભેગા 

કયાથ છે, જે કા ંતો વપરાશમારં્ી લપુ્ત ર્ઈ ગયા છે, અર્વા વપરાશ ઘિી 

રહ્યો છે. અર્વા ગજુરાત સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા તૈયાર ર્યેલો કોશ 
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‘ગજુરાતી ભાષાનો લઘવુ્ર્તુ્પવિ કોશ’. તેના શીષથક પરર્ી જ ખ્યાલ આવ ે

છે તેમ આ કોશમા ંમાત્ર એ જ શબ્દો લેવાશે જેની વ્ર્તુ્પવિ મળી શકે તેમ 

છે. તો દલપત ચૌિાણ સપંાહદત ‘તળની બોલી’નુ ં શીષથક જોતા ં તેના 

શબ્દસપંાદનનો િતે ુસ્પટિ ર્ઈ જાય છે. 

(2) િપરાશકારઃ  

માનો કે તમારે કોઈ વાતાથ કિવેાની છે, તમારી સામ ેપાચં-સાત વષથના ં

બ-ેત્રણ બાળકો બેઠા ંિોય કે તમારી સામે 15-17 વષથના હકશોરો બેઠા િોય 

તો તમારી વાતાથની પસદંગી, કિવેાની રજૂઆત – આ બધુ ં જ તમારા 

શ્રોતા અનસુાર ર્શે. એ જ રીતે કોશકાર માિે પણ તેની કોશરચનાનો 

બીજો છેડો – કોશનો વપરાશકાર પણ ખબૂ મિત્ત્વનો િોય છે. 

અવધકરણની પસદંગી, અર્થની ભાષા, ચચત્ર, અવતરણ વગેરે બાબતો માિે 

કોશનો વપરાશકાર કઈ ઉંમરનો, કઈ કક્ષાનો િશે ત ે નક્કી કરીને તેન ે

આધારે વનણથય લેવાય છે. જેમકે, કોઈ કોશ રચતી વખતે વવદ્યાર્ીન ે

લક્ષ્યમા ં રાખવામા ં આવ્યો િોય તો તે વવદ્યાર્ીકોશમા ં અવધકરણની 

પસદંગી, અર્થ વગેરે વવદ્યાર્ીની કક્ષા અનસુાર આપવા પડે. અર્વા 

પ્રાર્વમક કક્ષાના બાળકને કેન્િમા ં રાખીને કોશ તયૈાર કરવાનો િોય તો 

વવવવધ ચચત્રો આપવા જરૂરી બને. સાવ નાના બાળકોના કોશમા ંશબ્દોના 

અર્થ પણ ન આપ્યા િોય તેવુ ંબને. કારણકે આખા પાના પર કોઈ એક 

ચચત્ર િોય, જેમકે, ‘બગીચો’. ત્યાર બાદ વવવવધ વસ્તઓુ પર િમાકં 

આપેલા િોય અન ેએ િમાકં સામે જે-તે સાધન કે વસ્તનુ ુ ં નામ આપેલુ ં

િોય. જેમકે િમાકં 13 હિિંચકા, િમાક 14 લપસણી. નાના ંબાળકો માિે આ 

પ્રકારના કોશ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. 

(3) સમાવિટિ ભાષાની સાંખયાઃ  

કોશમા ંઅવધકરણનો અર્થ કેિલી ભાષામા ંઆપવામા ંઆવશે ત ે

વનણથયને આધારે અવધકરણનો અર્થગત અભ્યાસ ર્ાય છે. જે કોશમા ં

અવધકરણ અને અર્થની ભાષા એક જ િોય તેને ‘એકભાષી’ કોશ કિવેાય 

છે, જેમકે ‘ગજુરાતી – ગજુરાતી કોશ’ – સાર્થ જોડણી કોશ. જે કોશમા ં

અવધકરણ અને અર્થની ભાષા જુદી િોય તેને ‘દ્વદ્વભાષી’ કોશ કિ ેછે. જેમકે, 

ગજુરાતી – અંગ્રેજી કોશ. જો અવધકરણ-શબ્દ એક ભાષામા ંઅને અર્થ બ ે
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ભાષામા ં િોય તો તેને ‘વત્રભાષી’ કોશ અને તેર્ી વધ ુ ભાષામા ં અર્થ 

અપાય તો તેને ‘બહુભાષી’ કોશ કિ ેછે.  

કોશમા ં કેિલી ભાષાઓનો સમાવેશ ર્યો છે, તનેે આધારે 

અવધકરણ સાર્ે સકંળાતી વવગતોમા ંતફાવત િોઈ શકે. એકભાષી કોશમા ં

અવધકરણની વ્ર્તુ્પવિ, વ્યાકરણી માહિતી, અર્થ, એકર્ી વધ ુઅર્ો િોય તો 

તેની વવગતો, ક્યારેક કોઈ કૃવતમારં્ી લેવાયેલા ં ઉદાિરણો, રૂહઢપ્રયોગ, 

કિવેત વગેરે જેવી અનેક વવગતો આવી શકે. પરંત ુ દ્વદ્વભાષી કોશમા ંઆ 

વવગતો મયાથહદત ર્ઈ જાય. 

તમને ખ્યાલ િશે કે ભારતની વત્રભાષી નીવત છે. વત્રભાષી નીવત 

એિલે આંતરરાટરીય ભાષા અંગ્રેજી, રાટરભાષા હિન્દી અને રાજ્યભાષા 

(આપણી) ગજુરાતી. તેર્ી મિદંશે વિીવિી સદંભે  જ વત્રભાષી કોશની 

રચના ર્ાય છે. જેમકે, બેંહકિંગ શબ્દાવચલ, રેલવે શબ્દાવચલ, જીવનવીમા 

શબ્દાવચલ વગેરે 

 કેિલાક કોશમા ં ત્રણર્ી વધ ુ ભાષાઓ િોય છે. ગજુરાતી ભાષા 

સ્રોતભાષા પૈકીની એક િોય તેવો 16 ભાષાનો કોશ રચાયેલો છે. બહુભાષી 

કોશમા ંમાત્ર એક પયાથય જ નોંધવા ંઆવતો િોય છે. 

(4) સમયન ાં પહરમાણઃ   

સામાન્ય રીતે કોશમા ંત ેસમયે પ્રચચલત શબ્દો અવધકરણ તરીકે 

સ્વીકારવામા ં આવતા િોય છે. પરંત ુ વ્ર્તુ્પવિકોશ અર્વા કોઈ ચોક્કસ 

કૃવત કે સર્જક સદંભ ેકોશ તૈયાર ર્તો િોય તો સમયનુ ંપહરમાણ ધ્યાનમા ં

રાખવુ ં અવનવાયથ બની રિ ે છે. એ જ રીતે વતથમાન સમયમા ં બનતા 

સામાન્ય કોશમા ંઅવતપ્રાચીન શબ્દો આપવામા ંઆવે તો તેવા ંઅવધકરણો 

વપરાશકાર માિે ચબનજરૂરી અર્વા વનરર્થક બની રિ ે છે. જેમકે 

‘ભગવદ્ગોમડંળ’મા ંઅપાયેલા ‘ણ’ અક્ષરર્ી શરૂ ર્તા શબ્દો. 

(5) અવિકરણની સાંખયાઃ  

કોશ આયોજન સમયે જ કોશકાર અવધકરણની સખં્યા વનવિત કરી 

લે તે અવનવાયથ છે. અન્યર્ા ભેગા ર્તા જતા શબ્દોમા ંકોઈ પ્રાર્વમકતા 

નક્કી નિીં ર્ાય અને કોશ દોદળો બની રિશેે. કોશકારને દરેક શબ્દ 

આકષથતો જ િોય, એ સજંોગોમા ંએણે પોતાની જાતન ે વનયવંત્રત રાખીન ે

આશરે અવધકરણ સખં્યા કે કૂલ પટૃઠ સખં્યા – અંદાજજત – નક્કી કરી 
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રાખવા પડે છે. કોશકાર કોશ રચતા ં પિલેા ંઅવધકરણની સખં્યામયાથદા, 

તેના ક્ષેત્રની વ્યાપકતા આહદ બાબતો વનવિત કરી લે છે. તેર્ી જ 

‘ચખસ્સાકોશ’, ‘નાનો કોશ’, ‘મોિો કોશ’, ‘ભગવદ્ગોમડંલ’ જેવા વવવવધ 

કદના કોશ રચાય છે. 

(6) અવિકરણન ાં સ્િરૂપઃ  

અવધકરણનો અર્થ આપતી વખતે કોશકાર નક્કી કરી લ ે છે કે 

તેમા ંઅર્થ કઈ રીતે અપાશ,ે અર્થ ઉપરાતં ઉચ્ચારણ, વ્યાકરણી માહિતી, 

સમાસ, રૂહઢપ્રયોગ, કિવેત, અવતરણ – વગેરે જેવી અન્ય કોઈ 

બાબતોનો સમાવશે ર્શ ે કે નિીં. અવધકરણમા ં કઈ કઈ વવગતોનો 

સમાવેશ ર્શે, તે વનવિત કરવુ ં જેિલુ ં અવનવાયથ છે,  એિલુ ં જ તેની 

રજૂઆતની એકવાક્યતા અવનવાયથ છે. જો અવધકરણનો ‘વવરુદ્ાર્ી’ 

આપવાનુ ંનક્કી ર્ર્ુ ં િોય િોય તો જ્યા ંજ્યા ં ‘વવરુદ્ાર્ી’ શક્ય િોય ત્યા ં

અપાયેલ િોવા જ જોઈએ. કોશકારને સઝૂે કે યાદ આવે તો આપે નિીં તો 

ન આપે.. એ સારા કોશકારની વનશાની નર્ી. 

(7) અવિકરણની ગોઠિણીઃ  

અવધકરણની ગોઠવણી એવી રીતે ર્યેલી િોવી જોઈએ કે જેર્ી 

કોશનો વપરાશકાર જોઈતો શબ્દ સરળતાર્ી શોધી શકે. સામાન્ય રીતે આ 

ગોઠવણી કક્કા-બારાક્ષરી અનસુાર િોય છે. ક્યારેક વવવશટિ િતેસુર 

વપરાશકારને ધ્યાનમા ં રાખીને પણ ગોઠવણી કરવામા ંઆવે છે. જેમકે, 

‘ઊદુથ  – ગજુરાતી કોશ’મા ંગજુરાતી ભાષક ઉદુથ  ચલવપ અને િમર્ી અજાણ 

િોવાને કારણે ઉદુથ  શબ્દો પિલેા ંગજુરાતી ચલવપમા ંઅને ત્યાર બાદ ઉદુથ  

ચલવપમા ંઆપ્યા છે. અને તેનો િમ ગજુરાતી કક્કા – બારાક્ષરી અનસુારનો 

રાખેલો છે. 

 આ બધી બાબતોન ેજોતા ંખ્યાલ આવ ેછે કે તેન ેઆધારે વવવવધ પ્રકારના કોશ 

રચાય છે. 

1.4 ઉપસાંિાર 

આમ, આ આખી લખેનપ્રહિયાને - શરૂઆતર્ી માડંીને પે્રસકોપી સધુીની - 

કોશરચનાના તબક્કાઓમા ંવિેંચવી િોય તો પાચં તબક્કામા ંવિેંચી શકાય. 

1. કોશનુ ંઆયોજન  
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2. સમગ્ર શબ્દભડંોળમારં્ી કોશના આયોજન પ્રમાણ ે શબ્દ - અવધકરણની 

પસદંગી. 

3. અવધકરણ તરીકે સ્વીરાકાયેલા શબ્દોનો અભ્યાસ 

4. અવધકરણના અર્થનો અભ્યાસ 

5. શબ્દ અને અર્થની ગોઠવણી 

1.5 સારાાંશઃ 

આ એકમમા ં તમે કોશરચનાના વસદ્ાતંો વવશે, કોશરચના વવશ ે

માહિતી મેળવી. તમે જાણર્ુ ં કે કોશવવજ્ઞાનનુ ં મખુ્ય કાયથ ભાષાના 

શબ્દભડંોળનો એક વ્યવસ્ર્ા તરીકે અભ્યાસ કરવાનુ ં છે. શબ્દભડંોળનો 

અભ્યાસ કરવામા ં કોશવવજ્ઞાન રૂપવવજ્ઞાન અન ે અર્થવવજ્ઞાન ઉપરાતં  

ઉચ્ચારણશાસ્ત્ર, વ્યાકરણશાસ્ત્ર, વ્ર્તુ્પવિશાસ્ત્ર આહદની મદદ પણ લ ેછે. તે 

ઉપરાતં સામાજજક – સાસં્કૃવતક આહદ દૃષ્ટિકોણર્ી પણ શબ્દોનો અભ્યાસ 

કરે છે.  

કોશલેખનનુ ં કાયથ શબ્દોની (પાહરભાવષક શબ્દોની પણ) વ્યાખ્યા 

આપી, તેનુ ં વણથન કરીને શબ્દોનો અભ્યાસ કરવો અને જરૂહરયાત 

અનસુારના શબ્દો પસદં કરીને તેનુ ંસપંાદન કરવાનુ ં છે. જ્યારે શબ્દોને 

એકમગત તપાસવા િોય ત્યારે તેને (1) વ્યાકરણી દૃષ્ટિકોણ (2) અર્થગત 

દૃષ્ટિકોણ દૃષ્ટિકોણર્ી તપાસવામા ંઆવે છે. એિલેકે શબ્દોની વ્યાકરણી 

કામગીરી તપાસવામા ંઆવે છે. તો શબ્દનો અર્થ આપવા માિે 1) શબ્દની 

લાક્ષચણકતા 2) શબ્દનો વપરાશ 3) અન્ય શબ્દર્ી એ શબ્દને અલગ 

પાડતી તેની પોતાની વવશેષતા તપાસવામા ંઆવે છે. શબ્દની લાક્ષચણકતા 

તપાસતી વખત ેકોશકાર (1) ધ્વવનશ્રેણી અન ે (2) ભાષકના ચચિમા ંએ 

ધ્વવનશ્રેણી સાર્ ે સકંળાયેલો વવભાવને તપાસે છે. શબ્દના એકર્ી વધ ુ

અર્થ િોય કે સમાન ઉચ્ચાર-ધ્વવનશે્રણી ધરાવતા એકર્ી વધ ુશબ્દ િોય 

તો કોશકારે તેની નોંધ લેવી અવનવાયથ છે. સમાનાર્ી લાગતા શબ્દો પણ 

ભાષાકીય, સામાજજક, સાસં્કૃવતક, ઐવતિાવસક, દાશથવનક, ઉ્લેખસદંભથ 

આહદને કારણે અર્થચ્છાયાભદે ધરાવતા િોય છે. કોશકારે તેનુ ંપણ ધ્યાન 

રાખવુ ં જોઈએ. અર્થની રજૂઆત કરતી વખતે કોશકાર (1) રજૂઆતની 

ભાષા (2) રજૂઆતનો િમ – બને્ન બાબતનુ ંધ્યાન રાખ ેતે જરૂરી છે. 
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ટૂંકમા,ં કોશકાર િતે,ુ વપરાશકાર, સમાવવટિ ભાષાની સખં્યા, 

સમયનુ ંપહરમાણ, અવધકરણની સખં્યા, અવધકરણનુ ંસ્વરૂપ, અવધકરણની 

ગોઠવણી બાબતોન ેધ્યાનમા ંરાખીને  કોશ માિે શબ્દોની પસદંગી કરે છે, 

એ  ‘શબ્દોનો અભ્યાસ’ કરે છે, અર્થ આહદની રજૂઆત કરે છે. ત્યાર બાદ 

તેનુ ંસપંાદન કરે છે.  

1.6 તમારી પ્રગવત ચકાસો 

1. ‘શબ્દભડંોળ (Lixicon)નો રૂપવવજ્ઞાનની અર્વા અર્થવવજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ 

કરેલો અભ્યાસ ત ેકોશવવજ્ઞાન.’ – વવધાન સમજાવો.  

2. શબ્દના અભ્યાસ સદંભ ેકોશવવજ્ઞાન સાર્ે અન્ય કઈ કઈ શાખાઓ સકંળાય 

છે? 

3. કોશલેખન માિે શબ્દોનો અભ્યાસ કેવા દૃષ્ટિકોણર્ી કરવામા ંઆવે છે, ત ે

સોદાિરણ જણાવો. 

4. કોશમા ંઅવધકરણ સારે્ અર્થની રજૂઆત કરતી વખતે કઈ કઈ બાબતો 

ધ્યાનમા ંરાખવાની િોય છે? 

5. કોશના અવધકરણ સદંભે શબ્દોની પસદંગી કરતી વખતે કઈ કઈ બાબતો 

ધ્યાનમા ંરાખવી જોઈએ.?  

6. કોશલેખનપ્રહિયાના વવવવધ તબક્કાઓનો ખ્યાલ આપો. 

ટૂંકનોંધ લખોઃ  

1. અર્થ સદંભે એક શબ્દને અન્ય શબ્દર્ી અલગ પાડતી વવશેષતા  
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એકમઃ 2 ગ િરાતી કોશકાયથઃ ભાગઃ 1 ભાષાના આિારે પ્રકાર  
2.0 ઉદે્દશ 

2.1 પ્રસ્તાવના 

2.2 કોશના પ્રકાર 

2.3 એકભાષી કોશ 

 2.3.1 ગજુરાતી એકભાષી કોશ 

2.4 દ્વદ્વભાષી કોશ 

 2.4.1 ગજુરાતી દ્વદ્વભાષી કોશ 

2.5 વત્રભાષી કોશ 

 2.5.1 ગજુરાતી વત્રભાષી કોશ 

2.6 ગજુરાતી અનેકભાષી કોશ 

2.7 સારાશં 

2.8  તમારી પ્રગવત ચકાસો 

2.0 ઉદે્દશઃ 

આ એકમમા ંતમ ે–  

➢ કોશમા ં સમાવેશ પામતી ભાષાસખં્યાને આધારે કોશના પ્રકાર વવશ ે

જાણશો. 

➢ આ પ્રકાર સદંભ ેગજુરાતી ભાષામા ંરચાયેલા કોશ વવશે માહિતી મેળવશો. 

2.1 પ્રસ્તાિનાઃ 

 તમે જ્યારે કોઈ નવા પ્રદેશમા ંજાવ છો, અને અવગમન સાધવાની જરૂર 

પડે ત્યારે ભાગંી-તિૂી ભાષામા ંઅવગમન સાધવાનો પ્રયત્ન કરો છો. ‘ભાગંી-તિૂી’ 

ભાષા એિલે શુ?ં તમને એ ભાષા નર્ી આવડતી, ભાષાનુ ંવ્યાકરણ નર્ી આવડતુ.ં 

પણ શબ્દો અને ઇશારાની મદદર્ી તમારે જે કિવેુ ંછે, તે જણાવવાની કોવશશ કરો 

છો. અર્ાથત,્ તમે એ નવા ભાષાપ્રદેશમા ં પ્રવેશ્યા, ત્યારર્ી તમારંુ મગજ એ 

ભાષાના શબ્દોને સાભંળી, તેનો અર્થ તારવી એ શબ્દોને એકઠા કરી રહ્ુ ંછે. કોઈ 

પણ ભાષા શીખાય છે, ત્યારે સહુર્ી પિલેા ં શબ્દો શીખાય છે. શબ્દોના અર્થ કે 

જોડણી જેવી કોઈ પણ બાબત સદંભ ેભાષક જે સદંભથગ્રરં્નો ઉપયોગ કરે છે, ત ે

સદંભથગ્રરં્ એિલ ેકોશ. 
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2.2 કોશના પ્રકારઃ ભાષાને આિારે 

 સામાન્ય રીતે આપણ ે કોશને જોડણી માિે ખોલીએ છીએ, અર્વા કોઈ 

શબ્દનો અર્થ ખબર ન પડે ત્યારે અર્થ જોવા માિે ખોલીએ છીએ. તમે યાદ કરો કે 

અત્યાર સધુીમા ંતમને કોશની જરૂર ક્યારે પડી? તમ ેકયા કોશનો ઉપયોગ કયો 

છે? તમને ર્શ ેકે સાર્થ કોશ જોડણી જોવા માિે ખો્યો છે. અર્વા અંગ્રજેી વાચંતી 

વખતે શબ્દ ખબર ન પડે ત્યારે કોશ જોયો છે. આ બ ેકોશ વચ્ચ ેકાઈં સામ્ય કે 

તફાવત દેખાય છે? તમને ર્શે કે બ ેકોશ જ જુદા છે તો તેમા ંસામ્ય કે ભેદ શુ ં

િોઈ શકે? પણ જો તમે ધ્યાનર્ી વવચારશો તો ખ્યાલ આવશે કે બન્નેમા ંશબ્દ છે, 

જે તમને જોડણી અર્વા સ્પેચલિંગ જોવામા ંમદદરૂપ ર્ઈ શકે તેમ છે. પણ સાર્થ 

કોશમા ંતમને ગજુરાતી શબ્દનો ગજુરાતીમા ંજ અર્થ મળશે. જ્યારે તમે અંગ્રેજી 

કોશ જોયો ત્યારે અંગ્રજેી શબ્દનો ગજુરાતી ભાષામા ં પયાથય મળયો અર્વા 

ગજુરાતી શબ્દનો અંગ્રેજીમા ંપયાથય મળયો. અર્ાથત ્સાર્થ કોશમા ંસ્રોત શબ્દ (મળૂ 

અવધકરણ) અને લક્ષ્ય શબ્દ (જે અર્થ અપાયો છે તે) – બને્ન ગજુરાતીમા ંછે, એક 

જ ભાષામા ંછે. તેર્ી ત ેએકભાષી કોશ છે. જ્યારે અંગ્રજેી શબ્દનો અર્થ મેળવા માિે 

તમે જે કોશ જોયો તેમા ંએક ભાષા અંગ્રેજી છે અને બીજી ભાષા ગજુરાતી છે. 

અર્ાથત,્ એ કોશમા ંબે ભાષા છે. આવા કોશને દ્વદ્વભાષી કોશ કિ ે છે. ગજુરાતીમા ં

કોશસાહિત્યમા ંપ્રર્મ કોશ આર.ડ્રુમન્ડ દ્વારા 1808મા ંરચાયેલ, ત ેદ્વદ્વભાષી કોશ જ 

છે. જેની સ્રોત ભાષા અંગ્રજેી અને લક્ષ્ય ભાષા ગજુરાતી છે. 

 કોશના ઉદે્દશ, સામગ્રી આહદને કારણે કોશના અનેક પ્રકાર છે. પણ ભાષાને 

આધારે કોશના ચાર પ્રકાર પાડી શકાયઃ 1) એકભાષી કોશ, 2) દ્વદ્વભાષી કોશ 3) 

વત્રભાષી કોશ 4) અનેકભાષી કોશ. આપણે આ કોશના પ્રકારને સમજી તમેા ંર્યલે 

ગજુરાતી કોશકાયથનો આછો પહરચય મેળવીએ. 

2.3 એકભાષી કોશઃ 

 કોશમા ં એક અવધકરણ સદંભે બ ે વવગત િોયઃ 1) શબ્દ અને 2) શબ્દ 

સદંભે અર્થ આહદ વવગત. જે ભાષામા ંશબ્દ િોય તે ભાષાને સ્રોત ભાષા કિ ે છે 

અને જે ભાષામા ંઅર્થ આહદ વવગત િોય તેન ે લક્ષ્ય ભાષા કિ ે છે. જે ભાષામા ં

શબ્દ િોય ત ેજ ભાષામા ંઅર્થ આહદ વવગત િોય, એિલેકે જે કોશમા ંસ્રોતભાષા 

અને લક્ષ્યભાષા બન્ને એક જ િોય તેન ેએકભાષી કોશ કિ ેછે. 
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એકભાષી શબ્દકોશના અવધકરણમા ંનીચેની વવગતો આવી શકેઃ 

અવધકરણ શબ્દઃ વ્યાકરણી માહિતી, વ્ર્તુ્પવિ અર્વા મળૂ ભાષાનો વનદેશ, અર્થ 

(વ્યાખ્યા, પયાથય, લાક્ષચણક અર્થ આહદ), ઉદાિરણ, રૂહઢપ્રયોગ, કિવેત, વવરોધી 

શબ્દ વગેરે. જેમકે, 

અડકવ ાં સ.હિ.  અડવુ,ં સ્પશથ કરવો (2) અ.હિ. વચ્ચે આડુ ંઆવવુ ંઉદા. 

‘બારણુ ંવસાત ુ ંનર્ી, શુ ંઅડકે છે?’ (સાર્થ કોશ, પ.ૃ15) 

ઊગવ ાં અ.હિ. [सं. उद्गम, प्रा. उग्ग] આગળ અંકુર ર્વા, વધવુ ં ફૂિવુ ં

(બીજમારં્ી) (2) ઉદ્ય ર્વો (જેમકે સરૂજ, ચિં) (3) (મનમા)ં સ્ફૂરવુ ં – 

ઉત્પન્ન ર્વુ ં (4) [લા] ફળદાયી ર્વુ,ં પહરણામરૂપે નીપજવુ.ં [ઊગતા 

સરૂિને પિૂવ ાં – ચડતીવાળા પક્ષમા ંરિવેુ,ં તેની ખશુામત કરવી, લાભની 

બાજુએ જવાની વવૃિ રાખવી. ઊગતાાં િ આર્મવ ાં – નાનપણમા ં(કે ઉદય 

ર્વામા ં િોય તેવામા)ં મરી જવુ.ં ઊગવ ાં તેવ ાં આર્મવ ાં – સવારર્ી સાજં 

સધુીમા ંકશી ખાસ ક્સ્ર્વત ન ફરવી, જેવા ને તેવા (કંગાલ) રિવેુ ં(દુઃખ કે 

અફસોસ બતાવવામા ંપ્રયોગ ર્ાય છે) ઊગ્યા આર્મ્યાની ખબર – શુ ંબને 

છે તેની – દુવનયાની ખબર કે સમજ યા ભાન, સામાન્ય સમજ] (સાર્થ 

કોશ – પ.ૃ 161) (નોંધઃ અિીં પ્રયોગની સમજ પણ આપી છે.) 

એકભાષી કોશના અવધકરણમા ંઅવધકરણ શબ્દ, તેની વ્યાકરણી માહિતી અને તેનો 

અર્થ – આિલી વવગતો તો અવનવાયથપણે િોય જ છે. વ્ર્તુ્પવિ, રૂહઢપ્રયોગ જેવી 

અન્ય વવગતોમારં્ી કઈ વવગતો આપવી છે, તે કોશકાર કોશઆયોજન વખતે નક્કી 

કરે છે. 

કોઈ પણ ભાષામા ંરચાતા રૂહઢપ્રયોગ કોશ, કિવેતકોશ, વવરુદ્ાર્ી કોશ, બોલીકોશ 

આહદ એકભાષી કોશ જ િોય છે. સાહિત્યકોશ કે કર્ાકોશ જેવા વવવશટિ કોશ કે 

વર્સોરસ કે વવશ્વકોશ જેવા વવવવધ પ્રકારના કોશ પણ એકભાષી કોશ િોય છે. 

દરેકની અવધકરણની રજૂઆત અલગ િોય છે, જેના વવશે આપણ ેપછીના એકમમા ં

વવગતે અભ્યાસ કરીશુ.ં.  

અિીં ગજુરાતી કોશકાયથનો અભ્યાસ કરવાનો ઉપિમ િોવાર્ી જે કોશમા ંસ્રોત અને 

લક્ષ્ય ભાષા ગજુરાતી િોય તેવા એકભાષી કોશ વવશે જોઈએ. 
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2.3.1 ગ િરાતી એકભાષી કોશઃ 

 ગજુરાતી ભાષામા ંઅનેક એકભાષી કોશ રચાયા છે. અિીં એમારં્ી કેિલાક 

મિત્ત્વના કોશ વવશે માહિતી મેળવીએ. 

નમથકોશઃ 

 ગજુરાતી ભાષાનો પ્રર્મ એકભાષી કોશ એિલે નમથકોશ. નમથદાશકંર 

લાલશકંર દવે – નમથદે ‘નમથકોશ’નો પિલેો ભાગ ઈ.સ. ૧૮૬૧મા ં અને છે્લો 

ભાગ ૧૮૭૩મા ંપ્રગિ કયો. આ કોશમા ંશબ્દો – અવધકરણના ંપયાથય – સમજૂવત 

અપાયા ંછે. ક્યાકં ગદ્ય તેમજ પદ્યના ંઉદાિરણ પણ આપવામા ંઆવ્યા ંછે. 25,855 

અવધકરણ ધરાવતા આ કોશમા ં 556 જેિલી કિવેતો પણ અપાઈ છે. વવષય-

વૈવવધ્ય, વૈજ્ઞાવનક ચોકસાઈ તર્ા વ્યવક્સ્ર્ત રજૂઆત આ કોશની નોંધપાત્ર 

બાબત છે.  

પવેૂ કોઈ ગજુરાતી કોશ ન િોવાર્ી, શબ્દએકત્રીકરણ તર્ા 

અર્થઅચભવ્યક્સત સદંભે વવશષે જિમેત માગંી લેતો, પ્રર્મ એકભાષી કોશ છે. તેની 

જિમેતનો વનદેશ ‘સાઠીના સાહિત્યનુ ં હદગ્દશથન’ (1911)મા ં ડાહ્યાભાઈ દેરાસરી 

નોંધમા ં દેખાય છે કે ‘આ કોષકાર એકલ ે જ કોઈ વવદ્વાનની મદદ વવના કોઈ 

શ્રીમતંની હુફં વવના અને જાતે શ્રીમતં ન છતા ં આવા કામમા ં મડંી રહ્યો અને 

વસદ્વદ્ને પામ્યો એ વાતનો જ્યારે વવચાર કરીએ ત્યારે એમ તો કહ્યા વવના નહિ 

ચાલે કે નમથદાશકંરે ઘણો ઉદ્યોગ, વવદ્વતા અન ેસકૂ્ષ્મ બદુ્વદ્ આ ગ્રરં્મા ંદશાથવી છે, 

અને આ ગ્રરં્ રચી બધા ગજુરાતીઓને અત્યતં આભારી કીધા છે.’ (પ્રકરણ 7, પ.ૃ 

210) 

 નમથદે જ્યારે આ કોશની રચના કરી ત્યારે ગજુરાતી જોડણીની સભાનતા કે 

એકવાક્યતા નિોતી. તે સદંભે પણ નમથદે ચચાથ કરી છે. તેમણે ગજુરાતીના 

ઉચ્ચારણો સદંભે પણ ચચાથ કરી છે. અને તેને જોડણી સાર્ે સાકંળવાની હિમાયત 

કરી છે છે. જેમકે મમથર સ્વર સદંભે તમેણ ેઅક્ષર નીચે ચબિંદી મકૂી તનેે ચલવપમા ં

પણ ચચદ્વિત કરી શકાય તેમ નોંધ કરી છે. 

સાર્થ ગ િરાતી િોડણી કોશઃ 

ગજુરાતી ભાષામા ં જોડણીની અરાજકતા િોવાર્ી તેમા ં એકરૂપતાના 

આશયર્ી, મિાત્મા ગાધંીજીની પે્રરણાર્ી ગજુરાત વવદ્યાપીઠ દ્વારા મગનભાઈ 

દેસાઈના માગથદશથન િઠેળનો ‘સાર્થ ગજુરાતી જોડણીકોશ’ ઈ.સ.૧૯૨૯મા ંપ્રકાવશત 
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ર્યો. જોડણી અંગેના સશંયને વછન્ન કરવાના િતેરુ્ી આ કોશના સપંાદકોએ 

વ્યાકરણ, ભાષાવવજ્ઞાન, લોકરૂહઢ, વશટિ સાહિત્ય, પહરભાષાઓ વગેરે અનેકવવધ 

દૃષ્ટિએ શબ્દના બિૃદ વવશ્વને અિીં શક્ય તેિલી પ્રમાચણત રીતે પ્રગિ કરવાની 

કોવશશ કરી છે. કોશના પ્રર્મ પટૃઠ પર જ ગાધંીજીનુ ંઆદેશાત્મક વાક્ય ‘િવે પછી 

કોઈને સ્વેચ્છાએ જોડણી કરવાનો અવધકાર નર્ી.’ – આ કોશના મિત્ત્વને વનદેશ ે

છે. 

આ કોશને કેળવણીખાતાની માન્યતા મળવાર્ી પાઠયપસુ્તક, વતથમાનપત્રો 

તર્ા ગજુરાતી પ્રકાશન માિે આ કોશમા ંઅપાયેલી જોડણી પ્રમાણભતૂ ગણાય છે. 

તેને આધારે ‘ચખસ્સાકોશ’ તર્ા ‘વવનીત જોડણીકોશ’ પણ પ્રકાવશત ર્યા. 

કોશાિળીઃ 

 િીરાનદં કાનજી દ્વારા 1865મા ંસપંાહદત ‘કોશાવળી’ની વવશેષતા એ છે કે 

તે માત્ર એક કોશ નર્ી, પણ 13 કોશનો સમિૂ છે. આ કોશમા ં322 પટૃઠમા ં10,913 

અવધકરણ આપવામા ં આવ્યા ં છે. વવવવધ પ્રકારના 13 લઘકુોશ એક જ ગ્રરં્મા ં

સમાવવટિ કરવાનુ ં સાિસ કરતા ં સપંાદકે ગદ્ય કરતા ં પદ્યને ઉપયોગી એવી 

શબ્દસામગ્રી રજૂ કરી છે. કવવઓ માિેના આ પ્રકારના શબ્દલક્ષી સદંભથગ્રરં્ તરીકે 

આ ‘કોશાવળી’ વવલક્ષણ છે. તેમા ંએકાક્ષરી કોશ, અનકેાર્ી કોશ આહદ નોંધપાત્ર 

કોશ છે. નમથદે આ કોશ વવશે નોંધ્ર્ ુછે કે ‘વાચંી જોતા ંખાતરીર્ી કિવેાય છે કે આ 

જાતના ગ્રરં્ોમા ં આ ગ્રરં્ નવો, ઘણી મિનેત ે ર્યેલો અને ઉપયોગી, તેમા ં

કવવતાવાળાને તો ઘણો જરૂરનો છે. દોષ દશાથવાય તેવો દેખાતો નર્ી.’ 

ભગિદ્ગોમાંડલઃ  

ગજુરાતી ભાષાનો મિામલૂો ગ્રરં્મચણ કિી શકાય તેવો એકભાષી કોશ 

એિલે ગોંડલનરેશ ભગવતવસિંિજી દ્વારા જાતમિનેત ે એકવત્રત કરાયેલા અને 

ત્યારબાદ ૨૫-૩૦ ભાષાવવદોની આકરી મિનેતના પહરણામે ૯ ભાગમા ંપ્રકાવશત 

ર્યેલો કોશ ‘ભગવદ્-ગોમડંળ’.  

ગજુરાતી ભાષાનો લગભગ બે લાખ શબ્દો ધરાવતો આ બિૃદ શબ્દકોશ 

(1928ર્ી 1954 સધુીમા ં9 ભાગમા ંપ્રકાવશત) મખુ્યત્વે ગજુરાતી શબ્દ, તેનુ ંમળૂ 

તર્ા તેનો અર્થ આપતો કોશ છે. આ કોશની કેિલીક વવશેષતાઓ છેઃ તેમા ં

વ્યાકરણ, વ્ર્તુ્પવિ, ઉચ્ચાર, અર્થ વગેરે વવગતો આપવામા ંઆવી જ છે, પણ તે 

ઉપરાતં જાણીતા લેખકોએ એ શબ્દનો ક્યા ં ક્યા ં ઉપયોગ કયો છે ત ે ઉદાિરણ 
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સહિત દશાથવવામા ંઆવ્ર્ુ ં છે. શબ્દની વ્ર્તુ્પવિ તર્ા તેનુ ં મળૂ આપતા ં વવચભન્ન 

ત્રેવીસ ભાષાઓનો િવાલો આપવામા ં આવ્યો છે. આ ઉપરાત ં અનેક અર્ોના 

છાયાભેદ, અર્ાથન્તરભેદ, સમાસવવચ્છેદ તર્ા લોકવાણીના ઉ્લેખ સહિતની 

વમતાક્ષરી નોંધ પણ આપવામા ંઆવી છે.  

આ કોશની નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે ગામડાઓં, શિરેો, સસં્ર્ાઓ, 

વશચક્ષતો, અવશચક્ષતો, ગઢવીઓ, સાક્ષરો, ખત-દસ્તાવેજો, કાવ્યો અને લખેો, પસુ્તકો 

અને સગં્રિો, ભાષા-પરભાષા, વાતચીતો અન ેભાષણો, કિવેતો અને રૂહઢપ્રયોગો – 

એમ અનેક ક્ષેત્રોમારં્ી અનેકવવધ માગે આ કોશમા ંશબ્દો એકવત્રત કરાયા છે. 

અન્ય કેિલાક કોશઃ 

 ઈ.સ.૧૮૯૫મા ં પ્રકાવશત વવટ્ઠલ રાજારામ દલાલનો ‘શબ્દાર્થવસિંધ’ુ 

વવદ્યાર્ીઓને લક્ષ્યમા ં રાખીને તૈયાર કરવામા ં આવ્યો િતો. અકારાહદ િમે 

અવધકરણ સાર્ે તેની વ્યાકરણી માહિતી આપ્યા બાદ તેના સમાનાર્ી આપવામા ં

આવ્યા છે. 

૧૯૦૯મા ં નહડયાદના લ્લભુાઈ ગોકળદાસ પિેલનો ઉદાિરણ સહિતનો 

‘ગજુરાતી – ગજુરાતી કોશ’ મળયા. ઈ.સ.૧૯૧૨ર્ી ૧૯૨૩ દરમ્યાન ગજુરાત 

વનાથક્યલુર સોસાયિીએ મચણલાલ ભટ્ટ પાસે ૪૫,૦૦૦ અવધકરણ ધરાવતો કોશ 

તૈયાર કરાવ્યો. જેના આધારે જીવનલાલ મિતેાએ ૧૯૨૫મા ં ‘ગજુરાતી 

શબ્દાર્થચચિંતામચણ’ પ્રકાવશત કયો. 

આ ઉપરાતં ગજુરાતી ભાષામા ંઉપરોસત કોશને આધારે અન્ય નાના-મોિા 

કોશ રચાતા રહ્યા છે. જેમા ં કે.કા.શાસ્ત્રી દ્વારા રચાયેલા ‘ગજુરાતી ભાષાનો 

લઘકુોશ’, ‘બિૃદ ગજુરાતી કોશ – ખડં ૧-૨ નોંધપાત્ર છે. વધ ુપહરચય માિે અિીં 

કેિલાક ગજુરાતી એકભાષી કોશની માહિતી કોટિક રૂપે આપી છે. 

 

કોશાવળી ૧૮૬૫ િીરાચદં કાનજી 

શબ્દાર્થકોશ ભાગ 1 ર્ી 3 ૧૮૬૮ દોલતરામ મચણરામ રેવાશકંર 

શબ્દાર્થકોશ ૧૮૭૦ રેવાશકંર મયારામ ભટ્ટ 

ગજુરાતી શબ્દાર્થસગં્રિ ૧૮૭૬ 
જેસગં વત્રકમલાલ પિેલ અન ે

વત્રભોવન ગગંાદાસ પિેલ 

શબ્દાર્થવસિંધ ુ ૧૮૯૫ વવટ્ઠલ રાજારામ દેસાઈ 
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ગજુરાતી શબ્દકોશ ૧૯૦૮ લ્લભુાઈ ગોકળદાસ પિેલ 

ગજુરાતી ભાષાનો કોશ - 

સ્વર-વ્યજંન વવભાગ 
૧૯૧૨ ગજુરાત વનાથક્યલુર સોસાયિી 

શબ્દાર્થ ભાગ 1-2 ૧૯૨૦ ગીહરજાશકંર મયાશકંર મિતેા 

શબ્દભેદપ્રકાશ ૧૯૨૨ જેઠાલાલ િહરલાલ શાસ્ત્રી 

ગજુરાતી શબ્દાર્થચચિંતામચણ ૧૯૨૫ જીવણલાલ અમરવસિંિ મિતેા 

શાળોપયોગી ગજુરાતી 

શબ્દકોશ 
૧૯૨૫ લ્લભુાઈ ગોકળદાસ પિેલ 

સાર્થ ગજુરાતી જોડણી કોશ ૧૯૩૧ 
ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ - મગનભાઈ 

દેસાઈ 

શબ્દાર્થમાલા ૧૯૩૭ િહરશકંર દલપતરામ વત્રવેદી 

ગજુરાતી શબ્દાર્થકોશ ખડં-1 ૧૯૪૪ મોતીલાલ મનસખુરામ શાિ 

વવદ્યાર્ી શબ્દકોશ ૧૯૪૫ મોિનલાલ પ્રાણજીવનદાસ શાિ 

ગજુરાતી શબ્દકોશ ૧૯૪૭ મલૂવતંરાય વસતંરાય વત્રવદેી 

નાનો કોશ ૧૯૫૬ ઉપેન્િ ભટ્ટ, ર.સા.ંનાયક 

પાયાનો ગજુરાતી શબ્દકોશ ૧૯૫૬ કે.કા.શાસ્ત્રી 

નાનો કોશ ૧૯૫૭ ભટ્ટ એન્ડ નાયક 

નાનો કોશ ભાગઃ૧,૨ ૧૯૫૮ ઉપેન્િ ભટ્ટ 

શબ્દાવલી ૧૯૫૯ રવતલાલ સોમશે્વર પડંયા 

સરળ જોડણીકોશ ૧૯૬૧ ભરતરામ ભાનસુખુરામ પડંયા 

માધ્યવમક જોડણીકોશ ૧૯૬૫ િસમખુ શાિ 

મારો શબ્દકોશ ૧૯૬૫ ધીરજલાલ ગજ્જર 

ગજુરાતી શબ્દકોશ ૧૯૬૬ કંુજચબિારી મિતેા અને અન્ય 

શાળોપયોગી ગજુરાતી 

શબ્દકોશ 
૧૯૬૭ જ્યોવત પ્રકાશન 

ચખસ્સાકોશ ૧૯૭૧ ગજુરાત વવદ્યાપીઠ 

ગજુરાતી લઘશુબ્દકોશ ૧૯૭૩ સી.કે.આફ્રુવાલા, ચદુંલાલ પરીખ 

ગજુરાતી ભાષાનો કોશ - પ 

વણથ 
૧૯૭૭ કે.િ.ધ્રવુ 
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જૂની મડૂી ૧૯૮૦ સ્વામી આનદં 

વ્યવિારોપયોગી ગજુરાતી 

શબ્દકોશ 
૧૯૯૪ ભાષાવનયામક 

નમથકોશ -૧-૩ 
૧૮૬૧ - 

૧૮૭૩ 
નમથદ લાલશકંર દવ ે

ગજુરાતી કોશ 
૧૯૧૨-

૧૯૨૩ 
મચણલાલ છબારામ ભટ્ટ 

ભગવદ્-ગોમડંળ શબ્દકોશ ૧-

૯ 

૧૯૪૪ - 

૧૯૫૫ 
ભગવતવસિંિજી, ગોંડલ 

 

એકમ 1મા ંતમે અભ્યાસ કયો િતો કે જ્યારે કોશરચનાનુ ંઆયોજન ર્તુ ં

િોય ત્યારે કોશનો િતે,ુ તેનો વપરાશકાર, અવધકરણ સખં્યા આહદ વનવિત કરવી 

જોઈએ. જો યોગ્ય રીતે આયોજન ર્ાય તો જ ગણુવિાસભર કોશ રચાઈ શકે. પણ 

ઉપર યાદીમા ં તમે જોઈ શકો છો કે કેિલાક કોશ િતે ુ કે વપરાશકારને કેન્િમા ં

રાખીને જ રચાયા છે. જેમકે, િસમખુ શાિ દ્વારા સપંાહદત ‘માધ્યવમક જોડણીકોશ’ 

કે મોિનલાલ પ્રાણજીવનદાસ શાિ દ્વારા સપંાહદત ‘વવદ્યાર્ી શબ્દકોશ’  કે જ્યોવત 

પ્રકાશનનો ‘શાળોપયોગી ગજુરાતી શબ્દકોશ’ – આ કોશમા ં કોશના વપરાશકાર 

એિલેકે શાળાના વવદ્યાર્ીને ધ્યાનમા ં રાખીને કોશરચના ર્ઈ છે. તો 

‘વ્યવિારોપયોગી ગજુરાતી શબ્દકોશ’ના શીષથકમા ંજ તેનો િતે ુ સ્પટિ ર્ઈ જાય 

છે. ‘ચખસ્સાકોશ’ કે ‘નાનો કોશ’મા ંઅવધકરણની સખં્યા ઓછી િશે, તે સ્વાભાવવક 

છે. 

 આમ, 19મી સદીના ઉિરાધથર્ી માડંીને 20મી સદીના પવૂાથધથમા ંજુદા જુદા 

િતેરુ્ી અભ્યાસપણૂથ કોશરચનાઓ ર્ઈ. ત્યાર બાદ પણ અનેક એકભાષી કોશ 

રચાયા છે. પરંત,ુ મિદંશે તેમા ંપવેૂ રચાયેલા કોશની સામગ્રીનો ઉપયોગ ર્યો છે. 

2.4 દ્વિભાષી કોશઃ 

 જ્યારે કોશમા ંએક સ્રોતભાષા અને એક લક્ષ્યભાષા િોય, અર્ાથત ્કોશમા ં

બે ભાષા િોય અને બન્ને ભાષા અલગ િોય ત્યારે તેને દ્વદ્વભાષી કોશ કિ ેછે. 

 જ્યારે કોઈ વપરાશકારને ગજુરાતી શબ્દનો અંગ્રજેી અર્થ કે અંગ્રેજી 

શબ્દનો ગજુરાતી અર્થ જોઈતો િોય ત્યારે તે ગજુરાતી – અંગ્રેજી કોશ (ગજુરાતી 
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સ્રોત ભાષા અને અંગ્રજેી લક્ષ્યભાષા)  કે અંગ્રેજી – ગજુરાતી કોશ (અંગ્રજેી 

સ્રોતભાષા અને ગજુરાતી લક્ષ્યભાષા)નો ઉપયોગ કરશે. તો આ બે ભાષા ધરાવતા 

કોશ દ્વદ્વભાષી કોશ છે. ગજુરાતી ભાષા સ્રોત કે લક્ષ્ય ભાષા િોય અને અંગ્રેજી, 

હિન્દી, સસં્કૃત, મરાઠી વગરેે અન્ય ભાષા િોય એવા અનેક દ્વદ્વભાષી કોશ રચાયા 

છે. 

અવધકરણની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો દ્વદ્વભાષી કોશમા ં પણ એકભાષી કોશની 

જેમ અવધકરણ શબ્દ સાર્ ે વ્યાકરણી માહિતી અને અર્થ િોય છે. સામાન્ય રીતે 

રૂહઢપ્રયોગ, કિવેત વગેરે જેવી બાબતો દ્વદ્વભાષી કોશમા ંિોતી નર્ી. 

દ્વદ્વભાષી કોશના અવધકરણમા ં‘ઉચ્ચારણ’નો વનદેશ પણ મિત્ત્વની બાબત 

બની શકે. ગજુરાતી – હિન્દી જેવા કોશમા ં કદાચ ઉચ્ચારણનો વનદેશ મિત્ત્વની 

બાબત નર્ી ગણાતી. પણ અંગ્રેજી જેવા કોશમા ંઉચ્ચારણ મિત્ત્વની બાબત બની 

રિ ે છે. ગજુરાતી ભાષકને Hall અન ે whole, snake અને snack જેવા શબ્દોના 

ઉચ્ચારમા ંતકલીફ પડે છે. એકને બદલ ેબીજો ઉચ્ચાર ર્તા ંકા ંતો અર્થ બદલાઈ 

જાય અર્વા સભંાષણ િાસ્યાસ્પદ બની રિ.ે તેર્ી આવા કોશના અવધકરણમા ં

ઉચ્ચારણ પણ મિત્ત્વની બાબત બની રિ ેછે. 

દ્વદ્વભાષી કોશમા ં ‘અર્થ’ સદંભે બે બાબત શક્ય બન ે છે. કા ં તો સ્રોત 

ભાષાનો લક્ષ્ય ભાષામા ંસીધો પયાથય આપવામા ંઆવે. જેમકે ‘છોકરો (પ.ુ) boy’. 

પરંત ુ ક્યારેક સ્રોત ભાષાના સમાનોચ્ચારી શબ્દ િોય કે સાસં્કૃવતક – સામાજજક 

છાયા ધરાવતા શબ્દ િોય ત્યારે લક્ષ્ય ભાષામા ંતેને સમાતંર પયાથય ન િોય તો 

વ્યાખ્યા આપવી પડે. જેમકે, ઘોડો, મગંળસતૂ્ર 

2.4.1 ગ િરાતી દ્વિભાષી કોશ 

 ગજુરાતી ભાષાનો પ્રર્મ પ્રકાવશત કોશ ‘ગ્લોસરી’ છે, જે ખરેખર 1908મા ં

આર.ડ્રુમન્ડ દ્વારા રચાયેલ ‘Illustrations of the grammatical parts of the 

Guzerattee, Mahratta & English languages ...’ વ્યાકરણ સાર્ ે અપાયેલ 

શબ્દયાદી છે. પોતાના િમવતનીને મદદરૂપ ર્વા માિે તૈયાર કરેલ શબ્દસચૂચ 

ગજુરાતીમા ં િતી અને તેની સમજ અંગ્રેજીમા ં િતી. અર્ાથત,્ સ્રોતભાષા ગજુરાતી 

અને લક્ષ્યભાષા અંગ્રજેી ધરાવતી આ ગ્લોસરી ગજુરાતી ભાષાનો પ્રર્મ દ્વદ્વભાષી 

કોશ ગણાય છે. 
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ગજુરાતી ભાષા સસં્કૃત, હિિંદી, અંગ્રેજી, ઉદુથ  – ફારસી વગેરે ભાષાઓ સાર્ ે

સીધી સકંળાયેલી છે. પહરણામે આ બધી ભાષાઓ સાર્ેના તેના દ્વદ્વભાષી કોશ 

રચાયા છે. 

આર.ડ્રુમન્ડની ‘ગ્લોસરી’ પછી ઈ.સ.૧૮૩૫મા ં ‘વોકેબ્ર્લુરી ઈંચ્ગ્લશ એન્ડ 

ગજુરાતી’, ખભંાતના મિોમદ વમરઝાની ૧૮૪૬મા ં ‘હડક્ષનેરી ઑફ ગજુરાતી ઍન્ડ 

ઈંચ્ગ્લશ’, ૧૮૫૭મા ંનાનાભાઈ રુસ્તમજી રાણીનાની ૫૦,૦૦૦ અવધકરણ ધરાવતી 

‘હડક્ષનરી ઑફ ઈંચ્ગ્લશ એન્ડ ગજુરાતી’ જેવી અંગ્રેજી ભાષા સારે્ની અનેક 

ગજુરાતી હડક્ષનરી ૧૯મી સદીમા ંઆપણને મળે છે. 1925મા ંભાનસુખુરામ મિતેા 

અને ભરતરામ મિતેા પાસરે્ી The Modern Gujarati-English Dictionary મળે છે. 

તેમા ંવ્ર્તુ્પવિ, રૂહઢપ્રયોગ, અવતરણ ઉપરાતં વનસ્પવતશાસ્ત્ર આહદની પહરભાષાઓ 

જેવી વવગતો નોંધપાત્ર છે. 

૧૯૦૦ના વષથમા ં સવાઈલાલ વોરા દ્વારા ૧૭,૦૦૦ શબ્દોનો સસં્કૃત 

ગજુરાતી કોશ ‘શબ્દાર્થચચિંતામચણ’ પ્રવસદ્ ર્યો. ૧૯૨૯-૩૦મા ં ચગહરજાશકંર 

મિતેાએ બે મોિા ગ્રરં્ોમા ં ‘સસં્કૃત-ગજુરાતી કોશ’ પ્રવસદ્ કયાથ બાદ ૧૯૩૨મા ં

દચક્ષણામવૂતિ પ્રકાશનમહંદર દ્વારા ‘સસં્કૃત-ગજુરાતી લઘકુોશ’ પ્રકાવશત ર્યો. ત્યાર 

બાદ ૧૯૬૦મા ં નમથદાશકંર રાવલ દ્વારા ‘નમથદ સસં્કૃત – ગજુરાતી શબ્દકોશ’, 

ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ દ્વારા (ગોપાળદાસ પિેલ) ૧૯૬૨મા ં ‘સસં્કૃત – ગજુરાતી 

વવનીતકોશ’, ગજુરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપસુ્તકમડંળનો ૧૯૮૬મા ં ‘સસં્કૃત 

ગજુરાતી શબ્દકોશ’ તર્ા મિવષિ વેદવવજ્ઞાન અકાદમી દ્વારા ૧૯૮૬મા ંજ ‘સસં્કૃત 

ગજુરાતી કોલેજ શબ્દકોશ’ પ્રકાવશત ર્યા. 

૧૯૨૬મા ંઅમીરવમયા ંફારુકી દ્વારા તૈયાર ર્યેલો ‘ગજુરાતી ફારસી-અરબી 

શબ્દકોશ’ ગજુરાત વનાથક્યલુર સોસાયિી દ્વારા પ્રકાવશત ર્યો. તેના અનસુધંાનમા ં

૧૯૭૨મા ં છોટુભાઈ નાયક દ્વારા ‘ફારસી શબ્દોનો સાર્થ વ્ર્તુ્પવિકોશ ભાગ ૧-૨’ 

પ્રકાવશત ર્યા. ત્યાર બાદ ૧૯૯૪મા ં ઉદૂથ  સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા ‘ઉદુથ  ગજુરાતી 

કોશ’ પણ પ્રકાવશત ર્યો. 

ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ દ્વારા ૧૯૬૧મા ં ‘ગજુરાતી – હિન્દી કોશ’, તર્ા 

૧૯૩૯મા ં ‘હિન્દી ગજુરાતી કોશ’ પ્રકાવશત ર્યા છે. જેને આધારે રવતલાલ નાયક 

અને અંબાલાલ પિેલે ૧૯૬૧મા ં‘નન્િા કોશ’ આપ્યો છે. 

આ ઉપરાતં ગજુરાતમા ં અ્પ પ્રયોજાતી અન્ય ભાષાઓ સાર્ે પણ 

દ્વદ્વભાષી કોશ રચાયા છે. જેમકે, દેવજી ઠક્કર રચચત ‘બગંાળી ગજુરાતી શબ્દાવચલ’, 
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મચણલાલ વનભથયરામ રચચત પોટુથગીઝ – ગજુરાતી કોશ, શ્રી રત્નચિંજી મિારાજ 

રચચત અધથમાગધી – ગજુરાતી ભાષાનો ‘જૈનાગમ શબ્દસગં્રિ’, એસ. એસ. 

ધમાથવધકારી રચચત ‘ગજુરાતી મરાઠી શબ્દકોશ’ વગેરે.  

ગજુરાતી ભાષામા ંઅંગ્રજેી, સસં્કૃત, હિિંદી તર્ા ઉદુથ  ભાષા સારે્ના દ્વદ્વભાષી 

કોશ તો રચાયા જ છે અને સમયની માગં અનસુાર નવા રચાઈ પણ રહ્યા છે. 

ગજુરાતીમા ંરચાયેલ કેિલાક દ્વદ્વભાષી કોશ નીચ ેમજુબ જોઈ શકાયઃ 

 

અંગે્રજી-ગ િરાતી કોશઃ 

અંગ્રેજી તર્ા ગજુરાતી વાકાબીઉલરી યાને 

ઇંગ્રજેી તર્ા ગજુરાતી બોલીનો કેતાબ 

અરદેશર લશ્કરી 1837 

િેકવનકલ વોકેબ્લરી ઇન ઇંચ્ગ્લશ એન્ડ 

ગજુરાતી 

જમનાદાસ નરોિમદાસ 1870 

સ્ટુડન્્સ ઇંચ્ગ્લશ એન્ડ ગજુરાતી હડસશનરી જમનાદાસ 1901 

સ્ટુડન્્સ સ્િાન્ડડથ ઇંચ્ગ્લશ – ગજુરાતી હડક્ષનેરી વવઠ્ઠલરાય ઓઝા અન ે

શકંરભાઈ પિેલ 

1905 

અંગ્રેજી – ગજુરાતી વવનયન શબ્દકોશ નરિહર ભટ્ટ 1979 

આધવુનક અંગ્રેજી – ગજુરાતી કોશ પાડુંરંગ ગણેશ દેશપાડેં 1986 

 

ગ િરાતી – અંગે્રજી કોશ 

ગજુરાતી અંગ્રેજી વોકેબ્ર્લુરી અરદેશર કરામજી લશ્કરી 1822 

ગજુરાતી અંગ્રેજી કોશ મોિમ્મદ કાઝીમ વમઝાથ અન ે

નવરોજી 

1846 

ગજુરાતી અને અંગ્રજેી હડક્ષનેરી ઉકરડાભાઈ વશવજી નેણશી 1874 

ઇહિમોલોજીકલ ગજુરાતી અંગ્રેજી 

હડક્ષનેરી 

એમ.બી.બલસારે 1927 

ગજુરાતી અંગ્રેજી કોશ પાડુંરંગ ગણેશ દેશપાડેં 1974 

 

સાંસ્કૃત - ગ િરાતી કોશ 

સસં્કૃત ગજુરાતી શબ્દકોશ 

‘શબ્દાર્થવસિંધ’ુ 

િરગોવવિંદદાસ ગ. મરચન્િ 1895 
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વેદાતંવચન તર્ા વેદાતં કોશ શકંરાચાયથ 1918 

ધાતસુગં્રિ વ્રજલાલ શાસ્ત્રી, 

જે.વી.એસ.િેલર 

1970 

જૈન રત્નચચિંતામચણ – ભાગ 1 અને 2 નગંલાલ બી. દેવલકુ 1985 

નામચલિંગાનશુાસન હકિંવા અમરકોશ અમરવસિંિ – અન.ુ કે.કા.શાસ્ત્રી 1985 

શબ્દરત્નમિોદવધ ભાગ 1 -2 વવનયનીવતસહૂરશ્વરજી 1985 

 

અિથમાગિી – ગ િરાતી કોશ 

જૈનાગમ શબ્દસગં્રિ શ્રી રત્નચિંજી મિારાજ 1926 

 

અપભ્રાંશ – દેશી ગ િરાતી કોશ 

દેશી શબ્દસગં્રિ રત્નાવલી િમેચિં 1947 

દેશી શબ્દકોશ ભરતરામ ભાનરુામ મિતેા 1965 

દેશી શબ્દસગં્રિ બિચેરદાસ જોશી 1974 

 

હિન્દી – ગ િરાતી કોશ 

રાટરભાષાનો ગજુરાતી કોશ મગનભાઈ પ્રભદુાસ દેસાઈ 1939 

હિન્દી – ગજુરાતી કોશ મગનભાઈ દેસાઈ 1956 

અચભનવ હિન્દી ગજુરાતી શબ્દકોશ રામચિં 1964 

 

ગ િરાતી – હિન્દી 

ગજુરાતી – હિન્દી શબ્દકોશ ગણેશદિ શમાથ 1924 

રાટરભાષા શબ્દકોશ સાહિત્યરત્ન 1950 

ગજુરાતી હિન્દી કોશ ગજુરાત વવદ્યાપીઠ 1961 

 

ઉદૂથ  – ગ િરાતી કોશ 

ઉદૂથ  – વમશ્ર ગજુરાતી કોશ વનજામદુ્દીન નરુૂદ્દીન િરાયની 1912 

રાિબર મકંુુદલાલ મનુશી 1986 

ઉદૂથ  – ગજુરાતી શબ્દકોશ મોહિર્દુ્દીન બોમ્બેવાલા તર્ા કે.કા.શાસ્ત્રી 1999 
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ગ િરાતી – ફારસી કોશ 

ગજુરાતી – ફારસી – અરબી શબ્દનો કોશ અમીરવમયા  

ફમકે 

1926 

ગજુરાતીમા ં પ્રચચલત ફારસી શબ્દોનો સાર્થ વ્ર્તુ્પવિ 

કોશ (અરબી-તકુી સહિત) 

છોટુભાઈ નાયક 1972 

 

 

ગ િરાતી – મરાઠી  

ગજુરાતી દક્ષચણ ભાષાતંર િહર મોરેશ્વર ચૌધરી 1890 

ગજુરાતી મરાઠી શબ્દકોશ એસ.એસ.ધમાથવધકારી 1967 

 

અન્ય ભાષા તર્ા ગ િરાતી 

શબ્દભડંાર સ્વાહિલી  ભાનભુાઈ વત્રવેદી  

ગજુરાતી સ્વાહિલી હડસશનરી સ્વાહિલી એ.જે. સચેહદના  

પોત ુથગીઝ – ગજુરાતી અને ગજુરાતી 

પોત ુથગીઝ શબ્દકોશ 

પોત ુથગીઝ સતં મચણલાલ 

વનભથયરામ 

1917 

બગંાળી ગજુરાતી શબ્દાવચલ બગંાળી દેવજી ગોરધનદાસ 

ઠક્કર 

1924 

જૂની પારસી ગજુરાતીનો સચંક્ષપ્ત 

શબ્દકોશ 

પારસી જમશેદજી માણેકજી 

ઊનવાલા 

1955 

 

તમે આ યાદીમા ંજોઈ શકો છો કે ગજુરાતી ભાષાનુ ંકોશસાહિત્ય દ્વદ્વભાષી 

કોશર્ી કેિલુ ંસમદૃ્ છે! કેિલી ભાષાઓ સારે્ ગજુરાતી દ્વદ્વભાષી કોશ રચાયા છે! 

સસં્કૃત, માગધી, અપભ્રશં, જૂની ગજુરાતી જેવી ઐવતિાવસક વવકાસની સામગ્રી 

આપતા કોશ; હિન્દી, મરાઠી, ઉદૂથ , પારસી, બગંાળી જેવી ભારતીય ભાષાઓ, 

અંગ્રેજી, ફારસી, અરબી, સ્વાહિલી, પોત ુથગીઝ જેવી વવદેશી ભાષાઓના કોશ રચાયા 

છે.  

આ દ્વદ્વભાષી કોશની રચના પણ િતે,ુ વપરાશકતાથ આહદને આધારે ર્ઈ છે. 

જેમકે અંગ્રેજી – ગજુરાતી કોશમા ં ‘સ્ટુડન્િ’ – વવદ્યાર્ીને ધ્યાનમા ં રાખીન ેઅનેક 

કોશરચના ર્ઈ છે. અિીં નમનૂા ખાતર એકાદ કોશની નોંધ લીધેલ છે. ‘પોકેિ 
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ઇંગચલશ ગજુરાતી હડક્ષનેરી’મા ં કોશનુ ં કદ અર્ાથત મયાથહદત અવધકરણ સખં્યાનુ ં

આયોજન તેના નામમા ંજ જોઈ શકાય છે. તો ‘પ્રોનાઉન્સીંગ’ અર્ાથત ્ઉચ્ચારણને 

ધ્યાનમા ં રાખીને પણ ઘણી હડક્ષનરી – કોશ તૈયાર ર્યા છે, જે બતાવે છે કે 

વવદ્યાર્ીઓ – ભાષકો યોગ્ય રીતે ઉચ્ચારે  શબ્દો ત ેમાિે - ઉચ્ચારર્ી પહરચચત 

ર્ાય તે બાબત કોશકાર માિે મિત્ત્વની છે. વેદાતંકોશમા ંતેના શીષથકમા ંસામલે 

છે, તેમ ત ેચોક્કસ વવષયસદંભથ ધરાવતો કોશ છે. તો ‘નામચલિંગાનશુાસન હકિંવા 

અમરકોશ’ એ કે.કા.શાસ્ત્રી દ્વારા ‘અનહૂદત’ વવવશટિ કોશ છે. તેમણે અમરવસિંિ રચચત 

સસં્કૃત કોશનો અનવુાદ કયો છે.  

 ઉપર અપાયેલ કોશ ઉદાિરણરૂપ છે. આવા અનેક કોશ ગજુરાતીમા ં

રચાયા છે. 

2.5 વિભાષી કોશઃ 

 જ્યારે કોશમા ં એક સ્રોત ભાષા અને બ ે લક્ષ્ય ભાષા િોય ત્યારે તને ે

વત્રભાષી કોશ કિવેાય છે. વત્રભાષી કોશમા ં સ્રોત ભાષા સાર્ે વ્યાકરણી માહિતી 

આપ્યા બાદ અન્ય બે લક્ષ્ય ભાષાના માત્ર પયાથય જ આપવામા ંઆવે છે. દ્વદ્વભાષી 

કોશમા ં લાક્ષચણક અર્થ, રૂહઢપ્રયોગ, કિવેત, વવરોધી શબ્દો વગેરે જેવી વવગતો 

આપવા અંગે કોશકાર આયોજન સમયે વનણથય કરે છે. પરંત ુ વત્રભાષી કોશમા ંતો 

એ વવગતો લેવામા ંજ આવતી નર્ી.  

 વત્રભાષી કોશના અવધકરણમા ં સ્રોત ભાષાનો શબ્દ, વ્યાકરણી માહિતી, 

લક્ષ્યભાષા 1નો અર્થ, લક્ષ્યાભાષા 2નો અર્થ – વવગતો આવે છે. જેમકે,  

કેંિીય હિન્દી વનદેશાલય, માધ્યવમક વશક્ષણ અન ેઉચ્ચતર વશક્ષણ વવભાગ, માનવ 

સસંાધન વવકાસ મતં્રાલય, ભારત સરકાર દ્વારા પ્રકાવશત ‘ગજુરાતી – હિન્દી – 

અંગ્રેજી વત્રભાષા કોશ’ (વત્રભાષા કોશમાલા, પસુ્તક 11) કોશનુ ંઅવધકરણ જોઈએઃ 

 

गुजराती 
शब्द 

देविागरी 
ललप्यंतरण 

व्या. कोटट गुजराती 
अर्थ 

ट दंी पयाथय अंग्रेजी 
पयाथय 

લડત लडत स्त्री. લડત लडाई fight 

લડર્ડવુ ં लडर्डवंु अ.क्रि. લર્ડવુ,ં 

અડબડવુ ં
लडखडािा To 

stagger, 

stumble 

 



 35 

અિીં તમે જોઈ શકો છો કે વ્યાકરણી કોહિ અને સમાતંર અર્થ – આ બ ેજ વવગતો 

આ અવધકરણમા ંસમાવવામા ંઆવી છે.  

2.5.1 ગ િરાતી વિભાષી કોશઃ 

ગજુરાતી કોશસાહિત્યમા ં વત્રભાષી કોશ જોઈએ તો ગજુરાતી, હિન્દી, 

અંગ્રેજી ભાષા ધરાવના કોશ વધ ુ રચાયા છે. સામાન્ય વત્રભાષી શબ્દકોશમા ં

માતભૃાષા- રાજ્યભાષા ઉપરાતં અન્ય કોઈ પણ બ ેભાષા આવી શકે છે. જ્યારે 

કેિલાક ‘વત્રભાષી કોશ’ સાર્ે આપણી ભાષાનીવત પણ જોડાયેલી છે. કોઈ પણ 

રાજ્યની રાજ્યભાષા, રાટરભાષા હિન્દી અને આંતરાથટરીય ભાષા અંગ્રેજી – વત્રભાષી 

નીવત અનસુાર સરકારી તેમજ જાિરે ક્ષેત્ર સદંભ ેકોશરચના ર્ાય છે. જેમકે, રેલવે 

વવભાગનો પહરભાષા કોશ તૈયાર ર્ાય તો તેમા ંઆ ત્રણ ભાષાઓના સમાનાર્ી 

અપાયેલા િોય. તેમા ંશબ્દાર્થ વસવાય અન્ય વવશેષ વવગતોની અપકે્ષા િોતી નર્ી. 

ગજુરાત સરકારની ભાષાવનયામકની કચેરી દ્વારા ‘વત્રભાષી વિીવિી શબ્દકોશ – 

Trilingual Administrative Dictionary – त्ररभाषी प्रशासनिक कोश’ પ્રકાવશત ર્યો 

છે. તેમા ં ભાષાવનયમાકશ્રીએ આમખુમા ં જણાવ્ર્ુ ં છે તેમ આ પ્રકારના કોશર્ી 

રાજ્યસ્તરે કે રાટરીય સ્તરે વિીવિી પહરભાષાના ઉપયોગમા ંઅવનવાયથ એકસતૂ્રતા 

લાવી શકાય. ઉદાિરણ રૂપે આ કોશનુ ંઅવધકરણ જોઈએ – 

 

1. Abnormal અપસામાન્ય; વનયમબાહ્ય 

વવકૃત 
દ્વદ્વભાષી કોશની રચનાअपसामान्य; 

अनियलमत; नियमबाह्य 

ववकृत; ववरूप 

2. Aborigines (વવ.) આહદમ; આહદ; મળૂ 

(સ)ં આહદવાસી; આહદમ 

જાવતઓ; મળૂ જાવતઓ 

(वव.) आटदम; आटद; आद्य; मूल 

(सं.) आटदवासी; आटदम जानतयााँ; 

मूल जानतयााँ 
 

ઉપરના ઉદાિરણમા ંજોઈ શકાય છે તેમ, આ કોશમા ંસમાતંર અર્થ વસવાય અન્ય 

કોઈ વવગત સામાન્ય રીતે આવતી નર્ી. તમામ શબ્દની વ્યાકરણી માહિતી પણ 

અપાતી નર્ી, જે તમે ઉપરોસત અવધકરણ 1મા ંજોઈ શકો છો. પરંત ુએક જ શબ્દ 

એકર્ી વધ ુ વ્યાકરણી કોહિમા ં સહિય િોય ત્યારે બન્ને કોહિનો વનદેશ કરીને તે 

અનસુાર અર્થ આપ્યો છે. જેમકે, અવધકરણ 2મા ંજોઈ શકો છો તેમ (વવ.) દ્વારા 

‘વવશેષણ’ અને (સ)ં દ્વારા ‘સજં્ઞા’નો વનદેશ કયો છે. 
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આવા અન્ય કેિલાક કોશની યાદી નીચે મજુબ જોઈ શકાયઃ 

પિલેવી, 

ગજુરાતી, અને 

અંગ્રેજી શબ્દકોશ 

ભાગ 1 ર્ી 3 

જામાસ્પજી દસ્તરુ 

મીનીચેિરેજી 

1887  

ગજુરાતી-હિન્દી-

અંગ્રેજી વત્રભાષી 

કોશ 

ગગંાપ્રસાદ વવમલ 

અને સભ્યો 

1989 હિિંદી કેંિીય 

વનદેશાલય 

વત્રભાષી વિીવિી 

શબ્દકોશ – 

અંગ્રેજી – ગજુરાતી 

– હિન્દી 

 1987 ભાષાવનયામકની 

કચેરી, ગાધંીનગર 

 

2.6 બહ ભાષી કોશ 

જે કોશમા ંએક સ્રોતભાષા અને ત્રણર્ી વધ ુલક્ષ્ય ભાષા િોય તેવા કોશને 

બહુભાષી કોશ કિવેાય છે. સામાન્ય રીતે ભાષક કે વવદ્યાર્ીને એકભાષી કે દ્વદ્વભાષી 

કોશરચના વધ ુઉપયોગી ર્તી િોય છે. ચોક્કસ સદંભથમા ં વત્રભાષી કોશ ઉપયોગી 

ર્ાય છે. બહુભાષી કોશ સામાન્ય ભાષકને  પ્રમાણમા ંઓછો ઉપયોગી નીવડે છે. 

કોઈ વવશેષ િતે ુિોય ત્યારે અર્વા કોઈ વવશેષ સદંભથમા ંબહુભાષી કોશની રચના 

ર્તી િોય છે. 

 જ્યારે ઐવતિાવસક તલુનાત્મક ભાષાઅભ્યાસ ર્તો િોય, ત્યારે 

ભચગનીભાષાજૂર્નો કોશ તૈયાર ર્ાય તો અવધકરણના ધ્વવનસ્વરૂપ અને અર્થની 

વવગતોની તલુના કરવાનુ ંસરળ બની રિ.ે તો વળી, ‘भारतीय भाषाओं का कोश’ના 

પ્રાક્કર્નમા ંનોંધ્ર્ુ ં છે તેમ ‘ववलभन्ि प्रांतो के ववववध भाषा-भाषी समुदाय अपिी 

सांस्त्कृनतक धरो र और परंपरा को सतत प्रवा माि बिािे के ललए आपसे में भाषा 
के माध्यम से संपकथ  स्त्र्ावपत क्रकए  ुए  ैं। सभी भारतीय भाषाएाँ अववरत गनत से 

सामान्य भारतीय जि की वैववध्यपूणथ सांस्त्कृनतक अलभव्यक्तत को संजोए  ुए 
निरंतर समरसता बिाए रखती  ैय इस ववववधमुखी सांसकृनतक पररवेश एवं परंपरा 
को समरस बिािे एवं परस्त्पर आदाि- प्रदाि की परंपरा को सुदृढ बिािे के ललए 
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कें द्रीय ट दंी निरेदशालय द्वारा निरंतर ववलभन्ि योजिाए ंसंक्ललत क्रकए जात े  ैं। 

भारतवालसयोंको  सभी भाषाओं की ववपुल शब्द संपदा से अवगत करवािे के ललए 
कें द्रीय ट दंी निदेशालय द्वारा अिेक ट दंीमूलक एवं भाषामूलक कोशो का द्ववभाषा, 

त्ररभाषा एवं ब ुभाषा आधार पर निमाथण क्रकया जाता  ै।’ તો ‘भारतीय भाषाओं का 

संगम – सोल  भाषाओं का कोश’મા ંપણ લગભગ આ જ સરૂ સાભંળવા મળે છે. 

તેમા ંનોંધ્ર્ુ ં છે કે ‘…य  कायथ निश्चय  ी भावात्मक एकता की टदशाम ेप्रशंसा के 

योग्य  ै। भारत की सभी भाषाओं में उपलब्ध समाि शब्दो का संग्र  करिा और 

उिके अर्थ के वववरण के सार् य  टदखािा क्रक भारतीय भाषाओं की प्रकृनत में 
एकरसता और िैकट्य का संबंध  ै…।’ અર્ાથત ્ ભારતીય ભાષાઓ ધ્વવન- અર્થ 

ઉપરાતં ભાવાત્મક સબંધેં પણ જોડાયેલી છે. તેનુ ંપ્રવતચબિંબ ભારતીય ભાષાઓના 

બહુભાષી કોશમા ં જોઈ શકાય છે. તો ‘पोतािा राज्यशासिमां वपराता शब्दोिी 

शुद्धता’ માિે કોશ તૈયાર કરતા ંઆઠ ભાષાઓમા ં કાયદા અર્વા રાજ્યશાસનને 

લગતા શબ્દોના પયાથય આપવા માિે ‘શ્રી સયાજી શાસન શબ્દક્પતરુ’ રચાયો. 

આમ વવવશટિ િતેરુ્ી, ભાષાવૈવવધ્યની સસં્કૃવતની જાળવણી માિે બહુભાષી કોશ 

રચાયા છે.  

‘શ્રી સયાજી શાસન શબ્દક્પતરુ’મા ંઇંગ્રજેી, ગજુરાતી, મરાઠી, સસં્કૃત ઉદુથ , 

પવશિયન, હિન્દી બગંાળી, િાલમા ંવપરાતા શબ્દો અન ેસચૂવેલા શબ્દો – એમ દસ 

કોલમમા ં શબ્દો આપલેા છે. જેમા ં અંગ્રજેી સ્રોત ભાષા છે. ગજુરાતી, મરાઠી, 

સસં્કૃત, ઉદુથ , પવશિયન, હિન્દી, બગંાળી સાત લક્ષ્ય ભાષાઓ છે. તેમા ં પણ શ્રી 

સયાજીરાવે કાયદા સદંભે ‘િાલમા ં વપરાતા કોશ’ અને વિીવિમા ં વપરાશની 

એકરૂપતાની અપેક્ષાએ અન્ય કોલમ ‘સચૂવેલા શબ્દો’ની ઉમેરી છે. 

તો ‘भारतीय भाषा कोश’ (कें द्रीय ट दंी निदेशालय) બ ેખડંમા ંવિેંચાયેલો 

છે. પ્રર્મ ખડંમા ંવણથિમ અનસુાર કોશ છે. તો બીજા ખડંમા ંઅનાજ, આર્વુવિજ્ઞાન, 

ઉપચાર, સમય, પશ-ુપક્ષી વગેરે જેવા 55 વગથમા ંશબ્દો વિેંચ્યા છે. આ શબ્દો 

અને તેના પયાથય આપવા માિે દેવનાગરી ચલવપ પ્રયોજી છે. અવધકરણની દૃષ્ટિએ 

જોઈએ તો હિિંદી સ્રોત ભાષા છે. ત્યાર બાદ વ્યાકરણી કોહિનો વનદેશ કરીને હિિંદી 

અર્થ આપ્યો છે. ત્યાર બાદ સસં્કૃત, પજંાબી, ઉદૂથ , કાશ્મીરી, વસિંધી, મરાઠી, 

ગજુરાતી, કોંકણી, નેપાલી, બગંાળી, આસામી, મચણપરુી, ઉહડયા, તેલગુ,ુ તવમલ, 
મલયાલમ, કન્નડ, ડોંગરી, સતંાલી, મૈવર્લી તર્ા બોડો ભાષ – એમ 21 કોલમમા ં
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હિિંદી શબ્દના પયાથય નોંધ્યા છે. આમ, ગજુરાતી ભાષા સમદૃ્ કોશસાહિત્ય ધરાવે 

છે. 

2.7 સારાાંશઃ 

કોશના વવવવધ પ્રકાર િોય છે. તમે આ એકમમા ં કોશમા ં સમાવેશ પામતી 

ભાષાસખં્યાને આધારે ર્તા કોશના પ્રકાર વવશે માહિતી મેળવી.  

તમે જાણર્ુ ંકે જે ભાષાના શબ્દ વવશે માહિતી મેળવવાની િોય તેને સ્રોત ભાષા કિ ે

છે અને જે ભાષામા ંઅર્થ આહદ વવગત મળેવવાની િોય તેને લક્ષ્ય ભાષા કિ ેછે.  

જે કોશમા ંસ્રોતભાષા અને લક્ષ્યભાષા બન્ને એક જ િોય તેને એકભાષી કોશ કિ ેછે. 

એકભાષી કોશના અવધકરણમા ં શબ્દઃ વ્યાકરણી માહિતી, વ્ર્તુ્પવિ અર્વા મળૂ 

ભાષાનો વનદેશ, અર્થ (વ્યાખ્યા, પયાથય, લાક્ષચણક અર્થ આહદ), ઉદાિરણ, 

રૂહઢપ્રયોગ, કિવેત, વવરોધી શબ્દ વગેરે વવગતો આવી શકે છે. 

જ્યારે કોશમા ંએક સ્રોતભાષા અને એક અન્ય લક્ષ્યભાષા િોય, અર્ાથત ્બને્ન ભાષા 

અલગ િોય ત્યારે તેને દ્વદ્વભાષી કોશ કિ ેછે. દ્વદ્વભાષી કોશમા ંપણ એકભાષી કોશની 

જેમ અવધકરણ શબ્દ સાર્ ે વ્યાકરણી માહિતી અને અર્થ િોય છે. સામાન્ય રીતે 

રૂહઢપ્રયોગ, કિવેત વગેરે જેવી બાબતો દ્વદ્વભાષી કોશમા ંિોતી નર્ી. 

જ્યારે કોશમા ંએક સ્રોત ભાષા અને બ ેલક્ષ્ય ભાષા િોય ત્યારે તેને વત્રભાષી કોશ 

કિવેાય છે. વત્રભાષી કોશમા ં સ્રોત ભાષા સાર્ે વ્યાકરણી માહિતી આપ્યા બાદ 

અન્ય બે લક્ષ્ય ભાષાના માત્ર પયાથય જ આપવામા ં આવે છે. દ્વદ્વભાષી કોશમા ં

લાક્ષચણક અર્થ, રૂહઢપ્રયોગ, કિવેત, વવરોધી શબ્દો વગેરે જેવી વવગતો આપવા 

અંગે કોશકાર આયોજન સમયે વનણથય કરે છે. પરંત ુવત્રભાષી કોશમા ંતો એ વવગતો 

લેવામા ંજ આવતી નર્ી.  

 જ્યારે કોશમા ંએક સ્રોત ભાષા અને ત્રણર્ી વધ ુલક્ષ્ય ભાષા િોય ત્યારે 

તેને બહુભાષી કોશ કિ ે છે. રાજ્યસ્તરે કે રાટરીય સ્તરે વિીવિી પહરભાષાના 

ઉપયોગમા ં અવનવાયથ એકસતૂ્રતા લાવવાના િતેરુ્ી, અન્ય કોઈ વવવશટિ િતેરુ્ી, 

ભાષાવૈવવધ્યની સસં્કૃવતની જાળવણી માિે બહુભાષી કોશ રચાયા છે.  

2.8 તમારી પ્રગવત ચકાસો 

પ્રશ્નઃ  

1) ગજુરાતી એકભાષી કોશકાયથનો પહરચય આપો. 

2) ગજુરાતી દ્વદ્વભાષી કોશકાયથનો પહરચય આપો. 

3) ગજુરાતી વત્રભાષી કોશકાયથનો પહરચય આપો. 
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ટૂંકનોંધ લખોઃ 

1) ભાષાને આધારે કોશના પ્રકાર 

2) ગજુરાતી બહુભાષી કોશ 

3) ગજુરાતી સાર્થ જોડણી કોશ 

4) ભગવદ્ગોમડંળ 

5) ગજુરાતી દ્વદ્વભાષી કોશ (અંગ્રેજી – હિન્દી વસવાયની ભાષાઓ) 
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એકમઃ 3 ગ િરાતી કોશકાયથઃ ભાગઃ 2  કોશના પ્રકારોઃ ઉદે્દશને 

આિારે 
3.0 ઉદે્દશ 

3.1 પ્રસ્તાવના 

3.2 કોશના પ્રકાર 

3.3 બાહ્ય આકાર પર આધાહરત કોશઃ 

3.3.1 જોડણી કે ચલવપગત કોશ 

3.3.2 ઉચ્ચારણગત કોશ 

3.3.3 સમધ્વનીય કોશ 

3.3.4 અંત્યાક્ષરી કોશ 

3.4 અર્થગત પાસા પર આધાહરત કોશ 

3.4.1 પયાથયવાચી કોશ 

34.2 વવરુદ્ાર્ી કોશ 

3.4.3 શબ્દાર્થભેદ  

3.4.4 બહુઅર્ી કોશ 

3.5 ભાષાપ્રયોગ આધાહરત કોશઃ 

3.5.1 રૂહઢપ્રયોગ કોશ 

3.5.2 કિવેત કોશ 

3.5.3. ઉછીના શબ્દોનો કોશ 

3.5.4 ઘસાતા શબ્દોનો કોશ 

3.5.5 નવા શબ્દોનો કોશ  

3.6 સારાશં 

3.7  તમારી પ્રગવત ચકાસો 

3.0 ઉદે્દશઃ 

આ એકમમા ંતમ ે–  

- વવવવધ પ્રકારના કોશ વવશ ેમાહિતી મેળવશો. 

- શબ્દનુ ં બાહ્ય સ્વરૂપ અર્ાથત ્ જોડણી, અક્ષરસખં્યા આહદને ધ્યાનમા ં
રાખીને રચાયેલા કોશ વવશે માહિતી મેળવશો. 
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- શબ્દના આંતહરક સ્વરૂપ અર્ાથત ્ શબ્દના અર્થને કેન્િમા ં રાખીને 

પયાથય, વવરોધાર્થ, શબ્દાર્થભેદ, અનેકાર્થ આહદને ધ્યાનમા ં રાખીને 

રચાયેલા કોશ વવશે માહિતી મેળવશો. 

- શબ્દની વ્ર્તુ્પવિ દશાથવનાર કોશ વવશે માહિતી મેળવશો. 

- રૂહઢપ્રયોગ, કિવેત આહદ ભાષાપ્રયોગના ક્ષેત્ર છે. તનેા કોશ વવશનેી 

માહિતી મેળવશો. 

3.1 પ્રસ્તાિનાઃ 

સામાન્ય રીતે આપણે શબ્દની જોડણી કે શબ્દાર્થ જોવા માિે જ કોશ જોતા ં

િોઈએ છીએ. આ સદંભે આગલા એકમમા ંએકભાષી, દ્વદ્વભાષી, વત્રભાષી કોશ વવશ ે

માહિતી મેળવી. પરંત,ુ એ વસવાય અનેક કોશ રચાયા છે. તમે ઉદે્દશમા ંજોઈ શકો 

છો તેમ શબ્દોના પયાથય કે વવરોધી અર્થનો કોશ, સરખા ઉચ્ચાર ધરાવતા પણ 

જુદા અર્થ ધરાવતા શબ્દોનો કોશ એમ અનેક કોશ રચાયા છે. 

એક નાનકડા એકમમા ંબધા જ પ્રકારના, અને ગજુરાતીમા ંરચાયેલા બધા 

જ કોશની માહિતી સમાવી શકાય તેમ નર્ી. આપેલ પ્રકારમા ંપણ તેવા એકાદ-બ ે

કોશની જ માહિતી આપેલ છે. તેર્ી તમે અિીં ગજુરાતી કોશજગતનો પહરચય 

મેળવશો, એમ કિી શકાય. 

3.2 કોશના પ્રકારઃ 

 સામાન્ય રીતે કોશના એકભાષી, દ્વદ્વભાષી પ્રકાર અત્યતં જાણીતા છે. પરંત,ુ 

ખરેખર કોશના અનેક પ્રકાર ર્ઈ શકે છે. જુદા જુદા વવદ્વાનો જુદા જુદા દૃષ્ટિકોણર્ી 

કોશના અનેક પ્રકાર આપે છે. કેિલાક વવદ્વાનોને મતે કોશોનુ ં વગીકરણ 

કોશઆયોજન સાર્ે સકંળાયાલી નીચેની બાબત પર આધાહરત છેઃ 1) ઉદે્દશ 2) 

ભાષા 3) અવધકરણ 4) કાળ 5) અર્થ 6) અવધકરણની ગોઠવણી 7) વવવશટિ 

દૃષ્ટિકોણ.  

1) ઉદે્દશઃ કોશના ઉદે્દશન ે આધારે કોશના પ્રકાર પડી શકે છે. ખરેખર તો 

કોશના ઉદે્દશન ેઆધારે જ કોશ આયોજન કરવામા ંઆવે છે. શબ્દકોશમા ં

સમાવવટિ ભાષા, અવધકરણનુ ં સ્વરૂપ, અવધકરણની સખં્યા, અવધકરણની 

ગોઠવણી વગેરે જેવી તમામ બાબતો કોશના ઉદે્દશને આધારે નક્કી ર્ાય 

છે. માત્ર શબ્દકોશના આયોજનમા ંજ આ બાબતો મિત્ત્વની છે, તેવુ ંનર્ી. 
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આમાનંી કોઈ પણ એક બાબતને આધારે નવો કોશ રચાઈ શકે છે. જેમકે, 

અવધકરણની સખં્યાને આધારે ચખસ્સાકોશ કે બિૃદ કોશ રચાઈ શકે. આ 

ઉપરાતં વવવવધ વવવશટિ ક્ષતે્રના શબ્દો કે માહિતી આપવાનો ઉદે્દશ િોય તો 

જુદા જુદા કોશ રચાય છે. જેમકે, વિાણવટુની પહરભાષા કે કચ્છી બોલીનો 

કોશ કે પૌરાચણક કર્ાકોશ. 

2) ભાષાઃ કોશમા ં સમાવવટિ ભાષાની સખં્યાન ે આધારે કોશના પ્રકાર પાડી 

શકાય છે. જે ભાષામા ંઅવધકરણ શબ્દ અપાય તેન ેસ્રોત ભાષા કિ ે છે 

અને તેની વ્યાકરણ, અર્થ આહદ વવગતો જે ભાષામા ંઆપવામા ંઆવ ેતેન ે

લક્ષ્ય ભાષા કિ ેછે. જે કોશમા ંસ્રોત ભાષા તર્ા લક્ષ્ય ભાષા એક જ િોય 

તેને એકભાષી કોશ કિ ે છે. જે કોશમા ંએક સ્રોત ભાષા અને અન્ય એક 

લક્ષ્ય ભાષા િોય ત્યારે તનેે દ્વદ્વભાષી કોશ કિ ે છે. જ્યારે લક્ષ્ય ભાષા બ ે

િોય એિલેક કૂલ ત્રણ ભાષા િોય ત્યારે તેને વત્રભાષી કોશ કિ ેછે. જ્યારે 

એક સ્રોત ભાષા સારે્ ત્રણ કે ત્રણર્ી વધ ુલક્ષ્ય ભાષા િોય ત્યારે તેને 

બહુભાષી કોશ કિ ેછે. આ અંગે આપણે એકમ 2 મા ંવવગતે અભ્યાસ કયો 

છે. 

3) અવિકરણઃ કોશમા ંજેનો અર્થ કે વવગત આપવાના િોય તેને અવધકરણ કિ ે

છે. આ અવધકરણ શબ્દ, રૂહઢપ્રયોગ, કિવેત જેવી ભાષાકીય બાબતો િોઈ 

શકે છે ; કોઈ ચોક્કસ વવષય માિે પ્રયોજાતી પહરભાષા િોઈ શકે છે ; 

પૌરાચણક, ભૌગોચલક, ઐવતિાવસક નામ કે ઘિના િોઈ શકે છે, જેની 

કોશકાર ટૂંકમા ંકે વવગતે માહિતી આપે છે – આમ અલગ અલગ માવજત 

માગતા અલગ અલગ અવધકરણને કેન્િમા ંરાખીન ે વવશેષ કોશની રચના 

કરવામા ંઆવે છે.  

4) કાળઃ ભાષા અભ્યાસમા ંભાષાનુ ંએકકાચલક સ્વરૂપ કે કાલિવમક િોઈ શકે 

છે. તે જ રીતે કોશકાર પણ કોઈ એક ભાષાના એક ચોક્કસ સમયના 

શબ્દોનો કોશ તૈયાર કરે અર્વા એકર્ી વધ ુ સમય-તબક્કાન ે આવરી 

લઈને કોશ તૈયાર કરે. જેમકે, સાર્થ જોડણી કોશમા ં વતથમાન સમયમા ં

પ્રયોજાતા શબ્દો અવધકરણ રૂપ ે સ્વીકારાયા છે. જ્યારે િહરવ્લભ 

ભાયાણીના લઘ ુ વ્ર્તુ્પવિકોશમા ં એકર્ી વધ ુ સમયગાળાના શબ્દો 

અવધકરણ અને અર્થ રૂપે અપાયા છે. 
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5) અર્થઃ શબ્દકોશમા ંઅર્થ ચોક્કસપણે મિત્ત્વનો ઘિક છે. ક્યારેક એવુ ંબને 

કે શબ્દકોશમા ંમાત્ર શબ્દ જ અપાયો િોય, અર્થ ન અપાયો િોય. જેમકે, 

જોડણીકોશ અર્વા ચખસ્સાકોશ. પરંત ુઅર્થ એિલે માત્ર પયાથ નર્ી. કોશમા ં

પયાથય રૂપે તો અર્થ અપાય જ છે. પણ વવરોધાર્ી શબ્દ અવધકરણની 

વવગતોનો હિસ્સો બની શકે કે એકર્ી વધ ુ અર્ો પણ અવધકરણની 

વવગતોનો હિસ્સો બની શકે. પણ કોશકાર આ વવરોધાર્ીને કેન્િમા ંરાખીને 

વવલોમકોશ કે અનેકાર્ી શબ્દને કેન્િમા ં રાખીન ેઅનેકાર્ી કોશની રચના 

કરી શકે. 

6) અવિકરણની ગોઠિણીઃ કોશમા ંઅવધકરણ કેવી રીતે ગોઠવાય છે, તે પણ 

મિત્વની બાબત છે. વનરુસતમા ંએક શબ્દના પયાથયોને એક શ્લોકમા ંએક 

સારે્ આપવામા ંઆવ્યા છે. તો અંગ્રજેી કોશપરંપરાને અનસુરીને અનેક 

ભાષાઓમા ંઅકારાહદ િમે અવધકરણ અપાય છે. શબ્દકોશ કે જ્ઞાનકોશમા ં

અકારાહદિમે અવધકરણ આપવા એ સામાન્ય બાબત છે. પણ ક્યારેક 

શબ્દની સખં્યાને આધારે અવધકરણ ગોઠવાય છે, તો ક્યારેક ઉલિા િમ ે

અકારાહદ િમ અર્ાથત ્ પ્રાસની દૃષ્ટિએ અવધકરણ ગોઠવવામા ં આવે છે. 

તેર્ી  જુદા પ્રકારના કોશ રચાઈ શકે છે. 

7) વિવશટિ દૃષ્ટિકોણઃ કોઈ ચોક્કસ ઉદે્દશર્ી જ્યારે કોઈ વવવશટિ શબ્દજૂર્ને 

કોશરૂપે આકારાય ત્યારે એ કોશ વવવશટિ બની રિતેો િોય છે. જેમકે 

વતથમાન ભાષામા ં ઘણા શબ્દો એવા છે જે ઘસાઈ રહ્યા છે, ધીમે ધીમ ે

લપુ્ત ર્ઈ જશે, તો એને જાળવી રાખવાના િતેરુ્ી ર્યેલો કોશ (જૂની 

મડૂી) કે પ્રાચીન કાળમા ંસખં્યા માિે અંક નિીં પણ સજં્ઞા પ્રયોજાતી િતી 

તે સજં્ઞાઓનુ ં સપંાદન ર્ઈને રચાયેલો કોશ  (સખં્યાવનદેશક 

શબ્દસજં્ઞાકોશ) 

આમ, ઉદે્દશર્ી માડંીને વવવશટિ દૃષ્ટિકોણને આધારે વવવવધ 

પ્રકારના કોશની રચના ર્ઈ શકે છે. 

અિીં અભ્યાસ અરે્ કોશના પ્રકારને કેિલાક જૂર્મા ંવિેંચ્યા છેઃ  

1. બાહ્ય આકાર પર આધાહરત કોશ 

2. અર્થગત પાસા પર આધાહરત કોશ 

3. ભાષાપ્રયોગ આધાહરત કોશ 
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4. સમયના પહરમાણને આધારે કોશ 

5. ચોક્કસ ક્ષતે્ર આધાહરત કોશ 

6. વર્સોરસ 

7. જ્ઞાનકોશ 

આપણ ે અિીં આ પ્રકારજૂર્મા ં સામેલ કોશના પ્રકારો વવશે જાણીએ. એ પ્રકાર 

અનસુાર ગજુરાતીમા ંરચાયેલ એકાદ બે કોશ વવશે માહિતી મેળવીશુ.ં 

3.3 બાહ્ય આકાર પર આિાહરત કોશઃ 

 શબ્દનો બાહ્ય આકાર એિલે ધ્વવન, અક્ષર. જે કોશમા ં શબ્દના બાહ્ય 

આકાર અર્ાથત જોડણી આહદ મિત્ત્વના િોય, તને કેન્િમા ંરાખીને કોશ રચાયો િોય 

તેવા કોશના પ્રકારને આ જૂર્ અંતગથત સામેલ કયાથ છે. આ કોશજૂર્મા ં1) જોડણી 

કે ચલવપગત કોશ 2) ઉચ્ચારણગત કોશ 3) સમધ્વનીય કોશ 4) અંત્યાક્ષરી કોશ 

વગેરેનો સમાવેશ કરી શકાય. કોશના આ પ્રકારોને સોદાિરણ જોઈએઃ  

3.3.1 િોડણી કે ણલવપગત કોશઃ 

 જે કોશના આયોજનમા ંશબ્દોની જોડણી કે ચલવપ કેન્િ સ્ર્ાને િોય તે કોશન ે

જોડણીકોશ કે ચલવપકોશ કિી શકાય.   

ગ િરાતી િોડણી કોશઃ  

ગજુરાતી ભાષામા ંસૌર્ી મિત્ત્વનો જોડણી કોશ ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ દ્વારા 

ઈ.સ.1929મા ંપ્રકાવશત જોડણી કોશ છે. ઓગણીસમી સદી દરવમયાન અને 

વીસમી સદીના આરંભ સધુી ગજુરાતી ભાષાની જોડણીમા ં અરજકતા 

પ્રવતથતી િતી. નમથદના વખતર્ી જોડણીની ચચાથ ચાલતી િતી. પણ કોઈ 

વનવિત વનયમો પ્રવતથમાન ર્યા ન િતા. ત ે સમયે ગાધંીજીના સચૂન 

અનસુાર ગજુરાતી ભાષાની જોડણીમા ંએકવાક્યતા લાવવા માિે ગજૂરાત 

વવદ્યાપીઠ દ્વારા ‘જોડણીકોશ’ પ્રકાવશત કરવામા ં આવ્યો. (પછીર્ી તેમા ં

અર્થ આહદ વવગતો ઉમેરાતા તેને ‘સાર્થ’ નામ અપાર્ુ.ં અર્ાથત ્ અર્થ 

સહિતનો જોડણી કોશ.) અર્ાથત આ કોશનો ઉદે્દશ જ જોડણી િતો. 

કોશના પ્રર્મ પટૃઠ ઉપર જ ગાધંીજીનુ ં આદેશાત્મક વાક્ય કોશમા ં

જોડણીના મિત્ત્વનો વનદેશ કરે છેઃ ‘િવે પછી કોઈન ે સ્વેચ્છાએ જોડણી 

કરવાનો અવધકાર નર્ી.’ 
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ણખસ્સાકોશઃ  

ગજૂરાતી જોડણી કોશના પ્રકાશન પછી જોડણીની સભાનતા વધી અન ે

મોિો કોશ િમંેશા સાર્ે રાખી શકાય તેમ ન િોવાર્ી ઈ.સ. 1940મા ં

‘ચખસ્સાકોશ’ પ્રકાવશત કરવામા ં આવ્યો. સામાન્ય રીતે જે શબ્દોની 

જોડણીમા ંશકંા પડે તેમ િોય કે મતભેદન ેસ્ર્ાન િોય તેવા શબ્દોન ેઅિીં 

સમાવવામા ંઆવ્યા છે. 

3.3.2 ઉચ્ચારણગત કોશઃ 

 ભાષા એ ખરેખર બોલાત ુ ં સ્વરૂપ છે. તેને જાળવવા માિે ચલવપબદ્ 

કરવામા ંઆવ ેછે. જ્યારે શબ્દ યોગ્ય રીતે ઉચ્ચારી ન શકાય ત્યારે શબ્દ જાણતા ં

િોવા છતા,ં ભાષા આવડે છે – તેમ કિવેુ ં મશુ્કેલ કિવેાય. જેમકે એકમ 2 મા ં

દ્વદ્વભાષી કોશમા ંઆપણે જોર્ુ ંિત ુ ંકે ગજુરાતી ભાષકને hole કે wholeને યોગ્ય રીત ે

ઉચ્ચારતા ંનર્ી ફાવતુ.ં ભાષકને યોગ્ય ઉચ્ચાર કરવા માિે કોશકાર યોગ્ય સામગ્રી 

પરૂી પાડી શકે. અંગ્રજેી કોશમા ં મોિે ભાગે IPA (international phonetic 

alphabet)મા ંઉચ્ચારણ આપેલ િોય છે.  

 ગજુરાતી ભાષામા ં પણ આવા કોશની આવશ્યકતા છે. પણ માત્ર 

ઉચ્ચારણને કેન્િમા ંરાખીન ેરચાયેલો ગજુરાતી કોશ જોવામા ંઆવ્યો નર્ી. 

3.3.3 સમધ્િનીય કોશઃ 

 જ્યારે દેખીતી રીતે બે શબ્દો સમાન િોય, તેમનુ ંધ્વવનસ્વરૂપ સરખુ ંિોય 

કે સરખુ ં લાગતુ ં િોય પરંત ુ તેના અર્થ અલગ િોય ત્ચારે તેને અંગ્રેજીમા ં

Homonyms કિવેાય છે. જેમકે, ‘મિા’ શબ્દનો એક અર્થ ‘મોટંુ’ અને બીજો એક 

અર્થ ‘મિા’ મહિનો ર્ાય છે. આવા શબ્દોન ેસમધ્વની કિવેાય છે. જે કોશમા ંઆવા 

શબ્દોનુ ંસપંાદન ર્ાય તેને સમધ્વનીય કોશ કિી શકાય. 

સમોચ્ચાર શબ્દસાંગ્રિઃ  

ગજુરાતી ભાષામા ંરુસ્તમજી િોરમસજી વમસ્ત્રી દ્વારા સપંાહદત અને પારસી 

લેખક મડંળ દ્વારા ઇ.સ.1917મા ં પ્રકાવશત ‘સમોચ્ચાર શબ્દસગં્રિ’ આ 

પ્રકારનો કોશ છે. તેમા ં એની એ જ ધ્વવનશે્રણી નિીં, પરંત ુ એકાદ 
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લાક્ષચણકતા ભેદ ધરાવતી ધ્વવનશે્રણીના સામ્ય ધરાવતા શબ્દોનુ ંસપંાદન 

કર્ુું છે. તેની સારે્ અર્થ પણ આપ્યા છે. જેર્ી અર્થભેદ સ્પટિ ર્ાય. જેમકે,  

કંઠ n.  ગળં, સાદ the throat, the voice  

કંર્, n. ધણી, આશક a husbang, a lover   

તમે જોઈ શકો છો કે અિીં વ્યાકરણી માહિતી આપ્યા પછી ગજુરાતી અને અંગ્રેજી 

બે ભાષામા ંઅર્થ આપ્યા છે. તેર્ી આ દ્વદ્વભાષી કોશ છે.  

3.3.4 અંત્યાક્ષરી કોશઃ 

 જે કોશના અવધકરણોની ગોઠવણી ડાબેર્ી જમણ ે નિીં પરંત ુ જમણેર્ી 

ડાબી બાજુના અકારાહદ િમ કે અક્ષરસખં્યાને આધારે િોય તેને અંત્યાક્ષરી કોશ કે 

પ્રાસકોશ કિ ેછે. ઈ.સ. 1885ની આસપાસ આચાયથ વ્લભજીએ કાવ્યરચના માિે 

ઉપયોગી ર્ઈ શકે તે માિે ‘અન્ત્યપ્રાસકોશ’ની રચના કરી િતી.  

અન પ્રાસકોશઃ 

ઈ.સ. 1951મા ંકે.કા.શાસ્ત્રી દ્વારા અનપુ્રાસ કોશ ભાગ 1-ની રચના કરવામા ં

આવી. પિલેા ભાગમા ં તેમણે એકાક્ષરી અને દ્વદ્વ-અક્ષરી શબ્દોનો 

અંત્યાનપુ્રાસ સારે્ સચંય કયો છે. તેમા ંપણ તેમણે એક જ શબ્દના વધ ુ

અર્થ િોય તો તેને અલગ અવધકરણ તરીકે લીધા છે. 

ત્યાર બાદ પણ તેમણે આ પ્રકારના શબ્દોનુ ંએકત્રીકરણ ચાલ ુજ રાખ્ર્ ુ

િત ુ.ં અનપુ્રાસ કોશ ભાગ 1-ની સામગ્રી અને ત્યાર બાદ એકવત્રત કરેલી 

સામગ્રીનુ ં સપંાદન કરીને ગ્રરં્વનમાથણ બોડથ દ્વારા આ કોશની સવંવધિત 

આવવૃિ પ્રકાવશત કરવામા ં આવી છે. આ કોશના અવધકરણનો નમનૂો 

જોતા ંતેની રચનાનો ખ્યાલ આવશે. 

જાદૂઈ વવ.  જાદુર્ી ભરેલુ-ંર્યેલુ;ં ચમત્કાહરક; વવલક્ષણ 

જજવાઈ સ્ત્રી (જીવ 

ઉપરર્ી) 

જીવનવનવાથિ પેિે બાધંી આપેલી રકમ કે 

જમીન ગરાસ 

જુદાઈ સ્ત્રી. [फा.] જુદાપણુુ ં

જુલાઈ પુ.ં [ईं.] ચિસ્તી સનનો સાતમો મહિનો 
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ઉપરોસત ઉદાિરણ જોતા ં ખ્યાલ આવશે કે અંતે ‘ઈ’ છે, તેની 

આગળની ધ્વવનશે્રણી સાર્ ેઅકારાન્ત િમ જળવાયો છે. વળી, વ્યાકરણી 

માહિતી, વ્ર્તુ્પવિગત માહિતી તર્ા અર્થ પણ અપાયેલ છે. 

આમ, જોડણી, ઉચ્ચારણ, સમધ્વવન કે અંત્યાક્ષરી કોશમા ંશબ્દનો 

બાહ્ય આકાર કેન્િસ્ર્ાને રિ ે છે. અન ે વવવવધ ઉદે્દશર્ી આ કોશોની રચના 

કરવામા ંઆવે છે. 

3.4 અર્થગત પાસા પર આિાહરત કોશ 

 કોશમા ંશબ્દ અન ેઅર્થ મિત્ત્વના ઘિક છે. જેમ શબ્દને કેન્િમા ં રાખીન ે

વવવવધ કોશની રચના ર્ાય છે તેમ અર્થને ધ્યાનમા ંરાખીને પણ વવવવધ કોશની 

રચના ર્ાય છે. આ કોશજૂર્મા ંઆપણે 1) પયાથયવાચી કોશ 2) વવરુદ્ાર્ી કોશ 3) 

શબ્દાર્થભેદ 4) બહુઅર્ીકોશ વવશે માહિતી મેળવીશુ.ં 

3.4.1 પયાથયિાચી કોશઃ 

સામાન્ય રીતે કોશમા ં શબ્દ સાર્ે અર્થ વવવવધ રીતે અપાતા િોય છે. 

ક્યારેક વ્યાખ્યા આપવાની જરૂર િોય છે, તો ક્યારેક સમજૂવત. ક્યારેક માત્ર 

પયાથયર્ી પણ અર્થ આપી શકાય છે. પરંત,ુ ક્યારેક માત્ર પયાથયને જ કેન્િમા ં

રાખીને કોશ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. આવા કોશને પયાથયવાચી કોશ કિવેાય છે. 

વત્રભાષી કે બહુભાષી કોશમા ંતો માત્ર પયાથય જ િોય છે, તે િવે તમે જાણો છો. 

ગજુરાતી એકભાષી કોશમા ં વવદ્યાર્ીને ધ્યાનમા ં રાખીને તૈયાર કરાયેલા 

ઘણા શાળોપયોગી કોશો માત્ર પયાથય કોશ છે.  

શબ્દાર્થવસિંધ  – પ્રર્મ ણબિંદ ઃ 

પસુ્તક પ્રસારક મડંળી દ્વારા 1895મા ં પ્રકાવશત, વવઠ્ઠલ રાજારામ દલાલ 

દ્વારા સપંાહદત આ કોશમા ં અકારાહદ િમે શબ્દો આપી, જરૂરી વ્યાકરણ 

વનદેશ આપીન ે અર્ો આપ્યા છે. વવદ્યાર્ીઓન ે લક્ષ્યમા ં રાખીને તૈયાર 

કરવામા ં આવેલ આ કોશમા ં વવસ્તારપવૂથક અર્થ આપવાને બદલે માત્ર 

સમાનાર્ી શબ્દો જ આપવામા ંઆવ્યા છે. અવધકરણમા ંઅર્થની વવગતોમા ં

વ્ર્તુ્પવિદશથક મળૂ અર્થને પિલેા ં અને પ્રચચલત અર્થને પછી લેવામા ં

આવ્યો છે. 
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આ ઉપરાતં કેિલાક વર્સોરસ પ્રકારના પયાથય કોશ પણ તૈયાર ર્યા છે. 

જેમકે મફતલાલ ભાવસારનો ‘પાયાનો પયાથયકોશ’. 

પાયાનો પયાથયકોશઃ 

મફતલાલ ભાવસાર દ્વારા 1993મા ંસપંાહદત આ કોશ વર્સોરસની જેમ બ ે

ભાગમા ંતૈયાર કરવામા ંઆવ્યો છે. બીજા ભાગમા ંઅકારાહદ િમે શબ્દસચૂચ 

આપવમા ં આવી છે. તેની સામે િમાકં આપવામા ં આવ્યો છે. તે િમાકં 

અનસુાર પ્રર્મ ભાગમા ંજોતા જે – તે શબ્દના પયાથય અર્વા તેની જેમ 

પ્રયોજી શકાતા શબ્દો આપ્યા છે. 2151 અવધકરણ ધરાવતા આ કોશમા ં

પયાથયની સાર્ે વવરોધાર્ી શબ્દો પણ આપ્યા છે. ગજુરાતી ભાષામા ંઆ 

પ્રકારનો આ પ્રર્મ કોશ છે. 

3.4.2 વિર દ્ધાર્ી કોશ 

 શબ્દોના પયાથયની જેમ વવલોમ અર્થ પણ મિત્ત્વના િોય છે. ‘સારંુ’ 

શબ્દના અર્થન ેસમજવા માિે તેનો પયાથય ‘સરસ’ ઉપયોગી બને ત ેજ રીતે ‘જે 

ખરાબ નર્ી તે’ એમ વવરોધી અર્થ દ્વારા પણ શબ્દને સમજી શકાય. વવદ્યાર્ી 

કક્ષાએ આ પ્રકારના શબ્દોનો કોશ ઉપયોગી બની રિતેો િોય છે.  

વિર દ્ધાર્થ શબ્દકોશઃ 

શાવંતલાલ શાિ દ્વારા સપંાહદત આ કોશમા ં પિલેા ં અવધકરણનો પયાથય 

આપવામા ં આવ્યો છે. ત્યાર બાદ વવરોધાર્ી શબ્દ આપીન ે તેનો પણ 

પયાથય આપવામા ંઆવ્યો છે. જેમકે, 

પોચ ાં (વવ.) નરમ; ઢીલુ;ં કઠણ નિીં એવુ;ં (બીકણ; પોચકણ)  → કઠણ 

(વવ.) સખત; મજબતૂ; (હિિંમતવાન) 

અિીં જોઈ શકાય છે તેમ શબ્દના પયાથય આપ્યા બાદ કૌંસમા ંલાક્ષચણક 

અર્થ પણ આપલેો છે. આમ, કોશકાર ઈચ્છે તો આયોજન અનસુાર અન્ય વવગતો 

પણ આપી શકે. પરંત ુઅિીં કેન્િસ્ર્ાને અવધકરણનો વવરુદ્ અર્થ છે. 

3.4.3 શબ્દાર્થભેદઃ 

સામાન્ય રીતે કોશમા ં શબ્દના અર્થ વ્યાખ્યા કે સમાનાર્થ રૂપે અપાયેલ 

િોય છે. પરંત ુવાસ્તવવકતા એ છે કે કોઈ શબ્દના એ જ ભાષાના સપંણૂથ સમાનાર્ી 
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ભાગ્યે જ િોય છે. અર્થચ્છાયાભેદ તો િોય જ છે. જેમકે યોગેન્િ વ્યાસ જણાવે છે કે 

મધકુર એિલે ભમરો. આ પયાથય છે. પણ શબ્દનો પોતાનો અર્થ જોઈએ તો ‘જે 

મધ એકઠંુ કરે છે તે મધકુર’ અને ‘જે ભમ્યા કરે છે તે ભમરો.’ આ પ્રકારના 

પયાથયની જેમ પ્રયોજાતા પણ અર્થચ્છાયાભેદ ધરાવતા શબ્દોનો પણ કોશ િોય છે. 

જેમકે, ‘શબ્દાર્થભેદ’. 

શબ્દાર્થભેદઃ 

ઇ.સ.1891મા ં લ્લભુાઈ પ્રાણવ્લભદાસ પારેખ દ્વારા સપંાહદત આ 

કોશની પ્રસ્તાવનામા ંજ સપંાદક નોંધે છે કે ‘દરેક ભાષામા ંપયાથય તરીકે 

વપરાતા શબ્દોના અર્થમા ંભેદ િોય છે. એક દસ્તાવેજમા ં‘મચઝયારંુ’ અને 

‘સહિયારંુ’ એ શબ્દો જુદા જુદા અર્થમા ં વપરાયેલા જોવા ઉપરર્ી 

ગજુરાતીમા ંપણ એવા ભેદ છે એમ મારા લક્ષમા ંઆવ્ર્ુ ંિત ુ.ં’  

આ કોશમા ંઆવા શબ્દજૂર્ લઈને તેમના વચ્ચેનો અર્થભેદ સ્પટિ કયો છે. 

આવા શબ્દજૂર્ જોવાર્ી આ કોશનુ ં મિત્ત્વ સ્પટિ ર્શેઃ  ‘નફો અન ે

ફાયદો’, ‘કરકસર અને કંજૂસાઈ’, ‘આકાર અને આકૃવત’, ‘લાકડા,ં કાિ અને 

કાઠી’, ‘દેરંુ, દેવળ, મહંદર’. સપંાદકે આ અવધકરણો અકારાહદ િમે નિીં 

પરંત ુનામ, વવશેષણ, હિયાપદ એમ ભાગ પાડયા છે.  

 ડો. યોગેન્િ વ્યાસના ‘શબ્દાર્થચચાથ’મા ંપણ આ પ્રકારની શબ્દજોડની ચચાથ 

કરવામા ંઆવી છે. 

3.4.4 બહ અર્ી કોશ 

સામાન્ય રીતે કોશમા ં એક શબ્દઅવધકરણના અર્થ - પયાથય, 

વ્યાખ્યા, સમજૂવત રૂપે આપવામા ં આવ્યા િોય છે. ક્યારેક એવુ ં બને કે 

દેખીતી રીતે શબ્દ સમાન િોય પરંત ુઅર્થની દૃષ્ટિએ તેમા ંબે બાબતોની 

શક્યતા િોય. 1) એક જ શબ્દ પરર્ી અન્ય શબ્દ વવકસ્યો િોય પહરણામ ે

એ શબ્દોના અર્થ વચ્ચે ઐવતિાવસક કે અન્ય કોઈ સબંધં િોય, તેર્ી એ  

બન્ને શબ્દ વચ્ચે અર્થસામ્ય િોય. જેમકે અવ(વે)સ્તા (સ્ત્રી.) [फा. उस्त्तह्] 

જ્ઞાન, (2) પારસીઓનુ ં મળૂ ધમથપસુ્તક. અિીં મળૂ અર્થ અને પ્રચચલત 

ર્યેલ લાક્ષચણક અર્થ નોંધેલ છે. (2) ક્યારેક એવુ ંબને કે સમાન લાગતા 
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(ઉચ્ચાર કે ચલવપની દૃષ્ટિએ સમાન) શબ્દોના જુદા અર્થ િોય. આવા 

શબ્દોને બહુઅર્ી શબ્દ કિવેાય છે. જેમકે, 

ઘોડીઃ ઘોડાની માદા; 

ઘોડીઃ ઊંચે પિોંચાય તે માિે બનાવેલુ ંએક સ્ટલૂ; નાની વનસરણી. 

ઘોડીઃ જારના ં કણસલા ં ઝૂડી તેમારં્ી જાર ચોખ્ખી કરવા જારની 

લાબંી વાળેલી ઢગલી. 

ઘોડીઃ એ નામની મેમણની એક અિક. 

એિલેકે, ‘ઘોડી’ શબ્દના એકર્ી વધ ુઅર્ો છે, તેર્ી એ બહુઅર્ી શબ્દ છે. 

આવા બહુઅર્ી શબ્દોનો કોશ તૈયાર ર્ઈ શકે. િીરાનદં કાનજી દ્વારા 

સપંાહદત ‘કોશાવળી’ના 13 કોશ પૈકી એક અનેકાર્ી કોશ છે. 

3.5 ભાષાપ્રયોગ આિાહરત કોશઃ 

 શબ્દકોશમા ંભાષાકીય સામગ્રી જ િોય છે. પરંત,ુ વવશેષ પ્રયોગ 

સદંભથને ધ્યાનમા ંરાખીને કોશ તૈયાર કરવામા ંઆવતા િોય છે. તમે સહુ 

બોલવામા ં- લખવામા ંરૂહઢપ્રયોગ, કિવેતનો ઉપયોગ કરતા જ િોવ છો. 

સામાન્ય શબ્દકોશમા ંપણ શબ્દ સાર્ ેરૂહઢપ્રયોગ કે કિવેત અપાતા િોય 

છે. જેમકે, ‘સાર્થ જોડણી કોશ’મા ં ‘મમરો’ અવધકરણમા ં તેની વ્યાકરણી 

વવગત, વ્ર્તુ્પવિ, અર્થ આહદ આપ્યા બાદ [-મકૂવો = ઉશ્કેરવુ,ં ભભંેરવુ]ં – 

એમ રૂહઢપ્રયોગ આપેલ છે. આવી જ રીતે શબ્દકોશમા ં ભાષાપ્રયોગના 

ઉદાિરણ રૂપે કિવેત પણ અપાતી િોય છે.  કોશકાર તેમના આયોજનના 

ભાગરૂપે આવા પ્રયોગને જ કેન્િમા ં રાખીને કોશરચના કરે છે. આવા 

કોશમા ંરૂહઢપ્રયોગ કોશ, કિવેતકોશ આહદનો સમાવેશ ર્ાય છે.  

 વળી, ભાષા પહરવતથનશીલ છે. તેના શબ્દભડંોળમા ં પહરવતથન 

ર્તા ં રિતેા ં િોય છે. જૂના શબ્દો ઘસાય, નવા શબ્દો ઉમેરાય. આ 

ભાષાવપરાશની આ પ્રહિયાઓને કેન્િમા ં રાખીને પણ કોશકાર વવશેષ 

કોશની રચના કરે છે. આવા કોશની માહિતી મેળવીએ. 
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3.5.1 રૂહિપ્રયોગ કોશઃ 

 જ્યારે કોશકાર રૂહઢપ્રયોગન ે કેન્િમા ં રાખીને કોશરચના કરે છે, ત્યારે ત ે

રૂહઢપ્રયોગ કોશ કિવેાય છે. ગજુરાતી ભાષામા ં રચાયેલ રૂહઢપ્રયોગ કોશ વવશે 

જોઈએઃ 

રૂહિપ્રયોગ કોશઃ 

ગજુરાત વનાથક્યલુર સોસાયિી દ્વારા ઈ.સ. 1898મા ંભોગીલાલ ભીખાભાઈ 

ગાધંી દ્વારા સપંાહદત રૂહઢપ્રયોગ કોશ પ્રકાવશત ર્યો. શીષથકમા ં સ્પટિ છે 

તેમ આ કોશમા ંગજુરાતી ભાષાના રૂહઢપ્રયોગ અર્ાથત ્રૂઢ ર્યેલા પ્રયોગો, 

જે વવવશટિ અર્થચ્છાયા ધરાવે છે, તેવા પ્રયોગોનુ ંસપંાદન કરવામા ંઆવ્ર્ુ ં

છે. કોશમા ંજણાવવામા ંઆવ્ર્ુ ંછે તેમ ગજુરાતી ભાષામા ંઆ પ્રકારનો આ 

પિલેો કોશ છે. અિીં દરેક રૂહઢપ્રયોગ માિ  ઉદાિરણો આપીન ે તેની 

ઉપયોચગતા અને લાક્ષચણકતા પ્રગિ કરવામા ંઆવી છે. ઉદાિરણ રૂપે ગદ્ય 

ઉક્સત તેમજ પદ્યપકં્સતઓ પ્રયોજાઈ છે. 

3.5.2 કિિેત કોશ 

 રૂહઢપ્રયોગની જેમ જ્યારે કોશકાર કિવેતને કેન્િમા ંરાખીને કોશરચના કરે 

ત્યારે તેને કિવેત કોશ કિ ેછે. પ્રાપ્ચ કિવેતકોશમા ંગજુરાત વનાથક્યલુર સોસાયિી 

દ્વારા પ્રેહરત 1851મા ં પ્રકાવશત મગનલાલ વખતચદં દ્વારા સપંાહદત એકભાષી 

કિવેત કોશ ‘કર્નાવળી એિલે કિવેતોનો સગં્રિ’ પ્રર્મ કિવેતકોશ છે. ત્યાર બાદ 

ઈ.સ. 1899મા ંભગભુાઈ કારભારી પાસેર્ી ‘ગજુરાતી પ્રોવબ્સથ વવર્ ધેર ઇંચ્ગ્લશ 

ઇક્સવવલેન્્સ’ મળે છે. આ કિવેતકોશ દ્વદ્વભાષી કોશ છે, ત ે તેની વવશેષતા છે. 

અિીં સ્રોત ભાષા ગજુરાતીમા ં જે કિવેત છે, તેનો લક્ષ્ય ભાષા અંગ્રેજીમા ં અર્થ 

આપેલ છે. એિલુ ંજ નિીં, શક્ય િોય ત્યા ંસમાનાર્ી અંગ્રેજી કિવેત પણ આપી 

છે. ઈ.સ. 1893મા ં દામભુાઈ ડાહ્યાભાઈ મિતેાએ ‘ગજુરાતી કિવેતો’મા ં લગભગ 

9000 જેિલી કિવેતોનુ ં સપંાદન કર્ુું છે. તો કરમઅલી નાનજીઆણી પાસેર્ી 

કચ્છી બોલીને ‘કચ્છી સકેુણી’ શીષથક િઠેળ લગભગ 300 કિવેતોનુ ંસપંાદન મળે 

છે. કિવેતકોશોમા ંનીચેના બે કોશ વવશેષ નોંધપાત્ર છેઃ  
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કિિેતમાળાઃ (ગ િરાતીમાાં િપરાતી કિિેતો, દોિરા તર્ા સાિારણ િાક્યો) 

ઈ.સ.1903મા ંપ્રકાવશત આ કિવેતકોશમા ંજમશેદજી નશરવાનજી 

પીતીત અને જીજીભાઈ પસે્તનજી મીસ્તરીએ લગભગ 12,000 જેિલી 

કિવેતોનુ ં બે ભાગમા ં સપંાદન કર્ુું છે. પિલેા ભાગમા ં 6,578 કિવેતો 

સગં્રિાયેલી છે.  

આ કોશની વવશેષતા એ છે કે ગજુરાતી કિવેતોની સમાતંરે તેમા ં

ર્રુોવપયન ભાષાઓની કિવેતો પણ લેવામા ં આવી છે. અંગ્રેજી તર્ા 

સ્કૉહિશ કિવેતો મળૂ ભાષામા ંઆપી છે. સસં્કૃત તર્ા ફારસી કિવેતો પણ 

મળૂ ભાષામા ંઆપી છે. જો કે સસં્કૃત કિવેતોનો અંગ્રજેી અનવુાદ આપ્યો 

છે. તે ઉપરાતં ફ્રેંચ, જમથન, ઇિાચલયન, સ્પેવનશ, પોટુથગીઝ, ડચ, ડેવનશ 

તર્ા લૅહિન, રવશયન, ચીની, જાપાની, અફઘાની, અરબી જેવી વવદેશી 

ભાષાઓ કિવેતો તેના અંગ્રેજી અનવુાદ સારે્ આપવામા ંઆવી છે. આ 

ઉપરાતં કાશ્મીરી, તાવમલ અને તેલગુ ુજેવી ભારતીય ભાષાની કિવેતોનો 

અંગ્રેજી અનવુાદ આપ્યો છે તો મરાઠી કિવેતો બાળબોધ ચલવપમા ંઅને 

પારસી, હિિંદુસ્તાની તર્ા ચબિારી કિવેતો ગજુરાતી ચલવપમા ંઆપી છે.  

આ કોશની ત્રણ વવશેષતા કિી શકાયઃ 1) જીજીભાઈ પેસ્તનજી 

વમસ્તરી દ્વારા લગભગ 100 પાનામા ંલખાયેલ ‘કિવેત વવશે વનબધં’ (2) 

અવધકરણની સખં્યા (લગભગ 12,000) (3) બહુભાષી કિવેતકોશ ( 

લગભગ 16 વવદેશી ભાષા તર્ા 8 ભારતીય ભાષાઓ). આ વવશેષતાઓન ે

કારણે આ કોશ બેનમનૂ બની રિ ેછે. 

ગ િરાતી કિિેતસાંગ્રિ તર્ા પ્રાચીન દોિરાઓ, સાખીઓ ઇત્યાહદઃ 

મળૂચદં આશારામ શાિ સપંાહદત આ કોશની ઈ.સ.1911મા ં પ્રર્મ અન ે

ઈ.સ.1923મા ંબીજી સવંવધિત આવવૃિ પ્રકાવશત ર્ઈ. આ કિવેત સગં્રિમા ં

751 વવષયોમા ંવગીકરણ કરીને કિવેતો આપવામા ંઆવી છે. જે કિવેતો 

આ વગથમા ં સમાવી શકાઈ નર્ી, તે કિવેતો ઉપરાતં સાખી ત્યાર બાદ 

પ્રાચીન દોિરા સાખી વગેરે આપ્યા ં છે. આ કોશમા ં કોઈ કોઈ કિવેતને 

સ્પટિ કરવા ટૂંકમા ંદૃટિાતંો આપ્યા ંછે. સવંવધિત આવવૃિમા ંનવી કિવેતો, 

દોિરા તર્ા કિવેતને લગતી નવી વાતો પણ ઉમેરવામા ંઆવી છે. 

કિવેતોનુ ં751 વવષયોમા ંવગીકરણ કરવુ,ં તે એની વવશેષતા છે. 
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3.5.3. ઉછીના શબ્દોનો કોશ 

 કોઈ પણ ભાષાસમાજ અન્ય ભાષાસમાજ સાર્ે સપંકથમા ંઆવે ત્યારે અન્ય 

ભાષાના શબ્દો સ્વીકારતો િોય છે. અન્ય ભાષામારં્ી સ્વીકારાતા શબ્દોન ે‘ઉછીના 

શબ્દો’ કિવેાય છે. ગજુરાતી ભાષાસમાજને પણ સમયાતંરે વવવવધ ભાષાસમાજના 

સપંકથમા ંઆવવાનુ ંર્ર્ુ.ં ગજુરાતીમા ંસસં્કૃત તત્સમ કે દેશ્ય શબ્દો ઉપરાતં વવવવધ 

વવદેશી કે ભારતીય ભાષાના શબ્દોનુ ં ભરણુ ં ર્ર્ુ ં છે.  ગજુરાતીમા ં બોલાતા આ 

અન્ય ભાષાઓના શબ્દોનો કોશ કરવામા ં આવે તો તે ઉછીના શબ્દોનો કોશ 

કિવેાય. જેમકે,  

‘ગ િરાતી ભાષામાાં અરબી ભાષાના શબ્દો’ 

સામાન્ય રીતે આપણે ગજુરાતીમા ં બોલાતા અરબી, ફારસી અને ઉદૂથ  

શબ્દોને એક જ ભાષના સમજીએ છીએ. પરંત,ુ આ ત્રણયે ભાષાઓ અલગ 

છે. વસમેિીક કુળની અરબી ભાષાના શબ્દો બ ેમાગ ેગજુરાતીમા ંપ્રવેશ્યા 

છે. જ્યારે ગજુરાતનો અરબસ્તાન અને ચીન સારે્ દહરયાઈ માગે વેપાર 

ર્તો િતો ત્યારે અરબી શબ્દો ગજુરાતી ભાષામા ં પ્રવેશ્યા. અને અરબી 

શબ્દોના ભરણાવાળી ફારસી ભાષા જ્યારે ગજુરાતની શાસન ભાષા બની 

ત્યારે ફારસી ભાષાના માગે અરબી શબ્દો ગજુરાતી ભાષામા ં પ્રવેશ્યા. 

આવા ગજુરાતીમા ંવપરાતા અરબી શબ્દોનો કોશ તૈયાર ર્યો છે. જેમકે, 

 અખબાર -  ખબરનુ ંબહુવચન 

 મસુાફર – સફર કરનાર 

3.5.4 ઘસાતા શબ્દોનો કોશઃ 

 કોઈ પણ ભાષાની પહરવતથનશીલતાના ભાગ રૂપે કેિલાક રીત-હરવાજ, 

જીવનશૈલી બદલાય તેની સાર્ે તે બાબતો માિે પ્રયોજાતા શબ્દો પણ ધીમે ધીમ ે

લપુ્ત ર્તા જાય. કોશકાર આવા શબ્દોનુ ં સપંાદન કરીને પર કોશ રચી શકે. 

ગજુરાતી ભાષામા ં‘જૂની મડૂી’ આ પ્રકારનો કોશ છે.  

જૂની મડૂીઃ 

1980મા ંપ્રકાવશત ‘જૂની મડૂી’ સ્વામી આનદં દ્વારા સપંાહદત ઘસાતા જતા 

અર્વા લપુ્ત ર્યેલા શબ્દોનો કોશ છે. તેમણે પ્રાસ્તાવવકમા ંનોંધ્ર્ુ ં છે કે 

‘...આ બધી સામગ્રી જુનવાણી એિલેકે આજે આર્મી ગયેલા અગર તો 



54 

આર્મણી ચક્ષવતજે અડી ચકેૂલા જમાનાની છે. તે ઘણીખરી એક વીતેલા 

જમાનાના લોકજીવનન ે લગતી, એમની રિણેીકરણી, વ્યવસાયો, 

કસબકારીગરી તેમ જ તેમની વવવવધ ખાવસયતોને લગતી છે જે આજની 

વશચક્ષત કે અધથવશચક્ષત પ્રજાને લગભગ દુબોધ અને અજાણી કે વનરુપયોગી 

લાગે.’ આ સામગ્રી ત્રણ ખડંમા ંવિેંચાયેલી છે. 1. શબ્દકોશ 2. રૂહઢપ્રયોગો 

3. કિવેતો – કર્ાનકો. 

(1) શબ્દકોશઃ લપુ્ત ર્તા શબ્દો જ કેન્િસ્ર્ાને િોવાર્ી શબ્દકોશમા ંતેમણ ે

અવધકરણ શબ્દ અને તેનો અર્થ જ આપ્યા છે. ક્યાકં વધ ુ સ્પટિતા 

માિે પ્રયોગ પણ નોંધ્યા છે. જેમકે,  

ઘોચણયોઃ પિોળો, મોિો, સાકંડા મોંનો ઘડો; ઘોચણયા જેવઃુ 

ભરાવદાર, જાડુ ં

ઘોર્ઃુ (1) ભમરડામા ં બીજા ભમરડાવાળો આંિીને કાણુ ં પાડે તે 

કાણુ ં (2) ઘાયલઃ રસનુ ં ઘોર્ુ,ં વમજાજનુ ં ઘોર્ુ ં (3) બીજાની 

વાતમા ંવચ્ચે વચ્ચે વાતો કરવી તે વાત; ‘ઘોયા ંમારવા’ં 

(2) રૂહઢપ્રયોગઃ અવાર્ુ ંપડવઃુ -ની ઉપર ભખુાળવાની જેમ તિૂી 

પડવુ ં

(3) કિવેતોઃ વાતોના વલાળા કરવાઃ ખાલી ખાલી લાબંી વાતો 

કયાથ કરવી. 

આ કોશમા ંઅપાયલેા ઘણા શબ્દો, રૂહઢપ્રયોગો કે કિવેતો આજે વપરાય 

છે. પણ તેની વપરાશમાત્રા ઘિી ગઈ છે. જ્યારે કેિલાક શબ્દો સાવ અજાણયા ર્ઈ 

ગયા છે. 

3.5.5 નિા શબ્દોનો કોશઃ 

 જેમ ભાષાવપરાશમારં્ી લપુ્ત ર્તા જતા શબ્દોનો કોશ ર્ાય, તે 

જ રીતે નવા ઉમેરાતા શબ્દોનો પણ કોશ ર્ાય છે. ગજુરાતી ભાષામા ં

અરબી-ફારસી, અંગ્રેજી શબ્દોનુ ંભરણુ ંમોિી માત્રામા ંર્યેલુ ં છે. ગજુરાતી 

શબ્દભડંોળમા ં પ્રવેશી ગયલેા અને ભળી ગયેલા અંગ્રેજી શબ્દોનો કોશ 



 55 

રચાયો છે. ‘ગજુરાતી ભાષામા ં ઈંગ્રેજી શબ્દનો ધસારો’. (આ કોશ વવશે 

વધ ુમાહિતી મળી નર્ી.) 

આ વસવાય પણ વવશેષ વવષયક્ષેત્ર સદંભ ે કોશ રચાય છે. સામાન્ય 

શબ્દકોશર્ી અલગ પડતા વર્સોરસ અને જ્ઞાનકોશ પણ રચાય છે. આવા કોશની 

માહિતી િવે પછીના એકમમા ંમેળવશો. 

3.6 સારાાંશઃ 

આ એકમમા ંતમ ેવવવવધ પ્રકારના કોશ વવશ ેમાહિતી મળેવી. તમ ે

કોશવવશ્વમા ં પ્રવેશ્યા છો. તમે જાણો છો કે જેમ ભાષાને આધારે કોશના 

એકભાષી, દ્વદ્વભાષી, વત્રભાષી, કે બહુભાષી કોશ રચાય છે. તેમ ભાષાના 

ઉદે્દશ, કાળ, અવધકરણની ગોઠવણી વગેરેને આધારે પણ કોશ રચાય છે. 

તેર્ી ત ે એકભાષી, દ્વદ્વભાષી આહદ િોઈ શકે. પણ તમેાનંા અવધકરણની 

પસદં, માવજત વગેરે અલગ િોઈ શકે.  

શબ્દનુ ંબાહ્ય સ્વરૂપ અર્ાથત ્જોડણી, અક્ષરસખં્યા આહદને કેન્િમા ં

રાખીને જોડણીકોશ, અનપુ્રાસ કોશ રચાયા છે. આ પ્રકારના કોશ મિદંશે 

એકભાષી િોય છે. તો શબ્દના આંતહરક સ્વરૂપ અર્ાથત ્ શબ્દના અર્થને 

કેન્િમા ંરાખીને પયાથય, વવરુદ્ાર્થ, શબ્દાર્થભેદ, અનેકાર્થ આહદને ધ્યાનમા ં

રાખીને પણ કોશ રચાયા છે. આ પ્રકારના કોશ વવદ્યાર્ીઓ, સર્જક આહદન ે

વધ ુઉપયોગી નીવડે છે. 

શબ્દના કાળ અને વવકાસને જોઈ શકાય તેવી વ્ર્તુ્પવિ દશાથવનાર 

કોશ વવશે પણ માહિતી મેળવી. ભાષાના ઐવતિાવસક વવકાસ, શબ્દના 

ધ્વવનપહરવતથન, અર્થપહરવતથન આહદનો અભ્યાસ કરવામા ં આવા કોશ 

ઉપયોગી નીવડે છે. 

સામાન્ય ભાષક પણ પોતાની વાતને સચોિતાર્ી રજૂ કરવા 

રૂહઢપ્રયોગ, કિવેતો પ્રયોજે છે. તેના માિે તેણ ે વશચક્ષત િોવુ ંજરૂરી નર્ી. 

પરંત ુ નાનકડો ભાષક સચોિ રજૂઆતની આ પ્રર્કુ્સત શીખ ે તે માિે 

વશક્ષણના ભાગરૂપ ેર્તા અભ્યાસમા ંઆ કોશ ઉપયોગી નીવડે છે. 
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3.7 તમારી પ્રગવત ચકાસો 

પ્રશ્નઃ 

1) બાહ્ય આકાર પર આધાહરત કોશરચના વવશે જણાવો. 

2) ગજુરાતી ભાષાના રૂહઢપ્રયોગ તર્ા કિવેતકોશનો પહરચય આપો.  

ટૂંકનોંધ લખોઃ 

1. સમધ્વનીય કોશ  

2. અંત્યાક્ષરી કોશ  

3. પયાથયવાચી કોશ  

4. શબ્દાર્થભેદ  

5. બહુઅર્ી શબ્દકોશ  

6. રૂહઢપ્રયોગ કોશ  

7. ગજુરાતી જોડણી કોશ 

8. જૂની મડૂી 
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એકમઃ 4 ગ િરાતી કોશકાયથઃ ભાગઃ 3  કોશના પ્રકારોઃ ઉદે્દશને 

આિારે (વર્સોરસ, જ્ઞાનકોશ) 
4.0 ઉદે્દશ 

4.1 પ્રસ્તાવના 

4.2 શબ્દમળૂદશથક કોશ 

4.3 ચોક્કસ ક્ષેત્ર આધાહરત કોશઃ 

4.3.1 પ્રાદેવશક વવસ્તાર આધાહરત કોશ (બોલીકોશ) 

4.3.2 પહરભાષા કોશ 

4.3.3 ખાસ પ્રકારના વ્યવસાય, કળા અને ઉદ્યોગોને લગતા કોશ 

4.3.4 સાહિત્યકોશ  

4.4 વવવશટિ વવષયક્ષેત્ર ધરાવતા કોશઃ 

4.5 વર્સોરસ 

4.6 જ્ઞાનકોશ 

4.6.1 સામાન્ય જ્ઞાનકોશ 

4.6.2 વવશેષ જ્ઞાનકોશ 

4.7 સારાશં 

4.8  તમારી પ્રગવત ચકાસો 

4.0 ઉદે્દશઃ 

આ એકમમા ંતમ ે–  

- વવવવધ પ્રકારના કોશ વવશ ેમાહિતી મેળવશો. 

- પ્રાદેવશક વવસ્તારમા ં બોલાતી બોલીઓ વવશેના કોશ વવશ ે માહિતી 

મેળવશો. 

- વવવવધ વવષયોન ે કેન્િમા ં રાખીને રચાયલેા કોશ – પાહરભાવષક કોશ 

વવશે માહિતી મેળવશો. 

- સાહિત્ય સદંભે રચાયેલા વવવવધ કોશ વવશ ેમાહિતી મેળવશો. 

- વર્સોરસ કોને કિવેાય ત ે સમજશો, ગજુરાતી ભાષામા ં રચાયેલ 

વર્સોરસ વવશે માહિતી મેળવશો. 
- જ્ઞાનકોશ વવશ ેમાહિતી મેળવશો. 
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4.1 પ્રસ્તાિનાઃ 

તમે અગાઉના એકમમા ં જોડણી કોશ, ઉચ્ચારણગત કોશ, સમધ્વનીય 

કોશ, અંત્યાક્ષરી કોશ જેવા બાહ્ય આકાર પર આધાહરત કોશ; પયાથયવાચી કોશ, 

વવરુદ્ાર્ી કોશ, શબ્દાર્થભેદ, બહુઅર્ી કોશ જેવા અર્થગત પાસા પર આધાહરત 

કોશ; રૂહઢપ્રયોગ કોશ, કિવેત કોશ, ઉછીના શબ્દોનો કોશ, ઘસાતા શબ્દોનો કોશ, 

નવા શબ્દોનો કોશ આહદ ભાષાપ્રયોગ આધાહરત કોશ વગેરે કોશપ્રકાર વવશ ે

માહિતી મેળવી.  

 કોશના અન્ય પ્રકારોમા ંશબ્દના મળૂ દશાથવતો કોશ, વવવવધ બોલીઓનો 

માન્ય ભાષા સાર્ેનો કોશ, રૂહઢપ્રયોગ – કિવેતોનો કોશ, સાહિત્યના વવવવધ 

સદંભોના કોશ, વવવશટિ વવષયોના કોશ એમ અન્ય પ્રકારના શબ્દકોશ પણ રચાઈ 

શકે છે.  

 સામાન્ય કોશમા ંશબ્દના અર્થ િોય છે. પરંત ુઅર્થર્ી શબ્દ સધુી લઈ જતો 

વર્સોરસ અલગ પ્રકારની કોશરચના છે. તો વળી, જેને અર્થ નિીં પરંત ુમાહિતી 

આપવી છે, તેવા જ્ઞાનકોશ તો જુદા જ પ્રકારના કોશ છે. આ કોશજગત અત્યતં 

વવશાળ અને રસપ્રદ છે. કોશોના આ પ્રકારને સમજીને ગજુરાતી ભાષામા ંરચાયેલા 

આ પ્રકારના કોશ વવશે માહિતી મેળવીએ. 

4.2 શબ્દમળૂદશથક કોશઃ 

 ભાષા સતત પહરવતથનશીલ છે, તેર્ી ભાષાના સ્વરૂપમા ંબદલાવ આવે છે. 

પહરણામે કાલાતંરે શબ્દનુ ં ધ્વવનસ્વરૂપ બદલાય અને વપરાશમા ં નવો શબ્દ 

પ્રચચલત ર્ાય. જેમકે,  स्त्त >  थ्र् > િાર્. કાલાતંરે  स्त्तનુ ં ધ્વવનપહરવતથન 

ર્ઈને ‘િાર્’ શબ્દ પ્રચચલત ર્યો. આ રીતે શબ્દના મળૂ શબ્દ સધુી પિોંચી 

પહરવતથનના તબક્કા દશાથવનાર શબ્દને વ્ર્તુ્પવિ કિ ે છે. વળી, બ ેભાષા વચ્ચ ે

પણ શબ્દોના આદાનપ્રદાનની પ્રહિયા ચાલતી િોય છે. બીજી ભાષામારં્ી 

લેવાયેલા ઉછીના શબ્દોના પણ ધ્વવનરૂપ કે અર્થ બદલાઈ જતા ં િોય છે. તેના 

મળૂ શબ્દ કે અર્થનો પણ અભ્યાસ ર્તો િોય છે. આમ, જ્યારે શબ્દો અન ેતેના 

મળૂ શબ્દોનો કોશ બન ે ત્યારે તે ઐવતિાવસક અભ્યાસમા ં પણ મદદરૂપ બન ે છે. 

ગજુરાતીમા ંઆવા અનેક કોશ રચાયા છે.  

 તમે વ્રજલાલ શાસ્ત્રી સપંાહદત ‘ઉત્સગથમાળા’ર્ી પહરચચત છો. તે ઉપરાતં, 

અન્ય કેિલાક કોશ રચાયા છે. શબ્દના મળૂ દશાથવનારા આ કોશોની વવશેષતા 

જોઈએઃ 
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શબ્દનાાં મળૂઃ અઘરા શબ્દના અર્થ સ દ્ધાઃ 

1968મા ં સૈયદ અબદુલા અને ખીમજી પે્રમજી દ્વારા સપંાહદત આ કોશનો 

મળૂ િતે ુ ‘સસં્કૃત વસવાયની ભાષાઓના અજ્ઞાનના કારણે’ અન્ય 

ભાષાઓના અધ્યયન-અધ્યાપનમા ંપડતી તકલફો વનવારવાનો છે. તેમા ં

તત્કાલીન શાળાઓના સાત ધોરણ સધુીના અભ્યાસિમમારં્ી પસદં કરેલા 

તર્ા વાતચીતમા ં પ્રયોજાતા અરબી – ફારસી – ઉદૂથ  શબ્દોનો સગં્રિ 

કરવામા ંઆવ્યો છે. 

ઉદૂથ  ભાષાનો પહરચય આપ્યા બાદ, અકારાહદ િમ પ્રમાણ ે અવધકરણ 

નોંધેલ છે, પરંત ુ તે દરેકના અર્થ આપેલ નર્ી. ‘શબ્દમળૂ’  દશાથવવાના 

િતેરુ્ી રચાયેલા આ કોશમા ંમળૂ શબ્દર્ી ગજુરાતી રૂપાતંર પામેલો શબ્દ 

જ્યા ંજુદો પડતો િોય અર્વા અજાણયો લાગતો િોય ત્યા ંજ અર્થ આપેલ 

છે. અવધકરણની રચના – ગજુરાતી શબ્દ – મળૂ શબ્દ – અર્થ (જરૂર લાગ ે

તો) – એ રીતે કરવામા ં આવી છે. વવદ્યાર્ીઓન ે મદદરૂપ ર્વાનો છે. 

આમ, શાળોપયોગી કોશ છે. 

ગ િરાતી શબ્દમળૂદશથક કોશ  

છોિાલાલ સેવકરામ દ્વારા ઈ.સ.1879મા ંસપંાહદત આ કોશમા ંસસં્કૃતમારં્ી 

ઉતરી આવેલા ગજુરાતી શબ્દોના મળૂ આપવાનો િતે ુ છે. તેમણે સ્રોત 

ભાષા તરીકે સસં્કૃત લીધી છે. તેની સામે તેમારં્ી ઉદ્ભવેલો ગજુરાતી શબ્દ 

આપ્યો છે. જો એકર્ી વધ ુ શબ્દ ઉદ્ભવ્યા િોય તો તે પણ આપ્યા છે. 

ગજુરાતીમા ં પ્રયોજાતા તત્સમ શબ્દો અિીં લેવાયા નર્ી. તે કોશકારની 

આયોજનશક્સત દશાથવ ેછે. 

આ કોશની વવશેષતા એ છે કે તે વર્સોરસની જેમ બ ેભાગમા ંતૈયાર ર્યો 

છે. બીજો ભાગ સચૂચપત્ર રૂપે મકૂ્યો છે. પિલેા ભાગમા ંસસં્કૃત શબ્દો 

અકારાહદ િમે આપ્યા છે. બીજા ભાગ અર્ાથત ્સચૂચપત્રમા ંકોશના બધા 

ગજુરાતી શબ્દોને અકારાહદ િમે આપીને તેની સામે સસં્કૃત શબ્દનો 

અનિુમાકં આપેલો છે 
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ગ િરાતીમાાં પ્રચણલત ફારસી શબ્દોનો સાર્થ વ્ય ત્પવિકોશ – અરબી તર્ા ત  કી 

મળૂના શબ્દો સહિત 

છોટુભાઈ રણછોડજી નાયકના ‘ગજુરાતી પર ફારસી ભાષાનો પ્રભાવ’ 

સશંોધનના ફળ રૂપે સપંાહદત આ કોશ ત્રણ ભાગમા ંપ્રકાવશત ર્યો છે. 

ભાગ 1 ઈ.સ.1972, ભાગ 2- 1974 તર્ા ભાગ 3 – 1980મા ં પ્રકાવશત 

ર્યા છે. 

આ કોશમા ંગજુરાતીમા ંપ્રચચલત અરબી-ફારસી શબ્દો લેવામા ંઆવ્યા છે. 

તેની વ્યાકરણ વવષયક માહિતી આપ્યા બાદ એ શબ્દોના ંમળૂ – અરબી, 

ફારસી કે તકુી – જે િોય તનેો વનદેશ કયો છે. ત ેશબ્દને ફારસી ચલવપમા ં

આપ્યા બાદ તેનો ઉચ્ચાર પણ આપ્યો છે. ત્યાર બાદ અવધકરણ શબ્દની 

વ્ર્તુ્પવિ અર્વા તેના મળૂ શબ્દનુ ં સ્પટિીકરણ કર્ુું છે. ત્યાર બાદ 

ફારસીમા ં પ્રચચલત અર્થ આપ્યા બાદ તે શબ્દનો ગજુરાતી ભાષામા ં

પ્રચચલત અર્થ આપ્યો છે. 

આ કોશમા ંફારસી ભાષાસાહિત્યના અભ્યાસનેુ આવશ્યક િોય ત્યા ંશબ્દને 

લગતી કેિલીક વવવશટિ માહિતી પણ આપવામા ંઆવી છે, તે નોંધપાત્ર 

બાબત છે. 

આ ઉપરાતં, જયકૃટણ ગગંાદાસ ભસત દ્વારા ઇ.સ. 1867મા ંસપંાહદત ‘શદુ્ 

શબ્દપ્રદશથન અર્વા સસં્કૃત, ફારસી, અરબી, ઇંગ્રેજી, પોટુથગીઝ વગેરે ભાષામારં્ી 

બદલાઈને ગજુરાતીમા ં વપરાતા શબ્દોઃ’, પ્રભાકર રામચિં દ્વારા ઈ.સ. 1880મા ં

સપંાહદત ‘અપભ્રટિ શબ્દપ્રકાશ અર્વા સસં્કૃત, ફારસી, અરબી ઇત્યાહદ ભાષાના 

મળૂ શબ્દનુ ં રૂપ બદલાઈને ગજુરાતીમા ં વપરાતા શબ્દોનો કોશ’ તર્ા 

એમ.બી.બલસારે દ્વારા ઈ.સ.1981મા ં સપંાહદત ‘ઇહિમોલોજજકલ ગજુરાતી ઇંચ્ગ્લશ 

હડક્ષનરી’ પણ અન્ય નોંધપાત્ર કોશ છે. 

વવવવધ શબ્દમળૂદશથક કોશ જોતા ં ખ્યાલ આવે છે કે સસં્કૃત, અપભ્રશંમા ં

ગજુરાતી શબ્દોના મળૂ ઉપરાતં ગજુરાતી શબ્દભડંોળમા ંભળી ગયેલા ઉદૂથ , અરબી, 

ફારસી, અંગ્રેજી, પોટુથગીઝ – વગેરે જેવી ભાષાના શબ્દોના મળૂ અન ે તેનો 

ગજુરાતીમા ં પ્રચચલત અર્થ – એમ અનેકભાષી મળૂદશથક કાયથર્ી ગજુરાતી 

કોશસાહિત્ય સમદૃ્ છે. 
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4.3 ચોક્કસ કે્ષિ આિાહરત કોશઃ 

 કોશકાર કોશરચના કરતી વખત ેકોશનો ઉદે્દશ વનવિત કરે છે. આ સમય ે

તે તેના અવધકરણનુ ં ક્ષતે્ર પણ નક્કી કરે છે સામાન્ય કોશમા ંભાષાના સામાન્ય 

શબ્દભડંોળના શબ્દો િોય છે. પણ કોશકાર કોઈ એક ચોક્કસ ક્ષેત્ર પસદં કરીને 

માત્ર તે ક્ષેત્રને જ ધ્યાનમા ંરાખીને પણ કોશ તૈયાર કરતો િોય છે. આવા કોશમા ં

બોલીકોશ, પહરભાષાકોશ, વવવશટિ કળા-ઉદ્યોગ કોશ કે સાહિત્યકોશનો સમાવેશ કરી 

શકાય. આવા કોશ વવશે કેિલીક માહિતી મેળવીએ. 

4.3.1 પ્રાદેવશક વિસ્તાર આિાહરત કોશ (બોલીકોશ) 

માન્ય ભાષાનો કોશ તૈયાર કરવો અન ે બોલીનો કોશ તૈયાર કરવો બ ે

ચભન્ન બાબત છે. બોલીનો કોશ કરવા માિે ક્ષેત્રકાયથ, સશંોધનકાયથ આવશ્યક બની 

રિ ેછે. માન્ય ભાષાની જ બોલી િોવા છતા ંતેનુ ંઅલગ પડતુ ંશબ્દભડંોળ એ તેની 

વવશેષતા િોય છે. ઘણી વખત માન્ય ભાષા કરતા ંબોલીમા ંશબ્દોના ચલિંગ આહદની 

વ્યાકરણી માહિતીમા ંપણ તફાવત િોય છે. જુદી રીતે પ્રયોગ ર્તો િોય કે માન્ય 

ભાષા કરતા ં જુદા અર્થમા ંએ શબ્દ પ્રયોજાતો િોય એવુ ંપણ બને. જેમ દ્વદ્વભાષી 

કોશમા ં કોશકારને બને્ન ભાષાનુ ં યોગ્ય જ્ઞાન િોવુ ં જરૂરી છે, તેમ બોલીકોશના 

કોશકારને પણ માન્યભાષા તર્ા બોલીનુ ંયોગ્ય જ્ઞાન િોવુ ંજરૂરી છે.  

ભાષાસશંોધનના એકમમા ંઆપણે જોર્ુ ં િત ુ ં કે ઘણા ગજુરાતી વવદ્વાનોએ 

બોલીગત સશંોધન કાયથ કર્ુું છે. તેમના આ સશંોધન કાયથ સારે્ તેમના બોલીકોશ 

પણ જોડાયેલા છે.  આપણે એ વવગતો પર એક નજર નાખંીએ. 

પ્રબોધ પહંડતે તેમના ‘ચરોતર દશથન’ (1954)મા ંચરોતરી બોલીની ચચાથ 

કરી છે, તેમા ંતેમણે ચરોતરી બોલીના શબ્દોનો કોશ આપ્યો છે. તો ગજેન્િ વ્યાસ ે

કર્ુું. તેમા ં તેમણ ેવાધેર બોલીના 1966મા ં સશંોધન કાયથ સદંભ ેલગભગ 1600 

જેિલા શબ્દોનો કોશ આપ્યો છે. શાવંતભાઈ આચાયથનુ ંબોલીકોશમા ં વવશેષ પ્રદાન 

છે. તેમણે આહદવાસી ભાષાઓના કોશકાયથ સદંભે ડો.શાવંતલાલ આચાયથનુ ંમિત્ત્વનુ ં

પ્રદાન છે. તેમના દ્વારા સશંોવધત કોશકાયથ જોઈએ તો, કચ્છી શબ્દાવચલ (૧૯૬૫), 

ભીલી ગજુરાતી શબ્દાવચલ (૧૯૬૫), ચોધરીઓ અને ચોધરી શબ્દાવચલ (૧૯૬૯), 

ભીલી ગજુરાતી શબ્દકોશ (૨૦૦૬) દ્વારા તેમણે ગજુરાતી કોશકાયથને સમદૃ્ કર્ુું છે. 

તો દલપત ચૌિાણ દ્વારા તયૈાર કરાયેલ કોશ ‘તળની બોલી'મા ંઉિર ગજુરાતના 

દોતોર પરગણાના દચલત – પછાતોના શબ્દોનુ ંસકંલન છે. આ ઉપરાતં, પરભદુાસ 
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રણછોડજી દ્વારા કચ્છી શબ્દાવચલનુ ં 1886મા ં તર્ા પ્રતાપરાય ગપાળજી વત્રવેદી 

દ્વારા  કચ્છી ધાતકુોશનુ ં 1975મા ં સપંાદન કરવામા ં આવ્ર્ુ ં છે.  આવા એક 

બોલીકોશ વવશે માહિતી મેળવીએ. 

ચોિરી અને ચોિરી શબ્દાિણલઃ 

ગજુરાત વવદ્યાપીઠ દ્વારા ઇ.સ.1969મા ંપ્રકાવશત અને શાવંતભાઈ આચાયથ 

સપંાહદત ‘ચોધરી અને ચોધરી શબ્દાવચલ’ સચચત્ર દ્વદ્વભાષી બોલીકોશ છે. 

આ કોશમા ં 2755 અવધકરણ અપાયા ં છે. કોશના આરંભ ે ચોધરી 

આહદવાસીનો ટૂંકમા ં પહરચય આપીને શબ્દાવચલમા ં ચોધરી જીવન કેવી 

રીતે પ્રવતચબિંચબત ર્ાય છે, તે બાબત રસપ્રદ રીતે નોંધી છે. ત્યાર બાદ 

માન્ય ભાષાની તલુનાએ ચોધરી બોલીના ધ્વવનઓના ઉચ્ચારણ વણથવ્યા 

છે. 

અકારાહદ િમે આપેલા અવધકરણ સાર્ ે વ્યાકરણી માહિતી આપ્યા બાદ 

પિલેા ગજુરાતી ભાષામા ં ત્યારબાદ અંગ્રેજી ભાષામા ં અર્થ આપેલ છે. 

ઉદાિરણ જોઈએ તો- 

અર઼વાણ સ્ત્રી. કન્યા સાસરે જાય  ત્યારે તેની સાર્ ેજતી સખી A 

bride made 

ઊન્દો પ.ુ. ખતેીનુ ંએક સાધન, સમાર A soil leveller (રેખાચચત્ર 

સહિત) 

આમ, લગભગ સવાસો પાનામા ં ચોધરી જીવનન ે પ્રવતચબિંચબત કરતો 

લગભગ 2755 અવધકરણ ધરાવતો સચચત્ર દ્વદ્વભાષી કોશ છે. 

4.3.2 પહરભાષા કોશઃ 

 કોઈ પણ શાસ્ત્રની કે વવશેષ ક્ષેત્રની સાકેંવતક સજં્ઞાઓન ેપહરભાષા કિવેાય 

છે. જેમકે, ‘પ્રકાશસશં્લેષણ’. આ ‘વનસ્પવતશાસ્ત્ર’ની પહરભાષા છે. ચોક્કસ ક્ષતે્રમા ં

કામ કરનાર વ્યક્સત અર્વા વવદ્યાર્ીન ેઆ પહરભાષાઓ જાણવી અવનવાયથ િોય છે. 

તેર્ી, વવશેષ કરીને વવદ્યાર્ીને ધ્યાનમા ં રાખીને, આવા પ્રકારના કોશરચના 

ઉપયોગી બની રિતેી િોય છે. આવા કોશ એકભાષી, દ્વદ્વભાષી, વત્રભાષી િોઈ શકે 

છે. શબ્દના અર્થ સદંભે એક નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે શાસ્ત્ર નવા િોય, તેમની 
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અંગ્રેજી પહરભાષા નવી િોય, કેિલાક શબ્દોના ગજુરાતી પયાથય મળે પણ અનેક 

શબ્દોના ગજુરાતી પયાથય ન મળે, ત્યારે કોશકારે નવા પયાથય રચવા પડે છે. એમા ં

સસં્કૃત શબ્દો અને તેની સમાસરચનાનો પ્રયોગ વવશેષ ર્યો છે, તે નોંધપાત્ર 

બાબત છે. પરંત,ુ આ પ્રકારના કોશ રચાવાર્ી વવદ્યાર્ી કક્ષાએ જ ગજુરાતી 

પહરભાષાર્ી પહરચચત િોવાર્ી પહરભાષાના ઉપયોગમા ંએકવાક્યતા વધ ેછે. 

મળેલા સદંભથ અનસુાર ભારતીય ભાષામા ં વવજ્ઞાનના સબંધંમા ં વૈજ્ઞાવનક 

પહરભાષાના ક્ષેત્રમા ં ગજુરાતી ભાષામા ં વડોદરામા ં ઇ.સ.188મા ં ડો.િી.કે.ગજ્જરે 

સૌર્ી પિલેો વ્યવક્સ્ર્ત પ્રયાસ કયો િતો. ત્યાર બાદ આવા અનેક કોશ રચાયા. 

પાહરભાવષક કોશ વવશે માહિતી મેળવીએઃ 

પાહરભાવષક શબ્દકોશઃ 

પ્રાપ્ય કોશ અનસુાર પાહરભાવષક કોશમા ંપ્રર્મ કોશ એિલે ઈ.સ. 1930મા ં

ગજુરાત વનાથક્યલુર સોસાયિી દ્વારા પ્રકાવશત, વવશ્વનાર્ મગનલાલ ભટ્ટ 

દ્વારા સપંાહદત ‘પાહરભાવષક કોશઃ પવૂાથધથ - ઉિરાધથ’. દ્વદ્વભાષી એવા આ 

કોશમા ંસ્રોત ભાષા અંગ્રેજીમા ંઅવધકરણ આપીને લક્ષ્ય ભાષા ગજુરાતમા ં

તેના અર્થ આપ્યા છે. જરૂર િોય ત્યા ંકૌંસમા ંજે શાસ્ત્ર કે વવષયને લગતો 

અર્થ િોય તે ઈિાચલક અક્ષરમા ંજણાવ્ર્ુ ં છે. શબ્દપ્રયોગની વધ ુસ્પટિતા 

માિે ગજુરાતી પસુ્તકોમારં્ી આધારભતૂ અવતરણ પણ આપ્યા ંછે. લેખકે 

અિીં ઐવતિાવસક દૃષ્ટિએ પયાથય આપ્યા છે. કેિલીક વખત જે લખેકોના 

પ્રયોગમારં્ી પયાથય તારવ્યા િોય, તેમારં્ી એક કરતા ં વધ ુ લખેકના 

પયાથય યોગ્ય લાગ્યા િોય તો ત ેલીધા છે. કોશકારે પિલેા ંઅવધકરણની 

યાદી આપી છે ત્યાર બાદ તેમને અવધકરણ તરીકે પ્રયોજી પયાથય, 

અવતરણ આહદ વવગતો આપી છે. એિલેકે આ કોશને બે ભાગમા ં

વિેંચવામા ંઆવ્યો છે. પહરભાષાના વવષય સદંભે લેખક નોંધે છે કે ‘આ 

કોશમા ં ભૌવતક વવજ્ઞાનના શબ્દો છોડી દીધા છે. ને મોિે ભાગે હફલસફૂી 

જેવા ં અમતૂથ વવજ્ઞાનો તર્ા સમાજવવષયને લગતા ં મતૂથ વવજ્ઞાનોની જ 

પહરભાષાનો આમા ંસમાવેશ કયો છે.’ 

ત્યાર બાદ, ઈ.સ.1968મા ં રઘવુીર ચૌધરી દ્વારા આ કોશની સવંવધિત 

આવવૃિનુ ં સપંાદન ર્ર્ુ,ં જે ગજુરાત વવદ્યાસભા દ્વારા પ્રકાવશત કરવામા ં

આવી. 
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પાહરભાવષક કોશરચનામાાં સાંસ્ર્ાઓન ાં પ્રદાનઃ 

 વવદ્યાર્ીઓ માતભૃાષામા ં વશક્ષણ મેળવી શકે અર્વા અંગ્રેજી માધ્યમમા ં

અભ્યાસ કરે તો યોગ્ય સમજણ મેળવી શકે તે માિે વવવવધ વવષયોમા ં શાસ્ત્રીય 

શબ્દોને સમજી શકે તે મિત્ત્વનુ ંિોય છે. આ િતેરુ્ી વવવવધ સસં્ર્ાઓ વવદ્યાર્ીઓને 

લક્ષ્યમા ં રાખીન ે પાહરભાવષક કોશ તૈયાર કયાથ છે. વળી, વિીવિમા ં પણ 

એકવાક્યતા જળવાય તે િતેરુ્ી સરકાર દ્વારા પણ વવવવધ કોશ પ્રકાવશત કરવામા ં

આવ્યા છે. સરકારી તેમજ વવવવધ શકૈ્ષચણક સસં્ર્ાઓ, પ્રકાશનો દ્વારા પ્રકાવશત 

કેિલાક કોશ નીચે મજુબ છે. 

ગ િરાત ય વનિવસિિીઃ વવદ્યાર્ીઓન ેઆ પ્રકાના કોશ ઉપયોગી નીવડતા િોવાર્ી 

ગજુરાત ર્વુનવવસિિી દ્વારા ઈ.સ.1958ર્ી માડંીને લગભગ 1980 સધુીમા ં વવવવધ 

વવષયના પાહરભાવષક કોશ પ્રકાવશત કરવામા ંઆવ્યા છે, જેના વવષયો નીચે મજુબ 

છેઃ 

અર્થશાસ્ત્ર, આર્વુવિજ્ઞાન, ખગોળશાસ્ત્ર, ગચણત, ગ્રરં્ાલય, નાિયવવદ્યા, 

પદાર્થવવજ્ઞાન, પ્રાચીન સસં્કૃવત અન ઇવતિાસ અને પરુાતત્ત્વની પહરભાષા, 

પ્રાણીવવજ્ઞાન, ભગૂોળ, ભસૂ્તરશાસ્ત્ર, ભૌવતકશાસ્ત્ર, મનોવવજ્ઞાન અન ે

તત્ત્વજ્ઞાન, તકથ વવજ્ઞાન, ધમથતત્ત્વજ્ઞાન, રસાયણશાસ્ત્ર, રાજ્યશાસ્ત્ર, 

નાગહરક શાસ્ત્ર, વિૃવવવેચન, વનસ્પવતશાસ્ત્ર, વીમાવવજ્ઞાન, વશક્ષણ, 

સમાજશાસ્ત્ર, સામાન્ય અને પ્રાકૃવતક ભસૂ્તરશાસ્ત્ર, સાહિત્ય અને 

ભાષાવવજ્ઞાન, યાવંત્રક ઇજનરેી અને  જલશાસ્ત્ર તર્ા જલયતં્રની પહરભાષા 

વવદ્યાર્ીઓની કક્ષાન ે ધ્યાનમા ં રાખીન ે પદવી કક્ષાના પાહરભાવષક કોશ પણ 

પ્રકાવશત કરવામા ંઆવ્યા છેઃ 

ઉચ્ચ ગચણત, અર્થશાસ્ત્ર, કાયદાશાસ્ત્ર, ગચણતશાસ્ત્ર, ગિૃવવજ્ઞાન, પ્રાચીન 

સસં્કૃવત અને ઇવતિાસ અને પરુાવશેષ વવદ્યાની પહરભાષા, ફામથસી, 

રસાયણશાસ્ત્ર, વાચણજ્ય, સમાજશાસ્ત્ર,  

ગિૂરાત વિદ્યાપીઠઃ ગજુરાત ર્વુનવવસિિીની જેમ ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ દ્વારા 

વવદ્યાર્ીઓન ેધ્યાનમા ંરાખીને વવવવધ કોશ તૈયાર કરવામા ંઆવ્યા છે. 
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અર્થશાસ્ત્ર (1948) વવજ્ઞાન (પદાર્થવવજ્ઞાન અન રસાયણ) (1955); વનસ્પવતશાસ્ત્ર 

(1957), સાહિત્ય (1967) ગચણત (1971) 

સરદાર પિેલ ય વનિવસિિી: વશક્ષણદશથન પહરભાષાકોશ (1978) 

ગ્રાંર્વનમાથણ બોડથ ઃ કેન્િ સરકાર અનદુાવનત આ પ્રકાશન સસં્ર્ાનો મખુ્ય િતે ુ

ર્વુનવવસિિી કક્ષાએ ચાલતા વવવવધ કક્ષાના વવવવધ વવદ્યાશાખાના અભ્યાસિમોને 

અનરુૂપ સદંભથગ્રરં્ો તૈયાર કરવાનો છે. આ બોડથ દ્વારા પણ વવવવધ પાહરભાવષક 

કોશ પ્રકાવશત ર્યા છે, જેમાના કેિલાક નીચે મજુબ છે. 

આધવુનક રાજ્યશાસ્ત્ર (1974), વત્રભાષી પ્રાવૈવધક પાહરભાવષક શબ્દસગં્રિ 

(1977), મનોવવજ્ઞાનની પહરભાષા અને વવભાવના (1981), તાવંત્રક (ઈજનેરી 

વવદ્યાશાખા) પાહરભાવષક લઘકુોશ (1983) 

ગ િરાત સરકારઃ ગજુરાત સરકાર અને તેના વવવવધ વવભાગો દ્વારા પણ વિીવિી 

કાયથવાિી સદંભે વવવવધ કોશ તૈયાર કરવામા ંઆવ્યા છે. જેમકે, 

કાયદા વવભાગ દ્વારા કાયદાના પાહરભાવષક શબ્દોનો કોશ (અંગ્રેજી-હિન્દી-ગજુરાતી) 

(1965);  

ભાષાવનયામકની કચેરી દ્વારા વિીવિી શબ્દકોશ (અંગ્રેજી – ગજુરાતી) (1965); 

બિૃદ વિીવિી કોશ (અંગ્રેજી-ગજુરાતી) (1989) 

ગ િરાતી સાહિત્ય પહરષદઃ  

ગજુરાતી સાહિત્ય પહરષદ દ્વારા ઇ.સ. 1986મા ં ‘આધવુનક સાહિત્યસજં્ઞા કોશ’ 

પ્રકાવશત કરવામા ં આવ્યો. અને ઇ.સ.1988મા ં ‘વવવશટિ સાહિત્ય સજં્ઞા કોશ’ 

પ્રકાવશત કરવામા ંઆવ્યો. આ બ ે કોશ સાહિત્યના સદંભે િોવાર્ી ટૂંકમા ંમાહિતી 

મેળવીએ. 

આધ વનક સાહિત્યસાંજ્ઞા કોશઃ  

ઈ.સ. 1986મા ંચન્િકાન્ત િોપીવાળા, પરેશ નાયક અને િષથવદન વત્રવેદી 

દ્વારા સપંાહદત અને ગજુરાતી સાહિત્ય પહરષદ દ્વારા પ્રકાવશત દ્વદ્વભાષી 

‘આધવુનક સાહિત્યસજં્ઞા કોશ’ સાહિત્યના વવદ્યાર્ી, વવવેચક અને અભ્યાસનેુ 

ઉપયોગી ર્ાય ત ેરીતે તૈયાર કરવામા ંઆવ્યો છે. ગ્રરં્ના પ્રારંભે 
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જણાવવામા ંઆવ્ર્ુ ંછે કે આ કોશનુ ંધ્યેય સશંોધન – વવવેચનમારં્ી 

પયાથયની વનવિતતા સારે્ વણથનાત્મક ઓજારો પરૂા ંપાડવાનુ ંછે.  

અંગ્રેજી સ્રોતભાષા અને ગજુરાતી લક્ષ્યભાષા ધરાવતા આ દ્વદ્વભાષી કોશમા ં

લગભગ 1000ર્ી વધ ુઅવધકરણો લેવામા ંઆવ્યા ં છે. અંગ્રેજી અકારાહદ 

િમે તૈયાર કરવામા ંઆવેલા આ કોશમા ંઅંગ્રેજી સાહિત્યસજં્ઞાના ગજુરાતી 

પયાથય, સજં્ઞાની સમજૂતી, અને શક્ય િોય ત્યા ંઉદાિરણ પણ આપવામા ં

આવ્યા ં છે. આ કોશમા ં ગ્રીક વાક્ગ્મતાશાસ્ત્રર્ી માડંીને વનરૂપણ વવજ્ઞાન, 

પાઠભાષા વવજ્ઞાન વગેરે જેવી સજં્ઞાઓનો સમાવેશ કરવામા ંઆવ્યો છે. 

કોશમા ંઉ્લખે પામલેા ંપરદેશી વવશેષ નામોની ઉચ્ચારસચૂચ પણ સામલે 

કરેલી છે. તે આ કોશની નોંધપાત્ર બાબત છે. કારણકે કોઈ એક જ નામ 

જેમકે, યાકોબ્સન, જેકબ્સન ... એમ જુદી જુદી રીતે લખાય છે ત્યારે ઘણી 

વાર એ એક જ વ્યક્સત છે કે અલગ તે નર્ી સમજાતુ.ં પહરણામે સદંભથની 

સહંદગ્ધતા વધે છે. આ પ્રકારની કોશસામગ્રી વવદ્યાર્ી કે વવવચેકન ે

સ્પટિતા પરૂી પાડે છે. 

કોશને અંતે સમગ્ર સાહિત્યસજં્ઞાઓની સચંક્ષપ્ત અર્થસચૂચ અંગ્રજેી-ગજુરાતી 

તર્ા ગજુરાતી-અંગ્રેજી એમ બન્ન ેરીતે આપવામા ંઆવી છે. જેર્ી વવદ્યાર્ી 

કે વવવેચક પાસે કોઈ એક ભાષાની સજં્ઞા િોય તો તે અન્ય ભાષાની સજં્ઞા 

મેળવી શકે.  

આમ, સાહિત્યવવવેચન સદંભે વવવવધ સજં્ઞાઓર્ી વવદ્યાર્ી, અભ્યાસ ુ કે 

વવવેચકને ઉપયોગી નીવડે તેવી નાની નાની બાબતોનુ ંધ્યાન રાખીને આ 

કોશ તૈયાર કરવામા ંઆવ્યો છે, તેર્ી સાહિત્યકોશમા ંતે નોંધપાત્ર સ્ર્ાન 

ધરાવે છે. 

વિવશટિ સાહિત્યસાંજ્ઞા કોશઃ 

ગજુરાતી સાહિત્ય પહરષદ દ્વારા પ્રકાવશત અને ચન્િકાન્ત િોપીવાળા દ્વારા 

સપંાહદત ‘વવવશટિ સાહિત્યસજં્ઞા કોશ’ કોશ વવદ્યાર્ી, વવવેચક અને અભ્યાસ ુ

માિે ઉપયોગી છે. પહરષદ દ્વારા જ ચિંકાન્ત િોપીવાળાના વડપણ િઠેળ 

‘આધવુનક સાહિત્યસજં્ઞા કોશ’મા ં 1000ર્ી વધ ુ સજં્ઞાઓ અવધકરણ તરીકે 

સમાવવામા ં આવી િતી. પરંત ુ ત્યાર બાદ વવવેચનના જે આધવુનક 

સપં્રદાયોની સજં્ઞા તેમા ં આવરી શકાઈ નિોતી, ત ે આ દ્વદ્વભાષી કોશ 

‘વવવશટિ સાહિત્યસજં્ઞા કોશ’મા ંઆવરી લવેાઈ છે. 
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સાહિત્યવવવેચનના નતૂન સપં્રદાયો અનઆુધવુનક, અનસુરંચનાવાદી, 

વવવનમથવતવાદી આહદની સજં્ઞાઓ આ કોશમા ંઆવરી લવેાઈ છે.  આ બધી 

એકંદરે વવકવસત અન ે વવવશટિ સજં્ઞાઓ છે. તરે્ી આ કોશને ‘વવવશટિ 

સાહિત્યસજં્ઞા કોશ’નુ ંનામાચભધાન કરેલ છે. 

િતેનેુ ધ્યાનમા ં રાખીને જોઈએ તો આ કોશ ‘આધવુનક સાહિત્યસજં્ઞા 

કોશ’ની પવૂતિ સમાન જ છે. પરંત,ુ તેની સામગ્રીને કારણે તે સ્વતતં્ર કોશ 

બની રિ ેછે. 

સયાજીશાસન કલ્પતર ઃ 

બહુભાષી કોશમા ંજેની વવગતે નોંધ લેવામા ંઆવી છે તે ‘સયાજીશાસન 

ક્પતરુ’ કોશ આઠ ભાષા ધરાવતો, કાયદાનો પાહરભાવષક કોશ છે. 

આ વસવાય પણ અન્ય ઘણા પાહરભાવષક કોશ રચાયા છે.  

4.3.3 ખાસ પ્રકારના વ્યિસાય, કળા અને ઉદ્યોગોને લગતા કોશઃ 

 જેમ વવવવધ વવષય સદંભ ે શાસ્ત્રીય પહરભાષાના કોશ રચાયા છે. તેમ 

ચોક્કસ પ્રકારના વ્યવસાય, કળા કે ઉદ્યોગોમા ં તેમની પહરભાષા જેવી આગવી 

શબ્દાવચલ પ્રયોજાતી િોય છે.  આવી વવવશટિ શબ્દાવચલના પણ કોશ રચાય છે. 

આવા કોશ પ્રમાણમા ંઓછા રચાય છે. આવા કોશ વવશે માહિતી મેળવીએઃ 

િેપાર કોશ ઇઆને િેપારમાાં આિતી ક લલે િસત ઓનાાં નાાંમનો ઇંગરેજી 

અખશરને અન કરમે આપેલો િીગતિાર ખોલાસો (િેપાર કોશ ઓર એ ગ્લોસરી 

ઓફ આહિિકલ્સ ઑફ કૉમસથ) 

ઈ.સ.1872મા ંજામે જમશેદ દ્વારા સપંાહદત આ દ્વદ્વભાષી કોશમા ંશીષથકમા ં

જણાવ્ર્ુ ં છે તેમ અંગ્રજેી અકારાહદ િમે અવધકરણ અપાયા ં છે. શીષથકમા ં

વવષય પણ સ્પટિ કરેલો છે. તદાનસુાર ખરીદ – વેચાણની અનેક વસ્તઓુ 

અવધકરણ રૂપે લેવામા ં આવી છે. અંગ્રજેી શબ્દ, તેનુ ં ઉચ્ચારણ અને 

ગજુરાતી અર્થ આપવામા ં આવ્યા છે. કોશને અંતે ‘વધારો’ વવભાગમા ં

ગજુરાતી – અંગ્રજેી કોશમા ં વ્યાપારમા ંઅને સામાન્ય જીવનમા ંવારંવાર 

ઉપયોગમા ં આવતી વસ્તઓુને અવધકરણ રૂપે લીધેલ છે. અિીં તેમણ ે

ગજુરાતી શબ્દોનો અંગ્રજેી ચલવપમા ં ઉચ્ચાર, અંગ્રેજી ભાષામા ં અર્થ અને 
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અંગ્રેજી ભાષઆના અર્થનો ઉચ્ચાર પણ આપવામા ં આવ્યો છે, ત ે આ 

કોશની નોંધપાત્ર બાબત છે. 

િિાણની પહરભાષાઃ 

ગજુરાત વનાથક્યલુર સોસાયિી દ્વારા ઇ.સ.1935મા ં પ્રકાવશત િહરલાલ 

રંગીલદાસ માકંડ સપંાહદત આ સચચત્ર કોશમા ં વિાણ સાર્ ે જોડાયેલી 

વવવશટિ પહરભાષાઓ લેવામા ં આવી છે. આ કોશમા તેમણ ે વિાણના 

વવવવધ ભાગો અનસુાર શબ્દજૂર્ તારવ્યા છે. ત્યાર બાદ એ ભાગ અનસુાર 

વગીકૃત કરેલા શબ્દોને અકારાહદ િમે આપ્યા છે. કોશકારના જણાવ્યા 

અનસુાર પરસ્પરના અનસુધંાને અર્થબોધ વધારે સરળ બને એ િતેરુ્ી આ 

પ્રમાણે વગીકરણ કર્ુું છે. આ કોશા ં તાવમલ, બગંાળી, હિન્દી, સસં્કૃત, 

ફારસી અને અરબી ભાષાના વિાણવિાને લગતા શબ્દોનો પણ સમાવેશ 

કરવામા ંઆવ્યો છે. એિલુ ં જ નિીં, પહરવશટિમા ં કચ્છ- માડંવી, દ્વારકા, 

વેરાવળ, જાફરાબાદ, વલસાડ વગેરે દહરયાકાઠેં પ્રયોજાતા વિાણવિાલક્ષી 

શબ્દો આપવામા ંઆવ્યા છે. 

આ ગ્રરં્મા ંજુદી જુદી જાતના ંવિાણોની માહિતી પણ આપવામા ંઆવી છે. 

લગભગ 18 જેિલા ંચચત્રો આપવામા ંઆવ્યા ંછે. આ કોશની પ્રસ્તાવનામા ં

જણાવવામા ંઆવ્ર્ુ ંછે તેમ ભારતીય ભાષઆઓમા ંઆ પ્રકારનો આ પ્રર્મ 

જ ગ્રરં્ છે. 

 આમ, કોશ સદંભે આ વવષય પોતે જ નોંધપાત્ર બાબત છે. 

4.3.4 સાહિત્યકોશ  

 ‘સાહિત્યકોશ’ વવવવધ પ્રકારના િોઈ શકે. સાહિત્યકૃવત, સાહિત્યકાર, 

સાહિત્યસ્વરૂપ વગેરે જેવી કોઈ પણ બાબતને આધારે ‘સાહિત્યકોશ’ રચાઈ શકે. 

ગજુરાતી ભાષામા ંઆવા અનેક કોશ રચાયા છે.  

 ગજુરાતી ભાષામા ંસર્જકોને કેન્િમા ંરાખીને વવવવધ કોશ રચાયા છે. તેમા ં 

વોરા કલાવતી પાસેર્ી ઈ.સ.1959મા ં ‘ગજુરાતના સાહિત્યસર્જકો’ કોશ મળયો છે. 

તો ઇ.સ.1960મા ં શેઠ નગીનભાઈ મછંુરામ પાસેર્ી ‘જૈન ગરુ્જર સાહિત્યરત્નો – 

ભાગ-1 અને 2’ મળયો છે. કુલીન વોરાએ વવશેષ રીતે નારી સર્જકોને ધ્યાનમા ં

રાખીને ‘આપણા સ્ત્રીકવવઓ’નુ ં કોશરૂપે સપંાદન કર્ુું છે. તો ગલુાબદાસ બ્રોકરે 
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ઈ.સ.1964મા ં‘ગજુરાતના સાહિત્યસર્જકો’નો સચચત્ર કોશ આપ્યો છે. ઈ.સ.1998મા ં

હકરીિ શસુલએ િયાત સર્જકોની માહિતી એકવત્રત કરીને ‘ગજુરાતી સાહિત્યકાર 

પહરચય કોશ’ આપ્યો છે. 

 સાહિત્યસ્વરૂપની દૃષ્ટિએ 1990મા ં ચન્િકાન્ત િોપીવાળા તર્ા રમેશ ર. 

દવે પાસેર્ી ‘ગજુરાતી ટૂંકીવાતાથકોશ’ મળયો છે.  

કૃવતની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો અનેક વવદ્વાનોએ મધ્યકાલીન કૃવતઓનો 

સશંોધનાત્મક અભ્યાસ કરીને સપંાદન કર્ુું છે. આ કૃવતઓને યોગ્ય રીતે આસ્વાદી 

શકાય તે માિે કૃવતના સપંાદન સારે્ જ નાના-મોિા કૃવતકોશ પણ આપ્યા છે. 

જેમકે, ઈ.સ. 1927મા ં કેશવલાલ િ. ધ્રવેુ કરેલ ‘િહરિન્િાખ્યાન’ના સપંાદનમા ં

લગભગ 275 શબ્દનો કોશ આપ્યો છે. તો ઇ.સ.1977મા ં ઉમાશકંર જોશીએ 

‘અખાના છપ્પા’નુ ં સપંાદન કર્ુું છે, તેની સારે્ લગભગ 4500 શબ્દોનો કોશ 

આપ્યો છે. વશવલાલ જેસલપરુાએ 1988મા ં‘અખાની કાવ્યકૃવત’ઓનુ ંસપંાદન કર્ુું 

છે. તેની સાર્ે લગભગ 1500 શબ્દોનો કોશ આપ્યો છે. જયતં કોઠારીએ આવા 

કૃવતકોશોની સામગ્રીને આધારે જ ‘મધ્યકાલીન શબ્દકોશ’ આપ્યો છે. સસ્ત ુ ં

સાહિત્યવધથક કાયાથલય, અમદાવાદ દ્વારા ઇ.સ. 1957મા ં ‘રામચહરત માનસકોશ 

(અઘરા શબ્દોનો અર્થ)’  તર્ા સસ્ત ુ ં સાહિત્વધથક  કાયાથલય, મુબંઈ દ્વારા 

ઇ.સ.1964મા ંઆત્માનદંચગહર દ્વારા સપંાહદત ‘વેદાતંકોશ’ પ્રકાવશત કરવામા ંઆવ્યો 

છે.  

સર્જકોને કેન્િમા ં રાખીને સશંોધનાત્મક કોશકાયથ ર્ર્ુ ં છે. તેમા ં

ઈ.સ.1969મા ંરવતલાલ દવ ેપાસેર્ી ‘નરવસિંિ મિતેાનો શબ્દકોશ’ મળે છે. 

લોકસાહિત્ય સદંભે વવવવધ પ્રકારના કોશ મળયા છે. લોકસાહિત્યમા ં

પ્રયોજાયલેા શબ્દોનો કોશ તૈયાર ર્યો છે. ઈ.સ. 1978મા ં જેઠાલાલ તર્ા 

મગંળાગૌરી વત્રવેદી પાસરે્ી લોકસાહિત્યમા ંપ્રયોજાયેલા શબ્દોના અર્થ અન ેતેના 

પ્રયોગના મળૂ ઉ્લેખનો વનદેશ સારે્ ‘લોકસાહિત્ય શબ્દકોશ’ મળયો છે. 

તો લોકસાહિત્યની પદ, દેશી કે લોકગીત પદ્યકૃવતઓ સદંભે તેમની પ્રર્મ 

પકં્સતને આધારે સચૂચ તૈયાર ર્ઈ છે. ગજુરાતી સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા વવવવધ 

સચૂચકોશ પ્રકાવશત ર્યા છે. તેમા ં હકરીિ શસુલ પાસેર્ી ‘લોકગીત સચૂચ’ તો 

વનરંજના વોરા પાસેર્ી ‘પદસચૂચ’, ‘દેશી સચૂચ’,  ‘ભજન સચૂચ’ મળયા છે.  

જેઠાલાલ તર્ા મગંળાગૌરી વત્રવેદીએ 1985મા ં ‘સતંસાહિત્ય શબ્દકોશ’ 

આપ્યો છે. આ કોશમા ંસતંસાહિત્યમા ંપ્રયોજાયેલા શબ્દોના અર્થ આપવામા ંઆવ્યા 
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છે. આ પ્રયોગના મળૂ ઉ્લેખનો વનદેશ કરવામા ંઆવ્યો છે, જે અભ્યાસનેુ પણ 

મદદરૂપ નીવડે તેમ છે. 

ગ િરાતી સાહિત્યકોશઃ 

ગજુરાતી સાહિત્ય પહરષદ દ્વારા ગજુરાતી સાહિત્યનો ટૂંકમા ંપણ તરત જ 

પહરચય મળી શકે તવેો સાહિત્યકોશ તૈયાર કરવામા ંઆવ્યો છે. આ કોશ 

ત્રણ ખડંમા ં વવભાજજત છે. જયતં કોઠારી તર્ા જયતં ગાડીત દ્વારા 

સપંાહદત પ્રર્મ ખડંમા ં(1989) મધ્યકાલીન કૃવતઓ, સર્જકો અવધકરણ રૂપે 

લેવાયા છે. ચિંકાન્ત િોપીવાળા, રમણ સોની, રમેશ દવે દ્વારા સપંાહદત 

બીજા ખડંમા ં(1990) અવાથચીન કવવઓ, કૃવતઓની વવગતો છે. તો ત્રીજો 

ખડંમા ં (1996) સ્વરૂપ, ભાષાઅભ્યાસ કે વવવચેનાત્મક વવભાવો આહદ 

વવગતો અવધકરણ રૂપે લેવાયા છે. ગજુરાતી સાહિત્યના અધ્યયન-

અધ્યાપનમા ં અવનવાયથ બની રિ ે તે રીતે અનેક વવગતો આ કોશમા ં

સાકંળી લેવાઈ છે. 

4.4 વિવશટિ વિષયકે્ષિ િરાિતા શબ્દકોશઃ 

 કેિલાક શબ્દકોશ એવા િોય છે કે જેના શબ્દો કોઈ વવષયક્ષેત્રના િોવા 

છતા ંપાહરભાવષક નર્ી િોતા. કોઈ એક નાનકડુ ંપરંત ુવવવશટિ ક્ષેત્રમા ંપ્રવેશીને તે 

સદંભથના શબ્દોનો કોશ બનાવવામા ંઆવ ે અર્વા માહિતી આપવામા ંઆવે. આવા 

કેિલાક કોશ નીચે મજુબ જોઈ શકાયઃ 

સાંખયાવનદેશક કોશઃ 

 ઘણી મધ્યકાલીન કૃવતઓમા ંસખં્યાને સ્ર્ાને શબ્દ-સજં્ઞા પ્રયોજાતી િતી. 

સસં્કૃતમા ંપણ ઘણે સ્ર્ાને શબ્દસજં્ઞા દ્વારા સખં્યા સચૂવાતી િતી. જેમકે, ‘પાચં’ની 

સખં્યા દશાથવવી િોય તો ‘પાડંવ’ કે ‘ઇષ્ન્િય’ શબ્દ પ્રયોજાય. આવા કોશની 

માહિતી મેળવીએ. 

‘સાંખયાવનદેશક શબ્દસાંજ્ઞાઓઃ  

માસ, પક્ષ, વાર વનદેશક શબ્દસજં્ઞાઓ સારે્’ ગજુરાતી સાહિત્ય પહરષદ 

દ્વારા ઇ.સ.1983મા ંચિંકાન્ત શેઠ દ્વારા સપંાહદત પસુ્તક પ્રકાવશત ર્ર્ુ.ં આ 

પસુ્તકના અવધકરણનો નમનૂો જોઈએઃ 

અિુંત (તીર્ુંકર) 24 
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અલખ (બ્રહ્મ) 1 

અચલ (આઠમી રાશી – વવૃિક) 8 

અવવન -1 

ઉપરોસત ઉદાિરણરૂપ અવધકરણ જોતા ં ખ્યાલ આવશે કે સામાન્ય 

શબ્દકોશની જેમ અિીં કોઈ શબ્દની વ્યાકરણી કે અર્થગત માહિતી નર્ી. 

સખં્યાને અંકમા ં કે સીધા સખં્યાવાચક શબ્દોમા ં લખવાન ે બદલ ે

સખં્યાસચૂક સજં્ઞાઓ પ્રયોજી છે. ઘણી વાર સર્જક કૃવતને અંતે સર્જનવષથ 

માિે અંકમા ંલખવાને બદલ ેઆવી સજં્ઞાઓ પ્રયોજે. જેમકે વષથ 1124 કિવેુ ં

િોય તો ‘અવવનઅલખ અિુંત’ લખાયેલુ ં િોય. કૃવતનુ ં સશંોધનાત્મક 

સપંાદન કરનાર અભ્યાસ ુ આ વષથ ઉકેલે – સખં્યાવનદેશક શબ્દસજં્ઞાન ે

ઉકેલીને. તેર્ી જૂની કે મધ્યકાલીન કૃવતનુ ંસશંોધન – સપંાદન કરનારન ે

આવા કોશ ઘણા મદદરૂપ ર્ઈ રિ.ે 

 ‘સખં્યાવનદેશક શબ્દસજં્ઞા’ પિલેા ં ઈ.સ. 1904મા ં રતનજી ફરામજી 

શેઠનાએ ‘સખં્યાદશથક કોશ અર્વા સાખં્યાત શબ્દાવચલ’ કોશનુ ંસપંાદન કર્ુું િત ુ.ં 

ભૌગોણલક કોશઃ 

ડાહ્યાભાઈ પીતાબંરી દેસાઈ દ્વરા સપંાહદત  આ કોશનુ ંપ્રકાશન ગજુરાત 

વનાથક્યલુર સોસાયિી દ્વારા ઈ.સ. 1935મા ં કરવામા ં આવ્ર્ુ ં િત ુ.ં શીષથક 

પરર્ી અનમુાન કરી શકાય કે ભગૂોળને લગતો કોશ િશે. પણ આ 

માન્યતા ખોિી છે. આ કોશમા ંભૌગોચલક બાબતનો વનદેશ કરવામા ંઆવ્યો 

છે. પણ તે આજના સ્ર્ળનામ અનસુાર નિીં.  આ કોશમા ં પૌરાચણક 

સાહિત્યમા ં જે – ત ે ચોક્કસ સ્ર્ળ નામ, ત ે નામનો પૌરાણહક સદંભથમા ં 

અર્થ આપવામા ં આવ્યો છે. એ સ્ર્ળનુ ં માહિતી વણથન પણ આપવામા ં

આવ્ર્ુ ંછે. આ કોશમા ંસપંાદકે આ સ્ર્ળનો ક્યા ંઉ્લખે નોંધાયો છે, તેનો 

મળૂ સદંભથ, તેના પટૃઠાકં સારે્ આપવામા ં આવ્યો છે. જેર્ી જરૂર પડે 

ઉપયોગકતાથ મળૂ સદંભથને પણ જોઈ શકે. 

પાિશબ્દાિણલઃ 

ઈ.સ.1991મા ંઇન્િશકંર રાવલ સપંાહદત ‘પાત્રશબ્દાવચલ’મા ંકોઈ નાિક કે 

કૃવતના પાત્રો નિ,ં પરંત ુવાસણના પાત્ર કેન્સસ્ર્ાને છે. લખેકે આ કોશમા ં
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માત્ર વવવવધ વાસણોના નામ લીધા ં છે. અન ેતેની- અવધકરણ સામે તેનુ ં

વણથન આપ્ર્ુ ંછે. વચ્ચ ેવચ્ચે જે - ત ેવાસણના રેખાચચત્રો પણ મકૂાયા ંછે. 

4.5 વર્સોરસઃ 

વર્સોરસની વવભાવનાર્ી ગજુરાતી ભાષાસમાજ િજુ વધ ુપહરચચત નર્ી. 

શબ્દકોશ કરતા ં વર્સોરસ જુદી રચના ધરાવતો કોશ છે. સામાન્ય રીતે ભાષકને 

જ્યારે શબ્દ ખબર િોય પણ અર્થ જોવો િોય ત્યારે તે શબ્દકોશનો ઉપયોગ કરે છે. 

પરંત ુઘણી વાર એવુ ંર્ાય છે કે શુ ંકિવેુ ંછે, તે ભાષકને આછો ખ્યાલ િોય, તેને 

વ્યસત કરતો યોગ્ય શબ્દ ન મળે ત્યારે તનેે વર્સોરસ મદદરૂપ બની શકે છે. 

જોઈતો શબ્દ યાદ ન આવતો િોય ત્યારે અન્ય કોઈ જાણીતા સમાન અર્થ 

ધરાવતા શબ્દની મદદર્ી ભાષકને જોઈતા શબ્દ સધુી વર્સોરસ લઈ જઈ શકે છે. 

વર્સોરસનો ઉપયોગ શબ્દના અર્થ જાણવા માિે નર્ી. પણ ઘણી રીતે સમાન 

લાગતા શબ્દોના પયાથય અને એની સાર્ે સલંગ્ન એવા શબ્દો જાણવા માિે િોય 

છે. વર્સોરસનો ઉપયોગ ભાષા શીખવા માિે નર્ી ર્તો. પરંત ુજે ભાષાનો જાણકાર 

છે, તે ભાષાનો વધ ુ ચોકસાઈર્ી, સચોિતાર્ી ઉપયોગ કરી શકે તેના માિે છે. 

વર્સોરસર્ી ભાષાની અચભવ્યક્સત વધ ુઅસરકારક રીતે ર્ઈ શકે છે.  

વર્સોરસની રચના બ ેભાગમા ંર્ાય છે. પિલેા ભાગમા ંઅર્થવગથ અર્વા 

અર્થક્ષેત્ર િોય છે. બીજા ભાગમા ંશબ્દયાદી િોય છે.  

કોઈ પણ શબ્દ અન્ય શબ્દનો સપંણૂથ પયાથયવાચક નર્ી િોતો. પણ ઘણા 

શબ્દોમા ંઅર્ોના અમકુ લક્ષણો સમાન િોય છે. એ સમાનતાને આધારે અર્થના 

વગો કરવામા ંઆવ ેછે. આવા અનેક અર્થક્ષેત્રો અન ેતનેા પેિાક્ષેત્રો િોય છે. દરેક 

અવધકરણ પોતે પણ એક અર્થક્ષેત્ર િોય છે. આ અર્થક્ષેત્રને આધારે શબ્દો આવતા 

િોવાર્ી અર્થ પરર્ી શબ્દ સધુી અને એક શબ્દ પરર્ી અન્ય સલંગ્ન શબ્દ સધુી 

જઈ શકાય છે. તેમા ં વ્યાકરણી વગથર્ી સલંગ્ન શબ્દો પણ આવ ે છે. આ બધા 

અર્થવગથ કે અર્થક્ષેત્ર પિલેા ભાગમા ં આવે છે. અર્થક્ષતે્રના િમાકં િોય છે. અને 

વવગતો અનસુાર તેના પેિાિમાકં આપવામા ંઆવે છે. 

વર્સોરસના બીજા ભાગમા ં વવવવધ અર્થક્ષેત્રોમા ંસમાવશે પામલેા શબ્દોની 

યાદી અકારાહદ િમે આપેલી િોય છે. તેમા ંશબ્દની સાર્ ેિમાકં આપલે િોય છે, જે 

પિલેા ભાગમા ંતેનુ ંસ્ર્ાનવનદેશ કરે છે.  
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આમ, વર્સોરસમા ંઅર્થક્ષેત્રસચૂચ અને અકારાહદિમે શબ્દસચૂચ – એમ બ ે

સચૂચ િોય છે. ભાષકને કોઈ ચોક્કસ શબ્દ જોઈતો િોય, પણ યાદ ન આવતો િોય 

તો તો તનેી નજીકનો જે શબ્દ યાદ િોય તેને વર્સોરસના ભાગ 2 અર્ાથત 

શબ્દસચૂચમા ં શોધી, તેની નજીક જે િમાકં આપેલ િોય તેને આધારે વર્સોરસના 

ભાગ 1 અર્ાથત ્અર્થક્ષેત્રમા ંજૂએ તો ભાષકને તે શબ્દ સદંભે વવવવધ વવક્પો મળી 

શકે. જેમકે, ભાષકને ‘વવચાર’ શબ્દ યાદ આવતો િોય, પણ એને જે કિવેુ ં છે, તે 

માિે તેને અન્ય શબ્દ જોઈએ છે તો તે વર્સોરસનો બીજો ભાગ ખોલી અકારાહદિમે 

‘વવચાર’ શબ્દ શોધશે. અવધકરણ સામ ે િમાકં લખેલો િશે.. 429.1. ભાષક આ 

િમાકંને આધારે ભાગ 1મા ં 429 િમાકંના અર્થક્ષેત્ર પર જતા,ં પેિાિમાકં 1 પર 

જઈને ‘નામઃ બદુ્વદ્મિા, બદુ્વદ્ચાતયુથ, બદુ્વદ્શક્સત, જ્ઞાન, બોધ, સઝૂ, તકથ , સમજ, 

સમજણ, વવવેક, વવચાર, માનવસક શક્સત, માનવસકતા, ગ્રિણશક્સત, ચચિંતન, 

બદુ્વદ્આંક, આઈ.ક્ય.ૂ,’ વગેરે જેવા શબ્દો મળે. તેમારં્ી પોતાને જોઈતો શબ્દ ભાષક 

મેળવી શકે.  

ગજુરાતી ભાષામા ંઆવો પ્રર્મ વર્સોરસ ઈશ્વરભાઈ દવે દ્વારા 1994મા ં

રચવામા ં આવ્યો િતો. આ વર્સોરસમા ં ૩૦ આલોક (વવભાગ), ૧૦૦૯ 

વવભાવનાઓ આલખેવામા ંઆવી છે. બીજો વર્સોરસ અરવવિંદભાઈ ભાડંારી દ્વારા 

સપંાહદત ભાષાવનયામકની કચેરી, ગાધંીનગર દ્વારા પ્રકાવશત કરવામા ંઆવ્યો છે. 

આ વર્સોરસમા ં33 અર્થક્ષતે્ર અને 978 વવભાવનાઓ આલેખવામા ંઆવી છે. 

4.6 જ્ઞાનકોશ 

 જ્ઞાન કોશ શબ્દકોશર્ી તદ્દન અલગ પ્રકારના કોશ છે. શબ્દકોશમા ં

અવધકરણરૂપ શબ્દ ‘ભાષા’નો ઘિક છે. જેની વ્યાકરણ, અર્થ, પ્રયોગ આહદ વવગતો 

વપરાશકાર માિે મિત્ત્વની છે. જ્યારે જ્ઞાનકોશમા ં અવધકરણ રૂપ શબ્દ 

‘જ્ઞાનજગત’નો ઘિક છે. ત ેમાત્ર શબ્દ નિીં પણ કોઈ વ્યક્સત, પ્રદેશ, ઘિના કે 

વવભાવ િોઈ શકે છે. અને જ્ઞાનકોશમા ંતે વવશે કોશકારની યોજના અનસુાર ટૂંકમા ં

કે વવગતે માહિતી િોય છે. ગજુરાતી ભાષામા ંરચાયેલા જ્ઞાનકોશ નીચ ેમજુબ જોઈ 

શકાય. 

 જ્ઞાનકોશને તેના ઉદે્દશ અનસુાર બે પ્રકારમા ંવિેંચી શકાય. 1) જે કોશમા ં

સામાન્ય જ્ઞાન આપવાનો િતે ુ િોય, તે સામાન્ય જ્ઞાનકોશ અને 2) કોઈ વવવશટિ 

ક્ષેત્રના જ્ઞાન, માહિતી આપવાનો િતે ુિોય તે વવશેષ જ્ઞાનકોશ.  
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4.6..1 સામાન્ય જ્ઞાનકોશઃ 

દુવનયાભરના વવવવધ જ્ઞાનક્ષેત્રો, પ્રવતભાવતં વ્યક્સતઓ, ઐવતિાવસક 

ઘિનાઓ, વવભાવો આહદની વવગતો સામાન્ય જ્ઞાનકોશમારં્ી મેળવી શકાય છે. 

ગજુરાતી ભાષામા ંરચાયેલા આવા જ્ઞાનકોશ વવશે માહિતી મેળવીએઃ 

જ્ઞાનચક્ર યાને ગ િરાતી વસક્લોપીહડયાઃ ખાંડ 1 ર્ી 9: 

ઇ.સ. 1867મા ંરતનજી ફરામજી શેઠના દ્વારા આ જ્ઞાનકોશ તૈયાર કરવામા ં

આવ્યો. શેઠ અરદેશર સોરાબજી દસ્તરુ કામદીનવાલો ઇનામનો રેસાલો 

(રસાલો - વનબધં , નાનુ ંપસુ્તક) મર્ાળા િઠેળ છપાયેલો આ જ્ઞાનકોશ 

માિે  જ્ઞાનપ્રસારક મડંળીએ 400 રૂ.ના ઇનામ સાર્ે લખાણ માિે જાિરેાત 

આપેલી. મળેલા પાચં રેસાલામારં્ી રતનજી શેઠનાના રસાલાને પસદં કરી 

તેમને આ જ્ઞાનકોશનુ ંકાયથ સોંપવામા ંઆવેલુ.ં આ ગ્રરં્ો 1897મા ંશરૂ કયાથ 

બાદ 15 વષથની મિનેત પછી પરૂા ં ર્યા.ં આ ગ્રરં્ના કુલ નવ ભાગમા ં

9850 વવષય વણી લવેાયા છે. એકલે િારે્ આ ર્ી જ્ઞ સધુીનુ ં સપંણૂથ 

લખાણ લખીન ેજ્ઞાનકોશ તયૈાર કરવાનો આ પ્રર્મ પ્રયત્ન છે. અને એ 

રીતે ખાસ ઉ્લખેનીય છે. સભંવ છે  કે એકલે િારે્ જ્ઞાનકોશ કરવાનો 

આવો પ્રયત્ન છેવિનો પ્રયત્ન પણ બની રિ.ે 

ગજુરાતી જ્ઞાનકોશઃ 

ઇ.સ.1929મા ં ગજુરાતી જ્ઞાનકોશ મડંળ દ્વારા પ્રકાવશત શ્રીધર વ્યકંિેશ 

દ્વારા સપંાહદત આ જ્ઞાનકોશ મરાઠી જ્ઞાનકોશની ગજુરાતી આવવૃિ છે. આ 

કોશમા ં ગજુરાતનો ઇવતિાસ, વાઙ્મય, નીવતવણથન, પરુાણવસ્તવુણથન, 

ભૌગોચલક વણથન વગેરે બાબતો ઉમેરવામા ંઆવી છે. 

ગ િરાતી વિશ્વકોશ ભાગ 1 ર્ી 25 

ગજુરાતના ગૌરવ સમો ગજુરાતી વવશ્વકોશ દ્વારા પ્રકાવશત આ વવશ્વકોશ 

ધીરુભાઈ ઠાકરની રાિબરી િઠેળ ઈ.સ.1987ર્ી 2009ના સમયગાળામા ં

25 ભાગમા ં પ્રકાવશત ર્યો છે. ગજુરાતી ભાષાના સવથપ્રર્મ સચચત્ર 

સવથસગં્રાિક એન્સાઇસલોપીહડયા એવા આ ગ્રરં્મા ંએક િજાર પટૃઠના એક 

એવા 25 ગ્રરં્ોમા ં 170 વવષયને આવરી લેતા ં 23,090 અવધકરણો છે. 

તેમા ં કલાતત્ત્વ, ચચત્રકલા, નાિયકલા,નતૃ્યકલા, મ્ર્ચુઝયમ, લોકકલા, 

વશ્પકલા, સગંીતકલા, સૌદયથશાસ્ત્ર , સ્ર્ાપત્ય કલા વગેરે કલાઓ પરાતં 



 75 

વાચણજ્ય, સમિૂમાધ્યમો, ભાષાસાહિત્ય, વવજ્ઞાન (પ્રર્સુત), વવજ્ઞાન (શદુ્) 

સમાજવવદ્યાઓ વગેરે જેવા અનેક વવષયો આવરી લેવાયા છે. તેમા ં

માનવવવદ્યાના ં 7965 અવધકરણો, વવજ્ઞાનના ં 7935 અવધકરણો, 

સમાજવવદ્યાના ં 7190 અવધકરણો, 6967 લઘચુહરત્રો, 538 વ્યાચ્પ્તલખેો, 

248 અનહૂદત લેખોનો સમાવેશ ર્ાય છે. તેમા1ં1,298 જેિલા ં ચચત્રો અન ે

આકૃવતઓ છે. લગભગ 1, 73,50,000 શબ્દોમા ં વવવવધ અવધકરણો 

આલેખાયા ં છે. વવષયવસ્તનેુ સમજાવવા આકૃવત -ચચત્ર ઉપરાતં નકશા, 

ચાિથ આહદનો પણ ઉપયોગ કયો છે. ગ્રરં્મા ં ઉપયોગમા ંલીધેલ વવવવધ 

વવષયોની પહરભાષા ગજુરાતી - અંગ્રજેીમા ંઆપેલી છે.  

પ્રસવન્નકા જ્ઞાનકોશ - ખડં 1 ર્ી 6 

બસંીધર શસુલએ ઇ.સ. 1976 ર્ી 1982ના સમયગાળામા ં અર્ાક્ 

મિનેતર્ી છ ખડંમા ં આ જ્ઞાનકોશ પ્રકાવશત કયો છે. અંગ્રેજી ભાષામા ં

પ્રવસદ્ ર્તા એનસાસલોપીહડયાને અનસુરીને તૈયાર કરવામા ંઆવેલો આ 

ગજુરાતી જ્ઞાનકોશ અકારાહદ િમમા ં વવવવધ પ્રકારની માહિતી ધરાવે છે. 

આ જ્ઞાનકોશમા ંવવવવધ પ્રકારની આકૃવતઓ, ચચત્રો, નકશા તર્ા દસ્તાવેજી 

વવગતોનુ ં કલાપણૂથ રીતે મિુણ કરવામા ંઆવ્ર્ુ ં છે. આ સામાન્ય જ્ઞાનનો 

સચંક્ષપ્ત કોશ છે. તમેા ં મોિા ભાગની વવદ્યાજ્ઞાનની શાખાઓ આવરી 

લેવાનો પ્રયત્ન દેખાય છે. 

 આ ઉપરાતં, વદંના મિતેા દ્વારા 1981મા ં ‘જ્ઞાનમજૂંષા’, છોિાલાલ 

માનવસિંગ કામદાર દ્વારા 1967મા ં ‘જ્ઞાનવવજ્ઞાન દશથન’ નિવરલાલ શાિ દ્વારા  

1980મા ં ‘જ્ઞાનસચંય’, બસંીધર શસુલ દ્વારા 1976મા ં ‘જ્ઞાનસહંિતા’ વગેરે જેવા 

જ્ઞાનકોશ રચાયા છે.  

4.6.2 વિશેષ જ્ઞાનકોશ 

જ્ઞાનકોશ તેના જ્ઞાન કે માહિતી આપવાના િતેરુ્ી વવવશટિ રચના અને 

અવધકરણ ધરાવે છે. તેમા ંય જો ત ેજ્ઞાન કોઈ ચોક્કસ વવષય સદંભ ેિોય ત્યારે ત ે

વધ ુવવશેષ બની રિ ેતે સ્વાભાવવક છે. ગજુરાતી ભાષામા ંરચાયેલા આવા વવશેષ 

જ્ઞાનકોશ વવશ ેમાહિતી મેળવીએ. 
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વ્યાયામ જ્ઞાનકોશઃ 

દિાત્રય ચચિંતામચણ મજુમદાર દ્વારા 1941મા ં સપંાહદત આ જ્ઞાનકોશ 

વ્યાયામકેષ્ન્િત જ્ઞાનકોશ છે. વવવવધ અંગકસરતો, રમતો આહદના વવવવધ 

વવષય ધરાવનાર આ જ્ઞાનકોશ પ્રર્મ મરાઠીમા ં અને ત્યાર બાદ 

ગજુરાતીમા ં પ્રકાવશત કરવામા ં આવ્યો છે. આ કોશશ્રણેીના દસ ખડંમા ં

અનિુમે  દેશી ખેલો, દેશી મરદાની ખેલો,  દેશી કસરતો, દેશી મિનેતો, 

સ્વાસ્્ય વવચાર, વવદેશી ખલેો, વવદેશી મરદાની ખલેો, વવદેશી કસરતો, 

વવદેશી મિનેતો તર્ા દેશી-વવદેશી શરતો-ને લગતા અવધકરણોનો 

સમાવેશ ર્ાય છે. જ્ઞાનકોશની પ્રસ્તાવનામા ં જાણીતા સાહિત્યકાર 

ર.વ.દેસાઈએ નોંધ્ર્ુ ં છે કે વ્યાયામ વવષયક ઐવતિાવસક આલોચના પણ 

બહુ જ સુદંર ઢબ ેકરાવી છે. માત ્વવગીતોનો શટુક ગ્રરં્ ન બનાવતા ંતેને 

મનનીય રવસક વાચંનમા ંફેરવી નાખ્યો છે. અર્ાથત ્વવષયની માવજત એ 

આ જ્ઞાનકોશની વવશેષતા છે. 

વ્યાયાય વિજ્ઞાનકોશઃ 

ગજુરાત વ્યાયામ પ્રચારક મડંળ (અંબભુાઈ પરુાણી સ્મારક ગ્રરં્ શે્રણી) 

માિે શભંપુ્રસાદ ભટ્ટ અને ભાસ્કરદાસ શ.ં ભટ્ટ – વપતાપતુ્રની જોડીએ ઈ.સ. 

1979મા ં વ્યાયામકેષ્ન્િત જ્ઞાનકોશનુ ં સપંાદન કર્ુું. ગજુરાત વ્યાયામ 

પ્રચારક મડંળના ઉપિમે શ્રી અંબભુાઈ સ્મારક ગ્રરં્શે્રણીમા ંપ્રગિ ર્યેલા 

આ ગ્રરં્સપંિુમા ંવવવવધ 10 ખડંોમા ંવ્યાયામ જગતની માહિતી આપવામા ં

આવી છે. આ દસ ખડંોમા ં અનિુમે વ્યાયામ વવકાસ દશથન, લોકરમતો, 

મેદાની રમતો, ખેલકૂદ, કસરતો, વ્યાયામવવદ્યા, લયબદ્ વ્યાયામ, મદાથની 

ખેલ, સ્વાસ્્ય ક્ષમતા અને વ્યાયામનુ ં તત્ત્વદશથન, યોગવવદ્યા અન ે

ચચહકત્સા- વવષયોન ેઆલખેવામા ંઆવ્યા છે. લયબદ્ વ્યાયામ (ખડં 6)મા ં

સગંીતની લયબદ્દા સારે્ ર્તા સઘંવ્યાયામના પ્રકારનુ ં વણથન કરવામા ં

આવ્ર્ુ ં છે, જે વવવશટિ બાબત છે. ગજુરાત વ્યાયામ પ્રચારક મડંળના 

ઉપિમે શ્રી અંબભુાઈ સ્મારક ગ્રરં્શે્રણીમા ંપ્રગિ ર્યેલા આ ગ્રરં્સપંિુમા ં

વવવવધ 10 ખડંોમા ં વ્યાયામ જગતની માહિતી આપવામા ંઆવી છે. આ 

દસ ખડંોમા ંઅનિુમે વ્યાયામ વવકાસ દશથન, લોકરમતો, મેદાની રમતો, 

ખેલકૂદ, કસરતો, વ્યાયામવવદ્યા, લયબદ્ વ્યાયામ, મદાથની ખેલ, સ્વાસ્્ય 

ક્ષમતા અને વ્યાયામનુ ં તત્ત્વદશથન, યોગવવદ્યા અને ચચહકત્સા- વવષયોન ે
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આલેખવામા ં આવ્યા છે. લયબદ્ વ્યાયામ (ખડં 6)મા ં સગંીતની 

લયબદ્દા સારે્ ર્તા સઘંવ્યાયામના પ્રકારનુ ંવણથન કરવામા ંઆવ્ર્ુ ં છે, 

જે વવવશટિ બાબત છે. 

સાહિત્યનો વિશ્વકોશ યાને સાહિત્યવપ્રયનો સાર્ીઃ 

ગજુરાતી ભાષાના જાણીતા વવવેચક વવજયરાય ક્યાણરાય વૈદે્ય 

ઈ.સ.1967મા ં સાહિત્યને કેન્િમા ં રાખીને જ્ઞાનકોશનુ ં સપંાદન કર્ુું. 

સાહિત્યનો વવશ્વકોશ બનાવવાના આદશથ સાર્ ે તૈયાર કરાયેલો આ ગ્રરં્ 

ગજુરાતી, અંગ્રજેી ઉપરાતં પ્રાદેવશક અને વવદેશી સાહિત્યની એક ઝલકની 

રીતે રસપ્રદ રીતે પહરચય કરાવે છે. સાહિત્ય ઉપરાતં વવવવધ વવષયો 

જેવા કે કોંગ્રેસ, આશ્રમવવદ્યાપીઠ, પત્રકાર અને પત્રકારત્વ, સસં્કારપોષક 

સસં્ર્ાઓ ઇત્યાહદનો સમાવશે કરવામા ં આવેલો છે. ગ્રરં્ના અંતભાગમા ં

નામસચૂચ આપવામા ં આવી છે. જેમા ં મખુ્યત્વે કતાથના, કૃવતના, 

વતથમાનપત્રો અન ેસામવયકોના નામનો સમાવેશ ર્યલેો છે. 

પાંખીિગતઃ 

પ્રદ્યમુ્ન કંચનરાય દેસાઈ દ્વારા ઈ.સ.1982મા ં પખંીઓને કેન્િમા ં રાખીન ે

તેમના વવશ ેવવગતે માહિતી આપતો આ કોશ પ્રકાવશત કયો. શ્રી ઉમાશકંર 

જોશીએ આ પસુ્તકના આમખુમા ં જણાવ્ર્ુ ં છે કે પખંીજગત એ એક જ 

પસુ્તકમા ં 431 પખંીઓની જાણકારી આપવાનો મિત્ત્વાકાકં્ષી પ્રયત્ન છે. 

આ પસુ્તક તે તે પખંીનુ ં સસં્કૃત, િીન્દી, અંગ્રેજી નામ અને વૈજ્ઞાવનક 

અચભધાન પણ આપે છે. પખંીનુ ંકદ, તેની ઓળખ, ખાવસયત, તે ક્યા ંર્ાય 

છે, તેના માળા, તેનો ચારો - એવી ઝીણી માહિતી પણ અિીં નોંધવામા ં

આવી છે. ‘પખંીજગત’ એ આપણા પખંીઓ અંગનેો આપણી ગજુરાત 

ભાષામા ં આકરગ્રરં્ છે. આ પસુ્તકમા ં દોરેલા ં પખંીચચત્રો નાનકડા ં પણ 

સરેુખ છે. 

બાળવિશ્વકોશ ભાગ 1 ર્ી 10 

વવશ્વકોશની રચનાના ઉમદા િતેરુ્ી રચાયેલી સસં્ર્ા ‘ગજુરાત વવશ્વકોશ 

રસ્િ’ દ્વારા વવશ્વકોશરચના સારે્ અન્ય કોશરચનાનુ ંપણ આયોજન ધરાવે 

છે. એ આયોજનના ભાગરૂપે ઈ.સ. 2009 ર્ી 2019ના સમયગાળામા ં

બાળવવશ્વકોશના દસ ભાગ પ્રકાવશત કરવામા ં આવ્યા. મછૂાળી મા 
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ગીજુભાઈનુ ં બાળવવશ્વકોશનુ ં સપનુ ં વવશ્વકોશ રસ્િ દ્વારા સાકાર ર્ર્ુ.ં આ 

કોશમા ં પાયાની, શ્રદે્ય, પ્રમાણભતૂ અને છે્લામા ં છે્લી – અદ્યતન 

તબક્કા સધુીની માહિતી સમાવવામા ં આવે તેનુ ં ખાસ ધ્યાન રાખવામા ં

આવે છે. આમ વનવિત પટૃઠસખં્યાની મયાથદા સાચવીને અિીં ખગોળ, 

ભગૂોળ, ઇવતિાસ, સસં્કૃવત, રાજકારણ, ધમથ, સમાજ, વાચણજ્ય-વ્યવસાય, 

કલા, સાહિત્ય, વવજ્ઞાન, વનસ્પવત અને પ્રાણીસષૃ્ટિ વગેરેની સારે્ 

સળંાયેલા અને બાળહકશોરોના અનભુવક્ષેત્રમા ં – જ્ઞાનપહરસરમા ંઆવતા 

અનેક વવષયોની રસપ્રદ માહિતી આકષથક રંગીન ચચત્રો સાર્ ે

બાળવવશ્વકોશના ખડંમા ંરજૂ ર્તી રિી છે. 

ગજુરાતી વણથમાળા પ્રમાણે તૈયાર ર્યેલ આ કોશનો પ્રર્મ ભાગ 

૨૦૦૯મા ંપ્રકાવશત ર્યો િતો, આ અવધકરણોમા ંજે તે અવધકરણ-વવષયની 

ઓળખ આપતુ ં સજં્ઞાવાક્ય શરૂઆતમા ંઅપાય છે. તે પછી તેને લગતી 

જરૂરી માહિતી, ટૂંકમા,ં પણ વવશદ રીતે આપીને અવધકરણમા ં વવષયની 

માગં પ્રમાણે જરૂરી કોઠાઓ, નકશાઓ, આંકડાકીય માહિતીઓ, તસવીરો 

વગેરે અપાયા છે. એ રીતે વ્યક્સતઓના ફોિા, કૃવતઓના ંમખુપટૃઠ, પશ-ુ

પખંીઓ, રમતો વગેરેના ં રંગીન ચચત્રો મકૂી જે તે વવષય બાળકોને તો 

ઉપયોગી ર્ાય, એમને ગમે અને સાર્ે સાર્ે મોિેરાઓંને પણ ઉપયોગી 

ર્ાય, એવી આકષથક અને અસરકારક રીતે રજૂ કરવામા ંઆવ્યા છે.  આ 

કોશના કેન્િમા ં બાળકો િોવાર્ી ઘરમા ં અને બિાર રમાય તેવી રમતો; 

કબતૂર, કૂકડો, કંસારો જેવા ંપક્ષીઓ; જાતભાતના ંપટુપો ઉપરાતં નદીઓ;  

નોંધપાત્ર પવથતો; મિત્ત્વના ધમથપરુુષો-સતંો; બાળકોન ેપણ ઓળખાવવા 

જરૂરી એવા ગજુરાત-ભારત-વવશ્વના સમર્થ સાહિત્યકારો અને કલાકારો; 

અગત્યના વૈજ્ઞાવનકો અને વવચારકો તેમ જ વવજ્ઞાનના મખુ્ય વસદ્ાતંો, 

આધવુનક વીજઉપકરણો; વવશ્વની – ભારતની નોંધપાત્ર ઘિનાઓ, શિરેો-

પ્રવાસસ્ર્ાનો, િવા ખાવાના ં સ્ર્ળો, યાત્રાધામો – એમ અનેક ક્ષેત્રોમાનંી 

માહિતી સચચત્ર અપાઈ છે. 

આમ, ગજુરાતી ભાષામા ંવવવવધ જ્ઞાનકોશની રચના ર્ઈ છે. 
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4.7 સારાાંશ 

 એકમ 3ર્ી તમે ગજુરાતી કોશકાયથ વવશ ેઅભ્યાસ કરી રહ્યા છો. એકમ 

3મા ંતમે ગજુરાતી એકભાષી, દ્વદ્વભાષી, વત્રભાષી કોશ વવશે માહિતી મેળવી. એકમ 

4મા ંશબ્દનુ ંબાહ્ય સ્વરૂપ અર્ાથત ્જોડણી, અક્ષરસખં્યા આહદને ધ્યાનમા ં રાખીન ે

રચાયેલા કોશ, શબ્દના આંતહરક સ્વરૂપ અર્ાથત ્ શબ્દના અર્થને કેન્િમા ં રાખીને 

પયાથય, વવરોધાર્થ, શબ્દાર્થભેદ, અનેકાર્થ આહદને ધ્યાનમા ંરાખીને રચાયેલા કોશ 

વ્ર્તુ્પવિ દશાથવનાર કોશ રૂહઢપ્રયોગ, કિવેત આહદ ભાષાપ્રયોગના ક્ષેત્ર સદંભ ે

રચાયેલા કોશ વવશે માહિતી મેળવી. 

િવે, આ એકમ 5મા ં તમે અન્ય કોશસાહિત્ય વવશે જાણર્ુ.ં આપણ ે કાળ 

સાર્ે જોડાયેલા અન ેભાષાના ઇવતિાસમા ંતર્ા ધ્વવન-અર્થ પહરવતથનોમા ંઉપયોગી 

બની શકતા શબ્દમળૂદશથક કોશ વવશે માહિતી મેળવી. 

કોશકાર શબ્દકોશના આયોજન સમયે જો ચોક્કસ ક્ષતે્ર નક્કી કરે તો ત ે

સદંભે અવધકરણ મેળવે અને તેના માન્ય ગજુરાતીમા ંતેના અર્થ આપે, જરૂર પડે 

નવા શબ્દો પણ બનાવે. આપણે આ સદંભ ેબોલીકોશ, પહરભાષા કોશ, સાહિત્યકોશ 

તેમજ ખાસ પ્રકારના વ્યવસાય, કળા અન ે ઉદ્યોગોને લગતા કોશ જેવા ચોક્કસ 

ક્ષેત્ર આધાહરત કોશ વવશે રસપ્રદ માહિતી મેળવી. 

તમે સખં્યાવનદેશક કોશ, ભૌગોચલક કોશ, પાત્રશબ્દાવચલ જેવા વવવશટિ 

વવષયક્ષેત્ર ધરાવતા કોશ વવશે પણ રસપ્રદ માહિતી મેળવી. 

  જ્યારે શબ્દર્ી અર્થ સધુી જવુ ં િોય ત્યારે શબ્દકોશ મદદરૂપ ર્ાય છે. 

પરંત ુઅર્થ અર્વા નજીકના શબ્દર્ી ઇચ્પ્સત શબ્દ સધુી જવુ ંિોય ત્યારે વર્સોરસ 

મદદરૂપ ર્ાય છે. વર્સોરસની વવભાવના સારે્ તમે ગજુરાતી વર્સોરસ વવશે પણ 

માહિતી મેળવી. 

શબ્દકોશ અન ે જ્ઞાનકોશ બન્નેમા ં અવધકરણ તરીકે શબ્દ જ િોય છે. પરંત ુ

શબ્દકોશમા ંઅવધકરણની વ્યાકરણી માહિતી, અર્થ આહદ વવગતો મળે છે. જ્યારે 

જ્ઞાનકોશમા ં અવધકરણ શબ્દ સદંભ ે વ્યક્સત, વવભાવના, ઇવતિાસ આહદ માહિતી 

મળે છે. 

 જ્ઞાનકોશ સદંભે સામાન્ય જ્ઞાન આપનાર સામાન્ય જ્ઞાનકોશ તર્ા સાહિત્ય, 

વ્યાયામ, પખંી જેવા વવશેષ ક્ષેત્રના તર્ા બાળકો જેના વપરાશકતાથ િોઈ શકે તેવા 

બાળવવશ્વકોશ આહદ વવશેષ જ્ઞાનકોશ વવશ ેમાહિતી મેળવી. 
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 આ ત્રણ એકમના અભ્યાસર્ી તમે ગજુરાતી કોશસાહિત્યની સમદૃ્વદ્ર્ી 

અવગત ર્યા િશો. 

4.8  તમારી પ્રગવત ચકાસો 

નીચેના પ્રશ્નોનો વવગતે ઉિર લખોઃ 

1. ગજુરાતી ભાષામા ંરચાયેલા વવવવધ સાહિત્યકોશની રૂપરેખા આપો. 

2. ગજુરાતી કોશસાહિત્ય સદંભ ેગજુરાતી સાહિત્યપહરષદનુ ંપ્રદાન જણાવો. 

3. વર્સોરસની વવભાવના સ્પટિ કરી ગજુરાતી વર્સોરસ વવશે જણાવો. 

4. શબ્દકોશ અન ે જ્ઞાનકોશ વચ્ચેનો ભેદ સ્પટિ કરી જ્ઞાનકોશના પ્રકાર 

જણાવો. 

5. ગજુરાતી ભાષાના વવવવધ વવશેષ જ્ઞાનકોશનો ટૂંકમા ંપહરચય આપો. 

6. શબ્દમળૂદશથક કોશરચનાનો સોદાિરણ ખ્યાલ આપો. 

ટૂંકનોંધ લખોઃ 

1) પાહરભાવષક કોશસાહિત્યમા ંસસં્ર્ાઓનુ ંપ્રદાન 

2) વવવશટિ વવષયક્ષતે્ર ધરાવતા શબ્દકોશ 

3) સાહિત્યકોશ 

4) બોલીકોશ 

નીચેના કોશનો ટૂંકમા ંપહરચય કરાવો. 

1. વવશ્વનાર્ મગનલાલ ભટ્ટ દ્વારા સપંાહદત ‘પાહરભાવષક કોશ  

2. સયાજીશાસન ક્પતરુ 

3. આધવુનક સાહિત્યસજં્ઞા કોશ 

4. વેપાર કોશ ઇઆને વેપારમા ંઆવતી કુલલ ેવસતઓુના ંનામંનો 

ઇંગરેજી અખશરને અનકુરમે આપેલો વીગતવાર ખોલાસો (વેપાર 

કોશ ઓર એ ગ્લોસરી ઓફ આહિિક્સ ઑફ કૉમસથ) 

5. વિાણની પહરભાષા  

6. ચોધરી અને ચોધરી શબ્દાવચલ  

7. સખં્યાવનદેશક કોશ 
8. જ્ઞાનચિ યાને ગજુરાતી વસસલોપીહડયા 

9. વ્યાયાય વવજ્ઞાનકોશઃ 



 81 

10. સાહિત્યનો વવશ્વકોશ યાને સાહિત્યવપ્રયનો સાર્ી 

11. બાળવવશ્વકોશ ભાગ  

12. સાહિત્યનો વવશ્વકોશ યાને સાહિત્યવપ્રયનો સાર્ી 

13. ગજુરાતીમા ંપ્રચચલત ફારસી શબ્દોનો સાર્થ વ્ર્તુ્પવિકોશ  

 

  



82 

સાંદભથગ્રાંર્ 

An introduction to lexicography, Dr. R.A Sing, CIIL, Mysore, 1991 

કોશરચના અને જોડણી – ડો.યોગેન્િ વ્યાસ, વપિંકી શાિ, પાશ્વથ પબ્બ્લકેશન, 1999 

ગજુરાતી ભાષાના સદંભથગ્રરં્ો – કનભુાઈ શાિ, ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ, 1995 

ગજુરાતી વર્સોરસ, સપંા. અરવવિંદ ભાડંારી, ભાષાવનયામકની કચેરી, 

ગાધંીનગર,2012 

વવવવધ કોશ 

 

 



MGT-02 

ગજુરાતી ભાષા : પરરચય અને અભ્યાસ 

પ્રશ્નપત્રનુું માળખુું 
             કુલ ગણુ : 70 

પ્રશ્નક્રમ અભ્યાસસામગ્રી બ્લોક પ્રશ્નનો પ્રકાર ગણુભાર 

1 બ્લોક 1, 2, 3માાંથી પછૂવા. 
 

વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

2 બ્લોક 4, 5, 6માાંથી પછૂવા. વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

3 બ્લોક 7, 8, 9માાંથી પછૂવા. વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

4 બ્લોક 1થી 5માાંથી પછૂવા. ટૂાંકનોંધ લખો. 
(ચારમાાંથી બે) 

14 

5 બ્લોક 6થી 9માાંથી પછૂવા. ટૂાંકનોંધ લખો. 
(ચારમાાંથી બે) 

14 
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  1 
 

 
 

સ્વાધ્યાયન ું અજવાળું  
 ભારતના સવંિધાનના સર્જક, ભારતરત્ન ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરની પાિન સ્મવૃતમા ં ગરિા ગજુરાતમા,ં 
ગજુરાત સરકારશ્રીએ ઈ.સ. ૧૯૯૪મા ં યવુનિવસિટી ગ્રાન્ટ કવમશન અને ડડસ્ટન્સ એજ્યકેુશન કાઉન્ન્સલની માન્યતા 
મેળિી અમદાિાદમા ં ગજુરાતના એક માત્ર મકુ્ત વિશ્વવિદ્યાલય ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટીની 
સ્થાપના કરી છે. 
 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરની ૧૨૫મી જન્મજયતંીના અિસરે જ ગજુરાત સરકાર દ્વારા યવુનિવસિટી માટે 
અદ્યતન સગિડ સાથે, શાતં જગ્યા મેળિી જ્યોવતમમય પડરસરનુ ં વનમામણ કરી આપયુ.ં BAOUના સત્તામડંળે પણ 
યવુનિવસિટીના આગિા ભવિષ્ય માટે ખબૂ સહયોગ આપયો, આપતા રહ ેછે. 
 વશક્ષણ એટલે માનિમા ંથત ુ ંમડૂી રોકાણ, વશક્ષણ લોકસમાજની ગણુિત્તા સધુારણામા ંઅવધક ફાળો આપી શકે 
છે. અહીં મને સ્િામી વિિેકાનદંનુ ં વશક્ષણવિષયક દશમન યાદ આિે છેેઃ ‘જેનાથી ચારરત્ર્યન ું ઘડતર થાય, જેનાથી 
માનનસક ક્ષમતાન ું નનમાાણ થાય, જેનાથી બૌદ્ધિક નવકાસ સાધી શકાય અને જેના થકી વ્યક્તત પગભર બની શકે તેને 
નશક્ષણ કહવેાય.’  
 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી વશક્ષણમા ંઆિા ઉમદા વિચારને િરેલી છે. તેથી વિદ્યાથીઓને 
ગણુિત્તાયકુ્ત, વ્યિસાયલક્ષી, જીિનલક્ષી વશક્ષણની સગિડ ઘરે બેઠા ંમળી રહ ે તેિા પ્રયત્નો મક્કમ બની કરે છે. 
બહોળા સમાજના લોકોને ઉચ્ચવશક્ષણ પ્રાપત થાય, છેિાડાના માણસોને ઉત્તમ કેળિણી એમના ં રોજજિંદા ં કામો કરતા ં
પ્રાપત થતી રહ.ે વ્યિસાવયક લોકોને આગળના ભણતરની ઉત્તમ તક સાપંડે અને જીિનમા ં પોતાની ક્ષમતાઓ, 
કૌશલ્યોને પ્રગટ કરી સારી કારડકદી ઘડે, સ્િાિલબંી બની ઉત્તમ જીિન જીિતા ંસમાજ અને રાષ્રવનમામણમા ંપોતાનો 
પ્રદાન આપે એ માટે પ્રયાસરત છે. 
 ‘સ્વાધ્યાયઃ પરમું તપઃ’ ધ્યાનમતં્રને કેન્રમા ં રાખીને આ ઓપન યવુનિવસિટી અહીં પ્રિેશ મેળિતા છાત્રોને 
સ્િઅધ્યયન માટે સરળતાથી સમજાય એિા ગણુિત્તાલક્ષી અભ્યાસક્રમ ઉપલબ્ધ કરાિી આપે છે. દરેક વિદ્યાથીને 
પ્રત્યેક વિષયની પાયાની સમજણ મળે તેની કાળજી રાખિામા ં આિે છે. વિદ્યાથીઓને રસ પડે અને તેમની રુચચ 
કેળિાય તેિા ંપાઠયપસુ્તકો વનષ્ણાત અધ્યાપકો દ્વારા તૈયાર કરિામા ંઆિે છે. દૂરિતી વશક્ષણ પ્રાપત કરિાની ખેિના 
રાખતા કોઈપણ ઉંમરના છાત્રોને માટે અભ્યાસસામગ્રી તૈયાર કરિા માટે વશક્ષણવિદ્ સાથે પરામશમ કરિામા ંઆિે છે. 
એ પછી જ માળખુ ં રચી અભ્યાસ સામગ્રીને પસુ્તક સ્િરૂપે છાત્રોના કરકમળોમા ં અપાય છે. જેનો ઉપયોગ કરીને 
વિદ્યાથીઓ સતંોષપ્રદ અનભુિ કરી શકે છે.  
 યવુનિવસિટીના તજ્ જ્ઞ અધ્યાપકો ખબૂ જ કાળજીથી આ અભ્યાસક્રમોનુ ંલેખન કરે છે. વિષય વનષ્ણાત પ્રોફેસસમ 
દ્વારા તેનુ ં પરામશમન થયા પછી જ પડરણામલક્ષી અભ્યાસ સામગ્રી યવુનિવસિટીના વિદ્યાથીઓને પહોંચે છે. ડૉ. 
બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી જ્ઞાનનુ ં કેન્રચબિંદુ બની રહી છે. વિદ્યાથીઓને ‘સ્િાધ્યાય ટેચલવિઝન’, 
‘સ્િાધ્યાય રેડડયો’ જેિા ંદૂરિતી ઉપાદાનો થકી પણ એમના ંઘરમા ંવશક્ષણ પહોંચાડિાનો પરુુષાથમ થઈ રહ્યો છે. ઉમદા 
હતે,ુ શે્રષ્ઠ ધ્યેયને આંબિા પડરશ્રમ રત યવુનિવસિટીના જ્ઞાનની પરબસમા અધ્યાપકો તેમજ કમમઠ કમમચારીગણને 
અચભનદંન અને અમારી યવુનિવસિટીના વિદ્યાથીઓ સફળ થિા ખબૂ મહનેત કરી, જીિન સફળ કરિાની સાથે જીિન 
સાથમક કરે એિી પરમેશ્વરને પ્રાથમના કરંુ છ.ં 
અસ્ત.ુ 

ક લપનતશ્રી ડૉ. અમીબહને ઉપાધ્યાય 
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી, ‘જ્યોવતમમય પડરસર’, 

સરખેજ-ગાધંીનગર હાઈિે, છારોડી, અમદાિાદ 
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પ્રકાશક : કાયાકારી ક લસચચવ, ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

 

સવાાંનધકાર સ રચક્ષત 

 આ પાઠયપસુ્તક ડૉ. બાબાસાહબે આંબડેકર ઓપન યવુનિવસિટીના ઉપક્રમ ે વિદ્યાથીલક્ષી સ્િઅધ્યયન હતેથુી; દૂરિતી 
વશક્ષણના ઉદે્દશન ેકેન્રમા ંરાખી તૈયાર કરિામા ંઆિલે છે. જેના સિામવધકાર સરુચક્ષત છે. આ અભ્યાસ-સામગ્રીનો કોઈપણ સ્િરૂપમા ં
ઉપયોગ કરતા ંપહલેા ંડૉ. બાબાસાહબે આંબડેકર ઓપન યવુનિવસિટીની લચેખત પરિાનગી લેિાની રહેશ.ે 
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MGT – 02 

એમ. એ. ગ જરાતી 

ગ જરાતી ભાષા 
પરરચય અને અભ્યાસ 
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પાઠયિમ પરરચય 

 એમ.એ. પાટમ-Iના અભ્યાસક્રમમા ં‘ગજુરાતી ભાષાપડરચય અને અભ્યાસ’નો આ પાઠયક્રમ ગજુરાતી 

ભાષા વિષયક વશક્ષણ મેળિિાનો ઉપક્રમ છે. આપણ ે જે ભાષા-સાડહત્યનો અભ્યાસ કરીએ છીએ તેમા ં

ભાષા-ઉદ્ભિ-વિકાસ-ભાષાકીય પડરિતમન આડદની સમગ્રલક્ષી જાણકારી અનસુ્નાતક કક્ષાએ અપેચક્ષત છે. આ 

પાઠયક્રમમા ંનીચેના મદુ્દાઓનો અભ્યાસ કરીશુ ં:  

 ભાષા અને ગજુરાતી ભાષા 

 ગજુરાતી ભાષાનો ઇવતહાસ 

 ગજુરાતી ભાષાના અભ્યાસનો ઇવતહાસ 

 ગજુરાતી કોશરચના 

 ગજુરાતી ભાષાવ્યિસ્થા 

 આપણ ેજાણીએ છીએ કે ભાષાનુ ંમાનિજીિનમા ંખબૂ મહત્ત્િનુ ંસ્થાન છે. આપણી સમગ્ર પ્રત્યાયન 

વ્યિસ્થા વિવિધ સકેંતોથી લઈ ચલવપબદ્ધ થયેલી છે. ભાષા દ્વારા માત્ર િાતચીત થતી નથી. સમગ્ર 

માનિસભ્યતાના વિકાસમા,ં હજારો િષમના જ્ઞાનસપંાદનમા ં ભાષાની અનન્ય ભવૂમકાનો શાસ્ત્રીય અભ્યાસ 

કરિાનો આ ઉપક્રમ છે. ગજુરાતી ભાષાના ઉદ્ભિ-વિકાસનો આગિો ઇવતહાસ છે. વનત્ય પડરિતમનશીલ 

સસંારમા ંભાષાના વિકાસનુ,ં પડરિતમનનુ ંઅનોખુ ંક્ષેત્ર છે. આ પાઠયક્રમ આપણી ભાષાપ્રીવતને અભ્યાસપિૂમક 

વિસ્તારિામા ં સહાયક થશે. ભાષાવિજ્ઞાન-કોશવિજ્ઞાનની જાણકારી ભાષાવશક્ષણમા ં ખબૂ જરૂરી છે. 

શબ્દભડંોળની સમદૃ્ધદ્ધ એ ભાષાસમદૃ્ધદ્ધનો પડરચય આપે છે. આ અભ્યાસક્રમમા ંગજુરાતી કોશરચના વિશે પણ 

આપણે આિશ્યક જાણકારી મેળિીશુ.ં ભાષાવિજ્ઞાન વિષય-ક્ષેત્રના ંતજ્જ્ઞો દ્વારા આ અભ્યાસસામગ્રીનુ ંલેખન 

થયુ ં છે. આપની ભાષાચેતનાને પોષક એિા આ શૈક્ષચણક ઉપક્રમને રજૂ કરતા ંઆનદં અનભુિીએ છીએ. 

શભુેચ્છાઓ. 
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એકમ 1  ધ્વનિનવજ્ઞાિ 
1.0 ઉદે્દશ 

1.1 પ્રસ્તાવના 

1.2 ધ્વનનનવજ્ઞાનઃ 

1.3 ધ્વનનશાસ્ત્ર (ફોનેટીક્સ) 

1.3.1. ઉચ્ચારણમલૂક ધ્વનનશાસ્ત્ર 

1.3.2. શ્રવણમલૂક ધ્વનનશાસ્ત્ર 

1.3.3. ધ્વનનતરંગમલૂક ધ્વનનશાસ્ત્ર 

1.4 ધ્વનનઘટકશાસ્ત્રઃ (ફોનેમીક્સ) 

1.4.1  ધ્વનનઘટક 

1.4.1.1. લાક્ષણણકતાઓનો સમહૂ 

1.4.1.2. શ્રાવ્યતાના સઘંાત 

1.4.1.3. ધ્વનનઓનો સમહૂ 

1.4.1.4. અમતૂત નવભાવ 

1.4.1.5. ધ્વનનઘટકને ઓળખવાની કસોટી 

 1.4.2 ઉપધ્વનનઘટક 

1.5 સારાશં 

1.6 તમારી પ્રગનત ચકાસો 

1.0 ઉદે્દશઃ 
 આ પ્રકરણમા ં તમે ધ્વનનનવજ્ઞાન નવશે માહહતી મેળવશો. તમે જાણો છો કે 

ધ્વનન ‘બોલાય’ છે કે ‘સભંળાય’ છે. પણ આ પ્રકરણમા ંતમે ધ્વનન સાથે સકંળાયેલી 

ત્રીજી બાબત ‘વક્તાના હોઠ થી શ્રોતાના કાન સધુી તેના વહન’ નવશે પણ માહહતી 

મેળવશો.  

તમે સમજશો કે મનષુ્ય પોતાના વાણીના અવયવો દ્વારા અનેક ધ્વનનઓનુ ંનનમાતણ કરી 

શકે છે. પણ તે તમામ ધ્વનનઓ એની ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્ય નથી હોતા. તો કયો 

ધ્વનન ભાષાવ્યવસ્થાનો – ધ્વનનઘટકશાસ્ત્રનો સભ્ય છે કે નહીં તે કેવી રીતે ખબર પડે? – 

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર તમને આ એકમમાથંી મળશે. 

1.1 પ્રસ્તાવિાઃ 
તમે જાણો છો કે નવશ્વમા ં અનેક ધ્વનનઓ સભંળાય છે, નનમાતય છે. તમારી 

આસપાસ તમને વાહનનો, રસોડામા ંવઘારનો, માથે ચાલતા પખંાનો, કોઈનો પગરવ ... 

હજારો ધ્વનનઓની દુનનયામા ં આપણે વસીએ છીએ. શુ ં ‘ધ્વનનનવજ્ઞાન’મા ં આ બધા 
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ધ્વનનઓનો અભ્યાસ થાય છે? ઉત્તર છે, ના. શરીર દ્વારા નનમાતતા ધ્વનનઓનો 

ભાષાનવજ્ઞાન દ્વારા અભ્યાસ થાય છે ? ના. ચપટી, તાળી આહિ પણ શરીર દ્વારા નનમાતતા 

ધ્વનનઓ છે. પણ તે ભાષાના ધ્વનનઓ નથી. ધ્વનનનવજ્ઞાન માત્ર વાણચક ધ્વનનઓનો જ 

અભ્યાસ કરે છે. ‘વાણચક’ ધ્વનન એટલે વાણીના અવયવ – વાગવયવ દ્વારા નનમાતતો 

ધ્વનન. વાણી દ્વારા પણ અનેક ધ્વનનઓનુ ં નનમાતણ થઈ શકે છે. કેટલાય મીમીક્રી 

આટીસ્ટ વાગવયવોથી નવનવધ અવાજોનુ ં નનમાતણ કરી શકે છે. પણ તે ધ્વનનઓ પણ 

ભાષાના ધ્વનન નથી. સામાન્ય માણસ પણ વાગવયવ દ્વારા ઘણા ધ્વનનઓનુ ં નનમાતણ 

કરી શકે છે. જેમકે, ડચકારો. વાગવયવ દ્વારા નનમાતઈ શકતા અનેક ધ્વનનઓમાથંી 

અત્યતં મયાતહિત ધ્વનનઓ જ જે-તે ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્ય ધ્વનન બની શકે. આ સભ્ય 

ધ્વનન અથાતત ્ધ્વનનઘટક નવશે પણ જાણવુ ંરસપ્રિ બની રહ ેતેમ છે.  

ધ્વનનનવજ્ઞાન દ્વારા આ બને્ન પ્રકારના ધ્વનનઓનો અભ્યાસ કરવામા ંઆવે છે. 

વાગવયવ દ્વારા નનમાતઈ શકતા ધ્વનનઓ અને કોઈ ચોક્કસ ભાષાવ્યવસ્થામા ં

સ્વીકારાયેલા ધ્વનનઓ. આ બને્ન અભ્યાસ નવશે નવગતે જોઈએ. 

1.2 ધ્વનિનવજ્ઞાિઃ (Phonology) 
ભાષાનવજ્ઞાન એટલે ભાષાનુ ં નવજ્ઞાન. ભાષાનો સાધન તરીકે નહીં પરંત ુસાધ્ય 

તરીકે અભ્યાસ કરનાર શાસ્ત્ર. વૈજ્ઞાનનક ચોકસાઇથી ભાષાસામગ્રીનુ ં પથૃક્કરણ, 

અવલોકન, વગીકરણ, તાહકિક તારણો, નક્કર આધારોથી અભ્યાસ કરનાર શાસ્ત્ર. 

ભાષાનવજ્ઞાન ભાષાની નવનવધ વ્યવસ્થાઓનો, ભાષાના નવનવધ સ્તરોનો વૈજ્ઞાનનક 

અણભગમથી અભ્યાસ કરે છે. 

કોઇ પણ ભાષાના બધંારણ, સ્વરૂપ, નવકાસ આહિનુ ં વણતન કરવુ ં તે 

ભાષાનવજ્ઞાનનો મખુ્ય ઉદે્દશ છે. તે કોઇ એક ભાષાના બધંારણનો પણ અભ્યાસ કરે છે 

તો બધી જ ભાષામા ં સામાન્ય – કોમન હોય તેવા તત્ત્વોનો પણ અભ્યાસ કરે છે. 

ભાષાની મખુ્ય વ્યવસ્થાઓમાનંી એક એટલે ધ્વનનવ્યવસ્થા. આ વ્યવસ્થા અંતગતત 

‘ભાષાના ધ્વનન’ એટલેકે ‘વાણચક ધ્વનન’નો અભ્યાસ થાય છે. આ ‘વાણચક ધ્વનન’નો 

અભ્યાસ પણ બે દૃષ્ષ્ટકોણથી થાય છે. ૧) સામાન્ય ભાષાકીય લક્ષણો ૨) ચોક્કસ 

ભાષાકીય લક્ષણો.  

ભાષાનવજ્ઞાનની પ્રમખુ શાખાઓ પૈકીની એક એટલે ધ્વનનવ્યવસ્થા.  

૧) ધ્વનિશાસ્ત્ર – phonetics- કોઇ પણ ભાષા સિંભે ધ્વનનઓની સામાન્ય 

લાક્ષણણકતાઓનો અભ્યાસ કરવામા ં આવે છે, ‘વાણચક ધ્વનન’ના સવતસામાન્ય 

(યનુનવસતલ) સ્વરૂપનો અભ્યાસ થાય છે.  

૨) ધ્વનિઘટકશાસ્ત્ર – phonemics- કોઇ ચોક્કસ ભાષા સિંભે તેના ધ્વનનઘટકશાસ્ત્ર 

- ધ્વનનવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનનઓનો અભ્યાસ કરવામા ંઆવે છે. કેનેથ એલ. પાઇક 
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કહ ે છે તેમ ‘Phonetics gathers raw material, phonemics cook it.’ 

(‘ધ્વનનશાસ્ત્ર’નો અભ્યાસ કાચી સામગ્રી ભગેી કરે છે, જ્યારે ‘ધ્વનનઘટકશાસ્ત્ર’નો 

અભ્યાસ તેન ેપકાવે છે.) તેથી ધ્વનનનવજ્ઞાન સમજવા માટે આ બને્ન શાખાઓ નવશે 

જાણવુ ંપડે.  

1.3 ધ્વનિશાસ્ત્રઃ (Phonetics) 

ભાષા વક્તા-શ્રોતા વચ્ચ ેપ્રયોજાય છે. આ અવગમન-વ્યવહાર િરનમયાન 

વક્તા દ્વારા જે ધ્વનન – ધ્વનનશે્રણી ઉચ્ચારવામા ંઆવે તેનુ ં હવાના તરંગો દ્વારા 

વહન થાય છે અને તે ધ્વનનઓ શ્રોતા સધુી પહોંચે છે. ધ્વનનકીય કાચી સામગ્રી 

એકઠી કરવા માટે, ધ્વનનઓની સામાન્ય લાક્ષણણકતાનો અભ્યાસ કરવા માટે 

ભાષાનવજ્ઞાની ધ્વનનનો ત્રણ દૃષ્ષ્ટકોણથી અભ્યાસ કરે છે.  

અ) ઉચ્ચારણમલૂક ફોનેટીક્સઃ (Articulatory Phonetics)  

બ) શ્રવણમલૂક ફોનેટીક્સઃ(Auditory Phonetics) 

ક) ધ્વનનતરંગમલૂક ફોનેટીક્સઃ (Acoustic Phonetics) 

ધ્વનનસ્વરૂપનો અભ્યાસ કરનાર આ ત્રણ શાખાઓની અભ્યાસપ્રહક્રયાને વીગત ે

જોઈએ. 

1.3.1 ઉચ્ચારણમલૂક ધ્વનિશાસ્ત્રઃ (Articulatory Phonetics) 

 જ્યારે ધ્વનન ઉચ્ચારવામા ં આવે છે ત્યારે ઉચ્છવાસરુપે નીકળતી હવા 

નાિતતં્રીને કેવી રીતે અને કેટલી માત્રામા ં કંપાવે છે, તે કંનપત હવા મખુપથ કે 

નાનસકાપથમાથંી કઇ રીતે પસાર થાય છે, વાગવયવ કયા પ્રકારનુ ંરન્ર નનમે છે, 

કઇ રીતે એ હવા મકુ્ત થાય છે આહિ બાબતોનો અભ્યાસ ઉચ્ચારણમલૂક 

ફોનેટીક્સમા ંથાય છે. 

ધ્વનનના નનમાતણનો, ઉચ્ચારણનો અભ્યાસ કરતી આ શાખાનો અભ્યાસ 

ઉચ્ચારણપ્રહક્રયા વણતવે છે. મહિંશે ઉચ્છવાસ રૂપ ેપાછી જતી હવા સાભંળી શકાય 

એટલી માત્રામા ંનાિતતં્રીન ેકંપાવે અથવા ઘસારો ઉત્પન્ન કરે ત્યારે ધ્વનન ઉત્પન્ન 

થાય છે. (કેટલીક ભાષાઓમા ં શ્વાસ રૂપ ે પ્રવેશતી હવાના ઘસારા દ્વારા પણ 

ધ્વનનનનમાતણ થાય છે. જેમકે, સીંધી ભાષા) આ કંનપત હવા ફેહરિંક્સના માગે આગળ 

વધીને મખુપથમાથંી (ક્યારેક નાનસકાપથમાથંી પણ) પસાર થાય છે. મખુપથમા ં

રહલેા નવનવધ અવયવો આ હવાને નવનવધ રીતે પસાર થવા િે છે. અન ે

મખુપથમાથંી બહાર નીકળતી હવા ધ્વનન તરીકે સભંળાય છે. આ 

ઉચ્ચારણપ્રહક્રયાને સમજવા માટે તેની સાથે સલંગ્ન તબક્કાઓ જોવા જોઈએ. 
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૧. ધ્વનનરૂપ કંનપત હવાનુ ં નનમાતણઃ આ તબક્કા સાથે નાિતતં્રી અને તેની નવનવધ 

અવસ્થાઓનો અભ્યાસ - વણતન જોડાય છે.  

૨. ધ્વનનવૈનવધ્ય આકારાવુઃં આ તબક્કા સાથે વાગવયવો અને તેના દ્વારા નનમાતતા 

નવનવધ રન્રનો અભ્યાસ - વણતન જોડાય છે.  

અથાતત,્ ઉચ્ચારણપ્રહક્રયાને સમજવા માટે ૧) નાિતતં્રી ૨) નાિતતં્રીની નવનવધ 

અવસ્થાઓ િરનમયાન કંપનો દ્વારા નનમાતતા નવનવધ ધ્વનન ૩) હવાપ્રવાહપથ ૪) 

વાગવયવ ૫) ધ્વનનરૂપ હવાને સાવરોધ કે નવના અવરોધ પસાર થવા િેતા 

નવનવધ રન્ર – પોલાણ –ને તપાસવા જોઈએ. 

(૧) િાદતતં્રઃ  

  શ્વાસનળીના સૌથી ઉપર આવેલા સ્નાયઓુ ક્રાઈકોઈડ કાહટિલેજ પર પહરનમડ 

આકારના બે કાહટિલેજ - આહરટેનોઈડ કાહટિલેજ આવેલા ં છે. આ કાહટિલેજ પર 

નાિતતં્રી આવેલી છે. આ આખો સ્નાય ુલેહરિંક્સ તરીકે ઓળખાય છે.  

આ નાિતતં્રી પાતળી બે પટ્ટીઓ જેવા સ્નાયઓુ છે. નાિતતં્રી શ્વાસનળીની ઉપર 

આવેલી હોય છે. તેથી શ્વાચ્છોશ્વાસની પ્રહક્રયા િરનમયાન હવાની અવર-જવર 

િરનમયાન ગ્લોહટસ ખલુ્લો રહ ે છે. તેથી નાિતતં્રી અકંપ કે નનષ્કંપ અવસ્થા 

ધરાવતી હોય છે.  પરંત ુજ્યારે ધ્વનનનુ ં નનમાતણ કરવુ ંહોય ત્યારે અવાજ ઉત્પન્ન 

થાય એટલી માત્રામા ંઆ નાિતતં્રીને કંપાવવામા ંઆવે છે. આ કંપનોમા ં રહલેુ ં

વૈનવધ્ય વાણચક ધ્વનનની લાક્ષણણકતા બને છે. 

(૨) િાદતતં્રિર નવનવધ અવસ્થા અિે તે દરનમયાિ નિમાાતા નવનવધ ધ્વનિઓઃ 

 જ્યારે નાિતતં્રી કંપાયમાન થાય, ત્યારે ધ્વનન નનમાતય છે. આ કંપન 

તતંવુાદ્યના તાર જેવુ ં નથી હોત ુ ં પરંત ુ બનોલી (Bernoulli)ના નસદ્ાતં અનસુાર 

(સાયકલના પેડણલિંગની જેમ) નાિતતં્રી કંપાયમાન થાય છે. પહલેા ંતેનો નીચેનો 

ભાગ બધં થાય છે, પછી ઉપરનો. એ જ રીતે પહલેા નીચેનો ભાગ ખલુે છે, પછી 

ઉપરનો. 

 નાિતતં્રી જુિી જુિી અવસ્થામા ં હોય, જુિી રીતે કંપાયમાન થતી હોય, 

હવાનો પ્રવાહ જુિી રીતે પસાર થતો હોય – આ વૈનવધ્યને કારણે નાિતતં્રી 

પાસેથી ઉચ્છવાસ રૂપે બહાર નીકળતી હવા જુિા જુિા અવાજ - ધ્વનન (બઝ) 

સ્વરૂપે નનમાતય છે. જે અવરોધાઈને કે નવના અવરોધે મખુપથમાથંી પસાર થતા ં

નવનવધ વાણચક ધ્વનનઓ રૂપે ઉચ્ચારાય છે. ઘોષ-અઘોષ, અલ્પપ્રાણ-મહાપ્રાણ, 
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ગસુપનુસયો અવાજ, મમતર ધ્વનન એ નાિતતં્રી પાસે નનમાતતી ધ્વનનગત 

લાક્ષણણકતાઓ છે. 

(૩) હવાપ્રવાહપથઃ  

ફેફસામંાથંી નીકળેલી ઉચ્છવાસરૂપ હવા સામાન્ય રીતે નાનસકાપથમાથંી પસાર 

થતી હોય છે. પણ જ્યારે બોલવુ ંહોય ત્યારે હવા મખુપથમાથંી હવા પસાર થાય 

છે. કેટલાક ધ્વનનના નનમાતણમા ં હવા મખુપથ અને નાનસકાપથ બને્નમાથંી પસાર 

થાય છે. નાિતતં્રી પાસથેી આગળ વધલેી હવા કા ંતો ઘોષ હોય અથવા અઘોષ 

હોય, અલ્પપ્રાણ હોય અથવા મહાપ્રાણ હોય. પણ એ હવાને ‘ગુજંન’ માટે કેટલો 

અને કેવો નવસ્તાર –પોલાણ - રન્ર મળે છે, તેના આધારે ધ્વનનવૈનવધ્ય સજાતય છે. 

જેમ છતના ઘમુ્મટના કિ, ઊંડાણ આહિને કારણ ેજે પોલાણ સજાતય તેને આધારે 

જુિા અવાજ (resonance) ગ ૂજંે, પડઘાય તે જ રીતે મખુપથમા ં આકારાતા 

પોલાણના – રન્રના કિ, આકારને આધારે જુિા જુિા ધ્વનનઓ નનમાતય છે.  

(૪) વાગવયવઃ 

નાનસકાપથમા ં અન્ય કોઈ અવયવ હોતા નથી. તથેી તેના નવસ્તારમા ં કોઈ 

પહરવતતન શક્ય નથી. પરંત,ુ મખુપથમા ં નવનવધ અવયવ આવેલા છે. આ 

અવયવોના હલન-ચલનથી નવનવધ રન્રનુ ં નનમાતણ થઈ શકે છે. કેટલાક અવયવ 

સ્સ્થર છે, તનેે ઉચ્ચારણ સ્થાન તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે અને કેટલાક અવયવ 

હલનચલન કરી શકે છે, ઉચ્ચારણ અંગ તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે.  

ઉચ્ચારણ અંગ ઉચ્ચારણ સ્થાનને સ્પશીને, ઉ.સ્થાનની નજીક જઈને હવાન ે

અવરોધી શકે અથવા ઉ.સ્થાનથી દૂર જઈને હવાને નવનાઅવરોધે પસાર થવા િઈ 

શકે. આવા ‘ઉ.સ્થાન’ અન ેઅવરોધ- અનાવરોધના ‘પ્રયત્ન’ને કારણે ધ્વનનવૈનવધ્ય 

નનમાતય છે. આ અવયવોમા ં એનપગ્લોહટસ, જજહ્વામલૂ, પડજીભ, જજહ્વાપષૃ્ઠ, 

જજહ્વામધ્ય, જજહ્વાગ્ર અને નીચલો હોઠ ઉચ્ચારણઅંગ છે. જ્યારે ફેહરિંગ્સનો પ્રિેશ, 

પોચુ ંતાળવું   ) કંઠ(, કઠણ તાળવું   ) તાલ(ુ, િાતં અન ેઉપલો હોઠ ઉચ્ચારણ સ્થાન 

છે. 

(૫) નવનવધ રન્ધ્રન  ંનિમાાણઃ 

ઉચ્ચારણ અંગ નવનવધ રીતે હવાને અવરોધી શકતુ ંહોવાથી મખુનવવરમા ં નવનવધ 

પ્રકારના રન્રનુ ંનનમાતણ થાય છે. તેમા ંમખુ્ય ત્રણ રન્ર છે. 

 ૧) શનૂ્ય રન્ર 

 ૨) ઈષદ્ રન્ર 
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 ૩) નવસ્તારી રન્ર /પણૂત રન્ર 

૧) શનૂ્ય રન્રઃ  

જ્યારે કોઈ પણ ઉચ્ચારણ અંગ ઉચ્ચારણ સ્થાનને સ્પશે અને હવાન ે

સપંણૂતપણે અવરોધે ત્યારે શનૂ્યરન્રનુ ં નનમાતણ થાય છે. ત્યાર બાિ સ્ફોટ 

સાથે હવા મકુ્ત થાય ત્યારે આ ધ્વનન ઉચ્ચારાય છે. આ પ્રકારના 

ધ્વનનનનમાતણમા ં ઉચ્ચારણઅંગ ઉચ્ચારણસ્થાનને સ્પશે ત ે આવશ્યક 

હોવાથી આ ધ્વનનઓને સ્પશત ધ્વનનઓ કહવેાય છે.  

૨) ઈષદ્ રન્રઃ  

જ્યારે કોઈ પણ ઉચ્ચારણ અંગ ઉચ્ચારણ સ્થાનની નજીક જઈને હવાન ે

આંનશક રીતે અવરોધે (અન ેઆંનશક રીતે પસાર થવા િે, જેથી ઘષતણયકુ્ત 

હવા નનમાતય છે. આ વાયરુન્રને  ઈષદ્ રન્ર કહવેાય છે.  

સઘંષી ધ્વનનઓ ઇષદ્ રન્રમા ંનનમાતય છે. આ ઉપરાતં પાનશ્વિક રન્ર તથા 

પ્રકંપી રન્રમા ંપણ ધ્વનનઓ નનમાતય છે. પરંત ુઆ તમામ ઉચ્ચારણોમા ં

બહાર નીકળતી હવાનો પ્રવાહ સતત બહાર નીકળતો રહ ે છે, શનૂ્ય 

રન્રની જેમ અવરોધાતો નથી. તેથી પાનશ્વિક અન ેપ્રકંપી ધ્વનનઓ પણ 

જુિા પ્રકારના સઘંષી ગણી શકાય. તેથી પાનશ્વિક અને પ્રકંપી રન્રમા ં

નનમાતતા ધ્વનનઓને ઇષદ્ રન્રમા ંજ વણતવાય છે. 

શનૂ્ય રન્ર અને ઇષદ્ રન્ર િરનમયાન હવાને અવરોધીને જે ધ્વનન 

નનમાતય તે વ્યજંન ધ્વનન કહવેાય છે. અને નવસ્તારી રન્ર િરનમયાન હવાને 

અવરોધ્યા નવના જે ધ્વનન નનમાતય તે સ્વર ધ્વનન કહવેાય છે. 

3) નવસ્તારી રન્રઃ  

જયારે ઉચ્ચારણ અંગ ઉચ્ચારણ સ્થાનથી એટલુ ંદૂર હોય કે મખુપથમાથંી 

બહાર નીકળતી હવા કોઈ પણ જાતના ઘસારા વગર બહાર આવી શકે. 

આ સ્સ્થનતમા ંજે રન્રનુ ં નનમાતણ થાય છે તેને નવસ્તારી રન્ર કહવેાય છે. 

આ રન્ર િરનમયાન જીભનો કયો ભાગ કેટલો ઊંચો થઈ શકે છે તેન ે

આધારે ધ્વનનવૈનવધ્ય નનમાતય છે. અહીં જીભનો ભાગ વધમુા ંવધ ુએટલો 

જ ઊંચો જઈ શકે, જેથી મખુપથમાથંી બહાર નીકળતી હવાને અવરોધ ન 

નડે. શનૂ્ય રન્ર અને ઈષદ્ રન્ર િરનમયાન પોલાણને સાકંડુ ં કરવામા ં
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આવે છે. જ્યારે નવસ્તારી રન્ર િરનમયાન પોલાણને નવસ્તારવામા ંઆવ ે

છે.  

સ્વરનનમાતણના ં અસહંિગ્ધ વણતન માટે ઉચ્ચારણ અંગના હલનચલનના ં

શક્ય સીમાઓનો આધાર લેવાય છે. તેમા ંજીભનુ ંઊંચુ ં જવુ ં એટલે વધમુા ં વધ ુ

એવા (કાલ્પનનક) ણબિંદુ સધુી ઊઠવુ ં કે જેનાથી વધ ુઊંચે જતા ં હવા અવરોધાય, 

આવુ ં સ્થાન ‘ઉચ્ચ સ્થાન’ તરીકે ઓળખવામા ંઆવ ે છે. જીભની નીચલા જડબા 

તરફ ગનત કરવાનુ ંઅંનતમ સીમાણબિંદુ એટલ ે‘નનમ્ન સ્થાન’ અને ઉચ્ચ અન ેનનમ્ન 

સ્થાન વચ્ચ ે નવનવધ કાલ્પનનક મધ્યણબિંદુઓ શક્ય છે. એટલે જે-તે ભાષાની 

સ્વરવ્યવસ્થા અનસુાર  ‘મધ્યસ્થાન’, ઉચ્ચમધ્ય, નનમ્નમધ્ય વગેરે દ્વારા સ્વરો 

વણતવાય છે. ધ્વનનશાસ્ત્રને આધારે જે સામાન્ય સ્વરવ્યવસ્થા વણતવાઈ છે, તને ે

Cardinal vowels – માનસ્વરો કહવેાય છે. આ માનસ્વરોની આકૃનત નીચે મજુબ 

જોઈ શકાય. 

 

 
 

િાનિક્ય ધ્વનિઓઃ 

અહીં ‘નાનસક્ય’ ધ્વનનઓની નવશેષ નોંધ લેવી જોઈએ. અન્ય વાણચક ધ્વનનઓનુ ં

નનમાતણ માત્ર મખુપથમા ં નનમાતતા કોઈ રન્રને કારણે થાય છે. પરંત ુનાનસક્ય ધ્વનન જ 

એવા છે જેના નનમાતણ િરનમયાન હવા બે પથ – મખુપથ અને નાનસકાપથ બને્નમાથંી 

પસાર થાય છે. આ ધ્વનનઓના નનમાતણ સમયે મખુપથમાથંી પસાર થતી હવા 

સ્પશતધ્વનનઓની જેમ અવરોધાય છે. એટલેકે ત્યા ં શનૂ્ય રન્ર નનમાતય છે. પરંત ુ

નાનસકાપથમાથંી પસાર થતી હવા નવના અવરોધે પસાર થાય છે, એટલેકે ત્યા ંનવસ્તારી 

રન્ર હોય છે. તેથી આ ધ્વનનઓના નનમાતણને કોઈ એક રન્રના વણતનને આધારે 

વગીકૃત કરી શકાય તેમ નથી. પરંત,ુ નાિતતં્રી પાસેથી આગળ વધેલી ધ્વનનરૂપ કંનપત 

હવાનો આંનશક જથ્થો (મખુપથ) અવરોધાય છે અને આંનશક જથ્થો (નાનસકાપથ) નવના 

અવરોધે પસાર થાય છે. તે પહરસ્સ્થનતમા ંવણતનની સરળતા ખાતર ઇષદ્ રન્રમા ંતેનો 

સમાવેશ કરી શકાય. 
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ભાષાનવજ્ઞાનમા ંઉચ્ચારણમલૂક ધ્વનનશાસ્ત્રનો જેટલો વીગતે અભ્યાસ થયો છે, 

તેટલો શ્રવણમલૂક ધ્વનનશાસ્ત્રનો થયો નથી. આ શાસ્ત્રની પહરચયાત્મક વીગતો નીચ ે

મજુબ જોઈ શકાય. 

1.3.2 શ્રવણમલૂક ધ્વનિશાસ્ત્રઃ (Auditory Phonetics) 

હવાના જે તરંગો સાભળી શકાય તેને જ ધ્વનન કહવેાય. જે સાભંળી ન 

શકાય તેને ધ્વનન કહી શકાય નહીં.  તેથી ધ્વનન કઇ રીતે સભંળાય છે તેનો 

અભ્યાસ પણ મહત્ત્વનો બની રહ.ે 

જ્યારે ધ્વનન સભંળાય છે ત્યારે ધ્વનનરૂપ કંનપત હવા કઈ રીતે કાનના 

પડિાને અથડાય છે, કઈ રીતે નવનવધ મોજાઓંમા ં રૂપાતંહરત થતા જઈને મગજ 

સધુી પહોંચે છે, અને કઈ રીતે એ કંપનમાથંી ધ્વનનઓનુ ં વગીકરણ થાય છે, 

ધ્વનનની ઓળખ થાય છે, તનેો અભ્યાસ શ્રવણમલૂક ધ્વનનશાસ્ત્ર કરે છે. 

હવાના કંનપત તરંગો શ્રોતાના કાન – બાહ્ય કણત સાથ ે અથડાય છે અને 

કણતનળી - શ્રનુતપથમાથંી પસાર થઇ કણતપટલ - કાનના પડિા સધુી પહોંચી તેને 

આંિોણલત કરે છે. મધ્ય કણતમા ંએરણ, પેંગડુ ંઅને હથોડી આકારના ત્રણ લઘઅુસ્સ્થ 

- નાનકડા ંહાડકા ંજોડાયેલા ંહોય છે. ધ્વનનના તરંગોની સાથ ેકણતપટલ આંિોણલત 

થતા ંઆ હાડકા ંપણ આંિોણલત થાય છે. તનેા ં સ્પિંનો આગળ વધતા ંમગજના ં

શ્રવણચેતાના તતંઓુને ઉત્તજેજત કરે છે. શ્રાવ્યસકેંતોની મગજ સધુી પહોંચવાની 

પ્રહક્રયાને સાભંળવાની હક્રયા - ‘રીસેપ્શન પ્રોસેસ’ કહ ેછે. આ અભ્યાસ શ્રવણમલૂક 

ધ્વનનશાસ્ત્ર દ્વારા થાય છે. 

1.3.3 ધ્વનિતરંગમલૂક ફોિેટીક્િઃ (Acoustic Phonetics):  

વક્તા અને શ્રોતાની વચ્ચે હવાના ંતરંગો રહલેા છે, જે ધ્વનનરૂપ કંપનોનુ ં

વહન કરે છે. પ્રત્યેક ધ્વનનમોજુ ં ગનત, કંપમાત્રા, તીવ્રતા, સમયગાળો – વગેરે 

જેવી અનેક બાબતમા ંએકબીજાથી ણભન્ન હોય. ધ્વનન ઉત્પન્ન થાય પછી ગાણણનતક 

ચોકસાઇ રાખીને ધ્વનનઆંિોલનના આવા સ્વરૂપનો અભ્યાસ કરવામા ંઆવે છે. 

એક ધ્વનનના તરંગોથી અન્ય ધ્વનનના તરંગો કઇ રીતે જુિા પડે છે, તે ધ્વનનના 

તરંગવૈનશષ્ટયના આધારે તપાસાય છે. 

કોઈ એક ભાષાના ધ્વનનનો અભ્યાસ કરવો હોય ત્યારે ચોકસાઈ આવશ્યક 

છે. પરંત,ુ ધ્વનનનવજ્ઞાની પણ અંતે તો એક ભાષક હોય છે. પહરણામ ે પોતાની 

ભાષાના ધ્વનનની ન હોય તેવી લાક્ષણણકતા તારવવી તેના માટે અઘરી બની 

રહતેી હોય છે. જેમકે, ગજુરાતી ભાષક v, w વચ્ચનેા ભિેને ન તારવી શકે, તનમલ 



 13 

ધ્વનનનવજ્ઞાની માટે ત – થ વચ્ચેનો ભેિ તારવવો અઘરો બની રહ ે કે અંગ્રજેી 

ભાષક ન - ણ વચ્ચેનો ભેિ ન તારવી શકે. 

આ સજંોગોમા ં કોઇ ધ્વનન અન્ય કોઇ ધ્વનનથી અલગ તારવવા માટે, 

ઘ્વનનની લાક્ષણણકતાઓનો વૈજ્ઞાનનક રીતે, ચોકસાઇપવૂતક અભ્યાસ કરવા માટે 

ધ્વનનતરંગમલૂક ધ્વનનશાસ્ત્ર મિિરુપ બને છે. આ માટે ‘સ્પેક્ટોગ્રાફ’ જેવા 

સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે, જે આ ધ્વનનમોજાને રેકોડત કરીને તેના તરંગોના ગ્રાફ 

આપે છે, જેના પરથી ભાષાનવજ્ઞાની ધ્વનનની કંપમાત્રા (ફ્રીક્વન્સી), તીવ્રતા 

(ઇન્ટેન્સીટી), કાલમાન (ડયરેુશન) આહિ બાબતોનો અભ્યાસ કરે છે.  

આમ, ધ્વનનનનમાતણ, ધ્વનનવહન અને ધ્વનનગ્રહણ – આ ત્રણ પ્રહક્રયાનો 

અભ્યાસ ધ્વનનશાસ્ત્ર અથવા ફોનોલોજી દ્વારા થાય છે. 

1.4 ધ્વનિઘટકશાસ્ત્ર (ફોિેમરક્િ) 

વાગવયવો દ્વારા અનેક ધ્વનનઓનુ ં નનમાતણ થઈ શકે છે. પરંત ુ ઉચ્ચારી 

શકાતા તમામ ધ્વનનઓ જો વાગ્વ્યવહાર માટે પ્રયોજાય તો અત્યતં સકુંલ 

પહરસ્સ્થનતનુ ં નનમાતણ થાય. માટે કોઈ પણ એક ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનનઓ  

હમંેશા મયાતહિત હોય છે. આ સભ્યધ્વનનઓની સખં્યા જુિી જુિી હોઈ શકે. જેમકે, 

કોયાતક ભાષામા ં17 સ્વરધ્વનનઓ છે, તો અંગ્રજેી ભાષામા ં5 સ્વરધ્વનનઓ છે. 

ઉચ્ચારી શકાતા અનેક ધ્વનનઓમાથંી કયો ધ્વનન કોઈ ચોક્કસ ભાષાવ્યવસ્થાનો 

સભ્ય છે, તેનો અભ્યાસ એટલે ધ્વનનઘટકશાસ્ત્ર. 

ધ્વનનઘટકશાસ્ત્ર વાણચક ધ્વનનની ભાત – patterns-નો અભ્યાસ કરે છે. આ 

ભાત ભાષા અનસુાર અલગ હોઈ શકે છે અથવા કોઈ એક જ ભાષામા ંશબ્િમા ં

તેના સ્થાન (આરંભ, મધ્ય આહિ) અનસુાર પણ બિલાતી હોય છે. જો કે અહીં 

ફોનેમીક્સના પાયાના કાયત – ધ્વનનઘટકને ઓળખવાના કાયતને જ કેન્રમા ંરાખેલ 

છે. 

1.4.1 ધ્વનિઘટકઃ 

જેમ વાગવયવો દ્વારા અનેક ધ્વનનઓનુ ં નનમાતણ થઈ શકે તેમ કાન પણ 

અનેક ધ્વનનતરંગોનુ ં ગ્રહણ કરી શકે છે. વાગવયવો દ્વારા નનમાતતી ઘોષત્વ-

અઘોષત્વ, અલ્પપ્રાણત્વ-મહાપ્રાણત્વ, સ્પશતત્વ, નાનસકત્વ, સઘંષીપણુ ંવગેરે જેવી 

નવનવધ લાક્ષણણકતાઓના તરંગો જુિા હોય અને કાન તે જુિા જુિા તરંગોનુ ંગ્રહણ 

પણ કરે છે. પરંત,ુ મગજ આ બધી જ લાક્ષણણકતાઓને ઓળખે તે જરૂરી નથી. 

મગજ જે-તે ભાષાપરંપરા અનસુાર ધ્વનનની લાક્ષણણકતાઓને સાભંળી – ઓળખી 
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શકે છે. એમ કહી શકાય કે કાનને સભંળાતા ધ્વનનનો અભ્યાસ તે ધ્વનનશાસ્ત્ર, 

પરંત ુમગજને સભંળાતા ધ્વનનનો અભ્યાસ તે ધ્વનનઘટકશાસ્ત્ર.  

મગજ ધ્વનનને કઈ રીત ેસાભંળે છે?  

લાક્ષણણકતાઓના સમહૂ તરીકે 

શ્રાવ્યતાના સઘંાત તરીકે 

ધ્વનનઓના સમહૂ તરીકે 

1.4.1.1 લાક્ષણણકતાઓિો િમહૂઃ 

 મગજ શ્રાવ્યતાની લાક્ષણણકતાઓના જૂથ દ્વારા જે તે ધ્વનનને સાભંળે છે, 

ઓળખ ે છે. જેને બ્લમૂહફલ્ડ constant association તરીકે ઓળખાવે છે. અથાતત,્ 

અઘોષત્વ, અલ્પપ્રાણત્વ, કંઠયત્વ, સ્પશતત્વની લાક્ષણણકતાઓનુ ં સતત સાહચયત 

હોય તો મગજ ત ે ધ્વનનને ‘ક’ તરીકે ઓળખશે. જો ધ્વનનતરંગો ઘોષત્વ, 

અલ્પપ્રાણત્વ, કંઠયત્વ, સ્પશતત્વની શ્રાવ્યતાનુ ં વહન કરતા હોય તો મગજ ત ે

ધ્વનનને ‘ગ’ તરીકે ઓળખશે. અથાતત,્ મગજમા ં આ ધ્વનનઓના કોઈ ણચત્ર કે 

આકાર નથી હોતા. મગજ આ ધ્વનનઓને તેની લાક્ષણણકતાઓના જૂથના આધારે 

ઓળખ ે છે; ધ્વનનતરંગો શ્રાવ્યતા (સાભંળી શકવા)-ના કયા ગણુધમો ધરાવે છે, 

તેને આધારે ઓળખે છે.  અથાતત,્ જે ધ્વનનતરંગોને કાન સાભંળે છે, ત ેધ્વનન છે, 

પરંત,ુ જે ધ્વનનતરંગોને મગજ ઓળખે છે, તે ધ્વનનઘટક છે. 

1.4.1.2 શ્રાવ્યતાિા િઘંાતઃ 

કાન જે અનેક ધ્વનનતરંગોનુ ંગ્રહણ કરી શકે તે, ઉચ્ચારી શકાતા બધા જ 

- ધ્વનનઓને શ્રોતાનુ ંમગજ ઓળખ ેતે શક્ય નથી. કારણકે, િરેક ભાષાની પોતાની 

પરંપરાને આધારે શ્રોતાનુ ંમગજ કેટલીક ચોક્કસ લાક્ષણણકતાઓને જ ઓળખવા 

ટેવાયેલુ ં હોય છે, કેટલીક લાક્ષણણકતાઓ જ તેના માટે શ્રાવ્ય હોય છે. જેમકે, 

ગજુરાતીમા ં અનેક શબ્િો ફારસી ભાષા દ્વારા પ્રવેશ્યા છે. ફારસી ભાષામા ં કંઠય 

ધ્વનનઓ ઉપરાતં ફેરેંગલ ધ્વનનઓ પણ ઉચ્ચારાય છે. ફારસી ભાષામા ં‘કામયાબ’, 

‘કબીર’ વગેરે જેવા શબ્િોમા ંઉચ્ચારાતો ‘ક’ કંઠય સ્પશત ધ્વનન (છોટા કાફ) છે, તો 

‘કિમ’, ‘કાનનૂ’ વગેરે જેવા શબ્િોમા ંઉચ્ચારાતો ‘ક’ ફેરેંગલ ધ્વનન (બડા કાફ) છે. 

પરંત ુ ગજુરાતી ભાષક આ લાક્ષણણકતાને નથી ઓળખતો. પહરણામે ગજુરાતી 

ભાષક ફેરેંગલ ધ્વનન ‘ક’ને કંઠય સ્પશત ધ્વનન ‘ક’ તરીકે જ ઓળખ ેછે. અથાતત,્ જે 

લાક્ષણણકતા ફારસી ભાષક માટે શ્રાવ્ય છે, તે ગજુરાતી ભાષક માટે શ્રાવ્ય નથી. 

તનમલ ભાષકનો કાન ‘હવાના વધારાના જથ્થા’ – મહાપ્રાણત્વને સાભંળી શકે છે. 
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પરંત,ુ તનમલ ભાષાપરંપરા અનસુાર તનમલ ભાષકનુ ંમગજ એ કંપનોની શ્રાવ્યતા 

સિંભે અલગ ઓળખ ધરાવતુ ંનથી.  તેથી તેમના કાન ‘ગીતા’ અને 'ગીથા' ન ે

અલગ સાભંળતા હોવા છતા ં તેમનુ ં મગજ આ બને્ન ઉચ્ચારોને એક જ તરીકે 

ઓળખશે. એ જ રીતે મલયાલી ભાષક માટે ‘સતીષ’ કે 'સધીષ' એક જ છે. તમેના 

માટે અહીં અઘોષત્વ-ઘોષત્વ કે અલ્પપ્રાણત્વ-મહાપ્રાણત્વ –ની શ્રાવ્યતાનો ભેિ 

નથી. V અને W ધ્વનનના િંત્યોષ્ઠસઘંષીપણુ ં કે અધતસ્વરપણુ ંઅંગ્રેજ ભાષક માટે 

શ્રાવ્ય છે, પણ ગજુરાતી ભાષક માટે માત્ર અધતસ્વરપણુ ંજ શ્રાવ્ય છે. તેથી અંગ્રેજી 

ભાષક માટે ‘V’ અન ે‘W’ બે ધ્વનનઘટક છે જ્યારે ગજુરાતી ભાષક માટે માત્ર ‘W’ 

જ ધ્વનનઘટક છે. અથાતત,્ જે ધ્વનનના શ્રાવ્યતાના સઘંાતને – શ્રાવ્યતાના 

ગણુધણોના જૂથને મગજ ઓળખી શકે છે, ત ેધ્વનનઘટક છે. 

1.4.1.3 ધ્વનિઓિો િમહૂઃ 
મગજ ધ્વનનઓને લાક્ષણણકતાઓના સમહૂને આધારે ઓળખે છે. પરંત,ુ 

માનવશરીર યતં્ર નથી. તેથી ઉચ્ચારણ પ્રહક્રયા િરનમયાન જે-તે ધ્વનન સિંભે નનનિત 

સાતત્ય જળવાઈ શકે નહીં. જેમકે, કોઈ એક ધ્વનન - ‘ક’ હોય, તો તેના ઉચ્ચારણ સિંભે 

િર વખતે હવાનો જથ્થો સમાન હોય,  નાિતતં્રીના ંકંપન એકસરખા ંજ હોય, ઉચ્ચારણ 

અંગ (જજહ્વાપષૃ્ઠ) કોઈ એક નનનિત ણબિંદુએ જ સહક્રય થાય, ઉચ્ચારણ સ્થાનના કોઈ એક 

જ ણબિંદુએ સ્પશીને હવાને અવરોધે - તેવુ ંન જ બને. તેથી હવાનો જથ્થો બિલાતા 

ધ્વનનતરંગોમા ં સહજે પહરવતતન આવે, નાિતતં્રીના ં કંપન બિલાતા ં ધ્વનનતરંગ 

બિલાય... એમ નવનવધ પહરસ્સ્થનત બિલાતા ં ધ્વનનતરંગોમા ં પહરવતતન આવે તે 

સ્વાભાનવક છે.  

જાણીતા ધ્વનનશાસ્ત્રી કે.એલ.પાઈક ધ્વનનવ્યવસ્થાના પથૃક્કરણના નસદ્ાતંો 

આપ્યા છે. તેમા ં ત્રીજા નસદ્ાતંમા ં જણાવે છે કે ‘વાગવયવો કોઈ નવનશષ્ટ ધ્વનન 

અથવા ધ્વનનઓના ં ન બિલાતા ં ચોક્કસ પનુરાવતતનો આપવા સજ્જ નથી.’ 

અથાતત ્ જ્યારે નાિતતં્રીના અઘોષ-અલ્પઘોષ કંપનો હોય, હવાના વધારાના 

જથ્થાનો અભાવ હોય, સાનનુાનસકતાનો અભાવ હોય, જજહ્વાપષૃ્ઠ પોચા તાળવાને 

સપંણૂતપણે સ્પશ ેઅને હવાન ેઅવરોધે ત્યારે ‘ક’ ધ્વનન ઉચ્ચારાય અથવા સભંળાય. 

પરંત ુસામાન્ય રીતે ભાષક જુિા જુિા ધ્વનનઓ નહીં, ધ્વનનશે્રણીઓ ઉચ્ચારતો હોય 

છે. તેથી ક્યા,ં ક્ષમા, ક્રમ, ક્લાસ, ટેસ્ક્નક, રુસ્ક્મણી, મકુ્ત વગેરે જેવી 

ધ્વનનશ્રેણીઓમા ં‘ક’ પછી ઘોષત્વ, સઘંષીપણુ,ં પ્રકંપીપણુ,ં નાનસકત્વ વગેરે જેવી – 

જે ‘ક’ની મળૂભતૂ લાક્ષણણકતાઓ કરતા ંણભન્ન છે તેવી – લાક્ષણણકતાઓ ધરાવનાર 

ધ્વનન ઉચ્ચારાય તેવુ ંબને. આ ધ્વનનઓના કંપનો, હવાનો જથ્થો, ઘસારો, પ્રકંપ 
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આહિની અસર ‘ક’ પર થતા ંતે સામાન્ય રીતે – વૈયસ્ક્તક ધ્વનન તરીકે ઉચ્ચારાતા 

- ‘ક’ કરતા ંજુિો હોવાનો. વળી, પાઈક જણાવે છે તેમ ‘િરેક ધ્વનન તેના પહરસર 

અનસુાર બિલાવાનુ ં વલણ ધરાવે છે.’ તેથી ‘અકથ્ય’ જેવા શબ્િમા ં ‘થ્ય’ 

જોડાક્ષરનો ભાર આગળના ધ્વનન ‘ક’ પર આવતા ંતે ‘ક’ પણ જુિો જ હોય. આમ 

સભંાષણ િરનમયાન જુિા જુિા કારણોસર ‘ક’ના ધ્વનનતરંગોમા ં ભેિ રહવેાનો. 

અથાતત,્ અનેક ‘ક’ સભંળાવાના. પરંત,ુ મગજ આ બધા તરંગોમાથંી ‘અઘોષ, 

અલ્પપ્રાણ, નનરનનુાનસક, કંઠય સ્પશત વ્યજંન’ ધ્વનનની લાક્ષણણકતા તારવી લ ેછે. 

તેથી કાનને સભંળાતા અનકે ‘ક’માથંી મગજ તો એક જ ‘ક’ને સાભંળે છે. અથાતત,્ 

મગજને સભંળાતો ધ્વનનઘટક ‘ક’, કાનને સભંળાતા અનેક ધ્વનનઓ ‘ક’નો બનેલો 

છે. તેથી સનપર કહ ેછે કે Each is a ‘minimum unit of distinctive sound feature, 

a phoneme.’ 

1.4.1.4 અમતૂા નવભાવઃ 

જે ધ્વનન સભંળાય છે તે કંપન, તરંગનુ ંભૌનતક સ્વરૂપ ધરાવે છે, પરંત ુજે 

સમજાય છે તે ધ્વનનઘટક લાક્ષણણકતાઓના સમહૂ રૂપે, શ્રાવતાના જૂથ રૂપે, 

ધ્વનનઓના સરવાળા રૂપ ેણચત્તમા ંરહલેો છે. તેથી તે અમતૂત સ્વરૂપ ધરાવે છે.  

આ જ કારણથી કોઈ પણ ભાષાનો ભાષક કોઈ પણ ધ્વનન સાભંળી શકે 

ખરો, પણ જે ધ્વનન અમતૂત નવભાવ રૂપ ેતનેા ણચત્તમા ંરહલેો હોય તેન ેજ સમજી 

શકે છે અન ે ત ે ધ્વનન જ જે-ત ે ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્ય તરીકે સહક્રય હોય છે. 

અથાતત,્ તાનમલ ભાષક ‘ત-થ’ને જુિા સાભંળે છે ખરો, પણ તેના ણચત્તમા ંઆ બન્ન ે

ધ્વનનને અલગ પાડનારી કોઈ લાક્ષણણકતા સહક્રય નથી. તેથી તાનમલ ભાષક માટે 

આ બે ધ્વનનઓ છે, પણ બન્ને તનમલ ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનન નથી, તેથી 

તનમલ ભાષક માટે આ બે ધ્વનનઘટક નથી. 

વળી, ધ્વનનઘટકના કોઈ ચોક્કસ આકાર નથી હોતા. તેથી જ અક્ષરજ્ઞાન ન 

ધરાવતો ભાષક પણ જે-તે ધ્વનનનુ ંઉચ્ચારણ-શ્રવણ કરી શકે છે. ધ્વનનના લેણખત 

સ્વરૂપ માટે તેન ેકોઈ પણ ણચહ્ન સાથ ેજોડી શકાય છે. તેથી જ કોઈ એક ધ્વનનણચહ્ન 

એક ભાષામા ંએક આકાર ધરાવતો હોય તો અન્ય ભાષામા ંજુિો આકાર ધરાવતો 

હોય છે. જેમકે, ક, क, k જુિી જુિી ભાષામા ંએક જ ધ્વનનના દૃશ્યાત્મક ણચહ્ન – 

ણલનપણચહ્ન બને છે. મગજન ેસમજાતા ‘ક’ ધ્વનનઘટકન ેઆ ણલનપચહ્નો સાથે કોઈ 

સીધો સબંધં નથી. જે-તે ભાષાના અક્ષરજ્ઞાન દ્વારા આ સબંધંને જોડવામા ંઆવતો 

હોય છે. ધ્વનનઘટકને ઓળખવા માટે આ ણચહ્નોને ઓળખવા અનનવાયત હોતા નથી. 
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1.4.1.5 ધ્વનિઘટકિે ઓળખવાિર કિોટીઃ 

જ્યારે એમ કહવેાય કે તાનમલ ભાષક ‘ત-થ’ વચ્ચેનો કે અંગ્રજે ભાષક 

‘ન-ણ’ વચ્ચેનો કે ગજુરાતી ભાષક છોટા કાફ-બડા કાફ વચ્ચેનો ભેિ નથી 

સમજતો, એટલે શુ?ં જે-તે ઉચ્ચારાતા ધ્વનન કોઈ એક ભાષાવ્યવસ્થાનો 

સભ્યધ્વનન છે કે કેમ અથવા કોઈ ધ્વનન ભાષક માટે ધ્વનનઘટક છે કે કેમ તે કેવી 

રીતે ઓળખી શકાય? આ માટે જે-તે ભાષામા ંત ેધ્વનનની સહક્રયતા તપાસાય છે. 

ડો. પ્રબોધ પહંડત જણાવે છે તે અનસુાર ઉસ્ક્તઓને જુિી પાડવા માટે જે-તે 

ભાષામા ંઉચ્ચારણના કયા ધમો ભેિક છે, તે જાણવુ ંપડે. 

આ સિંભે બ્લમૂહફલ્ડ ‘એક ધ્વનનને સ્થાને અન્ય ધ્વનન મકૂવાની કસોટી’ આપે છે. 

એટલેકે કોઈ એક ધ્વનનશ્રણેીમા ં કોઈ એક ધ્વનનન ે સ્થાને અન્ય ધ્વનન મકૂતા 

અથતભેિ થાય છે કે નહીં, તે તપાસવુ.ં આ સિંભ ે પ્રબોધ પહંડત કહ ે છે કે 

‘ઉસ્ક્તઓને ઓળખવા માટે, જુિી પાડવા માટે જે-તે ભાષામા ંઉચ્ચારણના કેટલા 

ધમો ભેિક છે તે જાણવુ ંજોઈએ. અથાતત,્ ઉચ્ચારણપ્રહક્રયાને ભાષાની અથતસકેંતો 

સાકંળવી જોઈએ.' જેમકે, ‘ઢાલ – ઢાળ'  

ગજુરાતી ભાષાની આ શબ્િજોડ ‘ઢાલ-ઢાળ’મા ં ‘લ' ધ્વનનને સ્થાન ે ‘ળ’ 

મકૂતા ંઅથતભેિ થાય છે.  આ ધ્વનનઓના લાક્ષણણકતાના સમહૂને જોઈએ તો- 

લ –િંત્ય પાનશ્વિક ધ્વનન 

ળ –મધૂતન્ય પાનશ્વિક ધ્વનન 

અથાતત,્ આ બને્ન ધ્વનનને અલગ કરનારી લાક્ષણણકતા ‘િંત્યપણુ’ં અને ‘મધૂતન્યપણુ’ં 

છે, કારણકે એ નસવાયની લાક્ષણણકતાઓ સમાન છે. અથાતત ્ આ શબ્િજોડમા ં

લાક્ષણણકતાભેિે અથતભેિ થાય છે. તેથી આ ધ્વનનઓ ગજુરાતી ભાષાવ્યવસ્થાના 

સભ્ય છે, તેથી આ બને્ન ધ્વનનઓ ગજુરાતી ભાષાના ધ્વનનઘટકો છે. 

પ્રબોધ પહંડત આવી લાક્ષણણકતાઓને ‘ભેિક ધમો’ તરીકે ઓળખાવે છે 

અને જણાવે છે કે ‘ભેિક ધમો ઓળખવા માટેની પદ્નતનો નસદ્ાતં સ્પષ્ટ છેઃ 

પ્રસ્તતુ ભાષામા,ં કોઈ પણ બે ઉસ્ક્તઓને અળગી રાખવામા,ં જુિી પાડવામા ં જે 

ધમો (લાક્ષણણકતાઓ) કામયાબ નીવડતા હોય તે ભેિક ધમો.'  

આમા ંએક બાબત નોંધપાત્ર છે કે ‘કોઈ એક ધ્વનનશ્રણેીમા ંએક ધ્વનનન ે

સ્થાને અન્ય ધ્વનન મકૂતા ંઅથતભેિ’ કરવાની કસોટીમા ં‘રાળ-ઢાળ’ એવી શબ્િજોડ 

ચકાસી શકાય કે કેમ? કારણકે ‘અથતભેિ કરતી શબ્િજોડ’ સિંભે હહેરસ ભેિકત્વના 

1:1ના પ્રમાણને મહત્ત્વ આપે છે. ‘રાળ-ઢાળ’ એવી શબ્િજોડમા ં ‘ર-ઢ’ ધ્વનનભેિે 
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અથતભેિ થાય છે કે કેમ તે તપાસવુ ં હોય તો તેમની લાક્ષણણકતાના સમહૂને 

તપાસવા પડે- 

 ર - િંત્ય પ્રકંપી ધ્વનન 

 ઢ – ઘોષ, મહાપ્રાણ, મધૂતન્ય, સ્પશત ધ્વનન. 

હવે, આ લાક્ષણણકતાઓમાથંી કઈ લાક્ષણણકતાની સહક્રયતાને કારણે અથતભેિ થયો 

તે તારવવુ ં મશુ્કેલ બની રહ.ે તેથી કોઈ ભાષાના ધ્વનનઘટકને ઓળખવા માટે 

લાક્ષણણકતાઓનુ ં 1:1નુ ં ભેિકત્વ જ મિિરૂપ થઈ શકે. તેથી આવી શબ્િજોડ 

‘મીનીમલ પેર’ તરીકે ઓળખાય છે. પ્રબોધ પહંડત પણ કહ ેછે કે ‘ઉસ્ક્તના બીજા 

બધા અંશો સમાન હોય અને કોઈ એકાિ ધમતથી જ બ ેઉસ્ક્તઓ જુિી પડતી હોય 

ત્યારે ભેિક ધમત તારવવાનુ ંકામ સરળ છે.’ 

 ફોનેનમક્સ આ રીતે નવનવધ મીનીમલ પેસતનો ઉપયોગ કરીન ે

લાક્ષણણકતાભેિે અથતભેિ થાય છે કે કેમ, તે તપાસીને કોઈ ચોક્કસ ભાષાના 

ધ્વનનઘટક તારવે છે. 

1.4.2 ઉપધ્વનિઘટકઃ 
 કોઈ એક ધ્વનનઘટક ધ્વનનસમહૂનો બનલેો હોય છે. આ ધ્વનનઓ પરસ્પર 

ભેિક ન હોય તે સ્વાભાનવક છે. ગ્લીસને પણ નોંધ્યુ ંછે કે A phoneme is a class 

of sounds so used in given language that no two members of the class can 

ever contract. પરંત ુ આ ધ્વનનઓની ઉપસ્સ્થનત કેટલીક ચોક્કસ પહરસ્સ્થનતને 

આધીન હોય છે. આ સિંભ ે બ્લમૂહફલ્ડ તેની ચોથી પવૂતધારણા Complementary 

contributionમા ંજણાવે છે કે … if only one of them occurs in certain phonetic 

surroundings and only the other occurs in certain phonetic surroundings… 

ધ્વનનસમહૂમાનંો કોઈ એક ધ્વનન કોઈ ચોક્કસ ઉચ્ચારણગત પહરસ્સ્થનતમા ં જ 

ઉચ્ચારાય અન ેઅન્ય ધ્વનન અન્ય ચોક્કસ ઉચ્ચારણગત પહરસ્સ્થનતમા ંઉચ્ચારાય 

તો તેઓ એક જ ધ્વનનઘટકના ધ્વનનસભ્ય હોવા છતા ં પરસ્પર પરૂક ઉપસ્સ્થનત 

ધરાવે છે તેમ કહી શકાય. ગજુરાતી ભાષાના ‘ઙ’ તથા ‘ઞ’ ધ્વનનના ઉિાહરણ 

દ્વારા પરૂક ઉપસ્સ્થનત વધ ુસ્પષ્ટ થઈ શકશે. 

 ‘ઙ’ તથા ‘ઞ’ ધ્વનન ગજુરાતી ભાષાના ધ્વનન છે. પરંત ુ ધ્વનનઘટકને 

ઓળખવાની કસોટીમા ં ‘કોઈ એક ધ્વનનને સ્થાને અન્ય ધ્વનન મકૂવાથી 

લાક્ષણણકતાભેિે અથતભેિ’-ની કસોટીમા ંપ્રવેશી શકતા નથી. કારણકે તેઓ અમકુ 

ચોક્કસ ઉચ્ચારણગત પહરસ્સ્થનતમા ં જ ઉચ્ચારાય છે. ગજુરાતી ભાષાના 
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ધ્વનનઘટકશાસ્ત્ર અનસુાર આ ધ્વનનઓના ઉચ્ચારણ પર કેટલાકં નનયમન છેઃ (1) 

આ ધ્વનનઓ સયંકુ્ત વ્યજંનમા ંપવૂતધ્વનન તરીકે જ પ્રયોજાય છે. (2) આ ધ્વનનઓ 

તેમના વગતના જ ધ્વનન સાથે જોડાક્ષરમા ં પવૂતધ્વનન તરીકે પ્રયોજાઈ શકે છે. 

અથાતત ્‘ઙ’ ધ્વનન જોડાક્ષરમા ંકંઠય વગતના ધ્વનનના પવૂતધ્વનન તરીકે જ તથા ‘ઞ’ 

ધ્વનન જોડાક્ષરમા ંતાલવ્ય વગતના ધ્વનનના પવૂતધ્વનન તરીકે જ પ્રયોજાઈ શકે છે. 

તેથી ‘અઞ્જના’ એવી ધ્વનનશ્રેણીમા ં ‘ઞ્જ’એ જોડાક્ષરમા ં ‘જ’ તાલવ્ય ધ્વનન હોવાથી 

તેના પવૂતધ્વનન તરીકે તાલવ્ય અનનુાનસક ‘ઞ’ જ પ્રયોજાઈ શકે, ‘ઙ’ નહીં. અથાતત,્ 

‘ઞ’ને સ્થાન ે ‘ઙ’-ન ેમકૂી શકાશે નહીં, તેથી ‘અઙ્જના’ એવી ધ્વનનશ્રણેી ઉચ્ચારી 

શકાશે નહીં. 

 પરસ્પર પરૂક ઉપસ્સ્થનત ધરાવતા ધ્વનનઓને ઉપધ્વનનઘટક કહવેાય છે. 

ઉપધ્વનનઘટકના જૂથમા ંજે ધ્વનનની વપરાશમાત્રા વધ ુહોય તેને ધ્વનનઘટક ગણી 

અન્ય ધ્વનનઓને તેના ઉપધ્વનનઘટક કહવેાય છે. 

વાણચક ધ્વનનની નવનવધ લાક્ષણણકતાઓ ભાષાવ્યવહારમા ંનવનવધ કાયત કરે 

છે. પ્રબોધ પહંડત નોંધ ેછે કે ‘ઉચ્ચારણના અંશોમા ંજે ધમો હોય છે તે ધમો ભેિક 

(distinctive) હોય, સિંભતનનયત (complementary) હોય કે ઉપજીવક હોય’. પ્રબોધ 

પહંડત ઉસ્ક્તના કોઈ પણ બ ેઅંશ વચ્ચે નીચેના સબંધંો જણાવે છેઃ 

1. સવતથા સમરેખ સિંભતઃ  

જે સિંભતમા ંએક ધ્વનન આવી શકે તે જ સિંભતમા ંબીજો ધ્વનન આવી શકે 

તે ધ્વનનઓ વચ્ચ ેસવતથા સમરેખ સિંભત છે, તેમ કહી શકાય. આ સિંભત 

ધરાવતા ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓમા ંઅથતભેિ કરવાની સહક્રયતા સિંભ ે

બે શક્યતાઓ રહલેી છેઃ 

(અ) કોઈ એક ધ્વનનશ્રેણીમા ંકોઈ એક ધ્વનનને સ્થાને અન્ય ધ્વનન મકૂતા ં

અથતભેિ થાય. જેમકેઃ ‘સાપ – શાપ’. ‘સ-આ-પ’ ધ્વનનશે્રણીમા ં ‘સ’ન ે

સ્થાને ‘શ’ મકૂી શકાય છે. તેથી આ બે ધ્વનનઓ વચ્ચે સવતથા સમરેખ 

સબંધં છે. વળી તેના કારણે અથતભેિ થયો છે. અથાતત ્અહીં િંત્ય સઘંષી 

ધ્વનન ‘સ’ અને તાલવ્ય સઘંષી ધ્વનન ‘શ’ વચ્ચે ‘િંત્ય’ અને ‘તાલવ્ય’ 

લાક્ષણણકતાભેિે અથતભેિ થાય છે. આ સબંધં contrastive distribution 

તરીકે ઓળખાય છે. અન ે અથતભેિ કરનારી લાક્ષણણકતા distinctive 

feature તરીકે ઓળખાય છે. જે ધ્વનનઓ વચ્ચે અથતભેિ કરનાર સપંણૂત 

સમરેખ સબંધં હોય, ત ેધ્વનનઘટક છે. 
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(બ) કોઈ એક ધ્વનનશ્રણેીમા ંકોઈ એક ધ્વનનન ેસ્થાને અન્ય ધ્વનન મકૂાય 

છે પણ તેનાથી અથતભેિ ન થાય. જેમકે, ગજુરાતી શબ્િ ‘કૂવો’ને રોમન 

ણલનપમા ં લખીએ તો  ‘kuwo’ અને ‘kuvo’ બે નવકલ્પ મળે છે. કારણકે 

ગજુરાતી ભાષાનો ધ્વનન ‘વ’ ઓષ્ઠય અધતસ્વર ‘w’  અન ે  િંત્યોષ્ઠય 

અધતસ્વર ‘v’ તરીકે ઉચ્ચારાઈ શકે છે.  ગજુરાતી ભાષક આ બ ે ધ્વનન 

વચ્ચ ેઅથતભેિ કરતો નથી. તેથી આ ધ્વનનશ્રેણીમા ં‘W’ને સ્થાન ે‘V’ ધ્વનન 

મકૂી શકાય છે. તથેી આ બ ેધ્વનનઓ વચ્ચે સવતથા સમરેખ સબંધં છે. આ 

બે ધ્વનનઓ વચ્ચે લાક્ષણણકતાભેિ છે, પરંત ુ તે અથતભેિનુ ં કાયત કરતા 

નથી. તેથી આ ધ્વનનઓ વચ્ચ ે 'નનયતં્રણરહહત હરેફેર' Free variation 

તરીકે ઓળખાય છે. જે ધ્વનનઓ વચ્ચે અથતભેિ ન કરનાર સપંણૂત સમરેખ 

સબંધં હોય તે ધ્વનનઓ વૈકલ્લ્પક ધ્વનનઓ તરીકે ઓળખાય છે. 

2. સવતથા ણભન્ન સિંભતઃ  

જે સિંભતમા ંએક ધ્વનન આવી શકે તે સિંભતમા ંબીજો ધ્વનન ન આવી શકે 

અને જે સિંભતમા ંબીજો ધ્વનન આવી શકે તે સિંભતમા ં પહલેો ધ્વનન ન 

આવી શકે, અથાતત ્ બને્ન ધ્વનનઓની ઉપસ્સ્થનત પર નનયમન હોય, બન્ન ે

ધ્વનન સવતથા ણભન્ન સિંભતમા ંહોય ત્યારે તે બન્ને ધ્વનન વચ્ચે પરૂક સબંધં 

કહી શકાય. આ સબંધં કોઈ એક ધ્વનનઘટકના ધ્વનનસમહૂ પૈકીના બ ે

ધ્વનનઓ વચ્ચે હોય છે. 

જે બ ેધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ પરૂક સબંધં ધરાવતી હોય ત ેધ્વનનઓ 

ઉપધ્વનનઘટક હોય છે. 

3. અંશતઃ ણભન્ન (એટલે અંશતઃ સમાન) સિંભતઃ  

જ્યારે અમકુ સિંભતમા ં જે બને્ન ધ્વનન ઉપસ્સ્થત થઈ શકતા હોય અને 

અમકુ સિંભતમા ંએ બેમાથંી એકની જ ઉપસ્સ્થનત શક્ય હોય ત્યારે એ બ ે

ધ્વનનઓ વચ્ચે અંશતઃ ણભન્ન સબંધં છે, તેમ કહવેાય. અથાતત ્ક્યારેક બ ે

ધ્વનનઓ વચ્ચે એવો સબંધં હોય છે કે કોઈ એક ધ્વનનશ્રેણીમા ં એક 

ધ્વનનને સ્થાને અન્ય ધ્વનન પ્રયોજાય. પરંત ુક્યારેક તે અથતભેિ કરે અને 

ક્યારેક ન કરે. જેમકે, ગજુરાતી ભાષાના િંત્ય પાનશ્વિક ધ્વનન ‘લ’ અને 

મધૂતન્ય પાનશ્વિક ધ્વનન ‘ળ’. ‘ગાલ-ગાળ’ ધ્વનનશ્રેણીમા ં ‘લ’ અને ‘ળ’ 

ધ્વનનભેિે અથતભેિ થાય છે. અથાતત ્અહીં પાનશ્વિક ધ્વનનઓમા ં ‘િંત્ય’ અન ે

‘મધૂતન્ય’ની લાક્ષણણકતાભિેે અથતભેિ થાય છે. પરંત ુ ‘કાલ-કાળ’ 
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ધ્વનનશે્રણીમા ં‘લ’ અને ‘ળ’ ધ્વનનભેિે અથતભેિ થતો નથી. અથાતત ્અહીં એ 

જ લાક્ષણણકતાભેિ હોવા છતા ંઅથતભેિ થતો નથી. શક્યતઃ ગજુરાતી શબ્િ 

‘માલ-માળ’, ‘મલૂ-મળૂ’  જેવા શબ્િોમા ંઅથતભેિ થાય છે. પણ મહિંશ ે

સસં્કૃત તત્સમ શબ્િના સિંભતમા ં ‘બાલ-બાળ’, ‘પલ-પળ’, ‘જલ-જળ’ 

વગેરેમા ંઅથતભેિ થતો નથી. તેથી ગજુરાતી ભાષામા ં‘લ’ અને ‘ળ’ વચ્ચ ે

અંશતઃ ણભન્ન (એટલે અંશતઃ સમાન) સિંભત છે, તેમ કહી શકાય.  

 આમ, ધ્વનનશાસ્ત્ર સામાન્ય વાણચક ધ્વનનના ઉચ્ચારણ, વહન અન ે

શ્રવણનો અભ્યાસ કરે છે, તો ફોનેનમક્સ કોઈ એક ચોક્કસ ભાષાવ્યવસ્થા સિંભ ે

તેના સભ્યધ્વનન – ધ્વનનઘટકનો અભ્યાસ કરે છે. 

1.5 િારાશં 

નવશ્વમા ં નનમાતતા, સભંળાતા અનેક ધ્વનનઓમાથંી ધ્વનનનવજ્ઞાન માત્ર 

વાણચક ધ્વનનઓનો જ અભ્યાસ કરે છે. ‘વાણચક’ ધ્વનન એટલે વાગવયવ દ્વારા 

નનમાતતો ધ્વનન. પરંત,ુ સામાન્ય માણસ પણ વાગવયવ દ્વારા ઘણા ધ્વનનઓનુ ં

નનમાતણ કરી શકે છે. આવા અનેક ધ્વનનઓમાથંી અત્યતં મયાતહિત ધ્વનનઓ જ જે-

તે ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્ય ધ્વનન બની શકે છે. 

ધ્વનનનવજ્ઞાન આ બન્ને પ્રકારના ધ્વનનઓનો અભ્યાસ કરે છે. ૧) 

ધ્વનનશાસ્ત્ર – phonetics- કોઇ પણ ભાષા સિંભે ધ્વનનઓની સામાન્ય 

લાક્ષણણકતાઓનો અભ્યાસ ૨) ધ્વનનઘટકશાસ્ત્ર – phonemics- કોઇ ચોક્કસ ભાષા 

સિંભે તેના ધ્વનનઘટકશાસ્ત્ર - ધ્વનનવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનનઓનો અભ્યાસ  

ધ્વનનશાસ્ત્ર ધ્વનન સિંભ ેત્રણ હિશામા ંઅભ્યાસ કરે છેઃ અ) ઉચ્ચારણમલૂક 

બ) શ્રવણમલૂક ધ્વનનશાસ્ત્ર ક) ધ્વનનતરંગમલૂક ધ્વનનશાસ્ત્ર. ધ્વનનની 

ઉચ્ચારણપ્રહક્રયાનો અભ્યાસ કરનાર ધ્વનનશાસ્ત્રને ઉચ્ચારણમલૂક ધ્વનનશાસ્ત્ર કહ ે

છે. ધ્વનન એટલે હવાના સાભંળી શકાય તેવા તરંગો. આ તરંગ કઇ રીતે સભંળાય 

છે તેનો અભ્યાસ કરનાર શાસ્ત્રને શ્રવણમલૂક ધ્વનનશાસ્ત્ર કહ ેછે. ઉચ્ચારાતા તમામ 

ધ્વનન એકબીજાથી અલગ હોય છે. તેથી તેમના તરંગો પણ અલગ હોય છે. આ 

તરંગોમા ં ધ્વનનની લાક્ષણણકતાઓનુ ં વહન કેવી રીતે થાય છે, તનેો અભ્યાસ 

કરનાર શાસ્ત્રને ધ્વનનતરંગમલૂક ધ્વનનશાસ્ત્ર કહ ેછે. 

ધ્વનનઘટકશાસ્ત્ર (ફોનેમીક્સ) : ઉચ્ચારી શકાતા અનેક ધ્વનનઓમાથંી કયો 

ધ્વનન કોઈ ચોક્કસ ભાષાવ્યવસ્થાનો સભ્ય છે, તેનો અભ્યાસ એટલ ે

ધ્વનનઘટકશાસ્ત્ર. એમ કહી શકાય કે કાનન ે સભંળાતા ધ્વનનનો અભ્યાસ ત ે
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ધ્વનનશાસ્ત્ર, પરંત ુમગજને સભંળાતા ધ્વનનનો અભ્યાસ ત ેધ્વનનઘટકશાસ્ત્ર. ફોનીમ 

અથાતત ધ્વનનઘટક લાક્ષણણકતાઓના સમહૂ, શ્રાવ્યતાના સઘંાત, ધ્વનનઓના સમહૂ 

તરીકે ણચત્તમા ંરહલેો અમતૂત નવભાવ છે. 

ધ્વનનઘટકને ઓળખવા માટે ‘ઉસ્ક્તના બીજા બધા અંશો સમાન હોય અન ે

કોઈ એકાિ ધમતથી જ બ ેઉસ્ક્તઓ જુિી પડતી હોય ત્યારે ભેિક ધમત તારવવાનુ ં

કામ સરળ છે.’, એ ભેિક ધમત ધરાવતી શબ્િજોડ ‘મીનીમલ પેર’ તરીકે ઓળખાય 

છે. ફોનેનમક્સ આ રીતે નવનવધ મીનીમલ પેસતનો ઉપયોગ કરીને લાક્ષણણકતાભેિે 

અથતભેિ થાય છે કે કેમ, ત ેતપાસીને કોઈ ચોક્કસ ભાષાના ધ્વનનઘટક તરવાય 

છે. 

1.6 તમારી પ્રગનત ચકાિો 

પ્રશ્નઃ 

1. ધ્વનનશાસ્ત્રનો ટૂંકમા ંપહરચય આપો. 

2. ધ્વનનશાસ્ત્રની ત્રણ શાખાનો ટૂંકમા ંપહરચય આપો. 

ટૂંકનોંધ લખોઃ 

1. ઉચ્ચારણમલૂક ધ્વનનશાસ્ત્ર 

2. ધ્વનનઘટકની લાક્ષણણકતાઓ 

3. ધ્વનનઘટક અન ેઉપધ્વનનઘટક વચ્ચેનો ભેિ 
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એકમ 2  ઉચ્ચારણ પ્રક્રિયાઃ વ્યજંિધ્વનિઓ 
2.0 ઉદે્દશ 
2.1 પ્રસ્તાવના 
2.2 ધ્વનનશાસ્ત્ર 
2.3 ઉચ્ચારણપ્રહક્રયા 

2.3.1 નાિતતં્રી અને તેની નવનવધ અવસ્થાઓ  
2.3.2 વાગવયવો 
2.3.3 નવનવધ રન્રનુ ંનનમાતણ 

2.4 શનૂ્ય રન્ર 
2.4.1 કંઠય સ્પશત ધ્વનન 
2.4.2 તાલવ્ય સ્પશત ધ્વનન 
2.4.3 મધૂતન્ય સ્પશત ધ્વનન 
2.4.4 િંત્ય સ્પશત ધ્વનન 
2.4.5 ઓષ્ઠ સ્પશત ધ્વનન 
2.5 ઇષદ્ રન્ર 
2.5.1 અનનુાનસક ધ્વનન 

2.5.2 પાનશ્વિક ધ્વનન 
2.5.3 પ્રકંપી ધ્વનન 
2.5.4 સઘંષી ધ્વનન 
2.5.5 અધતસ્વર 
2.6 સારાશં 
2.7 તમારી પ્રગનત ચકાસો 

2.0 ઉદે્દશઃ 

આ એકમમા ંતમ ે– 

- ઉચ્ચારણપ્રહક્રયા નવશે માહહતી મેળવશો. 

- ગજુરાતી ભાષાના ધ્વનનઓ કેવી રીતે ઉચ્ચારાય છે, તેની વણતનાત્મક 

માહહતી મેળવશો. 
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2.1 પ્રસ્તાવિાઃ 

 એકમ 1 મા ંતમે ધ્વનનશાસ્ત્ર નવશે નવગતે માહહતી મળેવી છે. તમે જાણો 

છો કે ધ્વનનશાસ્ત્ર 1) ઉચ્ચારણમલૂક 2) શ્રવણમલૂક અને 3) ધ્વનનતરંગમલૂક – 

ત્રણ પદ્નતએ વાણચક ધ્વનનઓનો અભ્યાસ કરે છે. આ અભ્યાસ નવશ્વની કોઈ પણ 

ભાષાના ધ્વનનતતં્રને તપાસી શકાય તેવો – સામાન્ય અભ્યાસ હોય છે. આ 

એકમમા ં આપણ ે નનનિત ભાષાની – ગજુરાતી ભાષાની ઉચ્ચારણપ્રહક્રયા નવશે 

માહહતી મેળવીશુ.ં 

2.2. ધ્વનિશાસ્ત્રઃ 

 તમે જાણો છો કે ભાષાનવજ્ઞાનની પ્રમખુ શાખાઓમા ં ધ્વનનવ્યવસ્થા, 

રૂપવ્યવસ્થા, પિવ્યવસ્થા, વાક્યવ્યવસ્થા, અથતવ્યવસ્થાનો સમાવશે થાય છે. ત ે

પૈકીની એક એટલ ેધ્વનનવ્યવસ્થા. આ વ્યવસ્થા અંતગતત ‘ભાષાના ધ્વનન’ એટલકેે 

‘વાણચક ધ્વનન’–નો અભ્યાસ થાય છે. આ ‘વાણચક ધ્વનન’નો અભ્યાસ પણ બ ે

દૃષ્ષ્ટકોણથી થાય છે. ૧) સામાન્ય ભાષાકીય લક્ષણો ૨) ચોક્કસ ભાષાકીય લક્ષણો.  

વાણચક ધ્વનનના સામાન્ય ભાષાકીય લાક્ષણણકતાઓનો અભ્યાસ કરનાર 

શાસ્ત્ર ત ે ધ્વનનશાસ્ત્ર અને કોઈ ચોક્કસ ભાષા સિંભ ે ધ્વનનવ્યવસ્થાનો, 

ધ્વનનવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનનનો અભ્યાસ કરનાર શાસ્ત્ર તે ધ્વનનઘટકશાસ્ત્ર. 

ધ્વનનશાસ્ત્ર ધ્વનન સિંભ ેત્રણ હિશામા ંઅભ્યાસ કરે છેઃ અ) ઉચ્ચારણમલૂક 

ધ્વનનશાસ્ત્ર બ) શ્રવણમલૂક ધ્વનનશાસ્ત્ર ક) ધ્વનનતરંગમલૂક ધ્વનનશાસ્ત્ર.  

ધ્વનન એટલે હવાના સાભંળી શકાય તેવા તરંગો. મનષુ્ય અનેક રીતે 

ધ્વનનતરંગોનુ ં નનમાતણ કરી શકે છે. પરંત ુ તેમાથંી માત્ર વાગવયવ દ્વારા નનમાતતા 

ધ્વનનઓ જ ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનન તરીકે સ્વીકારાઈ શકે છે. મનષુ્ય તેના 

વાગવયવથી પણ હજારો ધ્વનનઓનુ ં નનમાતણ કરી શકે છે. ધ્વનનશાસ્ત્ર ઉચ્ચારી 

શકાતા અનેક ધ્વનનઓનો અભ્યાસ કરે છે. તેને આધારે કોઈ એક ચોક્કસ ધ્વનનની 

ઉચ્ચારણ પ્રહક્રયા સમજી શકાય છે. અહીં ઉચ્ચારણમલૂક ધ્વનિશાસ્ત્ર  અન િાર 

વાગવયવની સમજ મેળવીને ગજુરાતી ભાષાના ધ્વનનઓની ઉચ્ચારણ પ્રહક્રયા 

નવશે માહહતી મેળવીએ. 

2.3 ઉચ્ચારણપ્રક્રિયાઃ 

 હવાના સાભંળી શકાય તવેા ં કંપનો એટલે ધ્વનન. માનવશરીર દ્વારા 

ભાષાના ધ્વનનનનમાતણ માટે ઉચ્છવાસ રૂપે નીકળતી હવાને ધ્વનનતરંગમા ં
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રૂપાતંહરત કરવામા ંઆવે છે. મહદંશે ઉચ્છવાસ રૂપે પાછી જતી હવા - સાભંળી 

શકાય એટલી માત્રામા ં- નાિતતં્રીને કંપાવે અથવા ઘસારો ઉત્પન્ન કરે ત્યારે ધ્વનન 

ઉત્પન્ન થાય છે. આ કંનપત હવા ફેહરિંક્સના માગ ે આગળ વધીને મખુપથમાથંી 

(ક્યારેક નાનસકાપથમાથંી પણ) પસાર થાય છે. મખુપથમા ંરહલેા નવનવધ અવયવો 

ધ્વનનરૂપ કંનપત હવાને નવનવધ રીતે પસાર થવા િે ત્ચારે મખુપથમાથંી બહાર 

નીકળતી કંનપત હવા ધ્વનન તરીકે સભંળાય છે. આ ઉચ્ચારણપ્રહક્રયાને સમજવા 

માટે તેની સાથે સલંગ્ન તબક્કાઓ જોવા જોઈએ. 

૧. ધ્વનનરૂપ કંનપત હવાનુ ં નનમાતણઃ ફેફસામંાથી બહાર આવતી 

ઉચ્છવાસરૂપ હવા નાિતતં્રી પાસેથી પસાર થાય ત્યારે નાિતતં્રીની નવનવધ 

અવસ્થાને કારણે ધ્વનનતરંગમા ંપહરવતતન પામતી હવાની લાક્ષણણકતાઓ 

બિલાય છે.  

૨. ધ્વનનવૈનવધ્ય આકારાવુઃં મખુપથમા ં વાગવયવની નવનવધ અવસ્થા 

દ્વારા નવનવધ પોલાણનુ ંસર્જન કરવામા ંઆવે છે. નાિતતં્રી પાસેથી આગળ 

વધતી ધ્વનનરૂપ કંનપત હવા મખુપથમાથંી પસાર થાય તે િરનમયાન 

વાગવયવ દ્વારા નનમાતયેલા આ પોલાણ અથાતત રન્રમાથંી અવરોધ સાથ ે

અથવા અવરોધ વગર પસાર થાય છે. પહરણામે ધ્વનનવૈનવધ્ય સજાતય છે, 

નવનવધ ધ્વનનઓ ઉચ્ચારી શકાય છે. 

અથાતત,્ ઉચ્ચારણપ્રહક્રયાને સમજવા માટે ૧) નાિતતં્રી અને તેની નવનવધ 

અવસ્થાઓ િરનમયાન કંપનો દ્વારા નનમાતતા નવનવધ ધ્વનનગત લાક્ષણણકતા 2) 

વાગવયવ 3) ધ્વનનરૂપ હવાને સાવરોધ કે નવના અવરોધ પસાર થવા િેતા 

નવનવધ રન્ર – પોલાણ –ને તપાસવા જોઈએ. 

2.3.1 િાદતતં્ર અિે તેિર નવનવધ અવસ્થાઃ 

શ્વાસનળી – Trachea –ના સૌથી ઉપર આવેલા સ્નાયઓુ ક્રાઈકોઈડ 

કાહટિલેજ પર પહરનમડ આકારના બે કાહટિલેજ - એહરટેનોઈડ કાહટિલેજ આવેલા ંછે. 

એહરટેનોઈડ કાહટિલેજ પર પાતળી બ ે પટ્ટીઓ જેવા સ્નાયઓુ આવેલા છે, જેન ે

નાિતતં્રી કહ ે છે. આ આખો સ્નાય ુ લેહરિંક્સ તરીકે ઓળખાય છે. નાિતતં્રી 

શ્વાસનળીના ઉપરના ભાગમા ંઆવલેી હોય છે. શ્વાચ્છોશ્વાસની પ્રહક્રયા િરનમયાન 

હવાની અવર-જવર િરનમયાન ગ્લોહટસ -કંઠદ્વાર (જેનુ ં કાયત શ્વાસનળીની તરફ 

હવા પકડી રાખવી તથા ખોરાક લેતી વખતે શ્વાસનુ ંસરંક્ષણ કરવુ ં) ખલુ્લો રહ ેછે. 
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તેથી નાિતતં્રી અકંપ કે નનષ્કંપ અવસ્થા ધરાવતી હોય છે. પરંત ુજ્યારે ધ્વનનનુ ં

નનમાતણ કરવુ ં હોય ત્યારે અવાજ ઉત્પન્ન થાય એટલી માત્રામા ં આ નાિતતં્રીને 

કંપાવવામા ં આવે છે. આ કંપનોમા ં રહલેુ ં વૈનવધ્ય વાણચક ધ્વનનની લાક્ષણણકતા 

બને છે. 

િાદતતં્રિર નવનવધ અવસ્થા અિે તે દરનમયાિ નિમાાતા નવનવધ ધ્વનિઓઃ 

 સામાન્ય રીતે નાિતતં્રી ખલુ્લી અવસ્થામા ં હોય છે. જેથી શ્વાચ્છોશ્વાસ 

િરનમયાન હવા પસાર થઈ શકે. પરંત ુ અન્ય નવનવધ અવસ્થાઓમા ં નાિતતં્રી 

કંપાયમાન થાય છે ત્યારે ધ્વનન નનમાતય છે. આ કંપન તતંવુાદ્યના તાર જેવુ ંનથી 

હોત ુ ંપરંત ુબનોલી (Bernoulli)ના નસદ્ાતં અનસુાર (સાયકલના પેડણલિંગની જેમ) 

નાિતતં્રી કંપાયમાન થાય છે. પહલેા ં તેનો નીચેનો ભાગ બધં થાય છે, પછી 

ઉપરનો. એ જ રીતે પહલેા નીચેનો ભાગ ખલુે છે, પછી ઉપરનો. 

 નાિતતં્રી જુિી જુિી અવસ્થામા ં હોય, જુિી રીતે કંપાયમાન થતી હોય, 

હવાનો પ્રવાહ જુિી રીતે પસાર થતો હોય – આ વૈનવધ્યને કારણે નાિતતં્રી 

પાસેથી ઉચ્છવાસ રૂપે બહાર નીકળતી હવા જુિા જુિા અવાજ - ધ્વનન (બઝ) 

સ્વરૂપે નનમાતય છે. જે અવરોધાઈને કે નવના અવરોધે મખુપથમાથંી પસાર થતા ં

નવનવધ વાણચક ધ્વનનઓ રૂપે ઉચ્ચારાય છે. વળી, ઉચ્છવાસ રૂપે પાછી જતી હવા 

નાિતતં્રીને કંપાવે ત્યારે નાિતતં્રીના ંકંપન જુિા ંજુિા ંહોઈ શકે, કંપન માટે જરૂરી 

આવતતન જુિા જુિા પ્રકારનુ ં હોઈ શકે. તેથી નાિતતં્રીની જુિી જુિી અવસ્થા 

િરમ્યાન જુિી જુિી ધ્વનનગત લાક્ષણણકતાઓનુ ંનનમાતણ થાય છે. 

આ ધ્વનનગત લાક્ષણણકતાઓ નીચ ેમજુબ જોઈ શકાય. 

 

(ક) ઘોષ - અઘોષઃ નાિતતં્રી બધં હોય અન ે શ્વાસનળીમા ં રહલેી હવા બહાર 

નીકળવા માટે ધક્કો મારે. એ સમયે મોજાંની તરેહથી નાિતતં્રી કંપાયમાન થાય, 

જે સકંપાવસ્થામા ં હોય ત્યારે ઘોષ ધ્વનન અન ે નવસ્તરેલી, અકંપાવસ્થામા ં હોય 

ત્યારે અઘોષ ધ્વનન નનમાતય છે.  
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(ખ) અલ્પપ્રાણ – મહાપ્રાણઃ ધ્વનનનનમાતણ સમયે જ્યારે નાિતતં્રી વધ ુ સમય 

ખલુ્લી રહ ેઅને હવાનો વધ ુજથ્થો પસાર થાય, તેમાથંી અમકુ જથ્થો કંપન સાથે 

આગળ વધે અને થોડો જથ્થો હવા રૂપે જ આગળ વધે ત્યારે મહાપ્રાણ ધ્વનન 

નનમાતય છે, અન્યથા અલ્પપ્રાણ ધ્વનન નનમાતય છે. 

(ગ) મમાર ધ્વનિઃ નાિતતં્રી તગં હોય પરંત ુપરૂતી તગં ન હોય, થોડી નશનથલ હોય 

ત્યારે શ્વાસનળીમાથંી આવતી હવા નાિતતં્રીન ેધક્કો મારે તો નાિતતં્રી કંપાયમાન 

થાય. એ આવતતન લે પરંત ુ તે નશનથલ હોવાને કારણે િબાણપવૂતક બધં થવાને 

બિલે વચ્ચ ે જગ્યા રહી જાય. અને આ પ્રકારના આવતતન ચાલ ુ રહ.ે નાિતતં્રી 

સકંપ હોવાને કારણ ેઘોષ ધ્વનનનુ ંનનમાતણ થાય પરંત ુતેની સાથે સાથે નાિતતં્રીની 

નશનથલતાને કારણ ે વચ્ચે જગ્યા રહતેી હોવાને કારણ ે ઘસારો પણ નનમાતય. આ 

નવનશષ્ટ આવતતનોને કારણ ે સભંળાતો ઘસારા સહહતનો ઘોષ ધ્વનન મમતર ધ્વનન 

તરીકે સભંળાય છે. 

(ઘ) ગ િપ નિયો ધ્વનિઃ ગસુપનુસયો ધ્વનન બ ેરીતે નનમાતય છે. (1) જ્યારે નાિતતં્રી 

તગં અવસ્થામા ંહોય અન ેણબડાયેલી હોય તેથી ઉચ્છવાસરૂપી હવાને ઘસારા સાથ ે

પસાર થવુ ંપડે. નાિતતં્રી કંપાયમાન ન થાય તેથી તે હવા અવાજમા ંપહરવતતન 

પામતી નથી પણ તેનો ઘસારો સભંળાય છે. આ ઘસારાપણૂત અઘોષ ધ્વનન 

ગસુપનુસયા ધ્વનન (વ્હીસ્પર) તરીકે ઓળખાય છે.  (2) જ્યારે નાિતતં્રી ણબડાયેલી 

હોય પરંત ુ તે જેની સાથે જોડાયેલી છે તે એહરટેનોઈડ કાહટિલેજ નવસ્તરેલા હોય, 

તેની વચ્ચેથી ઉચ્છવાસરૂપ હવા ઘસારા સાથે પસાર થાય ત્યારે પણ ગસુપનુસયો 

ધ્વનન નનમાતય છે. 

 આ લાક્ષણણકતાઓમાથંી 1) અઘોષ-અલ્પપ્રાણ 2) અઘોષ-મહાપ્રાણ 3) 

ઘોષ-અલ્પપ્રાણ 4) ઘોષ-મહાપ્રાણ 5) મમતરત્વ પકૈીની કોઈ એક ધરાવતી 

ધ્વનનરૂપ કંનપત હવા વાગવયવ દ્વારા નવણભન્ન રૂપોમા પહરવતતન પામ ે છે, જેથી 

ધ્વનનવૈનવધ્ય સજાતય છે. આ લાક્ષણણકતાની સહક્રયતાથી ધ્વનનઘટક ઓળખી શકાય 

છે. 

ધ્વનિઘટકઃ 

અગાઉના એકમમા ંતમ ેધ્વનનઘટક નવશે નવગત ેઅભ્યાસ કયો છે તમ ેજાણો છો કે 

કાનને સભંળાય ત ેધ્વનન, પરંત ુમગજને સભંળાય તે ધ્વનનઘટક. ફોનીમ અથાતત 

ધ્વનનઘટક એ ઘોષત્વ - અઘોષત્વ, અલ્પપ્રાણત્વ - મહાપ્રાણત્વ આહિ 

લાક્ષણણકતાઓના સમહૂ, શ્રાવ્યતાના સઘંાત, એ જ લાક્ષણણકતા ધરાવતા પણ 
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અનેક રીતે ઉચ્ચારી શકાતા ધ્વનનઓના સમહૂ તરીકે ણચત્તમા ંરહલેો અમતૂત નવભાવ 

છે. ધ્વનનઘટક જ જે-ત ેભાષાવ્યવસ્થાનો સભ્ય ધ્વનન હોય છે. માટે ઉસ્ક્તના બીજા 

બધા અંશો સમાન હોય અને કોઈ એકાિ લાક્ષણણકતાભેિે જ બ ે ઉસ્ક્તઓ જુિી 

પડતી હોય, તેમની વચ્ચ ેઅથતભેિ થતો હોય ત્યારે તારવી શકાતા ભેિક ધમતથી 

ચોક્કસ ભાષાના ધ્વનનઘટકને ઓળખવામા ં આવ ે છે. એ ભેિક ધમત ધરાવતી 

શબ્િજોડ ‘મીનીમલ પેર’ તરીકે ઓળખાય છે.  

ગજુરાતી ભાષાના ધ્વનનઓના ઉચ્ચારણને વણતવવા અથાતત,્ જે ધ્વનનઓ 

ગજુરાતી ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્ય છે, એટલેકે ગજુરાતી ભાષાના ધ્વનનઘટકો છે – 

તેમના ઉચ્ચારણને વણતવવુ.ં આથી અહીં ઉચ્ચારણ પ્રહક્રયા વણતવતી વખતે તેની 

મીનીમલ પેર પણ જોઈશુ,ં જેથી એ ગજુરાતી ભાષાનો ધ્વનનઘટક છે, તે બાબત 

સ્પષ્ટ થાય. 

  ભાષાની ઉચ્ચારણપ્રહક્રયા જોતા ં પહલેા ં તેમા ં કયા અવયવો સહક્રય થાય 

છે, કયા અવયવો વાણીના અવયવ અથાતત ્ વાક્-અવયવ – વાગવયવ છે, ત ે

જાણવુ ંજોઈએ. 

2.3.2 વાગવયવઃ 

 નાિતતં્રી પાસેથી આગળ વધતી ધ્વનનરૂપ કંનપત હવા ઉચ્ચારાય ત્યારે 

મહિંશે મખુપથમાથંી અને ક્યારેક નાનસકાપથમાથંી પણ પસાર થાય છે. 

નાનસકાપથમા ં અન્ય કોઈ અવયવ હોતા નથી. તથેી તેના નવસ્તારમા ં કોઈ 

પહરવતતન શક્ય નથી. પરંત,ુ મખુપથમા ં નવનવધ અવયવ આવેલા છે. આ 

અવયવોના હલન-ચલનથી નવનવધ રન્રનુ ંનનમાતણ થઈ શકે છે.  

વાગવયવ પૈકીના કેટલાક અવયવ સ્સ્થર છે, તનેે ઉચ્ચારણ સ્થાન તરીકે 

ઓળખવામા ંઆવે છે અન ે કેટલાક અવયવ હલનચલન કરી શકે છે, ઉચ્ચારણ 

અંગ તરીકે ઓળખવામા ં આવે છે. ઉચ્ચારણ અંગ ઉચ્ચારણ સ્થાનન ે સ્પશીને, 

ઉચ્ચારણ સ્થાનની નજીક જઈને હવાન ેઅવરોધી શકે છે અથવા ઉચ્ચારણસ્થાનથી 

દૂર જઈને હવાને નવના અવરોધે પસાર થવા િઈ શકે. આવા ‘ઉચ્ચારણ સ્થાન’ 

અને અવરોધ - અનાવરોધના ‘પ્રયત્ન’ને કારણે ધ્વનનવૈનવધ્ય નનમાતય છે. આ 

વાગવયવો નીચે મજુબ છે.  
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આ અવયવોમા ંએનપગ્લોહટસ, જજહ્વામલૂ, પડજીભ, જજહ્વાપષૃ્ઠ, જજહ્વામધ્ય, જજહ્વાગ્ર 

અને નીચલો હોઠ ઉચ્ચારણઅંગ છે. જ્યારે ફેહરિંગ્સનો પ્રિેશ, (પોચુ ંતાળવું  ) કંઠ, 

(કઠણ તાળવું  ) તાલ,ુ િાતં અને ઉપલો હોઠ ઉચ્ચારણ સ્થાન છે. 

વાગવયવોનુ ંમળૂ કાયત ખોરાક લેવાનુ ંકે શ્વસન પ્રહક્રયા સાથે જોડાયેલુ ંછે. ઉપરના ં

અંગોના નામ વાચંતા જ ખ્યાલ આવે તેમ છે કે જીભ (જજહ્વાગ્ર, જજહ્વામધ્ય, 

જજહ્વાપષૃ્ઠ, જજહ્વામલૂ), તાળવુ,ં િાતં, હોઠ આહિ અવયવોનુ ંમળૂ કાયત ખોરાક સાથે 

સકંળાયેલુ ંછે તો પડજીભ, ફેહરિંક્સ, ગ્લોહટસ, નાિતતં્રી આહિ અવયવ શ્વસનપ્રહક્રયા 

સાથે સકંળાયેલ છે. 

ફેફસામંાથંી નીકળેલી ઉચ્છવાસરૂપ હવા સામાન્ય રીતે નાનસકાપથમાથંી 

પસાર થતી હોય છે. પણ જ્યારે બોલવુ ંહોય ત્યારે હવા મખુપથમાથંી હવા પસાર 

થાય છે. કેટલાક ધ્વનનના નનમાતણમા ં હવા મખુપથ અને નાનસકાપથ બને્નમાથંી 

પસાર થાય છે.  
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2.3.3 નવનવધ રન્ધ્રન  ંનિમાાણઃ 

નાિતતં્રી પાસેથી આગળ વધેલી હવા કા ંતો ઘોષ હોય અથવા અઘોષ 

હોય, અલ્પપ્રાણ હોય અથવા મહાપ્રાણ હોય. પણ એ હવાને ‘ગુજંન’ માટે કેટલો 

અને કેવો નવસ્તાર –પોલાણ - રન્ર મળે છે, તેના આધારે ધ્વનનવૈનવધ્ય સજાતય છે. 

જેમ છતના ઘમુ્મટના કિ, ઊંડાણ આહિને કારણ ેજે પોલાણ સજાતય તેને આધારે 

જુિા અવાજ (resonance) ગ ૂજંે, પડઘાય તે જ રીતે મખુપથમા ં આકારાતા 

પોલાણના – રન્રના કિ, આકારને આધારે જુિા જુિા ધ્વનનઓ નનમાતય છે.  

ઉચ્ચારણ અંગ નવનવધ રીતે હવાને અવરોધી શકતુ ંહોવાથી મખુનવવરમા ં

નવનવધ પ્રકારના રન્રનુ ંનનમાતણ થાય છે. તેમા ંમખુ્ય ત્રણ રન્ર છેઃ 

૧) શનૂ્ય રન્રઃ જ્યારે કોઈ પણ ઉચ્ચારણ અંગ ઉચ્ચારણ સ્થાનને સ્પશે અન ે

હવાને સપંણૂતપણે અવરોધે ત્યારે શનૂ્યરન્રનુ ંનનમાતણ થાય છે 

૨) ઈષદ્ રન્રઃ જ્યારે કોઈ પણ ઉચ્ચારણ અંગ ઉચ્ચારણ સ્થાનની નજીક જઈન ે

હવાને આંનશક રીતે અવરોધે અને આંનશક રીતે પસાર થવા િે, જેથી ઘષતણયકુ્ત 

હવા નનમાતય છે. આ વાયરુન્રને  ઈષદ્ રન્ર કહવેાય છે. 

 ૩) નવસ્તારી રન્ર /પણૂત રન્રઃ જયારે ઉચ્ચારણ અંગ ઉચ્ચારણ સ્થાનથી એટલુ ં

દૂર હોય કે મખુપથમાથંી બહાર નીકળતી હવા કોઈ પણ જાતના ઘસારા વગર 

બહાર આવી શકે. આ સ્સ્થનતમા ં જે રન્રનુ ં નનમાતણ થાય છે તેને નવસ્તારી રન્ર 

કહવેાય છે. 

 આપણે આ રન્ર િરનમયાન કયા ધ્વનનઓ નનમાતય છે, ત ેનવશે જાણીએ.  

તમે એકમ 1મા ં ધ્વનનધટક નવશેની માહહતી મેળવી છે. હવે તમે જે ધ્વનનઓની 

ઉચ્ચારણપ્રહક્રયા નવશેના વણતનનો અભ્યાસ કરવાના છો, તે ધ્વનનઓ ગજુરાતી 

ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્ય ધ્વનન છે, અથાતત ્ગજુરાતી ભાષાના ધ્વનનઘટક છે. તેથી 

જે – તે વગતના ધ્વનનઓની ઉચ્ચારણપ્રહક્રયાનુ ંવણતન જોયા બાિ તે ધ્વનનઘટકની 

કસોટીમા ંતપાસીશુ.ં તેથી તે ગજુરાતી ભાષાના ધ્વનનઘટક છે, તેમ સમજી શકાય. 

2.4 શનૂ્ધ્ય રન્ધ્રઃ 

જ્યારે કોઈ પણ ઉચ્ચારણ અંગ ઉચ્ચારણ સ્થાનને સ્પશે અને હવાન ે

સપંણૂતપણે અવરોધે ત્યારે શનૂ્યરન્રનુ ંનનમાતણ થાય છે. આ રન્રમા ંસ્પશતધ્વનનઓનુ ં

નનમાતણ થાય છે. 
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સ્પશા ધ્વનિઓઃ 

જ્યારે કોઈ પણ ઉચ્ચારણ અંગ ઉચ્ચારણસ્થાનન ેસ્પશે, હવાને સપંણૂતપણ ે

અવરોધે અને સ્ફોટ સાથે હવા મકુ્ત થાય ત્યારે આ ધ્વનન ઉચ્ચારાય છે. આ 

પ્રકારના ધ્વનનનનમાતણમા ં ઉચ્ચારણઅંગ ઉચ્ચારણસ્થાનને સ્પશ ે ત ે આવશ્યક 

હોવાથી આ ધ્વનનઓને સ્પશત ધ્વનનઓ કહવેાય છે. તો આ ધ્વનનઓ સ્ફોટ સાથ ે

ઉચ્ચારાતા હોવાથી તેમને સ્ફોટ ધ્વનનઓ પણ કહવેાય છે.  

ઉચ્ચારણ અંગ જે ઉચ્ચારણ સ્થાનન ે સ્પશીન ે હવાને અવરોધે, ત ે

ઉચ્ચારણસ્થાનન ેઆધારે ત ેસ્થાનન ેઆધારે ત ેધ્વનનના ંવગીકરણ કરવામા ંઆવ ે

છે.  

ગજુરાતી ભાષાના સ્પશત ધ્વનનઓ નીચે મજુબ છેઃ 

2.4.1 કંઠ્ય સ્પશા ધ્વનિઓઃ  

જ્યારે જજહ્વાપષૃ્ઠ પોચા તાળવા (કંઠ)ના ભાગને સ્પશીને હવાને સપંણૂતપણ ે

રોકે અને સ્ફોટ સાથે હવાને મકુ્ત કરે ત્યારે જે ધ્વનન નનમાતય તેને કંઠય સ્પશત 

ધ્વનન કહવેાય.  

કંઠય ધ્વનન નનમાતય ત્યારે – 

જો હવા અઘોષ-અલ્પપ્રાણ હોય તો ‘ક’ ધ્વનન નનમાતય છે. 

જો હવા અઘોષ-મહાપ્રાણ હોય તો ‘ખ’ ધ્વનન નનમાતય છે. 

જો હવા ઘોષ-અલ્પપ્રાણ હોય તો ‘ગ’ ધ્વનન નનમાતય છે. 

જો હવા અઘોષ-મહાપ્રાણ હોય તો ‘ઘ’ ધ્વનન નનમાતય છે. 

ગજુરાતી ભાષાના કંઠય સ્પશત ધ્વનનઓ ધ્વનનઘટક છે, તે તપાસવા માટે તેમને 

મીનીમલ પેરની કસોટીમા ંચકાસવા પડે, જે નીચે મજુબ જોઈ શકાયઃ  

(ધ્વનનઘટકની કસોટીઃ કોઈ એક ધ્વનનશ્રેણીમા ં કોઈ એક ધ્વનનને સ્થાને અન્ય 

ધ્વનન મકૂતા ં અથતભેિ થાય. આ ધ્વનનભેિ માટે કોઈ એક જ લાક્ષણણકતાભેિ 

કારણભતૂ હોય.) 

કોળી – ભારતવષતની પ્રાચીન કૌલ જાનતમાથંી ઊતરી આવેલી કહવેાતી 

જાનત અને એનો પરુુષ 

ગોળી – પાણી, છાસ વગેરે રાખવાનુ ંમાટી કે ધાતનુ ુ ંસહજે સાકંડા મોંનુ ં

ગોળમટોળ વાસણ 
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‘કોળી’ – ‘ગોળી’ - આ શબ્િોમા ં‘-ઓળી’ ધ્વનનશ્રેણી સમાન છે. પણ ‘ક’ ધ્વનનન ે

સ્થાને ‘ગ’ ધ્વનન મકૂતા ંઅથતભેિ થાય છે. આ ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતા જોઈએ તો 

– 

 ‘ક’ ધ્વનન – અઘોષ અલ્પપ્રાણ કંઠય સ્પશત વ્યજંન ધ્વનન 

 ‘ગ’ ધ્વનન – ઘોષ અલ્પપ્રાણ કંઠય સ્પશત વ્યજંન ધ્વનન 

ઉપરોક્ત ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ જોતા ંસ્પષ્ટ થાય છે કે ‘ક’ અન ે‘ગ’ ધ્વનન 

વચ્ચે ‘ઘોષત્વ-અઘોષત્વ’ લાક્ષણણકતાનો ભેિ છે, બાકીની લાક્ષણણકતા સમાન છે. 

આ એક લાક્ષણણકતાભેિે ‘કોળી’ અન ે ‘ગોળી’ વચ્ચ ેઅથતભેિ થાય છે. તેથી ‘ક’ 

અને ‘ગ’ ધ્વનન ગજુરાતી ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનન છે, ગજુરાતી ધ્વનનઘટક છે. 

‘ખ’ અને ‘ઘ’ ધ્વનન જોઈએ તો- 

ખણ – ખજંવાળ 

ઘણ - મોટો ભારે હથોડો   

ખણ – ઘણ - આ શબ્િોમા ં‘-અણ’ ધ્વનનશ્રણેી સમાન છે. પણ ‘ખ’ ધ્વનનને સ્થાન ે

‘ઘ’ ધ્વનન મકૂતા ંઅથતભેિ થાય છે. આ ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતા જોઈએ તો – 

‘ખ’ ધ્વનન – અઘોષ મહાપ્રાણ કંઠય સ્પશત વ્યજંન ધ્વનન 

‘ઘ’ ધ્વનન – ઘોષ મહાપ્રાણ કંઠય સ્પશત વ્યજંન ધ્વનન 

ઉપરોક્ત ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ જોતા ંસ્પષ્ટ થાય છે કે ‘ખ’ અને ‘ઘ’ ધ્વનન 

વચ્ચે ‘ઘોષત્વ-અઘોષત્વ’ની લાક્ષણણકતાનો ભેિ છે, બાકીની લાક્ષણણકતા સમાન 

છે. આ એક લાક્ષણણકતાભેિે ‘ખણ’ અન ે‘ઘણ’ વચ્ચે અથતભેિ થાય છે. તેથી ‘ખ’ 

અને ‘ઘ’ ધ્વનન ગજુરાતી ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનન છે, ગજુરાતી ધ્વનનઘટક છે. 

 આમ, કંઠય સ્પશત ધ્વનન – ક, ખ, ગ, ઘ – ગજુરાતી ભાષાના ધ્વનનઘટકો 

છે. 

 

2.4.2 તાલવ્ય સ્પશા ધ્વનિઓઃ  

જ્યારે જજહ્વામધ્ય કઠણ તાળવુ ં(તાલ)ુના ભાગને સ્પશીને હવાને સપંણૂતપણ ે

મકુ્ત કરે ત્યારે નનમાતતા ધ્વનનઓને તાલવ્ય સ્પશત ધ્વનનઓ કહવેાય. 

તાલવ્ય ધ્વનન નનમાતય ત્યારે – 

જો હવા અઘોષ-અલ્પપ્રાણ હોય તો ‘ચ’ ધ્વનન નનમાતય છે. 

જો હવા અઘોષ-મહાપ્રાણ હોય તો ‘છ’ ધ્વનન નનમાતય છે. 
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જો હવા ઘોષ-અલ્પપ્રાણ હોય તો ‘જ’ ધ્વનન નનમાતય છે. 

જો હવા અઘોષ-મહાપ્રાણ હોય તો ‘ઝ’ ધ્વનન નનમાતય છે. 

ગજુરાતી ભાષાના તાલવ્ય સ્પશત ધ્વનનઓ ધ્વનનઘટક છે, તે તપાસવા માટે તેમને 

મીનીમલ પેરની કસોટીમા ંચકાસવા પડે, જે નીચે મજુબ જોઈ શકાયઃ  

ચાસ – ખેડવાથી પડતો લાબંો આંકો 

છાસ – િહીં મથી કરાત ુ ંપ્રવાહી 

ચાસ – છાસ - આ શબ્િોમા ં ‘-આસ’ ધ્વનનશ્રણેી સમાન છે. પણ ‘ચ’ ધ્વનનન ે

સ્થાને ‘છ’ ધ્વનન મકૂતા ંઅથતભેિ થાય છે. આ ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતા જોઈએ તો 

– 

 ‘ચ’ ધ્વનન – અઘોષ અલ્પપ્રાણ તાલવ્ય સ્પશત વ્યજંન ધ્વનન 

 ‘છ’ ધ્વનન – અઘોષ મહાપ્રાણ કંઠય સ્પશત વ્યજંન ધ્વનન 

ઉપરોક્ત ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ જોતા ંસ્પષ્ટ થાય છે કે ‘ચ’ અને ‘છ’ ધ્વનન 

વચ્ચે ‘અલ્પપ્રાણત્વ - મહાપ્રાણત્વ’ની લાક્ષણણકતાનો ભેિ છે, બાકીની લાક્ષણણકતા 

સમાન છે. આ એક લાક્ષણણકતાભેિે ‘ચાસ’ અને ‘છાસ’ વચ્ચે અથતભેિ થાય છે. 

તેથી ‘ચ’ અને ‘છ’ ધ્વનન ગજુરાતી ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનન છે, ગજુરાતી 

ધ્વનનઘટક છે. 

‘જ’ અને ‘ઝ’ ધ્વનન જોઈએ તો- 

જાળ – માછલા,ં પખંી વગેરે પકડવાની જાળી 

ઝાળ – જ્વાલા, તેની આંચ   

જાળ – ઝાળ - આ શબ્િોમા ં ‘-આળ’ ધ્વનનશ્રણેી સમાન છે. પણ ‘જ’ ધ્વનનન ે

સ્થાને ‘ઝ’ ધ્વનન મકૂતા ંઅથતભેિ થાય છે. આ ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતા જોઈએ તો 

– 

 ‘જ’ ધ્વનન – અઘોષ અલ્પપ્રાણ તાલવ્ય સ્પશત વ્યજંન ધ્વનન 

‘ઝ’ ધ્વનન – ઘોષ મહાપ્રાણ તાલવ્ય સ્પશત વ્યજંન ધ્વનન 

ઉપરોક્ત ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ જોતા ંસ્પષ્ટ થાય છે કે ‘જ’ અને ‘ઝ’ ધ્વનન 

વચ્ચે ‘અલ્પપ્રાણત્વ-મહાપ્રાણત્વ’ની લાક્ષણણકતાનો ભિે છે, બાકીની લાક્ષણણકતા 

સમાન છે. આ એક લાક્ષણણકતાભેિે ‘જાળ’ અને ‘ઝાળ’ વચ્ચે અથતભેિ થાય છે. 

તેથી ‘ખ’ અને ‘ઘ’ ધ્વનન ગજુરાતી ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનન છે, ગજુરાતી 

ધ્વનનઘટક છે. 
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 આમ, તાલવ્ય સ્પશત ધ્વનન – ચ, છ, જ, ઝ – ગજુરાતી ભાષાના 

ધ્વનનઘટકો છે. 

2.4.3 મધૂાન્ધ્ય સ્પશા ધ્વનિઓઃ  

જ્યારે જજહ્વાગ્ર ઉચકાઈને કઠણ તાળવા (તાલ)ુની નજીક જાય અને ઊંધ ુ

વળીને, તેનો નીચેનો ભાગ તાળવાને સ્પશીને હવાને સપંણૂતપણે અવરોધે અન ે

થડકારા સાથે હવાને મકુ્ત કરે ત્યારે નનમાતતા ધ્વનનને મધૂતન્ય સ્પશત ધ્વનન કહવેાય. 

મધૂતન્ય ધ્વનન નનમાતય ત્યારે – 

જો હવા અઘોષ-અલ્પપ્રાણ હોય તો ‘ટ’ ધ્વનન નનમાતય છે. 

જો હવા અઘોષ-મહાપ્રાણ હોય તો ‘ઠ’ ધ્વનન નનમાતય છે. 

જો હવા ઘોષ-અલ્પપ્રાણ હોય તો ‘ડ’ ધ્વનન નનમાતય છે. 

જો હવા અઘોષ-મહાપ્રાણ હોય તો ‘ઢ’ ધ્વનન નનમાતય છે. 

ગજુરાતી ભાષાના કંઠય સ્પશત ધ્વનનઓ ધ્વનનઘટક છે, તે તપાસવા માટે તેમને 

મીનીમલ પેરની કસોટીમા ંચકાસવા પડે, જે નીચે મજુબ જોઈ શકાયઃ  

કોટી – કરોડ, સો લાખની સખં્યા 

કોઠી – માટીનો (કે ધાતનુો) ઊંચો નળો 

કોટી – કોઠી - આ શબ્િોમા ંકો-ઈ’ ધ્વનનશ્રેણી સમાન છે. પણ ‘ટ’ ધ્વનનને સ્થાન ે

‘ડ’ ધ્વનન મકૂતા ંઅથતભેિ થાય છે. આ ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતા જોઈએ તો – 

 ‘ટ’ ધ્વનન – અઘોષ અલ્પપ્રાણ મધૂતન્ય સ્પશત વ્યજંન ધ્વનન 

 ‘ડ’ ધ્વનન – ઘોષ અલ્પપ્રાણ મધૂતન્ય સ્પશત વ્યજંન ધ્વનન 

ઉપરોક્ત ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ જોતા ં સ્પષ્ટ થાય છે કે ‘ટ’ અન ે ‘ડ’ ધ્વનન 

વચ્ચે ‘ઘોષત્વ-અઘોષત્વ’ લાક્ષણણકતાનો ભેિ છે, બાકીની લાક્ષણણકતા સમાન છે. 

આ એક લાક્ષણણકતાભેિે ‘કોટી’ અને ‘કોઠી’ વચ્ચે અથતભેિ થાય છે. તેથી ‘ટ’ અન ે

‘ડ’ ધ્વનન ગજુરાતી ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનન છે, ગજુરાતી ધ્વનનઘટક છે. 

‘ઠ’ અને ‘ઢ’ ધ્વનન જોઈએ તો- 

આઠ – આઠનો આંકડો કે સખં્યા, 8 

આઢ – ઢગલો,    

આઠ – આઢ - આ શબ્િોમા ં‘-આ’ ધ્વનનશ્રેણી સમાન છે. પણ ‘ઠ’ ધ્વનનને સ્થાન ે

‘ઢ’ ધ્વનન મકૂતા ંઅથતભેિ થાય છે. આ ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતા જોઈએ તો – 
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 ‘ઠ’ ધ્વનન – અઘોષ મહાપ્રાણ મધૂતન્ય સ્પશત વ્યજંન ધ્વનન 

 ‘ઢ’ ધ્વનન – ઘોષ મહાપ્રાણ મધૂતન્ય સ્પશત વ્યજંન ધ્વનન 

ઉપરોક્ત ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ જોતા ંસ્પષ્ટ થાય છે કે ‘ઠ’ અને ‘ઢ’ ધ્વનન 

વચ્ચે ‘ઘોષત્વ-અઘોષત્વ’ લાક્ષણણકતાનો ભેિ છે, બાકીની લાક્ષણણકતા સમાન છે. 

આ એક લાક્ષણણકતાભેિે ‘આઠ’ અને ‘આઢ’ વચ્ચ ેઅથતભેિ થાય છે. તેથી ‘ઠ’ અને 

‘ઢ’ ધ્વનન ગજુરાતી ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનન છે, ગજુરાતી ધ્વનનઘટક છે. 

 આમ, મધૂતન્ય સ્પશત ધ્વનન – ટ, ઠ, ડ, ઢ ગજુરાતી ભાષાના ધ્વનનઘટકો 

છે. 

2.4.4 દંત્ય સ્પશા ધ્વનિઓઃ  

જ્યારે જજહ્વાગ્ર િંતમલૂ અથવા િાતંને સ્પશીને હવાને સપંણૂતપણે અવરોધ ે

ને સ્ફોટ સાથે હવાને મકુ્ત કરે ત્યારે નનમાતતા ધ્વનનને િંત્ય સ્પશત ધ્વનન કહવેાય. 

ગજુરાતી ભાષાના ધ્વનનતતં્રમા ં આ પ્રકારના પણ ચાર સ્પશત ધ્વનન છે, જે 

અથતભેિનુ ંકાયત કરતા હોવાથી ધ્વનનઘટકો છે. 

િંત્ય ધ્વનન નનમાતય ત્યારે – 

જો હવા અઘોષ-અલ્પપ્રાણ હોય તો ‘ત’ ધ્વનન નનમાતય છે. 

જો હવા અઘોષ-મહાપ્રાણ હોય તો ‘થ’ ધ્વનન નનમાતય છે. 

જો હવા ઘોષ-અલ્પપ્રાણ હોય તો ‘િ’ ધ્વનન નનમાતય છે. 

જો હવા અઘોષ-મહાપ્રાણ હોય તો ‘ધ’ ધ્વનન નનમાતય છે. 

ગજુરાતી ભાષાના િંત્ય સ્પશત ધ્વનનઓ ધ્વનનઘટક છે, તે તપાસવા માટે તેમન ે

મીનીમલ પેરની કસોટીમા ંચકાસવા પડે, જે નીચે મજુબ જોઈ શકાયઃ  

તાળી – બે હથેળીઓ અફાળી કરાતો અવાજ યા સગંીતનો અપાતો તાલ 

થાળી – એક વાસણ 

તાળી – થાળી - આ શબ્િોમા ં ‘-આળી’ ધ્વનનશ્રણેી સમાન છે. પણ ‘ત’ ધ્વનનન ે

સ્થાને ‘થ’ ધ્વનન મકૂતા ંઅથતભેિ થાય છે. આ ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતા જોઈએ તો 

– 

 ‘ત’ ધ્વનન – અઘોષ અલ્પપ્રાણ િંત્ય સ્પશત વ્યજંન ધ્વનન 

 ‘થ’ ધ્વનન – અઘોષ મહાપ્રાણ િંત્ય સ્પશત વ્યજંન ધ્વનન 

ઉપરોક્ત ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ જોતા ંસ્પષ્ટ થાય છે કે ‘ત’ અને ‘થ’ ધ્વનન 

વચ્ચે ‘અલ્પપ્રાણત્વ - મહાપ્રાણત્વ’ લાક્ષણણકતાનો ભિે છે, બાકીની લાક્ષણણકતા 
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સમાન છે. આ એક લાક્ષણણકતાભેિે ‘તાળી’ અને ‘થાળી’ વચ્ચે અથતભેિ થાય છે. 

તેથી ‘ત’ અને ‘થ’ ધ્વનન ગજુરાતી ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનન છે, ગજુરાતી 

ધ્વનનઘટક છે. 

‘િ’ અને ‘ધ’ ધ્વનન જોઈએ તો- 

મિ – કેફ, ગવત 

મધ – મિમાખીઓએ એકઠો કરેલો ફૂલનો રસ   

મિ – મધ - આ શબ્િોમા ં‘મ-’ ધ્વનનશ્રણેી સમાન છે. પણ ‘િ’ ધ્વનનને સ્થાને ‘ધ’ 

ધ્વનન મકૂતા ંઅથતભેિ થાય છે. આ ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતા જોઈએ તો – 

 ‘િ’ ધ્વનન –ઘોષ અલ્પપ્રાણ િંત્ય સ્પશત વ્યજંન ધ્વનન 

 ‘ધ’ ધ્વનન – ઘોષ મહાપ્રાણ િંત્ય સ્પશત વ્યજંન ધ્વનન 

ઉપરોક્ત ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ જોતા ંસ્પષ્ટ થાય છે કે ‘િ’ અને ‘ધ’ ધ્વનન 

વચ્ચે ‘અલ્પપ્રાણત્વ - મહાપ્રાણત્વ’ લાક્ષણણકતાનો ભિે છે, બાકીની લાક્ષણણકતા 

સમાન છે. આ એક લાક્ષણણકતાભેિે ‘મિ’ અન ે‘મધ’ વચ્ચ ેઅથતભેિ થાય છે. તેથી 

‘િ’ અને ‘ધ’ ધ્વનન ગજુરાતી ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનન છે, ગજુરાતી 

ધ્વનનઘટક છે. 

 આમ, િંત્ય સ્પશત ધ્વનન – ત, થ, િ, ધ – ગજુરાતી ભાષાના ધ્વનનઘટકો 

છે. 

2.4.5 ઓષ્ઠઠ્ય સ્પશા ધ્વનિઓઃ  

જ્યારે નીચલો હોઠ ઉપરના હોઠને સ્પશીન ે હવાને સપંણૂતપણ ે અવરોધે 

અને સ્ફોટ સાથે હવાને મકુ્ત કરે ત્યારે નનમાતતા ધ્વનનને ઓષ્ઠય સ્પશત ધ્વનન 

કહવેાય. 

ગજુરાતી ભાષાના ધ્વનનતતં્રમા ં આ પ્રકારના પણ ચાર સ્પશત ધ્વનન છે, જે 

અથતભેિનુ ંકાયત કરતા હોવાથી ધ્વનનઘટકો છે. 

ઓષ્ઠય ધ્વનન નનમાતય ત્યારે – 

જો હવા અઘોષ-અલ્પપ્રાણ હોય તો ‘પ’ ધ્વનન નનમાતય છે. 

જો હવા અઘોષ-મહાપ્રાણ હોય તો ‘ફ’ ધ્વનન નનમાતય છે. 

જો હવા ઘોષ-અલ્પપ્રાણ હોય તો ‘બ’ ધ્વનન નનમાતય છે. 

જો હવા અઘોષ-મહાપ્રાણ હોય તો ‘ભ’ ધ્વનન નનમાતય છે. 
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ગજુરાતી ભાષાના ઓષ્ઠય સ્પશત ધ્વનનઓ ધ્વનનઘટક છે, તે તપાસવા માટે તેમને 

મીનીમલ પેરની કસોટીમા ંચકાસવા પડે, જે નીચે મજુબ જોઈ શકાયઃ  

પળ – ઘડીનો સાઠમો ભાગ, 24 સેકંડ 

ફળ – વનસ્પનતનુ ંફળ 

પળ – ફળ - આ શબ્િોમા ં‘-અળ’ ધ્વનનશ્રણેી સમાન છે. પણ ‘પ’ ધ્વનનને સ્થાન ે

‘ફ’ ધ્વનન મકૂતા ંઅથતભેિ થાય છે. આ ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતા જોઈએ તો – 

 ‘પ’ ધ્વનન – અઘોષ અલ્પપ્રાણ ઓષ્ઠય સ્પશત વ્યજંન ધ્વનન 

 ‘ફ’ ધ્વનન – અઘોષ મહાપ્રાણ ઓષ્ઠય સ્પશત વ્યજંન ધ્વનન 

ઉપરોક્ત ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ જોતા ંસ્પષ્ટ થાય છે કે ‘પ’ અને ‘ફ’ ધ્વનન 

વચ્ચે ‘અલ્પપ્રાણત્વ - મહાપ્રાણત્વ’ની લાક્ષણણકતાનો ભેિ છે, બાકીની લાક્ષણણકતા 

સમાન છે. આ એક લાક્ષણણકતાભેિે ‘પળ’ અને ‘ફળ’ વચ્ચે અથતભેિ થાય છે. તથેી 

‘પ’ અને ‘ફ’ ધ્વનન ગજુરાતી ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનન છે, ગજુરાતી 

ધ્વનનઘટક છે. 

‘બ’ અને ‘ભ’ ધ્વનન જોઈએ તો- 

બાળવુ ં– બળે એમ કરવુ ં

ભાળવુ ં– જોવુ,ં અવલોકવુ ં  

બાળ – ભાળ - આ શબ્િોમા ં ‘-આળ’ ધ્વનનશે્રણી સમાન છે. પણ ‘બ’ ધ્વનનન ે

સ્થાને ‘ભ’ ધ્વનન મકૂતા ંઅથતભેિ થાય છે. આ ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતા જોઈએ તો 

– 

 ‘બ’ ધ્વનન –ઘોષ અલ્પપ્રાણ ઓષ્ઠય સ્પશત વ્યજંન ધ્વનન 

 ‘ભ’ ધ્વનન – ઘોષ મહાપ્રાણ ઓષ્ઠય સ્પશત વ્યજંન ધ્વનન 

ઉપરોક્ત ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ જોતા ંસ્પષ્ટ થાય છે કે ‘બ’ અને ‘ભ’ ધ્વનન 

વચ્ચે ‘અલ્પપ્રાણત્વ - મહાપ્રાણત્વ’ની લાક્ષણણકતાનો ભેિ છે, બાકીની લાક્ષણણકતા 

સમાન છે. આ એક લાક્ષણણકતાભેિે ‘બાળવુ’ં અને ‘ભાળવુ’ં વચ્ચે અથતભેિ થાય છે. 

તેથી ‘બ’ અને ‘ભ’ ધ્વનન ગજુરાતી ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનન છે, ગજુરાતી 

ધ્વનનઘટક છે. 

 આમ, ઓષ્ઠય સ્પશત ધ્વનન – પ, ફ, બ, ભ – ગજુરાતી ભાષાના 

ધ્વનનઘટકો છે. 
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આ ધ્વનનઓન ેસ્થાન-પ્રયત્નના કોષ્ટકરૂપે નીચે મજુબ જોઈ શકાય: 

 

ઉચ્ચારણ 

અંગ 

ઉચ્ચારણ 

સ્થાિ 
પ્રયત્િ વગા 

અઘોષ- 

અલ્પપ્રાણ 

અઘોષ- 

મહાપ્રાણ 

ઘોષ- 

અલ્પપ્રાણ 

ઘોષ - 

મહાપ્રાણ 

જજહ્વાપષૃ્ઠઠ્ 
પોચુ ંતાળવુ ં

(કંઠ) 
ઉ.અંગ 

ઉ.સ્થાનને 

સ્પશે, હવાને 

સપંણૂતપણે 

અવરોધે, 

સ્ફોટ સાથે 

હવાને મકુ્ત 

કરે. 

કંઠય ક ખ ગ ઘ 

જજહ્વામધ્ય 
કઠણ તાળવ ુ

(તાલ)ુ 
તાલવ્ય ચ છ જ ઝ 

જજહ્વાગ્ર મધૂાત 

ઉ.અંગ 

ઉચકાઈને, 

ઉલટંુ વળીને 

ઉ.સ્થાનને 

સ્પશે, હવાને 

સપંણૂતપણે 

અવરોધે, 

થડકારા સાથે 

હવાને મકુ્ત 

કરે. 

મધૂતન્ય ટ ઠ ડ ઢ 

જજહ્વાગ્ર િાતં 
ઉ.અંગ 

ઉ.સ્થાનને 

સ્પશે, હવાને 

સપંણૂતપણે 

અવરોધે, 

સ્ફોટ સાથે 

હવાને મકુ્ત 

કરે. 

િંત્ય ત થ િ ધ 

િરચલો હોઠ્ ઉપલો હોઠ ઓષ્ઠય પ ફ બ ભ 

 

આમ, શનૂ્ય રન્ર િરનમયાન વીસ સ્પશતધ્વનનનુ ંનનમાતણ થાય છે. 
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2.5 ઈષદ્ રન્ધ્રઃ 

જ્યારે કોઈ પણ ઉચ્ચારણ અંગ ઉચ્ચારણ સ્થાનની નજીક જઈને હવાન ે

આંનશક રીતે અવરોધ ેઅન ેઆંનશક રીતે પસાર થવા િે, જેથી ઘષતણયકુ્ત હવા 

નનમાતય છે. આ વાયરુન્રને  ઈષદ્ રન્ર કહવેાય છે. આ રન્રમા ંહવા જુિી જુિી 

રીતે હવાને અવરોધે છે. તથેી આ રન્રમા ંપાનશ્વિક, પ્રકંપી, સઘંષી તથા અધતસ્વરનો 

સમાવેશ થાય છે. અનનુાનસક ધ્વનનની ઉચ્ચારણ પ્રહક્રયાને કારણે તેનુ ંવણતન પણ 

ઇષદ્ રન્રમા ંકરવામા ંઆવ ેછે. 

હવેના ધ્વનનઓના અભ્યાસ સિંભે એક બાબત ધ્યાનમા ંરાખવી જરૂરી છે. 

ગજુરાતી ભાષામા ં સ્પશતવ્યજંનો ઉચ્ચારતી વખતે ધ્વનનરૂપ કંનપત હવા અઘોષ-

અલ્પપ્રાણ, અઘોષ- મહાપ્રાણ, ઘોષ-અલ્પપ્રાણ અને ઘોષ-મહાપ્રાણ હોઈ શકે છે. 

પરંત ુબાકીના તમામ ધ્વનનઓ અથાતત ્ ઇષિ રન્ર કે નવસ્તારી રન્ર િરનમયાન 

ઉચ્ચારાતા તમામ ધ્વનનઓ ઉચ્ચારતી વખતે ધ્વનનરૂપ કંનપત હવા માત્ર ઘોષ-

અલ્પપ્રાણ જ હોય છે. તેથી આ લાક્ષણણકતાને સામાન્ય (કોમન) ગણીને હવેના 

ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ વણતવતી વખત ે ‘ઘોષ-અલ્પપ્રાણ’ લાક્ષણણકતાન ે

વણતનમા ંસમાનવષ્ટ સમજી લઈને ઉલ્લખે નહીં કરીએ. 

2.5.1 અન િાનિક ધ્વનિઃ 

અન્ય વાણચક ધ્વનનઓનુ ં નનમાતણ માત્ર મખુપથમા ં નનમાતતા કોઈ રન્રને 

કારણે થાય છે. પરંત ુનાનસક્ય ધ્વનન જ એવા છે જેના નનમાતણ િરનમયાન હવા બ ે

પથ – મખુપથ અને નાનસકાપથ બને્નમાથંી પસાર થાય છે. મખુપથમાથંી પસાર 

થતી હવા અવરોધાય છે, એટલેકે ત્યા ં શનૂ્ય રન્ર નનમાતય છે. પરંત ુ

નાનસકાપથમાથંી પસાર થતી હવા નવના અવરોધે પસાર થાય છે, એટલેકે ત્યા ં

નવસ્તારી રન્ર હોય છે. તેથી આ ધ્વનનઓના નનમાતણન ેકોઈ એક રન્રના વણતનન ે

આધારે વગીકૃત કરી શકાય તેમ નથી. પરંત,ુ નાિતતં્રી પાસેથી આગળ વધેલી 

ધ્વનનરૂપ કંનપત હવાનો આંનશક જથ્થો (મખુપથ) અવરોધાય છે અને આંનશક 

જથ્થો (નાનસકાપથ) નવના અવરોધે પસાર થાય છે. તે પહરસ્સ્થનતમા ં વણતનની 

સરળતા ખાતર ઇષદ્ રન્રમા ંતેનો સમાવેશ કરી શકાય. 

આ ધ્વનનઓના નનમાતણ સમયે મખુપથમાથંી પસાર થતી હવા નવનવધ 

સ્પશત -ધ્વનનઓની જેમ જ અવરોધ પામે, પરંત ુનાનસકાપથમાથંી પસાર થતી હવા 

નવના અવરોધે બહાર નીકળતી હોવાથી આ ધ્વનનઓને અનનુાનસક ધ્વનનઓ કહ ે
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છે. આ ધ્વનનઓના નનમાતણ સમયે મખુપથમાથંી પસાર થતી હવા સ્પશતધ્વનનઓની 

જેમ અવરોધાતી હોવાથી અનનુાનસક ધ્વનનઓ નનમાતય છે. સ્પશતધ્વનનઓની જેમ જ 

અનનુાનસક ધ્વનનઓને કંઠય, તાલવ્ય આહિ પાચં વગતમા ંવહેંચવામા ંઆવે છે. 

કંઠ્ય અન િાનિક ધ્વનિઃ  

નાિતતં્રી પાસેથી આગળ વધેલી ઘોષ અલ્પપ્રાણ ધ્વનનરૂપ કંનપત હવા 

જ્યારે નાનસકાપથમાથંી નવના અવરોધે પસાર થાય અને મખુપથમા ં જજહ્વાપષૃ્ઠ 

પોચા તાળવા (કંઠ)ના ભાગને સ્પશીને હવાને સપંણૂતપણે રોકે અને સ્ફોટ સાથે 

હવાને મકુ્ત કરે ત્યારે જે ધ્વનન નનમાતય તેને કંઠય અનનુાનસક ધ્વનન કહવેાય.  

ગજુરાતી ભાષાનો કંઠય અનનુાનસક ધ્વનન ‘ઙ’ છે. 

તાલવ્ય અન િાનિક ધ્વનિઓઃ  

નાિતતં્રી પાસેથી આગળ વધેલી ઘોષ અલ્પપ્રાણ ધ્વનનરૂપ કંનપત હવા 

જ્યારે નાનસકાપથમાથંી નવના અવરોધે પસાર થાય અને મખુપથમા ં જજહ્વામધ્ય 

કઠણ તાળવુ ં(તાલ)ુના ભાગને સપંણૂતપણે સ્પશીને હવાને મકુ્ત કરે ત્યારે નનમાતતા 

ધ્વનનઓને તાલવ્ય અનનુાનસક ધ્વનન કહવેાય. 

ગજુરાતી ભાષાનો તાલવ્ય અનનુાનસક ધ્વનન ‘ઞ’ છે. 

મધૂાન્ધ્ય અન િાનિક ધ્વનિઓઃ  

નાિતતં્રી પાસેથી આગળ વધેલી ઘોષ અલ્પપ્રાણ ધ્વનનરૂપ કંનપત હવા 

જ્યારે નાનસકાપથમાથંી નવના અવરોધે પસાર થાય અને મખુપથમા ં જજહ્વાગ્ર 

ઉચકાઈને કઠણ તાળવા (તાલ)ુની નજીક જાય અને ઊંધ ુવળીને, તેનો નીચેનો 

ભાગ તાળવાને સ્પશીને હવાને સપંણૂતપણે અવરોધે અને થડકારા સાથે હવાને 

મકુ્ત કરે ત્યારે નનમાતતા ધ્વનનને મધૂતન્ય અનનુાનસક ધ્વનન કહવેાય. 

ગજુરાતી ભાષાનો મધૂતન્ય અનનુાનસક ધ્વનન ‘ણ’ છે. 

દંત્ય અન િાનિક ધ્વનિઓઃ  

નાિતતં્રી પાસેથી આગળ વધેલી ઘોષ અલ્પપ્રાણ ધ્વનનરૂપ કંનપત હવા 

જ્યારે નાનસકાપથમાથંી નવના અવરોધે પસાર થાય અને મખુપથમા ં જજહ્વાગ્ર 

િંતમલૂ અથવા િાતંન ેસ્પશીને હવાને સપંણૂતપણે અવરોધે અને સ્ફોટ સાથે હવાન ે

મકુ્ત કરે ત્યારે નનમાતતા ધ્વનનને િંત્ય અનનુાનસક ધ્વનન કહવેાય. 

ગજુરાતી ભાષાનો િંત્ય અનનુાનસક ધ્વનન ‘ન’ છે. 
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ઓષ્ઠઠ્ય અન િાનિક ધ્વનિઓઃ  

નાિતતં્રી પાસેથી આગળ વધેલી ઘોષ અલ્પપ્રાણ ધ્વનનરૂપ કંનપત હવા 

જ્યારે નાનસકાપથમાથંી નવના અવરોધે પસાર થાય અને મખુપથમા ંજ્યારે નીચલો 

હોઠ ઉપરના હોઠને સ્પશીને હવાને સપંણૂતપણે અવરોધે અને સ્ફોટ સાથે હવાન ે

મકુ્ત કરે ત્યારે નનમાતતા ધ્વનનને ઓષ્ઠય અનનુાનસક ધ્વનન કહવેાય. 

ગજુરાતી ભાષાનો ઓષ્ઠય અનનુાનસક ધ્વનન ‘મ’ છે. 

આમ, ગજુરાતી ભાષામા ં સ્પશતધ્વનનઓની જેમ જ અનનુાનસક ધ્વનનઓ 

પાચં વગતમા ંવહેંચવામા ંઆવે છે. કંઠય અનનુાનસક ધ્વનનઃ ‘ઙ’, તાલવ્ય અનનુાનસક 

ધ્વનનઃ ‘ઞ’, મધૂતન્ય અનનુાનસક ધ્વનનઃ ‘ણ’, િંત્ય અનનુાનસક ધ્વનનઃ ‘ન’, ઓષ્ઠય 

અનનુાનસક ધ્વનનઃ ‘મ’. 

ગજુરાતી ભાષાના અનનુાનસક ધ્વનનઓ ધ્વનનઘટક છે, તે તપાસવા માટે 

તેમને મીનીમલ પેરની કસોટીમા ંચકાસવા પડે, જે નીચ ેમજુબ જોઈ શકાયઃ  

જાણ – જાણવુ ંતે ; જ્ઞાન ; માહહતી 

જાન – જીવ, ; પ્રાણ 

જામ – ખાડંની ચાસણીમા ંફળ ભળેવીને કરેલો મરુબ્બો 

જામ – જાન - જાણ - આ શબ્િોમા ં‘જા’ ધ્વનનશ્રેણી સમાન છે. પણ ‘ણ’ ધ્વનનન ે

સ્થાને ‘ન’ કે ‘મ’ ધ્વનન મકૂતા ં અથતભેિ થાય છે. આ ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતા 

જોઈએ તો – 

 ‘ણ’ ધ્વનન –  મધૂતન્ય અનનુાનસક વ્યજંન ધ્વનન 

 ‘ન’ ધ્વનન –  િંત્ય અનનુાનસક વ્યજંન ધ્વનન 

‘મ’ ધ્વનન – ઓષ્ઠય અનનુાનસક વ્યજંન ધ્વનન 

 ઉપરોક્ત ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ જોતા ં સ્પષ્ટ થાય છે કે ‘ણ’, ‘ન’ 

અને ‘મ’ ધ્વનન વચ્ચ ે  સ્થાનગત લાક્ષણણકતાનો ભેિ છે. ‘ણ’ મધૂતન્ય, ‘ન’ િંત્ય 

તથા ‘મ’ ઓષ્ઠય ધ્વનન છે. ‘અનનુાનસકતા’ની લાક્ષણણકતા સમાન છે. (આ ત્રણેય 

ધ્વનન ઘોષ અલ્પપ્રાણ તો છે જ). આ મધૂતન્યત્વ – િંત્યત્વ - ઓષ્ઠયત્વની 

લાક્ષણણકતાભેિે અનકુ્રમે ‘જાણ’, ‘જાન’ અને ‘જામ’ વચ્ચે અથતભેિ થાય છે.  

 અન્ય ઉિાહરણ જોઈએ તો ‘મન’ - ‘મણ’મા ં ‘મ-્અ-’ ધ્વનનશ્રણેી સમાન 

છે, ‘ણ-ન’ ધ્વનન વચ્ચે મધૂતન્યત્વ અને િંત્યત્વની લાક્ષણણકતાભેિે અથતભેિ થાય 

છે. તો ‘સાન’ - ‘સામ’મા ં ‘સ-્આ-’ ધ્વનનશ્રેણી સમાન છે, ‘ન-મ’ ધ્વનન વચ્ચ ે

િંત્યત્વ અને ઓષ્ઠયત્વની લાક્ષણણકતાભેિે અથતભેિ થાય છે. ‘રાણી’ - ‘રામી’મા ં
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‘ણ-મ’ ધ્વનન વચ્ચે મધૂતન્યત્વ અને ઓષ્ઠયત્વની લાક્ષણણકતાભેિે અથતભેિ થાય છે. 

તેથી ‘ણ’, ‘ન’ અને ‘મ’ ધ્વનન ગજુરાતી ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનન છે, ગજુરાતી 

ધ્વનનઘટક છે. 

 પરંત ુ કંઠય ધ્વનન ‘ઙ’ અને તાલવ્ય ધ્વનન ‘ઞ’ ક્યાયં બોલતા કે લખતા 

હોય તેવુ ંધ્યાન નથી આવતુ ં ને? નાના હતા ં ત્યારે કક્કામા ંપણ લખ્યુ ંહોય તેવુ ં

યાિ નથી આવતુ.ં તો આ ગજુરાતી ભાષાના ધ્વનનઓ છે ખરા? આ ધ્વનનઓ 

ઉચ્ચારાય છે કે કેમ, તે તપાસીએ તે પહલેા ંનીચેની ધ્વનનશે્રણી ધ્યાનપવૂતક બોલી 

જુઓઃ 

 ચરં, શભં.ુ  

આ ધ્વનનશે્રણી લખતી વખતે જો અનસુ્વાર ન લખવો હોય તો કયો ધ્વનન લખાશે?  

ચરં – ચન્ર 

શભં ુ– શમ્ભ ુ(ગજુરાતી જોડણીની રીતે આ જોડણી ખોટી છે, પણ ઉચ્ચાર 

આ રીતે થાય છે.) 

 બરાબર છે? 

હવે ‘પહંડત’ શબ્િને અનસુ્વાર વગર લખવો હોય તો? ‘પહંડત’ – ‘પજડડત’ 

(ગજુરાતી જોડણીની રીતે આ જોડણી ખોટી છે, પણ ઉચ્ચાર આ રીતે થાય છે.) 

આપણે આ રીતે વાચંવા – લખવા ટેવાયેલા નથી એટલે અજાડયુ ંલાગે છે. પણ 

તમે ‘અંત’, ‘સપં’ વગેરે શબ્િો ધ્યાનપવૂતક ઉચ્ચારશો તો ‘અન્ત’, ‘સમ્પ’ 

ઉચ્ચારશો. પણ નવચારી જુઓ કે તમે ‘ચમ્ર’, ‘અડત’, ‘શન્ભ’ુ, ‘પષ્મ્ડત’ બોલશો? – 

ના. કેમ? કારણકે, ગજુરાતી ધ્વનનવ્યવસ્થાનો આ એક નનયમ છે કે ‘જોડાક્ષરમા ં

જો પવૂતવ્યજંન તરીકે અનનુાનસક હોય તો તે ધ્વનન તેના પછી આવનાર વ્યજંનના 

વગત અનસુાર ઉચ્ચારાય’. અથાતત ્ ‘ચન્ર’ શબ્િમા ં અનનુાનસક ધ્વનન પછી ‘દ્’ 

ધ્વનન છે, જે િંત્ય વગતનો ધ્વનન છે. તેથી તેની પવેૂ િંત્ય વગતનો અનનુાનસક આવે, 

જે ‘ન’ ધ્વનન છે. તેથી ધ્વનનશે્રણીમા ં ‘ચ-્અ-ન-્દ્-ર્-અ’ ઉચ્ચારાય. એ જ રીતે 

‘શભં’ુમા ં ‘ભ’ ઓષ્ઠય વ્યજંન હોવાથી તેની પવેૂ ઓષ્ઠય અનનુાનસક ‘મ’ ધ્વનન 

આવે (શ-્અ-મ-્ભ-્ઉ) અન ે‘પહંડત’મા ં‘ડ’ મધૂતન્ય ધ્વનન હોવાથી તેની પવૂ ેમધૂતન્ય 

અનનુાનસક ‘ણ’ ધ્વનન (પ-્અ-ણ-્ડ્-ઇ-ત) ઉચ્ચારાય છે. હવે, નીચેના શબ્િો બોલી 

જુઓઃ (ઉચ્ચારણ ખાસ મહત્ત્વનુ ંછે. માત્ર વાચંશો નહીં, બોલજો.) 

 ઊંટ – ઉંિર, કાટંો – કાચંન 
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જેમ ‘ઊંટ’મા ં‘ઊં’ સાથે અનસુ્વાર બોલ્યા છે; તેમ ‘ઉંિર’મા ં‘ઉં’ નથી બોલતા, પણ 

‘ઉન-્િર’ બોલો છો. એ જ રીતે, તમ ેજ્યારે ‘કાટંો’ બોલો છો ત્યારે ‘કા’ં – સ્વર 

સાથે અનસુ્વાર બોલો છો. પણ જ્યારે ‘કાચંન’ બોલો છો ત્યારે ‘કાટંા’ની જેમ ‘કા’ં 

નથી બોલતા પણ ‘કાઞ-્ચન’ બોલો છો. તાલવ્ય ધ્વનન ‘ચ’ પવૂે જોડાક્ષર માટે 

તાલવ્ય અનનુાનસક ‘ઞ’ જ ઉચ્ચારાય. તમે નીચેના શબ્િો બોલી જૂઓઃ 

 કંકણ – કઙ્-કણ,      ડખં – ડઙ્-ખ,     ભાગં- ભાઙ-ગ     મોંઘુ ં– મોઙ્-ઘુ ં 

ક, ખ, ગ, ઘ – કંઠય વગતના ધ્વનન હોવાથી પવેૂ કંઠય વગતનો અનનુાનસક ધ્વનન ‘ઙ’ 

જ ઉચ્ચારાય. હવે નીચેના શબ્િો બોલોઃ 

  ચચંળ, વાછંના, અંજણલ, ઝાઝંર 

તમે જે બોલો છો તે ધ્યાનથી સાભંળજો. તમે ‘ચન્ચળ’ કે ‘વાન-્છના’ નથી 

બોલતા. તમે - 

 ચઞ-્ચળ, વાઞ-્છના, અઞ-્જણલ, ઝાઞ-્ઝર  

બોલો છો. કારણકે ચ, છ, જ, ઝ – તાલવ્ય વગતના ધ્વનન હોવાથી જોડાક્ષરના પવૂત 

અનનુાનસક વ્યજંન તરીકે તાલવ્ય અનનુાનસક ‘ઞ’ જ ઉચ્ચારાય. 

ઉપરોક્ત ચચાતન ેઆધારે તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે કે – 

‘ઙ’ માત્ર કંઠય વગતના ધ્વનન સાથે અને ‘ઞ’ ધ્વનન તાલવ્ય વગતના ધ્વનન 

સાથે જોડાક્ષરમા ંપવૂતવ્યજંન તરીકે ઉચ્ચારાય છે.  

આ ધ્વનનઓ ગજુરાતી ભાષામા ં સ્વતતં્ર રીતે પ્રયોજાઈ શકતા નથી. અથાતત,્ 

જોડાક્ષરના પવૂતવ્યજંન નસવાય આ ધ્વનનઓ ઉચ્ચારાઈ શકતા નથી. એટલેકે ણ, 

ન, કે મ જેવા અનનુાનસક ધ્વનનઓ સ્વતતં્ર રીતે - ‘પાણી, નર કે માલ’મા ં

પ્રયોજાયા છે, તે રીતે ‘ઙ’ કે ‘ઞ’ ઉચ્ચારાઈ શકતા નથી.  

તેમની ઉપસ્સ્થનત પર નનયમન છે કે તે સ્વતતં્ર રીતે નહીં પ્રયોજાય; 

તેમના વગતના અન્ય ધ્વનન સાથ ે જોડાક્ષરમા ં પવૂતવ્યજંન તરીકે જ 

પ્રયોજાઈ શકાશે.  

આપણે એકમ 1 ‘ધ્વનનશાસ્ત્ર’મા ં અભ્યાસ કયો છે કે ધ્વનનસમહૂમાનંો કોઈ એક 

ધ્વનન કોઈ ચોક્કસ ઉચ્ચારણગત પહરસ્સ્થનતમા ં જ ઉચ્ચારાય અને અન્ય ધ્વનન 

અન્ય ચોક્કસ ઉચ્ચારણગત પહરસ્સ્થનતમા ં ઉચ્ચારાય તો તેઓ એક જ 

ધ્વનનઘટકના ધ્વનનસભ્ય હોવા છતા ંપરસ્પર પરૂક ઉપસ્સ્થનત ધરાવે છે તેમ કહી 

શકાય. ગજુરાતી ભાષાના ‘ઙ’ તથા ‘ઞ’ ધ્વનન પરસ્પર પરૂક ઉપસ્સ્થનત ધરાવે છે. 

અથાતત ્ કંઠય વગતના ધ્વનન પવેૂ ‘ઞ’ નહીં ઉચ્ચારાઈ શકે અને તાલવ્ય વગતના 
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ધ્વનન પવૂે ‘ઙ’ નહીં ઉચ્ચારાઈ શકે.  પહરણામે આ બન્ને ધ્વનનઓ ધ્વનનઘટકની 

કસોટી- ‘કોઈ એક ધ્વનનશ્રેણીમા ં એક ધ્વનનને સાથે અન્ય ધ્વનન મકૂતા ં

લાક્ષણણકતાભેિે અથતભેિ થાય’ -મા ંપ્રવેશી શકશે નહીં 

 ‘કંકણ’ - ‘ક્-અ-ઙ્-ક્-અ-ણ’ – ધ્વનનશ્રણેીમા ં‘ઙ’ સ્થાને ‘ઞ’ ઉચ્ચારી શકાશે 

નહીં કે ‘ચન્ચળ’ - ‘ચઞ-્ચળ’ ધ્વનનશ્રેણીમા ં‘ઞ’ને સ્થાને ‘ઙ’ ઉચ્ચારી શકાશે નહીં. 

તેથી તેઓ અથતભેિ કરવાની – ધ્વનનઘટકની કસોટીમા ંજ પ્રવેશી શકતા નથી. 

ઉપસ્સ્થનત પર નનયમન ધરાવતા અને ધ્વનનઘટકની કસોટીમા ંન પ્રવેશી શકતા 

ધ્વનનઓને ઉપધ્વનનઘટક કહ ે છે. તેથી ‘ઙ’ અને ‘ઞ’ ગજુરાતી ભાષાના 

ઉપધ્વનનઘટકો છે. 

 આમ, ગજુરાતી ભાષામા ં 5 અનનુાનસક વ્યજંનો છેઃ ઙ, ઞ, ણ, ન, મ. 

તેમાથંી ણ, ન, મ – ત્રણ ધ્વનનઘટકો છે અને ઙ, ઞ – બે ઉપધ્વનનઘટકો છે. 

2.5.2 પાનવિક ધ્વનિઃ  

જ્યારે જીભનો આગળનો ભાગ ઉપર ઊચકાઈને, ઉચ્ચરાણ સ્થાનની નજીક જઈ 

અથવા સ્પશીને હવાના પ્રવાહને વચ્ચેથી રોકે ને જીભની બને્ન બાજુથી હવા પસાર 

થઈ શકે ત્યારે જે રન્ર નનમાતય તેન ે પાનશ્વિક રન્ર કહ ે છે. આ રન્રમા ં નનમાતતા 

ધ્વનનઓ પાનશ્વિક ધ્વનન તરીકે ઓળખાય છે.  

મધૂાન્ધ્ય પાનવિક ધ્વનિઃ  

 જ્યારે જજહ્વાગ્ર ઊચકાઈને કઠણ તાળવા (તાલ)ુની નજીક જાય અને ઊંધ ુ

વળીને, તેનો નીચનેો ભાગ તાળવાને સ્પશીને હવાના પ્રવાહને વચ્ચેથી અવરોધે, 

અને જીભની બને્ન બાજુથી હવા નવના અવરોધે પસાર થાય ત્યારે અવરોધેલી 

હવાને મકુ્ત કરતા જે ધ્વનન ઉચ્ચારાય મધૂતન્ય પાનશ્વિક ધ્વનન કહ ેછે. 

 ગજુરાતી ભાષામા ં‘ળ’ ધ્વનન મધૂતન્ય પાનશ્વિક ધ્વનન છે. 

દંત્ય પાનવિક ધ્વનિઃ 

 જ્યારે જજહ્વાગ્ર ઉપર ઊચકાઈને, િાતં કે િંતમલૂન ે સ્પશીને હવાના 

પ્રવાહને વચ્ચથેી રોકે ને જીભની બને્ન બાજુથી હવા પસાર થાય ત્યારે અવરોધેલી 

હવાને મકુ્ત કરતા જે ધ્વનન ઉચ્ચારાય તેને િંત્ય પાનશ્વિક ધ્વનન કહ ેછે. 

 ગજુરાતી ભાષામા ં‘લ’ ધ્વનન િંત્ય પાનશ્વિક ધ્વનન છે. 

ગજુરાતી ભાષાના પાનશ્વિક ધ્વનનઓ ધ્વનનઘટક છે, તે તપાસવા માટે તેમન ે

મીનીમલ પેરની કસોટીમા ંચકાસવા પડે, જે નીચે મજુબ જોઈ શકાયઃ  
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વાળ – કેશ 

વાલ – ત્રણ રતી જેટલુ ંતોલ; એક કઠોળ 

વાળ – વાલ - આ શબ્િોમા ં‘વા-’ ધ્વનનશ્રણેી સમાન છે. પણ ‘ળ’ ધ્વનનન ેસ્થાન ે

‘લ’ ધ્વનન મકૂતા ંઅથતભેિ થાય છે. આ ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતા જોઈએ તો – 

 ‘ળ’ ધ્વનન –(ઘોષ અલ્પપ્રાણ) મધૂતન્ય પાનશ્વિક વ્યજંન ધ્વનન 

 ‘લ’ ધ્વનન – (ઘોષ અલ્પપ્રાણ) િંત્ય પાનશ્વિક વ્યજંન ધ્વનન 

ઉપરોક્ત ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ જોતા ંસ્પષ્ટ થાય છે કે ‘ળ’ અને ‘લ’ ધ્વનન 

વચ્ચે ‘મધૂતન્યત્વ - િંત્યત્વ’ની લાક્ષણણકતાનો ભેિ છે, બાકીની લાક્ષણણકતા સમાન 

છે. આ એક લાક્ષણણકતાભેિે ‘વાળ’ અને ‘વાલ’ વચ્ચ ેઅથતભેિ થાય છે. તેથી ‘ળ’ 

અને ‘લ’ ધ્વનન ગજુરાતી ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનન છે, ગજુરાતી ધ્વનનઘટક છે. 

2.5.3 પ્રકંપર ધ્વનિ  

જ્યારે ધ્વનનનનમાતણ સમયે, બહાર આવતી હવાના વેગથી જીભ એક કરતા ંવધારે 

થડકારા આપે એટલેકે વધ ુકંપ આપે ત્યારે નનમાતતા ધ્વનનને પ્રકંપી ધ્વનન કહ ેછે.  

દંત્ય પ્રકંપર ધ્વનિ 

જ્યારે જજહ્વાગ્ર િાતં કે િંતમલૂ પાસે જઈને હવાને એકથી વધ ુ કંપ આપે 

ત્યારે િંત્ય પ્રકંપી ધ્વનન ઉચ્ચારાય છે. 

ગજુરાતી ભાષાનો ‘ર’ િંત્ય પ્રકંપી ધ્વનન છે.  

ગજુરાતી ભાષાના પ્રકંપી ધ્વનનઓ ધ્વનનઘટક છે, તે તપાસવા માટે તેમને 

મીનીમલ પેરની કસોટીમા ંચકાસવા પડે, જે નીચે મજુબ જોઈ શકાયઃ  

રાત – રાનત્ર; સયૂત આથમ ેન ેઊગે તેની વચ્ચેનો સમય 

લાત – પગથી મારવુ ંતે – કરેલો આઘાત; પાટુ 

રાત – લાત - આ શબ્િોમા ં‘-આત’ ધ્વનનશ્રણેી સમાન છે. પણ ‘ર’ ધ્વનનન ેસ્થાન ે

‘લ’ ધ્વનન મકૂતા ંઅથતભેિ થાય છે. આ ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતા જોઈએ તો – 

 ‘ર’ ધ્વનન –(ઘોષ અલ્પપ્રાણ) િંત્ય પ્રકંપી વ્યજંન ધ્વનન 

 ‘લ’ ધ્વનન – (ઘોષ અલ્પપ્રાણ) િંત્ય પાનશ્વિક વ્યજંન ધ્વનન 

 ઉપરોક્ત ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ જોતા ંસ્પષ્ટ થાય છે કે ‘ર’ અને ‘લ’ 

ધ્વનન વચ્ચ ે ‘પ્રકંપી - પાનશ્વિક’ની લાક્ષણણકતાનો ભેિ છે, બાકીની લાક્ષણણકતા 

સમાન છે. આ એક લાક્ષણણકતાભેિે ‘રાત’ અને ‘લાત’ વચ્ચે અથતભેિ થાય છે.  

તેથી ‘ર’ ધ્વનન ગજુરાતી ભાષાવ્યવસ્થાનો સભ્યધ્વનન છે, ગજુરાતી ધ્વનનઘટક છે. 
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2.5.4 િઘંષી ધ્વનિઃ 

જ્યારે જીભ કોઈ ઉચ્ચારણસ્થાનની એટલી નજીક જાય કે હવાને ઘસાઈન ે

પસાર થવુ ંપડે, ત્યાર બાિ હવા મકુ્ત થાય ત્યારે નનમાતતા ધ્વનનને સઘંષી ધ્વનન 

કહ ેછે. 

કંઠ્ય િઘંષી ધ્વનિઃ 

જ્યારે જજહ્વાપષૃ્ઠ પોચા તાળવાની એટલુ ં નજીક જાય કે હવાને ઘસારા 

સાથે પસાર થવુ ંપડે ત્યાર બાિ હવા મકુ્ત થતા ંકંઠય સઘંષી ધ્વનન ઉચ્ચારાય છે.  

ગજુરાતી ભાષાનો ધ્વનન ‘હ’ કંઠય સઘંષી ધ્વનન છે. 

તાલવ્ય િઘંષી ધ્વનિઃ 

જ્યારે જજહ્વામધ્ય કઠણ તાળવા (તાલ)ુની નજીક જાય, જીભની બે તરફની 

ધાર ઉચકાય, વચ્ચ ે નીક જેવા પોલાણની રચના થાય, જેમાથંી હવાન ે ઘસારા 

સાથે પસાર થવુ ંપડે ત્યારે નનમાતતો ધ્વનન તાલવ્ય સઘંષી ધ્વનન છે. 

ગજુરાતી ભાષાનો ધ્વનન ‘શ’ તાલવ્ય સઘંષી ધ્વનન છે. 

મધૂાન્ધ્ય િઘંષી ધ્વનિઃ 

જ્યારે જજહ્વાગ્ર ઊચકાઈને ઊંધો વળીને કઠણ તાળવાની નજીક રહીને 

ઘસારાપવૂતક થડકારા સાથે હવાને મકુ્ત કરે ત્યારે મધૂતન્ય સઘંષી ધ્વનન ઉચ્ચારાય 

છે. 

સસં્કૃત ભાષામા ં ઉચ્ચારાતો અને તેથી ગજુરાતીમા ં લખાતો ધ્વનન ‘ષ’ મધૂતન્ય 

સઘંષી ધ્વનન છે. 

ગજુરાતી ભાષામા ં આ ધ્વનન ઉચ્ચારાતો નથી. અને ગ જરાતર ભાષામા ં
અથાભેદન  ં પણ કાયા કરતો િથર. તેથર આ ધ્વનિ ગ જરાતર ભાષાિો 
ધ્વનિઘટક િથર. આ વણત માત્ર તત્સમ શબ્િોમા ંજ અને લેણખત સ્વરૂપમા ં

જ પ્રયોજાય છે. ગજુરાતી ભાષક મધૂતન્ય સઘંષી ધ્વનન ‘ષ’ ને નવકલ્પે 

તાલવ્ય સઘંષી ધ્વનન ‘શ’ જ ઉચ્ચારે છે. 

દંત્ય િઘંષી ધ્વનિઃ 

જ્યારે જજહ્વાગ્ર િંતમલૂ અથવા િાતં પાસે જઈ હવાને ઘસારાપવૂતક પસાર 

થવા િે ત્યાર બાિ હવાને મકુ્ત કરે ત્યારે િંત્ય સઘંષી ધ્વનનનુ ંઉચ્ચારણ થાય છે.  

ગજુરાતી ભાષાનો ધ્વનન ‘સ’ િંત્ય સઘંષી ધ્વનન છે. 

આમ, ગજુરાતી ભાષામા ંનીચે મજુબના સઘંષી ધ્વનન છેઃ 
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હ – કંઠય સઘંષી ધ્વનન 

શ – તાલવ્ય સઘંષી ધ્વનન 

સ – િંત્ય સઘંષી ધ્વનન 

ગજુરાતી ભાષાના સઘંષી ધ્વનનઓ ધ્વનનઘટક છે, તે તપાસવા માટે તેમને 

મીનીમલ પેરની કસોટીમા ંચકાસવા પડે, જે નીચે મજુબ જોઈ શકાયઃ  

રાહ – રસ્તો (2) સ્ત્રી. રીત; તરેહ ; ચાલ (3) વાટ ; પ્રતીક્ષા 

રાશ – િોરડુ ં(16 હાથનુ)ં (2) લગામ ; અછોડો 

રાસ – ગાતા ં ગાતા ં ગોળાકારે ફરતા ં કરાતો નાચ કે તેમા ં ગવાય તેવુ ં

ગીત... 

(નોંધઃ આ મીનીમલ પેરમા ં ‘ષ’ – મધૂતન્ય સઘંષી ધ્વનન ધરાવતી ધ્વનનશે્રણી 

સામેલ કરેલ નથી. કારણકે આગળ જોયુ ંતેમ ગજુરાતી ભાષક પ્રાકૃત-અપભ્રશંના 

સમયથી જ મધૂતન્ય સઘંષી ધ્વનન ઉચ્ચારાતો નથી. હાલમા,ં જે શબ્િોમા ં‘ષ’ ધ્વનન 

લખાય છે, ત ેતત્સમ શબ્િોની જોડણી પરૂતો જ મયાતહિત છે. અન ેઆ તત્સમ 

શબ્િોમા ંપણ ગજુરાતી ભાષક આ ધ્વનન ઉચ્ચારતો નથી. તે મધૂતન્ય સઘંષી ‘ષ’ 

ધ્વનનને સ્થાન ેતાલવ્ય સઘંષી ધ્વનન ‘શ’ ઉચ્ચારે છે.) 

ઉપરોક્ત મીનીમલ પેર રૂપ ેલીધેલા ‘રાહ – રાશ - રાસ’ શબ્િોમા ં ‘રા-’ 

ધ્વનનશ્રેણી સમાન છે. પણ ‘હ’ ધ્વનનને સ્થાને ‘શ’ કે ‘સ’ ધ્વનન મકૂતા ંઅથતભેિ 

થાય છે. આ ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતા જોઈએ તો – 

‘હ’ ધ્વનન –(ઘોષ અલ્પપ્રાણ) કંઠય સઘંષી વ્યજંન ધ્વનન 

‘શ’ ધ્વનન – (ઘોષ અલ્પપ્રાણ) તાલવ્ય સઘંષી વ્યજંન ધ્વનન 

‘સ’ ધ્વનન – (ઘોષ અલ્પપ્રાણ) િંત્ય સઘંષી વ્યજંન ધ્વનન 

 ઉપરોક્ત ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ જોતા ંસ્પષ્ટ થાય છે કે ‘હ’, ‘શ’ અન ે

‘સ’ ધ્વનન વચ્ચે ‘કંઠય – તાલવ્ય - સઘંષી’ની લાક્ષણણકતાનો ભેિ છે, બાકીની 

લાક્ષણણકતા સમાન છે. આ એક લાક્ષણણકતાભેિે ‘રાહ’, ‘રાશ’ અને ‘રાસ’ વચ્ચ ે

અથતભેિ થાય છે.  

 અન્ય ઉિાહરણ જોઈએ તો –  

 ‘હક’ અને ‘શક’મા ં‘-ક’ ધ્વનનશ્રેણી સમાન છે. ‘હ’ અને ‘શ’ વચ્ચે ‘કંઠયત્વ’ 

અને ‘તાલવ્યપણા’ની લાક્ષણણકતાભેિે અથતભેિ થાય છે. તો ‘હોમ’ અને ‘સોમ’મા ં

‘-ઓમ’ ધ્વનનશ્રણેી સમાન છે. ‘હ’ અને ‘સ’ વચ્ચે ‘કંઠયત્વ’ અને ‘િંત્યત્વ’ની 
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લાક્ષણણકતાભેિે અથતભેિ થાય છે. ‘શકંર’ અને ‘સકંર’મા ં ‘-અંકર’ ધ્વનનશ્રેણી 

સમાન છે. તેમા ં‘તાલવ્યપણા’ અન ે‘િંત્યત્વ’ની લાક્ષણણકતાભેિે અથતભેિ થાય છે, 

તે જોઈ શકાય છે. 

આમ, ‘હ’, ‘શ’ તથા ‘સ’ ધ્વનન ગજુરાતી ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનન છે, 

ગજુરાતી ધ્વનનઘટક છે. 

2.5.5 અધાસ્વર 

શનૂ્ય રન્રના સ્પશત ધ્વનન કે ઇષદ્ રન્રના અનનુાનસક, પાનશ્વિક, પ્રકંપી કે 

સઘંષી ધ્વનનઓના ઉચ્ચારણ વખત ેઉચ્ચારણ અંગ દ્વારા અવરોધ ઊભો કરવામા ં

આવે છે. પરંત ુ ઇષદ્ રન્રમા ં નનમાતત અન્ય એક પોલાણમા ં અન્ય વ્યજંન 

ધ્વનનઓની જેમ હવાને અવરોધવામા ંઆવતી નથી.  

આ ધ્વનનઓની ઉચ્ચારણ પ્રહક્રયા સ્વર અને વ્યજંન વચ્ચેની છે. સ્વરના 

ઉચ્ચારણની જેમ આ ધ્વનનઓના ઉચ્ચારણ વખતે હવાને કોઈ અવરોધ નડતો 

નથી. પરંત ુઉચ્ચારણની કાલમાન માત્રા સ્વર જેવી િીઘત નહીં પણ વ્યજંન જેવી – 

હૃસ્વ હોય છે. આ ધ્વનનઓ અધતસ્વર તરીકે ઓળખાય છે. ભાષામા ંબ ેઅધતસ્વર 

ધ્વનનઓ છેઃ  

તાલવ્ય અધાસ્વરઃ 

જ્યારે જજહ્વાપષૃ્ઠ સહજે ઉચકાય, જજહ્વાગ્ર નીચલા િાતંની નીચેના ભાગની 

હિશામા ં ખેંચાઈને નશનથલ થાય તે િરનમયાન હવા પસાર થાય ત્યારે તાલવ્ય 

અધતસ્વર ઉચ્ચારાય છે. 

ગજુરાતી ભાષાનો ધ્વનન ‘ય’ તાલવ્ય અધતસ્વર છે. 

ઓષ્ઠઠ્ય અધાસ્વરઃ 

 જ્યારે બન્ને હોઠ વતુતળાકારે નજીક આવે અને વચ્ચેના પોલાણમાથંી હવા 

મકુ્ત થાય ત્યારે ઓષ્ઠય અધતસ્વર ઉચ્ચારાય છે. 

ગજુરાતી ભાષાનો ધ્વનન ‘વ’ ઓષ્ઠય અધતસ્વર છે. 

આ ધ્વનનઓ મળૂભતૂ રીતે વ્યજંન ધ્વનનઓ જ છે. પરંત ુસધં્યક્ષર જેવા 

કેટલાક સજંોગોમા ં‘અ’ સ્વર સાથે આવતા ‘ઈ’ અન ે‘ઉ’ સ્વર ગૌણત્વ પામે ત્યારે 

‘સ્વરના સ્થાને’ અનકુ્રમે ‘ય’ અન ે ‘વ’ પ્રયોજાય છે. તમે જાણો છો કે કોઈ એક 

‘અક્ષર’મા ંએક મખુ્ય સ્વર (શ્રાવ્યતાનુ ંવહન કરનાર સ્વર) અને એક ગૌણ સ્વર 
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(શ્રાવ્યતાનુ ંવહન ન કરનાર સ્વર) હોય ત્યારે તે ‘અક્ષર’ને ‘સધં્યક્ષર’ કહ ેછે. ‘ઐ’ 

અને ‘ઔ’ બે અધતસ્વર છે. 

‘ઐ’ સ્વરયગુ્મમા ં ‘અ’ મખુ્ય સ્વર અને ‘ઇ’ ગૌણ સ્વર છે, ‘ઔ’ 

સ્વરયગુ્મમા ં ‘અ’ મખુ્ય સ્વર અને ‘ઉ’ ગૌણ સ્વર છે. સધં્યક્ષરના ગૌણ સ્વર ‘ઇ’ 

અને ‘ઉ’ને સ્થાને અનકુ્રમે ‘ય’ અને ‘વ’ ઉચ્ચારાય છે. જેમકે, ‘પૈસા’ શબ્િમા ં‘પૈ’એ 

‘પઅ્ઇ’ ધ્વનનશે્રણી અનસુાર ‘અઇ’ સ્વરયગુ્મ ધરાવે છે. ઉચ્ચારતી વખતે ગૌણ 

સ્વર ‘ઇ’ના સ્થાન ે ‘ય’ ઉચ્ચારાતા ‘પૈસા’ - ‘પઇસા’ - ‘પય્સા’ – ના ઉચ્ચારણ 

એકસરખા ં થાય છે. તે જ રીતે ‘ગૌતમ’ શબ્િમા ં ‘ગૌ’એ ‘ગઅ્ઉ’ ધ્વનનશે્રણી 

અનસુાર ‘અઉ’ સ્વરયગુ્મ ધરાવે છે. ઉચ્ચારતી વખતે ગૌણ સ્વર ‘ઉ’ના સ્થાને ‘વ’ 

ઉચ્ચારાતા ‘ગૌતમ’ - ‘ગઉતમ’ - ‘ગવ્તમ’ – ના ઉચ્ચારણ એકસરખા ંથાય છે. 

એટલેકે ‘ય’ અન ે ‘વ’ ધ્વનનની ઉચ્ચારણ પ્રહક્રયા અને કાયતભનૂમકા સ્વર 

અને વ્યજંન વચ્ચેની હોવાથી તેમને અધતસ્વર તરીકે ઓળખવામા ંઆવ ેછે. 

ગજુરાતી ભાષાના અધતસ્વરો ધ્વનનઘટક છે, તે તપાસવા માટે તેમને મીનીમલ 

પેરની કસોટીમા ંચકાસવા પડે, જે નીચે મજુબ જોઈ શકાયઃ  

પાયો – ખરુશી, ખાટલા, ટેબલ ઈ.નો પગ (2) ધોકણુ.ં.. 

પાવો – એક જાતની વાસંળી 

પાયો – પાવો - આ શબ્િોમા ં‘પ-્આ--ઓ’ ધ્વનનશ્રણેી સમાન છે. પણ ‘ય’ ધ્વનનન ે

સ્થાને ‘વ’ ધ્વનન મકૂતા ંઅથતભેિ થાય છે. આ ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતા જોઈએ તો 

– 

 ‘ય’ ધ્વનન –(ઘોષ અલ્પપ્રાણ) તાલવ્ય અધતસ્વર વ્યજંન ધ્વનન 

 ‘વ’ ધ્વનન – (ઘોષ અલ્પપ્રાણ) ઓષ્ઠય અધતસ્વર વ્યજંન ધ્વનન 

 ઉપરોક્ત ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ જોતા ંસ્પષ્ટ થાય છે કે ‘ય’ અને ‘વ’ 

ધ્વનન વચ્ચે ‘તાલવ્ય - ઓષ્ઠયત્વ’ની લાક્ષણણકતાનો ભિે છે, બાકીની લાક્ષણણકતા 

સમાન છે. આ એક લાક્ષણણકતાભેિે ‘પાયો’ અને ‘પાવો’ વચ્ચ ેઅથતભેિ થાય છે.  

તેથી ‘ય’ અને ‘વ’ ધ્વનન ગજુરાતી ભાષાવ્યવસ્થાનો સભ્યધ્વનન છે, ગજુરાતી 

ધ્વનનઘટક છે. 
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ગજુરાતી વ્યજંનોને નીચેના કોષ્ટકમા ંએકનજરે જોઈ શકાશેઃ 
 

 

 

સ્પશત 

અઘોષ 

અલ્પ

પ્રાણ 

સ્પશત 

અઘો

ષ 
મહા

પ્રાણ 

સ્પશત 

ઘોષ 

અલ્પ

પ્રાણ 

સ્પશત 

ઘોષ 

મહા

પ્રાણ 

અનનુા

નસક 

પા

નશ્વિક 

પ્રકં

પી 

સઘં

ષી 

અધત

સ્વર 

કંઠય ક ખ ગ ઘ (ઙ)   હ  

તાલ

વ્ય 
ચ છ જ ઝ (ઞ)   શ ય 

મધૂત

ન્ય 
ટ ઠ ડ ઢ ણ ળ  (ષ)  

િંત્ય ત થ િ ધ ન લ ર સ  

ઓ

ષ્ઠય 
પ ફ બ ભ મ    વ 

 

 ઈષદ્ રન્રમા ં રચાતા નવનવધ પોલાણના ં ઉચ્ચારણોમા ં હવાનો પ્રવાહ 

આંનશક રીતે જ અવરોધાય છે, શનૂ્ય રન્રની જેમ સપંણૂતપણ ેઅવરોધાતો નથી. 

શનૂ્ય રન્ર અન ેઇષદ્ રન્ર િરનમયાન હવાને અવરોધાય છે, ત્યાર બાિ ધ્વનન 

નનમાતય છે. જે ધ્વનનના ઉચ્ચારણમા ંહવા અવરોધાય છે તે વ્યજંન ધ્વનન કહવેાય 

છે. અને નવસ્તારી રન્ર િરનમયાન હવા અવરોધાતી નથી. હવાને અવરોધ્યા નવના 

જે ધ્વનન નનમાતય ત ેધ્વનનને સ્વરધ્વનન કહવેાય છે. આ નવસ્તારી રન્ર અને તમેા ં

નનમાતતા સ્વરધ્વનનની ચચાત હવે પછીના એકમમા ંજોઈશુ.ં 

2.6 િારાશં 

 આપણે આ એકમ િરનમયાન ગજુરાતી ભાષાના વ્યજંન ધ્વનનની 

ઉચ્ચારણ પ્રહક્રયા નવશે માહહતી મેળવી. 

 ઉચ્છવાસ રૂપે નીકળતી હવા નાિતતં્રીના કંપન દ્વારા ધ્વનન રૂપે પહરવતતન 

પામે છે. નાિતતં્રીની નવનવધ અવસ્થાઓ િરનમયાન ઘોષત્વ-અઘોષત્વ, 

અલ્પપ્રાણત્વ – મહાપ્રાણત્વ, ગસુપનુસયો, તથા મમતરત્વની લાક્ષણણકતાઓ ઉદ્બવ ે

છે. 
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 જ્યારે હવા મખુપથમાથંી પસાર થતી હોય અન ેઉચ્ચારણ અંગ ઉચ્ચારણ 

સ્થાનને સપંણૂતપણ ે અવરોધે ત્યારે શનૂ્ય રન્રનુ ં નનમાતણ થાય છે. શનૂ્ય રન્રમા ં

કંઠય, તાલવ્ય, મધૂતન્ય, િંત્ય, ઓષ્ઠય વગતના સ્પશતધ્વનન નનમાતય છે. જ્યારે 

મખુપથમાથંી પસાર થતી ધ્વનનરૂપ કંનપત હવા આંનશક રીતે અવરોધાય ત્યારે 

ઇષદ્ રન્રનુ ં નનમાતણ થાય છે. ઇષદ્ રન્રમા ંઅનનુાનસક, પાનશ્વિક, પ્રકંપી, સઘંષી 

તથા અધતસ્વરનુ ંનનમાતણ થાય છે.  

  એકમ 1મા ં ધ્વનન, ધ્વનનઘટક તથા ઉપધ્વનનઘટકની નવભાવનાની 

સ્પષ્ટતા મેળવી હતી. આ એકમમા ં એ નવભાવનાને આધારે ગજુરાતી ભાષાના 

ધ્વનનઘટક – ઉપધ્વનનઘટકની સમજ મેળવી. ગજુરાતી ભાષાના વ્યજંનોમા ં 20 

સ્પશત ધ્વનનઘટક, 3 અનનુાનસક ધ્વનનઘટક (ણ,ન,મ), 1 પ્રકંપી ધ્વનનઘટક (ર), 2 

પાનશ્વિક ધ્વનનઘટક (લ,ળ), 3 સઘંષી ધ્વનનઘટક (હ, શ, સ), 2 અધતસ્વર (ય, વ) 

ધ્વનનઘટક છે. બે અનનુાનસક (ઙ, ઞ)  ઉપધ્વનનઘટક છે. ‘ષ’ (મધૂતન્ય સઘંષી 

ધ્વનન) ગજુરાતી ભાષામા ં માત્ર ણલનપણચહ્ન રૂપે જ છે. તે ગજુરાતી ભાષાનો 

ધ્વનનઘટક નથી. 

 

2.7 સ્વાધ્યાય 

પ્રશ્નઃ 

વાગવયવોનો ખ્યાલ આપી એમની કામગીરી વણતવો. 

ગજુરાતી ભાષાના વ્યજંનોની ઉચ્ચારણપ્રહક્રયા સમજાવો. 

ગજુરાતી ભાષાના વ્યજંન ધ્વનનઘટકો સોિાહરણ વણતવો. 

ગજુરાતી ભાષાના શનૂ્ય રન્ર િરનમયાન નનમાતતા ધ્વનનઓની ઉચ્ચારણ પ્રહક્રયા 

જણાવો. 

ગજુરાતી ભાષાના ઈષદ્ રન્ર િરનમયાન નનમાતતા ધ્વનનઓની ઉચ્ચારણ પ્રહક્રયા 

જણાવો. 

ટૂંકનોંધ લખોઃ 

ગજુરાતી ભાષાના સ્પશતવ્યજંનો 

ગજુરાતી ભાષાના અનનુાનસકો 

ગજુરાતીના પાનશ્વિક, પ્રકંપી ધ્વનનઓ 

ગજુરાતીના સઘંષી ધ્વનનઓ 

ગજુરાતી ભાષાના અધતસ્વરો.  
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એકમ 3 ઉચ્ચારણપ્રક્રિયાઃ સ્વરધ્વનિઓ તથા િહવતી ધમો 
3.0 ઉદે્દશ 

3.1 પ્રસ્તાવના 

3.2 નવસ્તારી રન્ર  

3.2.1 સાિા સ્વરો 

3.2.2 નાનસક્ય સ્વરો 

3.2.3 મમતર સ્વરો 

3.3 સહવતી ધમત 

3.3.1 સરૂ  

3.3.2 આરોહ- અવરોહ 

3.3.3 સ્વરભાર 

3.3.4 જકં્ચર 

3.4 સારાશં 

3.5 તમારી પ્રગનત ચકાસો 

3.0 ઉદે્દશઃ 

આ એકમમા ંતમ ે- 

- ગજુરાતી ભાષાના સ્વરધ્વનનઓની ઉચ્ચારણ પ્રહક્રયા નવશે વણતનાત્મક 

માહહતી મેળવશો. 

- ધ્વનનઘટક ન હોવા છતા ં અથતને પ્રભાનવત કરનાર સહવતી ધમો નવશ ે

માહહતી મેળવશો. 

3.1 પ્રસ્તાવિાઃ 

 તમે જાણો છો કે ધ્વનનશાસ્ત્ર વાણચક ધ્વનનઓનો અભ્યાસ કરે છે. એકમ 

2મા ં તમે ઉચ્ચારણ પ્રહક્રયા નવશે પણ માહહતી મેળવી. તમે જાડયુ ં કે નાિતતં્રી 

પાસેથી આગળ વધેલી હવાની  ઘોષત્વ - અઘોષત્વ, અલ્પપ્રાણત્વ કે 

મહાપ્રાણત્વની લાક્ષણણકતા; એ હવાને ‘ગુજંન’ માટે મળતા નવસ્તાર –પોલાણ - 

રન્રને આહિને આધારે ધ્વનનવૈનવધ્ય સજાતય છે.  

ઉચ્ચારણ અંગ નવનવધ રીતે હવાને અવરોધ સાથે કે નવના અવરોધે પસાર થવા િે 

છે. તેથી મખુનવવરમા ં નવનવધ પ્રકારના રન્રનુ ં નનમાતણ થાય છે. તેમા ંમખુ્ય ત્રણ 

રન્ર છેઃ 
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૧) શનૂ્ય રન્રઃ જ્યારે કોઈ પણ ઉચ્ચારણ અંગ ઉચ્ચારણ સ્થાનને સ્પશે અન ે

હવાને સપંણૂતપણે અવરોધે ત્યારે શનૂ્યરન્રનુ ંનનમાતણ થાય છે 

૨) ઈષદ્ રન્રઃ જ્યારે કોઈ પણ ઉચ્ચારણ અંગ ઉચ્ચારણ સ્થાનની નજીક જઈન ે

હવાને આંનશક રીતે અવરોધે અને આંનશક રીતે પસાર થવા િે છે. આ વાયરુન્રને  

ઈષદ્ રન્ર કહવેાય છે. 

 ૩) નવસ્તારી રન્ર /પણૂત રન્રઃ જયારે ઉચ્ચારણ અંગ ઉચ્ચારણ સ્થાનથી એટલુ ં

દૂર હોય કે મખુપથમાથંી બહાર નીકળતી હવા કોઈ પણ જાતના ઘસારા વગર 

બહાર આવી શકે. આ સ્સ્થનતમા ં જે રન્રનુ ં નનમાતણ થાય છે તેને નવસ્તારી રન્ર 

કહવેાય છે. 

 તમે એકમ 2 મા ં શનૂ્ય રન્રમા ં નનમાતતા સ્પશત વ્યજંન ધ્વનન, ઈષદ્ 

રન્રમા ં નનમાતતા પાનશ્વિક, પ્રકંપી આહિ વ્યજંન ધ્વનનઓની ઉચ્ચારણપ્રહક્રયા નવશ ે

અભ્યાસ કયો. તમેને ધ્વનનઘટકની કસોટીમા ંપણ તપાસી જોયા. 

 આ એકમમા ંનવસ્તારી રન્રમા ંનનમાતતા સ્વરધ્વનન જોઈએ. 

3.2 નવસ્તારી રન્ધ્રઃ  

જયારે ઉચ્ચારણ અંગ ઉચ્ચારણ સ્થાનથી એટલુ ંદૂર હોય કે મખુપથમાથંી 

બહાર નીકળતી હવા કોઈ પણ જાતના ઘષતણ વગર બહાર આવી શકે. આ 

સ્સ્થનતમા ં જે રન્રનુ ં નનમાતણ થાય છે તેને નવસ્તારી રન્ર કહવેાય છે. આ રન્ર 

િરનમયાન જીભનો કયો ભાગ કેટલો ઊંચો થઈ શકે છે તેને આધારે ધ્વનનવૈનવધ્ય 

નનમાતય છે. અહીં જીભનો ભાગ વધમુા ં વધ ુ એટલો જ ઊંચો જઈ શકે, જેથી 

મખુપથમાથંી બહાર નીકળતી હવાને અવરોધ ન નડે. આ માટે આ રન્રના 

નનમાતણ િરનમયાન નીચલા જડબાને વધ ુનીચે લઈ જવામા ંઆવે છે. શનૂ્ય રન્ર 

અને ઈષદ્ રન્ર િરનમયાન પોલાણને સાકંડુ ં કરવામા ંઆવે છે. જ્યારે નવસ્તારી 

રન્ર િરનમયાન પોલાણને નવસ્તારવામા ંઆવે છે.  

આ રન્રમા ં હવાન ે અવરોધવામા ં આવતી નથી, તેથી નવસ્તારી રન્રમા ં

નનમાતતા ધ્વનન અથાતત સ્વરધ્વનનની શ્રાવ્યતા સૌથી વધ ુહોય છે. 

સ્વરનનમાતણના ં અસહંિગ્ધ વણતન માટે ઉચ્ચારણ અંગના હલનચલનની 

શક્ય સીમાઓનો આધાર લેવાય છે. તેમા ંજીભનુ ંઊંચુ ં જવુ ં એટલે વધમુા ં વધ ુ

એવા (કાલ્પનનક) ણબિંદુ સધુી ઊઠવુ ં કે જેનાથી વધ ુઊંચે જતા ં હવા અવરોધાય, 

આવુ ં સ્થાન ‘ઉચ્ચ સ્થાન’ તરીકે ઓળખવામા ંઆવ ે છે. જીભની નીચલા જડબા 



54 

તરફ ગનત કરવાનુ ંઅંનતમ સીમાણબિંદુ એટલ ે‘નનમ્ન સ્થાન’ અને ઉચ્ચ અન ેનનમ્ન 

સ્થાન વચ્ચ ે નવનવધ કાલ્પનનક મધ્યણબિંદુઓ શક્ય છે. એટલે જે-તે ભાષાની 

સ્વરવ્યવસ્થા અનસુાર  ‘મધ્યસ્થાન’, ઉચ્ચમધ્ય, નનમ્નમધ્ય વગેરે દ્વારા સ્વરો 

વણતવાય છે.  

વળી, જ્યારે સ્વર નનમાતય ત્યારે હોઠ વતુતળાકાર અથવા ણબનવતુતળાકાર 

હોય છે. સ્વર ઉચ્ચારણમા ંઆ બાબતને કારણે કોઈ ખાસ ભેિ થતો નથી. પણ જે 

તે ભાષામા ં જે ત ે સ્વર સાથે હોઠનો ચોક્કસ આકાર સકંળાયેલો હોય છે, ત ે

નોંધપાત્ર છે. આવા, ભેિક ન હોય તેવી લાક્ષણણકતાને ઉપજીવક ધમત કહ ેછે. 

જીભની લબંાઈના ત્રણ ભાગ – અગ્ર, મધ્ય અને પષૃ્ઠ; જીભની ઊંચાઈના ત્રણ 

ભાગ – ઉચ્ચ, મધ્ય, નનમ્ન; તથા હોઠના વતુતળ કે ણબનવતુતળ આકારને આધારે 

ગજુરાતી સ્વરો વણતવી શકાશે.  

ગ જરાતર ભાષાિા સ્વરોઃ 

નવશ્વભાષાઓમા ંસામાન્ય રીતે બોલી શકાતા સ્વરો કાહડિનલ સ્વર એટલેકે 

માનસ્વરો ઉપર મજુબ છે. પણ જે – તે ચોક્કસ ભાષાના સ્વરોમા ંણભન્નતા હોઈ શકે 

છે. કોઈ ચોક્કસ ભાષાના સ્વરો નવશે અભ્યાસ કરવો હોય તો નવસ્તારી રન્ર 

ઉપરાતં મખુપથ – નાનસકાપથ, નાિતતં્રીના કંપનો વગેરેમા ંકોઈ પહરવતતન આવ ે

છે કે કેમ તે પણ તપાસવુ ંજોઈએ. 

ગજુરાતી ભાષામા ંનવસ્તારી રન્ર િરનમયાન સ્વર નનમાતય તે સમયે જો 

નાનસકા-પથ ખલુ્લો હોય તે િરનમયાન જુિા સ્વરો ઉચ્ચારાય છે અને જો 

નાનસકાપથ ખલુ્લો ન હોય તે િરનમયાન જુિા સ્વરો ઉચ્ચારાય છે. એટલુ ંજ નહીં, 

કેટલાક સ્વરોના ઉચ્ચારણ સમયે નાિતતં્રી નવનશષ્ટ રીતે આવતતનો લ ેછે. એટલ ે

ગજુરાતી ભાષાના સ્વરો નવશે અભ્યાસ કરવો હોય તો ત્રણ પ્રકારના સ્વરો નવશ ે

જાણવુ ંપડે. 

➢ સાિા સ્વરો 

➢ નાનસકાપથ ખલુ્લો હોય તે િરનમયાન ઉચ્ચારાતા નાનસક્ય સ્વરો 

➢ નાિતતં્રીના નવનશષ્ટ આવતતનોને કારણે ઉચ્ચારાતા મમતર સ્વરો. 

આ ત્રણ ેપ્રકારના સ્વરોને નવગતે તપાસીએ. 

 



 55 

3.2.1 િાદા સ્વરો 

આપણ ેઆગળ જોયુ ં કે સ્વરોનો અભ્યાસ કરવા માટે જીભની લબંાઈના 

કાલ્પનનક ભાગ – અગ્ર-મધ્ય-પષૃ્ઠ; જીભની ઊંચાઈના કાલ્પનનક ભાગ – ઉચ્ચ-

મધ્ય-નનમ્ન તથા હોઠના વતુતળ-ણબનવતુતળ આકારને તપાસવા પડે. 

જીભની લબંાઈની સહક્રયતાને આધારે આ સ્વરોન ેક) અગ્ર સ્વરો, ખ) મધ્ય સ્વરો 

અને ગ) પષૃ્ઠ સ્વરોમા ંવહેંચી શકાય. 

3.2.1.1 અગ્ર સ્વરો 

જ્યારે જજહ્વાગ્ર ઉચ્ચ, મધ્ય. નનમ્ન સ્થાનના ણબિંદુ તરફ ગનત કરે ત્યારે ઉચ્ચારાતા 

સ્વરને ‘અગ્ર સ્વર’ કહ ેછે.  

1) જ્યારે જજહ્વાગ્ર ઉચ્ચ સ્થાન તરફ ગનત કરે અને હોઠ ણબનવતુતળાકાર હોય ત્યારે 

ઉચ્ચારાતો સ્વર અગ્રઉચ્ચ સ્વર કહવેાય છે. 

ગજુરાતી ભાષાનો ‘ઈ’ સ્વર અગ્રઉચ્ચ સ્વર છે. 

2) જ્યારે જજહ્વાગ્ર મધ્ય સ્થાન તરફ ગનત કરે અને હોઠ ણબનવતુતળાકાર હોય ત્યારે 

ઉચ્ચારાતો સ્વર અગ્રમધ્ય સ્વર કહવેાય છે. 

ગજુરાતી ભાષાનો ‘એ’ સ્વર અગ્રમધ્ય સ્વર છે. 

3) જ્યારે જજહ્વાગ્ર નનમ્ન સ્થાન તરફ ગનત કરે અને હોઠ ણબનવતુતળાકાર હોય ત્યારે 

ઉચ્ચારાતો સ્વર અગ્રનનમ્ન સ્વર કહવેાય છે. 

ગજુરાતી ભાષાનો ‘ઍ’ સ્વર અગ્રઉચ્ચ સ્વર છે. 

એટલેકે, ગજુરાતી ભાષામા ંત્રણ અગ્ર સાિા સ્વર છેઃ ઇ, એ, ઍ. 

ગજુરાતી ભાષાના સાિા અગ્ર સ્વરધ્વનનઓ ધ્વનનઘટક છે કે કેમ તે 

તપાસવા માટે તેમને મીનીમલ પેરની કસોટીમા ં ચકાસવા પડે, જે નીચે મજુબ 

જોઈ શકાયઃ  

(ધ્વનનઘટકની કસોટીઃ કોઈ એક ધ્વનનશ્રેણીમા ં કોઈ એક ધ્વનનને સ્થાને અન્ય 

ધ્વનન મકૂતા ં અથતભેિ થાય. આ ધ્વનનભેિ માટે કોઈ એક જ લાક્ષણણકતાભેિ 

કારણભતૂ હોય.) 

ખીર – દૂધભાતની એક વાની; ભાતને પાણીમા ં ચોડવી તેમા ં થોડુ ં દૂધ 

અને ખાડં નાખી ઉકાળી કરેલો ઘન પ્રવાહી પિાથત.  

ખેર – ભલાઈ. (૨) ખેહરયત, સલામતી, કુશળતા 

ખૅર – એક ઝાડ  
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‘ખીર’, ‘ખેર’, ‘ખૅર’ - આ શબ્િોમા ં‘ખ-્-ર’ ધ્વનનશ્રેણી સમાન છે. પણ ‘ઈ’ ધ્વનનન ે

સ્થાને ‘એ’ કે ‘ઍ’ સ્વરધ્વનન મકૂતા ંઅથતભેિ થાય છે. આ ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતા 

જોઈએ તો – 

 ‘ઈ’ ધ્વનન – અગ્ર ઉચ્ચ ણબનવતુતળાકાર સ્વર 

 ‘એ’ ધ્વનન – અગ્ર મધ્ય ણબનવતુતળાકાર સ્વર 

‘ઍ’ ધ્વનન – અગ્ર નનમ્ન ણબનવતુતળાકાર સ્વર 

 ઉપરોક્ત ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ જોતા ં સ્પષ્ટ થાય છે કે ‘ઈ’, ‘એ’ 

અને ‘ઍ’ ધ્વનન વચ્ચ ે ‘ઉચ્ચત્વ, મધ્યત્વ, નનમ્નત્વ’ની લાક્ષણણકતાનો ભેિ છે, 

બાકીની લાક્ષણણકતા સમાન છે. આ એક લાક્ષણણકતાભિેે ‘ખીર’, ‘ખેર’ અન ે‘ખૅર’ 

વચ્ચે અથતભેિ થાય છે.  

 અન્ય ઉિાહરણ જોઈએ તો ‘કીર’ અને ‘કેર’ ધ્વનનશ્રેણીમા ં ‘ક્—ર’ 

ધ્વનનશ્રેણી સમાન છે. ‘ઈ’ અને ‘એ’ સ્વરધ્વનનની ‘ઉચ્ચત્વ’ અને ‘મધ્યત્વ’ની 

લાક્ષણણકતાભેિે અથતભેિ થાય છે. તો ‘પીર’ અને ‘પૅર’ ધ્વનનશ્રેણીમા ં ‘પ-્-ર’ 

ધ્વનનશ્રેણી સમાન છે. ‘ઈ’ અને ‘ઍ’ સ્વરધ્વનનની ‘ઉચ્ચત્વ’ અને ‘નનમ્નત્વ’ની 

લાક્ષણણકતાભેિે અથતભેિ થાય છે. 

તેથી ‘ઈ’, ‘એ’ અને ‘ઍ’ ધ્વનન ગજુરાતી ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનન છે, 

ગજુરાતી ધ્વનનઘટક છે. 

3.2.1.2 મધ્ય સ્વરો 

જ્યારે જજહ્વામધ્ય ઉચ્ચ, મધ્ય. નનમ્ન સ્થાનના ણબિંદુ તરફ ગનત કરે ત્યારે 

ઉચ્ચારાતા સ્વરને ‘મધ્ય સ્વર’ કહ ેછે.  

1) જ્યારે જજહ્વામધ્ય ઉચ્ચ સ્થાન તરફ ગનત કરે અને હોઠ ણબનવતુતળાકાર હોય 

ત્યારે ઉચ્ચારાતો સ્વર મધ્યઉચ્ચ સ્વર કહવેાય છે. 

ગજુરાતી ભાષામા ંમધ્યઉચ્ચ સ્વર ઉચ્ચારાતો નથી. 

2) જ્યારે જજહ્વામધ્ય મધ્ય સ્થાન તરફ ગનત કરે અને હોઠ ણબનવતુતળાકાર હોય 

ત્યારે ઉચ્ચારાતો સ્વર મધ્યમધ્ય સ્વર કહવેાય છે. 

ગજુરાતી ભાષાનો ‘અ’ સ્વર મધ્યમધ્ય સ્વર છે. 

3) જ્યારે જજહ્વામધ્ય નનમ્ન સ્થાન તરફ ગનત કરે અને હોઠ ણબનવતુતળાકાર હોય 

ત્યારે ઉચ્ચારાતો સ્વર મધ્યનનમ્ન સ્વર કહવેાય છે. 

ગજુરાતી ભાષાનો ‘આ’ સ્વર મધ્યનનમ્ન સ્વર છે. 

એટલેકે ગજુરાતી ભાષામા ંબે મધ્ય સાિા સ્વર છેઃ અ, આ 
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ગજુરાતી ભાષાના સાિા મધ્યસ્વર ધ્વનનઓ ધ્વનનઘટક છે, તે તપાસવા 

માટે તેમને મીનીમલ પેરની કસોટીમા ંચકાસવા પડે, જે નીચે મજુબ જોઈ શકાયઃ  

ફળ – વનસ્પનતનુ ં બી કે બી નવનાનુ ં કોટલુ.ં (૨) પહરણામ (સારંુ યા 

નરસુ)ં 

ફાળ – રાસકો, બીક, ડર, િહશેત 

‘ફળ’, ‘ફાળ’, - આ શબ્િોમા ં ‘ફ્--ળ’્ ધ્વનનશે્રણી સમાન છે. પણ ‘અ’ ધ્વનનને 

સ્થાને ‘આ’ સ્વરધ્વનન મકૂતા ં અથતભેિ થાય છે. આ ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતા 

જોઈએ તો – 

 ‘અ’ ધ્વનન – મધ્ય મધ્ય ણબનવતુતળાકાર સ્વર 

 ‘આ’ ધ્વનન – મધ્ય નનમ્ન ણબનવતુતળાકાર સ્વર 

 ઉપરોક્ત ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ જોતા ં સ્પષ્ટ થાય છે કે ‘અ’ અન ે

‘આ’ ધ્વનન વચ્ચ ે ‘મધ્યત્વ, નનમ્નત્વ’ની લાક્ષણણકતાનો ભેિ છે, બાકીની 

લાક્ષણણકતા સમાન છે. આ એક લાક્ષણણકતાભેિે ‘ફળ’ અને ‘ફાળ’ વચ્ચ ેઅથતભેિ 

થાય છે.  

 અન્ય ઉિાહરણ જોઈએ તો ‘જમ’ અને ‘જેમ’ ધ્વનનશે્રણીમા ં ‘જ્—મ’્ 

ધ્વનનશ્રેણી સમાન છે. ‘અ’ અને ‘એ’ સ્વરધ્વનનની ‘અગ્રત્વ’ અને ‘મધ્યત્વ’ની 

લાક્ષણણકતાભેિે અથતભેિ થાય છે. તો ‘પાર’ અને ‘પૅર’ ધ્વનનશ્રેણીમા ં ‘પ-્-ર’ 

ધ્વનનશ્રેણી સમાન છે. ‘આ’ અને ‘ઍ’ સ્વરધ્વનનની ‘મધ્યત્વ’ અને ‘અગ્રત્વ’ ની 

લાક્ષણણકતાભેિે અથતભેિ થાય છે. 

તેથી ‘અ’ અને ‘આ’ ધ્વનન ગજુરાતી ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનન છે, 

ગજુરાતી ધ્વનનઘટક છે. 

3.2.1.2 પષૃ્ઠઠ્ સ્વરો 

જ્યારે જજહ્વાપષૃ્ઠ ઉચ્ચ, મધ્ય. નનમ્ન સ્થાનના ણબિંદુ તરફ ગનત કરે ત્યારે 

ઉચ્ચારાતા સ્વરને ‘પષૃ્ઠ સ્વર’ કહ ેછે.  

1) જ્યારે જજહ્વાપષૃ્ઠ ઉચ્ચ સ્થાન તરફ ગનત કરે અને હોઠ વતુતળાકાર હોય ત્યારે 

ઉચ્ચારાતો સ્વર પષૃ્ઠઉચ્ચ સ્વર કહવેાય છે. 

ગજુરાતી ભાષાનો ‘ઉ’ સ્વર પષૃ્ઠઉચ્ચ સ્વર છે. 

2) જ્યારે જજહ્વાપષૃ્ઠ મધ્ય સ્થાન તરફ ગનત કરે અને હોઠ વતુતળાકાર હોય ત્યારે 

ઉચ્ચારાતો સ્વર પષૃ્ઠમધ્ય સ્વર કહવેાય છે. 

ગજુરાતી ભાષાનો ‘ઓ’ સ્વર પષૃ્ઠમધ્ય સ્વર છે. 
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3) જ્યારે જજહ્વાપષૃ્ઠ નનમ્ન સ્થાન તરફ ગનત કરે અને હોઠ ણબનવતુતળાકાર હોય 

ત્યારે ઉચ્ચારાતો સ્વર પષૃ્ઠનનમ્ન સ્વર કહવેાય છે. 

ગજુરાતી ભાષાનો ‘ઑ’ સ્વર પષૃ્ઠનનમ્ન સ્વર છે. 

એટલેકે ગજુરાતી ભાષામા ંત્રણ  પષૃ્ઠ સાિા સ્વર છેઃ ઉ, ઓ, ઑ 

ગજુરાતી ભાષાના સાિા પષૃ્ઠ સ્વરધ્વનનઓ ધ્વનનઘટક છે, તે તપાસવા માટે 

તેમને મીનીમલ પેરની કસોટીમા ંચકાસવા પડે, જે નીચ ેમજુબ જોઈ શકાયઃ  

ચરૂો – ભકૂો 

ચોરો – ‘ચોર’નુ ંબહુવચન 

ચૉરો – ગામમા ંસહુને બેસવાની જાહરે જગ્યા  

‘ચરૂો’, ‘ચોરો’, ‘ચૉરો’ - આ શબ્િોમા ં ‘ચ-્-રો’ ધ્વનનશ્રેણી સમાન છે. પણ ‘ઉ’ 

ધ્વનનને સ્થાને ‘ઓ’ કે ‘ઑ’ સ્વરધ્વનન મકૂતા ંઅથતભેિ થાય છે. આ ધ્વનનઓની 

લાક્ષણણકતા જોઈએ તો – 

 ‘ઉ’ ધ્વનન – પષૃ્ઠ ઉચ્ચ વતુતળાકાર સ્વર 

 ‘ઓ’ ધ્વનન – પષૃ્ઠ મધ્ય વતુતળાકાર સ્વર 

‘ઑ’ ધ્વનન – પષૃ્ઠ નનમ્ન વતુતળાકાર સ્વર 

 ઉપરોક્ત ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ જોતા ં સ્પષ્ટ થાય છે કે ‘ઉ’, ‘ઓ’ 

અને ‘ઑ’ ધ્વનન વચ્ચે ‘ઉચ્ચત્વ, મધ્યત્વ, નનમ્નત્વ’ની લાક્ષણણકતાનો ભેિ છે, 

બાકીની લાક્ષણણકતા સમાન છે. આ એક લાક્ષણણકતાભેિે ‘ચરૂો’, ‘ચોરો’ અન ે

‘ચૉરો’ વચ્ચે અથતભેિ થાય છે.  

 અન્ય ઉિાહરણ જોઈએ તો ‘હઠ’ અને ‘હોઠ’ ધ્વનનશે્રણીમા ં ‘હ્—ઠ્’ 

ધ્વનનશ્રેણી સમાન છે. ‘અ’ અને ‘ઓ’ સ્વરધ્વનનની ‘(જજહ્વા)મધ્યત્વ’ અન ે

‘(જજહ્વા)પષૃ્ઠત્વ’ની લાક્ષણણકતાભેિે અથતભેિ થાય છે. તો ‘ગોળ’ અને ‘ગૉળ’ 

ધ્વનનશ્રેણીમા ં ‘ગ-્-ળ’્ ધ્વનનશે્રણી સમાન છે. ‘ઓ’ અને ‘ઑ’ સ્વરધ્વનનની 

‘મધ્યત્વ’ અને ‘નનમ્નત્વ’ની લાક્ષણણકતાભેિે અથતભેિ થાય છે. 

તેથી ‘ઉ’, ‘ઓ’ અને ‘ઑ’ ધ્વનન ગજુરાતી ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનન છે, 

ગજુરાતી ધ્વનનઘટક છે. 
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ગજુરાતી સાિા સ્વરો નીચે કોષ્ટક મજુબ જોઈ શકાયઃ 

 

સાિા સ્વરો 

 જજહ્વાગ્ર જજહ્વામધ્ય જજહ્વાપષૃ્ઠ 

ઉચ્ચ સ્થાન ઈ  ઉ 

મધ્ય સ્થાન એ અ ઓ 

નનમ્ન સ્થાન ઍ આ ઑ 

 

3.2.2 િાનિક્ય સ્વરો 

 અનનુાનસક વ્યજંનોના વણતન વખતે આપણે જોયુ ં હત ુ ં કે અનનુાનસક 

વ્યજંનો પણ અન્ય સ્પશતવ્યજંનોની જેમ જ મખુપથમા ંઅવરોધ પામે છે. પરંત ુએ 

વખતે હવા મખુપથની સાથે નાનસકાપથમાથંી પણ પસાર થાય છે. અને તેથી 

અનનુાનસક ધ્વનન સ્પશતધ્વનનથી અલગ પડે છે. એ જ રીતે જ્યારે ધ્વનનરૂપ કંનપત 

હવા માત્ર મખુપથમાથંી પસાર થાય છે ત્યારે સાિા સ્વરો ઉચ્ચારાય છે. પરંત ુ

જ્યારે ધ્વનનરૂપ કંનપત હવા મખુપથ ઉપરાતં નાનસકાપથમાથંી પણ પસાર થતી 

હોય ત્યારે નાનસક્ય સ્વરો ઉચ્ચારાય છે. 

 આનો અથત એ થાય કે બધા જ સ્વરો નાનસક્ય ઉચ્ચારી શકાય. ગજુરાતી 

ભાષાના આઠેય સ્વરોને નાનસક્ય ઉચ્ચારવા હોય તો ઉચ્ચારી શકાય છે. પણ 

ગજુરાતી ભાષક ભાષામા ંછ જ નાનસક્ય સ્વરનુ ંવલણ ધરાવે છે.  

 નાનસક્ય સ્વર અને અનનુાનસક વ્યજંનનો ઉચ્ચારણભેિ સમજવો જરૂરી છે. 

તમે ‘કંપ’ અને ‘કાપં’ બ ે શબ્િો બોલી જૂઓ. લખવામા ં બને્ન નાનસક્યસ્થાનો 

િશાતવવા અનસુ્વાર જ મકૂાયા છે. પણ એ અનસુ્વાર દ્વારા સ્વરનો નનિેશ થાય છે 

કે વ્યજંનનો – ત ેબોલવાથી ખ્યાલ આવશે. ‘કં(પ)’ બોલવાની કોનશશ કરશો – 

અથાતત ્ ‘પ’ માટે હવાને મકુ્ત કયાત વગર તમે બોલશો તો તમારા બ ેહોઠ ભગેા 

થયા હશ,ે અથાતત ્ તમે ‘મ’્ ઉચ્ચારી રહ્યા છો. તમે ‘ક્-અ-મ-્પ-્અ’ ધ્વનનશ્રણેી 

ઉચ્ચારો છો. પરંત ુ જ્યારે ‘કાપં’ માટે ‘કા(ંપ)’ બોલશો ત્યારે તમારા હોઠ ‘આ’ 

ઉચ્ચારની જેમ ખલુ્લા રહશેે, તેની સાથે નાનસક્ય ભળેલુ ં હશે, તમે ‘ક્-આં-પ’ 

ધ્વનનશ્રેણી ઉચ્ચારશો. તમને તેમા ં‘મ’્ ધ્વનન સભંળાશે નહીં.  અથાતત,્ જ્યારે 
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તમે નાનસક્ય ઉચ્ચારણ સાથે સ્વર બોલો છો, તે નાનસક્ય સ્વર છે. તેમા ંતમને ‘મ,્ 

ન,્ ણ, ઞ કે ઙ’ સભંળાશે નહીં. ‘કાતં’ અને ‘કાન્ત’ના ઉચ્ચારમા ંપણ તમે નાનસક્ય 

સ્વર અને અનનુાનસક વ્યજંનને સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકશો. 

અગ્ર િાનિક્ય સ્વરઃ 

 જ્યારે જજહ્વાગ્ર ઉચ્ચ, મધ્ય. નનમ્ન સ્થાનના ણબિંદુ તરફ ગનત કરે ત્યારે 

ઉચ્ચારાતા સ્વરને ‘અગ્ર સ્વર’ કહ ે છે. અગ્ર સ્વર ઉચ્ચારતી વખતે જો હવા 

નાનસકાપથમાથંી પણ પસાર થાય ત્યારે અગ્ર નાનસક્ય સ્વર ઉચ્ચારાય છે.  

ગજુરાતી ભાષામા ંસાિા અગ્ર સ્વર ત્રણ છે. પરંત ુઅગ્ર નાનસક્ય સ્વર બ ેજ છે.  

અગ્ર ઉચ્ચ નાનસક્ય સ્વર - ‘ઈં’ 

અગ્ર નનમ્ન નાનસક્ય સ્વર - ‘ઍં’  

અગ્ર મધ્ય સ્વર - ‘એ’ -  ગજુરાતી ભાષકો સાનનુાનસક ઉચ્ચારતા નથી.  

 ગજુરાતી ભાષાના અગ્ર નાનસક્ય સ્વરધ્વનનઓ ધ્વનનઘટક છે કે કેમ તે 

તપાસવા માટે તેમને મીનીમલ પેરની કસોટીમા ં ચકાસવા પડે, જે નીચે મજુબ 

જોઈ શકાયઃ  

અહહ – સાપ 

અહીં – અત્ર,ે આ સ્થળે 

‘અહહ’ – ‘અહીં’ - આ શબ્િોમા ં ‘અહ-’ ધ્વનનશ્રેણી સમાન છે. પણ ‘ઇ’ ધ્વનનન ે

સ્થાને ‘ઈં’ ધ્વનન મકૂતા ંઅથતભેિ થાય છે. આ ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતા જોઈએ તો 

– 

 ‘ઈ’ ધ્વનન – અગ્ર ઉચ્ચ સાિો સ્વર 

 ‘ઈં’ ધ્વનન – અગ્ર ઉચ્ચ નાનસક્ય સ્વર 

 ઉપરોક્ત ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ જોતા ંસ્પષ્ટ થાય છે કે ‘ઈ’ અને ‘ઈં’ 

ધ્વનન વચ્ચ ે ‘નનરનનુાનસકત્વ’ (નાનસકત્વનો અભાવ) તથા ‘સાનનુાનસકત્વ’ની 

લાક્ષણણકતાનો ભેિ છે, બાકીની લાક્ષણણકતા સમાન છે. આ એક લાક્ષણણકતાભિેે 

‘અહહ’ અને ‘અહીં’ વચ્ચે અથતભેિ થાય છે. તેથી ‘ઈ’ અને ‘ઈં’ ધ્વનન ગજુરાતી 

ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનન છે, ગજુરાતી ધ્વનનઘટક છે. 

(નોંધઃ અહીં હ્રસ્વ – િીઘત ‘ઇ-ઈ’ ભેિ નોંધપાત્ર બાબત નથી. કારણકે 

આપણ ેઅભ્યાસ િરનમયાન જોયુ ંછે કે ગજુરાતી ભાષાના નવકાસના બીજા 

તબક્કા િરનમયાન ઉચ્ચારણમાથંી ઇ-ઈ અન ેઉ-ઊના હ્રસ્વત્વ-િીઘતત્વના 
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ભેિનો લોપ થયો છે. તેથી ગજુરાતી સાિા સ્વરમા ંપણ એક જ ‘ઈ’ – 

(અગ્ર ઉચ્ચ સ્વર) છે. 

‘ભીત’ (ભય પામેલુ)ં અને ‘ભીંત’ (િીવાલ) કે ‘છીણી’ (ખમણી) કે ‘છીંણી’ (નેતર) 

શબ્િજોડમા ંપણ ‘ઈ’ સ્વરની નનરનનુસક – સાનનુાનસકની લાક્ષણણકતાભેિે અથતભેિ 

જોઈ શકાય છે. 

મધ્ય િાનિક્યસ્વરઃ 

 જ્યારે જજહ્વામધ્ય ઉચ્ચ, મધ્ય, નનમ્ન સ્થાનના ણબિંદુ તરફ ગનત કરે ત્યારે 

ઉચ્ચારાતા સ્વરને ‘મધ્ય સ્વર’ કહ ે છે. મધ્ય સ્વર ઉચ્ચારતી વખત ે જો હવા 

નાનસકાપથમાથંી પણ પસાર થાય ત્યારે મધ્ય નાનસક્ય સ્વર ઉચ્ચારાય છે.  

ગજુરાતી ભાષામા ં ઉચ્ચારાતા બને્ન સાિા અગ્ર સ્વર નાનસક્ય સ્વર તરીકે પણ 

ઉચ્ચારાઈ શકે છે.  

મધ્ય મધ્ય નાનસક્ય સ્વર - ‘અં’ 

મધ્ય નનમ્ન નાનસક્ય સ્વર - ‘આં’  

 ગજુરાતી ભાષાના મધ્ય નાનસક્ય સ્વરધ્વનનઓ ધ્વનનઘટક છે કે કેમ ત ે

તપાસવા માટે તેમને મીનીમલ પેરની કસોટીમા ં ચકાસવા પડે, જે નીચે મજુબ 

જોઈ શકાયઃ  

હસ(વુ)ં – મોં મલકાવવુ,ં આનિંનો અવ્યકત મખુધ્વનન કાઢવો. 

હસં – એક સુિંર મોટંુ પક્ષી, મરાલ.  

‘હસ’ – ‘હસં’ - આ શબ્િોમા ં ‘હ--સ’ ધ્વનનશ્રેણી સમાન છે. પણ ‘અ’ ધ્વનનન ે

સ્થાને ‘અં’ ધ્વનન મકૂતા ંઅથતભેિ થાય છે. આ ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતા જોઈએ તો 

– 

 ‘અ’ ધ્વનન – મધ્ય મધ્ય સાિો સ્વર 

 ‘અં’ ધ્વનન – મધ્ય મધ્ય નાનસક્ય સ્વર  

 ઉપરોક્ત ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ જોતા ં સ્પષ્ટ થાય છે કે ‘અ’ અન ે

‘અં’ ધ્વનન વચ્ચે ‘નનરનનુાનસકત્વ’ (નાનસકત્વનો અભાવ) તથા ‘સાનનુાનસકત્વ’ની 

લાક્ષણણકતાનો ભેિ છે, બાકીની લાક્ષણણકતા સમાન છે. આ એક લાક્ષણણકતાભિેે 

‘હસ’ અને ‘હસં’ વચ્ચ ે અથતભેિ થાય છે. તેથી ‘અ’ અને ‘અં’ ધ્વનન ગજુરાતી 

ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનન છે, ગજુરાતી ધ્વનનઘટક છે. 
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 મધ્ય મધ્ય નાનસક્ય સ્વર ‘અં’ની જેમ મધ્ય નનમ્ન નાનસક્ય સ્વર ‘આં’ 

પણ ગજુરાતી ભાષાનો ધ્વનનઘટક છે. અન્ય ઉિાહરણ જોઈએ તો કાપ – કાપં, 

ખાધ-ખાધં, વાસ-વાસં જેવી ધ્વનનશે્રણીમા ં નનરનનુાનસક ‘આ’ સ્વર અને નાનસક્ય 

‘આં’ સ્વરની લાક્ષણણકતાભિેે અથતભેિ થતો જોઈ શકાય છે.  

આમ, મધ્ય સ્વરો ‘અં’ અને ‘આં’ ગજુરાતી ભાષાના ધ્વનનઘટક છે. 

પષૃ્ઠઠ્ િાનિક્યસ્વરઃ 

જ્યારે જજહ્વાપષૃ્ઠ ઉચ્ચ, મધ્ય, નનમ્ન સ્થાનના ણબિંદુ તરફ ગનત કરે ત્યારે 

ઉચ્ચારાતા સ્વરને ‘મધ્ય સ્વર’ કહ ે છે. મધ્ય સ્વર ઉચ્ચારતી વખતે હવા 

નાનસકાપથમાથંી પણ પસાર થાય ત્યારે મધ્ય નાનસક્ય સ્વર ઉચ્ચારાય છે.  

ગજુરાતી ભાષામા ંઉચ્ચારાતા સાિા પષૃ્ઠ સ્વર ત્રણ છે, પરંત ુતેમાથંી બ ેજ સ્વર 

નાનસક્ય સ્વર તરીકે ઉચ્ચારાઈ શકે છે.  

પષૃ્ઠ ઉચ્ચ નાનસક્ય સ્વર - ‘ઉં’ 

પષૃ્ઠ નનમ્ન નાનસક્ય સ્વર - ‘ઑં’  

પષૃ્ઠ મધ્ય સ્વર ‘ઓ’ ગજુરાતી ભાષક નાનસક્ય સ્વર તરીકે ઉચ્ચારતો નથી. 

 ગજુરાતી ભાષાના પષૃ્ઠ નાનસક્ય સ્વરધ્વનનઓ ધ્વનનઘટક છે કે કેમ તે 

તપાસવા માટે તેમને મીનીમલ પેરની કસોટીમા ં ચકાસવા પડે, જે નીચે મજુબ 

જોઈ શકાયઃ  

ચકૂ – ભલૂ, કસરૂ 

ચ ૂકં – સ્ત્રીઓનુ ંનાકનુ ંનગં જડેલુ ંનાનુ ંઘરેણુ,ં ચનૂી.  

‘ચકૂ’ – ‘ચ ૂકં’ - આ શબ્િોમા ં‘ચ--ક’ ધ્વનનશ્રેણી સમાન છે. પણ ‘ઉ’ ધ્વનનને સ્થાન ે

‘ઉં’ ધ્વનન મકૂતા ંઅથતભેિ થાય છે. આ ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતા જોઈએ તો – 

 ‘ઉ’ ધ્વનન – પષૃ્ઠ ઉચ્ચ સાિો સ્વર 

 ‘ઉં’ ધ્વનન – પષૃ્ઠ ઉચ્ચ નાનસક્ય સ્વર  

 ઉપરોક્ત ધ્વનનઓની લાક્ષણણકતાઓ જોતા ંસ્પષ્ટ થાય છે કે ‘ઉ’ અને ‘ઉં’ 

ધ્વનન વચ્ચ ે ‘નનરનનુાનસકત્વ’ (નાનસકત્વનો અભાવ) તથા ‘સાનનુાનસકત્વ’ની 

લાક્ષણણકતાનો ભેિ છે, બાકીની લાક્ષણણકતા સમાન છે. આ એક લાક્ષણણકતાભિેે 

‘ચકૂ’ અને ‘ચ ૂકં’ વચ્ચે અથતભેિ થાય છે. ‘સીધ ુ- સીધુ’ં જેવી શબ્િજોડમા ંપણ આ 

લાક્ષણણકતાભેિે અથતભેિ થાય છે. આમ, ‘ઉ’ અને ‘ઉં’ ધ્વનન ગજુરાતી 

ભાષાવ્યવસ્થાના સભ્યધ્વનન છે, ગજુરાતી ધ્વનનઘટક છે. 
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 પષૃ્ઠ ઉચ્ચ નાનસક્ય સ્વર ‘ઉં’ની જેમ પષૃ્ઠ નનમ્ન નાનસક્ય સ્વર ‘ઑં’ પણ 

ગજુરાતી ભાષાનો ધ્વનનઘટક છે. પોક – પોંક, કાટંો - કૉંટો જેવી ધ્વનનશ્રેણીમા ં

નનરનનુાનસક ‘ઓ’ સ્વર અને નાનસક્ય ‘ઑં’ સ્વર કે નાનસક્ય મધ્ય નનમ્ન સ્વર ‘આં’  

અને નાનસક્ય પષૃ્ઠ નનમ્ન સ્વર ‘ઑં’ની લાક્ષણણકતાભેિે અથતભેિ થતો જોઈ શકાય 

છે. 

 આમ, ગજુરાતી ભાષામા ં છ નાનસક્ય સ્વરો સહક્રય ધ્વનન છે. આ 

ધ્વનનઘટકો – નાનસક્ય સ્વરો નીચેના કોષ્ટકમા ંજોઈ શકાશે. 

 

નાનસક્ય સ્વરો 

 જજહ્વાગ્ર જજહ્વામધ્ય જજહ્વાપષૃ્ઠ 

ઉચ્ચ સ્થાન ઈં  ઉં 

મધ્ય સ્થાન  અં  

નનમ્ન સ્થાન ઍં આં ઑં 

 

આ કોષ્ટક પરથી ખ્યાલ આવે છે કે ગજુરાતી ભાષકો અગ્ર મધ્ય સ્વર ‘એ’ તથા 

પષૃ્ઠ મધ્ય સ્વર ‘ઓ’ નાનસક્ય સ્વર તરીકે ઉચ્ચારવાનુ ંવલણ ધરાવતા નથી. 

3.2.3 મમાર સ્વરો 

 મમતર સ્વરો ગજુરાતી ભાષાની નવશેષતા છે. આ સ્વરોનુ ં નનમાતણ 

નાિતતં્રીના નવનશષ્ટ આવતતનને આભારી છે. જ્યારે નાિતતં્રી તગં હોય પરંત ુ

પરૂતી તગં ન હોય, થોડી નશનથલ હોય ત્યારે શ્વાસનળીમાથંી આવતી હવા 

નાિતતં્રીને ધક્કો મારે ત્યારે નાિતતં્રી કંપાયમાન થાય. એ આવતતન લ ેપરંત ુતે 

નશનથલ હોવાને કારણે િબાણપવૂતક બધં થવાન ેબિલ ેવચ્ચ ેજગ્યા રહી જાય. અન ે

આ પ્રકારના આવતતન ચાલ ુ રહ.ે નાિતતં્રી સકંપ હોવાને કારણે ઘોષ ધ્વનનનુ ં

નનમાતણ થાય પરંત ુતેની સાથે સાથે નાિતતં્રીની નશનથલતાને કારણે વચ્ચ ેજગ્યા 

રહતેી હોવાને કારણે ઘસારો પણ નનમાતય. આ નવનશષ્ટ આવતતનોને કારણ ે

સભંળાતો ઘસારા સહહતનો ઘોષ ધ્વનન મમતર ધ્વનન તરીકે સભંળાય છે. 

મમતરત્વની લાક્ષણણકતા ધરાવતા સ્વર મમતર સ્વર તરીકે ઓળખાય છે.  

અથાતત, નાિતતં્રી મમતર અવસ્થા ધરાવતી હોય ત્યારે મમતર સ્વરોનુ ં

નનમાતણ થાય છે. મમતર અવસ્થામા ંમાત્ર સ્વર જ ઉચ્ચારાય છે, તે અહીં નોંધવુ ં

ઘટે. ગજુરાતી ભાષાના આઠે આઠ સ્વર મમતર ઉચ્ચારાઈ શકે છે.  
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કાન – કાન, તારા – તારા, મેર – મેર, મોર - મોર જેવી શબ્િજોડમા ં

નવનવધ સાિા સ્વર અને મમતર સ્વરની લાક્ષણણકતાભેિે અથતભેિ થતો જોઈ શકાય 

છે. તેથી મમતર સ્વરો ગજુરાતી ભાષાના ધ્વનનઘટકો છે. 

મમતર સ્વરના ઉચ્ચારણ નીચેના કોષ્ટકમા ંજોઈ શકાશે.  

મમતર સ્વરો 

 જજહ્વાગ્ર જજહ્વામધ્ય જજહ્વાપષૃ્ઠ 

ઉચ્ચ સ્થાન ઈ  ઉ 

મધ્ય સ્થાન એ અ ઓ 

નનમ્ન સ્થાન ઍ આ ઑ 

 

આમ, ગજુરાતી ભાષામા ંઆઠ સાિા સ્વર, છ નાનસક્ય સ્વર તથા આઠ મમતર સ્વર 

ધ્વનનઘટકો છે. 

3.3.  િહવતી ધમાઃ 

 તમે એકમ 2મા ંવ્યજંન ધ્વનન અને આ એકમમા ંસ્વરધ્વનનની ઉચ્ચારણ 

પ્રહક્રયા નવશે માહહતી મેળવી. તમે જોયુ ં કે ઉચ્ચારણ પ્રહક્રયાને આધારે તેમની 

ઉચ્ચારણગત લાક્ષણણકતાઓ તેમને એકબીજાથી જુિી પાડે છે. તેથી આ 

લાક્ષણણકતાઓને આપણે ભિેક ધમત તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ લાક્ષણણકતાભેિે 

જો અથતભેિ થતો હોય તો ત ે લાક્ષણણકતાને આધારે જે – ત ે ધ્વનનન ે

ભાષાવ્યવસ્થાનો સહક્રય ધ્વનન તરીકે ઓળખીને તેન ેધ્વનનઘટક તરીકે વણતવ્યો છે. 

 ભાષાના નવનવધ ધ્વનનઓ ઓળખવા માટે એમના ઉચ્ચારણના વણતનનો 

આપણ ે અભ્યાસ કયો. ભાષામા ં આ ધ્વનનઓ સીધા પ્રયોજાતા હોતા નથી. 

ધ્વનનઓની રચનારૂપ ધ્વનનશે્રણી પર અથતનુ ંઆરોપણ થાય છે, જેના દ્વારા ભાષક 

અવગમન સાધી શકે છે. પરંત ુઉચ્ચારાતી ધ્વનનશે્રણી િર વખતે સપંણૂત અથત નથી 

આપતી. જેમકે, નીચેના ંવાક્યો બોલી જૂઓઃ 

આ વખતે િસમા ધોરણનુ ંકેવુ ંપહરણામ આવ્યુ?ં (માહહતી મેળવવા માટે) 

આ વખતે િસમા ધોરણનુ ંકેવુ ંપહરણામ આવ્યુ!ં (આિયત વ્યક્ત કરતા)ં 

આ વખતે િસમા ધોરણનુ ંકેવુ ંપહરણામ આવ્યુ!ં (આઘાત વ્યક્ત કરતા)ં 

આ વખતે િસમા ધોરણનુ ંકેવુ ંપહરણામ આવ્યુ!ં (રડમસ અવાજે) 

આ વખતે િસમા ધોરણનુ ંકેવુ ંપહરણામ આવ્યુ!ં (નનરાશા વ્યક્ત કરતા)ં 



 65 

ઉપરોક્ત વાક્યોની ધ્વનનશ્રણેી સમાન છે. પરંત ુ તેમના દ્વારા સચૂવાતા 

અથત અલગ છે. અહીં ત્રણ બાબત નોંધપાત્ર છેઃ  

1) ધ્વનનશ્રણેીમા ંકોઈ બિલાવ ન આવ્યો હોવા છતા ંઅથતચ્છાયાભેિ થયો છે. 

2) અથતમા ંબિલાવ લાવનાર ઘટક અમતૂત છે.  

3) આ અમતૂત બાબત દ્વારા વક્તાની માનનસકતાનો ખ્યાલ આવ ેછે. 

આ વાક્યો બોલતી વખત ેતમે અવાજ ઊંચો કયો, ધીમો કયો; બોલવાની 

ઝડપ વધારી, ઝડપ ઘટાડી; કોઈ વખતે એક શબ્િ પર ભાર આપ્યો તો કોઈ 

વખતે અન્ય શબ્િ પર... અથાતત,્ ભાષામા ં કેટલીક બાબતો એવી છે કે જે પોત ે

કોઈ આકાર ધરાવતી નથી, પણ કોઈ સ્વતતં્ર ધ્વનનઘટક કે અક્ષરનો આશ્રય 

લઈન,ે તેને આધારે, તેની સાથે ઉચ્ચારાય છે. અને જેમ ધ્વનનઘટક અથતભેિ કરે 

છે, તેમ આ બાબતો અથતભિે કરે છે. 

આવી બાબતોને આકાર ન હોવાથી સ્વતતં્ર રીતે ઉચ્ચારી શકાતી નથી. ત ે

ધ્વનન કે ધ્વનનશ્રણેી સાથ ે જ ઉચ્ચારાઈ શકે છે, તેથી તેન ે સહવતી ધમત તરીકે 

ઓળખવામા ંઆવ ેછે. 

બધા જ સહવતી ધમો બધી ભાષામા ં અથતભેિ કરતા જ હોય છે, તેવુ ં

નથી. પણ તઓે અથત, સામાજજક સબંધં, વક્તાનુ ંવલણ, એનુ ંપ્રયોજન, વક્તાની 

માનનસકતા આહિ વ્યક્ત કરે છે. અવાજ, સ્વરભાર, ગનત જેવી બાબતો સીધી રીતે 

કોઈ અથતભેિ કરતી નથી. આ બાબતો એક શબ્િ સાથે, શબ્િજૂથ સાથે કે 

ઉદ્ગારવાચકો સાથ ે પણ પ્રયોજાઈ શકે છે. જેમ િરેક ધ્વનનની અથતભેિકતાનો 

અભ્યાસ થયો એવી રીતે સ્વરભાર, સરૂ, લય વગેરેનો અથતભેિક કે અથતસચૂક 

એકમો તરીકેનો નવગતે અભ્યાસ થવાનો બાકી છે. પરંત ુભાષામા ંઅથતભેિ સિંભ ે

તેમનુ ંમહત્ત્વ સવતસ્વીકૃત છે.  

3.3.1 સરૂઃ 

‘સરૂ’ શબ્િ સાથે સકંળાતો ધમત છે. કોઈ પણ શબ્િ ‘અક્ષરો’નો બનલેો હોય 

છે. ‘અક્ષર’મા ં સ્વર ‘શ્રાવ્યતાની પરાકાષ્ઠા’નુ ં વહન કરતો હોય છે. સ્વર નવના 

અવરોધે ઉચ્ચારાતો હોવાથી તેના ં કંપનોની માત્રા સૌથી વધારે હોય છે. જેથી ત ે

કંપનોની અસર આખા શબ્િ પર ફેલાઈ શકે છે. જયારે નાિતતં્રી સામાન્ય રીતે જ 

કંપે ત્યારે મધ્યમ સરૂ હોય છે. જ્યારે નાિતતં્રી વધ ુતતં્ર થઈને કંપે ત્યારે સરૂ 

ઊચો જાય છે. અને જ્યારે નાિતતં્રી સાપેક્ષ રીતે નશનથલ હોય ત્યારે સરૂ નીચો 

જાય છે. ગજુરાતી ભાષામા ંસરૂ ભેિક ધમત ધરાવતો નથી. પરંત ુ નતબેટી, ચીની 
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ભાષાઓમા ંસરૂ ભેિક ધમત ધરાવે છે. આથી એક જ શબ્િમા ંકોઈ એક અક્ષરનો 

સરૂ ઊંચો હોય તો એનો એક અથત હોય, મધ્ય સરૂ હોય તો એનો બીજો અથત હોય 

અને નીચો સરૂ હોય તો એનો જુિો જ અથત હોય. જેમકે, ચીની ભાષામા ં ‘મા’ 

શબ્િના ચાર રીતે સરૂ પહરવતતન થઈ શકે છે, અન ેતનેા અથત બિલાય છે. 

શબ્િ સરૂ  અથત 

મા સમાન  માતા 

મા આરોહ  પટુઆ નામની ઔષનધ 

મા અવરોહી-આરોહ ઘોડો 

મા અવરોહ  િોષ કાઢવો 

એવી જ રીતે શબ્િજૂથ અને ઉસ્ક્ત કક્ષાએ સરૂનો આરોહ-અવરોહ ભાષાઓમા ં

પ્રયોજન ભેિ કરી શકે છે. 

(જે ભાષામા ં સરૂ અથતભેિ કરી શકે છે તે ભાષાને ‘ ટોન લેંગ્વેજ કહવેાય છે.) 

ગજુરાતી ભાષામા ંસરૂ અથતભેિ કરતો નથી. પરંત ુલગભગ િરેક શબ્િ સરૂ સાથે 

જ ઉચ્ચારાય છે.  

3.3.2 આરોહ-અવરોહઃ 

 કોઈ પણ ભાષાના વાક્યમા ંકોઈ એક શબ્િનો એક સરૂ હોય તો એ શબ્િ 

જેનો સભ્ય છે તે આખા પિનો એક જ સરૂ રહવેાનો. આ કારણથી જ વાક્યમા ં

જ્યારે કોઈ શબ્િ આગળપાછળ થઈ જાય તોપણ એને ચોક્કસ પિ સાથે સાકંળીન ે

અથત મેળવી શકાય છે. િા.ત. ‘ કાગડો તો પોતાના વખાણ સાભંળીન ે ફૂલાઈ 

ગયો.’ આ વાક્યમા ં ‘કાગડો તો’, ‘પોતાના વખાણ સાભંળી’ અને ‘ફૂલાઈ ગયો’ 

એમ ત્રણ શબ્િ- જૂથ અલગ પાડી શકાશે. આ ત્રણ ેજૂથને પોતાનો સરૂ છે. હવે, 

આ વાક્યને પિક્રમ બિલીને ‘પોતાના વખાણ સાભંળીને કાગડો તો ફૂલાઈ ગયો’ 

તરીકે બોલીએ, તો પણ ભાષક બીજા વાક્યને સરૂની દૃષ્ષ્ટએ ‘પોતાના વખાણ 

સાભંળી’, ‘કાગડો તો’ અને ‘ફૂલાઈ ગયો’ - એ રીતે જ જૂથનવભાજન કરશે. પિક્રમ 

ફેરવ્યા છતા ં સરૂ તેના પિ અનસુાર રહ ે છે. પિના ક્રમ બિલાય ત્યારે સરૂની 

ભાત બિલાય છે. મળૂ પિક્રમ કરતા ંબિલાયેલા પિક્રમનો અથત ગ્રહણ કરવામા ં

શ્રોતાને આરોહ-અવરોહ મિિરૂપ બને છે.  

જયારે આ રીતે સરૂ શબ્િ પરથી પિ પર અન ે પિ પરથી વાક્ય પર 

ફેલાતો હોય ત્યારે એક પિ પછી બીજા પિનો સરૂ વધ ુઊંચો જતો હોય, બીજા 
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પિ કરતા ંત્રીજા પિનો સરૂ વધ ુઊંચો હોય તો એને વાક્યનો આરોહ કહવેાય છે. 

એનાથી ઊલટંુ હોય સરૂ નીચો થતો જતો હોય તો વાક્યનો અવરોહ કહવેાય છે.  

ઘણી ભાષામા ં આરોહ-અવરોહ  ભેિક ધમત તરીકે કામ કરે છે. આપણ ે

આગળ જોયુ ં હત ુ ં તે જ ઉિાહરણ ફરીથી જોઈએ તો ‘આ વખતે િસમાનુ ં કેવુ ં

પહરણામ આવ્યુ!ં’ અને ‘આ વખતે િસમાનુ ં કેવુ ં પહરણામ આવ્યુ?ં’ એ વાક્યોમા ં

બીજુ ં વાક્ય આરોહ સાથે ઉચ્ચારાય છે. આરોહ સાિા વાક્યને પ્રશ્નાથત વાક્યમા ં

ફેરવે છે, જેના કારણે અથતભિે થાય છે.  

ગજુરાતી ભાષામા ં આરોહ-અવરોહ પ્રશ્નાથત અને સાિા ં વાક્ય િશાતવવા 

નસવાય બીજો કોઈ અથતભિે કરતા નથી. પરંત ુ ભાષામા ં તે સહક્રય તો છે જ, 

આરોહ-અવરોહના કારણે જ સળંગ ઉચ્ચારાતી ધ્વનનશે્રણીને આપણે શબ્િો, પિો 

અને વાક્યોમા ંઅલગ સાભંળી શકીએ છીએ. બોલતી વખતે નવરામ, અધતનવરામ કે 

પણૂતનવરામ સચૂવી શકીએ છીએ. તેથી ભાષામા ં સરળતાથી અવગમન સાધી 

શકાય છે.  

પણૂતનવરામ વાક્યને અંતે અવરોહ િશાતવે છે જ્યારે પ્રશ્નનવરામ વાક્યન ે

અંતે આરોહ િશાતવે છે. વાક્યના પ્રમખુ પ્રકાર સાથે આરોહ-અવરોહનો ધમત 

સકંળાએલ છે. ઉપરના ં ઉિાહરણોમા ં જોયુ ં છે તેમ અનેક પ્રકારે આ વાક્યોનુ ં

ઉચ્ચારણ (ખાસ કરીને આરોહ-અવરોહ બિલીને) અલગ અલગ રીતે અલગ 

અલગ પ્રયોજનો નસદ્ કરવા માટે થઈ શકે છે.  

 ‘હેં’, ‘શુ’ં, ‘ઓહ’ ‘ખરેખર’ વગેરે જેવા ઉદ્ગારવાચકોના આરોહ-અવરોહ 

બિલીને એમાથંી પ્રશ્ન, આિચત, વખાણ, વગેરે જેવા અથો સચૂવી શકાય છે. 

ગજુરાતીમા ંવાક્ય સ્તરે, પ્રશ્ન, શકંા, આિયત અને અપણૂતતા આરોહ દ્વારા િશાતવાય 

છે. તો નનિેશ અને પણૂતતા અવરોહ દ્વારા િશાતવાય છે.  

3.3.3 સ્વરભારઃ 

જયારે ભાષક કોઈ બાબતને નવનશષ્ટ રીતે રજૂ કરવા માગંતો હોય ત્યારે તે 

બાબત ધરાવતા શબ્િન ેવાક્યમા ંખાસ ભારથી બોલતો હોય છે. તમ ેજાણો છો કે 

અક્ષરમા ં શ્રાવ્યતાની પરાકાષ્ઠાનુ ં વહન સ્વર-ધ્વનન કરતો હોય છે. એટલ ે

સ્વાભાનવક રીતે આ ઉચ્ચારાતા ભારનુ ંવહન પણ સ્વર જ કરે છે. તેથી આ ભારને 

‘સ્વરભાર’તરીકે ઓળખાય છે.  

કેટલીક વાર આ સ્વરભાર ભાષકના ઈરાિાને (મક્કમતા વગેરે) રજૂ કરે 

છે. િા.ત. ‘ રમેશ પહલેો નબંર લાવશે’ વાક્ય સ્વાભાનવક રીતે બોલાય તો એનો 



68 

જુિો અથત હોય છે અન ે ‘પહલેો’ શબ્િ પરના ભાર સાથે વાક્ય બોલાય તો તેમા ં

રમેશની મક્કમતા (અથવા વક્તાની રમેશ પાસેની અપેક્ષા) નો અથત ઉમેરાય છે.  

કેટલીક વાર વાાકયમાનંા શબ્િોનો ભાર બિલાતા ંવાાકયનો અથત બિલાઈ જાય 

છે. િા.ત., ‘મહાિેવની માસીના ખેતરમા ંભેંસ લાગે છે.’ આ વાક્યમા ં‘મહાિેવની’ 

શબ્િ પર ભાર આપો તો ‘નનિેશ થયેલ ચોક્કસ વ્યસ્ક્તની – બીજા કોઈની નહીં’ ; 

‘માસીના’ શબ્િ પર ભાર અપાય તો ‘ફોઈ, કાકી’ નહીં પણ ‘માસી’ના; ‘ખેતરમા’ં 

અથાતત બીજા કોઈ સ્થાને નહીં; ...  એમ જો કોઈ શબ્િ પર ભાર અપાય તો તેના 

દ્વારા વક્તાના મનમા ં રહલે ભાવનો નનિેશ થાય છે. ઉસ્ક્તમા ં બધા ઘટકોન ે

એકસરખુ ં મહત્ત્વ આપવામા ં આવતુ ં નથી. જુિા જુિા ઘટકને મહત્ત્વ આપતા ં

એમની રચના પણ બિલાયેલી જોવા મળે છે અને એને કારણે એમનો લય પણ 

અલગ જોવા મળે છે. ઉસ્ક્તમા ંજેનુ ંમહત્વ વક્તા પહોંચાડવા માગતો હોય તે શબ્િ 

કે પિ પર વક્તા સ્વરભાર આપે છે. 

આમ, શબ્િમા ંભાર બિલવાની સાથે વાક્યની અથતચ્છાયા પણ બિલાય છે.  

સોહહણી સાહબે સાથે મુબંઈ જશે.  - સ્વાભાનવક 

સાહબે સાથે મબુઈં, સોહહણી જશે.  - નવશેષ 

સોહહણી મુબંઈ, સાહબે સાથ ેજશે.  - નવશેષ 

સ્વરભારને કારણે વક્તા કઈ બાબત પર ફોકસ કરવા માગંે છે, ધ્યાન િોરવા માગં ે

છે, તે સ્પષ્ટ થાય છે. 

3.3.4 જકં્ચરઃ 

 આપણે લખતી વખતે શબ્િો વચ્ચ ે જગ્યા છોડીએ છીએ. તેમ બોલતી 

વખતે શબ્િોન ેછૂટા પાડવા માટે કોઈ નવશેષ પ્રયત્ન કરીએ છીએ ખરા ? જાણીન ે

કે સભાનતાથી નહીં, પરંત ુ સ્વાભાનવક રીતે આ પ્રવનૃત્ત થાય છે. બોલતી વખતે 

િરેક પિના આરંભ ેઆરોહ અને અંતે અવરોહાત્મક ઉચ્ચારણ હોય છે. વળી, નવા 

પિ માટે આરોહાત્મક આરંભ થાય છે. આ પિપલટાને કારણે આપણે પિને અલગ 

સમજી કે તારવી શકીએ છીએ. જેમકે, નીચેનુ ંવાક્ય બોલી જૂઓઃ 

ત્યા ંનશયાળને + દૂર દૂરથી + તાજી તાજી પરૂીની + મીઠી મીઠી સગુધં  + આવી. 

હવે આ વાક્યને નીચે િશાતવ્યુ ંછે તેમ ટકૂડાઓમા ંવાચંો તો – 

ત્યા ંનશયાળને દૂર + દૂરથી તાજી + તાજી પરૂીની મીઠી + મીઠી સગુધં આવી. 
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આ રીતે વાચંતા તમને ખ્યાલ આવશે કે યોગ્ય સ્થાને લયપલટો ન થાય તો 

યોગ્ય રીતે વાક્ય સમજાતુ ંનથી. વાક્યમા ંશબ્િના સરૂ બિલાતા,ં લયપલટો થતા,ં 

વચ્ચ ેઅટકસ્થાનનો આભાસ થાય છે. એ લયપલટો જકં્ચર તરીકે ઓળખાય છે. 

જકં્ચરને કારણે જ એક સરૂ ધરાવતા શબ્િજૂથના શબ્િોને પણ ભાષક અલગ 

સાભંળી શકે છે. અને એ જ જકં્ચરનુ ંમખુ્ય કાયત છે.  

પરંત ુકેટલીક વાર જકં્ચર ભાષામા ંઅથતભેિ પણ કરે છે. િા.ત.  

આ  રસ+ તો સરસ છે. 

આરસ+ તો સરસ છે. 

આ રસતો+ સરસ છે. 

અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ત્રણયે વાક્યમા ં ધ્વનનશે્રણી યથાવત ્ છે. તેમા ં કોઈ 

પહરવતતન નથી. પરંત ુવાક્ય (1)મા ં‘રસ’ના, વાક્ય (2)મા ં‘આરસ’ના અન ેવાક્ય 

(3)મા ં ‘રસ્તા’ના – વખાણ છે. એક જ ધ્વનનશે્રણીમા ં જકં્ચરનુ ં સ્થાન બિલાતા ં

અથતભેિ થઈ શકે છે અને તે ધ્વનનશે્રણી સાથે જ આવી શકે છે માટે તે ગજુરાતી 

ભાષામા ંકાનમયાબ સહવતી ધમત છે.  

આ નવરાત્રીમા ંશુ ંકરશો?    આ િવ+રાત્રમા ંશ  ંકરશો ? 

અહીં તો સરકારની ચચાત થાય છે    અહીં તો િર,+ કારિર ચચાા થાય છે.    

આમ, સરૂ, આરોહ-અવરોહ, સ્વરભાર તથા જકં્ચર ઉચ્ચારણના એવા 

ધમો છે, જે પોતે સ્વતતં્ર ધ્વનનરૂપ આકાર નથી ધરાવતા. પરંત ુસ્વરધ્વનન સાથે 

પ્રયોજાઈને ભેિકધમત તરીકે કાયત કરી શકે છે. સ્વર સાથે સહક્રય થતા હોવાથી 

તેમને ‘સહવતી ધમત’ કહ ેછે, તે બાબત સ્પષ્ટ થઈ હશે. 

3.4  િારાશંઃ 

આપણ ેઆ એકમ િરનમયાન ગજુરાતી ભાષાના સ્વરધ્વનનની ઉચ્ચારણ 

પ્રહક્રયા તથા સહવતી ધમત નવશે માહહતી મેળવી. 

 અગાઉના એકમમા ં ઉચ્છવાસ રૂપે નીકળતી હવા નાિતતં્રીના કંપન, 

નાિતતં્રીની નવનવધ અવસ્થાઓ િરનમયાન નનમાતતી ઘોષત્વ - અઘોષત્વ, 

અલ્પપ્રાણત્વ – મહાપ્રાણત્વ, ગસુપનુસયો, તથા મમતરત્વની લાક્ષણણકતાઓ, શનૂ્ય 

રન્ર તથા ઇષદ્ રન્ર િરનમયાન નનમાતતા વ્યજંન ધ્વનન નવશ ેચચાત કરી હતી. આ 

એકમમા ંસ્વરધ્વનનના નનમાતણ નવશે માહહતી મેળવી. 
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 ધ્વનનરૂપ કંનપત હવા જ્યારે અવરોધ પામે ત્યારે એટલેકે શનૂ્ય કે ઈષદ્ 

રન્ધમા ંનનમાતતા ધ્વનનને વ્યજંન ધ્વનન કહ ેછે. જ્યારે હવા અવરોધ ન પામ ેત્યારે 

એટલેકે નવસ્તારી રન્રમા ંનનમાતતા ધ્વનનને સ્વર ધ્વનન કહ ેછે. 

 જ્યારે ધ્વનનરૂપ કંનપત હવા ક્યાયં અવરોધાતી નથી, ત્યારે નનમાતતા 

પોલાણન ેનવસ્તારી રન્ર કહ ેછે. આ રન્રમા ં નનમાતતા ધ્વનનન ેસ્વર ધ્વનન કહ ેછે. 

ગજુરાતી ભાષામા ંઆઠ સાિા સ્વર, નાનસકાપથમાથંી પણ હવા પસાર થાય ત્યારે 

નનમાતતા છ નાનસક્ય સ્વર તથા નાિતતં્રી મમતર અવસ્થામા ં હોય ત્યારે નનમાતતા 

આઠ મમતર સ્વરનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ ધ્વનનઓ લાક્ષણણકતાભેિે 

અથતભેિ કરી શકે છે. તેથી આ ધ્વનનઓ ગજુરાતી ભાષાના ધ્વનનઘટક છે. 

 સહવતી ધમતઃ સરૂ નવશે તમે જાડયુ ંકે નાિતતં્રી સામાન્ય રીતે જ કંપે ત્યારે 

મધ્યમ સરૂ હોય છે. જ્યારે નાિતતં્રી વધ ુતતં્ર થઈને કંપે ત્યારે સરૂ ઊચો જાય છે. 

અને જ્યારે નાિતતં્રી સાપેક્ષ રીતે નશનથલ હોય ત્યારે સરૂ નીચો જાય છે. ગજુરાતી 

ભાષામા ંસરૂ ભેિક ધમત ધરાવતો નથી. 

ત્યાર બાિ આરોહ-અવરોહ નવશે માહહતી મેળવી કે એક પિ પછી બીજા 

પિનો સરૂ વધ ુઊંચો જતો હોય, બીજા પિ કરતા ંત્રીજા પિનો સરૂ વધ ુઊંચો 

હોય તો એને વાક્યનો આરોહ કહવેાય છે. એનાથી ઊલટંુ હોય સરૂ નીચો થતો 

જતો હોય તો વાક્યનો અવરોહ કહવેાય છે. ઘણી ભાષામા ંઆરોહ-અવરોહ  ભેિક 

ધમત તરીકે કામ કરે છે.  

જયારે ભાષક કોઈ બાબતને નવનશષ્ટ રીતે રજૂ કરવા માગંતો હોય ત્યારે ત ે

બાબત ધરાવતા શબ્િને વાક્યમા ંખાસ ભારથી બોલતો હોય છે સ્વાભાનવક રીતે 

આ ઉચ્ચારાતા ભારનુ ંવહન પણ સ્વર જ કરે છે. તેથી આ ભારને ‘સ્વરભાર’તરીકે 

ઓળખાય છે. તો વાક્યમા ં શબ્િના સરૂ બિલાતા,ં લયપલટો થતા,ં વચ્ચ ે

અટકસ્થાનનો આભાસ થાય છે. એ લયપલટો જકં્ચર તરીકે ઓળખાય છે.  

આમ, તમે સરૂ, આરોહ-અવરોહ, સ્વરભાર તથા જકંચર  -એ ચાર સહવતી ધમત 

નવશે માહહતી મેળવી. 
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3.5 તમારી પ્રગનત ચકાિો 

પ્રશ્નઃ 

1. ગજુરાતી ભાષાના સ્વરધ્વનનની ઉચ્ચારણપ્રહક્રયા વણતવો . 

2. નવસ્તારી રન્ર િરનમયાન નનમાતતા ગજુરાતી ભાષાના ધ્વનનઓની 

ઉચ્ચારણ પ્રહક્રયા જણાવો. 

3. સહવતી ધમત એટલે શુ,ં તે જણાવી નવનવધ સહવતી ધમત જણાવો. 

 

ટૂંકનોંધ લખોઃ 

1. ગજુરાતી ભાષાના સાિા સ્વર 

2. સરૂ, આરોહ- અવરોહ 

3. જકં્ચર 

4. સ્વરભાર 
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િદંભાગ્રથં 

ગજુરાતી ભાષાનુ ંધ્વનનસ્વરૂપ અને ધ્વનનપહરવતતન - પહંડત પ્રબોધ ૧૯૬૬ 

ગજુરાતી ભાષાનુ ંવ્યાકરણ - વ્યાસ યોગેન્ર ૧૯૭૭ 

ભાષાપહરચય અને ગજુરાતી ભાષાનુ ંસ્વરૂપ - કોઠારી જયતં ૧૯૭૩ 

ગજુરાતી ધ્વનનવ્યવસ્થાની નવચારણા – નપિંકી પડંયા (શાહ) 1998 
 



MGT-02 

ગજુરાતી ભાષા : પરરચય અને અભ્યાસ 

પ્રશ્નપત્રનુું માળખુું 
             કુલ ગણુ : 70 

પ્રશ્નક્રમ અભ્યાસસામગ્રી બ્લોક પ્રશ્નનો પ્રકાર ગણુભાર 

1 બ્લોક 1, 2, 3માાંથી પછૂવા. 
 

વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

2 બ્લોક 4, 5, 6માાંથી પછૂવા. વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

3 બ્લોક 7, 8, 9માાંથી પછૂવા. વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

4 બ્લોક 1થી 5માાંથી પછૂવા. ટૂાંકનોંધ લખો. 
(ચારમાાંથી બે) 

14 

5 બ્લોક 6થી 9માાંથી પછૂવા. ટૂાંકનોંધ લખો. 
(ચારમાાંથી બે) 

14 
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સ્વાધ્યાયન ું અજવાળું  
 ભારતના સવંિધાનના સર્જક, ભારતરત્ન ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરની પાિન સ્મવૃતમા ં ગરિા ગજુરાતમા,ં 
ગજુરાત સરકારશ્રીએ ઈ.સ. ૧૯૯૪મા ં યવુનિવસિટી ગ્રાન્ટ કવમશન અને ડડસ્ટન્સ એજ્યકેુશન કાઉન્ન્સલની માન્યતા 
મેળિી અમદાિાદમા ં ગજુરાતના એક માત્ર મકુ્ત વિશ્વવિદ્યાલય ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટીની 
સ્થાપના કરી છે. 
 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરની ૧૨૫મી જન્મજયતંીના અિસરે જ ગજુરાત સરકાર દ્વારા યવુનિવસિટી માટે 
અદ્યતન સગિડ સાથે, શાતં જગ્યા મેળિી જ્યોવતમમય પડરસરનુ ં વનમામણ કરી આપયુ.ં BAOUના સત્તામડંળે પણ 
યવુનિવસિટીના આગિા ભવિષ્ય માટે ખબૂ સહયોગ આપયો, આપતા રહ ેછે. 
 વશક્ષણ એટલે માનિમા ંથત ુ ંમડૂી રોકાણ, વશક્ષણ લોકસમાજની ગણુિત્તા સધુારણામા ંઅવધક ફાળો આપી શકે 
છે. અહીં મને સ્િામી વિિેકાનદંનુ ં વશક્ષણવિષયક દશમન યાદ આિે છેેઃ ‘જેનાથી ચારરત્ર્યન ું ઘડતર થાય, જેનાથી 
માનનસક ક્ષમતાન ું નનમાાણ થાય, જેનાથી બૌદ્ધિક નવકાસ સાધી શકાય અને જેના થકી વ્યક્તત પગભર બની શકે તેને 
નશક્ષણ કહવેાય.’  
 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી વશક્ષણમા ંઆિા ઉમદા વિચારને િરેલી છે. તેથી વિદ્યાથીઓને 
ગણુિત્તાયકુ્ત, વ્યિસાયલક્ષી, જીિનલક્ષી વશક્ષણની સગિડ ઘરે બેઠા ંમળી રહ ે તેિા પ્રયત્નો મક્કમ બની કરે છે. 
બહોળા સમાજના લોકોને ઉચ્ચવશક્ષણ પ્રાપત થાય, છેિાડાના માણસોને ઉત્તમ કેળિણી એમના ં રોજજિંદા ં કામો કરતા ં
પ્રાપત થતી રહ.ે વ્યિસાવયક લોકોને આગળના ભણતરની ઉત્તમ તક સાપંડે અને જીિનમા ં પોતાની ક્ષમતાઓ, 
કૌશલ્યોને પ્રગટ કરી સારી કારડકદી ઘડે, સ્િાિલબંી બની ઉત્તમ જીિન જીિતા ંસમાજ અને રાષ્રવનમામણમા ંપોતાનો 
પ્રદાન આપે એ માટે પ્રયાસરત છે. 
 ‘સ્વાધ્યાયઃ પરમું તપઃ’ ધ્યાનમતં્રને કેન્રમા ં રાખીને આ ઓપન યવુનિવસિટી અહીં પ્રિેશ મેળિતા છાત્રોને 
સ્િઅધ્યયન માટે સરળતાથી સમજાય એિા ગણુિત્તાલક્ષી અભ્યાસક્રમ ઉપલબ્ધ કરાિી આપે છે. દરેક વિદ્યાથીને 
પ્રત્યેક વિષયની પાયાની સમજણ મળે તેની કાળજી રાખિામા ં આિે છે. વિદ્યાથીઓને રસ પડે અને તેમની રુચચ 
કેળિાય તેિા ંપાઠયપસુ્તકો વનષ્ણાત અધ્યાપકો દ્વારા તૈયાર કરિામા ંઆિે છે. દૂરિતી વશક્ષણ પ્રાપત કરિાની ખેિના 
રાખતા કોઈપણ ઉંમરના છાત્રોને માટે અભ્યાસસામગ્રી તૈયાર કરિા માટે વશક્ષણવિદ્ સાથે પરામશમ કરિામા ંઆિે છે. 
એ પછી જ માળખુ ં રચી અભ્યાસ સામગ્રીને પસુ્તક સ્િરૂપે છાત્રોના કરકમળોમા ં અપાય છે. જેનો ઉપયોગ કરીને 
વિદ્યાથીઓ સતંોષપ્રદ અનભુિ કરી શકે છે.  
 યવુનિવસિટીના તજ્ જ્ઞ અધ્યાપકો ખબૂ જ કાળજીથી આ અભ્યાસક્રમોનુ ંલેખન કરે છે. વિષય વનષ્ણાત પ્રોફેસસમ 
દ્વારા તેનુ ં પરામશમન થયા પછી જ પડરણામલક્ષી અભ્યાસ સામગ્રી યવુનિવસિટીના વિદ્યાથીઓને પહોંચે છે. ડૉ. 
બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી જ્ઞાનનુ ં કેન્રચબિંદુ બની રહી છે. વિદ્યાથીઓને ‘સ્િાધ્યાય ટેચલવિઝન’, 
‘સ્િાધ્યાય રેડડયો’ જેિા ંદૂરિતી ઉપાદાનો થકી પણ એમના ંઘરમા ંવશક્ષણ પહોંચાડિાનો પરુુષાથમ થઈ રહ્યો છે. ઉમદા 
હતે,ુ શે્રષ્ઠ ધ્યેયને આંબિા પડરશ્રમ રત યવુનિવસિટીના જ્ઞાનની પરબસમા અધ્યાપકો તેમજ કમમઠ કમમચારીગણને 
અચભનદંન અને અમારી યવુનિવસિટીના વિદ્યાથીઓ સફળ થિા ખબૂ મહનેત કરી, જીિન સફળ કરિાની સાથે જીિન 
સાથમક કરે એિી પરમેશ્વરને પ્રાથમના કરંુ છ.ં 
અસ્ત.ુ 

ક લપનતશ્રી ડૉ. અમીબહને ઉપાધ્યાય 
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી, ‘જ્યોવતમમય પડરસર’, 

સરખેજ-ગાધંીનગર હાઈિે, છારોડી, અમદાિાદ 
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નનદશાન : 
પ્રો. (ડૉ.) અમી ઉપાધ્યાય  સ્કલૂ ઑફ હ્ય નમનનટીઝ ઍન્ડ સોનશયલ સાયન્સીઝ, 

    ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

સુંપાદન : 
ડૉ. યોગેન્ર પારેખ   પ્રોફેસર અને ગ જરાતી નવભાગાધ્યક્ષ 

    ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

ડૉ. હતેલ ગાુંધી   આનસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, ગ જરાતી નવભાગ 

    ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

નવષય સનમનત : 
ડૉ. યોગેન્ર પારેખ   પ્રોફેસર અને ગ જરાતી નવભાગાધ્યક્ષ 

    ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

ડૉ. હતેલ ગાુંધી   આનસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, ગ જરાતી નવભાગ 

    ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

પ્રો. ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય  નવભાગાધ્યક્ષ, ગ જરાતી નવભાગ 

    ગજૂરાત નવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ 

પરામશાન (નવષય) : 
ડૉ. અરનવિંદ ભાુંડારી  પવૂા અધ્યક્ષ, ભાષાનવજ્ઞાન નવભાગ,  

    ગ જરાત ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

લેખન : 
ડૉ. નપિંકી પુંડયા   અધ્યક્ષ, ગ જરાતી નવભાગ 

    એફ.ડી.આર્ટાસ કૉલેજ, જમાલપ ર, અમદાવાદ 

પ્રકાશન વષા :    પ્રથમ આવનૃિ : 2020-21 

 

 

 

પ્રકાશક : કાયાકારી ક લસચચવ, ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

 

સવાાંનધકાર સ રચક્ષત 

 આ પાઠયપસુ્તક ડૉ. બાબાસાહબે આંબડેકર ઓપન યવુનિવસિટીના ઉપક્રમ ે વિદ્યાથીલક્ષી સ્િઅધ્યયન હતેથુી; દૂરિતી 
વશક્ષણના ઉદે્દશન ેકેન્રમા ંરાખી તૈયાર કરિામા ંઆિલે છે. જેના સિામવધકાર સરુચક્ષત છે. આ અભ્યાસ-સામગ્રીનો કોઈપણ સ્િરૂપમા ં
ઉપયોગ કરતા ંપહલેા ંડૉ. બાબાસાહબે આંબડેકર ઓપન યવુનિવસિટીની લચેખત પરિાનગી લેિાની રહેશ.ે 
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ગ જરાતી ભાષાવ્યવસ્થા : રૂપતુંત્ર 

એકમ : 1           05 

રૂપતુંત્ર 

એકમ : 2           17 

રૂપઘટકના પ્રકાર  
એકમ : 3           32 

અંગસાધક પ્રત્યય અને પદસાધક પ્રત્યય   

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી 
(ગ જરાત સરકાર દ્વારા સ્થાનપત) 

MGT – 02 

એમ. એ. ગ જરાતી 

ગ જરાતી ભાષા 
પરરચય અને અભ્યાસ 
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પાઠયક્રમ પરરચય 

 એમ.એ. પાટમ-Iના અભ્યાસક્રમમા ં‘ગજુરાતી ભાષાપડરચય અને અભ્યાસ’નો આ પાઠયક્રમ ગજુરાતી 

ભાષા વિષયક વશક્ષણ મેળિિાનો ઉપક્રમ છે. આપણ ે જે ભાષા-સાડહત્યનો અભ્યાસ કરીએ છીએ તેમા ં

ભાષા-ઉદ્ભિ-વિકાસ-ભાષાકીય પડરિતમન આડદની સમગ્રલક્ષી જાણકારી અનસુ્નાતક કક્ષાએ અપેચક્ષત છે. આ 

પાઠયક્રમમા ંનીચેના મદુ્દાઓનો અભ્યાસ કરીશુ ં:  

 ભાષા અને ગજુરાતી ભાષા 

 ગજુરાતી ભાષાનો ઇવતહાસ 

 ગજુરાતી ભાષાના અભ્યાસનો ઇવતહાસ 

 ગજુરાતી કોશરચના 

 ગજુરાતી ભાષાવ્યિસ્થા 

 આપણ ેજાણીએ છીએ કે ભાષાનુ ંમાનિજીિનમા ંખબૂ મહત્ત્િનુ ંસ્થાન છે. આપણી સમગ્ર પ્રત્યાયન 

વ્યિસ્થા વિવિધ સકેંતોથી લઈ ચલવપબદ્ધ થયેલી છે. ભાષા દ્વારા માત્ર િાતચીત થતી નથી. સમગ્ર 

માનિસભ્યતાના વિકાસમા,ં હજારો િષમના જ્ઞાનસપંાદનમા ં ભાષાની અનન્ય ભવૂમકાનો શાસ્ત્રીય અભ્યાસ 

કરિાનો આ ઉપક્રમ છે. ગજુરાતી ભાષાના ઉદ્ભિ-વિકાસનો આગિો ઇવતહાસ છે. વનત્ય પડરિતમનશીલ 

સસંારમા ંભાષાના વિકાસનુ,ં પડરિતમનનુ ંઅનોખુ ંક્ષેત્ર છે. આ પાઠયક્રમ આપણી ભાષાપ્રીવતને અભ્યાસપિૂમક 

વિસ્તારિામા ં સહાયક થશે. ભાષાવિજ્ઞાન-કોશવિજ્ઞાનની જાણકારી ભાષાવશક્ષણમા ં ખબૂ જરૂરી છે. 

શબ્દભડંોળની સમદૃ્ધદ્ધ એ ભાષાસમદૃ્ધદ્ધનો પડરચય આપે છે. આ અભ્યાસક્રમમા ંગજુરાતી કોશરચના વિશે પણ 

આપણે આિશ્યક જાણકારી મેળિીશુ.ં ભાષાવિજ્ઞાન વિષય-ક્ષેત્રના ંતજ્જ્ઞો દ્વારા આ અભ્યાસસામગ્રીનુ ંલેખન 

થયુ ં છે. આપની ભાષાચેતનાને પોષક એિા આ શૈક્ષચણક ઉપક્રમને રજૂ કરતા ંઆનદં અનભુિીએ છીએ. 

શભુેચ્છાઓ. 
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એકમ – 1 રૂપતતં્ર 

રૂપરેખ ાઃ 

1.0 ઉદે્દશ 

1.1 પ્રસ્ત વન  

1.2 રૂપનો વવભ વાઃ 

1.2.1 રૂપ 

1.2.2 રૂપઘટક 

1.2.3 ઉપરૂપ 

1.3. રૂપઘટકની ત રવણીન  વિદ્ ાંતો 

1.4 િ ર ાંશ 

1.5 તમ રી પ્રગવત ચક િો 

1.0 ઉદે્દશઃ 

આ એકમમ ાં તમ ે– 

રૂપ એટલે શ ાં તે િમજશો. 

રૂપ – રૂપઘટક – ઉપરૂપ વચ્ચેનો ભેદ િમજશો. 

રૂપઘટક ત રવવ ન  વિદ્ ાંત જાણશો. 

1.1 પ્રસ્તાવનાઃ 

તમે જાણો છો કે ભ ષ  દ્વિસ્તરીય વ્યવસ્થ  છે. ભ ષ નો િૌથી ન નો ઘટક 

‘ધ્વવન’ છે. પરાંત   તેને અથથ િ થે િીધો કોઈ િાંબાંધ નથી. જેમકે, ‘ક’, ‘ન’, ‘ર’, 

વગેરે જેવ  ધ્વવનઓ ભ ષ મ ાં પ્રયોજાય છે. પણ તમેને પોત ને કોઈ અથથ નથી. 

આ ધ્વવનઓ ભેગ  થઈને ધ્વવન અથવ  ધ્વવનશે્રણીની રચન  કરે, તેન  પર અથથન ાં 

આરોપણ થ ય પછી ભ ષ મ ાં પ્રયોજી શક ય છે.  

તમે જાણો છો કે શબ્દ અથથપણૂથ હોય છે. અથથને આધ રે જ બોલ તી 

ભ ષ મ ાંથી ભ ષક શબ્દોને અલગ ત રવી શકે છે. ભ ષક અવશક્ષિત હશે તો પણ 

તેને વ ક્ય આપીને તેન  ઘટકો છૂટ  પ ડવ ન ાં કહીએ – ટકૂડ  કરવ ન ાં કહીએ તો 

તે શબ્દો જ છૂટ  પ ડી આપશે. અથ થત,્ ભ ષકની સઝૂ આ ઘટકને ઓળખ ેછે. પણ 

જો આપણે આ શબ્દોન  પણ ટકૂડ  કરવ  હોય તો? 

ચ લો, શબ્દન  ટકૂડ  કરી જોઈએ. 
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અણગમત ાં,  

વણજોઈત ાં,  

ગ મડ ાં 

તમ ર  મનમ ાં આ શબ્દોનો શો અથથ આવ્યો? આ અથથ મેળવવ  મ ટે 

તમ ર  મનમ ાં કોઈ ટકૂડ  થય ? મગજમ ાં આ પ્રક્રિય  અત્યાંત ઝડપથી ચ લી 

હશે...આપણે િ થે જોઈએ. જેવ ાં તમે ‘અણગમત ાં’ શબ્દ વ ાંચ્યો કે તરત તમ ર  

મગજે ‘ગમત ાં’ શબ્દ પકડી લીધો. અને ‘અણગમત ાં’ એટલે ‘ન ગમત ાં’ એવો અથથ 

િમજી લીધો. એટલેકે તમે ‘અણગમત ાં’ શબ્દનો અથથ બે ઘટકમ ાં િમજ્ય  ‘ગમત ાં 

– ગમ ેછે’ તેવ ાં અને ‘અણ – જે નથી’ .... તે. ‘અણ-’નો આવો અથથ તમ ેકેવી રીતે 

િમજ્ય ? તમ ે પહલે ાં ‘અણઘડ’, ‘અણગળ’, ‘અણઘટત ાં’, ‘અણક્ષચિંતવ્્ ાં’, 

‘અણઆવડત’ વગેરે જેવ  અનેક શબ્દો આ અથથમ ાં પ્રયોજ્ય  છે. તે િમજણ અહીં 

જોડ ય છે. અથ થત,્ ‘અણગમત ાં’ એ એવો શબ્દ છે કે જેમ ાં બે અથથ ભેગ  થય  છે. 

ખરેખર તો બે થી વધ  અથથ છે. જેમકે – 

અણગમો 

અણગમતો ચહરેો (પ લ્લિંગ) 

અણગમતી વ ત (સ્ત્રીક્ષલિંગ) 

અણગમત ાં પ્રકરણ (નપ ાંિકક્ષલિંગ) 

અહીં બીજી રચન  પણ ઉમેરી શક ય તેમ છે. પણ આ રચનોઓન  

આધ રે જોઈએ તો ‘ચહરેો’ શબ્દ ‘પ લ્લિંગ’ હોવ થી ‘અણગમતો’, ‘વ ત’ શબ્દ 

‘સ્ત્રીક્ષલિંગ’ હોવ થી ‘અણગમતી’ અને ‘પ્રકરણ’ શબ્દ ‘નપ ાંિકક્ષલિંગ’ હોવ થી 

‘અણગમત ાં’ શબ્દ પ્રયોજાયો છે. અથ થત ્‘અણગમત ાં’ શબ્દ ત્રણ ભ ગમ ાં બનેલો છેાઃ 

‘અણ’+ ‘ગમ’ + ‘ત’+ ‘ઉં’ 

‘અણ-’ – જે નથી... ત ે

‘ગમ-’ – મનને િ ર ાં લ ગવ ાં, પિાંદ પડવ ાં 

‘-ત-’ - વતથમ નકૃદાંત 

‘-ઉં’ – ક્ષલિંગવચન (નપ ાંિકક્ષલિંગ, એકવચન) 

અથ થત,્ અહીં દેખીતી રીતે એક શબ્દ છે, પણ ખરેખર તેમ ાં પ ાંચ અથો છે. 

ભ ષ નો અભ્ય િ કરન ર વવિ ન આ રચન ને કેવી રીતે વણથવે? જો શબ્દ તરીકે 

વણથવે તો િાંક્રદગ્ધત  પ્રવેશે. જ્ય રે, ભ ષ નો વૈજ્ઞ વનક રીતે અભ્ય િ કરવ નો હોય 

ત્ય રે તેમ ાં ચોકિ ઈ અવનવ યથ છે.  
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ભ ષ ન  અથથ ધર વત  ન ન મ ાં ન ન  ઘટક િાંદભ ેઅભ્ય િમ ાં ‘રૂપ’નો 

વવભ વ પ્રવેશ્યો. ‘અણગમત ાં’ એવ  એક શબ્દમ ાં ‘અણ-‘, ‘ગમ’, ‘-ત-‘, ‘-ઉં’ – 

એવ  અથથ ધર વત  જે ચ ર ઘટક છે, તે ચ ર ‘રૂપ’ છે. ક રણકે આ ચ રેય એવ  

ધ્વવન કે ધ્વવનશે્રણી છે, જેન  પર અથથન ાં આરોપણ થ્ ાં છે. ‘રૂપ’નો અભ્ય િ 

કરન ર શ સ્ત્ર ‘રૂપશ સ્ત્ર’ કહવે ય છે. 

‘રૂપ’નો અભ્ય િ કરવ  મ ટે (1) રૂપઘટક એટલે શ ાં? (2) રૂપઘટક 

ત રવવ ન  વિદ્ ાંત (3) રૂપઘટકન  પ્રક રો – વવશે મ ક્રહતી મેળવવી પડે. 

1.2 રૂપ – રૂપઘટક – ઉપરૂપઃ 

નીચેન  શબ્દો વ ાંચોાઃ 

કવવ, ક વ્ય, કવવઓ, કવવત , ક વ્યોથી, બ ળક વ્ય, બ ળક વ્ય, કવન, 

ક વ્યો, કવવયત્રી.... 

આ બધ ાં ‘શબ્દો’ન ાં ઉદ હરણો છે. પરાંત  , રચન ની દૃષ્ટટએ જોઈએ તો 

‘કવવ’, ‘કવવ+ઓ’, ‘બ ળ+ક વ્ય’ અલગ લ ગ ે છે, પણ વણથન કરતી વખતે આ 

ત્રણેય રચન ઓને ‘શબ્દ’, ‘શબ્દ અને પ્રત્યય’, ‘બે શબ્દ’ – એ રીતે વણથવવ ાં પડે. 

બીજી એક રીતે વણથન થઈ શકે... કે આ બધ  શબ્દોન  મળૂમ ાં ‘કવ-’ શબ્દ રહલેો 

છે. અથ થત ્ ભ ષ મ ાં શબ્દ કરત ાં ન નો ઘટક અસ્સ્તત્વ ધર વતો હોય તો તેન ે

ધ્ય નમ ાં લીધ  વવન  વણથન કરી શક ય નહીં. આ બધ  શબ્દોમ ાં જે ‘િ મ ન્ય’ 

ઘટક ‘કવ-’ એવ ાં રૂપ મળે છે. એ દૃષ્ટટએ નીચેની રચન  જોવ  મળે છેાઃ 

કવ+ઈ = કવવ 

કવ+ય = ક વ્ય  

કવ+ઇ+ઓ = કવવઓ 

કવ+ઇત+આ = કવવત  

બ લ+(કવ+ઈ) = બ લકવવ 

કવ+અન = કવન 

(કવ+ય)+ઓ+થી  =ક વ્યોથી 

આમ, શબ્દોન  ઘટકો તરીકે ‘અંગ (પ્રકૃવત) રૂપો’ અને ‘પ્રત્યયરૂપો’ મળે 

છે. આ ઘટકોન  અથથગત ક યથ, રચન ગત વવશેષત  અને પ્રક રોનો અભ્ય િ એ 

‘રૂપતાંત્ર - રૂપવ્યવસ્થ ’ન ાં લક્ષ્ય  છે. જો ‘કવવ’, ‘કવવઓ’ અને ‘કવવઓથી’ ત્રણયેને 

‘શબ્દ’ કહીએ તો ત્રણે વચ્ચેન  િ મ્ય-ભેદને વણથવવ ાં િાંક્રદગ્ધ બને. પરાંત   આ 
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ઘટકોને અિાંક્રદગ્ધ – સ્પટટ રીતે વણથવવવ  હોય તો ‘રૂપતાંત્ર’ નો અભ્ય િ 

મદદરૂપ બને. 

1.2.1 રૂપ: 

તમે ધ્વવન અન ે ધ્વવનઘટકનો અભ્ય િ કયો છે. તમે જાણો છો કે જે 

બોલ ય કે િાંભળ ય તે ધ્વવન છે, પણ જે િમજાય છે તે ધ્વવનઘટક છે. જે 

લ િક્ષણકત ઓ રૂપે ભ ષકન  ક્ષચત્તમ ાં વિે છે તે ધ્વવનઘટક છે. તે જ રીતે ‘રૂપ’ એ 

બોલ ત  ાં – િાંભળ ત  ાં સ્વરૂપ છે. પરાંત   જે ‘અથથગત લ િક્ષણકત ઓ’ રૂપે ક્ષચત્તમ ાં 

રહલેો છે, તે રૂપઘટક છે. 

1.2.2 રૂપઘટક  

રૂપઘટકની વ્ય ખ્ય  જોઈએ તો ‘વ ક્યરચન નો ન ન મ ાં ન નો અથથવ ન ્

ઘટક, જે ચોક્કિ ધ્વવનશે્રણીનો બનેલો હોય છે તનેે રૂપઘટક કહ ે છે.’ આ 

વ્ય ખ્ય ન  શબ્દોને આધ રે રૂપઘટકને િમજી શક ય. 

‘નાનામા ંનાનો ઘટક’ 

ધ્વવનનો અથવ  ધ્વવનશ્રણેીનો બનેલો રૂપઘટક કેવડો હોય એની કોઈ 

મય થદ  બ ાંધી ન શક ય. તે એક ધ્વવનનો પણ હોય અથવ  એકથી વધ  

ધ્વવનઓનો – ધ્વવનશ્રણેીનો પણ બનલેો હોય. જેમકે, 

રીંછ પ છળથી મધમ ખીન  ઘર પ િે આવ્્ ાં. 

આ વ ક્યન  શબ્દોન  રૂપો જોઈએ તો – 

રીંછે – રીંછ 

પ છળથી – પ છળ + થી 

મધમ ખીન  – મધ + મ ખી + ન + આ 

ઘર – ઘર 

પ િે - પ િ ે

આવ્્ ાં – આવ + ય + ઉં 

અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ‘પ છળ’ રૂપ પ ાંચ ધ્વવનઓની ધ્વવનશ્રણેી છે, 

તો ‘થી’ રૂપ બ ેધ્વવનઓન ાં બનેલ ાં છે. ‘-ન-’ કે ‘-આ’ કે ‘-ઉં’ વગેરે એક જ 

ધ્વવન હોવ  છત ાં રૂપઘટક છે. િૈદ્ ાંવતક રીતે એક વણથનો, બે વણથનો કે 

પ ાંચ કે તેથી વધ  વણથનો ઘટક હોઈ શકે. 

આ રૂપોન  આન થી ન ન  વવભ જન શક્ય નથી. ‘રીંછ’ રૂપન ાં ‘રીં+છ’ એવ ાં 

વવભ જન ન થઈ શકે. કે ‘પ છળ’ રૂપન ાં ‘પ +છળ’ એવ ાં વવભ જન ન થઈ 
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શકે. ‘પ ’ કે ‘છળ’ એવ  રૂપો ગ જર તીમ ાં છે, પણ તેમ કરવ  જત ાં અથથ 

બદલ ઈ જાય તેમ છે. તેથી આ શબ્દોન ાં આથી વધ  વવભ જન શક્ય નથી. 

અથ થત,્ ન ન મ ાં ન નો ઘટક એટલે ધ્વવનશ્રેણીન  ધ્વવનઓની 

િાંખ્ય  નહીં, પણ જે ઘટકન ાં વવભ જન ન થઈ શકે, વવભ જન કરવ  જત ાં 

ક ાં તો એ ઘટક અથથહીન થ ય અથવ  અથથ બદલ ઈ જાય. એવ  ન ન મ ાં 

ન ન  ઘટકને ‘રૂપઘટક’ કહ ેછે. 

અર્થવાનઃ 

રૂપઘટકન ાં મહત્ત્વન ાં લિણ છેાઃ તેન ાં અથથવ ન હોવ ાં. અનથથક એવ  

ભ ગલ ઓને કે ટકૂડ ઓને ‘રૂપ’ કહી શક ય નહીં. જેમકે,  

એમણે વ ત અિર ક રક રીતે રજૂ કરી. 

એ રચન ન  શબ્દોન ેતોડવ  હોય તો આ રીતે કરી શક ય કે કેમ એનો 

વવચ ર કરી જૂઓાઃ 

એમ-ણે  વ -ત  અ-િર-ક રક  રીત-એ  ર-જૂ  ક-રી. 

‘એમ-ણે’ એવ  ભ ગલ ઓનો કોઈ અથથ છે? ‘અિરક રક’ શબ્દન ે

કઈ રીતે વવભ જવો?  

(અ) ‘અ-િરક ર-ક’ 

(બ) ‘અિર-ક રક’ 

પ્રયોગ (બ) વધ  યોગ્ય લ ગ્યો? શ  મ ટે? ક રણકે, જે ભ ગલ  પડય  - એ 

અથથ ધર વે છે.  

ઉપરન  વ ક્યન  ભ ગલ  પ ડી તેન  રૂપોન  અથથ નીચે દશ થવ્ય  છે. 
એમ- ણે વ ત અિર ક રક રીત -એ રજૂ કર ઈ 

ત્રી.પ.ુ બ.વ. કતાથ કર્ન પરિણામ ઉપજાવે તેવો મજુબ સાધનત્વ સામે મકૂવુ ં સ્ત્રી.એ.વ. 

 
અહીં તમે બ ેપ્રક રન  અથથ જોઈ શકો છોાઃ ‘અિર’ િ થ ેતેનો અથથ નોંધ્યો 
છે ‘પક્રરણ મ’. તો ‘-એ’ િ થે અથથ નોંધ્યો છે ‘િ ધનત્વ’. ‘પક્રરણ મ’ એ 
કોશગત અથથ છે. તો ‘િ ધનત્વ’ એ વ્ય કરણી અથથ છે. અથ થત,્ રૂપન  બ ે
પ્રક રન  અથથ હોય છેાઃ 1) કોશગત અથથ 2) વ્ય કરણી અથથ. 

ચોક્કસ ધ્વનનશે્રણીઃ 
ભ ષકન  ક્ષચત્તમ ાં રહલેો અથથ ‘રૂપઘટક’ છે અને જે ધ્વવન અથવ  
ધ્વવનશે્રણી રૂપે એ વ્યક્ત થ ય છે તે તેન ાં ‘રૂપ’ છે. આ અથથ ચોક્કિ 
ધ્વવનશ્રેણી િ થે જ િાંકળ યેલો હોય છે. જો કોઈ ધ્વવનશ્રેણી પૈકીન  કોઈ 
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ધ્વવનનો િમ બદલ ઈ જાય અથવ  વધ-ઘટ થ ય તો ત ે ધ્વવનશ્રણેીનો 
અથથ બદલ ઈ જાય અથવ  અથથહીન રચન  થ ય. તથેી ત ે મળૂ અથથન ે
વ્યક્ત કરન ર રૂપ ન રહ.ે જેમકે, એક રૂપ જોઈએ –  
 વ રિ  
જો આ રૂપન  ધ્વવનઓ કે ધ્વવનશ્રણેી વચ્ચ ે િવમકત  બદલ ય કે કોઈ 
ધ્વવન ન બોલ ય તો શ ાં થ ય ? 

વ ર, વ િ, રિ વગેરે (જો કોઈ ધ્વવન ન બોલ ય તો..) 
િરવ , રિવ , િવ ર – િવમકત  બદલ ત  અથથ બદલ ય અથવ  
રવ િ – અથથહીન થ ય. 

અથ થત ્રૂપઘટકને વ્યક્ત કરત ાં રૂપ ચોક્કિ ધ્વવનશે્રણીન ાં બનેલ ાં હોય છે. 

1.2.3 ઉપરૂપઃ 

હવે તમ ેજાણો છો કે ‘રૂપ’ અને ‘રૂપઘટક’ વચ્ચ ેશો ભદે છે? રૂપઘટક એ 
અમતૂથ ખ્ય લ છે, જે ભ ષકન  મગજમ ાં હોય છે. અન ેએની અક્ષભવ્યસ્ક્ત એ રૂપ છે. 
પણ ક્ય રેક એવ ાં બને છે કે રૂપઘટક એક જ હોય પરાંત   તેને અક્ષભવ્યક્ત કરન ર 
રૂપ એકથી વધ  હોય. જેમકે, 

 ક્રિય  + પણૂ થવસ્થ /ભતૂક ળ + પદિાંવ દ 
આ ત્રણ રૂપઘટકોથી બનેલો એક શબ્દ છે. ‘દોડયો’ જેવી અક્ષભવ્યસ્ક્તમ ાં 

‘દોડ’ + ‘-ય-’ + ‘-ઓ’ એવ ાં ત્રણ રૂપો છે. આ જ રચન મ ાં જો ક્રિય  અક્ષભવ્યક્ત 
કરતો ધ ત   બદલ ય તો પણૂ થવસ્થ ન  પ્રત્યયન ાં અલગ રૂપ આપણી પ િે આવે. 

ક્રિય  પણૂ થવસ્થ  / ભતૂક ળ પદિાંવ દ 

દોડ -ય- -ઓ 

પી -ધ- -ઓ 

બે(િ) -ઠ- -ઓ 

અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ‘પણૂ થવસ્થ  / ભતૂક ળ’ન  રૂપઘટકને વ્યક્ત 

કરન ર  ત્રણ રૂપ છે. ‘-ય-’, ‘-ધ-’, ‘-ઠ-’. જ્ય રે એક જ અથથ એકથી વધ  રૂપો 

િ ર  વ્યક્ત થતો હોય ત્ય રે જે – તે રૂપોની વપર શમ ત્ર  જોવ મ ાં આવે અને જે 

રૂપની વપર શમ ત્ર  વધ  હોય તેને રૂપઘટક કહવે ય અને બ કીન  રૂપો તેન  

ઉપરૂપ કહવે ય. 

ઉપરન  દૃટટ ાંતને ફરીથી જોઈએ તો પણૂ થવસ્થ  /ભતૂક ળન  અથથને 

વ્યક્ત કરત ાં ‘-ધ-’ રૂપ ખ વ ાં, પીવ ાં, લેવ ાં, દેવ ાં, બીવ ાં વગેરે જેવ  મય થક્રદત ધ ત  ઓ 
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િ થે પ્રયોજાય છે. તો ‘-ઠ-’ રૂપ ન િવ ાં (ન ઠો), પેિવ ાં (પેઠો) વગેરે જેવ  

મય થક્રદત ધ ત  ઓ િ થે પ્રયોજાય છે. જ્ય રે ‘-ય-’ રૂપ આવવ ાં, જવ ાં, દોડવ ાં, રમવ ાં, 

લખવ ાં, વ ાંચવ ાં, પીરિવ ાં, ઊગવ ાં,– વગેરે જેવ  અનેક ધ ત   િ થે પ્રયોજાય છે.  

તેથી પ ક્રરભ વષક રીતે એમ કહી શક ય કે ‘પણૂ થવસ્થ  /ભતૂક ળ’નો અથથ 

‘-ય-’ રૂપઘટક િ ર  વ્યક્ત થ ય છે જ્ય રે ‘-ધ-’, ‘-ઠ-’ તેન  ઉપરૂપ છે. 

વળી, આ રૂપો પરસ્પર પરૂક િાંબાંધ ધર વે છે. જ્ય ાં એક રૂપ પ્રયોજાશ ે

ત્ય ાં બીજ ાં રૂપ નહીં પ્રયોજાય. અથ થત,્ જ્ય ાં ‘-ઠ-’ રૂપ િ ર  પણૂ થવસ્થ નો કે 

ભતૂક ળનો અથથ દશ થવ શે, તે ધ ત   િ થે ‘-ય-’ કે ‘-ધ-’ ધ ત   પ્રયોજાઈ શકશે 

નહીં. 

એક જ રૂપઘટકન ાં આ બ હ્ય રૂપો અલગ હોય તો એ િહ ને ઉપરૂપો 

કહવે થી એમન  અથથ-ક યથ િરળત થી વણથવી શક ય છે. 

1.3 રૂપઘટકની તાિવણીના નસદ્ાતંોઃ 

વ ક્ય શબ્દોન ાં બનેલ ાં હોય છે. આ શબ્દો પોતે રૂપ હોય છે અથવ  રૂપની 

રચન  હોય છે. આપણે જો્ ાં કે શબ્દો અથથ ન ગ મ વે ત્ય ાં સ ધી જ રૂપ શોધવ  

મ ટે તેન ાં વવશ્લેષણ કરી શક ય. પણ રૂપ ઓળખવ  કેવી રીતે? ભ ષ વવજ્ઞ ની 

ન યડ એ આ મ ટે કેટલ ક વિદ્ ાંતો આપ્ય  છે, જે રૂપઘટકની ત રવણી  મ ટે 

ઉપયોગી છે. આ વિદ્ ાંતો નીચે મ જબ છેાઃ 

બધ  જ વપર શોમ ાં જેન ાં ધ્વવનગત સ્વરૂપ િમ ન છે, અને જે િમ ન અથથ 

ધર વે છે તે એક જ રૂપઘટક બન વે છે. જેમકે, 

વ ાંચવ ાં - 

વ ાંચ + વ ાં 

વ ચન – વ ાંચ 

+ અન 
વ ાંચે - વ ાંચ + એ 

વ ાંચન ર – વ ાંચ 

+ ન ર 

લખવ ાં – 

લખ + વ ાં 

લેખન - લખ + 

અન 
લખે - લખ + એ 

લખન ર - લખ 

+ ન ર 

વતથવ ાં - વતથ 

+ વ ાં 

વતથન - વતથ + 

અન 
વતે – વતથ + એ 

વતથન ર – વતથ + 

ન ર 

ધ ત   + વ ાં ધ ત   + અન ધ ત   + એ ધ ત   + ન ર 

ક યથાઃ 

વવધ્યથથરૂપ 

ક યથાઃ 

ભ વવ ચક 

િાંજ્ઞ  બન વ ે

ક યથાઃ વતથમ નક ળ 

ત્રીજોપ ર ષ 

એકવચન 

ક યથાઃ કત થવ ચી 

ભવવટયકૃદન્ત 
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ઉપરોક્ત ઉદ હરણમ ાં જોઈ શક ય છે કે ‘વ ાંચ’, ‘લખ’, ‘વતથ’ ધ ત   િ થે 

આવત  /-વ ાં/, /-અન/, /-એ/, /-ન ર/ જેવ  ઘટકો લ ગ્ય  છે. જેન ાં ધ્વવનગત 

સ્વરૂપ બધ  ધ ત   િ થે િમ ન છે. /-વ ાં/ ધ ત   િ ર  ધ ત  ન  વવધ્યથથ રૂપનો વનદેશ 

થ ય છે. જે બધ  ધ ત   િ થે એક જ અથથ ઉમેરે છે. તો /-અન/ િ ર  ‘ભ વવ ચક 

િાંજ્ઞ ’નો અથથ ઉમેર ય છે. /-એ/ િ ર  વતથમ નક ળ ત્રીજોપ ર ષ એકવચનનો અથથ 

ઉમેર ય છે. અન ે /-ન ર/ િ ર  ‘કત થવ ચી ભવવટયકૃદન્ત’નો અથથ ઉમેર ય છે. 

અથ થત ્/-વ ાં/, /-અન/, /-એ/, /-ન ર/ ઘટકોન ાં બધ  વપર શમ ાં ધ્વવનગતરૂપ 

િમ ન છે. અન ે બધી રચન મ ાં ત ે િમ ન અથથ ધર વે છે, તેથી તે ગ જર તી 

ભ ષ મ ાં રૂપઘટકો છે. 

તેન  િ ર  અથથ પણ કરન ર થ ય છે, જે િમ ન છે. તેથી આપણે કહી 

શકીએ કે ક એ રૂપઘટક છે. 

જો ધ્વવનગત આક રન ાં જ દ પણ ાં ધ્વવનગત વનયમોથી િમજાવી શક ત  ાં 

હોય તો િમ ન અથથ ધર વત ાં રૂપો જો જ દો ધ્વવનગત આક ર ધર વત  હોય તો 

પણ એક રૂપઘટક બન વે છે. જેમકે, 

 

વવભ ગ 1 વવભ ગ 2 

િત્કમથ િત ્+ કમથ 

િદ્ગુર  િદ્ + ગ ર  

િન્મવત િન ્+ મવત 

 

અહીં વવભ ગ 1મ ાં જે શબ્દો આપલે  છે, તેન ાં વવભ ગ 2મ ાં રૂપવવભ જન 

આપ્્ ાં છે. અથથની દૃષ્ટટએ જોઈએ તો ‘િત્કમથ’ એટલે ‘િ રો મ ણિ’, ‘િદ્ગુર ’ અથ થત ્

‘િ ર  ગ ર ’, ‘િન્મવત’ અથ થત ્‘િ રી મવત’ થ ય છે. એટલેકે અહીં ‘િત,્ િદ્, િન’્ 

– તમ મનો અથથ ‘િ ર ાં’ થ ય છે. અથ થત ્આ ઘટકોનો ધ્વવનગત આક ર અલગ છે, 

પણ તેન  િ ર  િમ ન અથથનો જ વનદેશ થ ય છે. 

અહીં ધ્વવનપક્રરવતથનનો વનયમ જોઈ શક ય તેમ છે. બ ે શબ્દો જોડ ય 

ત્ય રે પછીન  શબ્દનો પ્રથમ ધ્વવન પવૂથ શબ્દન  છે્લ  ધ્વવનન ેપ્રભ વવત કરે છે. 
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તમે જોઈ શકો છો કે ‘કમથ’નો ‘ક’ ‘અઘોષ, અ્પપ્ર ણ’ હોવ થી પવૂનેો ધ્વવન ‘ત’ 

અઘોષ, અ્પપ્ર ણ છે. ‘ગ ર ’નો ‘ગ’ ‘ઘોષ, અ્પપ્ર ણ’ હોવ થી પવૂથનો ધ્વવન ‘દ’ 

ઘોષ અ્પપ્ર ણ છે. ‘મવત’નો ‘મ’ ‘અન ન વિક’ ધ્વવન છે, તો તેની પવૂનેો ધ્વવન 

‘ન’ અન ન વિક ધ્વવન છે. અહીં તમે ધ્ય નથી જ ઓ તો પક્રરવતનથ પ મત  ધ્વવન 

‘ત,્ દ્, ન’્ ત્રણેય દાંત્ય વગથન  ધ્વવન છે.  

કોશમ ાં ‘િત’ શબ્દનો અથથ ‘િ ચ ાં, િ ર ાં’ રૂપે અપ યેલો છે. તેથી કહી 

શક ય કે ‘િત’ રૂપનો ‘ત’ ધ્વવન દાંત્ય વગથનો અઘોષ અ્પપ્ર ણ ધ્વવન છે. જે 

અન્ય ઘોષ ધ્વવનન  િાંપકથમ ાં દાંત્ય વગથન  ઘોષ ધ્વવન (‘દ’) કે ન વિક્ય ધ્વવનન  

િાંપકથમ ાં આવત  દાંત્ય વગથન  ન વિક્ય ધ્વવન ‘ન’મ ાં પક્રરવતથન પ મે છે. અથ થત ્

‘િત,્ િદ્, િન’્ રૂપોમ ાં ‘િત’્ રૂપઘટક રહલેો છે. અને અન્ય ‘િદ્, િન’્ તેન  

ઉપરૂપો છે.  

આમ, િમ ન અથથ ધર વત ાં રૂપો જો જ દો ધ્વવનગત આક ર ધર વત  હોય 

પણ જો તેમન  ધ્વવનગત આક રન ાં જ દ પણ ાં ધ્વવનગત વનયમોથી િમજાવી શક ત  ાં 

હોય તો એક રૂપઘટક બન વે છે. તેથી ‘િ ર ાં’નો િમ ન અથથ ધર વત  ‘ત, દ, ન’ 

જ દો ધ્વવનગત આક ર ધર વે છે. તેમન  ધ્વવનગત આક રનો ભેદ ધ્વવનગત 

વનયમથી િમજાવી શક ય છે. તેથી ત ેબધ  ભેગ  થઈને એક જ રૂપ (િ ર પણ ન  

અથથને) અક્ષભવ્યક્ત કરત  હોવ થી એક જ રૂપ છે. 

િમ ન અથથ ધર વત  અથવ  અથથભેદકત  ધર વત  રૂપો જો જ દ  

ધ્વવનગત આક ર ધર વત  હોય અને એ જ દ પણ ને ધ્વવનગત વનયમોથી 

િમજાવી શક ય તેમ ન હોય પરાંત   જો તેઓ પરૂક િાંબાંધે હોય તો તેઓ એક જ 

રૂપઘટક બન વે છે. જેમકે – લખ – લખે જા, ખ , દે, લે, પી,  

 

ધ ત   
પણૂ થવસ્થ  કે 

ભતૂક ળન ાં રૂપ 
પ્રત્યય 

ચ લવ ાં, દોડવ ાં, 

આવવ ાં 
ચ ્યો, દોડયો, આવ્યો 

ધ ત   + ્ ્ + પદિાંવ દનો 

પ્રત્યય 

લેવ ાં, દેવ ાં, પીવ ાં લીધ ાં, દીધ ાં, પીધ ાં 
ધ ત   + ધ + પદિાંવ દનો 

પ્રત્યય 

ન િવ ાં, પેિવ ાં, 

બેિવ ાં 
ન ઠો, પેઠો, બેઠો 

ધ ત   + ઠ + પદિાંવ દનો 

પ્રત્યય 
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ગ જર તીમ ાં ભતૂક ળનો પ્રત્યય ય છે. પણ અહીં -ધ, -ઠ, -ત – વગેરે પણ 

આવે છે. ક રણકે િાંસ્કૃતથી ગ જર તી દરવમય નન  ભ ષ વવક િની પ્રક્રિય  

દરવમય ન થયેલ ાં ધ્વવનપક્રરવતથનને ક રણે ગ જર તીમ ાં આ રૂપો વવકસ્ય  છે. 

જેમકે, प्रविष्टति > पईट्ठई > પૅઠો. અથ થત, એક રૂપન  પ્રવેશ પર ચોક્કિ 

વનયમન છે. તેથી સ્વ ભ વવક છે કે તેઓ પરસ્પર પરૂક િાંબાંધ ધર વે છે. એક 

રૂપને સ્થ ને અન્ય રૂપ પ્રયોજી શક ત  ાં નથી. 

ગ જર તીમ ાં પણૂ થવસ્થ  કે ભતૂક ળનો વનદેશ કરન ર  રૂપમ ાં ‘-ય’ રૂપ વધ  

પ્રયોજાત ાં હોવ થી તે રૂપઘટક છે. અન્ય રૂપો તેન  ઉપરૂપો છે. 

જો કોઈ બે રૂપોમ ાં દેખીતો સ્વરૂપગત ભેદ કે બાંધ રણગત શનૂ્ય ભેદ એમ 

બે જ લ િક્ષણક ભેદકત  હોય તો ધ્વવનગત અથથગત ભેદકત  ધર વત  ન્્નૂતમ 

એકમ તરીકે બહ રથી દેખીતો ભેદ બાંધ રણીય શ્રેણીમ ાં એક જ રૂપઘટક બન વે છે. 

જેમકે, 

Foot – Feet (એકવચન – બહ વચન) 

અહીં દેખીત  બે રૂપ છે. એક રૂપ એકવચન દશ થવે છે તો અન્ય રૂપ 

બહ વચન દશ થવે છે. એકમ ાંથી પક્રરવતથન પ મીને જ બીજ ાં રૂપ ઉદ્ભવ્્ ાં છે. પરાંત  , 

તેમ ાં વચન બદલન ર કોઈ પ્રત્યય અલગથી જોડ યો નથી. તેથી આ બન્ને રૂપો 

એક જ રૂપઘટક છે.  

રૂપઘટક નીચેની શરતો પ્રમ ણે ઉચ્ચ ર ય તો અલગ ત રવી શક યાઃ  

(1) જો એકલો ઉચ્ચ ર ય તો રૂપઘટક ત રવી શક ય છે. જેમકે, ગ મ, 

રસ્તો, દેશ, લોક  

(2) જો વવવવધ િાંવમશ્રણોમ ાં તે જેની િ થે જોડ ય છે, તે એકલો ઉચ્ચ રી 

શક તો હોય અથવ  અન્ય રૂપઘટકો િ થે ઉચ્ચ રી શક તો હોય, તો પણ 

રૂપઘટક ત રવી શક ય છે. જેમકે, ‘ગ મમ ાં’ પદ પૈકી ‘મ ાં’ એકલો ઉચ્ચ રી 

શક તો નથી. પણ ‘ગ મ’ એકલો ઉચ્ચ રી શક ય છે.  
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1.4 સાિાશંઃ 

ભ ષ ન  અથથ ધર વત  ન ન મ ાં ન ન  ઘટક િાંદભે અિાંક્રદગ્ધ વણથન થઈ 

શકે તે મ ટે ભ ષ -અભ્ય િમ ાં ‘રૂપ’નો વવભ વ પ્રવેશ્યો. ‘રૂપ’નો અભ્ય િ કરવ  

મ ટે (1) રૂપઘટક એટલે શ ાં? (2) રૂપઘટક ત રવવ ન  વિદ્ ાંત (3) રૂપઘટકન  

પ્રક રો – વવશે જાણવ ાં જોઈએ. 

‘રૂપ’ એ બોલ ત  ાં – િાંભળ ત  ાં ભૌવતક સ્વરૂપ છે. પરાંત   રૂપઘટક ‘અથથગત 

લ િક્ષણકત ઓ’ રૂપે ક્ષચત્તમ ાં રહલે ાં અમતૂથ સ્વરૂપ છે. 

‘વ ક્યરચન નો ન ન મ ાં ન નો અથથવ ન ્ ઘટક, જે ચોક્કિ ધ્વવનશે્રણીનો 

બનેલો હોય છે તેન ે રૂપઘટક કહ ે છે.’ અહીં ‘ન ન મ ાં ન નો ઘટક’ એટલ ે

ધ્વવનશ્રેણીન  ધ્વવનઓની િાંખ્ય  નહીં, પણ જે ઘટકન ાં વવભ જન ન થઈ શકે, 

વવભ જન કરવ  જત ાં ક ાં તો એ ઘટક અથથહીન થ ય અથવ  અથથ બદલ ઈ જાય. 

એવ  ન ન મ ાં ન ન  ઘટક, તે ‘રૂપઘટક’. 

રૂપઘટકન ાં મહત્ત્વન ાં લિણ છેાઃ તેન ાં અથથવ ન હોવ ાં. અનથથક એવ  

ભ ગલ ઓને કે ટકૂડ ઓને ‘રૂપ’ કહી શક ય નહીં. રૂપઘટકની અન્ય મહત્ત્વની 

લ િક્ષણકત  એટલે એની િવમકત . જો આ ‘રૂપ’ન  ધ્વવનઓ કે ધ્વવનશે્રણી વચ્ચ ે

િવમકત  બદલ ય તો ક ાં તો અથથ બદલ ય અથવ  ધ્વવનશ્રેણી અથથહીન થ ય. 

અથ થત ્ચોક્કિ અથથ મેળવવ  મ ટે ચોક્કિ ધ્વવનશ્રેણી હોવી જોઈએ.  

ક્ય રેક એવ ાં બને છે કે રૂપઘટક એક જ હોય પરાંત   તેને અક્ષભવ્યક્ત 

કરન ર રૂપ એકથી વધ  હોય. જ્ય રે એક જ અથથ એકથી વધ  રૂપો િ ર  વ્યક્ત 

થતો હોય ત્ય રે જે – તે રૂપોની વપર શમ ત્ર  જોવ મ ાં આવે અને જે રૂપની 

વપર શમ ત્ર  વધ  હોય તેને ‘રૂપઘટક’ કહવે ય અને બ કીન  રૂપો તેન  ‘ઉપરૂપ’ 

કહવે ય. 

વળી, ઉપરૂપો પરસ્પર પરૂક િાંબાંધ ધર વે છે. જ્ય ાં એક રૂપ પ્રયોજાશે ત્ય ાં 

બીજ ાં રૂપ નહીં પ્રયોજાય.  

રૂપઘટકની ત રવણી  મ ટે કેટલ ક વિદ્ ાંતો ત રવવ મ ાં આવ્ય  છે. (1) 

બધ  જ વપર શોમ ાં જેન ાં ધ્વવનગત સ્વરૂપ િમ ન છે, અને જે િમ ન અથથ ધર વ ે

છે તે એક જ રૂપઘટક બન વે છે. (2) જો ધ્વવનગત આક રન ાં જ દ પણ ાં ધ્વવનગત 

વનયમોથી િમજાવી શક ત  ાં હોય તો િમ ન અથથ ધર વત ાં રૂપો જો જ દો ધ્વવનગત 

આક ર ધર વત  હોય તો પણ એક રૂપઘટક બન વે છે. (3) િમ ન અથથ ધર વત  
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અથવ  અથથભેદકત  ધર વત  રૂપો જો જ દ  ધ્વવનગત આક ર ધર વત  હોય અન ે

એ જ દ પણ ને ધ્વવનગત વનયમોથી િમજાવી શક ય તેમ ન હોય પરાંત   જો તેઓ 

પરૂક િાંબાંધે હોય તો તઓે એક જ રૂપઘટક બન વે છે. (4) જો કોઈ બે રૂપોમ ાં 

દેખીતો સ્વરૂપગત ભેદ કે બાંધ રણગત શનૂ્ય ભેદ એમ બે જ લ િક્ષણક ભેદકત  

હોય તો ધ્વવનગત અથથગત ભેદકત  ધર વત  ન્્નૂતમ એકમ તરીકે બહ રથી 

દેખીતો ભેદ બાંધ રણીય શ્રણેીમ ાં એક જ રૂપઘટક બન વે છે. (5) જો એકલો 

ઉચ્ચ ર ય તો િરળત થી રૂપઘટક ત રવી શક ય છે. તે ઉપર ાંત જો વવવવધ 

િાંવમશ્રણોમ ાં ત ે જેની િ થ ે જોડ ય છે, ત ે એકલો ઉચ્ચ રી શક તો હોય અથવ  

અન્ય રૂપઘટકો િ થે ઉચ્ચ રી શક તો હોય, તો પણ રૂપઘટક ત રવી શક ય છે. 

1.5 તમ રી પ્રગવત ચક િો 

નીચેન  પ્રશ્નોન  ઉત્તર આપો. 

1. રૂપ, રૂપઘટક, ઉપરૂપની વવભ વન  િોદ હરણ સ્પટટ કરો. 

2. રૂપ – રૂપઘટક વચ્ચેનો ભેદ સ્પટટ કરો. 

3. રૂપઘટકની ત રવણીન  વિદ્ ાંત િોદ હરણ જણ વો. 

ટૂાંકનોંધ લખોાઃ 

રૂપઘટક 

ઉપરૂપ 

રૂપઘટકની ત રવણીન  વિદ્ ાંતો 
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એકમ  2 રૂપઘટકના પ્રકાિ 

રૂપરેખ ાઃ 

2.0 ઉદે્દશ 

2.1 પ્રસ્ત વન ાઃ 

2.2 અથથન ેઆધ રે 

2.2.1. કોશગત અથથ (િ મગ્રી રૂપ) 

2.2.2. વ્ય કરણી અથથ (ક યથરૂપ) 

2.3 પ્રયોગન ેઆધ રેાઃ 

2.3.1. મ ક્ત રૂપ 

2.3.2. વનબદ્ રૂપ 

2.4 ક યથને આધ રે 

2.4.1. અંગિ ધક પ્રત્યય 

2.4.2. પદિ ધક પ્રત્યય 

2.5 િ ર ાંશ 

2.6 તમ રી પ્રગવત ચક િો. 

2.0 ઉદે્દશઃ 

આ એકમમ ાં તમ ે– 

વપર શને આધ રે, પ્રયોગન ેઆધ રે રૂપન  પ્રક ર જાણશો. 

અથથને આધ રે રૂપન  પ્રક ર વવશે મ ક્રહતી મેળવશો. 

ક યથને આધ રે રૂપન  પ્રક ર વવશે મ ક્રહતી મેળવશો. 

2.1 પ્રસ્તાવનાઃ 

 તમે રૂપ, રૂપઘટક, ઉપરૂપ વવશે અભ્ય િ કયો છે. તમ ેજાણો છો કે કોઈ 

બ બતને અનેક વ ર, અનેક પક્રરસ્સ્થવતમ ાં વવવવધ સ્વરૂપે અન ભવ્ય  પછી તે 

અન ભવોને આધ રે ત રવેલ િવથિ ધ રણ લિણોનો ખ્ય લ ક્ષચત્તમ ાં સ્સ્થર થ ય 

તેને ‘વવભ વ’ કહ ે છે. આ વવભ વ જે ધ્વવનશે્રણીથી આવવટકૃત થ ય, તેને ‘રૂપ’ 

કહવે ય છે. જે બોલ ય અને િાંભળ ય છે તે ધ્વવનશ્રણેી એટલે ‘રૂપ’ અને એ રૂપ 

પ્રયોજાત ાં ક્ષચત્તમ ાં જાગતૃ થતો વવભ વ તે ‘રૂપઘટક’ 
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ભ ષ ની વવવવધ વ્યવસ્થ ઓને યોગ્ય રીતે વણથવવ  મ ટે ‘રૂપ’નો અભ્ય િ 

મદદરૂપ નીવડે છે. રૂપનો વવગતે અભ્ય િ કરવ  તેને વવવવધ વગથમ ાં – પ્રક રમ ાં 

વહેંચવ મ ાં આવે છે. એ દૃષ્ટટએ ‘રૂપ’ને અથથને આધ રે, ક યથને આધ રે અને 

વપર શને આધ રે જ દ  જ દ  વગથમ ાં વગીકૃત કરવ મ ાં આવ્ય  છે. આ એકમમ ાં 

આપણે રૂપન  વવવવધ પ્રક રો વવશે મ ક્રહતગ ર થઈશ ાં. 

2.2. અર્થને આધાિે પ્રકાિઃ 

ભ ષ ની શબ્દવ્યવસ્થ  અન ેવ્ય કરણવ્યવસ્થ નો આધ ર ‘રૂપ’ છે. ક રણકે 

કોશગત અથથ હોય કે વ્ય કરણી અથથ હોય, ‘અથથ’ને અક્ષભવ્યક્ત કરન ર ઘટક ત ે

‘રૂપ’ છે. 

નીચેન ાં ઉદ હરણ જ ઓાઃ  

મોહન – ગીત  – અથડ 

મ ળી – ઝ ડ – ક પ  

આને આપણ ે ‘વ ક્ય’ કહતે ાં નથી. બીજા વ ક્યન ેકદ ચ ‘આજ્ઞ થથ’ વ ક્ય 

કહીએ. અન્યથ  એમ ાં ઘણ ાં બધ ાં ખટેૂ છે. પરાંત   આપણે આ દરેક રૂપનો ‘અથથ’ 

જાણીએ છીએ. આ બધ ાં રૂપોનો જે અથથ છે, તેન ે ‘કોશગત’ અથથ કહીએ છીએ. 

બીજાાં રૂપો એમ ાં ઉમેરીએ તો  

મ ળી-એ ઝ ડ ક પ-ય-ઉં 

જે રૂપો નવ ાં ઉમેર ય ાં, એમણે કયો – કેવો અથથ ઉમેયો? /-એ/ રૂપ િ ર  

‘મ ળી’ની ‘કત થ’ની  ભવૂમક નો વનદેશ થયો, /-ય/ િ ર  એ ક્રિય મ ાં ‘ભતૂક લીન’ 

ક્રિય  હોવ નો અથથ ઉમેર યો. આ કત થ કે ભતૂક ળ આક્રદન  જે અથથ ઉમેર ય  ત ે

વ્ય કરક્ષણક અથો છે. કોશઅથથ, વ્ય કરણી અથથ અન ે િાંદભથ ભેગ  થ ય ત્ય રે 

વ ક્ય થથ સ્પટટ થતો હોય છે. 

2.2.1 કોશગત અર્થઃ 

જે ભ ષ ઘટકો અથવ  રૂપો ‘પદ થથ’ અથવ  ‘પક્રરસ્સ્થવત'ન  ખ્ય લો િ થ ે

જોડ યેલ  છે, તેને ‘િ મગ્રીરૂપ’ કહ ેછે. િ મ ન્ય રીતે િ મગ્રી રૂપો જે તે ભ ષ મ ાં 

શબ્દકોશમ ાં સ્થ ન પ મત  હોય છે. તેથી તેમને ‘કોશગત’ અથથ આપન ર રૂપ 

તરીકે ઓળખવ મ ાં આવ ેછે. જેમકે, 

‘વગથ’, ‘લત ’, ‘અમે’, ‘નમવ ાં’, ‘મોર’ - 
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વગેરે રૂપો ‘પદ થથ’ અથવ  ‘ઘટન ’ને કે તેમન  ગ ણધમો આક્રદને વ્યક્ત 

કરે છે. તેથી તેમને કોશગત અથથ આપન ર િ મગ્રી રૂપો કહવે ય છે. નીચેન ાં રૂપો 

જ ઓાઃ 

થેલી, આક શ, મક ન, ધજા, ક્રદવેલ,  

ખ , પી, ચ લ, દોડ, ઊગ, ન્હવડ વ,  

હોંવશય ર, સ ાંદર, િફેદ, કીમતી, ગોળ, વવસ્ત રી, ઊંચ ાં,  

જલદી, દૂર, નજીક, ક યમ, તરત 

આ રૂપો તમે ધ્ય નથી જોશો તો તમને ખ્ય લ આવશે કે વગથ 1મ ાં કોઈ 

પદ થથન  વવભ વનો વનદેશ છે, તો વગથ 2.મ ાં ક્રિય -પ્રક્રિય નો વનદેશ છે. વગથ 3મ ાં 

ગ ણધમથ આક્રદન  વવભ વને રજૂ કરવ મ ાં આવ્યો છે. તો વગથ 4મ ાં ક્રિય -પ્રક્રિય  

િાંબાંવધત બ બતને રજૂ કરવ મ ાં આવી છે. વ્ય કરણી રીતે આ વગોને િાંજ્ઞ , ક્રિય -

પ્રક્રિય , વવશેષણ, ક્રિય વવશષેણ – એમ કહવે ય છે.  

અથ થત, કોશગત રૂપોન ાં વગીકરણ િાંજ્ઞ , વવશેષણ, ક્રિય વવશેષણ, ધ ત  , 

અવ્યય – એમ વગીકૃત કરી શક ય છે. આ રૂપોને કેટલેક અંશે જગતન  પદ થો, 

એમન  ગ ણધમો અને ક્રિય  / પ્રક્રિય  િ થે િાંબાંધ હોય છે.  

2.2.2 વ્યાકિણી અર્થ 

 જે ભ ષ ઘટક િ મગ્રી રૂપને એકબીજા િ થે જોડીને વ ક્યમ ાં પ્રવેશવ  

યોગ્ય – પદ – બન વવ ન ાં ક યથ કરે છે, તેમને ક યથરૂપ કહ ે છે. િ મગ્રી રૂપોને 

વ્ય કરણન  વનયમો અન િ ર એકબીજા િ થે જોડવ મ ાં આવત ાં હોય છે. તેથી 

ક યથરૂપો વ્ય કરણી અથથ ઉમરેે છે, તેમ કહી શક ય. અને તેથી તેમને વ્ય કરણી રૂપ 

પણ કહ ેછે. જેમકે,  

િીત  ર મ ફૂલ વધ વવ ાં 

િીત એ ર મને ફૂલથી વધ વ્ય . 

િીત ને ર મે ફૂલથી વધ વ્ય ાં. 

અહીં ઉદ હરણ 1.મ ાં કોશગત અથથ મળે છે. પણ વ ક્ય થથ નથી મળતો. 

જ્ય રે વ ક્ય 2 અને 3મ ાં વ ક્ય થથ મળે છે. પરાંત  , વ ક્ય 2 અને 3મ ાં મહદાંશે 

શબ્દોન  િમ એનો એ જ હોવ  છત ાં વ ક્ય થથ અલગ છે. શ  મ ટે? ઉદ હરણ 2મ ાં 

િીત  ક્રિય ન  કરન ર છે, તો વધ વવ ની ક્રિય  ર મને અન લિીને થઈ છે – તેવો 

અથથ િમજાય છે. તો ઉદ હરણ 3મ ાં ર મ ક્રિય ન  કરન ર છે અન ેવધ વવ ની 
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ક્રિય  િીત ને અન લિીને થઈ છે. આ ભેદ તમને શેન  આધ રે િમજાયો? તેની 

િ થે લ ગેલ ‘-એ’ અને ‘-ને’ પ્રત્યયથી, બર બર? અથ થત, જેન ે ‘-એ’ પ્રત્યય 

લ ગ્યો તેમ ાં કત થનો અથથ અને જેને ‘-ને’ પ્રત્યય લ ગ્યો તેમ ાં કમથનો અથથ 

ઉમેર યો. એટલેકે ‘-એ’, ‘-ને’, ‘-થી’ રૂપો િ ર  િ મગ્રીરૂપન  કત થ, કમથ, િ ધનન  

ક રકત્વનો વનદેશ થયો છે. આવ  રૂપો ક રકત્વ, ક ળ આક્રદ વ્ય કરણી અથો 

ઉમેરવ ન ાં ક યથ કરત ાં હોવ થી તેમને ક યથરૂપ અથવ  વ્ય કરણી અથથ આપન ર રૂપ 

કહવે ય છે. 

પ્રત્યય, ન મયોગીઓ, િાંયોજકો, વનપ ત, ભ રસચૂકો, પદ થોની ભવૂમક  – 

ક રકો, ક્ષલિંગ, વચન, ક ળ, અથથ, અવસ્થ  વગેરે રૂપો વ્ય કરણી અથથ સચૂવન ર  

હોય છે.  

આ બે પ્રક રન  અથથમ ાં વધ  પ્ર થવમક અથથ કોશગત અથથ છે અને 

રચન મ ાં પણ એ અથથને વ્યક્ત કરન ર રૂપન ાં પ્ર ધ ન્ય હોય છે.  

2.3 પ્રયોગને આધાિે રૂપના પ્રકાિઃ 

ભ ષકન  ક્ષચત્તમ ાં રહલે  પદ થથનો અમતૂથ વવભ વ જાગતૃ કરત  આ રૂપો 

ભ ષ મ ાં જ દી જ દી રીતે પ્રયોજાય છે. તેમન  આ વપર શને આધ રે તેમને મ ખ્ય 

બે પ્રક રમ ાં વહેંચી શક ય. (1) મ ક્ત રૂપ (2) વનબદ્ રૂપો. રૂપોન  પ્ર ધ ન્ય પરથી 

એમની રચન ગત સ્વતાંત્રત  સ્પટટ થઈ શકે છે. આપણે િોદ હરણ આ વવગતો 

િમજીએ. 

2.3.1 મકુ્ત રૂપ 

જે રૂપ અન્ય રૂપ િ થ ે જોડ ય  વવન  વ ક્યમ ાં પ્રયોજી શક ય છે, જેન ે

રચન  મ ટે અન્ય રૂપની આવશ્યકત  નથી, તેને મ ક્ત રૂપ કહ ે છે. જેમકે, 

હોંવશય ર, સ ાંદર, ડ ાંગર, બહને, તરત, ખ  – વગેરે જેવ ાં રૂપો ભ ષ મ ાં મ ક્ત રૂપે 

પ્રયોજી શક ય છે. તેથી તેમને ‘મ ક્ત’ રૂપ કહવે ય.  

આ રૂપો િ મ ન્ય રીતે પદ થથ, ક્રિય  અથવ  તેમની િ થે િાંકળ યલેી 

બ બતોનો વનદેશ કરે છે. એટલેકે કોશગત અથથ ધર વત  હોય છે. આ રૂપો િાંજ્ઞ , 
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વવશેષણ, ક્રિય વવશેષણ, વનધ થરક વગેરે જેવો વ્ય કરણી મોભો પણ ધર વત  હોય 

છે. 

‘મ ળી’, ‘-એ’ 

આ બે રૂપોમ ાં ‘-એ’ રૂપ વ ક્યમ ાં કદી એકલ ાં આવી શકત ાં નથી. ‘મ ળી’ 

રૂપે એકલ ાં આવી શકે છે. 

મ ળી ક્ય ાં ગયો? 

મ ળી ઝ ડ ક પે છે. 

પણ એ રીતે ‘-એ’ રૂપ ક્ય રેય વ ક્યમ ાં એકલ ાં પ્રયોજાઈ શકત ાં નથી.  

પદ થથ અને એની ભવૂમક  (ન મ + કત થક રક)મ ાં મહત્ત્વ પહલે ાં પદ થથન ાં 

અને પછી ભવૂમક ન ાં છે. ક રણકે પદ થથ છે મ ટે ભવૂમક  છે. એટલેકે, પદ થથનો અથથ 

વ્યક્ત કરન ર ‘ન મ’ન ાં રચન ગત મહત્ત્વ વવશેષ છે. કોશગત અથથ આપન ર રૂપ 

મહદાંશે મ ક્ત રૂપ હોય છે.  

અથ થત,્ કોશગત અથથ વ્યક્ત કરન ર અને રચન મ ાં સ્વતાંત્ર એવ  રૂપને 

‘મ ક્ત રૂપ’ કહ ે છે. કોશગત કે વ્ય કરક્ષણક અથથ વ્યક્ત કરન ર અને રચન મ ાં 

અસ્વતાંત્ર એવ  રૂપન ેવનબદ્ રૂપ કહવે મ ાં આવ ેછે. 

કોશગત રૂપ હાંમેશ  મ ક્ત રૂપ જ હોય છે, એવ ાં નથી. કોશગત અથથ 

ધર વન ર વનબદ્ રૂપની ચચ થ ‘વનબદ્ રૂપ’મ ાં કરી છે. 

2.3.2 નનબદ્ રૂપઃ 

જે રૂપ અન્ય રૂપ િ થે જોડ ઈને જ ભ ષ મ ાં પ્રયોજી શક ય છે, તેને વનબદ્ 

રૂપ કહ ેછે. જેમકે, ‘છોકર-’, ‘રોટલ-’, ‘રૂપ ળ-’, -એ, -મ ાં વગેરે જેવ ાં રૂપો ભ ષ મ ાં 

મ ક્ત ર પે પ્રયોજી શક ત  નથી. તેથી તેમને ‘વનબદ્’ રૂપ કહવે ય. 

તમને થશે કે ‘છોકરો’, ‘રોટલો’, ‘રૂપ ળાં’ – એવ  શબ્દો હોય. આવી રીત ે

‘છોકર-’, ‘રોટલ-’, ‘રૂપ ળ-’ શબ્દો ક્ય ાંય ન વપર ય. તમ રી િમજ ક્ષબલક લ 

િ ચી છે. આ રૂપો ક્ય ાંય ન વપર ય. પણ આ રૂપો તો છે જ. નીચને  શબ્દો વ ાંચોાઃ 

છોકર- + -ઓ = છોકરો 

છોકર- + -ઇ = છોકરી 
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હવે તમને ખ્ય લ આવ્યો હશે કે ‘છોકર-’ એવ ાં એક રૂપ છે, જેને ક્ષલિંગ, 

વચન અથથ આપન ર રૂપ જોડ ય  બ દ ‘શબ્દ’ રૂપ ેભ ષ મ ાં પ્રયોજાઈ શકે છે. હવ ે

તમને િમજા્ ાં હશે કે કેટલ ાંક રૂપો કોશગત અથથ ધર વે છે. પરાંત   અન્ય રૂપ િ થે 

જોડ ય  વવન  ભ ષ મ ાં પ્રયોજી શક ત  નથી. આગળ જોયેલ  ઉદ હરણન ેજોઈએ 

તો છોકર-, એટલ ે‘મ નવન ાં િાંત ન’. આ રૂપ અન્ય ‘-ઓ’, -ઈ, -મત, વગેરે જેવ ાં 

રૂપો િ થે જોડ ઈને છોકરો, છોકરી, છોકરમત – વગેરે જેવી રચન  રૂપે ભ ષ મ ાં 

શબ્દ તરીકે પ્રયોજાય છે. 

હવે, નીચેન ાં રૂપ વ ાંચોાઃ 

અન થ 

બદન મ  

સ ગાંધ 

આ શબ્દોન  અથથ તમ ે કેવી રીતે િમજ્ય ? ‘અન થ’ એટલે ‘જેનો ન થ 

નથી તે’. આ ‘જેનો ... નથી તે’ – અથથ કેવી રીતે િમજાયો? ‘ન થ’ અન ે

‘અન થ’નો અથથભેદ કરન ર ઘટક ‘અ-’ છે, તે સ્પટટ છે. તે જ રીતે ‘ન મ’ અન ે

‘બદન મ’ વચ્ચે ‘ખર બ’નો અથથભેદ કરન ર ઘટક ‘બદ-’ છે, તો ‘ગાંધ’ અન ે

‘સ ગાંધ’ વચ્ચ ે‘િ ર ાં’નો અથથ ઉમેરન ર ઘટક ‘સ ’ છે. અથ થત,્ ‘અ-’, ‘બદ-’, ‘સ -’, 

વગેરે જેવ  વનબદ્ રૂપો અન્ય રૂપ િ થે જોડ ઈને તેમ ાં ‘અભ વ, ખર બ, િ ર ’ – 

નો કોશગત અથથ ઉમેરે છે. 

નીચેન  શબ્દો વ ાંચોાઃ 

શ રીક્રરક (શરીર + -ઇક) 

પ્ર મ ક્ષણક (પ્રમ ણ + -ઇક) 

આ શબ્દો વ ાંચીને તમને બીજા કેવ  શબ્દો ય દ આવે છે? િ મ જજક, 

િ હજજક, મ નવિક, ક ્પવનક, પ્ર યોક્ષગક.. અહીં તમ ેધ્ય નથી વ ાંચશો તો ખ્ય લ 

આવશે કે ‘શરીર’ પરથી ‘શ રીક્રરક’ કે ‘પ્રમ ણ’ પરથી ‘પ્ર મ ક્ષણક’ શબ્દ બન ેછે. 

અથ થત,્ િાંજ્ઞ  પરથી વવશેષણ બને છે. એટલેકે ‘-ઇક’ રૂપ િ ર  ‘વવશેષણત્વ’ન ાં ક યથ 

ઉમેર ય છે. અથ થત,્ કેટલ ાંક રૂપો વ્ય કરણી અથથ ધર વે છે. તેઓ અન્ય રૂપો િ થ ે

જોડ ઈને એ અન્ય રૂપન ાં વ્ય કરણી મોભો બદલવ ન ાં ક યથ કરે છે. 
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 આવ ાં વનબદ્ રૂપો ઉમેર ઈને મળૂ રૂપન  ક રકત્વ (પરસ્સ્થવત િ થેનો ત ે

પદ થથનો િાંબાંધ) કે ક ળ – અથથ – અવસ્થ નો વનદેશ કરે છે. જેમ ‘-ઇક’ જેવ ાં રૂપો 

અન્ય રૂપન ાં ક યથ બદલે છે. એ જ રીતે, ‘િીત એ’મ ાં ‘-એ’ વનબદ્ રૂપ િ ર  ‘િીત ’ 

િાંજ્ઞ ન  ‘કત થ ક રકત્વ’નો વનદેશ થયો છે. અથવ  ‘લખીશ’મ ાં ‘-ઈશ’ વનબદ્ રૂપ 

િ ર  ‘પ્રથમ પ ર ષ, એકવચન, ભવવટયક ળ’નો વનદેશ થયો છે. 

વનબદ્ રૂપો એ ભ ષ મ ાં મ ત્ર વ્ય કરક્ષણક ક યથ કરે છે, એમ પણ નથી. 

ભ ષ મ ાં હાંમેશ  નવ  નવ  અથો વ્યક્ત કરવ  મ ટે નવ  નવ  કોશગત વનબદ્ 

રૂપોની જરૂર પડતી હોય છે. બે રૂપો ભેગ  કરીને એન ાં એક નવ ાં રૂપ બન વવ ાં એ 

ભ ષ ની એવી તરકીબ છે જે ઉપરોક્ત જરૂક્રરય તને પહોંચી વળે છે.  

િ મ વિક રૂપો અન ેઅંગિ ધક પ્રત્યયોથી બનત  આ પ્રક્રિય મ ાં આવે છે. 

બે મ ક્ત રૂપો ભગે  થઈ નવ ાં રૂપ બન વે છે. જેમકે, બ લવ ડી – બ લ+વ ડી 

એક મ ક્ત રૂપ અને એક અંગિ ધક રૂપ મળીને એક નવ ાં મ ક્ત રૂપ 

બન વે. ‘ન ન ાં+પણ’, ‘બ ળ+પણ’ બને અને ‘પવતપણ ાં’ એવો શબ્દ પણ જરૂર 

બન વી શક ય. અહીં ‘-પણ ાં’ એવો પ્રત્યય આમ તો વનબદ્ રૂપ છે. છત ાંયે કોશગત 

અથથમ ાં ઉમેરો કરન રો છે. આ અંગિ ધક રૂપો વવશે તમે આગળ વવગતે અભ્ય િ 

કરશો.  

2.3.2.1 નનબદ્ રૂપોના પ્રકાિઃ 

સ્વરૂપને આધ રે વનબદ્ રૂપોને વવવવધ વગથમ ાં વહેંચી શક ય છે. જે 

મ ખ્યત્વે છ વગથમ ાં વહેંચ ય છે. (1) જોડન ર ાં રૂપો (2) બ દ થત ાં રૂપો (3) ખ લી 

રૂપો (4) શનૂ્ય રૂપો (5) બદલી થત ાં રૂપો (6) તટૂક રૂપો. 

1. જોડનાિા ંરૂપોઃ 
કેટલ ાંક ક યથરૂપો િ મગ્રીરૂપ િ થે જોડ ત  હોય છે. કેટલ ાંક ક યથરૂપો 

જોડ ત ાં નવ ાં િ મગ્રીરૂપ અસ્સ્તત્વમ ાં આવે છે. અને કેટલ ાંક ક યથરૂપો 

જોડ ત ાં િ મગ્રીરૂપ વ ક્યમ ાં પ્રવેશવ  યોગ્ય – પદ – બને છે. એટલેકે 

જોડ ન ર ાં રૂપોને તેમન ાં ક યથને આધ રે બે વગથમ ાં વહેંચી શક યાઃ (1) 

અંગિ ધક રૂપ (2) પદિ ધક રૂપ. આ રૂપોની વવગત ેચચ થ ક યથન ેઆધ રે 

કરેલ  પ્રક રમ ાં કરીશ ાં. 
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2. બાદ ર્તા ંરૂપોઃ 

કેટલીક રચન ઓમ ાં ક્ષલિંગ-વચન કે અન્ય કોઈ વ્ય કરણીય બ બતોમ ાં 

પક્રરવતથન આવત ાં કેટલ ાંક ક યથરૂપો બ દ થઈ જાય છે. તેમને બ દ થત ાં 

રૂપો કહ ે છે. ક્ય રેક કોઈ ભ ષ મ ાં બે પ્રક રન  શબ્દોની ત  લન  કરી રૂપ 

અલગ ત રવવ મ ાં આવે અને વણથન કરવ ન ાં થ ય ત્ય રે વણથનમ ાં રૂપ 

બ દ કરીને દશ થવવ ાં િરળ પડે, એવ  િાંજોગોમ ાં બ દ થત ાં રૂપની ક્પન  

કરવ મ ાં આવી છે. જેમકે, 

Singular Plural 

Datum Data 

Medium Media 

Stratum Strata 

Stadium Stadia 

Curriculum curricula 

 

અહીં તમે જોઈ શકો છો કે જ્ય રે બહ વચન દશ થવવ ાં હોય ત્ય રે 

એકવચનન  રૂપમ ાંથી ‘um’ રૂપ બ દ કરવ મ ાં આવ્્ ાં છે. આવ ાં ર પોને 

બ દ થત ાં રૂપો કહ ેછે. 

3. ખાલી રૂપોઃ 

િ મ ન્ય બોલચ લ દરવમય ન ઘણી વ ર એવ ાં થ ય છે કે ભ ષ મ ાં કેટલ ાંક 

રૂપ ધ્વવનશ્રેણી રૂપે જ પ્રયોજાય છે. તેમનો પોત નો કોઈ અથથ હોતો નથી. 

તેઓ કોઈ રૂપઘટકને મતૂથ કરત ાં હોત ાં નથી. તેથી તેમને ખ લીરૂપ તરીકે 

ઓળખવ મ ાં આવ ેછે. જેમકે, વ િણ-કૂિણ, આિ-પ િ, પછૂ-પરછ વગેરે 

જેવી રચન ઓમ ાં પ્રયોજાયેલી રૂપ કૂિણ, આિ, પરછ વગેરેને તેનો 

પોત નો કોઈ અથથ નથી. છત ાં તે ‘વગેરે’, ‘વવક્પ’ વગેરે જેવ  િાંદભો 

સચૂવવ  ભ ષ મ ાં પ્રયોજાય છે. આવ ાં રૂપોને ખ લી રૂપો કહ ેછે. 

4. શનૂ્ય રૂપઃ 

ક્ષચત્તમ ાં અમતૂથ વવભ વ રૂપ ેરહલેો રૂપઘટક રૂપ િ ર  મતૂથ થતો હોય છે. 

ક્ય રેક એક કરત ાં વધ રે રૂપ િ ર  પણ વ્યક્ત થ ય છે. એમ ાં પણ ક્ય રેક 
એવ ાં બને કે ક્ય ાંક એ ધ્વવનશે્રણી િ ર  મતૂથ થ ય અને ક્ય ાંક ધ્વવનશે્રણીનો 

અભ વ હોય. ત્ય રે ભ ષ ન  િમત લ ન  વિદ્ ાંત અન િ ર જ્ય ાં અથથ છે, 
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પણ ધ્વવનશ્રેણીનો અભ વ છે એવ  ગેરહ જર રૂપને શનૂ્યરૂપ તરીકે 

ઓળખ વ ય છે. 

િ મ ન્ય રીતે કોઈ િ મગ્રી રૂપ કે શબ્દન ેિીધો વ ક્યમ ાં પ્રયોજી શક તો 

નથી. તેની િ થે કોઈ ક રકત્વ આપન ર ક્ષચહ્ન જોડ યેલ ાં હોવ ાં જોઈએ. 

પરાંત   કેટલીક વ્ય કરણીય પક્રરસ્સ્થવતમ ાં ક રકત્વની ઓળખ આપન ર ાં ક્ષચહ્ન 

હોત  ાં નથી. જેમકે, -ન ે પ્રત્યય કમથ ક રકત્વનો વનદેશ કરે છે. મોહનને, 

ગ યને વગેરે. પરાંત  , કમથ જો અચેતન પદ થથ હોય તો તેને કમથત્વની 

ઓળખ મ ટે આવ  કોઈ ક્ષચહ્નની જરૂર પડતી નથી. જેમકે,  

સ થ રે ખ રશી બન વી. 

અહીં ખ રશી િ મગ્રી રૂપ િ થે તેન  કમથ ક રકત્વની ઓળખક્ષચહ્ન જેવ  કોઈ 

રૂપનો પ્રયોગ નથી. તેથી અહીં (ખ રશી રૂપ િ થે) ક રકત્વનો વનદેશ 

કરન ર અન્ય કોઈ રૂપ જોડ ત  ાં નથી, એમ કહવે ને બદલે ત્ય ાં શનૂ્ય રૂપ 

જોડ ય છે, એવ ાં અથથઘટન કરવ મ ાં આવે છે. -ઓ, -આ પ્રત્યય િ ર  

બહ વચનનો વનદેશ થતો હોય છે. પરાંત  , ક ચ, હ થ, વગેરે રૂપ િ થે 

બહ વચનસચૂક કોઈ રૂપ જોડ ત  ાં નથી. 

‘શનૂ્ય રૂપ’નો ખ્ય લ ભ ષ ની િમતોલ વ્યવસ્થ ન  ખ્ય લમ ાંથી વવકિેલ ાં 

અથથઘટન છે એટલેકે ‘એક ઠેક ણે હોય તો બીજે ઠેક ણ ેહોય જ’ – એવ  

િ મ ન્ય ખ્ય લમ ાંથી વવકસ્્ ાં છે. જેમકે, પ સ્તકો, છોકર , ક ચ -મ ાં જેમ 

પ સ્તકો અને છોકર મ ાં અન િમે -ઓ અને -આ પ્રત્યય િ ર  બહ વચન 

દશ થવ ય છે. તે જ રીતે ક ચમ ાં પણ બહ વચનનો વનદેશ કરન ર રૂપ શનૂ્ય 

રૂપ છે તેમ કહવે ય. કોઈ ચોક્કિ અથથ સચૂવ તો હોય પરાંત   રૂપનો 

અભ વ હોય તો ત્ય ાં શનૂ્ય રૂપની ક્પન  કરવ મ ાં આવ ેછે. 

5. બદલી ર્તા ંરૂપોઃ 

કેટલીક રચન ઓમ ાં ક્ષલિંગ-વચન કે અન્ય કોઈ વ્ય કરણી બ બતોમ ાં 

પક્રરવતથન આવત ાં કેટિ ાંક રૂપને બદલે અન્ય રૂપ પ્રયોજાય છે. આવ ાં 

રૂપોને બદલી થત ાં રૂપો કહ ે છે. જેમકે, -ઈક પ્રત્યય લ ગત ાં િમ જન ાં 

િ મ જજક કે પ્રમ ણન ાં પ્ર મ ક્ષણક થ ય છે. અહીં બદલ ત ાં રૂપ જોઈ શક ય 

છે. 
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6. તટૂક રૂપોઃ 

જે રૂપો અંતાઃપ્રત્યય વિવ ય ભ ષ મ ાં પ્રયોજાઈ શકત  નથી. એટલે પ્રત્યય 

વવન ન  િ મગ્રી રૂપો તપ િત ાં જે મળૂ રૂપ મળે તે તટૂક હોવ થી તેન ે

તટૂક રૂપ કહ ેછે. જેમકે, ક-ત-બ. આ રૂપ િીધ ાં પ્રયોજાત ાં નથી. પરાંત   ક-

ઈ-ત-આ-બ – ક્રકત બ કે મ-ક-ત-ઉ-બ – મક્ત  બ જેવ  પવૂથ, પર કે 

અંતાઃપ્રત્યય ઉમેર ય  પછી જે આ રૂપ ભ ષ મ ાં પ્રયોજાય છે. તેથી તેમન ે

તટૂક રૂપ કહી શક ય. 

2.4 કાયથને આધાિે રૂપના પ્રકાિઃ 

શબ્દન  ઘટક તરીકે રૂપોની રચન  તપ િીએ ત્ય રે મ ક્ત રૂપો અને વનબદ્ 

રૂપોની ચોક્કિ રચન  આપણે જોઈ શકીએ છીએ. વનબદ્ રૂપોન  પ્રક રમ ાં 

‘જોડ ન ર ાં રૂપો’ વવશે જો્ ાં હત  ાં. અહીં એ પ્રક રો વવશે વવગતે જોઈએ. 

 મ ક્ત રૂપ િ થે રચન મ ાં પ્રવેશત  વનબદ્ રૂપો પ્રમ ખપણે બ ેપ્રક રન ાં ક યથ 

કરે છે. (1) મ ક્ત રૂપન  અથથમ ાં કોશગત અથથમ ાં વધ રો કરન ર વનબદ્ રૂપો. અને 

(2) એક શબ્દનો બીજા શબ્દ િ થેનો િાંબાંધ અક્ષભવ્યક્ત કરન ર વનબદ્ રૂપો. આ 

ક યથને આધ રે જ આ રૂપોને ‘અંગિ ધક’ અને ‘પદિ ધક’ પ્રત્યય કહવે મ ાં આવે 

છે. આ રૂપો વવશે પછીન  એકમમ ાં વવગતે અભ્ય િ કરીશ ાં. તેથી અહીં આ બ ે

પ્રત્યયો વવશે ટૂાંકમ ાં જોઈએ. 

2.4.1 અંગસાધક પ્રત્યયઃ 

િ મગ્રી રૂપને ‘અંગ’ તરીકે પણ ઓળખવ મ ાં આવ ેછે. જ્ય રે કોઈ અંગન ે

કોઈ ક યથરૂપ, કોશગત અથથ ધર વત ાં રૂપ જોડ ય અને નવ ાં અંગ િધ ય ત્ય રે તે 

ક યથરૂપોને ‘અંગિ ધક’ રૂપ તરીકે ઓળખવ મ ાં આવ ેછે.  

આ ક યથરૂપ જોડ વ થી મળૂ અંગનો ક ાં તો અથથ બદલ ય, અથથ ઉમેર ય છે 

અથવ  વ્ય કરણી ક યથ બદલ ય છે. ક્ય રેક અથથ કે વ્ય કરણી ક યથ ન બદલત ાં 

મ ત્ર અથથચ્છ ય  જ બદલ ય છે. અથવ  અંગનો વવસ્ત ર થ ય છે. જેમકે, ‘ક ટેવ’ 

અંગમ ાં જોડ યેલ ાં ક યથરૂપ ‘ક -’ મળૂ અંગ ‘ટેવ’ મ ાં ‘ખર બ’નો અથથ ઉમેરે છે. 

‘જ ાંગલી’મ ાં ‘જ ાંગલ’ મળૂ અંગને જોડ યેલ  ક યથરૂપ ‘-ઈ’ ન  ક રણે મળૂ અંગ 

િાંજ્ઞ ને બદલે વવશેષણ તરીકે પ્રયોજાય છે. અથવ  ‘પ ાંદડી’મ ાં લ ગેલો ‘-ડી’ 

ક યથરૂપ તેમ ાં ‘ન ની, ન જ ક’ની અથથચ્છ ય  ઉમેરે છે અને અંગનો વવસ્ત ર િ ધે છે. 
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અંગિ ધક ક યથરૂપ િ મગ્રીરૂપો – અંગની પવૂે, પછી અને મધ્યમ ાં જોડ ઈ 

શકે છે. અંગની પવૂ ેજોડ ત ાં અંગિ ધક ક યથરૂપોને પવૂથગ અથવ  પવૂથપ્રત્યય કહ ે

છે. અંગની અંતે કે પ છળ જોડ ત ાં ક યથરૂપોને પરપ્રત્યય કહ ે છે. અન ે અંગની 

મધ્યમ ાં આવત ાં ક યથરૂપોને અંતાઃપ્રત્યય કહ ેછે. જેમકે ‘ક ટેવ’મ ાં ‘ક -’ પ્રત્યય ‘ટેવ’ 

અંગની પવૂે આવ્યો હોવ થી તે ‘પવૂથગ’ અથવ  ‘પવૂથ’પ્રત્યય કહવે ય. ‘જ ાંગલી’ 

મ ાંનો ‘-ઈ’ પ્રત્યય ‘જ ાંગલ’ અંગ પછી આવતો હોવ થી તેને ‘પર’પ્રત્યય કહવે ય. 

તો ‘ક-ત-લ’ પરથી િધ ત ાં અંગ ‘ક વતલ’મ ાં ‘-આ-’ અને ‘-ઈ-’ એવ  બ ે

અંતાઃપ્રત્યય જોડ ય છે. 

અંગ િ થે એકથી વધ  અંગિ ધક રૂપો જોડ ઈ શકત  હોય છે. જેમકે, 

‘અવવશ્વિનીયત ’. આ શબ્દમ ાં લ ગેલ ાં રૂપો તપ િીએ તો ‘અ + (વવ+શ્વિ) 

વવશ્વ િ + અનીય + ત ’. અહીં તત્િમ શબ્દ ‘વવશ્વ િ’ ને ‘અ-‘ પવૂથપ્રત્યય તથ  ‘-

અનીય’ અને ‘-ત ’ પરપ્રત્યય લ ગ્ય  છે. આ ઉદ હરણથી એ પણ ખ્ય લ આવશ ે

કે અંગને પર અને પવૂથ પ્રત્યય બન્ને એક િ થે પણ લ ગી શકે છે. એટલેકે 

અંગિ ધક પ્રત્યય િ ર  િધ ત  ાં અંગ ‘ખ ્ લી રચન ’ હોય છે. તેને અન્ય વનબદ્ રૂપ 

જોડ ઈ શકે છે. 

અંગિ ધક પ્રત્યયો એક પ્રક રન  અંગ પરથી બીજા પ્રક રન ાં અથવ  એ જ 

પ્રક રન ાં, અલગ અથથ દશ થવત  ાં અંગ બન વે છે. જેમકે, ‘ર ત  ાં’ વવશેષણ પરથી 

‘રત શ’ ભ વવ ચક િાંજ્ઞ  બને. ‘વણજોઈત ાં’ મ ાં ‘વણ-’ ઉમેર ત ાં વવરોધી અથથ 

આપન ર અંગ બને. 

તમે જો્ ાં કે અંગિ ધક પ્રત્યય િ ર  એક જ અંગ પરથી અનેક અંગ િ ધી 

શક ય છે. આ પ્રત્યયોને ક રણે ભ ષ ની ફળદ્ર  પત  વધે છે. 

અંગિ ધક વનબદ્ રૂપો પણ અનેક છે. ગ જર તી ભ ષ મ ાં ગ જર તી તદ્ભવ 

રૂપો ઉપર ાંત િાંસ્કૃત તત્િમ અને ફ રિી ભ ષ ન  અંગિ ધક પ્રત્યયો પ્રયોજાય છે. 

2.4.2 પદસાધક પ્રત્યયઃ 

િ મગ્રી રૂપો મ ત્ર શબ્દો હોય છે. તેથી વ ક્યમ ાં તે િીધ  પ્રયોજાઈ શકત  

નથી. વ ક્યમ ાં પ્રયોજાવ  મ ટે તેનો કોઈ વ્ય કરણી મોભો હોવો જોઈએ; કત થ, કમથ 

આક્રદ કોઈ ક રકત્વ હોવ ાં જોઈએ. જ્ય રે કોઈ શબ્દ વ્ય કરણી મોભો ધર વે, 

ક રકત્વ ધર વે ત્ય રે તેને ‘પદ’ તરીકે ઓળખવ મ ાં આવે છે. જ્ય રે કોઈ શબ્દને – 
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અંગને કોઈ ક યથરૂપ જોડ ય અન ેપદ િધ ય ત્ય રે ત ે ક યથરૂપો ‘પદિ ધક’ રૂપો 

તરીકે ઓળખવ મ ાં આવ ેછે.  

આ ક યથરૂપ જોડ વ થી અંગ – શબ્દન ે વ્ય કરણી મોભો મળે છે. એક જ 

અંગને જ દ  જ દ  ક યથરૂપ લ ગવ થી તેન  જ દ  જ દ  વ્ય કરણી મોભ નો વનદેશ 

થ ય છે. જેમકે,  

બાએ િહ ને આશીવ થદ આપ્ય . (-એ િ ર  કત થનો વનદેશ) 

મ મ એ બાને કહ્ ાં (-ને િ ર  કમથનો વનદેશ) 

બાની િ ડી સ ાંદર હતી. (-ની િ ર  વવશેષણનો વનદેશ) 

બામા ંવ્યવહ ર ક શળત  ખબૂ. (-મ ાં િ ર  સ્થ નનો વનદેશ) 

પદિ ધક રૂપો મય થક્રદત હોય છે. અને તેમન ાં ક યથ વનવિત હોય છે. તેઓ 

િ મગ્રી રૂપોને વ્ય કરણન  મ ળખ મ ાં રજૂ કરે છે. આ રૂપો જોડ ત ાં િ મગ્રી રૂપને 

ક રકત્વ મળત ાં હોવ થી િ મગ્રી રૂપ પદ રૂપે વ ક્યમ ાં પ્રવેશવ  યોગ્ય બને છે. 

તેથી તઓે પદિ ધક પ્રત્યયો તરીકે ઓળખ ય છે. તમેને વવભસ્ક્તપ્રત્યયો તરીકે 

પણ ઓળખવ મ ાં આવ ેછે. 

િ મગ્રીરૂપ–અંગ પછી જ પદિ ધક ક યથરૂપો આવી શકે છે. િ મ ન્ય રીતે 

અંગ િ થે એકથી વધ  પદિ ધક રૂપો જોડ ઈ શકત  નથી. મ ત્ર ‘-થી’ પ્રત્યય જ 

અવધકરણવ ચક ‘-એ’ , ‘-મ ાં’ પ્રત્યય પછી ‘-એથી’, ‘-મ ાંથી’ આવી શકે છે. પરાંત  , 

અન્ય કોઈ અંગિ ધક પ્રત્યય તો ન જ જોડ ઈ શકે. એટલેકે એમ કહી શક ય કે 

િ મ ન્ય રીતે એક પદિ ધક પ્રત્યય લ ગે ત્ય ર બ દ િ મગ્રીરૂપને અન્ય કોઈ 

પ્રત્યય જોડ ઈ શકે નહીં. એ દૃષ્ટટએ પદિ ધક પ્રત્યય િ ર  થતી રચન ને ‘બાંધ 

રચન ’ કહી શક ય. 

પદિ ધક રૂપોન ાં ક યથ ભ ષ ને મ ળખ બદ્ રીતે રજૂ કરવ ન ાં છે. પદિ ધક 

પ્રત્યયો બ ેપ્રક રન  હોય છે: ન વમક અને આખ્ય વતક. ‘ન વમક’ પ્રત્યયો ‘ન મ’ને 

વિદ્ કરે છે અન ે‘આખ્ય વતક’ પ્રત્યયો ‘આખ્ય ત’ને વિદ્ કરે. ન વમક પ્રત્યય િાંજ્ઞ  

કે વવશેષણને લ ગે. અને ક્ષલિંગ, વચન, વવભસ્ક્તન  અથોને વ્યક્ત કરે. આખ્ય વતક 

પ્રત્યય ધ ત  ને લ ગ ેઅને ક ળ, અથથ, અવસ્થ ન  અથોને વ્યક્ત કરે.  

પદિ ધક પ્રત્યયોમ ાં પદિાંવ દને વ્યક્ત કરન ર  ક્ષલિંગ-વચન કે પ ર ષ-

વચનન  પ્રત્યયો પણ મળે છે. ન વમક પદિાંવ દન  પ્રત્યયો વવશેષણને પણ લ ગ ે
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છે. અને આખ્ય વતક પદિાંવ દન  પ્રત્યયો ધ ત  ને િૌથી છે્લ ેલ ગે છે. અંગ અન ે

પ્રત્યોની રચન  નીચ ેપ્રમ ણ ેથ ય છે. 

અવવવેકીપણ થી → અ + વવવેક + -ઇ + -પણ ાં + આ + થી  

‘મ ક્ત રૂપો’ એ પ ક્રરભ વષક િાંજ્ઞ  અને ‘કોશગત રૂપ’ એ િાંજ્ઞ  િાંપણૂથ નથી. 

દરેક ભ ષ મ ાં એન  અપવ દો છે. અન્યથ  આ િાંજ્ઞ ઓ ઘણી ઉપયોગી છે. 

રૂપઘટકન  વવભ વને ક રણે ભ ષ ઓની ત  લન  કરવ ન ાં િહલે ાં હોય છે.  

2.5 સાિાશંઃ 

આ એકમમ ાં તમે વપર શ, અથથ અને ક યથને આધ રે વગીકરણ પ મત  

રૂપન  પ્રક ર વવશે મ ક્રહતી મેળવી છે. 

કોઈ બ બતન ેઅનેક વ ર, અનેક પક્રરસ્સ્થવતમ ાં વવવવધ સ્વરૂપે અન ભવ્ય  

પછી તે અન ભવોને આધ રે ત રવેલ િવથિ ધ રણ લિણોનો ખ્ય લ ક્ષચત્તમ ાં સ્સ્થર 

થ ય તેને ‘વવભ વ’ કહ ે છે. અને જે ધ્વવનશ્રેણીમ ાં આ વવભ વ વ્યક્ત થ ય, તેન ે

‘રૂપ’ કહવે ય છે. બોલ તી - િાંભળ તી ધ્વવનશ્રેણી એટલે ‘રૂપ’ અને એ રૂપ િ ર  

ક્ષચત્તમ ાં જાગતૃ થતો વવભ વ તે ‘રૂપઘટક’. 

‘અથથ’ને અક્ષભવ્યક્ત કરન ર ઘટક તે ‘રૂપ’ છે. રૂપ િ ર  કોશગત તથ  

વ્ય કરણી અથથ વ્યક્ત થ ય છે.  જે ભ ષ ઘટકો અથવ  રૂપો ‘પદ થથ’ અથવ  

‘પક્રરસ્સ્થવત'ન  ખ્ય લો િ થે જોડ યેલ  છે, તેને ‘િ મગ્રીરૂપ’ કહ ે છે. તેમને 

‘કોશગત’ અથથ આપન ર રૂપ તરીકે પણ ઓળખવ મ ાં આવે છે. િ મગ્રીરૂપો 

‘પદ થથ’ અથવ  ‘ઘટન ’ને કે તેમન  ગ ણધમો આક્રદને વ્યક્ત કરે છે. જે ભ ષ ઘટક 

િ મગ્રી રૂપને એકબીજા િ થે જોડીને વ ક્યમ ાં પ્રવેશવ  યોગ્ય – પદ – 

બન વવ ન ાં ક યથ કરે છે, તેમને ‘ક યથરૂપ’ કહ ે છે. િ મગ્રી રૂપોને વ્ય કરણન  

વનયમો અન િ ર એકબીજા િ થે જોડવ મ ાં આવત ાં હોય છે. તેથી ક યથરૂપો 

વ્ય કરણી અથથ ઉમેરે છે, તમે કહી શક ય. અને તેથી તેમને ‘વ્ય કરણી રૂપ’ પણ 

કહ ે છે. આવ  રૂપો ક રકત્વ, ક ળ આક્રદ વ્ય કરણી અથો ઉમેરવ ન ાં ક યથ કરત ાં 

હોવ થી તેમને ક યથરૂપ અથવ  વ્ય કરણી અથથ આપન ર રૂપ કહવે ય છે. 
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પ્રત્યય, ન મયોગીઓ, િાંયોજકો, વનપ ત, ભ રસચૂકો, પદ થોની ભવૂમક  – 

ક રકો, ક્ષલિંગ, વચન, ક ળ, અથથ, અવસ્થ  વગેરે રૂપો વ્ય કરણી અથથ સચૂવન ર  

હોય છે.  

વપર શને આધ રે તેમને મ ખ્ય બે પ્રક રમ ાં વહેંચી શક ય. (1) મ ક્ત રૂપ 

(2) વનબદ્ રૂપો. જે રૂપ અન્ય રૂપ િ થ ેજોડ ય  વવન  વ ક્યમ ાં પ્રયોજી શક ય છે, 

જેને રચન  મ ટે અન્ય રૂપની આવશ્યકત  નથી, તેને મ ક્ત રૂપ કહ ે છે. જે રૂપ 

અન્ય રૂપ િ થે જોડ ઈને જ ભ ષ મ ાં પ્રયોજી શક ય છે, તેને વનબદ્ રૂપ કહ ે છે. 

સ્વરૂપને આધ રે વનબદ્ રૂપોને વવવવધ વગથમ ાં વહેંચી શક ય છે. જે મ ખ્યત્વે છ 

વગથમ ાં વહેંચ ય છે. (1) જોડન ર ાં રૂપો (2) બ દ થત ાં રૂપો (3) ખ લી રૂપો (4) 

શનૂ્ય રૂપો (5) બદલી થત ાં રૂપો (6) તટૂક રૂપો. 

મ ક્ત રૂપ િ થે રચન મ ાં પ્રવેશત  વનબદ્ રૂપો પ્રમ ખપણે બ ેપ્રક રન ાં ક યથ 

કરે છે. (1) મ ક્ત રૂપન  અથથમ ાં કોશગત અથથમ ાં વધ રો કરન ર વનબદ્ રૂપો. અને 

(2) એક શબ્દનો બીજા શબ્દ િ થેનો િાંબાંધ અક્ષભવ્યક્ત કરન ર વનબદ્ રૂપો. આ 

ક યથને આધ રે જ આ રૂપોને ‘અંગિ ધક’ અને ‘પદિ ધક’ પ્રત્યય કહવે મ ાં આવે 

છે.  

આ િ મગ્રી રૂપને ‘અંગ’ તરીકે પણ ઓળખવ મ ાં આવે છે. જ્ય રે કોઈ 

અંગને કોઈ ક યથરૂપ, કોશગત અથથ ધર વત ાં રૂપ જોડ ય અને નવ ાં અંગ િધ ય 

ત્ય રે તે ક યથરૂપોને ‘અંગિ ધક’ રૂપ તરીકે ઓળખવ મ ાં આવ ે છે. અંગિ ધક 

પ્રત્યય ખ ્ લી રચન  હોવ થી એક જ અંગ પરથી અનેક અંગ િ ધી શક ય છે. આ 

પ્રત્યયોને ક રણે ભ ષ ની ફળદ્ર  પત  વધે છે.  

જ્ય રે કોઈ શબ્દને – અંગને કોઈ ક યથરૂપ જોડ ય અને પદ િધ ય ત્ય રે 

તે ક યથરૂપો ‘પદિ ધક’ રૂપો તરીકે ઓળખવ મ ાં આવે છે. અંગને જ દ  જ દ  

ક યથરૂપ લ ગવ થી તેન  જ દ  જ દ  વ્ય કરણી મોભ નો વનદેશ થ ય છે. પદિ ધક 

રૂપો મય થક્રદત હોય છે. અને તેમન ાં ક યથ વનવિત હોય છે. તેમન ાં ક યથ ભ ષ ને 

મ ળખ બદ્ રીતે રજૂ કરવ ન ાં છે. પદિ ધક પ્રત્યયો બ ેપ્રક રન  હોય છે: ન વમક 

અને આખ્ય વતક. ‘ન વમક’ પ્રત્યયો ‘ન મ’ને વિદ્ કરે છે અને ‘આખ્ય વતક’ પ્રત્યયો 

‘આખ્ય ત’ને વિદ્ કરે.. 
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2.6 તમાિી પ્રગનત ચકાસોઃ 

પ્રશ્નાઃ 

1. રૂપની વવભ વન  સ્પટટ કરી તેન  અથથને આધ રે થત  પ્રક ર 

િમજાવો. 

2. મ ક્ત અને વનબદ્ રૂપ એટલે શ ાં તે િમજાવી વનબદ્ રૂપન  

િોદ હરણ પ્રક ર જણ વો. 

3. ક યથને આધ રે રૂપન  પ્રક રની િોદ હરણ ચચ થ કરો. 

ટૂાંકનોંધ લખોાઃ 

1. કોશગત અથથ અને વ્ય કરણી અથથ 

2. મ ક્ત રૂપ અને વનબદ્ રૂપ 

3. વનબદ્ રૂપન  પ્રક રો 

4. અંગિ ધક રૂપો 

5. પદિ ધક રૂપો. 
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એકમઃ 3 અંગસાધક પ્રત્યય અને પદસાધક પ્રત્યય 

રૂપરેખ ાઃ 

3.0 ઉદે્દશ 

3.1 પ્રસ્ત વન  

3.2 અંગિ ધક પ્રત્યય 

3.3 પદિ ધક પ્રત્યય 

3.4 અંગિ ધક અને પદિ ધક પ્રત્યય વચ્ચે ભેદ 

3.5 િ ર ાંશ 

3.6 તમ રી પ્રગવત ચક િો 

3.0 ઉદે્દશઃ 

આ એકમમ ાં તમ ે– 

➢ વવવવધ અંગિ ધક પ્રત્યય વવશે મ ક્રહતી મેળવશો. 

➢ પદિ ધક પ્રત્યય વવશે મ ક્રહતી મેળવશો. 

➢ અંગિ ધક પ્રત્યય અને પદિ ધક પ્રત્યય વચ્ચેનો તફ વત િમજશો. 

3.1 પ્રસ્તાવનાઃ 

તમે રૂપ – રૂપઘટક અને ઉપરૂપનો પક્રરચય મેળવ્ય  બ દ રૂપન  પ્રક રો 

વવશે મ ક્રહતી મેળવી. તમે જો્ ાં કે રૂપ િ ર  કોશગત અથથ અને વ્ય કરણી અથથ 

વ્યક્ત થ ય છે. કેટલ ક રૂપો ભ ષ વપર શમ ાં િીધ  પ્રયોજી શક ય છે, તેમને મ ક્ત 

રૂપ કહ ે છે. તો કેટલ ક રૂપો અન્ય રૂપ િ થે જોડ ઈને જ પ્રવેશી શકે છે. તેન ે

વનબદ્ રૂપ કહ ેછે. 

વનબદ્ રૂપોન  વવવવધ પ્રક રો વવશે પણ તમ ેમ ક્રહતી મેળવી. તમ ેજાણો 

છો કે વનબદ્ રૂપન ાં 1) જોડ ન ર ાં રૂપો 2) બ દ થત ાં રૂપો 3) ખ લી રૂપો 4) શનૂ્ય 

રૂપો 5) બદલ ત ાં રૂપો અને 6) તટૂક રૂપો – એમ છ પ્રક ર પ ડી શક ય છે. 

 મ ક્ત રૂપ િ થે રચન મ ાં પ્રવેશત  જોડ ન ર ાં વનબદ્ રૂપો પ્રમ ખપણ ેબ ે

પ્રક રન ાં ક યથ કરે છે. (1) મ ક્ત રૂપન  અથથમ ાં કોશગત અથથમ ાં વધ રો કરવ ન ાં. 

અને (2) એક શબ્દનો બીજા શબ્દ િ થેનો િાંબાંધ અક્ષભવ્યક્ત કરવ ન ાં. ક યથને 
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આધ રે આ રૂપોને ‘અંગિ ધક’ અને ‘પદિ ધક’ પ્રત્યય તરીકે ઓળખવ મ ાં આવ ે

છે. આ રૂપો વવશ ેવવગતે અભ્ય િ કરીએ.  

3.2 અંગસાધક પ્રત્યયઃ 

તમે જાણો છો કે િ મગ્રી રૂપને ‘અંગ’ તરીકે પણ ઓળખવ મ ાં આવે છે. 

જ્ય રે કોઈ અંગને કોઈ કોશગત અથથ ધર વત ાં ક યથરૂપ જોડ ય અને નવ ાં અંગ 

િધ ય ત્ય રે તે ક યથરૂપોને ‘અંગિ ધક’ રૂપ તરીકે ઓળખવ મ ાં આવે છે.  

અંગસાધક પ્રત્યયનુ ંકાયથઃ 

અંગિ ધક પ્રત્યય જોડ વ થી મળૂ અંગમ ાં પક્રરવતથન આવી શકે છેાઃ 

મળૂ અંગનો અથથ બદલ ય છે. → કજોડ ાં, અણિમજ, અછત 

મળૂ અંગમ ાં અથથ ઉમેર ય છે  → િપતૂ, િકાંપ,  

મળૂ અંગન ાં વ્ય કરણી ક યથ બદલ ય છે. → ઊંડ  – ઉંડ ણ,  

ક્ય રેક અથથ કે વ્ય કરણી ક યથ ન બદલત ાં મ ત્ર અથથચ્છ ય  જ 

બદલ ય છે. અથવ  અંગનો વવસ્ત ર થ ય છે. → ગ મડ ાં, 

મોરલો,પ ાંદડી   

આપણે આ ક યોન ેિોદ હરણ િમજીએ. 

‘ક ટેવ’ અંગમ ાં જોડ યેલ ાં ક યથરૂપ ‘ક -’ મળૂ અંગ ‘ટેવ’ મ ાં ‘ખર બ’નો અથથ 

ઉમેરે છે. ‘જ ાંગલી’મ ાં ‘જ ાંગલ’ મળૂ અંગને જોડ યેલ  ક યથરૂપ ‘-ઈ’ ન  ક રણે મળૂ 

અંગ િાંજ્ઞ ન ેબદલે વવશેષણ તરીકે પ્રયોજાય છે. અથવ  ‘પ ાંદડી’ મ ાં લ ગેલો ‘-ડી’ 

ક યથરૂપ તેમ ાં મ ત્ર ન ની, ન જ કની અથથચ્છ ય  ઉમેરે છે અને અંગનો વવસ્ત ર 

િ ધે છે. 

અંગિ ધક પ્રત્યયો એક પ્રક રન  અંગ પરથી બીજા પ્રક રન ાં અથવ  એ જ 

પ્રક રન ાં, અલગ અથથ દશ થવત  ાં અંગ બન વે છે. જેમકે, ‘ર ત  ાં’ વવશેષણ પરથી 

‘રત શ’ ભ વવ ચક િાંજ્ઞ  બને. ‘વણજોઈત ાં’મ ાં ‘વણ-’ ઉમેર ત ાં એ જ પ્રક રનો, 

પણ વવરોધી અથથ આપન ર અંગ બને. 

શબ્દિચનામા ંઅંગસાધક પ્રત્યયઃ 

જ્ય રે અંગિ ધક પ્રત્યય શબ્દ – અંગની િ થે જોડ ય ત્ય રે અંગની પવૂે, 

પછી અને મધ્યમ ાં જોડ ઈ શકે છે. 1) અંગની પવૂે જોડ ત ાં અંગિ ધક ક યથરૂપોને 
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‘પવૂથગ’ અથવ  ‘પવૂથપ્રત્યય’ કહ ેછે. 2) અંગની અંત ેકે પ છળ જોડ ત ાં ક યથરૂપોને 

‘પરપ્રત્યય’ કહ ે છે. 3) અંગની મધ્યમ ાં આવત ાં ક યથરૂપોને ‘અંતાઃપ્રત્યય’ કહ ે છે. 

આપણે આ રચન ને િોદ હરણ િમજીએ. 

જેમકે ‘ક ટેવ’મ ાં ‘ક -’પ્રત્યય ‘ટેવ’ અંગેની પવૂે આવ્યો હોવ થી તે પવૂથગ 

અથવ  પવૂથપ્રત્યય કહવે ય. ‘જ ાંગલી’મ ાંનો ‘-ઈ’ પ્રત્યય ‘જ ાંગલ’ અંગ પછી આવતો 

હોવ થી તેને પરપ્રત્યય કહવે ય. તો ‘ક-ત-લ’ પરથી િધ ત ાં અંગ ‘ક વતલ’મ ાં ‘-

આ-‘ અન ે‘-ઈ-‘ એવ  બ ેઅંતાઃપ્રત્યય જોડ ય છે.  

અંગિ ધક પ્રત્યય િાંજ્ઞ , વવશેષણ કે ધ ત   િ થે જોડ ઈ શકે છે. િાંજ્ઞ  તથ  

વવશેષણ એ ન મપદની રચન મ ાં િમ વેશ પ મત  ઘટકો છે. તો ધ ત   એ 

આખ્ય તની રચન મ ાં િમ વેશ પ મતો ઘટક છે. રચન ને આધ રે જે પ્રત્યયો િાંજ્ઞ  

કે વવશેષણ િ થે જોડ ય છે, અથ થત ્ન મપદન  ઘટકો િ થે જોડ ય છે, તેને ન વમક 

અંગિ ધક પ્રત્યયો કહ ે છે. જે અંગિ ધક પ્રત્યયો ધ ત   િ થે જોડ ઈ શકે છે, 

અથ થત ્આખ્ય તન  ઘટકો િ થે જોડ ય છે, તેમને આખ્ય વતક અંગિ ધક પ્રત્યયો 

કહ ેછે.  

જેમકે, ‘ગ લ બ’ને ‘-ઈ’ પ્રત્યય લ ગત ાં ‘ગ લ બી’ અંગ િધ ્ ાં. તેમ ાં ‘-ઈ’ 

પ્રત્યય ‘ગ લ બ’ એવી િાંજ્ઞ ને લ ગીને નવ ાં અંગ િ ધે છે. મળૂ અંગ િાંજ્ઞ  હોવ થી 

તેને લ ગતો ‘-ઈ’ પ્રત્યય ન વમક પ્રત્યય છે. તો ‘ચણવ ાં’ ધ ત  ને ‘-તર’ પ્રત્યય 

લ ગત ાં ‘ચણતર’ િાંજ્ઞ વ ચી અંગ િધ ્ ાં. તેમ ાં ‘ચણવ ાં’ ધ ત  ને પ્રત્યય લ ગ્યો 

હોવ થી ‘-તર’ એ આખ્ય વતક અંગિ ધક પ્રત્યય છે. 

ખલુ્લી િચનાઃ 

અંગ િ થે એકથી વધ  અંગિ ધક રૂપો જોડ ઈ શકત  હોય છે. જેમકે, 

‘અવણથનીય’. આ શબ્દમ ાં લ ગેલ  રૂપો તપ િીએ તો ‘અ + વણથવવ ાં + અન + 

અનીય’ – અહીં તત્િમ ધ ત   ‘વણથવવ ાં’-ને ‘અ-’ પવૂથપ્રત્યય તથ  ‘-અન’, ‘-અનીય’ 

બે પરપ્રત્યયલ ગ્ય  છે. આ ઉદ હરણથી એ પણ ખ્ય લ આવ ેછે કે પર અને પવૂથ 

પ્રત્યય બને્ન એક િ થે પણ લ ગી શકે છે. એટલેકે અંગિ ધક પ્રત્યય િ ર  િધ ત  ાં 

અંગ ‘ખ ્ લી રચન ’ હોય છે. તેને અન્ય વનબદ્ રૂપ જોડ ઈ શકે છે. 

આ પ્રત્યયોને ક રણે ભ ષ ની ફળદ્ર  પત  વધે છે. એક જ અંગ પરથી અનેક 

અંગ િ ધી શક ય છે. જેમકે, લ ાંબ ાં → લાંબ ણ → લાંબ વવ ાં. (વવશેષણ → ન મ 

→ ધ ત  ) 
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મળૂ કોશગત અંગ છે લ ાંબ ાં, જે વવશેષણ છે. એને -આણ પ્રત્યય લ ગત ાં 

િાંજ્ઞ  બને છે. અન ે -આવ પ્રત્યય લ ગત ાં ધ ત   બને છે. અંગને કોઈ પ્રત્યય 

લ ગીને વળી પ છાં અંગ જ બન ે તો તેને અંગિ ધક પ્રત્યય કહ ે છે. ‘કાંપ’ રૂપ 

પરથી બનત  શબ્દો વવચ રો... કાંપન, કાંપ રી, કાંપવ ાં, પ્રકાંપ, કાંપ યમ ન... 

પ્રત્યયની ભાષાઃ 

 િ મ ન્ય રીતે કોઈ પણ ભ ષ મ ાં શબ્દઘડતરની પ્રક્રિય ન  

ભ ગરૂપે વવવવધ અંગિ ધક પ્રત્યયો હોય જ છે. ગ જર તી ભ ષ ની વવશેષત  એ છે 

કે તેમ ાં ત્રણ ભ ષ ન  અંગિ ધક પ્રત્યયો શબ્દઘડતરન ાં ક યથ કરે છે.  

 ગ જર તી ભ ષ  િાંસ્કૃતમ ાંથી ક ળ ાંતરે વવકિી છે. િ થોિ થ 

પક્રરવતથનન  તબક્ક  દરવમય ન ફરીથી િાંસ્કૃત રૂપો - શબ્દો સ્વીક ય થ છે. તેન ે

પક્રરણ મે ગ જર તી ભ ષ મ ાં િાંસ્કૃત તત્િમ પ્રત્યયો વવપ લ મ ત્ર મ ાં પ્રયોજાય છે. 

વળી, ગ જર તી િાંસ્કૃતમ ાંથી ઉદ્ભવી છે, તેથી ધ્વવનપક્રરવતથનને ક રણ ે ગ જર તી 

તદ્ભવ અંગિ ધક પ્રત્યયો પણ િક્રિય છે.  

 િ મ ન્ય રીતે બ ે ભ ષ ઓ વચ્ચ ે શબ્દભાંડોળન ાં આદ ન-પ્રદ ન 

થત ાં હોય છે. વ્ય કરણી ક યથ કરત ાં રૂપોન ાં આદ ન-પ્રદ ન થત ાં નથી. પરાંત   વવદેશી 

શ િનને ક રણે ગ જર તની એક િમયની શ િનભ ષ  બનેલી ફ રિી ભ ષ નો 

ગ જર તી પર એટલો પ્રભ વ પડયો કે તેન  અંગિ ધક પ્રત્યયો ગ જર તી શબ્દો 

િ થે પણ પ્રયોજાવ  લ ગ્ય . એટલેકે, ગ જર તી ભ ષ મ ાં ગ જર તી તદ્ભવ રૂપો 

ઉપર ાંત િાંસ્કૃત તત્િમ અને ફ રિી ભ ષ ન  અંગિ ધક પ્રત્યયો પ્રયોજાય છે. 

3.2.1 અંગસાધક પ્રત્યયના પ્રકાિઃ 

અંગિ ધક પ્રત્યયન  ક યથ, રચન  અન ે ભ ષ ન ે આધ રે અંગિ ધક 

પ્રત્યયન  વવવવધ પ્રક ર પડી શકેાઃ (1) િાંસ્કૃત તત્િમ પવૂથ પ્રત્યય (2) િાંસ્કૃત 

તત્િમ પર પ્રત્યયાઃ  (અ) ન વમક (બ) આખ્ય વતક (3) ગ જર તી પર પ્રત્યયાઃ (અ) 

ન વમક (બ) આખ્ય વતક (4) ગ જર તી તદ્ભવ અંગવવસ્ત રક પરપ્રત્યય (5) ફ રિી 

પવૂથ પ્રત્યય (6) ફ રિી પરપ્રત્યય 

આપણ ેઆ પ્રત્યયોને (1) પવૂથપ્રત્યય અન ે (2) પરપ્રત્યય -મ ાં વગીકૃત 

કરીને તેમન ાં ક યથને ઉદ હરણ િક્રહત એક નજરે જોઈએાઃ 



36 

3.2.1.1 પવૂથપ્રત્યયઃ 

જે પ્રત્યય અંગની પવૂ ેલ ગીને અંગન  અથથમ ાં ઉમેરો કરે છે, બદલ વ 

લ વે છે કે મળૂ અંગનો વ્ય કરણી મોભો બદલે છે, તેન ેપવૂથ પ્રત્યય કહ ેછે. જેમકે, 

‘વવજ્ઞ ન’ શબ્દમ ાં ‘વવ’ પ્રત્યય િ ર  ‘વવશેષ’નો અથથ ઉમેર ય છે. તો ‘વવિર્જન’મ ાં 

‘વવ’ િ ર  વવરોધી અથથ સચૂવ ય છે, એટલેકે અથથ બદલ ય છે. ગ જર તી ભ ષ મ ાં 

િાંસ્કૃત તત્િમ, ગ જર તી તદ્ભવ અને ફ રિી ભ ષ ન  પવૂથપ્રત્યયો છે. આપણે આ 

પ્રત્યયો જોઈએ. તને  અથો સ્વયાંસ્પટટ છે. 

(અ) તત્સમ પવૂથપ્રત્યય 

પ્રત્યય અર્થ ઉમેિાય / બદલાય ઉદાહિણ 

ક  
ખર બ, વવર દ્ થથ, અભ વ, 

અશક્ય થથ 
ક પ ત્ર, ક િ ાંસ્ક ર, ક છાંદ 

અન ’’     ’’ અન ચ ર, અનપૂમ 

અવ ’’     ’’ અવકૃપ , અવગણન  

અપ ’’     ’’ અપમ ન, અપક ર 

દ સ,્ દ ર, દ ાઃ ’’     ’’ દ ટકમથ, દ ર્જન, દ ાઃિ ધ્ય,  

વનસ,્ વનર્, 

વનાઃ 
’’     ’’ વનટફળ, વનર્જન, વનાઃશેષ 

વવ ’’     ’’ વવિર્જન, વવકેષ્ન્િત 

વવ વવશેષન  અથથમ ાં 
વવશેષ, વવજ્ઞ ન, વવનય, 

વવવ દ 

િમ ્ િહત્વ, િ થ ે િાંયોગ, િાંયમ 

પ્ર વવશેષન  અથથમ ાં પ્રત પ, પ્રકોપ, પ્રગ ઢ 

સ  િ ર ાં-ન  અથથમ ાં સ રક્ષિત, સ ક ળ, સ કૃત 
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(બ) ગજુિાતી પવૂથપ્રત્યય 

પ્રત્યય અર્થ ઉમેિાય / બદલાય ઉદાહિણ 

અ 
ખર બ, વવર દ્ થથ, અભ વ, 

અશક્ય થથ 

અકાંપ, અબઝૂ, અભ વ, 

અવવવેક 

અણ ’’     ’’ અણગમો, અણછ જત , અણઘડ 

ક ’’     ’’ કજાત, કપતૂ, કપ તર, કવેળ  

વણ ’’     ’’ વણજોઈત , વણમ ગ્્ ાં, વણથાંભી 

િ િહત્વ, િરિ, િજોડે, િચોટ, િખેદ,  

િ િ ર ાં િપતૂ, િવળે ,  

અ, 

અણ 
વવશેષ અણમોલ 

(ક) ફાિસી પવૂથપ્રત્યય: 

પ્રત્યય અર્થ ઉમેિાય / બદલાય ઉદાહિણ 

કમ 

નક ર, વવર દ્ થથ, અભ વ, 

ઓછ પણ  કમજોર, કમનિીબ 

ગેર ’’     ’’ ગેરફ યદો, ગેરક નનૂી 

બદ ’’     ’’    ખર બ બદન મ, બદઈર દો, બદનિીબ 

ક્ષબન ’’     ’’ ક્ષબનઆવડત, ક્ષબનજરૂરી 

બ ે ’’     ’’ બેજવ બદ ર, બેક ર, 

િર મ ખ્ય-નો અથથ  િરપાંચ, િરહદ, િરદ ર 

લ  અભ વ લ વ ક્રરિ, લ પરવ હ 

 

આમ, ગ જર તી ભ ષ મ ાં વવવવધ રૂપ પવૂથપ્રત્યય તરીકે જોડ ય છે. અન ે

મળૂ અંગન  અથથમ ાં વધ રો કરે છે અથવ  અથથ બદલે છે. 
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3.2.1.2 પિપ્રત્યયઃ 

પરપ્રત્યય એટલે અંગની પ છળ લ ગત  પ્રત્યય. પરપ્રત્યયો લ ગ્ય  બ દ 

મહદાંશે મળૂ અંગન  વ્ય કરણી મોભ મ ાં પક્રરવતથન આવ ેછે. ન મઅંગ પરથી ન મ, 

વવશેષણ કે ધ ત   અંગ િધ ય છે. વવશેષણ પરથી ન મ કે ધ ત   અંગ િધ ય છે. કે 

ધ ત   અંગ પરથી ન મ કે વવશેષણ અંગ િધ ય છે. ન મ અને વવશેષણ એટલેકે 

ન મપદમ ાં પ્રવેશી શકત  અંગોને જે પ્રત્યય લ ગી શકે છે, તેમને ન વમક 

અંગિ ધક પ્રત્યય કહવે ય છે. અને ધ ત   એટલેકે આખ્ય તમ ાં પ્રવેશી શકત  

અંગને લ ગત  ધ ત  ને આખ્ય વતક અંગિ ધક પ્રત્યય કહવે ય છે.  

અહીં તમે જોઈ શકશો કે કેટલ ક અંગમ ાં િીધો જ પ્રત્યય લ ગે છે, જેમકે 

‘નોકર’ ને ‘-ઈ’ પ્રત્યય લ ગત  ‘નોકરી’ અંગ િધ ય છે. ક્ય ાંક મળૂ અંગ વવક રી 

હોય તો તે અન િ ર પ્રત્યય લ ગે છે. જેમકે ‘મોટ ાં’ વવશેષણમ ાં ‘મોટ-’+’-ઉં’-ની 

રચન  છે. અથ થત,્ એમ ાં ‘મોટ-’ મળૂ અંગ છે. તેથી ‘-આઈ’ કે ‘-પણ’ પ્રત્યય 

‘મોટ-’-ને લ ગત ાં ‘મોટ ઈ’, ‘મોટપણ’ જેવ ાં અંગ િધ ય છે. તો ક્ય ાંક ‘આદેશ’ 

પણ થ ય છે. અથ થત અંગિ ધક પ્રત્યય લ ગત ાં મળૂ અંગમ ાં પણ પક્રરવતથન 

આવે છે જેમકે, વવશેષણિ ધક ‘-ઇક’ પ્રત્યય લ ગે ત્ય રે ‘મળૂ અંગનો પ્રથમ 

અિર દીઘથ થ ય’ છે. અથ થત, ‘અ > આ’, ‘ઇ-ઈ’ > ઐ, ‘ઉ-ઊ’ > ‘ઔ’ થ ય છે. 

જેમકે, ‘િમ જ’ ને ‘-ઇક’ પ્રત્યય લ ગત ાં મળૂ અંગન  પ્રથમ અિર ‘િ’નો ‘િ ’ 

થત ાં ‘િ મ જજક’ -એવ ાં નવ ાં અગાં િધ ય છે. નીચે પ્રત્યયો અને તેન ાં ઉદ હરણ 

જોત ાં આ વવગત વધ  સ્પટટ થશે. 

ગ જર તી ભ ષ મ ાં િાંસ્કૃત તત્િમ, ગ જર તી તદ્ભવ તથ  ફ રિી ભ ષ ન  

પરપ્રત્યય શબ્દઘડતરમ ાં િક્રિય ભવૂમક  ભજવે છે. તેથી આ પ્રત્યયોને (1) િાંસ્કૃત 

તત્િમ પર પ્રત્યયાઃ  (અ) ન વમક (બ) આખ્ય વતક (2) ગ જર તી પર પ્રત્યયાઃ (અ) 

ન વમક (બ) આખ્ય વતક (3) ફ રિી પરપ્રત્યય (4) ગ જર તી તદ્ભવ અંગવવસ્ત રક 

પરપ્રત્યય એમ, વવવવધ વગોમ ાં વહેંચી શક ય.  

આપણે (1) ન વમક િાંજ્ઞ િ ધક (2) ન વમક વવશેષણિ ધક (3) આખ્ય વતક 

િાંજ્ઞ િ ધક (4) આખ્ય વતક વવશેષણિ ધક (5) સ્વ વથિક કે અંગવવસ્ત રક પ્રત્યય – 

વગોમ ાં આ પ્રત્યયોન  ક યથ તથ  ઉદ હરણ જોઈએાઃ 
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નાનમક સજં્ઞાસાધક પિપ્રત્યયઃ 

આ પ્રત્યયો લ ગ્ય  બ દ િાંજ્ઞ  વગથન  અંગ પરથી અન્ય િાંજ્ઞ  વગથન ાં જ 

નવ ાં અંગ િધ ય. પરાંત   િાંજ્ઞ નો પ્રક ર બદલ ઈ જાય છે, અથવ  વવશેષણ પરથી 

િાંજ્ઞ  િધ ય. જેમકે, ‘ગ ર ’ વવશેષણને ‘-ત ’ પરપ્રત્યય લ ગત ાં િાંજ્ઞ  િધ ય છે. 

અથવ  ‘ભ ઈબાંધ’ િાંજ્ઞ ન ે ‘-ઈ’ પરપ્રત્યય લ ગત ાં ‘ભ ઈબાંધી’ ભ વવ ચક િાંજ્ઞ  

િધ ય છે. 

પ્રત્યય અર્થ / કાયથ  ઉદાહિણ 

અ, ય 
વવશેષણ પરથી ભ વવ ચક િાંજ્ઞ  

બન વે 
ગ ર  – ગૌરવ, ક શલ - કૌશલ 

અ, ય અપત્ય થથ (િાંત ન) વ ચક ર ઘવ, પ ાંડવ, પૌત્ર, મન ટય 

ત  વવશેષણમ ાંથી ભ વવ ચક ગ ર ત , નમ્રત , ઉચ્ચત  

ત્વ ’’     ’’ ગ ર ત્વ, મહત્ત્વ, િહત્વ 

ત્વ િાંજ્ઞ મ ાંથી ભ વવ ચક િાંજ્ઞ  િખી, મન ટયત્વ,  

આશ 
વવશેષણ પરથી ભ વવ ચક િાંજ્ઞ  

બન વે 
ભીન શ, નવર શ, ક મ શ, ખટ શ 

આણ ’’     ’’ 
લાંબ ણ, ધીંગ ણ ાં, પોલ ણ, 

ઊંચ ણ, ટૂાંક ણ 

આઈ ’’     ’’ 
મોટ ઈ, ભલ ઈ, લાંબ ઈ, 

ચોકિ ઈ, પહોળ ઈ 

ઈ િાંજ્ઞ મ ાંથી ભ વવ ચક િાંજ્ઞ  ખેતી, નોકરી, ભ ઈબાંધી,  

ઈ વવશેષણમ ાંથી ભ વવ ચક િાંજ્ઞ  નેકી, ખબૂી, ખ શી, હોંવશય રી,  

ગી ’’     ’’ 
બાંદગી, ત જગી, રવ નગી, 

મ ાંદગી, િ દગી  

ગીરી ’’     ’’ 
ઉડ ઉગીરી, દ દ ગીરી, નેત ગીરી, 

ય દગીરી 
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નાનમક નવશેષણસાધક પિપ્રત્યયઃ 

જ્ય રે ન મ કે વવશેષણન ેપરપ્રત્યય લ ગીને અન્ય વવશેષણ િધ ય ત્ય રે 

તે પરપ્રત્યયને ન વમક વવશેષણિ ધક પ્રત્યય કહ ે છે. જેમકે ‘વશવ’ િાંજ્ઞ ન ે

િાંબાંધવ ચક પરપ્રત્યય ‘-અ’ લ ગત ાં ‘શૈવ’ વવશેષણ િધ ય છે. અથવ  ‘પ્રથમ’ 

વવશેષણને ‘-ઇક’ પરપ્રત્યય લ ગત ાં ‘પ્ર થવમક’ વવશેષણ િધ ય છે. 

પ્રત્યય અર્થ / કાયથ ઉદાહિણ 

અ જ્ઞ તવૃ ચક વવશેષણ વૈય કરણ 

અ, ય િાંબાંધવ ચક વવશેષણ શૈવ, વૈટણવ, પ વથિવ, ગ્ર મ્ય 

ઈ િાંજ્ઞ  પરથી વવશષેણ બન વે કેિરી, ઝડપી, વસ્ત રી, જ ાંગલી 

ઈ સ્વ વમત્વવ ચક વવશેષણ બન વ ે જ્ઞ ની, ઋણી, પાંથી  

ઈક સ્વ વમત્વવ ચક વવશેષણ બન વ ે ધ વમિક, પવથક, રવિક, 

ઈક કત ૃથવ ચક વવશેષણ બન વે નૈય વયક, વૈજ્ઞ વનક 

ઈક િ મ ન્ય િાંબાંધવ ચક વવશષેણ શ રીક્રરક, વ વષિક, િ ક્રહજત્યક,  

ઈક વવશેષણ પરથી વવશેષણ બન વે પ્ર થવમક 

ઈય ’’     ’’ દ્વિતીય, તતૃીય 

ઈય િાંબાંધવ ચક વવશેષણ ભ રતીય, ર ટરીય,   

વવન,્ 
વી 

િાંજ્ઞ  પરથી ભ વવ ચક વવશેષણ મ ય વી, તેજસ્વી, મનસ્વી 

આળ સ્વ વમત્વવ ચક વવશેષણ બન વ ે દય ળ, કૃપ ળ, છોગ ળો, રૂપ ળ 

ગર 
કત ૃથત્વવ ચક – સ્વ વમત્વવ ચક 
વવશેષણ 

જાદ ગર, ચડૂગર, ક રીગર,  

ખોર ’’     ’’ દગ ખોર, નશ ખોર, ચગૂલખોર 

બ જ ’’     ’’ 
નખરેબ જ, કિરતબ જ, 
ચ લબ જ 

દ ર સ્વ વમત્વવ ચક વવશેષણ  
િમજદ ર, પગ રદ ર, ન દ ર, 
પૈિ દ ર 
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(3) આખ્યાનતક સજં્ઞાસાધક પિપ્રત્યયઃ 

જ્ય રે ધ ત  ને કોઈ પરપ્રત્યય લ ગે અને નવ ાં અંગ િધ ય ત્ય રે તેને 

આખ્ય વતક પરપ્રત્યય કહ ે છે. આવ  પ્રત્યયો પૈકી કેટલ ક પ્રત્યયો િ ર  િધ ત  ાં 

અંગ િાંજ્ઞ  હોય છે. જેમકે, ‘વવચ રવ ાં’ ધ ત  ને ‘-અણ ’ પ્રત્યય લ ગત ાં સ્ત્રીક્ષલિંગી 

િાંજ્ઞ અંગ ‘વવચ રણ ’ િધ ય છે. તેથી ‘-અણ ’ આખ્ય વતક િાંજ્ઞ િ ધક પ્રત્યય છે. 

આમ ાં ઘણ  પ્રત્યય અન ેતેન  પરથી િધ યેલ  અંગ તત્િમ છે. જેમકે 

‘ને+અન’ = ‘નયન’, ‘મ ૃ +અન’ = ‘મરણ’ વગેરે. આ પ્રત્યય અને તેન ાં ક યો 

નીચે મ જબ જોઈ શક ય.  

પ્રત્યય અર્થ ઉદાહિણ 

અન – અન   

અણ- અણ  

ક્રિય વ ચક – ભ વવ ચક 

િાંજ્ઞ  બન વ ે
વ ચન, મરણ, , વવચ રણ , 

’’     ’’ િ ધનવ ચક િાંજ્ઞ  બન વ ે નયન, ચરણ 

’’     ’’ કત ૃથવ ચક િાંજ્ઞ  બન વે રમણ, નાંદન, મોહન 

અક ’’     ’’ લેખક, વ ચક, ચ લક,  

’’    ’’ ક્રિય  પરથી િાંજ્ઞ  બન વ ે બેઠક, આવક, જાવક, 

આઈ ક્રિય વ ચક િાંજ્ઞ  બન વ ે ચડ ઈ, ઠગ ઈ, મન ઈ 

’’     ’’ 
ક્રિય  પરથી મહનેત ણ -

વ ચક િાંજ્ઞ  
ઘડ ઈ, ભર ઈ, છપ ઈ 

આણ ક્રિય વ ચક િાંજ્ઞ  બન વ ે લખ ણ, , માંડ ણ, વચે ણ, ખેડ ણ 

આમણ 
ક્રિય  પરથી મહનેત ણ -

વ ચક િાંજ્ઞ  
ઘડ મણ, વીણ મણ, દળ મણ 

’’     ’’ ક્રિય  પરથી ભ વવ ચક િાંજ્ઞ  વશખ મણ, અકળ મણ, મથ મણ 

આવટ ’’     ’’ ફ વટ, બન વટ, િજાવટ 

તર ક્રિય  પરથી િાંજ્ઞ  બન વ ે ભણતર, ગણતર, ચણતર, નડતર,  
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(4) આખ્યાનતક નવશેષણસાધકઃ 

જે પ્રત્યય લ ગવ થી ધ ત   પરથી વવશેષણ િધ ત  ાં હોય તે પ્રત્યયને 

આખ્ય વતક પ્રત્યય કહ ેછે. જેમકે, ‘ટકવ ાં’ પરથી ‘ટક ઉ’ અંગ ઘડ ્ ાં છે. અહી ‘ટકવ ાં 

+ આઉ’ની રચન  છે. ‘આઉ’ પ્રત્યય લ ગવ થી ‘ટકવ ાં’ ધ ત  મ ાંથી વવશેષણ િધ ્ ાં 

છે. 

પ્રત્યય અર્થ ઉદાહિણ 

આઉ આખ્ય ત પરથી વવશષેણ શીખ ઉ, ચડ ઉ, ટક ઉ, કમ ઉ, ક મચલ ઉ 

ઉ કત ૃથવ ચક વવશેષણ રખડ , ભીખમાંગ , જાણભેદ  

 

(5) સ્વાનર્િક કે અંગનવસ્તાિક પ્રત્યયઃ 

ક્ય રેક એવ ાં બને કે અંગને કોઈ પ્રત્યય લ ગે, નવ ાં અંગ િધ ય; પરાંત   એ 

અંગનો ન તો અથથ બદલ ય કે ન તો વ્ય કરણી મોભો બદલ ય. મ ત્ર અંગન ાં કદ 

બદલ ય, અંગ વવસ્ત ર પ મે અને અથથચ્છ ય  બદલ ય, ત્ય રે આ પ્રત્યયન ે

‘સ્વ વથિક’ અથ થત ્ સ્વ+અથથ – પોત નો અથથ જાળવી ર ખન ર પ્રત્યય કે 

‘અંગવવસ્ત રક’ પ્રત્યય કહવે ય છે. જેમકે, ‘મોરલો’ શબ્દમ ાં ‘મોર’ મળૂ અંગન ે

‘લ+ઓ’ પ્રત્યય લ ગ્ય  છે, જેમ ાં ‘-ઓ’ પ્રત્યય પદિાંવ દનો છે, પણ ‘-લ-’ પ્રત્યય 

અંગવવસ્ત રક અથવ  સ્વ વથિક પ્રત્યય છે. ભ ષક તરીકે ‘મોર’ અને ‘મોરલો’ 

િ ાંભળત  તમને ‘મોરલો’ શબ્દ વધ  લ ક્ષલત્યિભર લ ગ ેછે. અથ થત ્‘મોર’ શબ્દનો 

અથથ કે વ્ય કરણી મોભો ન બદલ ત ાં મ ત્ર અંગનો વવસ્ત ર થયો છે તથ  

અથથચ્છ ય  બદલ ઈ છે. આવ  પ્રત્યયને સ્વ વથિક કે અંગવવસ્ત રક પ્રત્યય કહ ેછે. 

આવ  અન્ય કેટલ ક પ્રત્યય નીચે મ જબ જોઈ શક ય. 

પ્રત્યય ઉદાહિણ 

અ, ય બ ાંધવ (બાંધ ), િૈન્ય (િેન ), 

ક ઢોલક, દાંડીકો, છૂટક, ન નકો, થોડ ાંક, જર ક, બ ળક 

ડ પ ાંદડી, ગ મડ ાં, એકડો, મ ખડ ાં, િીમ ડો 

લ નણદલ, મોરલો, મઢલૂી,  

ઈય બળક્રદયો, વ ાંકક્રડ્ ાં, શેક્રઠયો, સ ક્ષખયો 
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આમ, અંગિ ધક પ્રત્યયો ભ ષ ની િમદૃ્વદ્ને વધ રન ર રૂપઘટક છે. આવ  

અનેક અંગિ ધક પ્રત્યયો િ ર  ભ ષ મ ાં શબ્દઘડતર થ ય છે. 

3.3 પદસાધક પ્રત્યયઃ 

િ મગ્રી રૂપો મ ત્ર શબ્દો હોય છે. તેથી વ ક્યમ ાં ત ેિીધ  પ્રયોજાઈ ન 

શકે. વ ક્યમ ાં પ્રયોજાવ  મ ટે તેનો કોઈ વ્ય કરણી મોભો હોવો જોઈએ, કત થ – કમથ 

આક્રદ કોઈ ક રકત્વ હોવ ાં જોઈએ. જ્ય રે કોઈ શબ્દ વ્ય કરણી મોભો ધર વે, 

ક રકત્વ ધર વે ત્ય રે તેને પદ તરીકે ઓળખવ મ ાં આવે છે. જ્ય રે કોઈ શબ્દન ે– 

અંગને કોઈ ક યથરૂપ જોડ ય અને પદ િધ ય ત્ય રે તે ક યથરૂપો પદિ ધક રૂપો 

તરીકે ઓળખવ મ ાં આવ ેછે.  

આ ક યથરૂપ જોડ વ થી અંગ – શબ્દન ે વ્ય કરણી મોભો મળે છે. એક જ 

અંગને જ દ  જ દ  ક યથરૂપ લ ગવ થી તેન  જ દ  જ દ  વ્ય કરણી મોભ નો વનદેશ 

થ ય છે. જેમકે,  

બાએ િહ ને આશીવ થદ આપ્ય . (-એ િ ર  કત થનો વનદેશ) 

મ મ એ બાને કહ્ ાં (-ને િ ર  કમથનો વનદેશ) 

બાની િ ડી સ ાંદર હતી. (-ની િ ર  વવશેષણનો વનદેશ) 

બામા ંવ્યવહ ર ક શળત  ખબૂ. (-મ ાં િ ર  સ્થ નનો વનદેશ) 

પદિ ધક રૂપો મય થક્રદત હોય છે. અને તેમન ાં ક યથ વનવિત હોય છે. તેઓ 

િ મગ્રી રૂપોને વ્ય કરણન  મ ળખ મ ાં રજૂ કરે છે. આ રૂપો જોડ ત ાં િ મગ્રી રૂપન ે

ક રકત્વ મળત ાં હોવ થી િ મગ્રી રૂપ પદ રૂપે વ ક્યમ ાં પ્રવેશવ  યોગ્ય બને છે. 

તેથી તઓે પદિ ધક પ્રત્યયો તરીકે ઓળખ ય છે. તમેને વવભસ્ક્તપ્રત્યયો તરીકે 

પણ ઓળખવ મ ાં આવ ેછે. 

િ મગ્રીરૂપ – અંગ પછી જ પદિ ધક ક યથરૂપો આવી શકે છે. િ મ ન્ય 

રીતે અંગ િ થે એકથી વધ  પદિ ધક રૂપો જોડ ઈ શકત  નથી. મ ત્ર -થી પ્રત્યય 

જ અવધકરણવ ચક -એ , -મ ાં પ્રત્યય પછી -એથી, -મ ાંથી આવી શકે છે. પરાંત  , 

અન્ય કોઈ અંગિ ધક પ્રત્યય તો ન જ જોડ ઈ શકે. એટલેકે એમ કહી શક ય કે 

િ મ ન્ય રીતે એક પદિ ધક પ્રત્યય લ ગે ત્ય ર બ દ િ મગ્રીરૂપને અન્ય કોઈ 

પ્રત્યય જોડ ઈ શકે નહીં. એ દૃષ્ટટએ પદિ ધક પ્રત્યય િ ર  થતી રચન ને બાંધ 

રચન  કહી શક ય. 
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પદિ ધક રૂપોન ાં ક યથ ભ ષ ને મ ળખ બદ્ રીતે રજૂ કરવ ન ાં છે. 

અંગિ ધક પ્રત્યય લ ગ્ય  બ દ પદિ ધક પ્રત્યય લ ગે. જેમકે  

આંખમ ાં રહલેી રત શની ક્ષચિંત  થતી હતી. 

અહીં ર ત  ાં વવશેષણ પરથી બનેલ ભ વવ ચક િાંજ્ઞ ને પદિ ધક -ન- 

પ્રત્યય લ ગ્યો છે. 

પદિ ધક પ્રત્યય શબ્દનો અંવતમ પ્રત્યય છે. એ પ્રત્યય લ ગ્ય  પછી 

અંગિ ધક પ્રત્યય ન લ ગી શકે.  

તમે જાણો છો કે ભ ષ ન  અનેક શબ્દો ભગે  મળીને પણ િીધો વ ક્ય થથ 

આપી શકત  નથી. તઓે પક્રરસ્સ્થવત િ થે કય  િાંબાંધ િ થે જોડ યેલ  છે, તેન ે

આધ રે તેન ાં ક રકત્વ નક્કી થ ય છે. (આ અંગે તમે ન મપદન  એકમમ ાં વવગતે 

અભ્ય િ કરશો. ) ક રકત્વ દશ થવન ર ઘટકો ત ેવવભસ્ક્ત પ્રત્યયો. તો ઘટન  િ થ ે

ક ળ, અવસ્થ  વગેરે જેવી બ બતોનો વનદેશ અન્ય ઘટકો િ ર  થ ય છે.  

અથ થત,્ પદિ ધક પ્રત્યયો બે પ્રક રન  હોય છે. ન વમક અને આખ્ય વતક. 

ન વમક પ્રત્યયો ન મન ેવિદ્ કરે છે અન ેઆખ્ય વતક પ્રત્યયો આખ્ય તન ેવિદ્ કરે. 

ન વમક પ્રત્યય િાંજ્ઞ  કે વવશેષણને લ ગે. અને ક્ષલગાં-વચન-વવભસ્ક્તન  અથોન ે

વ્યક્ત કરે. આખ્ય વતક પ્રત્યય ધ ત  ને લ ગે અને ક ળ- અથથ-અવસ્થ ન  અથોન ે

વ્યક્ત કરે. તો ક્ષલિંગ, વચન વગેરેનો અથથ આપન ર ઘટક ન મ કે ક્રિય  – બન્ન ે

િ થે જોડ ય છે. 

અહીં આપણે ન વમક પદિ ધક પ્રત્યયો, આખ્ય વતક પદિ ધક પરપ્રત્યયો 

અને બન્ને િ થ ેજોડ ન ર પદિાંવ દિ ધક પરપ્રત્યયો વવશે મ ક્રહતી મેળવીએ. 

પદસાધક પ્રત્યયોનુ ંકાયથઃ 

પદિ ધક પ્રત્યયો િાંજ્ઞ  કે ધ ત  ને વ ક્યમ ાં પ્રવશેવ  યોગ્ય ન મપદ કે 

ક્રિય પદ બન વે છે. જેમકે,  

દ દ , સ થ ર, ખી્લ  આપ 

આ શબ્દો છે, તેમન  અથો પણ છે. પરાંત   આ શબ્દો િ ર  વ ક્યનો અથથ 

મળતો નથી, કોઈ પક્રરસ્સ્થવત અંગેની મ ક્રહતી મળતી નથી. આ પક્રરસ્સ્થવત કોઈ 

પણ હોઈ શકે.. 

દ દ એ સ થ રને ખી્લ  આપ્ય . 

દ દ ને સ થ રે ખી્લ  આપ્ય . 

દ દ  સ થ રને ખી્લ  આપશે. 
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દ દ ને સ થ રે ખી્લ  આપ્ય  હોત. 

ઉપરન  જ શબ્દો પ્રયોજ્ય  હોવ  છત ાં આ વ ક્યોન  અથથ અલગ છે. 

પહલે  વ ક્યમ ાં દ દ  કત થ છે, તો બીજા વ ક્યમ ાં સ થ ર કત થ છે. બીજા વ ક્યમ ાં 

ભતૂક ળ છે, તો ત્રીજા વ ક્યમ ાં ભવવટયક ળ છે. તમને આ વવગત કેવી રીતે 

િમજાઈ? શબ્દોન ેલ ગેલ  પ્રત્યયથી. પહલે  બ ેવ ક્યમ ાં ‘-એ’ પ્રત્યય જે શબ્દન ે

લ ગ્યો, તે કત થ છે. તો ચ રેય વ ક્યોમ ાં તમે જોઈ શકો છો કે ‘-ને’ પ્રત્યય િ ર  

કમથત્વ ઉમેર ્ ાં છે. એ જ રીતે ક્રિય પદ જોઈએ તો પહલે  બે વ ક્યોમ ાં ‘્+્આ’ 

પ્રત્યયો પૈકી ‘ય’ પ્રત્યય િ ર  ભતૂક ળ કે પણૂ થવસ્થ નો વનદેશ થયો છે, ‘-આ’ િ ર  

પ લ્લિંગ એકવચનનો વનદથશ કયો છે. તો આ પ્રત્યયો વવશે ટૂાંકમ ાં મ ક્રહતી 

મેળવીએાઃ 

નાનમક પદસાધક પિપ્રત્યયોઃ 

િ મગ્રી રૂપો મ ત્ર શબ્દો હોય છે. તેથી વ ક્યમ ાં ત ેિીધ  પ્રયોજાઈ ન 

શકે. વ ક્યમ ાં પ્રયોજાવ  મ ટે તેનો કોઈ વ્ય કરણી મોભો હોવો જોઈએ, કત થ – કમથ 

આક્રદ કોઈ ક રકત્વ હોવ ાં જોઈએ. જ્ય રે કોઈ શબ્દ વ્ય કરણી મોભો ધર વે, 

ક રકત્વ ધર વે ત્ય રે તેને ‘પદ’ તરીકે ઓળખવ મ ાં આવે છે. જ્ય રે કોઈ શબ્દને – 

અંગને કોઈ ક યથરૂપ જોડ ય અન ેપદ િધ ય ત્ય રે ત ે ક યથરૂપો ‘પદિ ધક’ રૂપો 

તરીકે ઓળખવ મ ાં આવ ેછે.  

આ ક યથરૂપ જોડ વ થી અંગ – શબ્દન ે વ્ય કરણી મોભો મળે છે. એક જ 

અંગને જ દ  જ દ  ક યથરૂપ લ ગવ થી તેન  જ દ  જ દ  વ્ય કરણી મોભ નો વનદેશ 

થ ય છે. જેમકે,  

બાએ િહ ને આશીવ થદ આપ્ય . (-એ િ ર  કત થનો વનદેશ) 

મ મ એ બાને કહ્ ાં (-ને િ ર  કમથનો વનદેશ) 

બાની િ ડી સ ાંદર હતી. (-ની િ ર  વવશેષણનો વનદેશ) 

બામા ંવ્યવહ ર ક શળત  ખબૂ. (-મ ાં િ ર  સ્થ નનો વનદેશ) 

આમ, ગ જર તી ભ ષ મ ાં ‘શનૂ્ય’ , ‘-એ’, ‘-ને’, ‘-થી’, ‘-મ ાં’, ‘-ન-’ પ્રત્યય 

િ ર  કત થ, કમથ, િ ધન, સ્થ ન, િમય વગેરેનો િમ વેશ થ ય છે. આ પ્રત્યયો અન ે

તેન  ક યો વવશ ેવવગત ેપછી અભ્ય િ કરશો. 
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આખ્યાનતક પિપ્રત્યય :  

પક્રરસ્સ્થવતમ ાં ઘટન સચૂક ઘટક તે ‘ધ ત  ’. ઘટન  િ થે ક ળ, અવસ્થ  તથ  

અથથ જોડ યેલ  હોય છે. તેમ ાંથી ક ળ અને અવસ્થ નો વનદેશ પ્રત્યય િ ર  થ ય છે. 

ધ ત   િ થે ક ળ-અવસ્થ ન  તથ  પદિાંવ દન  પ્રત્યય જોડ ય પછી તે આખ્ય ત 

રચી શકે છે. તેથી આ પ્રત્યયોને આખ્ય વતક પરપ્રત્યય કહ ેછે. 

કાળવાચક આખ્યાનતક પદસાધક પિપ્રત્યયઃ 

ગ જર તી ભ ષ મ ાં ત્રણ ક ળ છે. વતથમ નક ળ, ભતૂક ળ, ભવવટયક ળ. આ 

ત્રણ ક ળ ધર વત  આખ્ય તની રચન થી તેન  પ્રત્યયો જોઈ શક શે. અહીં 

મ ત્ર વતથમ નક ળન  આખ્ય તની રચન  તપ િીએ. અન્ય ક ળવ ચક 

રૂપ ખ્ય નનો વવગત ેઅભ્ય િ ‘ક્રિય પદ’ન  એકમમ ાં કરશો. 

 

 એકવચન બહ વચન 

પ્રથમ પ ર ષ લખ ાં છાં. લખીએ છીએ. 

બીજો પ ર ષ લખે છે. લખો છો. 

ત્રીજો પ ર ષ લખે છે. લખે છે. 

 

વતથમ નક ળન  રૂપ ખ્ય નમ ાં ‘-ઉં’ પ્રત્યય પ્ર.પ .એ.વ.નો, ‘-ઈએ’ પ્રત્યય 

બહ વચનનો વનદેશ કરે છે. ‘-ઓ’ પ્રત્યય બી.પ . બ.વ.નો વનદેશ કરે છે. તો 

‘-એ’ પ્રત્યય બી.પ . એ.વ., ત્રી.પ .એ.વ. તથ  ત્રી.પ .બ.વ.નો વનદેશ કરે છે. 

‘ક્રિય પદ’નો અભ્ય િ કરતી વખત ે તમ ે અન્ય ક ળન  રૂપ ખ્ય નનો 

અભ્ય િ કરશો. તેની િ થ ેતમને અન્ય ક ળવ ચક આખ્ય વતક પદિ દક 

પરપ્રત્યયનો પક્રરચય મળશ.ે 

અવસ્ર્ાવાચક આખ્યાનતક પદસાધક પિપ્રત્યયઃ 

પક્રરસ્સ્થવતમ ાં ઘટન  ક્ય ાંક થવ ની હોય, ક્ય ાંક થઈ રહી હોય અથવ  પરૂી 

થઈ ગઈ હોય – તેમ ત્રણ અવસ્થ  ધર વતી હોય છે. આ અવસ્થ ઓન ે

િાંભવવત અવસ્થ , અપણૂ થવસ્થ  અને પણૂ થવસ્થ  તરીકે વણથવ ય છે. આ 

અવસ્થ સચૂક આખ્ય વતક પદિ ધક પરપ્રત્યયો નીચે મ જબ જોઈ શક યાઃ 

1. /–ત-/ (અપણૂ થવસ્થ ) (ભતૂક લીન આદત) 

ઉદ હરણોાઃ- બોલતો હતો, હિતો હતો, દેખ તી હતી, પકડત ાં હશે. 
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2. /–ય-/ (પણૂ થવસ્થ ) (ભતૂક ળ) 

ઉદ હરણોાઃ- હસ્યો હતો, કહ્ ાં હોય, જોયો હશે, જોઈ હતી. 

3. /– એલ-/ (પણૂ થવસ્થ )  

ઉદ હરણોાઃ- ક પેલી, તટેૂલ ાં, લખલેો, ક પેલી હતી, તટેૂલ ાં હોય, 

લખલેો હતો. 

4. / –વ ન-/ (અપેક્ષિત વસ્થ , િાંભવવત અવસ્થ ) 

ઉદ હરણોાઃ- જમવ નો છાં, નીકળવ ની છે, બન વવ ન ાં હશે. 

અર્થવાચક આખ્યાનતક પદસાધક પિપ્રત્યયોઃ 

ભ ષક કોઈ હતે  થી વ ક્ય પ્રયોજતો હોય છે. વ્ય કરણમ ાં િાંસ્કૃત પરાંપર  

અન િ ર આ હતે   મ ટે ‘અથથ’ પક્રરભ ષ  પ્રયોજાય છે. ‘અથથ’મ ાં વનદેશ થથ, પ્રશ્ન થથ, 

વવધ્યથથ, આજ્ઞ થથ આક્રદનો િમ વેશ થ ય છે. પરાંત   વનદેશ થથ કે પ્રશ્ન થથ -નો વનદેશ 

કરન ર કોઈ વવશેષ પ્રત્યય નથી હોતો. પરાંત   અવસ્થ નો વનદેશ કરન ર  વવશેષ 

પરપ્રત્યયો છે, જે નીચે મ જબ જોઈ શક ય. 

1. /–વ-/ ક્ષલિંગવચન (વવધ્યથથ) આની િ થ ે ઘણી વ ર “જોઈએ” 

િહ યક રી આવત ાં હોય છે. 

ઉદ હરણોાઃ- ચ લવ ાં, ઉપ ડવો, સ ધ રવી,  

2. /–વ /+ ક્ષલિંગવચન (હતે્વથથક) (લ ગવ ાં/મ ાંડવ ાં િહ યક રી િ થે પણ) 

ઉદ હરણો- લખવ , બોલવ , દોડવ , લખવ  લ ગ્યો,  

બોલવ  મ ાંડી. 

3. /–ય / પદિાંવ દનો પ્રત્યય નથી હોતો. (િ તત્ય થથક)  

(કરવ ાં િહ યક રી િ થ)ે  

ઉદ હરણોાઃ- હસ્ય  કરવ ાં, બો્ય  કરવ ાં, ન ચ્ય  કરવ ાં 

4. /–યે/ પદિાંવ દનો પ્રત્યય નથી હોતો. (િ તત્ય થથક) (જવ ાં િહ યક રી 

િ થે) (િ તત્ય) 

ઉદ હરણોાઃ- લખ્યે જવ ાં, ઊંઘ્યે જવ ાં / ર ખવ ાં 
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પદસવંાદના પ્રત્યયોઃ 

કેટલ ક પ્રત્યયો વવશેટય-વવશેષણ, ન મ-આખ્ય ત આક્રદ પદો વચ્ચ ે

પદિાંવ દનો વનદેશ કરે છે. જેમકે,  

પીળ ાં ફૂલો,  

ક ળી ગ ડી,  

કડવો વેલો  

અહીં વવશેષણ – વવશેટય-ની રચન  જોઈએ તો ‘ફૂલો’ િાંજ્ઞ  નપ િાંકક્ષલિંગી 

બહ વચન ધર વે છે. તો તેનો િાંવ દ તેન  વવશેષણ ‘પીળ +આં’ની રચન મ ાં 

રહલે  ‘-આં’ પ્રત્યય િ ર  જોઈ શક ય છે. ક રણકે ‘-આં’ પરપ્રત્યય નપ ાંિકક્ષલિંગી 

બહ વચનનો વનદેશ કરે છે. એ જ રીતે ‘ગ ડી’ન  જસ્ત્રલાંગનો પદિાંવ દ તેન  

વવશેષણ ‘ક ળી’મ ાં ‘-ઈ’ પ્રત્યય િ ર  િધ યો છે. ‘વેલો’ની રચન  ‘વેલ +ઓ’મ ાં ‘-

ઓ’ પ લ્લિંગ એકવચન દશ થવે છે. તેનો પદિાંવ દ વવશેષણ ‘કડવ- + -ઓ’ની 

રચન મ ાં જોઈ શક ય છે. 

હવે આ જ રચન ઓને આખ્ય ત િ થે જોઈએ તો- 

પીળ ાં ફૂલો ચ ૂાંટ્ ાં. 

ક ળી ગ ડી ગઈ. 

કડવો વેલો ઊગ્યો. 

તમે જોઈ શકો છો કે િાંજ્ઞ  અથ થત ્ વવશેટયન  ક્ષલિંગ – વચનન ેઆધ રે 

વવશેષણને પદિાંવ દ ધર વત  જે પરપ્રત્યય લ ગ્ય  હત , તે જ પ્રત્યય 

આખ્ય વતક રચન મ ાં પણ જોઈ શક ય છે. 

પીળ ાં પીળ + આં ચ ૂાંટ્  ચ ૂાંટ + ય + આં 

ક ળી ક ળ + ઈ ગઈ ગ (જ) + ઈ 

કડવો કડવ + ઓ ઊગ્યો ઊગ + ય + ઓ 

આમ, ધ ત  ને ક ળ, અવસ્થ , અથથ -ન  પ્રત્યયો પદિ ધક પરપ્રત્યય 

લ ગ્ય  બ દ ત ેક્રિય પદની રચન મ ાં પ્રવેશી શકે છે. 

અહીં અન્ય એક બ બત પણ નોંધવી જોઈએ કે પદિ ધક ક્ષલિંગ-વચન-

વવભસ્ક્તન  પ્રત્યયો ભ ષ ની ઘણી િાંજ્ઞ ઓને લ ગે અને. એમન  વનયમો 

આપવ થી ભ ષ ન ાં વ્ય કરણ સ્પટટ થ ય છે. જ્ય રે અંગિ ધક પ્રત્યયોથી નવ  અંગ 

િધ ય છે, તેથી ભ ષ ની ફળદ્ર  પત  વધે છે. 
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ભ ષ મ ાં અંગિ ધક પ્રત્યયો અનેક ક્રદશ એથી આવ ેછે. બીજી ભ ષ મ ાંથી 

પણ અંગિ ધક પ્રત્યયો સ્વીક રવ મ ાં આવ ે છે. પણ પદિ ધક પ્રત્યયો ભ ષ ન  

પોત ન  જ હોય છે અને િીવમત હોય છે.  

આમ, ન મને ન મપદની રચન મ ાં પ્રવેશવ  મ ટે વવભસ્ક્ત આક્રદ પ્રત્યયો, 

ધ ત  ને ક્રિય પદની રચન મ ાં પ્રવેશવ  મ ટે ક ળ, અથથ આક્રદ પ્રત્યયો લ ગે છે. અન ે

ક્ષલિંગવચન િ ર  પદિાંવ દ િધ ય છે. તેથી આ બધ  પદિ ધક પરપ્રત્યયો છે. 

3.4 સાિાશં 

અંગિ ધક અને પદિ ધક પ્રત્યયો, તેમન ાં ક યો, તમેની રચન  આક્રદ 

વવશે વવગતે િમજ્ય  બ દ એ બને્નને એક િ થે તપ િવ થી તમ રી િમજણ વધ  

સ્પટટ થઈ જશે. 

 અંગિ ધક પ્રત્યય પદિ ધક પ્રત્યય 

વ્ય ખ્ય  અંગને જે પ્રત્યય લ ગત ાં નવ ાં 

અંગ િધ ય તેને અંગિ ધક 

પ્રત્યય કહ ેછે. 

અંગને જે પ્રત્યય લ ગત ાં 

વ ક્યમ ાં પ્રયોજાવ  યોગ્ય પદ 

બને ત્ય રે તેને પદિ ધક 

પ્રત્યય કહ ેછે. 

ક યથ આ પ્રત્યય લ ગત ાં મળૂ અંગનો  

૧) અથથ બદલ ઈ શકે અથવ   

૨) વ્ય કરણી મોભો બદલ ઈ 

શકે.  

૩) અંગનો મ ત્ર વવસ્ત ર થ ય 

આ પ્રત્યય લ ગત ાં મળૂ અંગન ે

ન મને ક રકત્વ પ્ર પ્ત થ ય છે. 

ધ ત   ‘આખ્ય ત’મ ાં પ્રવેશી શકે 

છે. 

 

રચન ાઃ આ પ્રત્યય અંગની પવૂે, 

મધ્યમ ાં કે અંતમ ાં લ ગી શકે  

આ પ્રત્યય અંગન ે અંત ે જ 

લ ગી શકે છે. 

પ્રત્યયિાંખ્ય ાઃ એક અંગને એકથી વધ  

અંગિ ધક પ્રત્યય લ ગી શકે. 

િ મ ન્ય રીતે એક અંગન ે

એકથી વધ  પદિ ધક પ્રત્યય 

લ ગત  નથી.  

જોકે સ્થ નવ ચક મ ાં, પર 

આક્રદને આરાંભવ ચક ‘થી’ 

લ ગી શકે છે. 
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વપર શિેત્ર આ પ્રત્યયો ભ ષ મ ાં અનેક હોય 

છે. પણ એમ ાંથી દરેક પ્રત્યયન  

વપર શન ાં િેત્ર ઘણીવ ર 

િીવમત હોય છે. 

આ પ્રત્યયો ભ ષ મ ાં પ્રમ ણમ ાં 

મય થક્રદત હોય છે. અને એમન  

વપર શન ાં િેત્ર વ્ય પક હોય છે. 

 અંગિ ધક પ્રત્યયથી બનતી 

રચન ને ‘ખ ્ લી રચન ’ કહવે ય 

છે. 

આ પ્રત્યયથી બનતી રચન ન ે

‘બાંધ રચન ’ કહવે ય છે. 

વવશેષત ાઃ આ પ્રત્યયથી ભ ષ ની 

ફળદ્ર  પત  વધે છે. 

આ પ્રત્યયથી ભ ષ  મ ળખ બદ્ 

બને છે. 

 

ભ ષ  ગ જર તી ભ ષ મ ાં ગ જર તી 

ઉપર ાંત િાંસ્કૃત, ફ રિી 

અંગિ ધક પ્રત્યય પણ 

પ્રયોજાય છે. 

ભ ષ મ ાં પદિ ધક પ્રત્યયો 

અન્ય ભ ષ મ ાંથી પ્રવશેત  

નથી. 

 

3.5 તમાિી પ્રગનત ચકાસો 

પ્રશ્નાઃ 

1. અંગિ ધક પ્રત્યયની વવભ વન  સ્પટટ કરો. 

2. ગ જર તી ભ ષ ન  પવૂથપ્રત્યયન  પ્રક રોનો િોદ હરણ ખ્ય લ આપો. 

3. ગ જર તી ભ ષ મ ાં િક્રિય પરપ્રત્યયોનો િોદ હરણ ખ્ય લ આપો. 

4. પદિ ધક પ્રત્યયની વવભ વન  સ્પટટ કરો. 

5. પદિ ધક પ્રત્યયન  પ્રક રોનો િોદ હરણ ખ્ય લ આપો. 

ટૂાંકનોંધ લખોાઃ 

1. અંગિ ધક પ્રત્યયન ાં ક યથ 

2. અંગવવસ્ત રક – સ્વ વથિક પરપ્રત્યય 

3. ન વમક પદિ ધક પરપ્રત્યય 

4. આખ્ય વતક પદિિ ધક પરપ્રત્યય 
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સદંભથગ્રરં્ સદંભથઃ 

ડૉ.યોગેન્િ વ્ય િ, ગ જર તી ભ ષ ન ાં વ્ય કરણ, ્ વનવવિિટી ગ્રાંથવનમ થણ બોડથ, 

ગ જર ત ર જ્ય, અમદ વ દ, 1977 

અરવવિંદ ભ ાંડ રી અને વપિંકી પાંડય , ગ જર તી વ્ય વહ ક્રરક વ્ય કરણ, અર ણોદય 

પ્રક શન, અમદ વ દ, 2016. 

જયાંત કોઠ રી, ભ ષ પક્રરચય અને ગ જર તી ભ ષ ન ાં સ્વરૂપ, ્ વનવવિિટી 

ગ્રાંથવનમ થણ બોડથ, ગ જર ત ર જ્ય, અમદ વ દ,1994. 

ડો. ઊવમિ દેિ ઈ, ગ જર તી ભ ષ ન  અંગિ ધક પ્રત્યયો, 1972 

ડો. ઊવમિ દેિ ઈ, રૂપશ સ્ત્ર- એક પક્રરચય, પ શ્વથ પબ્બ્લકેશન, અમદ વ દ, 2007 



MGT-02 

ગજુરાતી ભાષા : પરરચય અને અભ્યાસ 

પ્રશ્નપત્રનુું માળખુું 
             કુલ ગણુ : 70 

પ્રશ્નક્રમ અભ્યાસસામગ્રી બ્લોક પ્રશ્નનો પ્રકાર ગણુભાર 

1 બ્લોક 1, 2, 3માાંથી પછૂવા. 
 

વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

2 બ્લોક 4, 5, 6માાંથી પછૂવા. વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

3 બ્લોક 7, 8, 9માાંથી પછૂવા. વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

4 બ્લોક 1થી 5માાંથી પછૂવા. ટૂાંકનોંધ લખો. 
(ચારમાાંથી બે) 

14 

5 બ્લોક 6થી 9માાંથી પછૂવા. ટૂાંકનોંધ લખો. 
(ચારમાાંથી બે) 

14 
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સ્વાધ્યાયન ું અજવાળું  
 ભારતના સવંિધાનના સર્જક, ભારતરત્ન ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરની પાિન સ્મવૃતમા ં ગરિા ગજુરાતમા,ં 
ગજુરાત સરકારશ્રીએ ઈ.સ. ૧૯૯૪મા ં યવુનિવસિટી ગ્રાન્ટ કવમશન અને ડડસ્ટન્સ એજ્યકેુશન કાઉન્ન્સલની માન્યતા 
મેળિી અમદાિાદમા ં ગજુરાતના એક માત્ર મકુ્ત વિશ્વવિદ્યાલય ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટીની 
સ્થાપના કરી છે. 
 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરની ૧૨૫મી જન્મજયતંીના અિસરે જ ગજુરાત સરકાર દ્વારા યવુનિવસિટી માટે 
અદ્યતન સગિડ સાથે, શાતં જગ્યા મેળિી જ્યોવતમમય પડરસરનુ ં વનમામણ કરી આપયુ.ં BAOUના સત્તામડંળે પણ 
યવુનિવસિટીના આગિા ભવિષ્ય માટે ખબૂ સહયોગ આપયો, આપતા રહ ેછે. 
 વશક્ષણ એટલે માનિમા ંથત ુ ંમડૂી રોકાણ, વશક્ષણ લોકસમાજની ગણુિત્તા સધુારણામા ંઅવધક ફાળો આપી શકે 
છે. અહીં મને સ્િામી વિિેકાનદંનુ ં વશક્ષણવિષયક દશમન યાદ આિે છેેઃ ‘જેનાથી ચારરત્ર્યન ું ઘડતર થાય, જેનાથી 
માનનસક ક્ષમતાન ું નનમાાણ થાય, જેનાથી બૌદ્ધિક નવકાસ સાધી શકાય અને જેના થકી વ્યક્તત પગભર બની શકે તેને 
નશક્ષણ કહવેાય.’  
 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી વશક્ષણમા ંઆિા ઉમદા વિચારને િરેલી છે. તેથી વિદ્યાથીઓને 
ગણુિત્તાયકુ્ત, વ્યિસાયલક્ષી, જીિનલક્ષી વશક્ષણની સગિડ ઘરે બેઠા ંમળી રહ ે તેિા પ્રયત્નો મક્કમ બની કરે છે. 
બહોળા સમાજના લોકોને ઉચ્ચવશક્ષણ પ્રાપત થાય, છેિાડાના માણસોને ઉત્તમ કેળિણી એમના ં રોજજિંદા ં કામો કરતા ં
પ્રાપત થતી રહ.ે વ્યિસાવયક લોકોને આગળના ભણતરની ઉત્તમ તક સાપંડે અને જીિનમા ં પોતાની ક્ષમતાઓ, 
કૌશલ્યોને પ્રગટ કરી સારી કારડકદી ઘડે, સ્િાિલબંી બની ઉત્તમ જીિન જીિતા ંસમાજ અને રાષ્રવનમામણમા ંપોતાનો 
પ્રદાન આપે એ માટે પ્રયાસરત છે. 
 ‘સ્વાધ્યાયઃ પરમું તપઃ’ ધ્યાનમતં્રને કેન્રમા ં રાખીને આ ઓપન યવુનિવસિટી અહીં પ્રિેશ મેળિતા છાત્રોને 
સ્િઅધ્યયન માટે સરળતાથી સમજાય એિા ગણુિત્તાલક્ષી અભ્યાસક્રમ ઉપલબ્ધ કરાિી આપે છે. દરેક વિદ્યાથીને 
પ્રત્યેક વિષયની પાયાની સમજણ મળે તેની કાળજી રાખિામા ં આિે છે. વિદ્યાથીઓને રસ પડે અને તેમની રુચચ 
કેળિાય તેિા ંપાઠયપસુ્તકો વનષ્ણાત અધ્યાપકો દ્વારા તૈયાર કરિામા ંઆિે છે. દૂરિતી વશક્ષણ પ્રાપત કરિાની ખેિના 
રાખતા કોઈપણ ઉંમરના છાત્રોને માટે અભ્યાસસામગ્રી તૈયાર કરિા માટે વશક્ષણવિદ્ સાથે પરામશમ કરિામા ંઆિે છે. 
એ પછી જ માળખુ ં રચી અભ્યાસ સામગ્રીને પસુ્તક સ્િરૂપે છાત્રોના કરકમળોમા ં અપાય છે. જેનો ઉપયોગ કરીને 
વિદ્યાથીઓ સતંોષપ્રદ અનભુિ કરી શકે છે.  
 યવુનિવસિટીના તજ્ જ્ઞ અધ્યાપકો ખબૂ જ કાળજીથી આ અભ્યાસક્રમોનુ ંલેખન કરે છે. વિષય વનષ્ણાત પ્રોફેસસમ 
દ્વારા તેનુ ં પરામશમન થયા પછી જ પડરણામલક્ષી અભ્યાસ સામગ્રી યવુનિવસિટીના વિદ્યાથીઓને પહોંચે છે. ડૉ. 
બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી જ્ઞાનનુ ં કેન્રચબિંદુ બની રહી છે. વિદ્યાથીઓને ‘સ્િાધ્યાય ટેચલવિઝન’, 
‘સ્િાધ્યાય રેડડયો’ જેિા ંદૂરિતી ઉપાદાનો થકી પણ એમના ંઘરમા ંવશક્ષણ પહોંચાડિાનો પરુુષાથમ થઈ રહ્યો છે. ઉમદા 
હતે,ુ શે્રષ્ઠ ધ્યેયને આંબિા પડરશ્રમ રત યવુનિવસિટીના જ્ઞાનની પરબસમા અધ્યાપકો તેમજ કમમઠ કમમચારીગણને 
અચભનદંન અને અમારી યવુનિવસિટીના વિદ્યાથીઓ સફળ થિા ખબૂ મહનેત કરી, જીિન સફળ કરિાની સાથે જીિન 
સાથમક કરે એિી પરમેશ્વરને પ્રાથમના કરંુ છ.ં 
અસ્ત.ુ 

ક લપનતશ્રી ડૉ. અમીબહને ઉપાધ્યાય 
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી, ‘જ્યોવતમમય પડરસર’, 

સરખેજ-ગાધંીનગર હાઈિે, છારોડી, અમદાિાદ 
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 આ પાઠયપસુ્તક ડૉ. બાબાસાહબે આંબડેકર ઓપન યવુનિવસિટીના ઉપક્રમ ે વિદ્યાથીલક્ષી સ્િઅધ્યયન હતેથુી; દૂરિતી 
વશક્ષણના ઉદે્દશન ેકેન્રમા ંરાખી તૈયાર કરિામા ંઆિલે છે. જેના સિામવધકાર સરુચક્ષત છે. આ અભ્યાસ-સામગ્રીનો કોઈપણ સ્િરૂપમા ં
ઉપયોગ કરતા ંપહલેા ંડૉ. બાબાસાહબે આંબડેકર ઓપન યવુનિવસિટીની લચેખત પરિાનગી લેિાની રહેશ.ે 

 



  3 
 

 

 

 

 

 

7 
ગ જરાતી ભાષાવ્યવસ્થા : નામપદ  

એકમ : 1           05 

સુંજ્ઞા : પ્રકાર અને કાયા 

એકમ : 2           17 

સવાનામ  
એકમ : 3           30 

નવશેષણ  
એકમ : 4           43 

ચલિંગ – વચન - નવભક્તત   
એકમ : 5           54 

કારત્વ સચૂક : નવભક્તતવ્યવસ્થા અને નામયોગી    

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી 
(ગ જરાત સરકાર દ્વારા સ્થાનપત) 

MGT – 02 

એમ. એ. ગ જરાતી 

ગ જરાતી ભાષા 
પરરચય અને અભ્યાસ 



4 
 

 

 

પાઠયક્રમ પરરચય 

 એમ.એ. પાટમ-Iના અભ્યાસક્રમમા ં‘ગજુરાતી ભાષાપડરચય અને અભ્યાસ’નો આ પાઠયક્રમ ગજુરાતી 

ભાષા વિષયક વશક્ષણ મેળિિાનો ઉપક્રમ છે. આપણ ે જે ભાષા-સાડહત્યનો અભ્યાસ કરીએ છીએ તેમા ં

ભાષા-ઉદ્ભિ-વિકાસ-ભાષાકીય પડરિતમન આડદની સમગ્રલક્ષી જાણકારી અનસુ્નાતક કક્ષાએ અપેચક્ષત છે. આ 

પાઠયક્રમમા ંનીચેના મદુ્દાઓનો અભ્યાસ કરીશુ ં:  

 ભાષા અને ગજુરાતી ભાષા 

 ગજુરાતી ભાષાનો ઇવતહાસ 

 ગજુરાતી ભાષાના અભ્યાસનો ઇવતહાસ 

 ગજુરાતી કોશરચના 

 ગજુરાતી ભાષાવ્યિસ્થા 

 આપણ ેજાણીએ છીએ કે ભાષાનુ ંમાનિજીિનમા ંખબૂ મહત્ત્િનુ ંસ્થાન છે. આપણી સમગ્ર પ્રત્યાયન 

વ્યિસ્થા વિવિધ સકેંતોથી લઈ ચલવપબદ્ધ થયલેી છે. ભાષા દ્વારા માત્ર િાતચીત થતી નથી. સમગ્ર 

માનિસભ્યતાના વિકાસમા,ં હજારો િષમના જ્ઞાનસપંાદનમા ં ભાષાની અનન્ય ભવૂમકાનો શાસ્ત્રીય અભ્યાસ 

કરિાનો આ ઉપક્રમ છે. ગજુરાતી ભાષાના ઉદ્ભિ-વિકાસનો આગિો ઇવતહાસ છે. વનત્ય પડરિતમનશીલ 

સસંારમા ંભાષાના વિકાસનુ,ં પડરિતમનનુ ંઅનોખુ ંક્ષેત્ર છે. આ પાઠયક્રમ આપણી ભાષાપ્રીવતને અભ્યાસપિૂમક 

વિસ્તારિામા ં સહાયક થશે. ભાષાવિજ્ઞાન-કોશવિજ્ઞાનની જાણકારી ભાષાવશક્ષણમા ં ખબૂ જરૂરી છે. 

શબ્દભડંોળની સમદૃ્ધદ્ધ એ ભાષાસમદૃ્ધદ્ધનો પડરચય આપે છે. આ અભ્યાસક્રમમા ંગજુરાતી કોશરચના વિશે પણ 

આપણે આિશ્યક જાણકારી મેળિીશુ.ં ભાષાવિજ્ઞાન વિષય-ક્ષેત્રના ંતજ્જ્ઞો દ્વારા આ અભ્યાસસામગ્રીનુ ંલેખન 

થયુ ં છે. આપની ભાષાચેતનાને પોષક એિા આ શૈક્ષચણક ઉપક્રમને રજૂ કરતા ંઆનદં અનભુિીએ છીએ. 

શભુેચ્છાઓ. 



 5 

એકમ 1  સજં્ઞાઃ પ્રકઞર અને કઞર્ય 

રૂપરેખા 
1.0 ઉદે્દશ 
1.1 પ્રસ્તાવના 
1.2 નામપદ 
1.3 સજં્ઞા 
1.4 સજં્ઞાના પ્રકાર 
1.5 સજં્ઞાના ંકાર્ય 
1.6 સારાશં 
1.7 તમારી પ્રગતત ચકાસો 

1.0 ઉદે્દશાઃ 

આ એકમમા ંતમ ે– 
➢ નામપદ તવશે પ્રાથતમક માહિતી મેળવશો. 
➢ સજં્ઞાના તવતવધ પ્રકાર તવશે માહિતી મેળવશો. 
➢ સજં્ઞાના ંકાર્ો જાણશો. 

1.1 પ્રસ્તઞવનઞાઃ 

ભાષા એટલે શુ ંઅને ભાષાના તવતવધ અભ્ર્ાસો આપણે જોર્ા.ં ગજુરાતી ભાષાની 
તવતવધ વ્ર્વસ્થાઓમાનંી મિત્તત્તવની એક વ્ર્વસ્થા છે નામપદ. વાક્ય ઓછામા ં
ઓછા ંએક નામપદ અને એક હિર્ાપદ વડે બનતુ ંિોર્ છે. વાક્યમા ંહિર્ાપદ એક 
જ િોર્ છે પણ નામપદો એકથી વધ ુિોઈ શકે છે. એ બધા ંનામપદોની આંતહરક 
રચના સમાન િોર્ છે. પરંત,ુ એ દરેક નામપદનુ ંવાક્યમાનં ુ ંકાર્ય અલગ િોર્ છે. 
આપણ ેવાક્યરચના સમજતી વખતે એમના ંકાર્ોને જાણવાનો પ્રર્ાસ કરીશુ.ં અિીં 
આપણે નામપદની આંતહરક રચનાને સમજવાના ં છીએ. નામપદની આંતહરક 
રચનામા ં નામ, સજં્ઞા, તવશેષણ, સવયનામ, અન ે એમની સાથે આવતા ં
લલિંગવચનના પ્રત્તર્ર્ો તમેજ તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ોની વ્ર્વસ્થાને આપણે જોવાના 
છીએ. કોઈ પણ રચના સમજતી વખત ે એમા ં કર્ા ઘટકો આવ ે છે અન ે એ 
રચનામા ંએ ઘટકોનુ ંકાર્ય અને એમના પ્રકારો જાણીએ તો રચના સમજી શકાર્ 
છે. નામપદમા ંએકલુ ં નામ િોઈ શકે છે અથવા એની સાથે તવશેષણો, તનધાયરક 
આવી શકે છે. નામપદની રચનામા ંઆવતા બધા ઘટકો અને એમનો તવતશષ્ટ િમ 
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અને એમની સાથે આવતા પ્રત્તર્ર્ોને અને એ પ્રત્તર્ર્ોના કાર્ોને જાણવાનો પ્રર્ાસ 
આ એકમમા ંઆપણે કરવાના છીએ. 

1.2 નઞમપદ 

નામપદ વાક્યમા ં‘પદાથય’ને વ્ર્તત કરતુ ંિોર્ છે. ‘પદાથય’ને નામપદનુ ંકેન્દ્ર ‘નામ’ 
વ્ર્તત કરે છે અન ે પદાથયની સાથે સકંળાએલ બાબતો ‘નામ’ના ‘વધયક’ તરીકે 
આવતા ંશબ્દો/પદો દ્વારા વ્ર્તત કરવામા ંઆવે છે. આ શબ્દો/પદોને તવશેષણ, 
સખં્ર્ાવાચક, સબંધંવાચક અને તનધાયરક તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. પદાથયની 
સાથે સકંળાએલ અથયગત તત્તત્તવો લલિંગ, વચન અને તવભક્તત નામને લાગતા 
પ્રત્તર્ર્ો અથવા નામર્ોગીઓ દ્વારા વ્ર્તત થાર્ છે. એમના પ્રકાર નીચે મજુબ છેેઃ- 
 લલિંગ – સ્ત્રીલલિંગ, પલુ્લિંગ, નપુસંકલલિંગ 
         વચન – એકવચન, બહુવચન 
        તવભક્તત – તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ો જેવા કે, શનૂ્દ્ર્, -એ, -ને, -થી, -મા,ં -ન- 
તવભક્તતના પ્રકારોને પારંપાહરક રીતે પ્રથમા, દ્વદ્વતીર્ા, તતૃીર્ા, ચતથુી, પચંમી, 
ષષ્ઠી અને સપ્તમી એવા નામે ઓળખ ે છે. પરંત ુ ગજુરાતીમા ં આ એટલા માટે 
શક્ય નથી કે ગજુરાતીમા ં કેવળ છ જ પ્રત્તર્ર્ો છે અને પારંપાહરક નામો સાથ ે
એમની સમાન્દ્તરતા દશાયવી શકાર્ તેમ નથી. એટલે આપણે શનૂ્દ્ર્ તવભક્તત, -ન ે
તવભક્તત એવા નામો ઓળખીશુ.ં   

નઞમપદની રચનઞાઃ 

નામપદની રચનામા ં‘નામ’ કેન્દ્રમા ંિોર્ છે એટલે એ એક જ િોર્ છે અને એના 
વધયકો એક, અનેક અથવા શનૂ્દ્ર્ િોર્ છે. ‘વધયકો’ ‘શનૂ્દ્ર્’ િોર્ એનો મતલબ એ કે 
એકલુ ંનામ નામપદ તરીકે આવી શકે છે.  
 નામપદની રચના – વધયકો + કેન્દ્ર 
 વધયકો ( તનધાયરક, સબંધંવાચક, સખં્ર્ાવાચક, તવશેષણ) + નામ 

 તનધાયરક + નામ = કોઈ છોકરો, એક છોકરો, એ છોકરો, આ 
છોકરો, પેલો છોકરો,  
 સબંધંવાચક + નામ = પોતાનો ધમય, લોખડંની ખરુશી, આનદંની 
લાગણી, તમારો રુમાલ,  
 સખં્ર્ાવાચક + નામ = પિલેો હદવસ, ચાર માણસો, બેઉ 
દીકરીઓ, િજારો કીડીઓ 
 તવશેષણ + નામ = તનરપરાધ વ્ર્ક્તત, ગોરો માણસ, બહુમાળી 
મકાન, દેખાતો ચિરેો. 
 તનધાયરક + તવશેષણ + નામ = એક દુબળો સરખો છોકરો. 
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તનધાયરક + સખં્ર્ાવાચક + તવશેષણ + નામ = કોઈ પણ  બે કોરી નોટો. 
સબંધંવાચક + સખં્ર્ાવાચક + તવશેષણ + નામ = ગામની બે નાની 
બાળકીઓ. 

ગજુરાતી ભાષામા ં ‘નામ’ની સાથે આવતા ંબધા ં ‘વધયકો’ ‘નામ’ની પવેૂ આવે છે 
અન ે ઉપર દશાયવેલા અનિુમે આવે છે. આ અનિુમ બદલાર્ તો નામપદ 
અસ્વીકાર્ય બને છે અથવા બોલનાર વ્ર્ક્તતનો આશર્ બદલાચ છે. જુઓ- 
 (1) કોઈ પણ બ ેકોરી નોટો   -  સ્વીકાર્ય સામાન્દ્ર્ િમ 
 (2) *બે કોઈ પણ કોરી નોટો   - અસ્વીકાર્ય િમ 
 (3) કોઈ પણ કોરી બ ે નોટો  -  સ્વીકાર્ય પણ તવશેષ િમ  (જે 
સખં્ર્ાવાચક પર ભાર આપ ેછે.) 
 (4) *કોઈ પણ નોટો બે કોરી  -  અસ્વીકાર્ય િમ 
‘વધયકો’મા ં ‘તવશેષણ’ પ્રકારના અનેક વધયકો એક સાથ ેઆવી શકે છે અન ેક્યારેક 
એમનો િમ તનતિત જણાર્ છે તો ક્યારેક વૈકલ્પક જણાર્ છે. એક બાબત નક્કી છે 
કે જે વધયક નામની નજીક રાખવામા ંઆવે છે એ બોલનાર માટે અગત્તર્નુ ંિોર્ છે. 
દા.ત. 
 સગુધંી, નાજુક ફૂલ ; નાજુક સગુધંી ફૂલ. 
 તવતવધ રંગની, િારબધં ગોઠવેલી ખરુશીઓ ; િારબધં ગોઠવેલી, તવતવધ 
રંગની ખરુશીઓ. 
વધયકો એક શબ્દના બનેલા,ં અન્દ્ર્ શબ્દો પરથી સાધેલા ં કે ગૌણ વાક્ય તરીકે 
આવી શકે છે. અથાયત,્ વધયકો તરીકે આવનાર ઘટકો એક શબ્દના િોઈ શકે અથવા 
એકથી વધ ુ શબ્દોના પણ િોઈ શકે છે. ઉપરના ં ઉદાિરણોમા ં “તવતવધ રંગની”, 
“િારબધં ગોઠવેલી” એકથી વધ ુશબ્દો ધરાવતા ંવધયકો છે.  

1.3 સજં્ઞ 

નામપદના કેન્દ્રમા ં‘નામ’ િોર્ છે. નામ પોત ેપણ એક રચના િોર્ છે, જે ‘સજં્ઞા’ 
અને ‘પ્રત્તર્ર્’થી બનેલી િોર્ છે. ‘સજં્ઞા + પ્રત્તર્ર્’ એવી નામની રચના િોર્ છે. 
સજં્ઞાની સાથ ેઆવતા પ્રત્તર્ર્ો લલિંગ-વચન અન ે તવભક્તતના િોર્ છે. એ પ્રત્તર્ર્ો 
અને એમના ંકાર્ોને જોતા ંપિલેા ંઆપણે સજં્ઞા એટલે શુ ંતે જોઈએ. 

‘નામ’ પદાથોને દશાયવવાનુ ં કામ કરતા ં િોર્ છે એ આપણે જોયુ.ં આ નામના 
કેન્દ્રમા ંિોર્ છે સજં્ઞા જે પદાથોને દશાયવવાનુ ંકાર્ય કરે છે. આમ તો ‘સજં્ઞા’ અન ે
‘નામ’ સમાનાથી છે પરંત ુરચનાને સમજવા માટે આપણે ‘નામ’ના મખુ્ર્ ઘટકને 
‘સજં્ઞા’ કિીએ છીએ. દુતનર્ાની જે વસ્તઓુ આપણે જાણીએ છીએ એમને નામ 
આપવાનુ ંઆપણે સતત કરતા િોઈએ છીએ. નવી વસ્ત ુજોઈએ એટલે એનુ ંનામ 
પછૂી લેતા િોઈએ છીએ.  
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સામાન્દ્ર્ રીતે દુતનર્ાની બધી ભાષાઓમા ં પદાથો માટે એક શબ્દવગય અને 
ઘટનાઓ માટે એક શબ્દવગય િોર્ છે. પદાથો માટેના શબ્દવગયને ‘સજં્ઞા’ અન ે
ઘટનાઓ માટેના શબ્દવગયને ‘ધાત’ુ કિવેાર્ છે. દાખલા તરીકે ‘કબાટ, પખંો, કેરી, 
ઘઉં’ સજં્ઞા છે અન ે ‘બેસ, દોડ, ખા, લખ, તટૂ’ ધાતઓુ છે. વ્ર્ાકરણ અને 
શબ્દકોશમા ં ધાતનેુ ‘–વુ’ં પ્રત્તર્ર્ લગાડીને (બસેવુ,ં દોડવુ ં વગેરે) દશાયવવાનો 
હરવાજ છે. જ્ર્ારે સજં્ઞાન ેદશાયવવા માટે કોઈ ખાસ પ્રત્તર્ર્ િોતો નથી પણ કોશમા ં
કૌંસમા ંએ સજં્ઞાનુ ં લલિંગ દશાયવવાની પદ્ધતત છે. દરેક સજં્ઞાને લલિંગ િોર્ છે. એટલ ે
કે એ કા ંતો પલુ્લિંગી, સ્ત્રીલલિંગ અથવા નપુસંકલલિંગી િોર્ છે. ગજુરાતીમા ંકોઈ પણ 
નામ લલિંગ તવનાનુ ંિોત ુ ંનથી. 

સજં્ઞા પદાથય/વસ્તનેુ દશાયવે, એ સામાન્દ્ર્ રોજજિંદા વ્ર્વિારની વાત થઈ. 
વ્ર્ાકરણમા ંઆટલુ ંકિવેુ ંપરૂત ુ ંનથી. કારણ કે વ્ર્ાકરણમા ંનામની ઓળખાણ એને 
લાગતા પ્રત્તર્ર્ોથી થતી િોર્ છે. અથયની દૃષ્ષ્ટએ ‘શબ્દ’ ઘટના દશાયવતો િોર્ 
છતા ંવાક્યમા ંએનો મોભો ‘નામ’નો િોર્ એવુ ંપણ બનતુ ંિોર્ છે. દાખલા તરીકે 
નીચેના શબ્દો જુઓ:  

ઉછળકૂદ, પકડ, બોલ, ચાલ, તટૂ, મારો, નોંધ, ફટકાર 
વાક્યમા ંઆ શબ્દો ક્યા ંઅને કર્ા પ્રત્તર્ર્ો સાથે વપરાર્ છે એને આધારે એમને 
સજં્ઞા કે ધાત ુકિવેાતા િોર્ છે.  

એટલે સજં્ઞાને વ્ર્ાકરણની રીતે પણ સમજવાની જરૂર િોર્ છે. વ્ર્ાકરણની રીતે 
સમજવુ ંએટલે કોઈ શબ્દની ઓળખાણ એને લાગતા પ્રત્તર્ર્ો, વાક્યમા ંએનુ ંકાર્ય 
- એ બે બાબતો દ્વારા આપવી. એ સદંભયમા ંજોઈએ કે સજં્ઞાને કર્ા પ્રત્તર્ર્ો લાગે છે 
એ એની ઓળખ િોર્ છે. અમકુ સજં્ઞા એવી િોર્ છે કે એમને બહુવચનનો પ્રત્તર્ર્ 
ન લાગે પણ બધી સજં્ઞાઓને લલિંગ જરૂર િોર્ છે. કેટલીક સજં્ઞાઓને લલિંગનો 
પ્રત્તર્ર્ ન લાગે છતા ંએમને લલિંગના વગયમા ંમકૂી શકાતી િોર્ છે. કેવી રીતે, તે 
આપણે જોઈશુ.ં સજં્ઞાને લલિંગ, વચન અને તવભક્તતના પ્રત્તર્ર્ લાગતા િોર્ છે. 
નીચેના શબ્દો જુઓ: 

પનોતી, કાળજી, બિાદુરી, શાતંત, લોકશાિી, લિરેખી, િાતન  - ઈ/ઇ પ્રત્તર્ર્ 
મતં્રણા, શાતંતા, તનષ્ઠા, દુતનર્ા, સત્તા, પ્રહિર્ા, કૃપા, માતા, દવા - આ પ્રત્તર્ર્ 
કાર્દો, િાથો, બળવો, વારો, ખોળો, ખણૂો, ખાચંો, ઉબકો, ચીતપર્ો - ઓ પ્રત્તર્ર્ 
પગલુ,ં બારણુ,ં ઝોકંુ, સપનુ,ં તરણુ,ં પડખુ,ં વલોણુ,ં જીવડુ,ં કાણુ ં - ઉં પ્રત્તર્ર્ 

સજં્ઞાને લલિંગનો પ્રત્તર્ર્ અવશ્ર્ લાગ ેછે. ઉપરના શબ્દોમા ંસ્ત્રીલલિંગના “ઈ/ઈ અન ે

આ” પ્રત્તર્ર્, પલુ્લિંગનો “ઓ” પ્રત્તર્ર્ અને નપુસંકલલિંગનો “ઉં” પ્રત્તર્ર્ જોઈ શકાર્ 
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છે. દરેક સજં્ઞાને લલિંગનો પ્રત્તર્ર્ લાગે એ જરૂરી નથી છતા ંએનુ ંઅપ્રગટ લલિંગ તો 

રિ ેછે. જેમકે, 

  વન, ઝાડ, વાળ, િાથ, છાશ, વાડ  

“વન, ઝાડ” સજં્ઞા નપુસંકલલિંગી છે; “વાળ, િાથ” પલુ્લિંગી અને “છાશ, વાડ” 
સ્ત્રીલલિંગી છે. એ ઉપરથી એટલુ ંકિી શકાર્ છે કે ગજુરાતીમા ંદરેક સજં્ઞાને દેખાત ુ ં
લલિંગ િોર્ અથવા ન દેખાત ુ ંપણ લલિંગ તો િોર્ છે. દરેક ગજુરાતી ભાષક એ લલિંગ 
જાણ ેછે અને એને આધારે રચના કરે છે, જુઓ – 
 મોટંુ વન, ઊંચુ ંઝાડ, કાળો વાળ, મારો િાથ, ખાટી છાશ, કાટંાળી વાડ 

ગજુરાતીમા ં એવી સજં્ઞાની સખં્ર્ા વધ ુ છે જેમા ં કોઈ લલિંગલચહ્ન દેખાત ુ ં ન િોર્ 
(અપ્રગટ). ત્તર્ારે એમનુ ં લલિંગ જાણવા કે ર્ાદ રાખવા તવશેષણનો ઉપર્ોગ થાર્ 
છે. નીચેની સજં્ઞાઓ જુઓ: 

સ્ત્રીલલિંગી અટકળ, જમીન, શરૂઆત સાચી અટકળ, સારી જમીન, વિલેી શરૂઆત 

પલુ્લિંગી અતધકાર,  પ્રર્ાસ, કાગળ મિત્તત્તવનો અતધકાર, સારો પ્રર્ાસ, કોરો કાગળ 

નપુસંકલલિંગી મળૂ, ઘર, તતં્ર, વજન, ઊંડું મળૂ, જૂનુ ંઘર, ઓછં વજન 

 
આ સજં્ઞાઓને અતવકારી સજં્ઞા કિવેામા ંઆવે છે. અતવકારી એટલે જેમને લલિંગનુ ં
લચહ્લ (પ્રત્તર્ર્) ન િોર્ અને જ્ર્ારે તવભક્તતનો પ્રત્તર્ર્ લાગે ત્તર્ારે એમનુ ં રૂપ ન 
બદલાર્. જે સજં્ઞા તવકારી િોર્ છે તેમને લલિંગનો પ્રત્તર્ર્ લાગે છે જેમના ંઉદાિરણો 
આપણે ઉપર જોર્ા ંછે. તવકારી સજં્ઞાને જ્ર્ારે તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ અથવા નામર્ોગી 
લાગે ત્તર્ારે એમનુ ંરૂપ બદલાર્ છે. દા.ત.  
 કાર્દો + થી = કાર્દાથી,  કાણુ ં+ મા ં= કાણામા ં

“બારણામા,ં કાર્દામા,ં કાર્દાનુ,ં સપનામા,ં ચીતપર્ાથી, વલોણાનુ”ં, 
“કાર્દા માટે, સપનાને લીધ”ે 

તવકારી સ્ત્રીલલિંગી સજં્ઞા આ તનર્મનો અપવાદ િોર્ છે. એમને લલિંગનો પ્રત્તર્ર્ લાગ ે
છે પણ તવભક્તતનો પ્રત્તર્ર્ કે નામર્ોગી લાગવાથી એમનામા ં કોઈ ફેરફાર થતો 
નથી. જેમ કે, “લાગણીથી, કાળજીથી, બારીમા”ં.  અતવકારી સજં્ઞાને પણ તવભક્તત 
પ્રત્તર્ર્ લાગવાથી કોઈ ફેર પડતો નથી. પરંત,ુ એક વાત ધ્ર્ાનમા ંરાખવા જેવી છે 
કે અતવકારી નામો સાથે સબંતંધત તવશેષણો જો તવકારી િોર્ તો આવો ફેરફાર એ 
તવશેષણોમા ંઆવ ેછે. જેમ કે,  
 “નબળં શરીર” > “નબળા શરીરમા,ં” 
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લેખન કરતી વખતે નામનુ ં લલિંગ જાણતા ંન િોઈએ તો જોડણીકોશમા ંજોઈ લેવુ ં
જોઈએ કારણ કે ખોટંુ લલિંગ ધારીએ તો નામને લાગતા ં તવશેષણોને એ જ પ્રત્તર્ર્ 
લગાડવાની તેમજ હિર્ાપદમા ં પણ પદસવંાદનો ખોટો પ્રત્તર્ર્ લગાડવાની ભલૂ 
થવાની શક્યતા િોર્ છે. ખાસ કરીને જ્ર્ારે વાક્ય લાબં ુ ંિોર્ ત્તર્ારે ખાસ કાળજી 
લેવી જરૂરી િોર્ છે. 

ટૂંકમા,ં આપણે સજં્ઞાના બે મિત્તત્તવના પ્રકાર જોર્ાેઃ તવકારી અને અતવકારી. તવકારી 
સજં્ઞા એન ેકિવેાર્ જેને લલિંગનો પ્રત્તર્ર્ િોર્ છે અન ેઅતવકારી સજં્ઞા એન ેકિવેાર્ 
જેને લલિંગનો પ્રત્તર્ર્ િોતો નથી. ર્ાદ રાખજો લલિંગનો પ્રત્તર્ર્ ન િોર્ તો પણ સજં્ઞા 
કોઈ એક લલિંગવગયની િોર્ છે.  

1.4. સજં્ઞનઞ પ્રકઞર ાઃ (અર્યને આધઞરે) 

સજં્ઞાના પ્રકાર અથયને આધારે અને પ્રત્તર્ર્ને આધારે આપી શકાર્ છે. પ્રત્તર્ર્ને 
આધારે સજં્ઞાના તવકારી અને અતવકારી એમ બે પ્રકાર આપણ ેજોર્ા. સજં્ઞાના  – 
સ્ત્રીલલિંગી, પલુ્લિંગી અને નપુસંકલલિંગી, ઉભર્લલિંગી, તત્રલલિંગી એમ પ્રકાર પડી શકે 
છે. નીચે પ્રકારો અન ેએમના ંઉદાિરણો આપ્ર્ા ંછેેઃ 
 સ્ત્રીલલિંગી સજં્ઞા – ઇકારાન્દ્ત – બારી, વાસંળી, નદી, ચામડી, ઓઢણી 
   આકારાન્દ્ત – શાળા, તનિંદા, રજા, મજા, દશા. 
   અતવકારી -  દાળ, છાશ, ટાઢ, રીત, સવાર. 
 પલુ્લિંગી સજં્ઞા – ઓકારાન્દ્ત – પખંો, તબેલો, િીંચકો, ઝારો, ટોણો. 
   અતવકારી -  કાન, પગ, ભાવ, રસ, લિુાર. 
 નપુસંકલલિંગી સજં્ઞા – ઉંકારાન્દ્ત – વાજુ,ં ભજજયુ,ં પોત ુ,ં પાજંરંુ, ઢેફં. 
   અતવકારી – ઘર, હદવેલ, થડ, પ્રેમ, તેલ. 
 ઉભર્લલિંગી : ચા (સ્ત્રી.અને પુ.ં), ખજૂર (સ્ત્રી. અને નપુ.ં),  
 તત્રલલિંગી : છોકરો-છોકરી-છોકરંુ, બકરો-બકરી-બકરંુ, ઘોડો-ઘોડી-ઘોડુ.ં 

કેટલીક સજં્ઞા ઉભર્લલિંગી લાગે પણ એમા ં લલિંગ બદલવાથી અથય બદલાર્ છે 
એટલે એમને ઉભર્લલિંગી કિવેાર્ નિીં. જેમ કે, “કાસંકો-કાસંકી, ગોળો-ગોળી, 
વાટકો-વાટકી. દીવો-દીવી”  આવા ંઉદાિરણોમા ંવસ્તનુ ુ ંલલિંગ બદલાર્ એની સાથે 
એનુ ંકદ પણ બદલાર્ છે, કેવળ લલિંગ બદલાત ુ ંનથી.  

અથયને આધારે સજં્ઞાના છ પ્રકાર કરવામા ંઆવે છેેઃ 

1) જાતતવાચક   2) વ્ર્ક્તતવાચક  3) રવ્ર્વાચક 

4) સમિૂવાચક  5) ભાવવાચક   6) હિર્ાવાચક.  
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આ પ્રકારો એટલા માટે પાડવામા ંઆવે છે કે દરેક વગયની સજં્ઞાનુ ંવાક્યમા ંતવતશષ્ટ 

વતયન િોર્ છે. એમને લાગતા ંપ્રત્તર્ર્ો, તવશેષણોમા ંફેર પડી શકે છે. જેમકે,  

જાતતવાચક સજં્ઞાને તવશેષણ લાગી શકે પણ વ્ર્ક્તતવાચક નામને તવશેષણ 

ન લાગી શકે. 

રવ્ર્વાચક સજં્ઞાન ેસખં્ર્ાવાચક તવશેષણ ન લાગી શકે.  

ભાવવાચક સજં્ઞા વાક્યમા ંકતાયનામ તરીકે ન આવી શકે.  

દરેક પ્રકારની અથયગત અને વાક્યગત તવશેષતા અને એમના ં ઉદાિરણો નીચ ે

આપ્ર્ા ંછે. 

જાતતવઞચક સજં્ઞ :  

જાતત એટલ ેઅનેક પદાથોમાથંી તારવેલ સામાન્દ્ર્ લક્ષણોથી બનેલો એ વસ્તનુો 

ખ્ર્ાલ. દા.ત. “ચોપડી” કિીએ તો “છાપેલા ંપાનાઓંના બધંાએલ વસ્ત”ુનો ખ્ર્ાલ 

આવે છે. એ કોઈ ચોક્કસ વસ્ત ુનથી. એને તવશેષણો દ્વારા ચોક્કસ કરી શકાર્ છે. 

જેમ કે, “ જાડી ચોપડી, પિલેા ધોરણની ચોપડી, પઠંુૂ ચઢાવેલી ચોપડી, ” 

ઉદાિરણો : રુમાલ, અરીસો, ફળ, દાળ, િાથ, ભાઈ, માણસ, વનસ્પતત. 

વ્ર્ક્તતવઞચક સજં્ઞ :  

જાતતવાચક સજં્ઞા વસ્તનુા સામાન્દ્ર્ ખ્ર્ાલ સાથે સબંતંધત છે જ્ર્ારે વ્ર્ક્તતવાચક 

નામ પદાથયના તવતશષ્ટ ખ્ર્ાલ સાથે સબંતંધત છે. વ્ર્ક્તતવાચક નામ દ્વારા એક જ 

પદાથય સમજાર્ છે. જેમ કે, “હિમાલર્, નરેન્દ્ર”. સમગ્ર દુતનર્ામા ંહિમાલર્ એક જ 

છે. જે સભંાષણમા ંવપરાર્ તે સદંભયમા ં“નરેન્દ્ર” પણ એક જ િોર્ છે. વ્ર્ક્તતવાચક 

નામને તવશેષણ ન લાગી શકે પણ વ્ર્ક્તતવાચક નામ કોઈ જાતતવાચક નામનુ ં

તવશેષણ થઈ શકે. જેમ કે, “હિમાલર્ પવયત, કેસર કેરી”. આમ તો, નામના આ બ ે

મખુ્ર્ પ્રકાર છે. વ્ર્ાકરણની દૃષ્ષ્ટએ અન્દ્ર્ પ્રકાર ન પાડીએ તો પણ  ચાલે. પરંત,ુ 

પારંપાહરક વ્ર્ાકરણોમા ંઆ પ્રકાર દશાયવવામા ંઆવે છે એટલે એમનો પહરચર્ 

કરી લેવો સારો. 

ઉદાિરણો : ગગંા, ગજુરાત, સરૂત, પાવાગઢ, શકંર. 

દ્રવ્ર્વઞચક સજં્ઞ :  

જે નામો આમ જાતતવાચક વગયમા ંઆવે પણ તે કેટલેક અંશે ચોક્કસ આકારરહિત 

િોર્ છે. એમન ેસખં્ર્ાવાચક તવશેષણો લાગતા ંનથી. જેમ કે, “*ચાર પાણી, *બ ે
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દૂધ” એમ કિવેાત ુ ંનથી. એમને જથ્થાવાચક તવશેષણો લાગે. જેમ કે, “બે લલટર 

પાણી”. 

ઉદાિરણો : લોખડં, માટી, સોનુ,ં ઘઉં. 

સમહૂવઞચક સજં્ઞ:  

કેટલીક સજં્ઞા કોઈ એક પદાથય નિીં પણ પદાથોના સમિૂને કે જથ્થાને દશાયવતા 

િોર્ છે. સજં્ઞા પદાથયન ે દશાયવે છે એવી સામાન્દ્ર્ વ્ર્ાખ્ર્ા આપી િોર્ ત્તર્ારે 

પદાથોનો સમિૂ કે જથ્થો દશાયવતી સજં્ઞાનો અલગ પ્રકાર દશાયવાર્ છે. એમને 

સખં્ર્ાવાચક તવશેષણ લાગી શકે છે. 

ઉદાિરણો : ટોળં, જૂથ, ટુકડી, હક્લો.  

ભઞવવઞચક સજં્ઞ :  
અમતૂય પદાથો દશાયવનારી સજં્ઞાને આ વગયમા ં મકુવામા ં આવે છે. ભાવવાચક 

સજં્ઞાનો અથય સીધો પદાથો પર અવલબંતો નથી પણ પદાથોના કેટલાક લક્ષણોન ે

આધારે નક્કી થાર્ છે. અમતૂય પદાથો મતૂય પદાથોના લક્ષણોમાથંી તારવેલ ખ્ર્ાલ 

િોર્ છે. આ સજં્ઞા ઘણી વાર બહુવચનમા ં વાપરી શકાતી નથી. આ સજં્ઞાઓ 

વાક્યમા ંકતાય તરીકે આવી શકતી નથી.  

ઉદાિરણો : બિાદુરી, તનષ્ઠા, દર્ા, સમાનતા, પે્રમ,  

ક્રિર્ઞવઞચક સજં્ઞ :  

હિર્ા પણ એક રીતે અમતૂય જ િોર્ છે. પદાથોની તવતવધ અવસ્થાઓ પરથી એનુ ં

અનમુાન કરી ખ્ર્ાલ રચવામા ંઆવે છે. જેમ કે, “ખેંચવુ”ં હિર્ા દેખાતી નથી પણ 

પદાથો (ખેંચનાર, ખેંચાતી વસ્ત,ુ વસ્તનુા સ્થાનમા ંફેર) કે એમનામા ંથતા ફેરફારો 

દેખાતા િોર્ છે જેમને આધારે એ હિર્ાનો ખ્ર્ાલ રચાર્ છે. આ સજં્ઞા હિર્ા 

બતાવતી િોર્ છે. 

ઉદાિરણો : જમણ, ચાલ, રજૂઆત, અપિરણ. 

1.5 સજં્ઞનઞ ંકઞર્યાઃ 

સજં્ઞાના પ્રકારો આપણ ેજોર્ા. િવે એના કાર્ય તવશ ેજોઈએ. વાક્યના નામપદમા ં

પ્રર્ોજાતી સજં્ઞાના મખુ્ર્ ત્રણ કાર્ય છે. (1) કારકભતૂમકા ધારણ કરવાનુ ંકાર્ય (2) 
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ઉદે્દશ્ર્ત્તવ ધારણ કરવાનુ ં કાર્ય (3) નામપદના કેન્દ્ર તરીકેનુ ં કાર્ય. આ કાર્ોને 

તવગતે જોઈએ. 

કઞરકભતૂમકઞ ધઞરણ કરવઞન  ંકઞર્યાઃ 

વાક્યમા ં એકથી વધ ુ સજં્ઞા આવી શકે છે. દરેક સજં્ઞા વાક્યમા ં અલગ અલગ 

ભતૂમકા ભજવ ે છે. આ ભતૂમકાને આધારે નામને તવભક્તતના પ્રત્તર્ર્ો લાગતા િોર્ 

છે. સજં્ઞા વાક્યમા ંજે ભતૂમકા ભજવે છે એને કારક કિવેામા ંઆવે છે. વાક્ય કર્ા 

પ્રકારની હિર્ા કે પ્રહિર્ા દશાયવે છે કે ક્સ્થતત દશાયવ ે છે એન ેઆધારે વાક્યમાનંી 

તવતવધ સજં્ઞાઓની ભતૂમકા નક્કી થતી િોર્ છે. અને એમની ભતૂમકાને આધારે 

તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ો તનતિત થાર્ છે. આ વાતને આપણે ઉદાિરણની મદદથી 

સમજવાનો પ્રર્ાસ કરીએ. 

ક) કૂતરાએ રોટલો સ ૂઘંી જોર્ો.  (કૂતરો-કતાયની ભતૂમકામા,ં રોટલો-કમયની 
ભતૂમકામા)ં 
ખ) પ્ર્ાલામાથંી દૂધ ઢોળાયુ.ં   (પ્ર્ાલો – ઉદ્ગમની ભતૂમકામા,ં દૂધ- કમયની 
ભતૂમકામા)ં 
ગ) બાળકોને આઈષ્સ્િમ ભાવે છે. (બાળકો – ભાવકની ભતૂમકામા,ં 
આઈસ્કીમ – તટસ્થની    
    ભતૂમકામા)ં 
ઘ) આંગણામા ં બે ખરુશી છે.  (આંગણુ ં – સ્થાન ભતૂમકામા,ં ખરુશી – 
તટસ્થની ભતૂમકામા)ં 

તમને ખ્ર્ાલ આવશ ે કે સજં્ઞાઓન ેજે તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ો લાગ્ર્ા છે ત ે પ્રત્તર્ર્ોનો 
આધાર વાક્યમા ં એમની ભતૂમકા છે. આપણે વાક્ય સાભંળીએ અથવા વાચંીએ 
ત્તર્ારે એનુ ંઅથયઘટન કરવામા ંઆ પ્રત્તર્ર્ો આપણને મદદ કરે છે. આમ, સજં્ઞાનુ ં
પ્રમ ખ કઞર્ય વઞક્યમઞ ંતવતવધ કઞરક-ભતૂમકઞ ધઞરણ કરવઞન  ંછે. 

ઉદે્દશ્ર્ત્વ ધઞરણ કરવઞન  ંકઞર્યાઃ 
સજં્ઞા કારક-ભતૂમકા ઉપરાતં વાક્યમા ંઉદે્દશ્ર્ત્વ પણ ધઞરણ કરવઞન  ં કઞમ કરે છે. 
વાક્યમા ં આવતી બધી સજં્ઞાઓ ઉદે્દશ્ર્ત્તવ લતેી નથી. એમાથંી કોઈ એક સજં્ઞા 
ઉદે્દશ્ર્ બન ેછે અને જે ઉદેશ્ર્ બન ેછે એને આધારે ઘણી વાર આખ્ર્ાત પદસવંાદ 
દશાયવે છે. આ વાત ઉદાિરણથી સમજીએ. 
  અ) પ્ર્ાલામાથંી દૂધ ઢોળાયુ.ં  
વાક્યમા ં “દૂધ” ઉદે્દશ્ર્ છે અને એ નપુસંકલલિંગી એકવચનમા ં છે એટલ ેઆખ્ર્ાત 
“ઢોળાયુ”ં પણ નપુસંકલલિંગ એકવચનમા ંરિીને એ સજં્ઞા સાથે પદસવંાદ દશાયવ ેછે. 
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  ક) છોકરાઓ મેદાનમા ંદોડી ગર્ા. 
આ વાક્યમા ં “છોકરાઓ” સજં્ઞા ઉદે્દશ્ર્ છે અને એ બહુવચનમા ં છે એટલ ે “ગર્ા” 
આખ્ર્ાત પણ બહુવચનમા ં રિીને એની સાથે પદસવંાદ દશાયવે છે. અથાયત,્ 
વાક્યમા ંઅનેક સજં્ઞાઓ િોર્ એમાથંી કોઈ એક સજં્ઞા ઉદે્દશ્ર્ત્તવ દશાયવવાનુ ં કાર્ય 
પણ કરે છે. એક રીતે એ સજં્ઞા પદસવંાદના તનર્તં્રકનુ ં કાર્ય કરે છે એમ કિી 
શકાર્. ઉદે્દશ્ર્ત્તવ અને પદસવંાદ તવશે તવગતે વાક્યરચનાની ચચાયમા ં જાણી 
શકાશે. 

નઞમપદન  ંકેન્દ્દ્રાઃ 
સજં્ઞાનુ ંત્રીજુ ંકાર્ય છે નઞમપદન  ંકેન્દ્દ્ર રહવેઞન .ં નામપદમા ંસજં્ઞાની સાથ ેતવશેષણ, 
સખં્ર્ાવાચક અને તનધાયરક આવતા ંિોર્ છે. આ બધા ંનામના/સજં્ઞાના વધયકો િોર્ 
છે. સજં્ઞા/નામ એના વધયકો સાથે મળીને નામપદ બનાવે છે. રચનાનુ ં કેન્દ્ર િોવુ ં
એટલે એ શબ્દ તવના રચનાની શક્યતા ન િોવી ત ે છે. નામપદની રચના નામ 
તવના શક્ય િોતી નથી.  
 એક વાત ધ્ર્ાનમા ંરાખવી જરૂરી છે કે ‘સજં્ઞા’ અને ‘નામ’ વચ્ચ ેઘણી વાર ભેદ 
કરવામા ંઆવતો નથી. આપણે એ ભેદ રાખ્ર્ો છે. ‘સજં્ઞા’ એ મળૂ રૂપ છે. એન ે
લલિંગ-વચન-તવભક્તતનો પ્રત્તર્ર્ લાગીને જ્ર્ારે એ શબ્દ બન ે ત્તર્ારે એને આપણ ે
‘નામ’ કિીશુ.ં અને એની સાથે ‘તવશેષણ’ કે અન્દ્ર્ વધયકો જોડાઈન ેજે રચના થાર્ 
છે એન ેઆપણ ે‘નામપદ’ કિીશુ.ં રૂપકક્ષાએ એને ‘સજં્ઞા’ કિીશુ;ં શબ્દકક્ષાએ એન ે
‘નામ’ કિીશુ ં અને પદ કે વાક્યકક્ષાએ એને ‘નામપદ’ કિીશુ.ં આટલી સ્પષ્ટતા 
મનમા ંરાખશો તો પહરભાષા તમને ગ ૂચંવશ ેનિીં.  
કોઈ પણ પ્રત્તર્ર્ તવનાની સજં્ઞા એ નામ િોઈ શકે છે અને કોઈ પણ વધયક તવનાનુ ં
નામ એ નામપદ િોઈ શકે છે. એટલે ઘણી વાર વ્ર્ાકરણોમા ં સજં્ઞા, નામ અન ે
નામપદ વચ્ચે ભેદ પાડયા તવના વણયન થાર્ છે. એટલે ગ ૂચં ઊભી થાર્ છે. 
આપણે એ ગ ૂચં રાખશુ ંનિીં. અને નામપદ અને હિર્ાપદ બને્નની રચના સમજતી 
વખતે ત્રણ સ્તરેઃ રૂપ, શબ્દ અને પદ સ્તરે અલગ પહરભાષા રાખીશુ.ં એટલે 
નામપદમા ં ‘સજં્ઞા’ની ભતૂમકા એ ‘નામ’ની િોર્ છે. નામને આધારે વધયકો લલિંગ-
વચન ધારણ કરે છે. જુઓ- 

મારી નાની બેન.    
આ નામપદમા ં ‘બેન’ નામ કેન્દ્ર છે જે સ્ત્રીલલિંગી એકવચનમા ં છે, એટલ ે
એના વધયકો પણ સ્ત્રીલલિંગી એકવચનમા ંઆવશે. 

મોરનો મીઠો ટહુકો.  
આ નામપદમા ં ‘ટહુકો’ નામ કેન્દ્રમા ં છે એટલ ેએના વધયકો પણ પલુ્લિંગ 
એકવચનમા ંરિ ેછે.  
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એટલે સજં્ઞા જ્ર્ારે કોઈ રચનામા ંજોડાર્ ત્તર્ારે એનુ ંકાર્ય છત ુ ંથાર્ છે. અને ત્તર્ારે 
એ નામ કે નામપદ િોર્ છે. એનુ ંકાર્ય નામપદમા ંકેન્દ્રનુ ંઅને વધયકોના તનર્તં્રકનુ ં
છે જ્ર્ારે વાક્યકક્ષાએ નામપદ તરીકે એ તવતવધ ભતૂમકા ભજવવાનુ ંકાર્ય કરે છે. 
એની અથયકક્ષાની ભતૂમકાઓને કારક કિવેાર્ છે અને રચના કક્ષાની ભતૂમકાને 
‘ઉદે્દશ્ર્’ કિવેાર્ છે.  
 આમ, સજં્ઞાના પ્રકારો અને કાર્ય જાણ્ર્ા પછી તમે નામપદના મખુ્ર્ 
ઘટકથી સપેુરે પહરલચત થર્ા િશો. 

1.6 સઞરઞશંાઃ 

ગજુરાતી ભાષાની તવતવધ વ્ર્વસ્થાઓમાનંી મિત્તત્તવની એક વ્ર્વસ્થા છે નામપદ. 
વાક્ય ઓછામા ં ઓછા ં બે ઘટકોનુ ં બની શકેેઃ એક નામપદ અને એક હિર્ાપદ. 
પદાથો માટેના શબ્દવગયને ‘સજં્ઞા’ અને ઘટનાઓ માટેના શબ્દવગયને ‘ધાત’ુ 
કિવેાર્ છે.વાક્યમા ં હિર્ાપદ એક જ િોર્ છે પણ નામપદ એકથી વધ ુિોઈ શકે 
છે. એ બધા ંનામપદોની આંતહરક રચના સમાન િોર્ છે. પરંત,ુ પ્રર્ોજાર્ેલા ં દરેક 
નામપદનુ ંકાર્ય એ વાક્યમા ંઅલગ િોર્ છે. નામપદની રચનામા ં ‘નામ’ કેન્દ્રમા ં
િોર્ છે એટલ ેએ એક જ િોર્ છે. પણ એના ંવધયકો એક, અનેક અથવા શનૂ્દ્ર્ િોઈ 
શકે છે. વધયકોમા ંપણ ‘તવશેષણ’ પ્રકારના અનેક વધયકો એક સાથે પ્રર્ોજાઈ  શકે 
છે. વધયકો એક શબ્દના બનલેા,ં અન્દ્ર્ શબ્દો પરથી સાધેલા ંકે ગૌણ વાક્ય તરીકે 
આવતા ં િોઈ શકે છે. ‘નામ’ પોતે પણ એક રચના િોર્ છે જે ‘સજં્ઞા’ અન ે
‘પ્રત્તર્ર્’થી બનેલી િોર્ છે. ‘સજં્ઞા + પ્રત્તર્ર્’ એવી નામની રચના િોર્ છે. સજં્ઞાની 
સાથે લલિંગ-વચન અને તવભક્તતના પ્રત્તર્ર્ો આવે છે. સજં્ઞાના પ્રકાર અથયને આધારે 
અને પ્રત્તર્ર્ને આધારે આપી શકાર્ છે. પ્રત્તર્ર્ને આધારે સજં્ઞાના તવકારી અન ે
અતવકારી એવા બે પ્રકાર અને લલિંગન ેઆધારે સજં્ઞાના  – સ્ત્રીલલિંગી, પલુ્લિંગી અને 
નપુસંકલલિંગી, ઉભર્લલિંગી, તત્રલલિંગી એમ પ્રકાર પડી શકે છે. અથયને આધારે 
સજં્ઞાના છ પ્રકાર કરવામા ં આવે છેેઃ 1) જાતતવાચક - ‘જાતત’ એટલે અનેક 
પદાથોમાથંી તારવેલ સામાન્દ્ર્ લક્ષણોથી બનેલો એ વસ્તનુો ખ્ર્ાલ, 2) 
વ્ર્ક્તતવાચક - નામ દ્વારા એક ચોક્કસ પદાથય જ સમજાર્, 3) રવ્ર્વાચક – જે 
સજં્ઞા આમ તો જાતતવાચક વગયમા ંઆવે પણ ત ેકેટલેક અંશે ચોક્કસ આકારરહિત 
િોર્ છે, એમને સખં્ર્ાવાચક તવશેષણો લાગતા ંનથી., 4) સમિૂવાચક – જે સજં્ઞા 
કોઈ એક પદાથય નિીં પણ પદાથોના સમિૂને કે જથ્થાને દશાયવતી િોર્, 5) 
ભાવવાચક - જે સજં્ઞાનો અથય સીધો પદાથો પર અવલબંતો ન િોર્ પણ 
પદાથોના ંકેટલાકં લક્ષણોન ેઆધારે નક્કી થાર્. આ અમતૂય પદાથો મતૂય પદાથોના 
લક્ષણોમાથંી તારવેલ ખ્ર્ાલ િોર્ છે. અન ે 6) હિર્ાવાચક - આ સજં્ઞા હિર્ા 
બતાવતી િોર્ છે.  
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વાક્યના ‘નામપદ’મા ં પ્રર્ોજાતી ‘સજં્ઞા’ના મખુ્ર્ ત્રણ કાર્ય છે. (1) કારકભતૂમકા 
ધારણ કરવાનુ ં કાર્ય (2) ઉદે્દશ્ર્ત્તવ ધારણ કરવાનુ ં કાર્ય (3) નામપદના કેન્દ્ર 
તરીકેનુ ંકાર્ય. 
િવે, તમે ‘સજં્ઞા’થી પહરલચત િશો. 

1.7 તમઞરી પ્રગતત ચકઞસ ાઃ 

પ્રશ્નેઃ 
1. નામપદનો તવભાવ સોદાિરણ સ્પષ્ટ કરો. 
2. સજં્ઞાના પ્રકાર સોદાિરણ વણયવો. 
3. સજં્ઞાના કાર્ો દૃષ્ટાતં સહિત સમજાવો. 

ટૂંકનોંધ લખોેઃ 
1. તવકારી – અતવકારી સજં્ઞા 
2. અથયને આધારે સજં્ઞાના પ્રકાર 
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એકમ : 2  સવયનઞમ 

એકમની રૂપરેખા 
2.૦ ઉદે્દશો 
2.1 પ્રસ્તાવના 
2.2 સવયનામ 
2.3 સવયનામ સાથે સકંળાર્લેા ંઅથયગત પાસાઓં 
2.4 સવયનામોના પ્રકારો અને રૂપરેખા 
2.5 સારાશં 
2.6 ચાવીરૂપ શબ્દો 
2.7 તમારી પ્રગતત ચકાસો 

2.૦ ઉદે્દશ  :  

આ પ્રકરણમા ંતમે-  
1. સવયનામ તવશ ેમાહિતી મેળવશો 
2. સવયનામ સાથે સકંળાર્લેા અથયગત પાસાઓં તવશ ેમાહિતી મેળવશો.  
3. સવયનામની રચના અને પ્રકાર તવષે જાણશો.  

2.1 પ્રસ્તઞવનઞ :  

 સજં્ઞા તવશેષણ, ધાત ુઅને હિર્ાતવશેષણની જેમ ‘સવયનામ’ એક શબ્દરૂપ 

પ્રકાર છે. સવયનામ એ પાહરભાતષક શબ્દ સસં્કૃત પરંપરા પાસેથી લીધો છે, પણ 

ગજુરાતીમા ંવ્ર્ાખ્ર્ા પાશ્વાત્તર્ પરંપરાને અનસુરીને તેની વ્ર્ાખ્ર્ા આપવામા ંઆવે 

છે.- “સજં્ઞાને સ્થાને જે વપરાર્ તે સવયનામ. સસં્કૃત વ્ર્ાકરણ પરંપરા– ‘જે બધાનુ ં

નામ તે સવયનામ’. બન્ને વ્ર્ાખ્ર્ાઓમા ંકોઈ તાજત્તવક ભેદ જોવા મળતો નથી. દરેક 

વતતા પોતાને ‘હુ’ં, કે શ્રોતાને ‘ત ુ’ં કિી શકે. પણ તે દરેકને ‘રમેશ’ ન કિી શકે. 

ગજુરાતી વ્ર્ાકરણોની વ્ર્ાખ્ર્ા મજુબ નામને સ્થાને જે આવી શકે, વાક્યમા ં‘નામ’ 

પ્રમાણે વતી શકે ત ે ‘સવયનામ’. આ વ્ર્ાખ્ર્ા એના સદંભયગત કાર્યને આધારે 

આપવામા ંઆવી છે.   
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2.2 સવયનઞમ :  

આ વ્ર્ાખ્ર્ાની સાથે પ્રશ્નો એ ઊભા થાર્ કે નામને સ્થાને સવયનામ ક્યારે/કેમ 

મકુાર્ છે? સવયનામને સમજવા માટે આપણે વાતચીતના સદંભયને સમજવો 

જોઈએ. જ્ર્ારે વાતચીત ચાલતી િોર્ છે ત્તર્ારે એમા ંવ્ર્ક્તતઓ અને વસ્તઓુનો 

તનદેશ થતો િોર્ છે. એમા ંબોલનાર અને સાભંળનાર એમ બે વ્ર્ક્તતઓ િોર્ છે 

અને તેઓ વાતચીતમા ંઅન્દ્ર્ વ્ર્ક્તતઓ અને વસ્તઓુનો તનદેશ કરતા િોર્ છે. 

બોલનારન ે ‘વતતા’ કિવેાર્ છે અન ે સાભંળનારન ે ‘શ્રોતા’ કિવેાર્ છે. આ બન્ન ે

વ્ર્ક્તતઓ છે અને એ નામથી વ્ર્તત થાર્ છે. 

સવયનઞમન  પ્રર્ ગાઃ 

દરેક વ્ર્ક્તતને કોઈ નામ િોર્ છે. અને દરેક વસ્તનેુ નામ િોર્ છે એ આપણ ેજોઈ 

ગર્ા ંછીએ. પણ વાતચીતમા ંબોલનાર વ્ર્ક્તત પોતાનો ઉ્લેખ પોતાના નામથી 

નથી કરતો અને શ્રોતાનો ઉ્લેખ ક્યારેક જ એના નામથી કરે છે. પોતાનો ઉ્લખે 

એ ‘હુ’ં / ‘અમે’ એવા સવયનામથી કરે છે અને શ્રોતાનો ઉ્લેખ એ ‘ત ુ’ં / ‘તમે’ 

એવા સવયનામથી કરે છે. જાણીતા નામન ેસ્થાન ેજે આવ ેતેન ેસવયનામ કિવેાર્ છે. 

વાતચીતમા ં વતતા અન ે શ્રોતા (એકબીજાને) જાણીતા િોવાથી એમન ે સ્થાન ે

સવયનામનો ઉપર્ોગ કરવામા ંઆવે છે. એવી જ રીતે વતતા અન્દ્ર્ (વતતા-શ્રોતા 

તસવાર્ની) જાણીતી વ્ર્ક્તતના કે વસ્તનુા નામને સ્થાને ‘એ’ / ‘તે’ સવયનામ 

વાપરે છે. 

હતે  ાઃ 

જ્ર્ારે સભંાષમા ંસજં્ઞા દ્વારા, નામ દ્વારા અવગમન સાધી શકાત ુ ંિોર્, તો સવયનામ 

શા માટે પ્રર્ોજવુ ંજોઈએ? સવયનામને બદલે જો નામ જ વાપરીએ તો?  

નીચેનો ફકરો વાચંોેઃ 

(અ) કૃષ્ણ અને સદુામા પરમ તમત્ર િતા. કૃષ્ણ અને સદુામા એક ગરુુ પાસે 

ભણ્ર્ા િતા. કૃષ્ણ અને સદુામાના ગરુુનુ ં નામ સાહંદપની િત ુ.ં સાહંદપની 

ગરુુના આશ્રમમા ં કૃષ્ણ અને સદુામા સાથે રિતેા અને સાથે કામ કરતા 

િતા. કૃષ્ણ અને સદુામા ભણ્ર્ા બાદ મળ્ર્ા ન િતા. 

તમે જુઓ કે આ સવંાદને સમજવા આપણ ે કેટલીવાર ફરીથી વાચં્યુ?ં આપણ ે

જાણીએ છીએ કે લતલષ્ટતા ટાળવા માટે, આ રીતે વાતચીત થતી નથી. જેનો એક 
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વાર ઉ્લેખ થર્ો િોર્ એને સ્થાન ેસવયનામ વાપરવામા ંઆવ ેછે. િવે આ ફકરો 

વાચંો. 

(બ) કૃષ્ણ અને સદુામા ંપરમ તમત્ર િતા. તેઓ એક ગરુુ પાસે ભણ્ર્ા િતા. 

એમના ગરુુનુ ં નામ સાહંદપની િત ુ.ં એમના આશ્રમમા ં તેઓ સાથે રિતેા 

અને સાથે કામ કરતા િતા. તેઓ ભણ્ર્ા બાદ મળ્ર્ા ન િતા. 

 તમે જોઈ શકો છો કે ફકરા (અ)ની જ તવગતો ફકરા (બ)મા ં છે. પરંત ુ

નામનુ ંપનુરાવતયન ફકરા (અ)ને લતલષ્ટ બનાવે છે તો ફકરો (બ)મા ંપવૂો્લેલખત 

નામને સ્થાને સવયનામ પ્રર્ોજાતા ંસિજતા પ્રવેશે છે. અથયઘટન પણ સરળ રીતે 

થાર્ છે. અને લાઘવ પણ જોઈ શકાર્ છે. લબનજરૂરી પનુરાવતયન સવંાદને લતલષ્ટ 

બનાવે છે. વાતચીતમા ંએકનુ ંએક નામનો ઉપર્ોગ કરવાનો િોર્ ત્તર્ારે ભાષક 

સતત એ નામ વાપરતો નથી. એને સ્થાને સવયનામ વાપરે છે. 

 આમ, સવંાદમા ં સરળતા અને લાઘવના િતેથુી તથા લબનજરૂરી 

પનુરાવતયન ટાળવા સવયનામ પ્રર્ોજાર્ છે. 

સવયનઞમન  ંરચનઞગત સ્ર્ઞનાઃ 

 નામને સ્થાન ે સવયનામ પ્રર્ોજાર્ છે, ત ે સમજ્ર્ા. પણ જ્ર્ા ં જ્ર્ા ં નામ 

િોર્ ત્તર્ા ંત્તર્ા ંસવયનામ પ્રર્ોજી શકાર્ ખરંુ? જેમકે,  

એ આવ્ર્ો અને  એણ ેકહ્ુ ંભખૂ લાગી છે. 

અિીં તમને થશે કે ‘એ’ એટલે કોણ? ‘એ’ એટલે તમત્ર પણ િોઈ શકે, દીકરો પણ 

િોઈ શકે, લભખારી પણ િોઈ શકે. એટલેકે વાતચીતમા ં એક વ્ર્ક્તતનો ઉ્લેખ 

પિલેા ંનામથી અને પછી સવયનામથી કરવામા ંઆવે છે. જુઓ – 

કૃષ્ણ અને સદુામા પરમ તમત્ર િતા. → તેઓ એક જ ગરુુ પાસે ભણ્ર્ા િતા. 

અિીં, પિલેા વાક્યમા ંબે નામોનો ઉ્લેખ થર્ો. પણ પછી એ બન્ને નામોને સ્થાન ે

‘તેઓ’ એવુ ંસવયનામ વપરાયુ.ં ભાષાની આ એક લાઘવની અને સરળ અવગમન 

સાધવાની રીત છે.  

સવયનઞમની શરતાઃ પવૂોલ્લેખ 

 નીચેનો ફકરો વાચંોેઃ 

(ક) એણે એમને કહ્ુ ંકે પોતે જે તપાસ કરીને આવ્ર્ો છે તે પ્રમાણ ેએના 

મનમા ંકોઈ ખોટ નથી. એમને બસ પોતાના વ્ર્ાપારની લચિંતા છે.  
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કાઈં સમજાયુ ં? 

િવે આ જ ફકરો જુદી રીતે જોઈએ – 

(ખ) પ્રધાન રાજાને મળ્ર્ો. એણે એમને કહ્ુ ં કે પોત ે જે તપાસ કરીને 

આવ્ર્ો છે તે પ્રમાણે શેઠના મનમા ંકોઈ ખોટ નથી. એમને બસ પોતાના 

વ્ર્ાપારની લચિંતા છે. 

િવે સમજાયુ ં? 

 ફકરા (ક) મા ંપિલેેથી જ સવયનામ િોવાથી કોણ કોની વાત કરે છે, તે 

સમજાર્ તેમ નિતુ.ં પરંત ુફકરા (ખ)મા ંપિલેા ં‘પ્રથમ પરુુષ’ -  ‘વતતા’ પ્રધાન; 

‘બીજો પરુુષ’ - ‘શ્રોતા’ રાજા અને ‘ત્રીજો પરુુષ’ -‘અન્દ્ર્ પરુુષ’ શેઠ-ની તવગતો 

સ્પષ્ટ થઈ એટલે તરત જ સવયનામો ધરાવતા ંવાક્યોનુ ંઅવગમન સાધી શકાયુ.ં 

અથાયત,્ પિલેા ંકોઈ નામ આવ્યુ ંિોર્ તો તેને સ્થાને સવયનામ આવે.  

જો કે સવયનામના પ્રકારોમાથંી પરુૂષવાચક સવયનામોને પવૂો્લેલખતની 

શરત લાગ ુ પડે છે. પરંત,ુ અતનતિત, પ્રશ્નવાચક ને પવૂો્લેખની જરૂર પડતી 

નથી. બ્કે ખરેખર વપરાશમા ંઆ બે સવયનામોને સ્થાન ેસજં્ઞા આવે છે.  

તમને મળવા કોઈ આવ્યુ ંિત ુ.ં  

કોણ આવ્યુ ંિશે? ભાઈ િતા ંકે બેન? 

ભાઈ. ખાદીના ંકપડા ંપિરેેલા િતા.  

િ,ં એ તો ભલાભાઈ.  

 ‘કોઈ’, ‘કોણ’ જેવા ં અતનતિત અને પ્રશ્નવાચક સવયનામો પવૂો્લેખની 

આકાકં્ષા રાખતા નથી. આમ, સભંાષણમા ં અતનતિત સવયનામ/પ્રશ્નાથય સવયનામ 

આવે પછી એને સ્થાને નામ આવે અને ફરી એને સ્થાને પરુૂષવાચક સવયનામ 

આવે છે.  

 દશયક સવયનામોનો ઉપર્ોગ આમ તો પ્રત્તર્ક્ષ પદાથોને લક્ષ્ર્મા ં લઈન ે

કરવામા ં આવતો િોવાથી પણ એને પવૂો્લખેની જરૂર પડતી નથી. દશયક 

સવયનામનો ઉપર્ોગ ઘણીવાર તનધાયરક તરીકે થાર્ છે.  

રમેશ ત ુ ંઆમની સાથે જા 

જે વ્ર્ક્તત સાથે જવાનુ ં છે તે ઉપક્સ્થત છે, અથાયત ્સદંભય સ્પષ્ટ િોવાથી એમનો 

ઉ્લખે સવયનામથી શક્ય બને છે, એવી જ પરુૂષવાચક સવયનામોમા ંજે પ્રથમ પરુૂષ 

કે બીજો પરુૂષ દશાયવે છે, એમના નામનો ઉ્લેખ પવેૂ થરે્લો જરૂરી નથી કારણ કે 

વતતા અને શ્રોતા સદંભયમા ંપ્રત્તર્ક્ષ િોર્ છે.  
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સવયનઞમન  વપરઞશાઃ  

સવયનામનો પ્રર્ોગ ક્યા ં થઈ શકે કે ક્યા ં ન થઈ શકે, તે પણ સમજવુ ં જોઈએ. 

ભાષાના તમામ ક્ષેત્રમા ંસવયનામ સરળતાથી પ્રર્ોજાઈ શકે કે કેમ વગેરે તવશે પણ 

જાણવુ ંજોઈએ. 

પ્રર્ ગાઃ 

 સામાન્દ્ર્ રીતે સવયનામનુ ંમખુ્ર્ કાર્ય નામના વારંવાર પ્રર્ોગથી સજાયતી 

સહંદગ્ધતાને ટાળવાનુ,ં અથયઘટનની સરળતા અને અલભવ્ર્ક્તતનુ ંલાઘવ સાધવાનુ ં

છે. પરંત,ુ ક્યારેક એક જ ફકરામા ં એકથી વધ ુ નામ આવતા િોર્ તો એ 

પહરક્સ્થતતમા ંસવયનામનો અર્ોગ્ર્ પ્રર્ોગ સહંદગ્ધતા લાવી શકે છે. જેમકે,  

એક િતો રાજા. એનુ ંનામ દશરથ. એની ત્રણ રાણી : કૌશ્ર્, કૈકેર્ી અને સતુમત્રા 

એને ચાર પતુ્રો િતા.ં રામ, લક્ષ્મણ, ભાત અને શત્રધુ્ન. એમા ં રામ સૌથી 

મોટો........ 

 ફકરાની શરૂઆતમા ં ‘દશરથ’ નો ઉ્લેખ થર્ો છે. એટલે ‘દશરથ’ 

પવૂો્લેલખત છે તેમ ‘રામ’ પણ િવે પવૂો્લેલખત છે. િવે જે સવયનામ વપરાશે ત ે

‘રામ’ને અનલુક્ષીને વપરાશે. ‘દશરથ’નો ઉ્લેખ િવે સવયનામથી ન થઇ શકે. 

જુઓ-  

એક િતો રાજા. એનુ ંનામ દશરથ. એની ત્રણ રાણી : કૌશ્ર્, કૈકેર્ી અન ે

સતુમત્રા એને ચાર પતુ્રો િતા.ં રામ, લક્ષ્મણ, ભાત અને શત્રધુ્ન. એમા ંરામ 

સૌથી મોટો પતુ્ર. એ મોટો બાણાવળી િતો. એ સહુને પે્રમ કરતો. એ ઘરડો 

થર્ો એટલે... 

િવે, અિીં તમે છે્લા ંત્રણ વાક્યો જુઓેઃ 

એ મોટો બાણાવાળી િતો.  

એ સૌથી તપ્રર્ િતો.   

એ ઘરડો થર્ો એટલે…  

અિીં પિલેા ં બે વાક્યમા ં તમે ‘એ’ એટલે ‘રામ’ સમજશો. કારણકે છે્લુ ં

પવૂો્લેલખત નામ ‘રામ’ છે. પણ વાક્ય 3. ? આ વાક્ય ખટકશે કારણ કે આ 

તવધાન છે્લ ે પવૂો્લેલખત નામ સાથે બધં બેસત ુ ં નથી. ખરેખર તો આ પિલેા ં

પવૂો્લેલખત નામ ‘દશરથ’  તવશેનુ ંતવધાન છે.  
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 આ બે ફકરા વાચંતા તમને ખ્ર્ાલ આવ્ર્ો િશે કે સભંાષણના ચાલ ુદોરમા ં

નજીકના પવૂો્લેલખત નામને સ્થાને સવયનામ આવે છે, જેથી એ કોને સ્થાને આવ્યુ ં

છે અને કોને તવષે તવધાન થયુ ં છે એની સ્પષ્ટતા શ્રોતા કે વાચકના મનમા ંરિ.ે 

સભંાષણનો ‘તવષર્’ બદલાર્ તેમ સવયનામનુ ં લક્ષ્ર્ બદલાત ુ ં રિ ે છે. જો કે 

અવગમનનો બાધ ન આવતો િોર્ તો એક વાક્યમા ંઘણા ંસવયનામો આવી શકે. 

જેમકે,   

રમેશે નીલને બગીચામા ંબોલાવી. એ એની સાથ ેત્તર્ા ંવાતો કરતો િતો. 

અિીં કતાય, કમય, સ્થાન આહદ કારકો તનતિત છે. તેથી શ્રોતાને આ સવયનામો દ્વારા જે 

નામોનો ઉ્લેખ થાર્ છે એ સમજવામા ં તકલીફ નિીં પડે. ત્રણ સવયનામોનો 

પ્રર્ોગ િોવા છતા ંરચના અસહંદગ્ધ રિશેે. 

વપરઞશમઞત્ઞાઃ  

સામાન્દ્ર્ ભાષાવ્ર્વિારમા ં ઉપરોતત બાબતોને ધ્ર્ાનમા ં રાખીને ભાષક 

સિજ રીતે સવયનામ પ્રર્ોજે છે. ભાષાના ં કેટલાકં સ્વરૂપો એવા ં િોર્ છે 

જ્ર્ા ંપરેૂપરૂી ચોક્કસતા અપેલક્ષત છે ત્તર્ા ંસવયનામોનો ઉ્લેખ ટાળવામા ં

આવે છે. કાર્દાની ભાષામા ંસવયનામો સૌથી ઓછા જોવા મળે. વિીવટી 

પહરપત્રોમા ં શક્ય િોર્ ત્તર્ા ં સધુી સવયનામોને ટાળવામા ં આવે. જર્ારે 

સાહિત્તર્મા ં ઘણીવાર સહંદગ્ધતા ઊભી કરવા માટે પવૂો્લેખ તવના 

સવયનામ વપરાર્ છે. દા.ત. 

કારણ એટલુ ંજ કે 

મારે મન એ છે.  

પણ એને મન તો  

હુ ંતમે કે તે કશુ ંજ નથી.  

પ્રતતબબિંબાઃ  

સવયનામનો બીજો વપરાશ થોડોક જુદો પડે છે. પવૂો્લેખ એટલે ઉક્તત 

પિલેા ંજે સ્પષ્ટ છે તે પણ ઘણીવાર એક ઉહકતમા ંએક નામનો બે વાર 

ઉ્લખે કરવો પડે તો ત્તર્ા ંપણ સવયનામ વપરાર્ છે.  

રમેશે રમશેની માને કહ્ુ ંકે રમેશ મોડો આવશે. 

આવુ ંવાક્ય સવયનામોથી ટેવારે્લા આપણા કાનને અજુગતુ ંલાગશે. સાચો 

વપરાશ છે-  
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રમેશે એની માને કહ્ુ ંકે એ મોડો આવશે. 

પ્રતતલબિંબ સવયનામ પણ આ જ રીતે વપરાર્ છે.  

રમેશને ભાન થયુ ંકે પોતે ડરપોક છે.  

પોતે ડરપોક છે એનુ ંભાન રમેશને થયુ.ં. 

 વ્ર્ાકરણોમા ં (પોતે) ને ‘સ્વવાચક સવયનામ’ એમ પણ કિવેાર્ છે. ગૌણ 

વાક્ય જર્ારે આગળ લઈ જવામા ંઆવે છે ત્તર્ારે પવૂો્લેખ તવના પણ સ્વવાચક 

સવયનામ આવી શકે છે.  

તવશેષ પ્રર્ ગાઃ 

ગજુરાતી સમાજમા ંપત્તની દ્વારા પતતનો ઉ્લેખ નામથી થાર્ નિીં ત્તર્ારે 

સવયનામથી કરવાનો રીવાજ છે, તે તમે જાણો છો. 

2.3 સવયનઞમ સઞરે્ સકંળઞરે્લઞ ંઅર્યગત પઞસઞઓં :  

 સવયનામ સાથે સકંળારે્લા અથયના તત્તવો છે પરુૂષ, સજીવ-તનજીવ ભેદ, 

અંતર, અતનતિતતા સાપકે્ષતા અન ે પ્રતતલબિંબ. આપણે આ પાસાઓંન ે તવગતે 

જોઈએેઃ 

2.3.1 પ ર ષાઃ 

 પરુૂષ-પ્રથમ પરુૂષ એટલે વતતા, બીજો પરુૂષ એટલ ે શ્રોતા, અને ત્રીજો 

પરુુષ એટલે વતતા શ્રોતા તસવાર્ની કોઈ વ્ર્ક્તત અથવા પદાથય. વતતા અને શ્રોતા 

િમેંશા વ્ર્ક્તતવાચક જ રિવેાના જર્ારે ત્રીજો પરુૂષ કોઈ વ્ર્ક્તત અથવા તનજીવ 

પદાથય સભંવી શકે છે. ગજુરાતીમા ં ત્રીજા પરુૂષમા ં સજીવ અને તનજીવનો ભદે 

સવયનામોમા ંકરવામા ંઆવે છે. પ્રશ્નવાચક સવયનામમા ંએ દેખાશે “કોણ” અને “શુ”ં, 

“કોઈ” અને “કશુ”ં “કોણ” અને “કોઈ” સજીવ માટે વપરાર્ છે જર્ારે “શુ”ં અને “કશુ”ં 

તનજીવ માટે વપરાર્ છે.  

કોઈને આ વાતની ખબર ન પડવી જોઈએ. 

આજે કોણ આવવાનુ ંછે ? 

તારે કશુ ંજોઈતુ ંિોર્ તો મગંાવી લેજે. 

મારે તમને એક વાત કિવેાની છે. 
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2.3.2 અંતર 

તતૃીર્ પરુૂષ સવયનામોમા ંપદાથય કે વ્ર્ક્તતનુ ંશ્રોતા-વતતાની અપેક્ષાએ ‘અંતર’નુ ં

મિત્તવ િોર્ છે. “આ” અને “એ”, અથવા “આ” અને “પેલુ”ં, “આ” અને “ત ુ”ં, આ 

સવયનામો વચ્ચનેો તવરોધ અંતરનો છે. “આ” સવયનામ વતતાની નજીકના પદાથય 

માટે વપરાર્ છે અથવા નજીકના પવૂો્લેલખત નામ માટે વપરાર્ છે. જર્ારે “એ”, 

“તે”, “પેલુ”ં દૂરના પદાથો માટે વપરાર્ છે. દાત. 

આ બાજુ આવો.  

પેલી બાજુ જુઓ.  

આ તવચાર સ્પષ્ટ છે. પલેો જરા અઘરો છે.  

છે્લા વાક્યમા ં “આ” તવચાર એટલે નજીકના પવૂો્લખેવાળો, અન ે ‘પેલો’ એટલ ે

દુરના પવૂો્લેખવાળો એમ અથયઘટન થાર્.  

2.3.3 તનતિતતઞાઃ 

 તનતિતતા અન ેઅતનતિતતા એ સદભય પર અવલલંબત બાબત છે. વતતા 

જે પદાથય વ્ર્ક્તતન ેજાણતો નથી અથવા કોઈ સવયસામાન્દ્ર્ પદાથયની વાત થતી 

િોર્ ત્તર્ારે અતનતિત સવયનામનો ઉપર્ોગ થાર્ છે. એને વતતા જેને તવશે માહિતી 

જાણવા માગે છે તે પદાથયનો ઉ્લેખ પ્રશ્રવાચક સવયનામથી થાર્ છે. દા.ત. 

 અિીં કોઈ સતુ ુ ંલાગ ેછે.  

 અિીં કોણ સતુ ુ ંછે ? 

 પિલેા ંવાક્યમા ંવતતા સતેુલી વ્ર્ક્તતને જાણતો નથી તેમ છતા ંતેને તવષે 

તવધાન કરે છે. એ પદાથય તેના મનમા ં અતનતિત િોવાને િોવાને કારણે 

અતનતિતતાવાચક સવયનામ વપરાયુ ંછે. જર્ારે બીજા વાક્યમા ંવતતા તેના મનમા ં

જે પદાથયની માહિતી નથી, તેની માહિતી શ્રોતા પાસે માગી રહ્યો છે.  

2.3.4 સઞપેક્ષતઞ 

જર્ારે બે હિર્ાતવધાનોન ે જોડવાનો પ્રસગં આવે ત્તર્ારે ગૌણ હિર્ાતવધાનની 

સાપેક્ષતા સવયનામથી દશાયવવામા ંઆવે છે અને એક રીતે ત્તર્ા ંસરં્ોજ્કોનુ ંનામ કરે 
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છે. આમ તો સાપેક્ષ સવયનામ તતૃીર્ પરુુષી “એ” કે “તે” સવયનામોના વધયક તરીકે 

કામ કરે છે. દા.ત.  

 જે ખાડો ખોદે તે પડે.  
 જેણે આ કામ કયુું િોર્, તે સાવ મખુય લાગ ેછે.  

2.3.5 પ્રતતબબિંબાઃ  

એક જ હિર્ાતવધાનમા ંજર્ારે એક વ્ર્ક્તત બે ભતૂમકા ભજવતી તનરૂપવામા ંઆવ ે

ત્તર્ારે પ્રતતલબલબત સવયનામનો ઉપર્ોગ કરવામા ંઆવ ેછે. જેમકે,  
રમેશે અતધકારી સમક્ષ રમેશની વાત રજૂ કરી.  

આવો પ્રર્ોગ તમને તવલચત્ર લાગશે.. આપણ ેસામાન્દ્ર્ રીતે આ વાક્ય નીચે મજુબ 

વાપરીએ છીએેઃ 
રમેશે અતધકારી સમક્ષ પોતાની વાત રજૂ કરી.  

અિીં એક ‘રમેશ’ કતાય છે. અને અન્દ્ર્ ‘રમેશ’ એ ‘વાત’ સજં્ઞાનુ ં તવશેષણ છે. તમે 

જોઈ શકો છો કે અિીં ‘રમશે’ની જ બે ભતૂમકા છે, તેથી અિીં પ્રતતલબિંલબત સવયનામ 

પ્રર્ોજાયુ ંછે. 

2.4 સવયનઞમ નઞ પ્રકઞર  અને રૂપરેખઞ : 

(1) પ રૂષવઞચક સવયનઞમ ાઃ  
પ્રથમ પરુૂષ- /િ-/, /અમ-/ 

બીજો પરુૂષ - /ત-/-/તમ-/ 

ત્રીજો પરુૂષ -/તે-/ -/એ/ -/પલે-/ 

છે્લુ/ંપેલ/રૂપ લલિંગવચનના પ્રત્તર્ર્ો લે છે. જર્ારે બીજા કોઈ રૂપો લલિંગવચનનો 

પ્રત્તર્ર્ લેતા ંનથી. પ્રથમ અને બીજા પરુૂષના એકવચન અને બહુવચનના ં રૂપો 

તનબદ્ધ છે. જર્ારે તતૃીર્ પરુૂષના ંરૂપો મતુત છે, તવભહકત પ્રત્તર્ર્ સાથેની રચનામા ં

એમના ઉપરૂપો નીચ ેપ્રમાણે જોવા મળે, /િ-/ના ઉપરૂપો છે, /મ/ /માર-, /ત-

/ ના ઉપરૂપો છે. /તાર-/;/અમ-/ના ઉપરૂપો છે. /અમ-/ અન/ેઅમર-/અન ે

/તમ-//ના રૂપો છે/તમ-/અન/તમાર-/ તવભહકત પ્રત્તર્ર્ો સાથેની તેમની 

તાલલકા નીચે પ્રમાણે દશાયવી શકાર્.  
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પિલેો 
પરુૂષ 

 બીજો  ત્રીજો  

એતવચન બહુવચન એતવચન બહુવચન એકવચન  
હુ ં અમ ે તુ ં તમે એ પ્રત્તર્ક્ષ 
મેં - તેં - એણે અગેહટવ 
મને અમન ે તને તમને એન ે ગૌણ 
મારાથી અમારાથી તારાથી તમારાથી એનાથી કરણ 
મારામા ં અમારામા ં તારામા ં તમારામંા ં એનામા ં અતધકરણ 
માર-લલિંગ અમાર-

લલિંગ 
તાર-લલિંગ તમાર-

લલિંગ 
એન-લલિંગ સબંધ 

 

પ્રથમ પરુૂષ અને બીજા પરુૂષને આવરી લેત ુ ંએવુ ંતવતશષ્ટ રૂપ ગજુરાતીમા ંમળે છે. 

આ રૂપ છે./આપણ/- 

ચાલો, આપણ ેફરવા જઈએ. 

આ ઉહકતમા/ંઆપણ-/એવા સવયનામ દ્વારા વતતા અને શ્રોતા બન્ન ેદશાયવાર્ છે.  

દશયક સવયનઞમાઃ 

તતૃીર્ પરુુષી સવયનામને ઘણીવાર દશયક સવયનામ પણ કિવેાર્ છે. 

નજીકનો પદાથય દશાયવાર્ ગજુરાતીમા ં “આ” સવયનામને ઘણીવાર દશયક સવયનામ 

પણ કિવેાર્ છે. નજીકનો પદાથય દશાયવવા ગજુરાતીમા ં“આ” એવુ ંરૂપ વપરાર્ છે. 

જર્ારે દૂરના પદાથય માટે “એ” “/તે/” “/પેલા-/” એ રૂપો વ્પ્રત્તર્ છે. /આ/ 

રૂપનુ/ંઆમ/- એવુ ં ઉપરૂપ તવભહકત પ્રત્તર્ર્ને ર્ોગ ે મળે છે. આમને, આમના 

આમનાથી, જેવા ંશબ્દોમા ંએ સ્પષ્ટ છે. આ ઉપરૂપને સમાતંર ઉપરૂપો /એ/ અન ે

/તે/ના ંપણ મળે છે. /એમ-/ અન ે/તેમ/ દા.ત. એમને, તેમને એમનાથી.  

પ્રશ્નવઞચક સવયનઞમાઃ 

 પ્રશ્નવાચક સવયનામના મળૂ રૂપને તારવવો અતતશર્ અઘરો છે. તમે છતા ં

/કો-/એ/ વ્ર્ક્તતવાચક અને /શ/ વસ્તવુાચકરૂપ મળે છે. આ રૂપોના ં

/ક્યા/ં/હક/અન ે /શા/, /શ-/,/શી/ એવા ં ઉપરૂપો મળે છે. અત્તર્ાર સધુી 

વણયવેલા ંરૂપો પરથી રીતવાચક, સ્થાનવાચક, સમર્વાચક અને જથ્થાવાચક રૂપો 

ગજુરાતીમા ંમળે છે.  



 27 

 મળૂરૂપો 

  સાપેક્ષ નજીક દૂરના  અતનતિત પ્રશ્ન  
1 રીતવાચક જેમ આમ તેમ એમ - - કેમ 
2 સ્થાનવાચક જ્ર્ા ં અિીંર્ા ત્તર્ા ં - ક્યાકં કશેક ક્યા ં
3 સમર્વાચક જર્ારે અત્તર્ારે ત્તર્ારે - ક્યારેક - ક્યારે 

4 જથ્થાવાચક કેટલ આટલ તેટલ એટલુ ં કેટલુકં - કેટલુ ં
  

પાદટીપ : /આપણે-/રૂપનો એક તવતશષ્ટ પ્રર્ોગ નોંધપાત્ર છે.  

આપણે પાટીમા ંઆવવાનુ ંનથી.  

એ ભલે બોલાવે પણ આપણે નિીં જવાનુ,ં  સમજ્ર્ો? 

આપણાથી આવુ ંબોલાર્? 

આ વાક્યોમા ંકદાચ ત્રણે પરુૂષમા/ંઆપણ/નો ઉપર્ોગ થતો જોવા મળે છે.  

પ્રતતબબિંબબત સવયનઞમાઃ 

આપણ ે તપ્રતતબબં સવયનામના અથયગત કાર્યથી પહરલચત છીએ. િવે આપણે તેની 

રચના સમજીએ.  

પ્રતતલબલબત સવયનામના ં /પોત-/ /જાત/, અને /ખદુ/ એવા ં રૂપો મળે છે. આ 

રૂપોને લલિંગવચનના પ્રત્તર્ર્ો લાગતો નથી. પરંત ુતવભક્તતના પ્રત્તર્ર્ લાગી શકે છે. 

પ્રતતલબિંલબત અન ેસ્વવાચક સવયનામનો એક ઉપર્ોગ ભાવસચૂક તરીકે પણ થાર્ 

છે. જેમકે,  

“મને પોતાને ખબર નથી.”  

“હુ ંજાતે સાિબેને મળી આવીશ.”  

“મેં પોતે ઉઠીને પાણી લીધુ.ં” 

“તમારે જાતે આ કામ કરવુ ંપડશે.”  

આ બધામા ંપ્રતતલબિંલબત કરતા ંભારનો ભાવ બતાવ ેછે.  

2.5 સઞરઞશંાઃ 

સભંાષણમા ંપદાથયની તનધાયહરત માટે વધયકો અને તનધાયહરત વ્ર્વસ્થા િોર્ 

છે. તનતિત અતનતિત સવયનામો પણ સજં્ઞા દ્વારા સચૂવાર્ેલા પદાથયન ે સભંાષણ 

સદંભયમા ં સ્પષ્ટ કરી આપે છે. જેમકે : ‘ચોપડી’- ‘આ ચોપડી’, ‘મારી ચોપડી’, 
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‘નીલાની ચોપડી’, ‘કોઈક ચોપડી; વગેરે, જો કે સવયનામનો વપરાશ વાક્યમા ં

તનધાયરકથી અલગ રીતે પણ થાર્ છે. સવયનામ એટલે સજં્ઞાને સ્થાને જે વપરાર્ ત ે

સવયનામ. 

 સભંાષણમા ં પવુો્લેલખત સજં્ઞાને સ્થાને સવયનામ પ્રર્ોજાર્ છે. ઉહકતમા ં

એકવાર ઉ્લેખ થર્ા બાદ સવયનામ પ્રાર્ોજવાથી લાઘવ અને સિજતા આવે છે. 

ચાલ ુસભંાષણના દોરમા ંનજીકના પવુો્લેલખત નામને સ્થાને જ સવયનામ આવે. 

જો વાતના ‘તવષર્-સ્થાન’ બદલાઈ ગર્ા ંિોર્ તો નજીકના “તવષર્” ને સ્થાન ેજ 

સવયનામ પ્રર્ોજાઈ શકે. નિીં તો સભંાષણમા ંસહંદગ્ધતા-મઝૂવણ પ્રવેશે, ઘણી વાર 

એક જ ઉહકતમા ંએક નામનો બ ેવાર ઉ્લેખ થાર્ તો એક વાર નામ આવે પછી 

બીજી વાર સવયનામ પ્રર્ોજાર્ છે. આવા સવયનામને પ્રતતલબિંલબત સવયનામ કિ ેછે.  

 પરુૂષવાચક સવયનામ કે દશયક સવયનામોને પવુો્લેખની જરૂર પડે છે. પરંત ુ

અતનતિત કે પ્રશ્નવાચક સવયનામમા ંપવુો્લેખની જ્રુરુ િોતી નથી. કારણકે ખરેખર 

વપરાશમા ંઆ સવયનામોની જગ્ર્ાએ સજં્ઞા –નામ તવષર્ પ્રર્ોજાર્ છે.  

 સવયનામ સાથે પરુૂષ, સજીવ-તનજીવ ભેદ, અંતર, અતનતિતતા, અપેક્ષા 

અને પ્રતતલબિંબ જેવા ંઅથયગત પાસા ંસકંળાર્લેા ંછે.  

 સવયનામના પ્રકારોમા ંપરુૂષવાચક સવયનામ, અતનતિત સવયનામ, પ્રશ્નવાચક 

સવયનામ, રીતવાચક, સવયનામ, સ્થાનવાચક, સવયનામ, સમર્વાચક, જથ્થાવાચક 

સવયનામ અને પ્રતતલબિંબવાચક સવયનામનો સમાવશે થાર્ છે. અતનતિત અન ે

પ્રશ્નવાચક સવયનામમા ં વ્ર્ક્તતવાચક અને વસ્તવુાચક સવયનામ જેવા ં પેટાપ્રકાર 

પણ મળે છે.  

2.6 ચાવીરૂપ શબ્દો :  

સવયનામ : સજં્ઞાને સ્થાન ેજે પ્રર્ોજાર્ તે સવયનામ.  

પરુૂષવાચક સવયનામ :  સભંાષણમા ંવતતા, શ્રોતા અને અન્દ્ર્ – એમ ત્રણ પરુૂષ 

િોર્ છે. જે એકવચન અને બહુવચનમા ં પ્રર્ોજાર્ છે. જેમકે ‘હુ’ં પ્રથમ પરુૂષ 

એકવચન દશાયવત ુ ંસવયનામ, ‘તેઓ’ ત્રીજા પરુૂષ બહુવચન દશાયવત ુ ંસવયનામ.  

દશયક સવયનામ : નજીકના કે દૂરના વ્ર્ક્તત કે પદાથયને દશાયવવા માટે પ્રર્ોજાતુ ં

દશયક સવયનામ મળૂભતૂ રીતે તતૃીર્ પરુૂષ સવયનામ જ છે. નજીકના વ્ર્હકત પદાથય 

તનદેશવા ‘આ’ કે દૂરના વ્ર્હકત=[પદાથય તનદેશવા ‘એ’, ‘તે’ ‘પેલુ’ં વગેરે જેવા ં

દશયક સવયનામ પ્રર્ોજાર્ છે.  
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પ્રશ્નવાચક : જર્ારે વતતાને માહિતી મેળવવી િોર્ ત્તર્ારેપ્રાર્ોજાતા સવયનામન ે

પ્રશ્નવાચક સવયનામ કિવેાર્ છે. વ્ર્ક્તતવાચક –‘કોણ’, સમર્વાચક ‘કર્ારે’, 

સ્થળવાચક ‘ક્યા’ં, ચતેન કમય વાચક ‘કોને’, વસ્તવુાચક ‘શુ’ં. વગેરે પ્રશ્નવાચક 

સવયનામ છે.  

અતનતિત સવયનામ : જર્ારે વતતા જે પદાથય કે વ્ર્ક્તત તવષે જાણતો નથી કે 

સવયસામાન્દ્ર્ પદાથયની વાત થતી િોર્ ત્તર્ારે અતનતિત સવયનામ પ્રર્ોજાર્ છે. 

જેમકે ‘કોઈ’, ‘કશુ’ં,  

સાપેક્ષ સવયનામ : જર્ારે બે હિર્ાતવધાનને જોડવામા ં આવે ત્તર્ારે ગૌણ 

હિર્ાતવધાનની સાપેક્ષતા જે સવયનામથી દશાયવવામા ંઆવે છે તેન ેસાપેક્ષ સવયનામ 

કિ ેછે. જેમકે, ‘જે....તે.... 

પ્રતતલબિંલબત સવયનામ : એક જ હિર્ાતવધાનમા ં જર્ારે એક વ્ર્ક્તત બ ે ભતૂમકા 

ભજવતી તનરૂપવામા ંઆવે ત્તર્ારે પ્રતતલબિંલબત સવયનામનો ઉપર્ોગ કરવામા ંઆવ ે

છે, જેમકે, ‘પોતે’, ‘જાતે’ વગેરે.  

2.7 તમઞરી પ્રગતત ચકઞસ  :  

પ્રશ્નેઃ 

1. સવયનામ એટલે શુ?ં તે જણાવી તેના પ્રકારો જણાવો.  

2. સવયનામ સાથે સકંળાર્ેલા અથયગત પાસાઓં અંગે નોંધ લખો.  

ટૂંકનોંધ લખોેઃ 

1. પરુુષવાચક સવયનામ 

2. સવયનામનો પ્રર્ોગ 
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એકમ 3  તવશેષણ 

રૂપરેખાેઃ 
3.0 ઉદે્દશ 

3.1 પ્રસ્તાવના 
3.2 વધયકનુ ંઅથયગત કાર્ય 
3.3 તવશેષણ 

3.3.1 તવશેષણની રચના અને પ્રકાર 

3.3.2 સ્વતતં્ર અને સાતધત તવશેષણ 

3.4 તવશેષણના પ્રકાર 

3.4.1 ગણુવાચક તવશેષણ 

3.4.2 સબંધંવાચક તવશેષણ 

3.4.3 સખં્ર્ાવાચક તવશેષણ 

3.4.4 અવસ્થાવાચક તવશેષણ 

3.5 તવશેષણના ંતવશેષણેઃ 
 3.5.1 માત્રાસચૂક 

3.5.2 આશરેવાચી તવશેષણ 

3.6 તનધાયરક 

3.7 સારાશં 

3.8 તમારી પ્રગતત ચકાસો 

3.0 ઉદે્દશ 

આ એકમમા ંતમે 

➢ વધયકની સમજ મેળવશો. 
➢ તવશેષણની સમજ મેળવશો. 
➢ તવશેષણના પ્રકાર તવશે માહિતી મેળવશો. 
➢ તનધાયરક તવશે સમજ મેળવશો. 

3.1 પ્રસ્તઞવનઞાઃ 

 તમે જાણો છો કે વાક્ય મખુ્ર્ બે ઘટકોનુ ંબનેલુ ં છેેઃ નામપદ અને હિર્ાપદ. 
નામપદનો કેન્દ્રસ્થ ઘટક ‘નામ’ અથવા ‘સજં્ઞા’ છે. તે ‘પદાથય’ને વ્ર્તત કરે છે. નામપદ 
અને હિર્ાપદ બે ભેગા થઈને પહરક્સ્થતત વ્ર્તત કરે છે. પરંત,ુ માત્ર એટલાથી જ સચોટ 
સભંાષણ સભંવતુ ંનથી. એ માટે ભાષકને વધારાના ઘટકની જરૂર પડે છે. એવા ઘટક 
જે સજં્ઞા કે આખ્ર્ાતના અથયમા ંવધારો કરે. ‘વધારો કરનાર’ ઘટકને ‘વધયક’ કિ ે છે. 
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પરંપરાગત રીતે નામના વધયકને ‘તવશેષણ’ અને આખ્ર્ાતના વધયકને હિર્ાતવશેષણ કિ ે
છે.  

 નામના અથયમા ંવધારો કરનાર વધયક અથવા તવશેષણ તવશે જોઈએ. 

3.2 વધયકન  ંઅર્યગત કઞર્યાઃ 

જગતના મતૂય અને અમતૂય ક્સ્થર ખ્ર્ાલો એ સજં્ઞાનો અથય છે. ‘સજં્ઞા’ 
પદાથયને દશાયવ ે છે. પદાથયનો ‘ખ્ર્ાલ’ એ પદાથયના ંઅનેક લક્ષણોથી બનલેો િોર્ 
છે. પદાથયના ંભેદક લક્ષણોથી બનલેા ખ્ર્ાલને ‘નામનો અથય’ કિવેાર્ છે. દા.ત. 
‘કબાટ’ નામ જે પદાથયન ેદશાયવે છે એ પદાથયના  ‘ત્રણ બાજુથી સપંણૂય બધં, એક 
બાજુથી ખોલ-બધં કરી શકાર્ તેવી વ્ર્વસ્થા, એકથી વધારે ખાના’ં વગેરે લક્ષણો 
મળે.  

પદાથયને ઓળખવા માટેના ંમળૂભતૂ લક્ષણો તસવાર્ના ંજે તત્તવો છે, તેમને 
ગણુ કિવેાર્ છે. આ ગણુ પદાથયના ખ્ર્ાલમા ંઆવશ્ર્ક િોતા નથી પણ જરૂર પડે 
ઓળખવા માટે એમનો તનદેશ કરવામા ંઆવ ે છે. તમેને વધયક અથવા તવશેષણ 
તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. આ તસવાર્ કબાટના ંઅન્દ્ર્ લક્ષણો િોઈ શકે. પણ એ 
સવયસામાન્દ્ર્ ન િોવાથી, વધારાના ંગણાર્. જેમકે, એ પદાથયનુ ંકદ (નાનુ/ંમોટંુ), 
એનુ ંરવ્ર્ (લાકડાનુ/ંલોખડંનુ)ં, કે પછી ત્રણ બારણાવંાળં, અરીસાવાળં વગેરે આ 
બધા કબાટના ગણુસ્વરૂપે મકૂાર્ છે. એ પદાથયના ંવધારાના ંલક્ષણો તરીકે આવ ે
અને ‘કબાટ’ નામ સાથ ે તવશેષણ તરીકે આવે. ઉપર જોર્ેલા ંઅન્દ્ર્ ઉદાિરણમા ં
ઠંડુ,ં ઊંચુ,ં મોટંુ, સકંુૂ વગેરે એ સબંતંધતત નામનો અથયમા ંગણુના અથયનુ ંઆધાન કરે 
છે.  

પદાથયની સાથે સકંળાર્ેલ ‘ગણુ’ પછી બીજુ ં તત્તવ છે એની સખં્ર્ા: 
પદાથયના ખ્ર્ાલમા ં સખં્ર્ાનો અથય પણ વધારાનો છે અને તેથી નામપદમા ં એ 
વધયક તરીકે આવે છે. સખં્ર્ા બે પ્રકારની િોર્ : સાદી અને િતમક. 

પાચં તવદ્યાથીઓ 
પાચંમો તવદ્યાથી 

પદાથય સાથે સકંળારે્લ ત્રીજુ ંતત્તવ છે જથ્થો. આમ તો જે ગણ્ર્ પદાથો છે તેમને 
દશાયવતા નામો સાથ ે સખં્ર્ાવાચક વધયકો આવે અને અગણ્ર્ પદાથો દશાયવતા ં
નામો સાથે જથ્થો દશાયવનાર વધયક આવે. ગણ્ર્ સાથે પણ જથ્થાવાચક આવી શકે. 

થોડુકં પાણી. 
થોકબધં ચોપડીઓ. 

ગણુ અન ે સખં્ર્ા સાથે એમના અથયમા ં ઉમેરો કરનાર તત્તવો પણ આવી શકે. 
ગણુની માત્રા/પ્રમાણ દશાયવનારા ંરૂપોને માત્રાસચૂકો કિવેાર્. 

ઘણા ંજ સમજુ માતા-તપતા. 
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સાવ અણસમજુ છોકરો. 
સખં્ર્ાવાચક વધયકની સાથે આવતુ ંરૂપ અંદાજ/આશરેનો અથય ઉમેરે છે. ચોતતસને 
બદલે આશરે સખં્ર્ાનો ખ્ર્ાલ આપ ેછે. 

આશરે પચાસ માણસો િતા.. 
સખં્ર્ાના અંદાજને ગજુરાતીમા ંબીજી રીતે પણ મકૂવામા ંઆવે છે – 

દસ-બાર છોકરાઓ 
પાચંેક ફૂટ 
ગજુરાતીમા ં‘સાવ, તદ્દન, સપંણૂય, ઘેરંુ, આછ ંજેવા માત્રાસચૂકો મળે છે. જો 

કે બધા જ માત્રાસચૂકો બધા તવશેષણોને લાગી શકતા નથી.’ 
‘આછો’, ‘ઘેરો’ વગેરે રંગ સાથે વપરાર્ છે. 
‘સાવ’, તદ્દન’ વગેરે  દુગુયણો સાથે વપરાર્. 
‘અતતશર્’, ‘ઘણુ’ં, ‘અત્તર્તં’ વગેરે આ બાબતમા ંતટસ્થ છે.  
‘સપંણૂય’ વગેરે સારી બાબતો માટે વપરાર્. 

એટલે કે અથયને આધારે તવશેષણનુ ં કાર્ય છે નામના અથયમા ં તવશેષતા 
ઉમેરવાનુ.ં ‘નામ’ પદાથયના સવયસામાન્દ્ર્ ખ્ર્ાલને દશાયવે જ્ર્ારે એ ખ્ર્ાલમા ં
તવશેષતા બતાવે તેન ે તવશેષણ કિવેાર્. નામ જે અથય સામાન્દ્ર્ રીતે સચૂવ ે
એમાનંા લક્ષણને તવશેષણ તરીકે ન દશાયવી શકાર્. જુઓ – 

*ચાર પગ વાળી ગાર્, (ગાર્ એ નામના અથયમા ંચાર પગ આવી જાર્ 
છે.) 
* છતવાળં ઘર (છત વગરનુ ંઘર ન સભંવે) 

તો ‘ચાર પગ’ એ ‘ગાર્’ના મળૂ અથયમા ં અન ે ‘છત’ એ ‘ઘર’ના ં મળૂ લક્ષણો 
પૈકીના ંલક્ષણ છે. વધારાના ંલક્ષણ નથી. તેથી તે નામ સાથે ‘વધયક’ કે ‘તવશેષણ’ 
તરીકે ન જોડાઈ શકે. 

3.3 તવશેષણ:  

નામ સાથ ેઆવતા નામપદના બીજા શબ્દો નામ પર અવલબંતા િોર્ છે. 
એમને નામના અથયમા ં વધારો કરનારા વધયક  કિી શકાર્ છે. પરંપરા એ સૌન ે
તવશેષણો કિ ે છે. આ તવશષેણોના ં કાર્ય અન ે પ્રકારને અને એકંદર નામપદની 
રચનાને સમજવાનો પ્રર્ાસ અિીં કરીશુ.ં  

નામપદનો કેન્દ્રસ્થ ઘટક નામ અથવા સજં્ઞા છે. બીજો મિત્તત્તવનો ઘટક છે 
વધયક. પરંપરાએ એને તવશેષણ કહ્યો છે. પરંત ુ‘નામ+વધયક’ એવા બે તવભાગ કર્ાય 
િતા. ‘નામ’ જો પદાથયનો અથય વ્ર્તત કરતો િોર્ તો ‘વધયક’ ઘટક એના અથયમા ં
વધારો કરે છે. જેમકે,  

પાણી – ઠંડુ પાણી, પીવાનુ ંપાણી 
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મકાન – ઊંચુ ંમકાન, મોટંુ મકાન 
ખારેક – સકૂી ખારેક, પાચં ખારેક 
લખોટી – નાની લખોટી, લાલ લખોટી 
દૂધ – ગરમ દૂધ,  બે લલટર દૂધ 

આ બધા ંઉદાિરણોમા ં ‘પાણી’, ‘મકાન’, ‘ખારેક’, ‘લખોટી’, ‘દૂધ’ નામ છે. તેની 
સાથે આવેલ ઘટકો અનિુમે ‘ઠંડુ’ં, ‘પીવાનુ’ં; ‘ઊંચુ’ં, ‘મોટંુ’; ‘સકૂી’, ‘પાચં’; ‘નાની’, 
‘લાલ’; ‘ગરમ’, ‘બે લલટર’ ઘટકો એમા ં કોઈ અથય ઉમેરીને જોડાર્ છે માટે એન ે
‘નામપદ’માનંો ‘વધયક’ કિવેાર્ છે.  

3.3.1 તવશેષણની રચનઞ અને પ્રકઞર  
 ‘નામ’ના મળૂ તવભાવમા ંજે બાબતોનો સમાવશે થતો િોર્, તે તસવાર્ની 
અથય સાથે સકંળાતી બાબતો ‘તવશેષણ’ તરીકે પ્રવેશે છે.  
નામને લાગતુ ં તવશેષણ એક શબ્દનુ ં િોર્ કે તેથી વધારે શબ્દોનુ ં િોર્ અથવા 
આખુ ંવાક્ય પણ િોઈ શકે.  
એક નામ સાથે એક કે તેથી વધ ુતવશેષણો આવી શકે છે. જેમકે, 

પાણી 
કૂવાનુ ંપાણી 
કૂવાનુ ંઠંડુ ંપાણી 
કૂવાનુ ંઠંડુ ંમીઠંુ પાણી 
કૂવાનુ ંથોડુ ંઠંડુ ંમીઠંુ પાણી 
કૂવાનુ ંથોડુ ંઠંડુ ંમીઠંુ સ્વચ્છ પાણી 

ઉપરના ંનામપદમા ંનામ અને તવશેષણની રચનાને તમ ેધ્ર્ાનથી જોશો તો ખ્ર્ાલ 
આવશે કે ‘પાણી’ સજં્ઞાને જેટલા તવશેષણ લાગ્ર્ા ંતે તમામ ડાબી બાજુએ લાગ્ર્ા ં
છે.  
 તવશેષણ જ્ર્ારે નામની ડાબી બાજુએ લાગ ે ત્તર્ારે વધયક તરીકે નામના 
અથયમા ં વધારો કરે છે. પરંત ુ જ્ર્ારે જમણી બાજુએ આવે છે ત્તર્ારે નામ તવશે 
તવધાન કરે છે, તવધેર્ તરીકે પ્રવેશે છે. જેમકે, 

કૂવાનુ ંપાણી મીઠંુ છે. 
કૂવાનુ ંપાણી ઠંડુ િત ુ.ં 

તવધેર્ના ભાગ તરીકે આવતા ં તવશેષણોને ‘તવતધ તવશેષણ’ કિવેાર્ છે. 
‘તવતધતવશેષણો’ ‘નામ’ અંગ ેવાક્યમા ંકશુકં તવધાન કરતા િોર્ છે. જ્ર્ારે સામાન્દ્ર્ 
તવશેષણો ‘નામના અથયમા ંતેને અન્દ્ર્થી જુદા દશાયવતા અથયનો વધારો કરે છે. 

3.3.2 સ્વતતં્ર અન ેસાતધત તવશેષણેઃ 
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તવશેષણ સ્વતતં્ર અન ે સાતધત બન્ન ે પ્રકારના મળે છે. સ્વતતં્ર તવશેષણ 
એટલે જે મળૂભતૂ રીતે તવશેષણ િોર્. જેમકે, સુદંર, ચોખ્ખુ,ં નાનુ,ં તીખુ,ં સફેદ 
વગેરે. જ્ર્ારે કેટલાકં તવશષેણો એવા ંિોર્ છે કે જે પોતે મળૂભતૂ રીતે તવશેષણ 
નથી િોતા ંપરંત ુનામ કે ધાતનેુ લાગીને તવશેષણ રૂપ ધારણ કરે છે. નામ અને 
ધાતનેુ અંગસાધક પ્રત્તર્ર્ો લાગ્ર્ા બાદ તેમાથંી તવશષેણ સધાર્ છે. તો ક્યારેક 
કૃદંતના પ્રત્તર્ર્ લાગ્ર્ા બાદ તે તવશેષણ રૂપ ધારણ કરે છે. આવા ંકેટલાકં સાતધત 
તવશેષણો નીચે મજુબ છેેઃ 

અંગસઞધક પ્રત્ર્ર્ર્ી બનતઞ ંતવશેષણ ાઃ 
‘વ્ર્વિાર’ નામ પરથી બનતુ ં ‘વ્ર્ાવિાહરક’, ‘પ્રસગં’ પરથી બનતુ ં ‘પ્રાસલંગક’, 
‘ઉપર્ોગ’ નામ પરથી બનતુ ં ‘ઉપર્ોગી’, ‘લોખડં’ પરથી ‘લોખડંી’ વગેરે નામ 
પરથી સધારે્લા ં તવશેષણો છે. ભાષામા ંનામ કે ધાત ુપરથી તવશેષણ બનાવતા ં
કેટલાક પ્રત્તર્ર્ો નીચે મજુબ છે. 

/-ઈ/ પ્રત્તર્ર્ેઃ ભોગી, ધની, જગંલી, અનભુવી, મતલબી 
/-ઇક/ પ્રત્તર્ર્ેઃ સામાજજક, શારીહરક, આતથિક, ઔપચાહરક, સાિજજક,  
/-વી/ પ્રત્તર્ર્ેઃ માર્ાવી, તજેસ્વી, મનસ્વી 
/-ઈર્/ પ્રત્તર્ર્ેઃ માનનીર્, રમણીર્, આદરણીર્, દર્નીર્, ભારતીર્ 
/-આઉ/ પ્રત્તર્ર્ેઃ કમાઉ, ચડાઉ, ટકાઉ, કામચલાઉ 
/-ઉ/ પ્રત્તર્ર્ેઃ રખડુ, ભીખમગં,ુ જાણભેદુ 
અિીં તમે જોઈ શકો છો કે /-ઈ/, /-ઇક/, /-વી/ વગેરે પ્રત્તર્ર્ો દ્વારા 

નામ પરથી તવશષેણ સાધવામા ં આવ્યુ ં છે. તો /-આઉ/, /-ઉ/ વગેરે પ્રત્તર્ર્ો 
દ્વારા આખ્ર્ાત પરથી તવશેષણ સાધવામા ંઆવ્ર્ા છે. આવા તવશેષણોને સાતધત 
તવશેષણો કિ ેછે. 

તમે ધ્ર્ાનમા ં રાખજો કે કોશમા,ં તવકારી તવશેષણને નપુસંકલલિંગમા ં
દશાયવવાનો હરવાજ છે. નામની સાથે આવતુ ંતવશેષણ સામાન્દ્ર્ રીતે નામની તરત 
પિલેા ંઆવતુ ંિોર્ છે.  

3.4 તવશેષણનઞ પ્રકઞરાઃ 

તવશેષણનુ ં એક કાર્ય એ પણ છે કે તવશેષણો નામનુ ં વધારાનુ ં લક્ષણ 
આપીને ‘નામ’ના વ્ર્ાપન ે મર્ાયહદત કરે છે. વ્ર્ાપન ે મર્ાયહદત કરવો એટલે જે 
પદાથયની વાત કરવાની િોર્ એ પદાથય શ્રોતા અથવા વાચક સમજી શકે એ અંગ ે
ચોકસાઈ કરવી. ‘ઝાડ’ કિવેાથી બધા ંઝાડ સમજાર્. પણ ‘લીમડાનુ ંઝાડ’ કે ‘આ 
ઝાડ’ કિવેાથી કર્ા ઝાડની વાત થઈ રિી છે, તેની સ્પષ્ટતા થાર્ છે. એટલે જરૂર 
િોર્ ત્તર્ારે નામ દ્વારા દશાયવાતા પદાથયને તવશેષણ ‘ચોક્કસ - તનતિત’ કરે છે એમ 
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કિી શકાર્. એનો અથય એ થર્ો કે તવશેષણ નામના અથયમા ંઉમેરો એટલા માટે કરે 
છે કે જેથી વાતચીતમા ંનામ પદાથય તનતિત થઈ શકે. 
પદાથયની સખં્ર્ા પણ તવશેષણ તરીકે આવ ેઅથવા અન્દ્ર્ નામ સાથનેો સબંધં પણ 
તવશેષણ તરીકે આવે. આ અથયને આધારે તવશેષણના ગણુવાચક, સખં્ર્ાવાચક, 
સબંધંવાચક એવા પ્રકાર કરવામા ંઆવે છે.  

3.4.1 ગ ણવઞચક તવશેષણ :  
‘નામ’ પદાથયના તવતવધ ગણુો િોર્ છે. તેના અથયમા ં રંગ, આકાર, કદ, 

રવ્ર્, સ્વાદ, સ્વભાવ જેવા ં અનેક લક્ષણોનો સમાવશે થાર્ છે. આ ગણુધમો 
દશાયવવા માટે જે શબ્દો પ્રર્ોજાર્ છે તેમનો ગણુવાચક તવશેષણમા ંસમાવેશ થાર્ 
છે. દા.ત. પીળં, ચોરસ, મસમોટંુ, પ્લાષ્સ્ટહકયુ,ં તીખુ,ં લચુ્ચુ ં વગેરે. ગણુવાચક 
શબ્દોન ેતવશેષણ તરીકે ઓળખાર્ છે  

ગણુવાચક તવશેષણ તવકઞરી અથવા અતવકઞરી િોર્ છે. તવકારી એટલે જે 
સબંતંધત નામને આધારે લલિંગવચનના પ્રત્તર્ર્ો ગ્રિણ કરે અને અતવકારી એટલ ે
એવા પ્રત્તર્ર્ો ન ધરાવી શકે તેવુ.ં નીચ ેઆપેલા ંઉદાિરણોથી એ સ્પષ્ટ થશે. 

ઠંડી કોફી, ઠંડો પ્રદેશ (લલિંગભેદે તવકાર) 
ગરમ કોફી, ગરમ પ્રદેશ (લલિંગભેદ – અતવકાર) 
પીળં ફૂલ, પીળા ંફૂલો (વચનભેદે – તવકાર) 
લાલ ફૂલ, લાલ ફૂલો (વચનભેદ – અતવકાર) 

 
3.4.2 સબંધંવઞચક તવશેષણ :  

સબંધંવાચક તવશેષણ બ ે નામો વચ્ચેનો સબંધં દશાયવે છે. આ સબંધંો 
અનેક પ્રકારના િોર્ છે. એ સબંધંોના પ્રકારોની ચચાય તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ોમા ં તવગત ે
કરેલ છે કારણ કે સબંધંવાચક તવશેષણ તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ /-ન-/ દ્વારા બને છે. આ 
પ્રકારનુ ંવધયક એ ગણુવાચક કરતા ંએ રીતે જુદંુ છે કે એ બ ેપદાથયના સબંધંમાથંી 
અને એકના ગૌણત્તવમાથંી જન્દ્મે છે. પદાથયનુ ં અંતભ ૂયત એવુ ં કોઈ તત્તવ નથી. 
પદાથયને ઓળખવા કોઈ બીજા પદાથયનો ઉ્લખે કરવો પડે ત્તર્ારે આવા 
તવશેષણની જરૂર પડે છે. 

જે નામને અન્દ્ર્ નામનુ ંતવશેષણ બનાવવુ ંિોર્ એ નામને /-ન-/ પ્રત્તર્ર્ 
અને નામ મજુબ લલિંગવચનનો પ્રત્તર્ર્ લાગે છે. દા.ત. ‘પગનો નખ’, ‘ઉતાવળનુ ં
પહરણામ’, ‘બેસવાની રીત’. આ તવશેષણનુ ંપણ તવશેષણ અન્દ્ર્ નામ બનીને એક 
આવતતિત રચના ઊભી થઈ શકતી િોર્ છે. અન ેસદૈ્ધાક્ન્દ્તક રીતે એ ગમ ેતેટલા 
શબ્દો સમાવી શકે છે. દા.ત. 
 ‘અમારી સોસાર્ટીની ગલીમાનંા ત્રીજા મકાનના બીજા માળનો..... ‘ 
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સબંધંવાચક સવયનામને પ્રત્તર્ર્ લાગીને પણ બને છે. સવયનામના પ્રત્તર્ર્ થોડા 
અલગ છે. એ નીચે આપ્ર્ા છે. 

પ્રથમ અને બીજો પરુુષવાચક સવયનામ - /-ર-/ પ્રત્તર્ર્, જેમકે, ‘મારંુ, 
તારંુ, તમારંુ’.  
‘આપ’ સવયનામ સાથે /-ણ-/ પ્રત્તર્ર્, જેમકે, ‘આપણુ’ં. 
અન્દ્ર્ સવયનામો સાથે  /-ન-/ પ્રત્તર્ર્ જેમકે, ‘એનુ,ં કોનુ,ં શેનુ,ં આનુ’ં. 

સબંધંવાચક તવશેષણ િમેંશા ં તવકારી જ િોર્ છે. એટલ ેભાષકો અતવકારી નામોનુ ં
લલિંગ ર્ાદ રાખવા માટે સબંધંવાચક તવશેષણનો ચાવી તરીકે ઉપર્ોગ કરતા િોર્ 
છે.  

3.4.3 સખં્ર્ઞવઞચક તવશેષણાઃ 
 તવશેષણનો અન્દ્ર્ એક પ્રકાર છે ‘સખં્ર્ાવાચક’ તવશેષણ. આ તવશેષણ 
નામના અથયમા ંસખં્ર્ઞનો વધારો કરે છે. આમ તો,  એક કે એકથી વધનુો  અથય 
નામની સાથે આવતા વચનના પ્રત્તર્ર્થી દશાયવવામા ંઆવતો જ િોર્ છે પણ એ 
સ્થળૂ તનદેશ િોર્ છે. સખં્ર્ાનો સ્પષ્ટ તનદેશ સખં્ર્ાવાચકથી થાર્ છે. જેમ કે, ‘બ ે
ઘોડા, પાચં પસુ્તકો, અઢી ઈંચ’.  

નામ જે પદાથયને સચૂવે છે, એ પદાથયની સખં્ર્ા આ તવશેષણ સચૂવે છે. 
ભાષામાનંા બધા સખં્ર્ાવાચક શબ્દો તવશેષણો િોર્ છે. સખં્ર્ા બ ેપ્રકારની િોર્ છે. 
મળૂ સખં્ર્ા અને િતમક સખં્ર્ા. સખં્ર્ાવાચક તવશેષણો પણ બ ેપ્રકારના િોર્ છે.  
મળૂ સખં્ર્ઞવઞચક તવશેષણાઃ  

જ્ર્ારે પદાથયની સખં્ર્ાનો તનદેશ કરવો િોર્ ત્તર્ારે મળૂ સખં્ર્ાવાચક 
તવશેષણ પ્રર્ોજાર્ છે. જેમકે, બે છોકરા, ત્રણ કાળ, છ ઋત ુવગેરે 

િતમક સખં્ર્ઞવઞચક તવશેષણાઃ 
 મળૂ સખં્ર્ાવાચક તવશેષણ પરથી િતમક સખં્ર્ાવાચક તવશેષણો બને છે. 
જેમકે, ‘બીજુ ંમકાન’મા ંપ્રર્ોજારે્લુ ં તવશેષણ ‘બીજુ’ં મળૂ સખં્ર્ાવાચક ‘બ’ે પરથી 
સધાયુ ંછે. તે જ રીતે ‘ત્રણ’ પરથી ‘ત્રીજુ’ં, ‘સાત’ પરથી ‘સાતમુ’ં વગેરે 
 ભાષામા ં સખં્ર્ાવાચક તવશેષણ એક શબ્દનુ ં જ બનેલુ ં િોર્ એવુ ં નથી. 
એકથી વધ ુશબ્દોનુ ંબનેલુ ંિોર્ છે. જેમકે, એકસો વીસ, એક િજાર એકસો વીસ, 
એક લાખ ત્રણ િજાર એકસો વીસ વગેરે 
 નામની સાથે ગણુવાચક અને સખં્ર્ાવાચક તવશેષણ એક સાથે આવી શકે 
છે. સખં્ર્ાવાચક તવશેષણ એક જ આવી શકે. જેમકે,  એક લાખ ખતંીલા કારીગરો 
આ કંપનીમા ંકામ કરે છે. 
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3.4.4 અવસ્ર્ઞવઞચક 
વાક્ય જર્ારે નામના વધયક રૂપે આવે ત્તર્ારે આખ્ર્ાત પરથી થર્ેલ 

તવશેષણનો ખાસ તવચાર કરવો પડે. આખ્ર્ાત પરથી થતા (અવસ્થાવાચી પ્રત્તર્ર્ો 
લાગીને) તવશેષણોનો પરંપરા અલગ શબ્દ પ્રકાર કરે છે, જેને પરંપરા વડે કૃદંત 
કિવેાર્ છે. કૃદંતની ચચાય પાછળથી આખ્ર્ાતની રચનામા ંકરવામા ંઆવશે.  
ધાતનેુ કૃદન્દ્ત પ્રત્તર્ર્ો લાગતા ંતેનાથી પણ તવશેષણ સધાર્ છે. જેમકે, 

વતયમાન કૃદન્દ્તેઃ /-ત-/ પ્રત્તર્ર્ેઃ ગાતો પોપટ, રમતુ ંબાળક 
ભતૂકૃદન્દ્તેઃ /-એલ-/ પ્રત્તર્ર્ેઃ લખેલો કાગળ, વાચંેલી નવલકથા 
ભતવષ્ર્ કૃદન્દ્તેઃ /-નાર/ પ્રત્તર્ર્ેઃ આવનાર મિમેાન, બોલનાર તવદ્યાથી    

 
તમે જોઈ શકો છો કે ધાતનેુ ‘એલ’ ‘-ત-’ ‘વાન’ પ્રત્તર્ર્ લાગીને તવશેષણો 

બને છે. આ રૂપો નામના તવશેષણો તરીકે કાર્ય કરતા જોવા મળે છે.  

એક રીતે તવશેષણ નામપદના ભાગરૂપે વપરાયુ ં છે કે આખ્ર્ાતના 
ભાગરૂપે વપરાયુ ં છે. એના આધારે તવશેષણ અને તવતધવાચક તવશષેણ એવા 
પ્રકારો પણ પાડવામા ંઆવે છે. પરંત ુએ પ્રકારો તવશેષણની ઓળખાણમા ંખાસ 
મદદરૂપ થતા નથી.  

તવતધવાચક તવશેષણનુ ંકાર્ય પરૂકનુ ંિોર્ છે. મળૂભતૂ રીતે ધાતનેુ અવસ્થા 
દશાયવતો પ્રત્તર્ર્ લાગ ે ત્તર્ારે જે રૂપ બન ે છે એનો નામપદમા ં તવશેષણ તરીકે 
ઉપર્ોગ કરવામા ંઆવે છે અને આખ્ર્ાતમા ંહિર્ા/પ્રહિર્ાની અવસ્થા દશાયવવામા ં
કરવામા ંઆવે છે.  

ટૂંકમા ં વધયકો તરીકે તવશેષણો, અવસ્થાવાચકો, સખં્ર્ાવાચકો અને 
સબંધંવાચકો નામ સાથ ેજોડાર્ છે. આ બધા ચોક્કસ િમમા ંનામની ડાબી તરફ 
આવે છે. તવશેષણોના વધયક તરીકે આવતુ ં માત્રાસચૂક રૂપ અને સખં્ર્ાવાચકના 
વધયક તરીકે આવતુ ંઆશરેવાચી રૂપ એમની ડાબી તરફ આવે છે. 

3.5 તવશેષણનઞ તવશેષણાઃ 

 કેટલાકં તવશેષણ એવા ં છે, જેમનુ ં કાર્ય નામપદના કેન્દ્ર નામ કે સજં્ઞાના 
અથયમા ં વધારો કરવાનુ ં નથી. પરંત,ુ ગણુવાચક તવશેષણ કે સખં્ર્ાવાચી 
તવશેષણોના અથયમા ંવધારો કરે છે. બે તવશેષણ આ રીતે અન્દ્ર્ તવશેષણના અથયમા ં
વધારો કરે છે. 1. માત્રાસચૂકો. 2. આશરેવાચી. 
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3.5.1મઞત્ઞસચૂક ાઃ 
 માત્રાસચૂકો એ ગણુવાચક તવશેષણને લાગતા તવશેષણો છે. આ 
તવશેષણોનુ ં કાર્ય ગણુની માત્રા દશાયવવાનુ ં િોર્ છે. ઉદાિરણો પરથી એ સ્પષ્ટ 
થશે. 

સાવ મરૂખ,  
સિજે વાકંું,  
ઘણો િોંતશર્ાર,  
અતતશર્ મોટંુ,  
તદ્દન બગડેલી 

સાવ, સિજે, ઘણુ,ં અતતશર્, તદ્દન વગેરે માત્રાસચૂકો ગણુવાચકની માત્રા 
દશાયવતા ં િોર્ છે. એવી રીતે જથ્થાવાચકો પણ જોવા ં મળે છે. જથ્થાવાચકો 
નામને સીધા લાગતા ંિોર્ છે. જ્ર્ારે માત્રાસચૂકો ગણુવાચકને લાગતા ંિોર્ છે. 
  ઘણા લોકો, થોડા ંલાકડા,ં ભરપરૂ પૈસો, પષુ્કળ અનાજ 

3.5.2 આશરેવઞચી તવશેષણાઃ 
સખં્ર્ાવાચકો સાથે ગજુરાતી ભાષામા ં‘આશરે’, ‘અંદાજે’,  ‘લગભગ’ જેવા 

વધયકો લાગી શકે છે. એમન ેઆશરેવાચી કિવેામા ંઆવ ેછે. એમનો અથય સ્પષ્ટ છે. 
અંદાજજત સખં્ર્ા દશાયવવા માટે બે સખં્ર્ાવાચક શબ્દોનો સમાસ બનાવવામા ંઆવે 
છે અને એમની વચ્ચે લઘરેુખા રાખવાનો હરવાજ પણ છે. દા.ત. ‘દસ-પદંર’,  
‘પચાસ-સાઠં’ 

3.6 રચનઞગત પદસવંઞદાઃ  

તવશેષણ, અવસ્થાવાચક અને સબંધંવાચક શબ્દો નામ સાથ ેરચનાગત પદસવંાદ 
દશાયવે છે. આ પદસવંાદ લલિંગ-વચનના પ્રત્તર્ર્થી સચૂવાર્ છે. 

મરેલો વાછડો 
કાળી સાડી  
ઊંચુ ંમકાન  
ઊંચા ંમકાનો  
બરફનો ટુકડો  
નીલાના વાળ 

તવકઞરી-અતવકઞરી 
અવસ્થાવાચક અને સબંધંવાચક વધયકો અતનવાર્યપણે આ પદસવંાદ 

દશાયવે. પરંત ુ તવશેષણોનો બાબતમા ં પહરક્સ્થતત સિજે જુદી છે. તવશેષણોના આ 
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સદંભયમા ંતવકારી અને અતવકારી એવા પ્રકારો પડે છે. તવકારી તવશેષણો પદસવંાદ 
દશાયવે અને અતવકારી ન દશાયવે. 

તવકઞરી તવશેષણાઃ 
 જે તવશેષણો તેમના ‘નામ - તવશેષ્ર્’ અનસુાર લલિંગ-વચનના ંપ્રત્તર્ર્ો લ ે
તેને તવકારી તવશેષણો કિ ે છે. જેમકે, લીલુ ં લસણ, લીલી કેરી, ભોળો છોકરો, 
ફાટેલી સાડી. 
 અિીં તમે જોઈ શકો છો કે ‘લસણ’ નપુસંકલલિંગી શબ્દ છે, તેથી તેની સાથે 
તવશેષણ નપુસંકલલિંગી પ્રત્તર્ર્ ‘-ઉં’ લ ેછે અન ે‘લીલુ ંલસણ’ રચના થાર્ છે. પરંત ુ
‘કેરી’ સ્ત્રીલલિંગી શબ્દ છે તેથી તવશેષણ ‘-ઈ’ પ્રત્તર્ર્ લે છે અને ‘લીલી કેરી’ રચના 
થાર્ છે. અન્દ્ર્ ઉદાિરણોમા ંપણ તમે જોઈ શકો છો કે ‘છોકરો’ તવશેષ્ર્ પલુ્લિંગી 
એકવચન િોવાથી તેન ેલાગેલા તવશષેણ ‘ભોળો’મા ંપણ પલુ્લિંગી એકવચનના જ 
પ્રત્તર્ર્ો છે કે ‘સાડી’ તવશેષ્ર્ સ્ત્રીલલિંગ િોવાથી તેને લાગેલ તવશેષણ ‘ફાટેલી’મા ં
પણ સ્ત્રીલલિંગ જોઈ શકાર્ છે. 
અતવકઞરી તવશેષણાઃ 
 જે તવશેષણો તેમના ‘નામ - તવશેષ્ર્’ અનસુાર પ્રત્તર્ર્ નથી લેતા, 
તેમનામા ં પહરવતયન નથી આવતુ ં તેને અતવકારી તવશેષણ કિ ે છે. જેમકે, લાલ 
રૂમાલ, લાલ પેન, લાલ ડબ્બો, સુદંર ફૂલ, ચબરાક છોકરી  
 અિીં તમે જોઈ શકો છો કે ‘રૂમાલ’ નપુસંકલલિંગ છે, ‘પને’ સ્ત્રીલલિંગ છે અન ે
‘ડબ્બો’ પલુ્લિંગ છે, પણ તેને લાગતા તવશેષણ ‘લાલ’મા ં કોઈ પહરવતયન નથી, 
કોઈ તવકાર નથી. તેથી તને ેઅતવકારી તવશેષણ કિ ેછે. 

તવકઞરી     અતવકઞરી  
કાળં, લીલુ,ં ઊંચુ ં  લાલ, સફેદ, વાદળી 
નીચુ,ં ગોરંુ, લાબં ુ ં  ખનૂી, સરસ, બીકણ 
ટૂંકંુ, જબરંુ, સિલેુ ં  ગોળ, ચોરસ, આદશય 

વચનાઃ 
નામને જ્ર્ારે કેવળ લલિંગ-એકવચનનો પ્રત્તર્ર્ લાગ ેઅથવા કોઈ પ્રત્તર્ર્ 

ન િોર્ ત્તર્ારે એ પ્રત્તર્ર્ તવશેષણમા ંપણ દેખાર્. પરંત ુનામને બહુવચનનો પ્રત્તર્ર્ 
લાગ્ર્ો િોર્ કે તવભક્તતનો પ્રત્તર્ર્ લાગ્ર્ો િોર્ તો તવશેષણનુ ં/-આ/ પ્રત્તર્ર્વાળં 
રૂપ જોવા મળે છે. 

ચોખ્ખો રસ્તો   (/-ઓ/ પલુ્લિંગ-એકવચન) 
લીલુ ંઘાસ   (નામને કોઈ પ્રત્તર્ર્ નથી) 
લીલા ઘાસમા ં  (નામને અતધકરણ તવભક્તતનો પ્રત્તર્ર્ લાગ્ર્ો) 

જો કે સ્ત્રીલલિંગ નામો અને એમના ંતવશેષણો આના અપવાદરૂપ છે. 
કાળી સાડી  
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કાળી સાડીમા ં
તવભક્તત 

ગજુરાતીમા ંક્યાકં ક્યાકં તવશેષણ નામના તવભક્તત પ્રત્તર્ર્નો પદસવંાદ 
અપવાદરૂપે (જૂની રીતના અવશેષ રૂપે) દશાયવે છે. 

ઊંચે આકાશે  
મારે ઘરે 
ધોળે હદવસ ે

 જો કે િવે આ પદસવંાદ દુબયલ થવા માડંયો છે અને લપુ્ત થઈ ઉપરનુ ં /-
આ/રૂપ પ્રચલલત થયુ ંછે. 

3.7 તનધઞયરક  

નામની સાથે આવનારા અન્દ્ર્ શબ્દના પ્રકારને તનધાયરક કિવેામા ંઆવે છે. 
સભંાષણ દરમ્ર્ાન પહરક્સ્થતતનુ ં તનરૂપણ થતુ ં િોર્ છે. પદાથોની અલગ અલગ 
પહરક્સ્થતતઓનુ ં તનરૂપણ થાર્ ત્તર્ારે વતતા કર્ા પદાથય તવશે તવધાન કરી રહ્યો છે, 
એ સ્પષ્ટ થવુ ં જરૂરી િોર્ છે તવધાન કોઈ તવતશષ્ટ પદાથયનુ ં થાર્ છે, પદાથયના 
જૂથનુ ંથાર્ છે કે પદાથયની સમગ્ર જાતત તવશે તવધાન થાર્ છે એ ધ્ર્ાનમા ંરાખવુ ં
પડે. 

વાક્યમા ંવપરાતા નામો અતનતિત છે કે તનતિત છે એને આધારે અથવા 
એમની સભંાષણ સદંભયમા ં ઉપક્સ્થતતને આધારે તનધાયરક જોડવામા ં આવ ે છે. 
તનતિત નામને કોઈ તનધાયરક લાગતુ ંનથી પણ અતનતિત નામન ે ‘એક’, ‘એકાદ’, 
‘કોઈ’ તનધાયરકો લાગ ે છે. દા.ત. ‘મને એક પેન્દ્સીલ મળશે?’ આ વાક્યમા ં કોઈ 
ચોક્કસ પેન્દ્સીલની વાત નથી કરી. પણ જો વાક્ય આવુ ં િોર્ – ‘મન ે પેલી 
પેન્દ્સીલ આપો’. – તો સભંાષણ સદંભયમા ંઉપક્સ્થત વતતા દ્વારા દશાયવેલ વસ્ત ુછે 
એમ કિી શકાર્. તનધાયરક એક પ્રકારનુ ં કાર્ય છે અને એને શબ્દવગય તરીકે ન 
સ્વીકારીએ તો ચાલશે. કારણ કે ‘એક’ શબ્દ સખં્ર્ાવાચક છે અન ે  ‘કોઈ’, ‘પેલુ’ં 
શબ્દો સવયનામો છે. વાક્યમા ંએ તનધાયરક તરીકે કામ કરે છે.  

સભંાષણમા ં પદાથયની તનધાયરણા માટે ભાષામા ં તનધાયરકો અને વધયકોની 
વ્ર્વસ્થા િોર્ છે. વધયકો પદાથયના અથયમા ંવધારાનો અથય ઉમેરે છે. એ સાથે એન ે
તનતિત પણ કરે છે. તનધાયરકો અથયનો ઉમેરો કરતા ંનથી પણ સદંભયમા ંકર્ો પદાથય 
વતતાને અલભપે્રત છે તે દશાયવે છે. ગણુવાચક તવશેષણ બે પ્રકારનુ ં કાર્ય કરે છે. 
વધયકોનુ ં અને તનધાયરણાનુ.ં સખં્ર્ાવાચક કેવળ વધયકનુ ં કાર્ય કરે છે જ્ર્ારે 
સબંધંવાચક તનધાયરણાનુ ંકાર્ય કરે છે. 

તનધઞયરણઞ   વધયન 
સાવયનાતમક સબંધંક   સખં્ર્ા  ગણુ  સજં્ઞા  
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કોઈ, આ, એ, પેલો, સવયનામો છે જે સજં્ઞા પિલેા ંઆવે તો સજં્ઞા દ્વારા સચૂવાતા 
પદાથયને નક્કી કરે છે. ‘કોઈ’ અતનતિત સવયનામ છે જ્ર્ારે બાકી બધા ં તનતિત 
સવયનામ છે અને સજં્ઞા દ્વારા સચૂવાતા પદાથયને સદંભયમા ંસ્પષ્ટ કરે છે. દા.ત. – 

આ ચોપડી   (શ્રોતા વતતાન ેપ્રત્તર્ક્ષ) 
પેલી ચોપડી   (શ્રોતા વતતાન ેપ્રત્તર્ક્ષ) 
કોઈક ચોપડી   (અતનતિત) 
મારી ચોપડી   (સવયનામથી તનતિત શ્રોતા જાણી શકે) 
નીલાની ચોપડી  (સજં્ઞાથી તનતિત શ્રોતા જાણી શકે) 

છે્લા બ ેઉદાિરણો સબંધંક તવશેષણો છે પણ એમનુ ંકાર્ય તનધાયરણાનુ ંજ છે. 

3.8 સઞરઞશંાઃ 

જે સજં્ઞા કે આખ્ર્ાતના અથયમા ં વધારો કરે ત ે ‘વધારો કરનાર’ ઘટકન ે
‘વધયક’ કિ ેછે. પરંપરાગત રીતે નામના વધયકને ‘તવશષેણ’ કિ ેછે. પદાથયના ંભેદક 
લક્ષણોથી બનલેા ખ્ર્ાલન ે ‘નામનો અથય’ કિવેાર્ છે. ‘નામ’ જો પદાથયનો અથય 
વ્ર્તત કરતો િોર્ તો ‘વધયક’ ઘટક એના અથયમા ંવધારો કરે છે.  

સજં્ઞાને જેટલા તવશેષણ લાગે તે તમામ ડાબી બાજુએ લાગે છે. તવધેર્ના 
ભાગ તરીકે આવતા ંતવશેષણોને ‘તવતધ તવશેષણ’ કિવેાર્ છે.  
તવશેષણ સ્વતતં્ર અને સાતધત બન્ન ેપ્રકારના મળે છે. સ્વતતં્ર તવશષેણ એટલે જે 
મળૂભતૂ રીતે તવશેષણ િોર્. જ્ર્ારે કેટલાકં તવશેષણો એવા ં િોર્ છે કે જે પોત ે
મળૂભતૂ રીતે તવશેષણ નથી િોતા ં પરંત ુ નામ કે ધાતનેુ લાગીને તવશેષણ રૂપ 
ધારણ કરે છે. નામ અને ધાતનેુ અંગસાધક પ્રત્તર્ર્ો લાગ્ર્ા બાદ તેમાથંી તવશેષણ 
સધાર્ છે. તો ક્યારેક કૃદંતના પ્રત્તર્ર્ લાગ્ર્ા બાદ તે તવશેષણ રૂપ ધારણ કરે છે.  

‘નામ’ પદાથયના તવતવધ ગણુો િોર્ છે. તેના અથયમા ં રંગ, આકાર, કદ, 
રવ્ર્, સ્વાદ, સ્વભાવ જેવા ં અનેક લક્ષણોનો સમાવેશ થાર્ છે. આ ગણુધમો 
દશાયવવા માટે જે શબ્દો પ્રર્ોજાર્ છે. તેમનો ગણુવાચક તવશેષણમા ંસમાવેશ થાર્ 
છે.  

સબંધંવાચક તવશેષણ બે નામો વચ્ચેનો સબંધં દશાયવે છે. તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ 
/-ન-/ દ્વારા સબંધંવાચક તવશેષણ બને છે. આ પ્રકારનુ ં વધયક એ ગણુવાચક 
કરતા ંએ રીતે જુદંુ છે કે એ બ ેપદાથયના સબંધંમાથંી અને એકના ગૌણત્તવમાથંી 
જન્દ્મે છે.  

પદાથયને ઓળખવા કોઈ બીજા પદાથયનો ઉ્લેખ કરવો પડે ત્તર્ારે આવા 
તવશેષણની જરૂર પડે છે. ‘સખં્ર્ાવાચક’ તવશેષણ. આ તવશેષણ નામના અથયમા ં
સખં્ર્ાનો વધારો કરે છે. સખં્ર્ા બે પ્રકારની િોર્ છે. મળૂ સખં્ર્ા અન ે િતમક 
સખં્ર્ા. સખં્ર્ાવાચક તવશેષણો પણ બે પ્રકારના િોર્ છે. આખ્ર્ાત પરથી થતા 
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(અવસ્થાવાચી પ્રત્તર્ર્ો લાગીને) તવશેષણોનો પરંપરા અલગ શબ્દ પ્રકાર કરે છે, 
એના આધારે તવશેષણ અને તવતધવાચક તવશેષણ એવા પ્રકારો પણ પાડવામા ં
આવે છે. તવતધવાચક તવશેષણનુ ં કાર્ય પરૂકનુ ં િોર્ છે. મળૂભતૂ રીતે ધાતનેુ 
અવસ્થા દશાયવતો પ્રત્તર્ર્ લાગે ત્તર્ારે જે રૂપ બને છે એનો નામપદમા ં તવશેષણ 
તરીકે ઉપર્ોગ કરવામા ં આવે છે અને આખ્ર્ાતમા ં હિર્ા/પ્રહિર્ાની અવસ્થા 
દશાયવવામા ંકરવામા ંઆવે છે.  

માત્રાસચૂકો એ ગણુવાચક તવશેષણને લાગતા તવશેષણો છે. આ 
તવશેષણોનુ ં કાર્ય ગણુની માત્રા દશાયવવાનુ ં િોર્ છે. સખં્ર્ાવાચકો સાથે ગજુરાતી 
ભાષામા ં ‘આશરે’, ‘અંદાજે’,  ‘લગભગ’ જેવા વધયકો લાગી શકે છે. એમન ે
આશરેવાચી કિવેામા ંઆવે છે.  

રચનાગત પદસવંાદેઃ જે તવશેષણો તેમના ‘નામ - તવશેષ્ર્’ અનસુાર 
લલિંગ-વચનના ંપ્રત્તર્ર્ો લ ેતેને તવકારી તવશેષણો કિ ેછે. જે તવશેષણો તેમના ‘નામ 
- તવશેષ્ર્’ અનસુાર પ્રત્તર્ર્ નથી લેતા, તેમનામા ં પહરવતયન નથી આવતુ ં તેને 
અતવકારી તવશેષણ કિ ેછે. 

3.9 તમઞરી પ્રગતત ચકઞસ ાઃ 

પ્રશ્નેઃ 
1. તવશેષણની તવભાવના સ્પષ્ટ કરી તેના પ્રકારનો ટૂંકમા ંખ્ર્ાલ આપો. 

ટૂંકનોંધ લખોેઃ 
ગણુવાચક તવશેષણ 
સખં્ર્ાવાચક તવશેષણ 
અવસ્થાવાચક તવશેષણ 
તવકારી-અતવકારી તવશેષણ 
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એકમાઃ 4 બલિંગ – વચન – તવભક્તત 

4.0 ઉદે્દશ 
4.1 પ્રસ્તાવના 
4.2 લલિંગવ્ર્વસ્થાેઃ 

4.2.1 ચેતન નર-માદા વચ્ચે અથયભેદ 
4.2.2 અંગસાધન દ્વારા લલિંગતસદ્વદ્ધ 
4.2.3 લલિંગભેદે અથયભેદ 

4.3 વચનવ્ર્વસ્થાેઃ 
 4.3.1 બહુવચન દશાયવવાની રીતો 
4.4 સારાશં 
4.5 તમારી પ્રગતત ચકાસો. 

4.0 ઉદે્દશાઃ 

તમે આ એકમમા ંગજુરાતી ભાષાની- 
→ લલિંગવ્ર્વસ્થાથી પહરલચત થશો. 
→ વચનવ્ર્વસ્થા તવશે સમજશો. 

4.1 પ્રસ્તઞવનઞાઃ 

 ગજુરાતી દરેક સજં્ઞા લલિંગ અને વચન ધરાવે છે. પહરક્સ્થતત અનસુાર 
વચનમા ંબદલાવ આવી શકે છે. 
 ગજુરાતી ભાષાની લલિંગ-વ્ર્વસ્થામા ંત્રણ લલિંગનો સમાવેશ થાર્ છે. લલિંગ 
બે રીતે પ્રર્ોજાર્ છે. ક્યાકં વ્ર્તત લલિંગ છે, તો ક્યાકં અવ્ર્તત લલિંગ છે. વ્ર્તત 
લલિંગ એટલે જ્ર્ા ં લલિંગનો તનદેશ કરતો પ્રત્તર્ર્ જોવા મળે છે. જેમકે, છોકરો, 
વાદંરંુ, બકરી વગેરે.  તો હદવેલ, િાથી, ભીંત વગેરે જેવા શબ્દોમા ંલલિંગનો તનદેશ 
કરતો કોઈ ઘટક જોવા મળતો નથી. 
 ગજુરાતી ભાષાની વચન-વ્ર્વસ્થામા ં બે વચનનો સમાવેશ થાર્ છેેઃ 
એકવચન અને બહુવચન. સામાન્દ્ર્ રીતે એકવચનનો અલગથી તનદેશ કરવાની 
જરૂર પડતી નથી. પરંત ુબહુવચન જુદી જુદી રીતે વ્ર્તત થાર્ છે. તેમા ંએક રીતે 
પ્રત્તર્ર્ની છે. બહુવચન ‘-ઓ’ પ્રત્તર્ર્થી દશાયવાર્ છે. 
 આપણ ેસજં્ઞા તવશે વાત કરતા િતા ત્તર્ારે જોયુ ં કે સજં્ઞા તવકારી અથવા 
અતવકારી િોર્ છે. તવકારી સજં્ઞાને લલિંગનો પ્રત્તર્ર્ િોર્ છે અન ેઅતવકારીને િોતો 
નથી. સજં્ઞાને લલિંગ અને વચનના પ્રત્તર્ર્ો લાગતા િોર્ છે. લલિંગ અને વચન 
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તેમજ તવભક્તતના પ્રત્તર્ર્ો લાગે ત્તર્ારે એ નામ બને છે. આ લલિંગ અને વચનના 
પ્રત્તર્ર્ો કર્ા છે અને એમનુ ં કાર્ય શુ ં છે એ જોઈએ. વ્ર્ાકરણોમા ં લલિંગ-વચનના 
પ્રત્તર્ર્ો એમ એક સાથે લખાર્ છે કારણ કે ઘણીવાર એક જ પ્રત્તર્ર્ લલિંગ અન ે
વચનનુ ંકાર્ય કરતો િોર્ છે. જેમકે,  

રસ્તો – રસ્તા, બારણુ ં– બારણા ં 
‘રસ્તો’માનંો ‘–ઓ’ પ્રત્તર્ર્ પલુલિંગ અને એકવચન બને્ન દશાયવે છે. એને સ્થાન 
‘રસ્તા’માનંો ‘–આ’ પ્રત્તર્ર્ પલુ્લિંગ અને બહુવચન બને્ન દશાયવે છે. એવી જ રીતે 
‘બારણુ’ંમાનો ‘–ઉં’ પ્રત્તર્ર્ નપુસંકલલિંગ અને એકવચન બને્ન દશાયવે છે જ્ર્ારે 
‘બારણા’ંમાનો ‘–આં’ પ્રત્તર્ર્ નપુસંકલલિંગ અને બહુવચન બને્ન દશાયવે છે. એક સાથે 
બન્ને કાર્ય કરતા િોવાને કારણે આ પ્રત્તર્ર્ોન ેલલિંગવચનના પ્રત્તર્ર્ો કિવેામા ંઆવ ે
છે. ક્યારેક વધારાનો વચનનો પ્રત્તર્ર્ લાગે ત્તર્ારે વચનનો પ્રત્તર્ર્ અલગ છે એમ 
જણાર્. જેમકે – રસ્તાઓ, છોકરીઓ. 

4.2 ગ જરઞતી બલિંગ વ્ર્વસ્ર્ઞ 

 ગજુરાતી ભાષામા ં ત્રણ પ્રકારના લલિંગ છેેઃ સ્ત્રીલલિંગ, પલુ્લિંગ અને 
નપુસંકલલિંગ. લલિંગ એટલે લચહ્ન. જે પદાથયને નૈસલગિક જાતતનુ ં લચહ્ન િોર્ – સ્ત્રીનુ ં
અથવા પરુુષનુ ં – તેન ેત ેપ્રત્તર્ર્ દ્વારા દશયઆવી શકાર્. ચેતન પ્રાણીઓમા ંઆ 
લલિંગલચહ્ન િોર્ અને તે સજં્ઞા સાથે આવે. જેમકે, 
છોકરો – છોકરી 

વાદંરો – વાદંરી 
બકરો – બકરી 
કૂતરો – કૂતરી 
લબલાડો – લબલાડી 
આ બધા શબ્દોમા ંતમને ખ્ર્ાલ આવે છે કે પલુ્લિંગ શબ્દો કર્ા છે અને 

સ્ત્રીલલિંગ ધરાવતા શબ્દો કર્ા છે? તમે કિશેો કે ‘છોકરો, વાદંરો, બકરો, કૂતરો, 
લબલાડો’ એ પલુ્લિંગી શબ્દો છે અને ‘છોકરી, વાદંરી, બકરી, કૂતરી, લબલાડી’ એ 
સ્ત્રીલલિંગી શબ્દો છે. તમન ેઆ શબ્દોના લલિંગનો ખ્ર્ાલ કેવી રીતે આવ્ર્ો? આમ તો 
ગજુરાતી ભાષક તરીકે તમે આ શબ્દોના લલિંગ જાણતા િોવ તે સ્વાભાતવક છે. 
પરંત ુઅિીં તમે ધ્ર્ાનથી તવચારશો તો ખ્ર્ાલ આવશે કે ‘-ઓ’ ના કારણે પલુ્લિંગ 
અને ‘-ઈ’ના કારણે સ્ત્રીલલિંગનો ખ્ર્ાલ આવ ે છે. આ ‘-ઓ’ અન ે ‘-ઈ’ અનિુમે 
પલુ્લિંગ અને સ્ત્રીલલિંગના પ્રત્તર્ર્ો છે. 
 પદાથયમા ં પણ આ પ્રત્તર્ર્ો દેખાર્ તો તેને આધારે ઘણુખંરંુ લલિંગ નક્કી 
થાર્ છે. જેમકે, ટોપલો, ચમચો, રસ્તો, દહરર્ો -મા ં ‘-ઓ’કારાન્દ્ત છે, તો ત ે
પલુ્લિંગી શબ્દ તરીકે વપરાર્ છે. અથવા ઓઢણી, માટલી, ખરુશી, છરી વગેરે -
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મા ં‘-ઈ’ કારાન્દ્ત છે. તે જસ્ત્રલલિંગી શબ્દ તરીકે પ્રર્ોજાર્ છે. પણ અિીં લલિંગનૈસલગિક 
નથી. આ શબ્દો નૈસલગિક રીતે કોઈ જાતત ધરાવતા નથી. પરંત ુપારંપાહરક રીતે 
જે-તે લલિંગમા ંપ્રર્ોજાર્ છે. 
 નૈસલગિક રીતે લલિંગ દ્વારા જાતતનો તનદેશ થાર્ છે. ‘કૂતરો’ પલુ્લિંગ અને 
‘કૂતરી’ સ્ત્રીલલિંગ છે, તેમ સમજાર્ છે. તો ‘કૂતરંુ’ કયુ ં લલિંગ છે? છોકરંુ, વાદંરંુ, 
બકરંુ, કૂતરંુ, લબલાડુ ં– જેવા શબ્દો દ્વારા શુ ંનપુસંકલલિંગ ધરાવતા ચેતનની વાત 
છે? ના. જ્ર્ારે ચેતનમા ં– પ્રાણીઓમા ંનપુસંકલલિંગનો ઉ્લખે થાર્ ત્તર્ારે વતતાન ે
ખરેખર એ ચેતનના ‘લલિંગ’ની માહિતીની અપેક્ષા િોતી નથી. માત્ર એ ‘જાતત’નો જ 
તનદેશ અપેલક્ષત િોર્ છે. જેમકે,  

સામે છાપરા પર વાદંરંુ બેઠંુ છે. 
આ કોનુ ંછોકરંુ રડે છે? 
અલા, ઘરમા ંકૂતરંુ પેઠંુ, જલદી કાઢ એને. 

અિીં, તમે જોઈ શકો છો તેમ લલિંગની અપેક્ષા ન િોવાથી નપુસંકલલિંગ પ્રર્ોજાયુ ંછે. 
જો લલિંગની અપેક્ષા િોત તો – 

પેલો મોટો વાદંરો દાતં કાઢીને ડરાવતો િતો. 
તારી છોકરી માટે ફ્રોક લીધુ?ં 
પેલી બાજુ કૂતરી તવર્ાઈ છે, ત્તર્ા ંન જતા.ં 

અિીં પલુ્લિંગ અથવા સ્ત્રીલલિંગ સ્પષ્ટ છે.  
અચેતન, અમતૂય પદાથયમા ં લલિંગ નૈસલગિક ન િોર્ તે સ્વાભાતવક છે. તે શબ્દોના 
લલિંગ માટે માટે ગજુરાતી ભાષામા ં કોઈ તકયસગંત વ્ર્વસ્થા નથી, પારંપાહરક 
વ્ર્વસ્થા છે. 
જેમકે, નીચેનો કોઠો જૂઓેઃ 

 પલુ્લિંગ સ્ત્રીલલિંગ નપુસંકલલિંગ 
‘-અ’ કારાન્દ્ત વેશ કલમ નાક 
‘-આ’કારાન્દ્ત દાદા આજ્ઞા વડોદરા 
‘-ઈ’કારાન્દ્ત પતત નારી પાણી 
‘-ઉ’કારાન્દ્ત શત્ર ુ સાસ ુ તાબં ુ ં
‘-ઓ’કારાન્દ્ત ગસુ્સો ગળો  

 
આમ, તમે ઉપરના કોઠામા ંજોઈ શકો છો તમે ‘-ઓ’, ‘-ઈ’, આહદ સ્વરાન્દ્ત 

શબ્દ િોર્ તો પણ તે લલિંગતનદયશક જ િોર્, ત ેઆવશ્ર્ક નથી. 

4.2.1 બલિંગતનધઞયરણઞાઃ 
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 ચેતન પદાથયમા ંતેમના નૈસલગિક લલિંગને આધારે સજં્ઞાનુ ંલલિંગ પ્રર્ોજાર્ છે. 
વતતાની તવવક્ષાને આધારે નપુસંકલલિંગ પ્રર્ોજાર્ છે. ગજુરાતી ભાષામા ં ચેતન 
પદાથયની લલિંગ-વ્ર્વસ્થા સ્પષ્ટ છે. 
 પરંત,ુ અચેતન પદાથયમા ં સામાન્દ્ર્ રીતે ગજુરાતી સજં્ઞા પારંપાહરક રીતે 
લલિંગવ્ર્વસ્થા ધરાવે છે. કોઈ સજં્ઞા કેમ સ્ત્રીલલિંગ છે કે કોઈ સજં્ઞા કેમ પલુ્લિંગ છે – 
તેના ંકોઈ કારણ આપી ન શકાર્. જેમકે, ‘વાિન’ વગયમા ં ‘સાર્કલ’, ‘કાર’ વગરેે 
સ્ત્રીલલિંગ છે. ‘ખટારો’ પલુ્લિંગ છે. પણ જો તેના કદ તવશે તવચારવા જાવ તો ‘બસ’ 
પણ મોટંુ વાિન છે. પરંત ુતે સ્ત્રીલલિંગ છે. ‘સ્કૂટર’ નપુસંકલલિંગ છે, અને ‘તવમાન’ કે 
‘િલેલકોપ્ટર’ પણ નપુસંકલલિંગ છે. અથાયત ્ આ શબ્દોના લલિંગતનધાયરણાના કોઈ 
આધાર નથી. 
 વળી, કેટલાક શબ્દો એકથી વધ ુ લલિંગમા ંપ્રર્ોજાર્ છે. જ્ઞાતત કે પ્રાદેતશક 
બોલીભેદને કારણે એક જ શબ્દ એકથી વધ ુ લલિંગમા ં પ્રર્ોજાતો જોવા મળે છે. 
જેમકે, માન્દ્ર્ ગજુરાતીમા ં‘ચા’ સ્ત્રીલલિંગ છે, ‘ચા પીધી’ – એમ પ્રર્ોગ થાર્. પરંત ુ
કાહઠર્ાવાડમા ં ‘ચા’ પલુ્લિંગમા ં પ્રર્ોજાર્ છે. ત્તર્ા ં ‘કડક, મીઠો ચા’ એમ પ્રર્ોગ 
થાર્. ક્યાકં ‘પતગં’ ‘ચગાવી’ એમ કિવેાર્ તો ક્યાકં ‘ચગાવ્ર્ો’ કિવેાર્. ખજૂર, 
ચપંલ, ટી.વી. વગેરે જેવા અનેક શબ્દો છે કે જે એકથી વધ ુલલિંગમા ંપ્રર્ોજાર્ છે.  
 એક કરતા ં વધ ુ લલિંગમા ં વપરાતી કેટલીક સજં્ઞાઓ નીચ ે મજુબ જોઈ 
શકાર્ેઃ 

 પલુ્લિંગ અને સ્ત્રીલલિંગમા ંવપરાતી સજં્ઞાઓેઃ ચા,  પતગં 
 પલુ્લિંગ અને નપુસંકલલિંગમા ંપ્રર્ોજાતી સજં્ઞાઓેઃ ખચય, વતૃ્તાતં 
 સ્ત્રીલલિંગ અને નપુસંકલલિંગમા ં પ્રર્ોજાતી સજં્ઞાઓેઃ સવાર, 
ઘહડર્ાળ વગેરે 

 તવશેષણ સદંભે લલિંગતનધાયરણા તેના તવશેષ્ર્ (સજં્ઞા)ને આધારે થાર્ છે. 
આપણ ે તવશેષણના એકમમા ંઅભ્ર્ાસ કર્ો કે તવશષેણ બે પ્રકારના િોર્ છેેઃ (1) 
તવકારી (2) અતવકારી. તમે જાણો છો કે આ પ્રકારભેદ લલિંગ-વચનન ેઆધારે જ છે. 
જે તવશેષણો તવશેષ્ર્ના લલિંગ-વચનને અનસુરીને પહરવતયન – તવકાર પામે છે, ત ે
તવકારી તવશેષણ છે. જેમકે, સારંુ, ધોળં વગેરે. અને જે તવશેષણો લલિંગ-વચનને ન 
અનસુરતા ંતટસ્થ જ રિ ેછે, જેમા ંતવકાર નથી આવતો તે અતવકારી તવશેષણ છે. 
જેમકે, સુદંર, સફેદ વગેરે. 
 સવયનામો પોતે મિદંશે અતવકારી િોર્ છે. પરંત ુ સાવયનાતમક તવશેષણો 
તવકારી િોર્ છે. જેમકે, ‘હુ,ં ત ુ,ં તે, અમે, તમે, તેઓ’ વગેરે પરુુષવાચક સવયનામમા ં
કોઈ તવકાર નથી આવતા. ‘આ, એ, તે’ જેવા દશયક સવયનામ અતવકારી છે, પણ 
‘પેલુ’ં જેવા સવયનામ તવકારી છે, ‘પેલી ચોપડી’, ‘પેલુ ંટેબલ’ વગેરે.  
‘કેવુ’ં પ્રશ્નાથયક તવકારી છે, જેમકે, ‘કેવો ખોરાક અપાર્?’,  ‘કેવી રીતે જઈશ?’, ‘કેવુ ં
બોલે છે!’ 



 47 

પ્રશ્નાથયવાચક ‘શુ’ં તવકારી – અતવકારીનો વૈકલ્પક પ્રર્ોગ ધરાવે છે. 
મોિનને રાધા સાથે શુ ંવાત થઈ? 
મોિનને રાધા સાથે શી વાત થઈ? 
લગ્નમા ંગૌરવનો શુ ંવટ પડતો િતો! 
લગ્નમા ંગૌરવનો શો વટ પડતો િતો!  

એક નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે ‘કોણ, કાઈં’ વગેરે જેવા અતનતિત અથવા પ્રશ્નાથય 
સવયનામમા ં લલિંગ-વચન તનદેશક કોઈ લચહ્ન નથી. પરંત ુ તેના આખ્ર્ાતરૂપમા ં
નપસુકંલલિંગી પદંસવાદ જોવા મળે છે. જેમકે, 
તને કાઈં જોઈતુ ંિોર્ તો કિજેે. 
ઘરે કોઈ આવ્યુ ંિત ુ?ં 
સાજંે કોણ બિાર જવાનુ ંછે? 

4.2.2 બલિંગતસદ્ધાઃ 
 આપણે જોયુ ં કે ગજુરાતી ભાષામા ં લલિંગવ્ર્વસ્થા પરંપરાગત રીતે 
પ્રર્ોજાર્ છે. નૈસલગિક રીતે લલિંગભેદ ધરાવનાર સજં્ઞાઓ ભાષામા ંછે. તો બ ેપદાથય 
વચ્ચ ેસબંધં દશાયવવા માટે કે વતતાનુ ંવલણ દશાયવવા માટે પણ લલિંગવ્ર્વસ્થા 
પ્રર્ોજાર્ છે.  
4.2.2.1 ચેતન નર-મઞદઞ વચ્ચે અર્યભેદાઃ 

ઘણી નર-માદાની જોડમા ં બન્ને શબ્દો સ્વતતં્ર રીતે પ્રર્ોજાર્ા િોર્ છે. 
જેમકે – રાજા-રાણી, પતત-પત્તની, માતા-તપતા, ભાઈ-બિને, ગાર્-બળદ, મોર-ઢેલ 
વગેરે 

ક્યાકં લલિંગના પ્રત્તર્ર્ો દ્વારા લલિંગભેદ દશાયવાર્ છેેઃ જેમકે, છોકરો – છોકરી 
– છોકરંુ, ઘોડો – ઘોડી વગરેે 

સામાજજક સબંધંમા ંમાનાથે બહુવચન આવતો િોવાથી પલુ્લિંગના ‘-ઓ’ 
પ્રત્તર્ર્ના બદલ ે‘-આ’ પ્રત્તર્ર્ પ્રર્ોજાર્ છે. તેથી દાદા, મામા, કાકા આહદ સબંધં 
કે સબંોધન થાર્ છે. તમેા ં લલિંગભેદે સ્ત્રી-લલિંગી પ્રત્તર્ર્ લાગ ે છેેઃ દાદા – દાદી, 
મામા – મામી, માસી – માસા વગેરે 
4.2.2.2 અંગસઞધન દ્વઞરઞ બલિંગતસદ્ધાઃ 
શબ્દઘડતર સદંભે ઉપર્ોગમા ંલેવાતી વ્ર્વસ્થાઓ પૈકીના એક એટલે અંગસાધન. 
અંગસાધક પ્રત્તર્ર્ દ્વારા નવા રૂપો સધાર્ છે. તમેા ં નર-નારી ભેદ, સજં્ઞા-
ભાવવાચક સજં્ઞા આહદ બાબતો લલિંગભેદે જોઈ શકાર્ છે. જેમકે, 

-અક-ઇકા – નરનારી ભેદેઃ લેખક-લેલખકા, નાર્ક – નાતર્કા 
-ઈ – ભાવવાચક સબંધંેઃ ભાઈબધં – ભાઈબધંી, નોકર – નોકરી, ખેતર – 
ખેતી 
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-અણ – નર-નારી ભેદેઃ ધોબી – ધોબણ, સથુાર – સથુારણ, સાપ - 
સાપણ 
-આણી – નર-નારી ભેદેઃ શેઠ – શેઠાણી, નોકર – નોકરાણી, ગોર – 
ગોરાણી 

4.2.3 બલિંગભેદે અર્યભેદાઃ 
 લલિંગભેદે માત્ર નર-નારી ભેદ નિીં, પણ કદ, વતતાના વલણ આહદ 
બાબતોના ભેદનો પણ તનદેશ થતો િોર્ છે. આપણે આ ભેદ તવશે માહિતી 
મેળવીએેઃ 
પહરમાણભેદેઃ જ્ર્ારે પદાથયના કદમા ં – નાના-મોટાનો ભેદ દશાયવવો િોર્ ત્તર્ારે 
લલિંગવ્ર્વસ્થાનો ઉપર્ોગ કરાર્ છે. જેમકે, ક્યારેક પદાથય મોટો િોર્ તો  પલુ્લિંગ 
દશાયવાર્ તો નાના પદાથય માટે સ્ત્રીલલિંગ દશાયવાર્. જેમકે,  

પુલં્લિંગ (નરજાતત)  સ્ત્રીલલિંગ(નારીજાતત) 
    ઓરડો   ઓરડી 
    પાટલો   પાટલી 
    ગોટલો   ગોટલી 

 તો ક્યારેક નપુસંકલલિંગ દ્વારા મોટા પદાથય અન ે સ્ત્રીલલિંગ દ્વારા નાના 
પદાથયનો તનદેશ થાર્. જેમકે,  

નપુસંકલલિંગ (નાન્દ્ર્ેતરજાતત)  સ્ત્રીલલિંગ(નારીજાતત) 
    ટોળં    ટોળી 
    તપેલુ ં   તપેલી 
    પતૂળં   પતૂળી 

 ક્યારેક સ્ત્રીલલિંગ દ્વારા મોટા પદાથય અન ેઅન્દ્ર્ લલિંગ દ્વારા નાના પદાથયનો 
તનદેશ થાર્ છે. જેમકે,  

સ્ત્રીલલિંગ (નારી જાતત) પલુ્લિંગ (નર જાતત) 
ખાડી   ખાડો 
દોરી   દોરો 
ચલૂ   ચલૂો 

 
વતતઞન  ં વલણાઃ વતતા જ્ર્ારે વાત કરતો િોર્ ત્તર્ારે જે તે બાબત તરફ તેનુ ં
સકારાત્તમક કે નકારાત્તમક વલણ િોઈ શકે. જેમકે,  

(અ) એ ભાઈ બહુ જબરા િતા. 
(બ) મારંુ બેટંુ, બહુ જબરંુ નીકળ્યુ.ં 

અિીં કોઈ એક વ્ર્ક્તત માટે પ્રતતભાવ અપાર્ો છે. તમે જોઈ શકો છો કે બન્ન ે
વાક્યમા ં મળૂ વતતવ્ર્ તો એક જ છે. પરંત ુ ં વાક્ય (બ)મા ં બદલારે્લા લલિંગના 
કારણે વતતાનુ ંવલણ સમજી શકાર્ છે. 
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 જ્ર્ારે વતતાને ગૌરવ, ભવ્ર્તા, ભારેપણુ ંવગેરે જેવા ભાવ સચૂવવા િોર્ 
ત્તર્ારે તે સજં્ઞાને પલુ્લિંગ અથવા નપુસંકલલિંગમા ંપ્રર્ોજે છે. જેમકે, ડાગં – ડગંોરો, 
પેટી – પટારો વગેરે 
 જ્ર્ારે વતતાને કોમળતા, લાલલત્તર્ વગેરે જેવા ભાવ ઉમેરવા િોર્ ત્તર્ારે 
પલુ્લિંગી કે નપુસંકલલિંગી સજં્ઞાને સ્ત્રીલલિંગમા ં પ્રર્ોજે છે. જેમકે, પાદંડુ ં – પાદંડી, 
ટપકંુ – ટપકી વગેરે 
 એ જ રીતે જ્ર્ારે નકારાત્તમક વલણ દાખવવુ ંિોર્ ત્તર્ારે પણ વતતા દ્વારા 
લલિંગ બદલવામા ંઆવે છે.  
 જ્ર્ારે વતતાને પદાથય બાબતે દોદળાપણુ,ં અણઘડપણુ,ં તચુ્છતા વગેરે 
દાખવવા િોર્ ત્તર્ારે તે પદાથયનુ ં લલિંગ બદલીને પ્રર્ોજે છે. જેમકે, ‘જીભ’ શબ્દ 
સ્ત્રીલલિંગ છે. પણ  

આજકાલ તારો જીભડો બહુ વધી ગર્ો છે. 
મા ં ‘જીભડો’ એમ લલિંગ બદલીને વતતાએ તતરસ્કાર વ્ર્તત કર્ો છે, તે સમજી 
શકાર્ છે. બીજુ ં ઉદાિરણ જોઈએ તો, ‘રૂતપર્ો’ પલુ્લિંગ શબ્દ છે. પણ નીચનેુ ં
વાક્ય વાચંોેઃ 

આટલી મોંઘવારીમા ંદસ િજાર રૂપૈડીના પગારમા ંશુ ંથાર્? 
અિીં તમે જોઈ શકો છો કે ‘રૂતપર્ો’ પલુ્લિંગ શબ્દને બદલે ‘રૂપૈડી’ એમ સ્ત્રીલલિંગ 
પ્રર્ોગને કારણે ‘દસ િજાર’નુ ં મ ૂ્ ર્ કેવુ ં મામલૂી દશાયવવામા ંઆવ્યુ!ં ‘તચુ્છતા’, 
‘ક્ષરુતા’નો ભાવ ઉમેરાર્ છે. 
 
પદઞર્યન  ં બભન્નત્વાઃ  લલિંગભદે દ્વારા સ્વરૂપ, ગણુ, રવ્ર્ વગેરે જેવા ભેદ દશાયવી 
શકાર્ છે. જેમકે, ‘ગળણુ’ં (નપુ.ં) – પાણી ગાળવા માટે, ‘ગળણી’ (સ્ત્રી.) – ચા 
ઇત્તર્ાહદ ગાળવા માટે. ‘હકનાર’ એટલે કોઈ પણ (સ્ત્રી.) વસ્તનુી ધાર કે કોર પણ 
‘હકનારો’ (પ.ુ) – નદી કે દહરર્ાનો કાઠંો.  એ રીતે લાકડુ ં(નપુ.ં) – લાકડી (સ્ત્રી.) – 
સોટી, લાઠી – (અવર્વ-અવર્વી સબંધંે). આમ, લલિંગભેદે તવતવધ લભન્નતાનો 
તનદેશ કરી શકાર્ છે. 
લલિંગભેદે એક અથયભેદ તવતશષ્ટ છેેઃ ફળ અને તેના વકૃ્ષનો તનદેશ. મોટે ભાગ ેએવુ ં
જોવા મળે છે કે શાક કે ફળનુ ં નામ નપુસંકલલિંગ ધરાવે છે અને તેના વકૃ્ષ કે 
વેલાનુ ંનામ સ્ત્રીલલિંગ ધરાવે છે. (સતંાન – માતાની જેમ!) જેમકે,  

શાક - ફળ વકૃ્ષ - વેલો 
ગલકંુ  ગલકી 
કારેલુ ં  કારેલી 
કેળં  કેળ 
નાહરર્ેળ નાહરર્ેળી 
બોર  બોરડી 
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4.3 વચનાઃ  

સજં્ઞા – નામ સાથે જોડાતો બીજો પ્રત્તર્ર્ તે વચનનો પ્રત્તર્ર્ છે. ‘વચન’ એટલે 
સ્થળૂ સખં્ર્ાભેદ દશાયવતો પ્રત્તર્ર્. સજં્ઞા દ્વારા જે પદાથય દશાયવાર્ છે, તે એક પદાથય છે 
કે એકથી વધ ુપદાથય છે – એવો ભેદ દશાયવે તે એકવચન – (અનેકવચન) બહુવચન.  
એક વસ્તનેુ દશાયવે છે કે એકથી વધ ુવસ્તનેુ દશાયવે છે એને આધારે એને એકવચન 
અથવા બહુવચનનો પ્રત્તર્ર્ લાગે છે. દા.ત.  
 રસ્તો – રસ્તા,  બગીચો – બગીચા,  પાનુ ં– પાના,ં  તળાવ – તળાવો,  
ઉપરના ં ઉદાિરણોમા ં તમે જોઈ શકો છો તેમ ગજુરાતી ભાષામા ં લલિંગનો પ્રત્તર્ર્ 
એકવચન દશાયવે છે. 

‘રસ્તો’ ‘-ઓ’ – પલુ્લિંગ, એકવચન 
‘પાનુ’ં ‘-ઉં’ – નપુસંકલલિંગ – એકવચન 
‘સાડી’ ‘– ઈ’ – સ્ત્રીલલિંગ - એકવચન 

 ગજુરાતીમા ં સામાન્દ્ર્ રીતે બહુવચનનો ‘-ઓ’ પ્રત્તર્ર્ લાગે છે. જેમકે, 
છોકરીઓ, મતં્રીઓ, પ્રદેશો, ખરુશીઓ, શત્રઓુ વગેરે. અિીં એક બાબત ધ્ર્ાનમા ં
રાખવાની છે. ‘-ઓ’કારાન્દ્ત તવકારી સજં્ઞાના બહુવચનમા ં ‘-આ’ અને ‘-ઉં’કારાન્દ્ત 
તવકારી સજં્ઞાના બિવચનમા ં‘-આં’ પ્રત્તર્ર્ લાગે છે. જેમકે, 

‘-ઓ’કારાન્દ્ત કૂતરો – કૂતરા  પખંો – પખંા  
‘ઉં’કારાન્દ્ત વાદંરંુ – વાદંરા ં ચપ્પુ ં- ચપ્પા ં

4.3.1 બહ વચન દશઞયવવઞની રીત ાઃ 
સામાન્દ્ર્ રીતે ‘-ઓ’ પ્રત્તર્ર્ દ્વારા બહુવચન દશાયવાર્ છે. જેમકે, મકાનો, 

વાદળો, તારાઓ, ધજાઓ, સ્ત્રીઓ, બકરીઓ, ધાતઓુ વગેરે. 
તવકારી ‘-ઓ’કારાન્દ્ત અને ‘-ઉં’કારાન્દ્ત સજં્ઞાન ેઅનિુમે ‘-આ’ અન ે‘-આં’ 

દ્વારા બહુવચનનો તનદેશ થાર્ છે. 
સવયનામમા ં કેટલાકં રૂપોમા ંબહુવચનના રૂપમા ંઅંતેઃપ્રત્તર્ર્ ‘-મ-’ જોવા 

મળે છે. 

 કમય અતધકરણ સાવયનાતમક તવશેષણ 
પ્રથમ પરુુષ મને અમને     
બીજો પરુુષ તને તમને તારામા ં તમઞરઞમઞ ં તારંુ તમઞર ં 
ત્રીજો પરુુષ તેન ે તેમને તેનામા ં તેમનઞમઞ ં તેનુ ં તેમન  ં
 

ગજુરાતી ભાષામા ં એવી ઘણી સજં્ઞાઓ છે જેમને બહુવચનનો પ્રત્તર્ર્ 
લાગતો નથી અને એકવચનનો અલગ પ્રત્તર્ર્ િોતો ન િોવાથી વચનભેદ દેખાતો 
નથી. ત્તર્ારે વચનનો ભેદ એમના ં તવશેષણો થકી સ્પષ્ટ થઈ શકે અથવા સદંભય 
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થકી સ્પષ્ટ થઈ શકે છે. અથાયત, પ્રત્તર્ર્ તસવાર્ તવશેષણ અને કૃદંતમલૂક 
આખ્ર્ાત દ્વારા વચન દશાયવાર્ છે. 
(અ) તવશેષણ દ્વઞરઞ બહ વચનન  તનદેશાઃ 
 (1) નીચેના ંઉદાિરણ જુઓ. (એકવચન – નીચેનુ ંઉદાિરણ જુઓ.)  

આ વાક્યમા ં ‘ઉદાિરણ’ સજં્ઞાને બહુવચનનો પ્રત્તર્ર્ લાગેલો નથી. છતા ં
‘તવશેષણ’ - ‘નીચેના’ંમા ં આવલેા ‘-આં’ કારાન્દ્ત દ્વારા નપુસંકલલિંગી 
બહુવચનનો તનદેશ થરે્લો જોઈ શકાર્ છે. 

 (2) લતાએ ઘણી રેતસપી જોઈ. 
અિીં ‘રેતસપી’ શબ્દ સાથે બહુવચનનો તનદેશ કરતો કોઈ ઘટક લાગેલો 
નથી. પરંત ુબહુત્તવવાચક તવશેષણ ‘ઘણી’ દ્વારા બહુવચનનો તનદેશ થર્ો 
છે. 

(બ) કૃદંતમલૂક આખ્ર્ઞત દ્વઞરઞ બહ વચનન  તનદેશાઃ 
(1) એણે ઢોંગ આદર્ાય. (એકવચનેઃ એણે ઢોંગ આદર્ો) 
અિીં ‘ઢોંગ’ શબ્દ પલુ્લિંગ છે. તેની સાથે વચનનો તનદેશ કરતો કોઈ 
પ્રત્તર્ર્ નથી. આખ્ર્ાતમા ં પદસવંાદના ‘-આ’ પ્રત્તર્ર્ દ્વારા બહુવચન 
વ્ર્તત થાર્ છે. 
(2) પેલી ટેકરી પર તબં ુલગાવ્ર્ા છે. (એકવચન – તબં ુલગાવ્ર્ો છે.) 
વાઘ, ઝાડ, કાપડ વગેરે જેવી સજં્ઞાઓ પરંપરાથી બહુવચનનો ‘-ઓ’ 
પ્રત્તર્ર્ નથી લેતી. તવશેષણ અથવા કૃદંતમલૂક આખ્ર્ાતના પદંવાદથી જ 
આ સજં્ઞાઓના બહુવચનનો તનદેશ થાર્ છે. 

 
ભાષામા ંકેટલાક શબ્દો એવા છે, જે સામાન્દ્ર્ રીતે જેને વચન દશાયવનાર 

કોઈ તવશેષ પ્રત્તર્ર્ લાગતા નથી. જેમકે, રવ્ર્વાચક સજં્ઞા. દૂધ, ઘી, પાણી વગેરે 
મિદંશે એકવચનમા ંજ પ્રર્ોજાર્ છે.  

એક ચમચી દૂધ લો.   
આજે પચાસ લલટર દૂધ મગંાવવાનુ ંછે. 

ઉપરના ંઉદાિરણમા ંજોઈ શકો છો કે ‘એક ચમચી’ િોર્ કે ‘પચાસ લલટર’, દૂધ 
એકવચનમા ંજ પ્રર્ોજાઈ શકે.  

રવ્ર્વાચક સજં્ઞાની જેમ ભાવવાચક સજં્ઞાઓ પણ બહુવચનનનો 
પદસવંાદ જોવા મળતો નથી. જેમકે,  

આ સમાચાર સાભંળી એમન ેબહુ દુેઃખ થયુ.ં 
દીકરી યતુનવતસિટીમા ંપ્રથમ નબંર લાવતા ંતપતાને ખબૂ આનદં થર્ો. 
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અિીં તમે જોઈ શકો છો કે દુેઃખ કે આનદંની ગમે એટલી માત્રા િોર્, માત્રાસચૂક 
તવશેષણ િોર્ છતા ંઆખ્ર્ાતમા ંએકવચન જ રિ ેછે. દુેઃખ, આનદં, ગસુ્સો વગેરે 
જેવા ભાવવાચક શબ્દો બહુવચનમા ંપ્રર્ોજાતા નથી. 

અિીં એક બાબત નોંધપાત્ર છેેઃ સામાન્દ્ર્ રીતે રવ્ર્વાચક સજં્ઞા 
એકવચનમા ંજ પ્રર્ોજાર્. પરંત ુજ્ર્ારે તેમા ંવૈતવધ્ર્નો તનદેશ િોર્, એક કરતા ં
વધારે પ્રકારના ં પાણી કે દૂધ આહદ રવ્ર્ની વાત િોર્ ત્તર્ારે ત્તર્ા ં બહુવચન 
પ્રર્ોજાશે. જેમકે, 
 એણે ઘાટ ઘાટના ંપાણી પીધા ંછે. 
જો કે અિીં, ‘પાણી’ સાથે બહુવચન દશયક કોઈ ઘટક જોડાતો નથી. પણ તેની 
પિલેા ં આવેલ તવશેષણ ‘ઘાટ ઘાટના’ં અને કૃદંતમલૂક આખ્ર્ાત ‘પીધા’ંના 
પદસવંાદમા ંબહુવચન દેખાર્ છે. 

જેમ કેટલીક સજં્ઞાને બહુવચનનો પ્રત્તર્ર્ નથી લાગતો અને મિદંશે 
એકવચનમા ં જ પ્રર્ોજાર્ છે. તેમ કેટલીક સજં્ઞા સાથે વચનદશયક કોઈ ઘટક 
જોડાતો નથી અને તે િમેંશા બહુવચનમા ં જ પ્રર્ોજાર્ છે. જેમકે, ઘઉં, ચોખા, 
ચશ્મા વગેરે. 
મઞનઞરે્ બહ વચનાઃ 
વચનનુ ંએક અલગ કાર્ય ગજુરાતીમા ંછે. એ કાર્ય છે માન દશાયવવાનુ.ં પણ આમા ં
એ વચનનો પ્રત્તર્ર્ સજં્ઞાન ેલાગતો નથી પણ એની સાથે પદસવંાદ દશાયવનાર 
આખ્ર્ાતમા ંદેખાર્ છે. 
 દાદા આવ્ર્ા.  
 મિારાજ ઊભા થર્ા. 
 મોટી બિને બો્ર્ા.ં 
અિીં સ્ત્રીલલિંગ અને પલુ્લિંગ બને્નમા ંભેદ જોવા મળે છે. પલુ્લિંગનો પ્રત્તર્ર્ ‘–આ’ છે 
જ્ર્ારે સ્ત્રીલલિંગનો ‘–આં’ પ્રત્તર્ર્ છે. 

4.4 સઞરઞશંાઃ 

 આપણ ે ગજુરાતી નામપદની રચના જોઈ. એમા ં આવતા તવતવધ ઘટકો 
એમનો મોભો અન ેએમના ંકાર્ો પણ જોર્ા.ં નામપદની રચનામા ંનીચેની બાબતો 
મિત્તત્તવની છેેઃ  
 નામની રચના સજં્ઞા અન ેપ્રત્તર્ર્થી થાર્ છે. આ પ્રત્તર્ર્ો લલિંગ, વચન 
અને તવભક્તતના િોર્ છે. લલિંગ દરેક સજં્ઞાને આવશ્ર્ક િોર્ છે.  
 ગજુરાતી ભાષાની લલિંગ-વ્ર્વસ્થામા ંત્રણ લલિંગનો સમાવેશ થાર્ છે. લલિંગ 
બે રીતે પ્રર્ોજાર્ છે. ક્યાકં વ્ર્તત લલિંગ છે, તો ક્યાકં અવ્ર્તત લલિંગ છે. વ્ર્તત 
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લલિંગ એટલે જ્ર્ા ં લલિંગનો તનદેશ કરતો પ્રત્તર્ર્ જોવા મળે છે. તો અનેક શબ્દોમા ં
લલિંગનો તનદેશ કરતો કોઈ ઘટક જોવા મળતો નથી. 
 ચેતન વસ્તઓુને લલિંગ નૈસલગિક આધાર પર અપાર્ છે, જ્ર્ારે અચેતન 
વસ્તઓુને લલિંગ પારંપહરક/ર્ાદૃલચ્છક રીતે અપાર્ છે. નૈસલગિક રીતે લલિંગ દ્વારા 
જાતતનો તનદેશ થાર્ છે. જ્ર્ા ંલલિંગની અપેક્ષા ન િોર્ ત્તર્ા ંનપુસંક લલિંગ પ્રર્ોજાર્ 
છે. 
 અચેતન, અમતૂય પદાથયમા ં લલિંગ નૈસલગિક ન િોર્ ત ે સ્વાભાતવક છે. ત ે
શબ્દોના લલિંગ માટે માટે ગજુરાતી ભાષામા ં કોઈ તકયસગંત વ્ર્વસ્થા નથી, 
પારંપાહરક વ્ર્વસ્થા છે. 
 સવયનામો પોતે મિદંશે અતવકારી િોર્ છે. પરંત ુ સાવયનાતમક તવશેષણો 
તવકારી િોર્ છે. ‘કોણ, કાઈં’ વગેરે જેવા અતનતિત અથવા પ્રશ્નાથય સવયનામમા ં
લલિંગ-વચન તનદેશક કોઈ લચહ્ન નથી. પરંત ુ તેના આખ્ર્ાતરૂપમા ં નપસુકંલલિંગી 
પદંસવાદ જોવા મળે છે. 
 લલિંગભેદે માત્ર નર-નારી ભેદ ઉપરાતં કદ, વતતાના વલણ આહદ 
બાબતોના ભેદનો પણ તનદેશ થતો િોર્ છે. પહરમાણભેદ, વતતાનુ ં વલણ, 
પદાથયનુ ંલભન્નત્તવ આહદ લલિંગભેદ દ્વારા અલભવ્ર્તત થાર્ છે. 
 ગજુરાતી ભાષાની વચન-વ્ર્વસ્થામા ં બે વચનનો સમાવેશ થાર્ છેેઃ 
એકવચન અને બહુવચન. સામાન્દ્ર્ રીતે એકવચનનો અલગથી તનદેશ કરવાની 
જરૂર પડતી નથી. પરંત ુબહુવચન જુદી જુદી રીતે વ્ર્તત થાર્ છે. તેમા ંએક રીતે 
પ્રત્તર્ર્ની છે. બહુવચન ‘-ઓ’ પ્રત્તર્ર્થી દશાયવાર્ છે. ક્યારેક બહુત્તવવાચક 
તવશષણ, માત્રાસચૂકો આહદ દ્વારા વચન સચૂવાર્ છે. તો ક્યાકં કૃદંતમલૂક 
આખ્ર્ાતમા ંપદસવંાદમા ંલલિંગ વ્ર્તત થાર્ છે. 
 ગજુરાતી ભાષામા ં કેટલીક સજં્ઞાઓ એવી છે, જે માત્ર એકવચનમા ં
પ્રર્ોજાર્ છે. તો કેટલીક સજં્ઞાઓ એવી છે, જે બહુવચનમા ંજ પ્રર્ોજાર્ છે. 
 બહુવચન દ્વારા માનાથય દશાયવવુ,ં એ બહુવચનનુ ંતવતશષ્ટ કાર્ય છે.  

4.5 તમઞરી પ્રગતત ચકઞસ ાઃ 

પ્રશ્નેઃ 
1. ગજુરાતી લલિંગવ્ર્વસ્થાનો પહરચર્ આપો. 
2. ગજુરાતી વચનવ્ર્વસ્થાનો પહરચર્ આપો. 

ટૂંકનોંધ લખોેઃ 
1. લલિંગતસદ્વદ્ધ 
2. લલિંગભેદે અથયભેદ 
3. બહુવચન દશાયવવાની રીતો.  
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એકમાઃ 5 કઞરકત્વ સચૂકાઃ તવભક્તતવ્ર્વસ્ર્ઞ અને નઞમર્ ગી 

5.0 ઉદે્દશ 
5.1. પ્રસ્તાવના 
5.2 કારકવ્ર્વસ્થા 
5.3 તવભક્તતવ્ર્વસ્થા 
5.4 નામર્ોગી અવ્ર્ર્ (અરતવિંદભાઈ – નામની રચના) 
 5.4.1 નામર્ોગી પ્રકાર  
5.5 સારાશં 
5.6 તમારી પ્રગતત ચકાસો. 

5.0 ઉદે્દશાઃ 

આ એકમમા ંતમ ેકારકત્તવ સચૂવનાર – 

→ ગજુરાતી તવભક્તતતતં્રનો પહરચર્ મેળવશો. 

→ તવતવધ તવભક્તતપ્રત્તર્ર્ો કર્ા અથય સચૂવ ેછે, ત ેતવશે જાણશો. 

→ તવભક્તત અને નામર્ોગી વચ્ચેનો ભેદ સમજીને નામર્ોગીના પ્રકારો તવશ ે

માહિતી મેળવશો. 

5.1 પ્રસ્તઞવનઞાઃ 

આપણ ે ગજુરાતી ભાષાના નામપદની રચનાનો અભ્ર્ાસ દરતમર્ાન 

ગજુરાતી સજં્ઞા અને તેના પ્રકાર તવશે જોયુ.ં સજં્ઞા નામપદનો કેન્દ્રસ્થ ઘટક છે. 

સજં્ઞાનુ ં લબનજરૂરી પનુરાવતયન ટાળવા માટે સવયનામનો પ્રર્ોગ થાર્ છે. નામના 

અથયમા ંવધારો કરવા માટે તવશેષણ પ્રર્ોજાર્ છે.  

પરંત,ુ આ નામ કે તેને બદલે પ્રર્ોજાતુ ંસવયનામ કે તવશેષણ આહદ ઘટકો 

માત્ર ભગેા થાર્ ત્તર્ારે તેઓ પહરક્સ્થતતનો હિસ્સો બની શકતા નથી. તેનુ ંકારકત્તવ 

િોવાનુ ંજરૂરી છે. કારકત્તવ એટલે જે તે ઘટકની એ પહરક્સ્થતતમા ંભતૂમકા.  

વાક્યમા ંકર્ા ઘટકની કઇ ભતૂમકા છે, તે ભાષકને કઈ રીતે ખ્ર્ાલ આવે? 

એવી કઈ બાબત છે, જેના દ્વારા સજં્ઞાની કારકભતૂમકાનો તનદેશ થાર્. આ ઘટકો 

એટલે તવભક્તતપ્રત્તર્ર્ો અને નામર્ોગી. 

તેથી તવભક્તતપ્રત્તર્ર્ અને નામર્ોગી તવશ ે તવગત ે સમજીએ તે પિલેા ં સજં્ઞાની 

કારકભતૂમકા તવશે સમજણ મેળવવી જરૂરી છે. 
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5.2 કઞરકવ્ર્વસ્ર્ઞાઃ 

 નામ એટલે મતૂય કે અમતૂય પદાથયને રજૂ કરનાર ઘટક. એ નામને તવતવધ 
અથય અને કાર્ય ધરાવનારા પ્રત્તર્ર્ લાગ ે છે. જેમાથંી તમે લલિંગ અન ે વચનનો 
તનદેશ કરનાર પ્રત્તર્ર્ તવશ ેઅભ્ર્ાસ કર્ો. િવે તવભક્તતના પ્રત્તર્ર્ોન ેઓળખીએ 
અને તેના ંકાર્ો તવશે માહિતી મેળવીએ. 
 તવભક્તતના ં કાર્યને સમજવા માટે પિલેા ં આપણ ે પહરક્સ્થતતને સમજવી 
પડે. આખા હદવસ દરતમર્ાન આપણે કેટલી પહરક્સ્થતતઓમાથંી પસાર થતા ંિોઈએ 
છીએ. કેટલીક હિર્ાઓ આપણે જાતે કરીએ છીએ તો કેટલુકં આપણને થાર્ છે. 
કેટલીક ઘટનાઓમા ં આપણે મકૂ સાક્ષી બની રિીએ છીએ, તો કેટલીક 
પહરક્સ્થતતમા ં આપણ ે ઈચ્છા-અનીચ્છાએ સકંળાઈએ છીએ. હદવસ દરતમર્ાન 
આપણે આવી અનેક પહરક્સ્થતતમા ંસડંોવાતા િોઈએ છીએ. આપણી આસપાસના 
ચેતન – અચેતન બધા પદાથો તવતવધ પ્રકારના ઘટનામા ંતવતવધ ભતૂમકા ભજવતા 
િોર્ છે. પદાથય અને ઘટના વચ્ચે તવતવધ ભતૂમકાગત સબંધંો િોર્ છે. આ ભતૂમકાને 
‘કારક’ કિ ે છે. અને સબંધંોને ‘તવભક્તતસબંધં’ કિવેાર્ છે. આ સબંધં પ્રત્તર્ર્ 
અથવા અવ્ર્ર્ દ્વારા વ્ર્તત થાર્ છે. 
નીચેના ંવાક્યો વાચંોેઃ 

1. દરજી કાતરથી કપડુ ંકાપે છે. 
2. જગજીવન શેઠ ગાદીએ બેઠા. 
3. મામા પરદેશથી બાળકો માટે કપડા,ં રમકડા ંને કંઈકેટલુરં્ લેતા આવ્ર્ા. 
4. દાદાને લાડવા બહુ ભાવે. 
5. લબનમોસમી વરસાદને કારણે મગફળીનો પાક બગડયો. 

 
આ વાક્યના ઘટકને અને તમેની ભતૂમકાને સમજીએ. 

1. દરજી કાતરથી કપડુ ંકાપે છે. 

દરજી કાતરથી કપડુ ં કાપે છે. 
વ્ર્ક્તત પદાથય પદાથય ઘટના 
કરનાર કાપવાનુ ંસાધન કપાનાર પદાથય  

 
2. જગજીવન શેઠ ગાદીએ બેઠા. 

જગજીવન શેઠ ગાદીએ બેઠા. 
વ્ર્ક્તત સ્થાન ઘટના 
જનાર લક્ષ્ર્ સ્થળ  
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3. મામા પરદેશથી બાળકો માટે કપડા,ં રમકડા ંને કંઈકેટલુરં્ લેતા આવ્ર્ા. 

મામા પરદેશથી બાળકો માટે કપડા,ં રમકડા ંને કંઈ કેટલુરં્ લેતા આવ્ર્ા 
વ્ર્ક્તત સ્થાન પદાથય પદાથય ઘટના 
લાવનાર ઉદ્ગમ મેળવનાર  લવારે્લ પદાથય  
 
4. દાદાને લાડવા બહુ ભાવે. 

દાદાને લાડવા બહુ ભાવે 
વ્ર્ક્તત પદાથય ઘટના 
જેને ભાવે છે ત ે ભાવે છે ત ેપદાથય  

 
5. લબનમોસમી વરસાદન ેકારણે મગફળીનો પાક બગડયો. 
  

લબનમોસમી વરસાદને કારણે મગફળીનો પાક બગડયો 
કારણ પદાથય ઘટના 

 
 

દરેક વાક્યને તમ ેઆ રીતે જોઈ શકો છો. દરેક વાક્યમા ં કોઈક ઘટના 
િોઈ શકે, કોઈક પદાથય િોઈ શકે. આપણ ેજે વગીકરણ કયુું, તે જે તે પદાથયનો 
ઘટના સાથેનો સબંધં જોર્ો. કોઈક ઘટક ‘કરનાર, જનાર, લાવનાર’ છે ત ે ‘કતાય’ 
છે. પણ ‘દાદાને’ ઘટક હિર્ા કરનાર નથી તેનો ખ્ર્ાલ આવે છે. વ્ર્ાકરણી 
ભાષામા ંતેને ‘ભાવક’ કિ ેછે. તો વાક્ય 3.મા ં‘બાળકોને’ ‘મેળવનાર’ને સચૂવ ેછે. 
વ્ર્ાકરણી ભાષામા ંતેને ‘ગ્રાિક’ કિ ેછે. અથાયત ્કર્ા ઘટકની વાકર્મા ંકઈ ભતૂમકા 
છે, તેમનુ ંશુ ંકારકત્તવ છે તે, પિલેા ંસમજવુ ંજોઈએ. 
 સહુ પ્રથમ કઈ પહરક્સ્થતત સાથે કર્ા કારક જોડાઈ શકે, તે જોઈએેઃ 
 

હિર્ા કતાય, કમય, સાધન, સ્થાન, ઉદ્ગમ, ગ્રાિક 
પ્રહિર્ા કમય, પહરબળ, ભાવક, ઉદ્ગમ, સ્થાન 
ક્સ્થતત સ્થાન, તટસ્થ 
અવસ્થા તટસ્થ 

 
 
કારકોની વ્ર્ાખ્ર્ાઓ નીચે આપી છે જે કારકોને ઓળખવામા ંમદદ કરશે.  
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કતઞય –  
હિર્ામા ંસડંોવારે્લ ચેતન પદાથય, જેનુ ં હિર્ા પર તનર્તં્રણ િોર્ છે. એની 
ઇચ્છા, િતે ુઅને જવાબદારીથી હિર્ા અક્સ્તત્તવમા ંઆવે છે. જેમકે,  

બાપજુીએ લીમડાની છાલ ઉતારી આપી. 
અિીં ‘છાલ ઉતારવા’ની હિર્ા પર ‘બાપજુી’નુ ં તનર્તં્રણ છે, તેમની ઇચ્છા 
છે, તેમની જવાબદારી છે, તેમનો િતે ુછે. તેથી અિીં ‘બાપજુી’ કતાય કારક 
છે. 

કમય –  
હિર્ા કે પ્રહિર્ામા ં જેમા ં પહરવતયન દેખાર્, પહરવતયનને કારણે જે 
અક્સ્તત્તવમા ંઆવે અથવા હિર્ા જેને ધ્ર્ાનમા ં રાખીન ે કરવામા ંઆવે ત ે
કારક એટલે કમય કારક. જેમકે, 

તારા િાથ પાણીથી ધોઈ નાખ. 
અિીં ‘ધોવા’ની હિર્ાથી જેનામા ં પહરવતયન થાર્ છે, તે ‘િાથ’ છે. તેથી 
અિીં ‘િાથ’ કમય કારક છે. 

માકોર ડોશી લોટ દળતા ંિતા.ં 
અિીં ‘દળવા’ની હિર્ા પછી ‘લોટ’ અક્સ્તત્તવમા ંઆવ ેછે. તેથી અિીં ‘લોટ’ 
કમય કારક છે. 

ભારે વરસાદને લીધે ઝાડ પડી ગયુ.ં 
અિીં કોઈ કતાય નથી. તેથી આ પ્રહિર્ા છે. ‘પડવા’ની પ્રહિર્ાને કારણે 
‘ઝાડ’મા ંક્સ્થત્તર્તંર દેખાર્ છે. તેથી ‘ઝાડ’ કમય છે. 

દાદા છાપુ ંવાચં ેછે. 
અિીં ‘વાચંવા’ની હિર્ાથી પહરવતયન નથી આવતુ.ં પણ કતાય જેને 
અનલુક્ષીને ‘વાચંવા’ની હિર્ા કરે છે, તે ‘છાપુ’ં કમય કારક છે. તેને ‘તટસ્થ’ 
કારક પણ કિ ેછે. 

આમ, હિર્ા – પ્રહિર્ાને કારણે (1) જે પદાથયમા ંપહરવતયન દેખાર્, (2) હિર્ા – 
પ્રહિર્ાને કારણે જે પદાથય અક્સ્તત્તવમા ંઆવે (3) જે પદાથયને અનલુક્ષીને હિર્ા – 
પ્રહિર્ા થાર્ – તેન ે‘કમય’ કારક કિ ેછે. 

ગ્રઞહક – હિર્ા કે પ્રહિર્ાન ે કારણે ચેતન – અચેતન પદાથય મેળવનાર ચેતન 
પદાથય ‘ગ્રાિક’ કમય છે. જેમકે, 

મોિને મીતાને ભેટમા ંગલહુડયુ ંઆપ્યુ.ં 
દાદા બાળકોને વાતાય કિતેા. 
અિીં ‘ગલહુડર્ા’ની ભેટ મેળવનાર ‘મીતા’ કે ‘વાતાય’ સાભંળનાર – 
મેળવનાર ‘બાળકો’ ગ્રાિક કમય છે. 
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ભઞવક – માનતસક પ્રહિર્ા કે ક્સ્થતતનો અનભુવ કરનાર કારકને ‘ભાવક’ કિ ે છે. 
જેમકે, 

બાળકોન ેવાતાયમા ંખબૂ આનદં આવ્ર્ો. 
નીલાન ેએક યકુ્તત સઝૂી. 
અિીં ‘આનદં’ની માનતસક ક્સ્થતતનો અનભુવ કરનાર ‘બાળકો’ કે ‘યકુ્તત 
સઝૂવા’ની માનતસક પ્રહિર્ાનો અનભુવ કરનાર ‘નીલા’ ભાવક કમય છે. 
(બાળકો કે નીલા, સિતેકુ રીતે, તનર્તં્રણપવૂયક આ પ્રહિર્ામાથંી પસાર થઈ 
શકે નિીં. તેથી તેમન ે‘કતાય’ કિી શકાર્ નિીં.) 

ધઞરક – કોઈ પદાથયન ેધારણ કરનાર કારક. 
બસતંી પાસે એક ઘોડાગાડી િતી. 
અિીં ‘બસતંી’ કમય કારક ધરાવે છે. તેથી તે ‘ધારક’ કારક છે. 

સઞધન – હિર્ા તસદ્ધ કરવામા ંકતાય દ્વારા જેનો ઉપર્ોગ કરવામા ંઆવે તે કારક. 
જેમકે, 

મગના રાતે નેરણીથી બાપનુા નખ લીધા. 
અિીં ‘નખ કાપવા’ની હિર્ા માટે કતાય મગના રાત દ્વારા ‘નેરણી’ 
(નેઈલકટર)નો ઉપર્ોગ કરવામા ંઆવ્ર્ો છે. તેથી ‘નરેણી’ સાધન કારક 
છે.  

પક્રરબળ –  
પ્રહિર્ામા ંકોઈ નૈસલગિક તત્તત્તવને કારણો ક્સ્થત્તર્તંર આવ,ે ત્તર્ારે તે નૈસલગિક 
તત્તત્તવને તે પ્રહિર્ાનો ‘પહરબળ’ કારક કિવેાર્ છે. જેમકે, 
ગસુ્સાથી દાદાનો ચિરેો લાલ થઈ ગર્ો. 
અિીં ‘ચિરેો લાલ થવા’નુ ં પહરબળ ‘ગસુ્સો’ છે. પહરબળ િમેંશા ‘પ્રહિર્ા’ 
અથાયત ્અતનર્તંત્રત ચલલત પહરક્સ્થતતમા ંજ પ્રર્ોજાર્ છે. 

પ્રક્રિર્ઞ જે કઞરણે અક્સ્તત્વમઞ ંઆવે તે કઞરક. 
સ્ર્ઞન –  

પહરક્સ્થતતમા ં હિર્ા કે પ્રહિર્ા જ્ર્ા ં અક્સ્તત્તવમા ં આવ ે તેન ે અથવા કોઈ 
ચેતન - અચેતન પદાથય એમનાથી મોટા અચેતન પદાથય પાસ ેપિોંચ ેતો 
તે મોટા પદાથયને ‘સ્થાન’ કારક કિ ેછે. જેમકે, 

દાદા બગીચામા ંબેઠા િતા. 
પગમા ંકાકંરી ખ ૂચંે છે. 

અિીં ‘બેસવા’ની હિર્ા ‘બગીચા’મા ં ‘ખ ૂચંવા’ની પ્રહિર્ા ‘પગ’મા ં
અક્સ્તત્તવમા ંઆવી છે. તેથી ‘બગીચો’ અને ‘પગ’ અનિુમે ‘બેસવા’ની હિર્ા 
અને ‘ખ ૂચંવા’ની પ્રહિર્ાનુ ંસ્થાન છે. 
ક્સ્થર પહરક્સ્થતતમા ં પણ પદાથયના સ્થાનનુ ં તવધાન થાર્ છે. પદાથય જે 
ક્સ્થર પદાથયમા ંિોર્ તેન ેપણ સ્થાન કારક કિવેાર્ છે. જેમકે, 
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છાપરા પર વાદંરો છે. 
પેન ખાનામા ંછે. 

ઉદ્ગમ -   
હિર્ા કે પ્રહિર્ાની શરૂઆત જ્ર્ાથંી થાર્ તે સ્થાન-કારક. અથવા કોઈ એક 
પદાથય િોર્, તેને બદલીન ે બીજો પદાથય બન ે કે બનાવવામા ં આવે તો 
(રવ્ર્ આહદ) મળૂ પદાથયન ે ‘સ્થાન’ કારક તરીકે ઘટાવીને ‘ઉદ્ગમ’ તરીકે 
પ્રર્ોજવામા ંઆવે છે. જેમકે, 

ખાનામાથંી પેન કાઢી. 
કંુભાર માટીમાથંી રમકડા ંપણ બનાવે છે. 

અિીં ‘ખાનામાથંી’ ‘કાઢવા’ની હિર્ાનો આરંભ થાર્ છે. તેથી તે ઉદ્ગમ 
સ્થાન છે. તો ‘માટીમાથંી’ અન્દ્ર્ પદાથય બનાવવામા ંઆવે છે. તેથી મળૂ 
પદાથય એવા ‘માટી’ને ‘ઉદ્ગમ’ કારક કિવેાર્. 

સિકતાય –  
જ્ર્ારે ઉદે્દશ્ર્ કતાયની સાથે હિર્ા કરનાર અન્દ્ર્ કારક િોર્ તેને ‘સિકતાય’ 
કિ ેછે. જેમકે, 

રામ સાથે સીતા વનમા ંગર્ા.ં 
ગૌરીએ સજુાણ સાથે લગ્ન કર્ાું.  

અિીં ‘સીતા’ રામની સિકતાય છે, તો ‘સજુાણ’ ગૌરીનો સિકતાય છે. બે કતાય 
સાથે મળીને જ્ર્ારે કોઈ હિર્ા કરે છે ત્તર્ારે તે સિકતાય કિવેાર્ છે. 

5.3 તવભક્તત-વ્ર્વસ્ર્ઞાઃ 

 વાક્યમા ંપ્રવશેતા શબ્દો પહરક્સ્થતત સાથે સકંળાર્ેલા િોર્ છે, આ બાબત 
તમે ‘કારક’ વ્ર્વસ્થામા ંસમજ્ર્ા. આ પહરક્સ્થતતમા ંઘટકની ભતૂમકા કે કારકત્તવનો 
તનદેશ કરનાર પ્રત્તર્ર્ો એટલે તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ો તથા નામર્ોગીઓ. 
 નામની સાથે લલિંગવચનના પ્રત્તર્ર્ો ઉપરાતં તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ો આવતા 
િોર્ છે. તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ો અને નામર્ોગી અવ્ર્ર્ો મળીને તવભક્તત વ્ર્વસ્થા 
રચાર્ છે. તવભક્તત વ્ર્વસ્થાનુ ંમખુ્ર્ કાર્ય છે વાક્યમા ંઆખ્ર્ાત દ્વારા સચુવારે્લ 
પહરક્સ્થતતમા ં જે પદાથો જોડાર્ા િોર્ એમની ભતૂમકાઓ સ્પષ્ટ કરવી. દા.ત. 
આખ્ર્ાત દ્વારા ‘બાધંવાની હિર્ા’ સચુવાઈ િોર્ તો એની સાથે ‘બાધંનાર’ (કતાય), 
‘બધંાતી વસ્ત’ુ (કમય), ‘બાધંવાનુ ં સાધન’ જેવી ભતૂમકાઓ દશાયવવા માટે જે ત ે
નામને તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ લાગે છે અન ે વાક્ય રચાર્ છે. એટલ ે કે એક તરફ 
આખ્ર્ાતમા ંકાળ વગેરે બાબતો સ્પષ્ટ થાર્ અન ેબીજી તરફ નામપદોની ભતૂમકા 
સ્પષ્ટ થાર્ એટલે વાક્ય રચાર્ અને વાક્યાથય સ્પષ્ટ થાર્ છે. જેમકે, 
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 ગુડંાઓએ અમારા િાથ દોરીથી બાધંી દીધા િતા. 
 કતાય          કમય       સાધન  હિર્ા 
 
તમે જાણો છો કે પદાથોની પહરક્સ્થતતમાનંી ભતૂમકાને વ્ર્ાકરણમા ં કારક-ભતૂમકા 
અથવા કેવળ કારક કિવેાર્ છે. કારકો અનેક િોર્ છે પણ તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ોની 
સખં્ર્ા એટલી નથી િોતી. તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ોની અને નામર્ોગીઓ મળીને તવતવધ 
કારકોને દશાયવતા ંિોર્ છે.  
 તવભક્તતસબંધંનો તનદેશ કરનાર એક પ્રત્તર્ર્ અથવા એક નામર્ોગી િમંેશા ં
એક જ કારકને વ્ર્તત કરે, એવુ ં બનતુ ં નથી. એક પ્રત્તર્ર્ એકથી વધ ુ કારકોન ે
દશાયવી શકે છે. જેમકે, -ને પ્રત્તર્ર્ ચેતન કમય, ગ્રાિક, ભાવક એમ ત્રણ કારકોન ે
વ્ર્તત કરે છે. આ ત્રણ ેકારકો એકી સાથે એક વાક્યમા ંસામાન્દ્ર્ રીતે આવતા નથી 
એટલે એ શક્ય છે. જ્ર્ારે એવુ ંથાર્ ત્તર્ારે નામનુ ંસ્થાન એમના કારકત્તવને સ્પષ્ટ 
કરે છે. આપણ ેતવતવધ પ્રત્તર્ર્ોના કાર્ો જોઈએેઃ- 

5.3.1 શનૂ્દ્ર્ પ્રત્ર્ર્ાઃ 
1) આખ્ર્ાત હિર્ા દશાયવે ત્તર્ારે વતયમાનકાળ, ભતવષ્ર્કાળ, આજ્ઞાથય અન ે
અપણૂાયવસ્થામા ંકતાયન ેશનૂ્દ્ર્ - ɸ પ્રત્તર્ર્ લાગ ેછે. ત ેઉપરાતં ભતૂકાળમા ંઅકમયક 
હિર્ાના કતાયને પણ શનૂ્દ્ર્ પ્રત્તર્ર્ લાગે છે. 

વતયમાનકાળેઃ તવદ્યાથીઓɸ પાઠ વાચંે છે. (કતાય) 
ભતવષ્ર્કાળેઃ મોિનɸ એક ગીત ગાશે. (કતાય) 
આજ્ઞાથયેઃ રાજુɸ, કતવતા બોલ (આજ્ઞાથય) 
અપણૂાયવસ્થાેઃ ઘાટીɸ રાતે્ર 11.00 વાગ્ર્ે ચા મકૂતો િતો. (કતાય) 
ભતૂકાળ, અકમયક ધાતેુઃ ગઈકાલે મોિન 3 હકલોમીટર દોડયો. (કતાય) 

2) હિર્ા અને પ્રહિર્ામા ંઅચેતન કમયને શનૂ્દ્ર્ - ɸ પ્રત્તર્ર્ લાગ ેછે. 
બાળકે દૂધɸ પીધુ.ં (હિર્ા, અચેતન કમય) 
વરસાદમા ંઝાડɸ પડ્ુ.ં (પ્રહિર્ા, અચેતન કમય) 

 
3) ક્સ્થતતમા ંતટસ્થ કારક, હિર્ાનુ ંલક્ષ્ર્ સ્થાન, સમર્ગાળા-ને શનૂ્દ્ર્ - ɸ પ્રત્તર્ર્ 
લાગે છે.. 

ટેબલ પર ચોપડીɸ છે. (ક્સ્થતત, તટસ્થ કારક) 
રેખા ઉદર્પરુɸ જશે. (હિર્ા, લક્ષ્ર્ સ્થાન) 
રીટા એક કલાક ર્ોગાસન કરે છે. 

5.3.2 ‘-એ’ પ્રત્ર્ર્ાઃ 
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1) આખ્ર્ાત સકમયક હિર્ા દશાયવે ત્તર્ારે ભતૂકાળ, પણૂાયવસ્થામા ંકતાયને ‘-એ’ પ્રત્તર્ર્ 
લાગે છે. તે ઉપરાતં તવધ્ર્થય રચનામા ંપણ કતાય ‘-એ’ પ્રત્તર્ર્ લાગે છે. 

ભતૂકાળેઃ ગાર્ ેપાચં લલટર દૂધ આપ્યુ.ં (ભતૂકાળ, કતાય) 
પણૂાયવસ્થાેઃ આ વષ ે તવદ્યાથીઓએ ઓનલાઈન પરીક્ષા આપી છે. 
(પણૂાયવસ્થા, કતાય) 
તવધ્ર્થયેઃ તમારે રોજ સવારે ચાલવા જવુ ંજોઈએ. (તવધ્ર્થય, કતાય) 

 
2) ગજુરાતી ભાષામા ંસાધન, સ્થાન, સમર્ના તનદેશ માટે ‘-એ’ પ્રત્તર્ર્ પ્રર્ોજાર્ 
છે. 

સાધનેઃ રોમાએ બદમાશને ચપ્પલ ેને ચપ્પલ ેમાર્ો. 
સ્થાનેઃ હદવાળીમા ંબા કમલશેને જ માલળર્ ેચડાવતા. 
સમર્ેઃ આવતીકાલ ેસવારે બગીચામા ંચાલવા જઈએ. 

3) આ પ્રત્તર્ર્ દ્વારા હિર્ાની રીતનો પણ તનદેશ થાર્ છે. 
ઉતાવળે આંબા ન પાકે. 

5.3.3 ‘-ને’ પ્રત્ર્ર્ાઃ 
1)  ‘હિર્ા’મા ંચેતન કમય તથા ગ્રાિક અને ‘પ્રહિર્ા’ મા ંભાવક કારકનો તનદેશ ‘-ને’ 
પ્રત્તર્ર્ દ્વારા થાર્ છે. 

રાધા કૃષ્ણને ચાિ ેછે. (હિર્ા, ચેતન કમય) 
તલાકે અતધકારીને રજા માટે અરજી કરી. (હિર્ા, ગ્રાિક કમય) 
બાળકોન ેપ્રાણીસગં્રિાલર્મા ંખબૂ મજા પડી. (પ્રહિર્ા, ભાવક) 

5.3.4 ‘-ર્ી’ પ્રત્ર્ર્ાઃ  
1)  પહરક્સ્થતતમા ંઉદ્ગમ, હિર્ાના સાધન, પ્રહિર્ામા ંપહરબળનો તનદેશ ‘-થી’ પ્રત્તર્ર્ 
દ્વારા થાર્ છે. 

નમયદા નદી સાતપડુાની પવયતમાળામાથંી નીકળે છે. (ઉદ્ગમ સ્થાન) 
સોની સોના, ચાદંી આહદ ધાતઓુમાથંી ઘરેણા ં બનાવે છે. (મળૂ ઉદ્ગમ 
પદાથય) 
કહઠર્ારાએ કુિાડીથી ઝાડ કાપ્ર્ા.ં (સાધન) 
નદીના ભારે વિણેથી હકનારાના ંગામો તારાજ થર્ા.ં(પહરબળ) 

 
2) હિર્ાની રીતનો તનદેશ કરવા માટે આ પ્રત્તર્ર્ પ્રર્ોજાર્ છે. 

પી.ટી.ઉષા ઝડપથી દોડે છે. 
3) સ્થાન અને સમર્ની પવૂયમર્ાયદાનો તનદેશ કરવાનુ ં કાર્ય ‘-થી’ પ્રત્તર્ર્ દ્વારા 
થાર્ છે. 
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અમદાવાદથી વડોદરાનુ ંઅંતર બે કલાકનુ ંછે. (સ્થાન) 
બાળકો સાજંે 5.00 થી 7.00 વાગ્ર્ા સધુી રમશે. (સમર્) 

4) જ્ર્ારે હિર્ાવાચી વાક્યમા ંકતાયન ુ ંકત ૃયત્તવ ગૌણ થાર્ ત્તર્ારે તેન ેસાધનવાચી ‘-
થી’ પ્રત્તર્ર્ લાગ ેછે.  

એ સાજંે ગીતા કશુ ંબોલી શકી નિીં. (ભાવે પ્રર્ોગ) 
માદંગીના કારણે દાદાથી ખવાત ુ ંનથી. (કમયલણપ્રર્ોગ) 

5.3.5 ‘-મઞ’ં પ્રત્ર્ર્        
1)  પહરક્સ્થતતમા ંસ્થાનકારકનો તનદેશ ‘-મા’ં પ્રત્તર્ર્ દ્વારા થાર્ છે. 

તપ્રન્દ્ટરમા ંકાગળ મકૂો. 
નદીમા ંિોડી તરે છે. 

2) પહરક્સ્થતતમા ંગણુ-લક્ષણનો તનદેશ ‘-મા’ં પ્રત્તર્ર્ દ્વારા થાર્ છે. 
એમના ંબાળકો કામકાજમા ંિોંતશર્ાર છે. 

3) ‘-મા’ં પ્રત્તર્ર્નો પ્રર્ોગ તલુના કરવા માટે પણ થાર્ છે. 
આ બ ેપસુ્તકોમા ંઆ પસુ્તક વધ ુઉપર્ોગી રિશેે. 

5.3.6 ‘-ન-’ પ્રત્ર્ર્ાઃ 
અન્દ્ર્ તવભક્તતપ્રત્તર્ર્ો કરતા ં આ તવભક્તતપ્રત્તર્ર્ અલગ છે. અન્દ્ર્ 

તવભક્તતપ્રત્તર્ર્ો અતવકારી પ્રત્તર્ર્ છે. જ્ર્ારે આ તવભક્તતપ્રત્તર્ર્ તવકારી પ્રત્તર્ર્ છે.  
આ તવભક્તત તવશેષણ રૂપે અનેક સબંધંો વ્ર્તત કરે છે.  

મીતા રીટાની મોટીબિને છે. (સામાજજક સબંધં) 
આ રૂમમા ંલાકડાની ખરુશી નથી. (રવ્ર્ – વસ્ત)ુ 

 પરંપરાગત રીતે –ન- + લલિંગવચનનો પ્રત્તર્ર્થી બનતા પ્રત્તર્ર્ 
(નો,ની,નુ,ંના,ના)ં ને સબંધંતવભક્તત કે ષષ્ઠી તવભક્તતનો પ્રત્તર્ર્ કિવેામા ંઆવે છે. 
વાસ્તવમા ંઆ પ્રત્તર્ર્ આખ્ર્ાત અને નામ વચ્ચેની કારકભતૂમકા દશાયવતો નથી 
પણ બ ેનામ વચ્ચેનો તવશષેણ-તવશેષ્ર્નો સબંધં દશાયવે છે. દા.ત. 

 ગામના લોકોએ ચોરને પકડયો. 
 

આ વાક્યમા ંગામના લોકો એ નામપદ છે અને એમા ંઆવતો –નો પ્રત્તર્ર્ 
ગામ અને લોકો વચ્ચેનો સબંધં દશાયવે છે.એટલે એ પ્રત્તર્ર્ને તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ 
કિવેો એ કરતા તવશેષણ બનાવતો પ્રત્તર્ર્ કિવેો વધારે ઉલચત છે. આ પ્રત્તર્ર્ 
કેવા પ્રકારના સબંધં દશાયવ ેછે એ વાત ખબૂ તવશદ ચચાય માગી લ ેછે એટલ ેકેવળ 
એ બે નામ વચ્ચેનો સબંધં દશાયવે છે એટલુ ંકિવેામા ંઆવે છે. 
 તવતવધ વ્ર્ાકરણોમા ં તવભક્તતઓન ે પ્રથમા, દ્વદ્વતીર્ા, તતૃીર્ા, ચતથુી, 
પચંમી, ષષ્ઠી અને સપ્તમી એવા નામોથી અથવા કત ૃયવાચક, કમયવાચક, 
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કરણવાચક, સપં્રદાનવાચક, અપાદાનવાચક, સબંધંવાચક અન ે અતધકરણવાચક 
એવા નામથી ઓળખાવવામા ંઆવે છે. આપણે જોયુ ંછે કે એક પ્રત્તર્ર્ એક જ કાર્ય 
દશાયવે એવુ ંબનતુ ંનથી અને તવભક્તતના પ્રત્તર્ર્ોની સખં્ર્ા સાત નથી એટલ ેએવા ં
નામો આપ્ર્ા તવના કેવળ પ્રત્તર્ર્ો અને નામર્ોગીઓ તેમજ એમના ં કારકો 
દશાયવ્ર્ા છે. 

આમ, ગજુરાતી ભાષામા ં મર્ાયહદત તવભક્તતપ્રત્તર્ર્ો દ્વારા અનેક કાર્ો 
સાધવામા ંઆવ ેછે. 

5.4 નઞમર્ ગીાઃ 

સજં્ઞા સાથે આવતો પ્રત્તર્ર્ તસવાર્નો ઘટક છે નામર્ોગી અવ્ર્ર્. એક 
રીતે તો એ તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ જેવુ ંજ કાર્ય કરે છે. તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ોની જેમ એના 
પણ વગય પાડી શકાર્. હિર્ાતવધાનમા ંકારકાથય દશાયવવાનુ ંકાર્ય તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ો 
કરે જ્ર્ારે હિર્ા સાથે કે પ્રહિર્ા સાથે આવતા સદંભયના ઘટકો સચૂવવાનુ ં કાર્ય 
નામર્ોગીઓ કરે છે. નામર્ોગીઓ ક્યારેક કેન્દ્રસ્થ કારકો કે આવશ્ર્ક કારકો 
સચૂવતા નથી. પરંત ુહિર્ાતવધાનની બિાર રિતેા સદંભયની ભતૂમકાઓ સચૂવે છે. 

નામર્ોગીઓ તવશ ે વ્ર્ાકરણમા ંખાસ્સી ગ ૂચં પ્રવતે છે. ‘નામર્ોગી’ એવી 
પહરભાષા જ્ર્ારે આપણ ે વાપરીએ ત્તર્ારે કેટલીક સ્પષ્ટતાઓ થવી જરૂરી છે. 
નામર્ોગી એટલે નામ(સજં્ઞા)ના ર્ોગમા,ં અથાયત ્ જોડાઈને આવતો ઘટક. આ 
ઘટકન ે‘અવ્ર્ર્’ એમ કિવેામા ંઆવે છે.  

પરંપરા જેને નામર્ોગીઓ ગણ ેછે એમાનંા ઘણા ંતો ‘નામો’ જ છે અથવા 
સ્વતતં્ર અવ્ર્ર્ો છે. વાક્યમા ંએમનુ ંવતયન નામ જેવુ ંિોર્ છે. એટલ ે કે આ રૂપો 
તવશેષણો/માત્રા સચૂકો લે છે અને બીજી તરફ તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ો ગ્રિણ કરે છે. 
વાક્યમા ંક્યારેક આવા ંરૂપો એકલા ંન આવી શકે. એમને નામની (તવશેષણ રૂપે) 
જરૂર પડે. ત્તર્ા ંઆવા ંનામો એમના પરૂક તરીકે આવ ેછે. આવી રચનાઓમા ંકેન્દ્ર 
તો આ ઘટકો જ રિ ેછે.  

જેમને ચોખ્ખી રીતે નામર્ોગીઓ કિી શકાર્ છે તે સજં્ઞા સાથેની રચનામા ં
કેન્દ્રસ્થ કે આવશ્ર્ક નથી િોતા ં-  

રમેશ માટે ઘી લાવો. 
આ ઉદાિરણમા ં સજં્ઞા કે નામર્ોગી બનેં એકલા આવી શકતા નથી. આ આખુ ં
નામપદ જ વૈકલ્પક િોર્ છે. ‘ઘી લાવો’ એવુ ં વાક્ય શક્ય છે. આવા ઘણા 
નામર્ોગીઓ છે, જેમને લલિંગ-વચનની અપેક્ષા નથી અને તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ો પણ 
લાગતા નથી. પરંપરા નામર્ોગીઓનો મોભો (અથવા એમનુ ં કાર્ય) તવભક્તત 
પ્રત્તર્ર્ોને સમકક્ષ ગણે છે. (એટલે કે નામર્ોગીઓ પણ હિર્ાપદ અને નામપદ 
વચ્ચેનો સબંધં દશાયવવાનુ ંકાર્ય કરે છે એમ મનાર્ છે)  
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કેટલાકં નામો એ અતવકારી બની ‘અવ્ર્ર્’જેવા ં થઈ ગર્ા િશે અન ે
પાછળથી એ અવ્ર્ર્ોમાથંી પ્રત્તર્ર્ો આવ્ર્ા િશે. સસં્કૃત ‘मध्य’ એ સજં્ઞા છે. એન ે
અતધકરણથી /ए/ પ્રત્તર્ર્ લાગી ને ‘મધ્રે્’ એવુ ંરૂપ થાર્. ‘મધ્ર્ે’ રૂપ બદલાતા 
‘માિ’ે થઈ ‘મા’ં રૂપે પહરણમ્યુ ંજે આજે પ્રત્તર્ર્ તરીકે ઘટાવવુ ંપડે તેવુ ંરૂપ થયુ ંછે. 
આમ સબંધં તવભક્તતવાળા કે તવનાના તવશેષણ (પરૂક) સાથે આવતી રચના 
નાતમક તવશેષણ+નામ એવી જ િશે જે ‘ઇતતિાસમા ંક્યાકં નામ+અવ્ર્ર્મા ંફેરવાઈ 
ગઈ િશે. અને પછી એ નામ+પ્રત્તર્ર્ તરીકે ફેરવાઈ જવાની શક્યતા પણ િોર્. 

5.4.1 નઞમર્ ગીનઞ પ્રકઞર  
(૧) અતધકરણવાચી નામર્ોગીેઃ 

સ્થાન અને હદશા દશાયવનાર નામર્ોગીન ેઅતધકરણવાચી કિ ેછે.  
સ્થાનસચૂકેઃ અંદર, બિાર, પાસ,ે ઉપર, કન,ે નીચે, િઠેળ, સામુ,ં પડખે, 
તરફ વગેરે 
હદશાસચૂક, સમર્નો તનદેશેઃ પિલેા,ં અગાઉ, પછવાડે, પછી. 

અદાલતની અંદર શાતંત જાળવો. 
પગરખા ંઓહફસની બિાર કાઢો. 
પિલેા ંતમે િાથ ધઓૂ. 
આ અગાઉના પહરપત્રો તમને મોકલવામા ંઆવ્ર્ા છે. 

અતધકરણવાચક નામર્ોગીને /-થી/ એવો તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ લાગી શકે છે. 
મોિન બિારથી જ બમૂો પાડશે. 
રાજુ નીચેથી જ ઘરે જવા નીકળ્ર્ો. 
જો આવવાના િોવ, તો અગાઉથી જાણ કરજો. 

 
(2) ધારક અથવા માધ્ર્મ નામર્ોગીેઃ 

આ નામર્ોગી ધારકનો તનદેશ કરે અથવા માધ્ર્મનુ ંકાર્ય કરે છે. – પાસે. 
આમ તો આ અતધકરણ નામર્ોગીમા ંગણાર્ છે. પરંત ુતેના મિત્તત્તવના બ ે
કાર્ો છેેઃ 
 ધારકેઃ મોિન પાસે ત્રણ પેન છે. 

માધ્ર્મેઃ મેં મમ્મી પાસે પપ્પાને કિવેડાવ્યુ.ં 
આ નામર્ોગીઓ વાક્યમા ં એવા ં નામોને લાગ ે જેમનો વાક્યમા ં
હિર્ાતવધાનના સદંભય તરીકેનો ઉપર્ોગ થર્ો િોર્. આ ઘટકો વૈકલ્પક 
િોર્ છે. 

(3) કરણવાચી નામર્ોગીેઃ ‘કરણ’ એટલે સાધન. 
કહઠર્ારાએ કુિાડીથી વકૃ્ષ કાપ્ર્ા.ં 
કહઠર્ારાએ કુિાડી દ્વારા વકૃ્ષ કાપ્ર્ા.ં 
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અિીં તમે જોઈ શકો છો કે ‘-થી’ તવભક્તતથી જે અથયનો તનદેશ થર્ો, તે જ 
અથય ‘દ્વારા’થી વ્ર્તત થર્ો છે. આ અથય ‘વડે’ , ‘થકી’ આહદ નામર્ોગીથી 
પણ દશાયવાર્ છે. 
 પરંત ુ આ નામર્ોગી તવશેષ કાર્ય પણ ધરાવે છે. નૈસલગિક રીતે જે 
કતાયસબંધં ધરાવતો િોર્ પણ વતતાની તવવક્ષાથી કરણ/માધ્ર્મ/તનતમત્ત 
બને તેમને આ નામર્ોગીથી દશાયવવામા ં આવે છે. ઘણીવાર સામાન્દ્ર્ 
કરણ અથયમા ંપણ ‘વડે’ વપરાર્ છે. જેમકે, 

આચાર્યએ અિવેાલ માગં્ર્ો. 
અતધકારીએ આચાર્ય દ્વારા અિવેાલ મગંાવ્ર્ા. 

અન્દ્ર્ ઉદઞહરણ જ ઈએાઃ 
‘સરકાર ગરીબોન ેમફત રિઠેાણ આપશે.’ 
‘સરકાર દ્વારા ગરીબોને મફત રિઠેાણ અપાશ.ે’ 

(4) હતે   અરે્ આવતઞ નઞમર્ ગીઓાઃ કેટલાક નામર્ોગી તત્તત્તવો તાદથ્ર્યવાચક છે.  
માટે, વાસ્ત,ે સારુ, ખાતર 

આપણે શા મઞટે લાકડાની ગગનચુબંી ઇમારત બનાવવી જોઈએ? 
કોના વાસ્તે આટલી જફા કરવાની? 
તારે સારુ તો એ ચાદં – તારા તોડી લાવિ ે
સત્તર્ને ખાતર શિીદી વિોરનારા ઓછા નથી! 

(5) રીત દશયક નઞમર્ ગીઓાઃ 
 કેટલાક નામર્ોગીઓ રીત દશાયવે છે. જેમા ં પ્રમાણ,ે માફક, પેઠે – 
નામર્ોગીઓનો સમાવશે થાર્ છે. જેમકે, 

આવડી છોકરી તો પતલંગર્ાની પેઠે ફરે. 
તમને કહ્ુ ંછે તે પ્રમાણે કરો. 
રાજાની માફક જીવવાનુ.ં 

(5) સહર્ ગી અર્યવઞચી નઞમર્ ગીઓ  
આ નામર્ોગીઓ સિત્તવ અથવા અભાવનો અથય દશાયવ ેછે. 
સાથ,ે તવના, તસવાર્, સહિત, વગર  

અન્દ્ર્ કેટલાક નામર્ોગીઓેઃ 
(6) સમર્-સ્ર્ઞન મર્ઞયદઞ અને િમ સચૂવનઞર નામર્ોગીઓેઃ  સધુીમા,ં લગી બાદ  
(7) કઞરણવઞચક નઞમર્ ગીઓાઃ લીધ,ે કારણે, તથેી વગરેે 
(8) સબંધંવઞચક નઞમર્ ગીઓાઃ તણુ,ં કેરંુ વગેરે 
(9) સ્વઞતમત્વદશયક નઞમર્ ગીઓાઃ પાસ,ે કને વગેરે 
(10) ઉત્તરમર્ઞયદઞ વઞચક નઞમર્ ગીઓાઃ લગી, સધુી, પર્યન્દ્ત 
(11) ત લનઞવઞચક નઞમર્ ગીઓાઃ કરતા,ં બરાબર વગેરે 
(12) સરખઞમણી દશયક નઞમર્ ગીઓાઃ પ્રમાણે. જેમ, પેઠે, માફક વગેરે 
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(13) અવેજીવાચક નામર્ોગીઓેઃ બદલે, સ્થાન,ે વતી વગેરે 

5.5 સઞરઞશંાઃ 

પદાથય અને ઘટના વચ્ચ ેતવતવધ ભતૂમકાગત સબંધંો િોર્ છે. આ ભતૂમકાને ‘કારક’ 
કિ ે છે. અને સબંધંોન ે ‘તવભક્તતસબંધં’ કિવેાર્ છે. આ સબંધં પ્રત્તર્ર્ અથવા 
અવ્ર્ર્ દ્વારા વ્ર્તત થાર્ છે. અથાયત,્ જેના દ્વારા સજં્ઞાની કારકભતૂમકાનો તનદેશ 
થાર્ એ ઘટકો એટલે તવભક્તતપ્રત્તર્ર્ો અને નામર્ોગી. 
કારકો નીચે મજુબ જોઈ શકાર્ેઃ 
 કતઞય – હિર્ા જેના ઇચ્છા, પ્રર્ત્તન અને કાબથૂી અક્સ્તત્તવમા ંઆવે છે ત ે
કારક. 

કમય – હિર્ા કે પ્રહિર્ામા ંજેમા ંપહરવતયન દેખાર્, પહરવતયનને કારણે જે 
અક્સ્તત્તવમા ંઆવે અથવા હિર્ા જેને ધ્ર્ાનમા ં રાખીન ે કરવામા ંઆવે ત ે
કારક. 

 ગ્રઞહક – હિર્ા કે પ્રહિર્ાને કારણે જેની પાસે કમય પિોંચ ેછે તે કારક. 
 ભઞવક – પ્રહિર્ા કે ક્સ્થતતનો અનભુવ કરનાર કારક. 
 તટસ્ર્ – જેની ક્સ્થતતનો ઉ્લેખ થાર્ તે કારક. 
 ધઞરક – કોઈ પદાથયન ેધારણ કરનાર કારક. 
 સઞધન – હિર્ા તસદ્ધ કરવામા ંજેનો ઉપર્ોગ કરવામા ંઆવે ત ેકારક. 
 સ્ર્ઞન – હિર્ા કે પ્રહિર્ા જ્ર્ા ંઅક્સ્તત્તવમા ંઆવે અથવા પદાથયની ક્સ્થતત 
દશાયવનાર કારક. 
 ઉદ્ગમ -  હિર્ા કે પ્રહિર્ાની શરૂઆત જ્ર્ાથંી થાર્ તે કારક. 
 સહકતઞય – ઉદે્દશ્ર્ કતાયની સાથે હિર્ા કરનાર કારક. 
 સહકમય – કમયની સાથ ેઆવનાર અન્દ્ર્ કમય. 
 પક્રરબળ – પ્રહિર્ા જે કારણે અક્સ્તત્તવમા ંઆવ ેતે કારક. 
 તવભક્તત વ્ર્વસ્થાનુ ં મખુ્ર્ કાર્ય છે વાક્યમા ં આખ્ર્ાત દ્વારા સચૂવારે્લ 
પહરક્સ્થતતમા ં જે પદાથો જોડાર્ા િોર્ એમની ભતૂમકાઓ સ્પષ્ટ કરવી. દા.ત. 
આખ્ર્ાત દ્વારા ‘બાધંવાની હિર્ા’ સચુવાઈ િોર્ તો એની સાથે ‘બાધંનાર’ (કતાય), 
‘બધંાતી વસ્ત’ુ (કમય), ‘બાધંવાનુ ં સાધન’ જેવી ભતૂમકાઓ દશાયવવા માટે જે ત ે
નામને તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ લાગે છે અને વાક્ય રચાર્ છે.  
 તવભક્તતપ્રત્તર્ર્ોમા ં શનૂ્દ્ર્ - ɸ પ્રત્તર્ર્, ‘-એ’ પ્રત્તર્ર્, ‘-ને’ પ્રત્તર્ર્, ‘-થી’ 
પ્રત્તર્ર્, ‘-મા’ં પ્રત્તર્ર્, ‘-ન-’ પ્રત્તર્ર્ -નો સમાવેશ થાર્ છે. 
 સજં્ઞા સાથ ે આવતો પ્રત્તર્ર્ તસવાર્નો ઘટક છે નામર્ોગી અવ્ર્ર્. 
હિર્ાતવધાનમા ંકારકાથય દશાયવવાનુ ંકાર્ય તવભક્તત પ્રત્તર્ર્ો કરે જ્ર્ારે હિર્ા સાથે કે 
પ્રહિર્ા સાથે આવતા સદંભયના ઘટકો સચૂવવાનુ ં કાર્ય નામર્ોગીઓ કરે છે. 
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અતધકરણવાચી નામર્ોગી, ધારક અથવા માધ્ર્મ નામર્ોગી, કરણવાચી 
નામર્ોગી, િતે ુઅથે આવતા નામર્ોગીઓ, કારણવાચક નામર્ોગી, સબંધંવાચક 
નામર્ોગી, સ્વાતમત્તવદશયક નામર્ોગી, ઉત્તરમર્ાયદાવાચક નામર્ોગી, તલુનાવાચક 
નામર્ોગી – એમ નામર્ોગી દ્વારા તવતવધ સબંધંોનો તનદેશ થઈ શકે છે. 

5.6 તમઞરી પ્રગતત ચકઞસ ાઃ 

પ્રશ્નેઃ 
1. ગજુરાતી ભાષાની તવભક્તતવ્ર્વસ્થાનો પહરચર્ કરાવો. 

ટૂંકનોંધ લખોેઃ 
1. કારકવ્ર્વસ્થા 
2. શનૂ્દ્ર્ પ્રત્તર્ર્ના ંકાર્ો. 
3. ‘-એ’ પ્રત્તર્ર્ના ંકાર્ો. 
4. ‘-થી’ પ્રત્તર્ર્ના ંકાર્ો 
5. નામર્ોગીના પ્રકારો 

  



68 

સદંભયગ્રરં્ સદંભયાઃ 

અરતવિંદ ભાડંારી અને તપિંકી પડંયા, ગજુરાતી વ્ર્ાવિાહરક વ્ર્ાકરણ, અરુણોદર્ 
પ્રકાશન, અમદાવાદ, 2016. 
જર્તં કોઠારી, ભાષાપહરચર્ અને ગજુરાતી ભાષાનુ ં સ્વરૂપ, યતુનવતસિટી 
ગ્રથંતનમાયણ બોડય, ગજુરાત રાજ્ર્, અમદાવાદ,1994. 
ડૉ.ર્ોગેન્દ્ર વ્ર્ાસ, ગજુરાતી ભાષાનુ ં વ્ર્ાકરણ, યતુનવતસિટી ગ્રથંતનમાયણ બોડય, 
ગજુરાત રાજ્ર્, અમદાવાદ, 1977. 
પ્રબોધ પહંડત, વ્ર્ાકરણ-અથય અને આકાર, યતુનવતસિટી ગ્રથંતનમાયણ બોડય, ગજુરાત 
રાજ્ર્, અમદાવાદ, 1078. 
કમળાશકંર તત્રવેદી, ગજુરાતી ભાષાનુ ંબિૃદ્ વ્ર્ાકરણ, પનુમુયરણ, પાશ્વય પ્રકાશન, 
અમદાવાદ, 2013. 
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ગજુરાતી ભાષા : પરરચય અને અભ્યાસ 

પ્રશ્નપત્રનુું માળખુું 
             કુલ ગણુ : 70 

પ્રશ્નક્રમ અભ્યાસસામગ્રી બ્લોક પ્રશ્નનો પ્રકાર ગણુભાર 

1 બ્લોક 1, 2, 3માાંથી પછૂવા. 
 

વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

2 બ્લોક 4, 5, 6માાંથી પછૂવા. વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

3 બ્લોક 7, 8, 9માાંથી પછૂવા. વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

4 બ્લોક 1થી 5માાંથી પછૂવા. ટૂાંકનોંધ લખો. 
(ચારમાાંથી બે) 

14 

5 બ્લોક 6થી 9માાંથી પછૂવા. ટૂાંકનોંધ લખો. 
(ચારમાાંથી બે) 

14 
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સ્વાધ્યાયન ું અજવાળું  
 ભારતના સવંિધાનના સર્જક, ભારતરત્ન ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરની પાિન સ્મવૃતમા ં ગરિા ગજુરાતમા,ં 
ગજુરાત સરકારશ્રીએ ઈ.સ. ૧૯૯૪મા ં યવુનિવસિટી ગ્રાન્ટ કવમશન અને ડડસ્ટન્સ એજ્યકેુશન કાઉન્ન્સલની માન્યતા 
મેળિી અમદાિાદમા ં ગજુરાતના એક માત્ર મકુ્ત વિશ્વવિદ્યાલય ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટીની 
સ્થાપના કરી છે. 
 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરની ૧૨૫મી જન્મજયતંીના અિસરે જ ગજુરાત સરકાર દ્વારા યવુનિવસિટી માટે 
અદ્યતન સગિડ સાથે, શાતં જગ્યા મેળિી જ્યોવતમમય પડરસરનુ ં વનમામણ કરી આપયુ.ં BAOUના સત્તામડંળે પણ 
યવુનિવસિટીના આગિા ભવિષ્ય માટે ખબૂ સહયોગ આપયો, આપતા રહ ેછે. 
 વશક્ષણ એટલે માનિમા ંથત ુ ંમડૂી રોકાણ, વશક્ષણ લોકસમાજની ગણુિત્તા સધુારણામા ંઅવધક ફાળો આપી શકે 
છે. અહીં મને સ્િામી વિિેકાનદંનુ ં વશક્ષણવિષયક દશમન યાદ આિે છેેઃ ‘જેનાથી ચારરત્ર્યન ું ઘડતર થાય, જેનાથી 
માનનસક ક્ષમતાન ું નનમાાણ થાય, જેનાથી બૌદ્ધિક નવકાસ સાધી શકાય અને જેના થકી વ્યક્તત પગભર બની શકે તેને 
નશક્ષણ કહવેાય.’  
 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી વશક્ષણમા ંઆિા ઉમદા વિચારને િરેલી છે. તેથી વિદ્યાથીઓને 
ગણુિત્તાયકુ્ત, વ્યિસાયલક્ષી, જીિનલક્ષી વશક્ષણની સગિડ ઘરે બેઠા ંમળી રહ ે તેિા પ્રયત્નો મક્કમ બની કરે છે. 
બહોળા સમાજના લોકોને ઉચ્ચવશક્ષણ પ્રાપત થાય, છેિાડાના માણસોને ઉત્તમ કેળિણી એમના ં રોજજિંદા ં કામો કરતા ં
પ્રાપત થતી રહ.ે વ્યિસાવયક લોકોને આગળના ભણતરની ઉત્તમ તક સાપંડે અને જીિનમા ં પોતાની ક્ષમતાઓ, 
કૌશલ્યોને પ્રગટ કરી સારી કારડકદી ઘડે, સ્િાિલબંી બની ઉત્તમ જીિન જીિતા ંસમાજ અને રાષ્રવનમામણમા ંપોતાનો 
પ્રદાન આપે એ માટે પ્રયાસરત છે. 
 ‘સ્વાધ્યાયઃ પરમું તપઃ’ ધ્યાનમતં્રને કેન્રમા ં રાખીને આ ઓપન યવુનિવસિટી અહીં પ્રિેશ મેળિતા છાત્રોને 
સ્િઅધ્યયન માટે સરળતાથી સમજાય એિા ગણુિત્તાલક્ષી અભ્યાસક્રમ ઉપલબ્ધ કરાિી આપે છે. દરેક વિદ્યાથીને 
પ્રત્યેક વિષયની પાયાની સમજણ મળે તેની કાળજી રાખિામા ં આિે છે. વિદ્યાથીઓને રસ પડે અને તેમની રુચચ 
કેળિાય તેિા ંપાઠયપસુ્તકો વનષ્ણાત અધ્યાપકો દ્વારા તૈયાર કરિામા ંઆિે છે. દૂરિતી વશક્ષણ પ્રાપત કરિાની ખેિના 
રાખતા કોઈપણ ઉંમરના છાત્રોને માટે અભ્યાસસામગ્રી તૈયાર કરિા માટે વશક્ષણવિદ્ સાથે પરામશમ કરિામા ંઆિે છે. 
એ પછી જ માળખુ ં રચી અભ્યાસ સામગ્રીને પસુ્તક સ્િરૂપે છાત્રોના કરકમળોમા ં અપાય છે. જેનો ઉપયોગ કરીને 
વિદ્યાથીઓ સતંોષપ્રદ અનભુિ કરી શકે છે.  
 યવુનિવસિટીના તજ્ જ્ઞ અધ્યાપકો ખબૂ જ કાળજીથી આ અભ્યાસક્રમોનુ ંલેખન કરે છે. વિષય વનષ્ણાત પ્રોફેસસમ 
દ્વારા તેનુ ં પરામશમન થયા પછી જ પડરણામલક્ષી અભ્યાસ સામગ્રી યવુનિવસિટીના વિદ્યાથીઓને પહોંચે છે. ડૉ. 
બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી જ્ઞાનનુ ં કેન્રચબિંદુ બની રહી છે. વિદ્યાથીઓને ‘સ્િાધ્યાય ટેચલવિઝન’, 
‘સ્િાધ્યાય રેડડયો’ જેિા ંદૂરિતી ઉપાદાનો થકી પણ એમના ંઘરમા ંવશક્ષણ પહોંચાડિાનો પરુુષાથમ થઈ રહ્યો છે. ઉમદા 
હતે,ુ શે્રષ્ઠ ધ્યેયને આંબિા પડરશ્રમ રત યવુનિવસિટીના જ્ઞાનની પરબસમા અધ્યાપકો તેમજ કમમઠ કમમચારીગણને 
અચભનદંન અને અમારી યવુનિવસિટીના વિદ્યાથીઓ સફળ થિા ખબૂ મહનેત કરી, જીિન સફળ કરિાની સાથે જીિન 
સાથમક કરે એિી પરમેશ્વરને પ્રાથમના કરંુ છ.ં 
અસ્ત.ુ 

ક લપનતશ્રી ડૉ. અમીબહને ઉપાધ્યાય 
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી, ‘જ્યોવતમમય પડરસર’, 

સરખેજ-ગાધંીનગર હાઈિે, છારોડી, અમદાિાદ 
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પ્રકાશન વષા :    પ્રથમ આવનૃિ : 2020-21 

 

 

 

 

પ્રકાશક : કાયાકારી ક લસચચવ, ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી, અમદાવાદ 

 

 

સવાાંનધકાર સ રચક્ષત 

 આ પાઠયપસુ્તક ડૉ. બાબાસાહબે આંબડેકર ઓપન યવુનિવસિટીના ઉપક્રમ ે વિદ્યાથીલક્ષી સ્િઅધ્યયન હતેથુી; દૂરિતી 
વશક્ષણના ઉદે્દશન ેકેન્રમા ંરાખી તૈયાર કરિામા ંઆિલે છે. જેના સિામવધકાર સરુચક્ષત છે. આ અભ્યાસ-સામગ્રીનો કોઈપણ સ્િરૂપમા ં
ઉપયોગ કરતા ંપહલેા ંડૉ. બાબાસાહબે આંબડેકર ઓપન યવુનિવસિટીની લચેખત પરિાનગી લેિાની રહેશ.ે 
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ગ જરાતી ભાષાવ્યવસ્થા : રિયાપદ 

એકમ : 1           05 

રિયાપદ 

એકમ : 2           16 

આખ્યાત: વ્યાકરણી કોરટઓ  
એકમ : 3           26 

આખ્યાનતક રચના 

  

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટી 
(ગ જરાત સરકાર દ્વારા સ્થાનપત) 

MGT – 02 

એમ. એ. ગ જરાતી 

ગ જરાતી ભાષા 
પરરચય અને અભ્યાસ 
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પાઠયિમ પરરચય 

 એમ.એ. પાટમ-Iના અભ્યાસક્રમમા ં‘ગજુરાતી ભાષાપડરચય અને અભ્યાસ’નો આ પાઠયક્રમ ગજુરાતી 

ભાષા વિષયક વશક્ષણ મેળિિાનો ઉપક્રમ છે. આપણ ે જે ભાષા-સાડહત્યનો અભ્યાસ કરીએ છીએ તેમા ં

ભાષા-ઉદ્ભિ-વિકાસ-ભાષાકીય પડરિતમન આડદની સમગ્રલક્ષી જાણકારી અનસુ્નાતક કક્ષાએ અપેચક્ષત છે. આ 

પાઠયક્રમમા ંનીચેના મદુ્દાઓનો અભ્યાસ કરીશુ ં:  

 ભાષા અને ગજુરાતી ભાષા 

 ગજુરાતી ભાષાનો ઇવતહાસ 

 ગજુરાતી ભાષાના અભ્યાસનો ઇવતહાસ 

 ગજુરાતી કોશરચના 

 ગજુરાતી ભાષાવ્યિસ્થા 

 આપણ ેજાણીએ છીએ કે ભાષાનુ ંમાનિજીિનમા ંખબૂ મહત્ત્િનુ ંસ્થાન છે. આપણી સમગ્ર પ્રત્યાયન 

વ્યિસ્થા વિવિધ સકેંતોથી લઈ ચલવપબદ્ધ થયેલી છે. ભાષા દ્વારા માત્ર િાતચીત થતી નથી. સમગ્ર 

માનિસભ્યતાના વિકાસમા,ં હજારો િષમના જ્ઞાનસપંાદનમા ં ભાષાની અનન્ય ભવૂમકાનો શાસ્ત્રીય અભ્યાસ 

કરિાનો આ ઉપક્રમ છે. ગજુરાતી ભાષાના ઉદ્ભિ-વિકાસનો આગિો ઇવતહાસ છે. વનત્ય પડરિતમનશીલ 

સસંારમા ંભાષાના વિકાસનુ,ં પડરિતમનનુ ંઅનોખુ ંક્ષેત્ર છે. આ પાઠયક્રમ આપણી ભાષાપ્રીવતને અભ્યાસપિૂમક 

વિસ્તારિામા ં સહાયક થશે. ભાષાવિજ્ઞાન-કોશવિજ્ઞાનની જાણકારી ભાષાવશક્ષણમા ં ખબૂ જરૂરી છે. 

શબ્દભડંોળની સમદૃ્ધદ્ધ એ ભાષાસમદૃ્ધદ્ધનો પડરચય આપે છે. આ અભ્યાસક્રમમા ંગજુરાતી કોશરચના વિશે પણ 

આપણે આિશ્યક જાણકારી મેળિીશુ.ં ભાષાવિજ્ઞાન વિષય-ક્ષેત્રના ંતજ્જ્ઞો દ્વારા આ અભ્યાસસામગ્રીનુ ંલેખન 

થયુ ં છે. આપની ભાષાચેતનાને પોષક એિા આ શૈક્ષચણક ઉપક્રમને રજૂ કરતા ંઆનદં અનભુિીએ છીએ. 

શભુેચ્છાઓ. 



 5 

એકમ 1. ક્રિયાપદ 

રૂપરેખા 
1.૦ ઉદે્દશો 
1.1  પ્રસ્તાવના 
1.2 આખ્યાત 
1.3 ક્રિયાસચૂક ધાત ુ
1.4 પ્રક્રિયાસચૂક ધાત ુ
1.5. પ્રત્યયસાધધત ધાત ુ
1.6 સારાાંશ 
1.7 તમારી પ્રગધત ચકાસોોઃ 

1.૦ ઉદે્દશો :  

આ એકમમાાં તમ-ે  
- ક્રિયાપદ-આખ્યાત-ધાત ુવચ્ચેનો ભેદ સમજશો 
- આખ્યાત તથા ધાતનુા પ્રકાર ધવષે માક્રિતી મેળવશો.  

1.1  પ્રસ્તાવના :  

 તમે જાણો છો કે વાક્ય મખુ્ય બ ેપદની રચના છેોઃ નામપદ અન ેક્રિયાપદ. 
એમાાંથી નામપદની રચના આપણે જોઈ. િવે આ પ્રકરણમાાં ક્રિયાપદની રચના 
જોઈએ.  
 ક્રિયાપદ વાક્યનો આવશ્યક ઘટક છે. વાક્યના ‘ઉદે્દશ્ય’ અન ે ‘ધવધેય’ 
એવા ઘટકો પાડવામાાં આવે છે. વાક્યમાાં ‘ઉદે્દશ્ય’ તરીકેનુાં ‘નામપદ’ અલગ 
તારવ્યા પછી જે ‘ધવધેય’ રિ ેછે, એમાાં ‘નામપદ’ અન ે‘ક્રિયાપદ’ બન્ન ેિોય છે. જો 
કે એક બાબત ધ્યાનમાાં રાખવી ઘટે કે પરાંપરાથી ‘ધવધેય’ એ ક્રિયાપદ કરતાાં મોટો 
ઘટક િોવા છતાાં એન ેપણ ‘ક્રિયાપદ’ કિવેાની રીત છે. ધવધેય અથાાત ્ક્રિયાપદમાાં 
એકથી વધ ુનામપદ આવી શકે છે. જેમકે, 

સીતાએ પીળાાં ફૂલની સુાંદર માળા બનાવી. 
ઉદે્દશોઃ સીતાએ 
ધવધેયોઃ પીળાાં ફૂલની સુાંદર માળા બનાવી. 

અિીં તમે જોઈ શકો છો કે આ ધવધેયમાાં ‘પીળાાં ફૂલની સુાંદર માળા’ એવુાં નામપદ 
છે, જેમાાં અન્ય નામપદ પણ ધવશેષણ બનીને પ્રવેશ્્ુાં છે. મળૂ વાક્ય છેોઃ ‘સીતાએ 
માળા બનાવી.’ અિીં અન્ય નામપદો પણ ઉમેરી શકાય.  

ચચત્રકૂટમાાં સીતાએ પીળાાં ફૂલની સુાંદર માળા બનાવી.  
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ચચત્રકૂટમાાં સીતાએ લાલ-પીળાાં ફૂલની બે સુાંદર માળા બનાવી. 
- આવાાં અનેક સ્થળ, સમયને આધારે કારક ઉમેરી શકાય. આ ધવધેયન ેધવસ્તારી 
શકાય. પરાંત ુતેનો કેન્રસ્થ ઘટક એક જ રિ ેછેોઃ ‘બનાવી.’ 
ભાષક આ ઘટકને પણ ધવસ્તારી શકેોઃ  
‘બનાવી િતી.’, ‘ઝડપથી બનાવી િતી.’... પરાંત ુઆ રચનાનુાં કેન્ર પણ ધાત ુજ છેોઃ 
‘બનાવવુાં’ 
 

ધવધેયના કેન્રમાાં ‘ક્રિયાપદ’ િોય છે અન ે સાથ ે અન્ય નામપદો વધાકો 
તરીકે આવ ે છે. ક્રિયાપદના કેન્રનો ઘટક ‘આખ્યાત’ છે અન ે વધાક ઘટકન ે
‘ક્રિયાધવશેષણ’ કિવેામાાં આવે છે.  

ગાંગા પિાડોમાાંથી ધસમસતી આવે છે.  
આ વાક્યમાાં ‘ગાંગા’ નામપદ ઉદે્દશ્ય તરીકે તારવીએ તો ‘પિાડોમાાંમાાંથી ધસમસતી 
આવે છે’ એવુાં ધવધેય રિ.ે ‘પિાડોમાાંથી’ એવુાં નામપદ દૂર કરીએ તો ‘ધસમસતી 
આવે છે’ એવુાં ક્રિયાપદ રિ.ે આ ક્રિયાપદના કેન્રમાાં ‘આવે છે’ એવુાં આખ્યાત છે 
અને ‘ ધસમસતી’ એવુાં વધાક છે, જે ક્રિયાધવશેષણ છે. ક્રિયાપદનો કેન્રસ્થ ઘટક 
‘આખ્યાત’ આવશ્યક ઘટક છે. નામપદોની રચના અને એનો ક્રિયાપદ સાથેનો 
સાંબાંધ આપણે જોઈ ગયા છીએ એટલે ધવધેયના કેન્રરૂપ ક્રિયાપદનો અિીં અભ્યાસ 
કરીશુાં.   
1.2  આખ્યાત :  
 સૌથી પિલેાાં ક્રિયાપદના કેન્રસ્થ, આવશ્યક ઘટક, આખ્યાતને આપણ ે
તપાસીએ. આપણ ેજોઈએ છીએ, કે  ‘ધવધેય’ ધવનાનુાં વાક્ય સાંભવતુાં નથી.  
ધવધેયનુાં કેન્ર → ‘ક્રિયાપદ’,  
ક્રિયાપદનુાં કેન્ર → ‘આખ્યાત’.  
અથાાત,્ આખ્યાત ધવનાનુાં વાક્ય પણ ન સાંભવે.  
 જેમ ક્રિયાધવધાનમાાં પદાથો નામપદમાાં વ્યક્ત થાય છે તેમ પદાથોની 
ચચલત કે સ્સ્થર પક્રરસ્સ્થધત આખ્યાતમાાં વ્યક્ત થાય છે. પક્રરસ્સ્થધત ચાર પ્રકારની 
િોય છે. તથેી આખ્યાતના પણ ચાર પ્રકાર િોવા જોઈએ. પણ એવુાં બનતુાં નથી. 
આખ્યાતના મળૂભતૂ બે પ્રકાર જોવા મળે છે. (૧) ‘ધાત’ુ - કેન્રસ્થ ઘટક િોય. 
જેમકે, ચાલ, ખા, લખ, દોડ વગેરે (૨) ધાત ુ નથી તેવા ‘સાંજ્ઞા’ / ‘ધવશેષણ’ 
(આખ્યાતના કેન્રસ્થ ઘટક તરીકે આવે ત્યારે તેને ‘પરૂક’ તરીકે ઓળખવામાાં આવ ે
છે.) અને ‘સિાયકારી ધાત’ુ ભેગા થઈને પક્રરસ્સ્થધત રજૂ કરે. જેમકે, ‘તૈયાર થવુાં’, 
‘ઠાંડી પડવી’ વગેરે.  
 ધાત ુક્રિયાપદની રચનાનુાં કેન્ર છે. એને પ્રત્યયો, સિાયકારી વગેરે લાગીને 
આખ્યાધતક રચના બને છે. વાક્ય જે પક્રરસ્સ્થધતનુાં સચૂન કરે છે, એ પક્રરસ્સ્થધત 
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‘ક્રિયા’, ‘પ્રક્રિયા’ કે ‘સ્સ્થધત’ િોય છે અને તેને દશાાવનાર ઘટક ‘ધાત’ુ િોય છે. તેથી 
ધાતનેુ આખ્યાતનુાં કેન્ર કિવેાય છે. અને એ પક્રરસ્સ્થધત જે કાળ-અથા-અવસ્થા 
ધરાવતી િોય, તે પ્રત્યયો અને સિાયકારી દ્વારા દશાાવાય છે.  

ધાતનુા પ્રકાર એના કાયાને આધારે કરવામાાં આવે છે. ધાત ુક્રિયા, પ્રક્રિયા 
અથવા સ્સ્થધત દશાાવે છે. સૌથી વધ ુ ધાત ુ ‘ક્રિયાદશાક’ મળે છે એટલ ે કદાચ 
પરાંપરા બધા ધાતનેુ ‘ક્રિયાદશાક’ ગણીને ભાષાની વ્યવસ્થા વણાવે છે. પણ એવુાં 
નથી. ધાત ુ ક્રિયા દશાાવે અથવા પ્રક્રિયા દશાાવે અથવા સ્સ્થધત દશાાવે. નીચનેાાં 
ઉદાિરણો જોઈશુાં એટલે આ વાતની સ્પષ્ટતા થશે.  
  અ)  માથામાાંથી ખબૂ લોિી નીકળતુાં િત ુાં. 
  બ)  ગયા વરસે મેં છત્રી ખરીદી િતી. 
  ખ)  ચા તૈયાર િતી. 

આ ત્રણે વાક્યોના ધાતઓુનો અથા જોઈએ. અ) નીકળવુાં, ક) ખરીદવુાં, ખ) 
િોવુાં. વાક્ય (અ)માાંનો ધાત ુ ‘પ્રક્રિયા’ દશાાવે છે, વાક્ય (બ)માાંનો ધાત ુ ‘ક્રિયા’ 
દશાાવે છે અન ે વાક્ય(ક)માાંનો ધાત ુ સ્સ્થધત દશાાવે છે. આ ત્રણેને સમજવાનો 
પ્રયાસ કરીએ. ‘ક્રિયા’ એટલે જેમાાં કોઈ વ્યસ્ક્તનાાં ઇચ્છા, પ્રયત્ન અને ધનયાંત્રણથી 
કોઈ પદાથામાાં પક્રરવતાન આવવુાં. ખરીદવાની ક્રિયા કોઈ વ્યસ્ક્ત ઇચ્છાથી, દુકાનમાાં 
જવાના પ્રયત્નથી અને ધનયાંત્રણથી કરે છે. ઇચ્છા ન િોય, પ્રયત્ન ન િોય તો ક્રિયા 
અસ્સ્તત્વમાાં આવતી નથી. મારવુાં, ખોલવુાં, નાખવુાં, લખવુાં, વેચવુાં, ફેંકવુાં, જેવા 
ધાતઓુ ક્રિયા દશાાવે છે. એમાાં ક્રિયાનો કરનાર િોય છે અને એની ક્રિયાથી એ 
વ્યસ્ક્તના પોતાની સ્સ્થધતમાાં કે અન્યની સ્સ્થધતમાાં ફેરફાર આવે છે.  

જ્યારે ‘પ્રક્રિયા’માાં કોઈ કરનાર નથી. પણ આકસ્સ્મક કે નૈસચગિક રીતે વસ્ત ુ
કે વ્યસ્ક્તમાાં ફેરફાર આવે છે. કોઈને વાગે અને લોિી નીકળે તો એમાાં કોઈની 
ઇચ્છા કે પ્રયત્ન અને ધનયાંત્રણ િોતાાં નથી.  

‘ક્રિયા’ માાં એનો ‘કરનાર’ છે અને ‘પ્રક્રિયા’માાં એનુાં ‘કારણ’ િોય છે. ભાષા 
આ બને્નને અલગ સમજે છે એનાાં ઉદાિરણો જુઓ – 
   પ્રક્રિયા  ક્રિયા 
   ખલૂવુાં  ખોલવુાં 
   તટૂવુાં  તોડવુાં 
   મરવુાં  મારવુાં 
   ફાટવુાં  ફાડવુાં 
   નીકળવુાં  કાઢવુાં 
   મળવુાં  શોધવુાં 
ઉપરના પ્રક્રિયાવાચી ધાતમુાાં તમને કતાા અને ધનયાંત્રણનો અભાવ દેખાશે અને 
ક્રિયાવાચી ધાતમુાાં કતાા અને ધનયાંત્રણ બને્ન દેખાશે.  
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‘સ્સ્થધત’ દશાાવનાર એક જ ધાત ુ છે – ‘િોવુાં’. એ ધાત ુ કોઈ ધવશેષણ અથવા 
નામની મદદથી કોઈ વ્યસ્ક્ત કે પદાથાની સ્સ્થધત વ્યક્ત કરે છે. ‘સ્સ્થધત’માાં કોઈ 
વસ્ત,ુ વ્યસ્ક્ત કે પદાથાની કોઈ ચોક્કસ સ્સ્થધતમાાં િોવાનો ધનદેશ માત્ર િોય છે. 
એ સ્સ્થધત ભૌધતક અથવા માનધસક પણ િોઈ શકે છે. જુઓ –  
  અ) રસોડુાં એકદમ ચોખ્ખુાં છે.   (ભૌધતક સ્સ્થધત) 
  ક)  બાળકો ચાંચળ િોય છે.    (માનધસક સ્સ્થધત) 
ક્રિયા અને પ્રક્રિયા પણ માનધસક િોઈ શકે છે. જુઓ – 
  ખ) હુાં ધવચારુાં છાં.   (ક્રિયા) 
  ગ) મને અચાનક ધવચાર આવ્યો. (પ્રક્રિયા) 
ટૂાંકમાાં, ધાત ુમખુ્યત્વે 1) ક્રિયા, 2) પ્રક્રિયા અને 3) સ્સ્થધત દશાાવે છે. 
પક્રિભાષાાઃ  
આપણે િમણાાં જો્ુાં કે પરાંપરા બધા ધાતનેુ ‘ક્રિયાદશાક’ ગણીને ભાષાની વ્યવસ્થા 
વણાવે છે.  જેમકે, 

‘લખવુાં’– સકમાક ક્રિયાપદ 
મોનાએ ધનબાંધ લખ્યો. - ‘લખ્યો’ ક્રિયાપદ (લખ+્્+્ઓ-ની 
રચના) 
મોનાએ ઝડપથી ધનબાંધ લખ્યો. - ‘ઝડપથી લખ્યો’ – ક્રિયાપદ 
(ક્રિયાધવશેષણ – આખ્યાત) 

 તમે જોઈ શકો છો કે આ પ્રકારનુાં વણાન સ્પષ્ટતા ધરાવતુાં નથી. ગજુરાતી 
વ્યાકરણોમાાં ક્રિયાપદ શબ્દનો ઉપયોગ સાંક્રદગ્ધ રીતે કરવામાાં આવે છે. કોઈ 
વ્યાકરણમાાં ક્રિયાપદ, કોઈકમાાં આખ્યાત તો કોઈકમાાં ‘ધાત’ુ એવો શબ્દ ત્રણે માટે 
વપરાય છે. ‘ધાત’ુ અને ‘આખ્યાત’ બાંને સાંસ્કૃત પરાંપરાના છે. અને ‘ક્રિયાપદ’ 
શબ્દ અંગ્રેજી વ્યાકરણ પરાંપરાના ‘વબાફે્રઝ’ એવા શબ્દને અનરુૂપ પસાંદ કરવામાાં 
આવ્યો છે.  

િવે આપણે સ્પષ્ટતાથી સમજી લઈએ કે જેમ નામપદમાાં “નામપદ-નામ-
સાંજ્ઞા” એવા ઘટકો સ્વીકાયાા છે તેવી જ રીતે “ક્રિયાપદ-આખ્યાત-ધાત”ુ એવા ઘટકો 
સ્વીકાયા છે. અથાાત,્ ‘ક્રિયાપદ’ સૌથી મોટો ઘટક, જેનુાં કેન્ર આખ્યાત િોય અન ેત ે
ક્રિયાધવશેષણ આક્રદ ઘટકોન ેસમાવી લે. ( જો ક્રિયાધવશેષણ જેવા અન્ય ઘટક ન 
િોય તો ‘ક્રિયાપદ’ અને ‘આખ્યાત’ વચ્ચ ેકોઈ ભેદ ન રિ)ે.  

‘આખ્યાત’ના કેન્રમાાં ‘ધાત’ુ િોય અથવા ‘પરૂક’ િોય. ધાતનેુ પ્રત્યય લાગ ે
અથવા સિાયકારી ધાત ુ જોડાય ત્યારે એ બ ે ઘટકોને મળી જે ઘટક બને તે 
‘આખ્યાત’. ક્રિયાને સચૂવતુાં જે મળૂ કોશરૂપ છે, તે ‘ધાત’ુ. પરાંપરાના ઘણાાં 
વ્યાકરણો ધાત,ુ આખ્યાત અને ક્રિયાપદ – આ ત્રણેય ઘટકો માટે ઘણીવાર 
ક્રિયાપદ જ શબ્દ ઉપયોગમાાં લે છે. જેમકે-  
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“જાય છે” એવા ઘટકને  પણ ક્રિયાપદ ગણવામાાં આવ ે
“જાય”           એવા ઘટકને  પણ ક્રિયાપદ કિવેાય. 
“જવુાં”            એવા મળૂ ઘટકને પણ ક્રિયાપદ કિવેાય. 
આવુાં વણાન અસ્પષ્ટ બને છે. “બે ક્રિયાપદો મળીને ક્રિયાપદ બને છે.” – 

વગેરે જેવાાં ધવધાનો અતાક્રકકા થઈ જાય. માટે ક્રિયાપદ એ મોટો ઘટક માનવો, 
જેના ‘ક્રિયાધવશેષણ’ અન ે ‘આખ્યાત’ એ બે ઘટકો િોય. આખ્યાતના બે ઘટકો, 
જેમાાં ધાત ુઅને પ્રત્યય અથવા સિાયકારી ધાત ુઆવે છે – આ પ્રકારના વણાનથી 
વાક્યવ્યવસ્થા વધ ુ સ્પષ્ટ થાય છે. તેથી આ એકમમાાં આપણે આ જ રીતે 
પક્રરભાષા પ્રયોજી છે. અથાાત ્પરાંપરામાાં મળતી “સિાયકારક ક્રિયાપદ” જેવી સાંજ્ઞા 
આ વણાનમાાં નિીં મળે. એને સ્થાને ‘સિાયકારી ધાત’ુ કેવળ  ‘સિાયકારી’ એવી 
સાંજ્ઞા મળશે. અથાાત ્– 

કાપવુાં – ધાત ુ
કાપશે – આખ્યાત (ધાત ુ+ પ્રત્યય) 
કાપે છે. – આખ્યાત (ધાત+ુપ્રત્યય - સિાયકારી+પ્રત્યય) 
કાતરથી કાપે છે. – ક્રિયાપદ (સાધન + આખ્યાત) 

િવેના વણાનમાાં ‘ધાત’ુ, ‘આખ્યાત’, ‘ક્રિયાપદ’– ચોક્કસ સાંદભામાાં વપરાતી 
પક્રરભાષા રિશેે. જેથી કોઈ સાંક્રદગ્ધતા ન પ્રવેશે. 

આખ્યાતના પ્રકાિાઃ 
આખ્યાતનુાં અથાગત કાયા પક્રરસ્સ્થધતને અચભવ્યક્ત કરવાનુાં છે. પક્રરસ્સ્થધત ક્રિયા, 
પ્રક્રિયા, અવસ્થા કે સ્સ્થધત િોઈ શકે છે.  

જાનૈયાઓ જાનમાાં જાય છે.   ક્રિયા  
દૂધ ઉભરાઈ ગ્ુાં   પ્રક્રિયા 
આજે બહુ ગરમી છે.   નૈસચગિક અવસ્થા 

ઉપરનાાં વાક્યોમાાં તમે જોઈ શકો છો તેમ, વાક્ય1.માાં ‘જવુાં’ ધાત ુક્રિયા દશાાવે છે. 
તો વાક્ય 2.માાં ‘ઉભરાવુાં’ પ્રક્રિયા દશાાવે છે. તો વાક્ય 3.માાં ‘ગરમી િોવી’ એ પરૂક 
+ સિાયકારીની રચના છે. આપણ ે આ ત્રણયે પ્રકારના આખ્યાતનો પક્રરચય 
મેળવીએ. 
1.3 ક્રિયાસચૂક ધાત  ાઃ 
 ધાત ુઅનેક પ્રકારનો અથા સચૂક છે અને આધારે એના પ્રકારે પાડી શકાય 
છે.  
(૧) ક્રિયાસચૂક ધાત      

(અ) આવ, જા, ચાલ, દોડ, ભાગ, તર, ન્િા, નાચ, વળ, કૂદ, 
(બ) ખા, માર, કાઢ, ખોલ, કાપ, લખ, તોડ, ફેંક, જો, ઉંચક, 
(ક) કિવેુાં, આપવુાં, પીરસવુાં, દેવુાં,  
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આ બધા ક્રિયાવાચી ધાતઓુ છે. પણ તેમના વચ્ચે તફાવત છે. ક્રિયાસચૂક 
ધાતઓુના એમની સાથે સાંકળાયેલ કારકોને આધારે અન્ય પ્રકાર પડી શકે છે. 
આપણે ધાતઓુના આ પ્રકારોને સમજીએ. 

1.3.1 અકમમક ધાત  ાઃ  
 નીચેનાાં વાક્યો વાાંચોોઃ 

મોિન સવારે મુાંબઈથી આવ્યો. 
બા રોજ એક-બ ેક્રકલોમીટર ચાલે છે. 
પાણીમાાં રાંગીન માછલીઓ તરતી િતી. 
છોકરાઓ બિાર ધોધમાર વરસાદમાાં નિાતા િતા. 
વાદળના ગડગડાટ સાથે મોર નાચતા િતા. 

આ વાક્યોમાાં તમે અનિુમે આવવુાં, ચાલવુાં, તરવુાં, નિાવુાં, નાચવુાં – 
ક્રિયાઓ જોઈ શકો છો. મોિન, બા, માછલી, છોકરાઓ, મોર – આ ક્રિયાના કરનાર 
છે, કતાા છે. આ વાક્યોમાાં સમય અને સ્થાન – સવારે, રોજ, એક-બે ક્રકલોમીટર, 
પાણીમાાં, બિાર વગેરેનો પણ ધનદેશ થયો છે. પણ આ વાક્યોમાાં ‘કમા’ કારક નથી.  

[કમા એટલે ક્રિયામાાં કતાા પોતાના પ્રયત્નથી, ઇચ્છાથી, જેને ધ્યાનમાાં રાખ ે
છે તે ચેતન – અચેતન પદાથા. ક્રિયા બાદ એ પદાથામાાં સ્સ્થત્યાંતર આવી 
શકે. જેમકે, ‘ગીતાએ પેન લીધી’. આ વાક્યમાાં ‘લેવા’ની ક્રિયા ત્યારે જ 
થાય, જ્યારે ‘પેન’, જે પિલેાાં કોઈ એક સ્થાને િતી, ત્યાાંથી ગીતા પાસ ે
આવી. તો ‘પેન’ આ ‘લેવા’ની ક્રિયાનુાં ‘કમા’ છે. વધ ુ ધવગતે પછી ચચાા 
થશે.] 

જ્યારે ક્રિયા સચૂવતા ધાતમુાાં આવશ્યક કારકોમાાં કતાા એકલો જ િોય અને 
ક્રિયાના પક્રરણામ રૂપે કોઈ અન્ય પદાથામાાં ફેરફાર ન થયો િોય અથવા કતાા દ્વારા 
કોઈ અન્ય પદાથાને સાાંકળવામાાં ન આવતો િોય તેવી ક્રિયાઓ દશાાવતા 
ધાતઓુનો એક અલગ વગા િોય છે. ઉપરનાાં વાક્યોમાાં તમે જોઈ શકો છો તેમ 
કતાા ધસવાય સ્થાન, સમય આક્રદ સાંદભાગત ઘટકો છે, પણ આવશ્યક ઘટક પૈકી 
‘કમા’ કારક નથી. આવા ધાતઓુને ‘અકમાક ધાત’ુ કિવેામાાં આવે છે. 

“ચાલ, દોડ, ઊંઘ, નાચ, ઉડ, તર, િસ, રડ. “ આ ધાતઓુ અકમાક છે. 
અકમાકનો અથા જેમાાં કેવળ કતાા કારક જ સાંકળાયેલ છે એવો થાય છે.  

અિીં એક બાબત ખાસ ધ્યાનમાાં રાખવાની કે ‘કમા ન િોવુાં’ એટલે માત્ર 
વાક્યમાાં તેનો ઉલ્લખે ન િોય તેવુાં નિીં. ધાત ુપોતે જ ક્યારેય કમા કારકને ધારણ 
ન કરી શકે, તેની કારકધધૃતમાાં જ કમા કારકનો સમાવેશ ન થતો િોય તેને અકમાક 
ધાત ુકિ ેછે.  
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1.3.2 સકમમક ધાત  ાઃ 
નીચેનાાં વાક્યો વાાંચોોઃ 

ગીતા તોડે છે. 
કાબરી ગાયે સ ૂાંઘ્યો. 
બા બરણીમાાંથી કાઢતી િતી. 
ધવદ્યાથીઓએ ખોલ્યો છે. 
બા પીપળે રેડશે. 

આ વાક્યોમાાં અનિુમે બોલાવવુાં, સ ૂાંઘવુાં, લખવુાં, ખોલાવવુાં, રેડવુાં – ધાતઓુ 
પ્રયોજાયા છે. અને ગીતા, કાબરી ગાય, શરદબાબ,ુ ધવદ્યાથીઓ, બા આ ક્રિયાઓના 
કતાા છે. પણ તમને આ વાક્યો અધરૂા લાગશે, બરાબર ને? કારણકે ક્રિયા કોને 
અનલુક્ષીને થઈ છે, ક્રિયાની અસર કોના પર પડી છે, ક્રિયાને કારણે શેનુાં 
સ્થાનાાંતર થ્ુાં છે ? – એ કારક – કમા કારકનો ઉલ્લેખ નથી કયો. િવે આ વાક્યો 
વાાંચો. 

ગીતા મીઠો લીમડો તોડે છે. 
કાબરી ગાયે રોટલો સ ૂાંઘ્યો. 
બા બરણીમાાંથી અથાણુાં કાઢતી િતી. 
ધવદ્યાથીઓએ કરાંક્રડયો ખોલ્યો છે. 
બા પીપળે પાણી રેડશે. 

આ વાક્યોમાાં તમે જોઈ શકો છો કે ‘તોડવા’ની ક્રિયાથી ‘મીઠા લીમડા’નુાં કે 
‘કાઢવા’ની ક્રિયાથી ‘અથાણુાં’ન ુાં કે ‘રેડવા’ની ક્રિયાથી ‘પાણી’નુાં સ્સ્થત્યાંતર થ્ુાં છે, 
‘ખોલવા’ની ક્રિયાની ‘કરાંક્રડયા’ પર અસર થઈ છે, તો ‘સ ૂાંઘવા’ની ક્રિયા ‘રોટલા’ને 
અનલુક્ષીને થઈ છે. તેથી આ ઘટકો જે-તે ક્રિયાના કમા કારક છે. જે ધાત ુકમા કારક 
લઈ શકે તે સકમાક ધાત ુછે. 

અથાાત,્ ક્રિયાસચૂક ધાતઓુનો બીજો પ્રકાર સકમાક ધાતઓુ છે. જેમાાં ‘કતાા’ 
ની સાથે ‘કમા’ એવો કારક પણ આવશ્યક ગણવામાાં આવે છે. જે ધાતઓુ ક્રિયા 
સચૂવે અને એમાાં કતાા સાથે કમા પણ આવશ્યક રીતે સાંકળાયેલુાં િોય તે સકમાક 
ધાત ુ છે. જેમકે, કાપ, ખા, છોલ, તોડ, લખ, માર, જો, માપ, કાઢ, ખરીદ, જીત, 
કોતર, ફાડ, વાાંચ વગેરે સકમાક ધાતઓુ છે.  

અિીં એક બાબત ખાસ ધ્યાનમાાં રાખવાની છે કે સકમાક ધાતનુો અથાાત, 
તે કમા કારકધધૃત ધરાવે છે. કમાનો ઉલ્લેખ કરવો કે ન કરવો તે વક્તાની ધવવક્ષા 
પર આધાર રાખ ે છે. એટલેકે વક્તાને કમાનો ઉલ્લખે કરવો જરૂરી ન લાગે તો 
સકમાક ધાતનુો ઉપયોગ કમા વગર કરે. પરાંત ુાં તેથી તે અકમાક ધાત ુ ન બને. 
જેમકે, 
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(અ) અશોક કચલિંગ રાજ્ય જીતી ગયો. 
(બ) અશોક જીતી ગયો. 

અિીં ‘જીતવુાં’ ધાત ુપ્રયોજાયો છે, જે સકમાક ધાત ુ છે. વાક્ય (અ)માાં કમા ‘કચલિંગ 
રાજ્ય’નો ઉલ્લેખ છે. પરાંત ુવાક્ય (બ)માાં વક્તા માટે ‘જીતવુાં’ ક્રિયા જ મિત્ત્વની 
છે; શુાં જજતા્ુાં છે, તેની નિીં. તેથી બીજા વાક્યમાાં કમાનો ઉલ્લખે થયો નથી. પરાંત ુ
કમાનો ઉલ્લેખ ન થયો િોવાથી વાક્ય (બ)માાં અકમાક ધાત ુછે તેમ ન કિી શકાય. 

1.3.3 દ્વિકમમક ધાત  ાઃ 
નીચેનાાં વાક્યો વાાંચોોઃ 

શેઠજીએ મધુનમને રત્નોની ડબ્બી આપી. 
દુકાનદાર પેલા બિનેને સાડી બતાવતો િતો. 
મોિને ધનયામકશ્રીને અરજી લખી. 
દાદા બાળકોને વાતાા કિતેા. 

આ વાક્યોમાાં તમે જોઈ શકો છો કે ‘આપવુાં’ ક્રિયામાાં ‘ડબ્બી’નુાં સ્સ્થત્યાંતર 
છે, તેથી તે મખુ્ય કમા છે. એ ‘ડબ્બી’ મેળવનાર ‘મનુીમ’ છે. તેથી તે ગ્રાિક કમા 
છે, જેને ગૌણ કમા પણ કિવેાય છે. એટલેકે અિીં એક મખુ્ય કમા અને એક ગૌણ 
કમા છે. તેથી અિીં બ ેકમા છે. જે ધાત ુબે કમા લઈ શકે છે, તેને દ્વદ્વકમાક ધાત ુકિ ે
છે. વાક્ય 2માાં ‘બતાવવુાં’ ક્રિયામાાં ‘સાડી’ મખુ્ય કમા અને ‘બિને’ ગ્રાિક અથવા 
ગૌણ કમા છે. વાક્ય 3.માાં ‘લખવુાં’ ધાતનુ ુાં મખુ્ય કમા ‘અરજી’ અને ગૌણ કમા 
‘ધનયામકશ્રી’ છે. તો વાક્ય 4.માાં ‘કિવેુ ાં’ ધાતનુ ુાં મખુ્ય કમા ‘વાતાા’ અન ે ‘બાળકો’ 
ગ્રાિક કમા છે.  

આ ધાતઓુ બ ે કમાની કારકધધૃત ધરાવતા િોવાથી તેને દ્વદ્વકમાક ધાતઓુ 
કિ ેછે. ક્રિયાસચૂક ધાતઓુનો આ ત્રીજો પ્રકાર છે. આ પ્રકાર ક્રિયાસચૂક ધાતઓુમાાં 
તેમજ પ્રક્રિયાસચૂક ધાતઓુમાાં જોવા મળે છે. કતાાની સાથે બે કમો ( એક ચેતન 
બીજો ચેતન/ અચેતન) સાંકળાયેલા િોય છે. અથાાત,્ આ પ્રકારની ક્રિયામાાં કતાા, 
ગ્રાિક અને ભાજક એવા કારકો સાંકળાયેલા િોય છે. આ ધાતઓુની સાંખ્યા 
ગજુરાતીમાાં ઓછી છે. આપ, બતાવ, મોકલ, લખ, ખવડાવ, જમાડ વગેરે દ્વદ્વકમાક 
ધાતઓુ છે.  
1.4 પ્રક્રિયાસચૂક ધાત  ાઃ 
 ધાતનુો અથા જે ક્રિયા કે પ્રક્રિયા િોય એ અથાનો આધાર આખરે તો એની 
સાંકળાયેલ પદાથોની અવસ્થા જ િોય છે. પરાંત ુ એક અવસ્થામાાંથી બીજી 
અવસ્થામાાં જતાાં વચ્ચેની સાંિમણ અવસ્થા ચચલત િોય છે. ધાતઓુ જે અથા સચૂવે 
એમાાં પદાથાનુાં ધનયાંત્રણ િોવુાં કે ન િોવુાં એને આધારે બે પ્રમખુ પ્રકાર પાડવામાાં 
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આવે છે. 1) ક્રિયાવાચી ધાત.ુ 2) પ્રક્રિયાવાચી ધાત.ુ ક્રિયાવાચી ધાત ુધવશે આપણ ે
ચચાા કરી. િવે પ્રક્રિયાવાચી ધાતનો પક્રરચય મેળવીએ. 
નીચેનાાં વાક્યો વાાંચોોઃ 

રુચચરના શટાનુાં બટન તટૂી ગ્ુાં. 
છોડ પર ખબૂ મોગરા ખીલ્યા િતા. 
બાને એ સાડી ખબૂ ગમતી. 
રોનકને એ િોટલના ઢોંસા ખબૂ ભાવે છે. 
ઝાડની ડાળી િલતી િતી. 

તમે કતાાના લક્ષણો જાણો છોોઃ (1) ધનયાંત્રણ, (2) સિતેકુતા, (3) 
જવાબદારી, (4) ચેતનત્વ. િવે ઉપરનાાં વાક્યો ફરીથી ધ્યાનથી વાાંચો.  તમન ે
ખ્યાલ આવશે કે ‘તટૂવુાં’ની અસર ‘બટન’ પર થઈ છે, પણ ત ે માટે કોઈ 
જવાબદાર નથી કે નથી કોઈનો િતે ુ કે નથી કોઈનુાં ધનયાંત્રણ. તેથી આ ચચલત 
પક્રરસ્સ્થધતનો કોઈ કતાા નથી. તેથી આ ક્રિયા નિીં પરાંત ુ પ્રક્રિયા છે. બાકીનાાં 
વાક્યોમાાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે ‘ખીલવા’ની પ્રક્રિયાનુાં કમા ‘મોગરો’, 
‘ગમવા’ની પ્રક્રિયાનુાં કમા ‘સાડી’, ‘ભાવવા’ની પ્રક્રિયાનુાં કમા ‘ઢોંસા’ કે ‘િલવા’ની 
પ્રક્રિયાનુાં કમા ‘ડાળી’ છે. પણ આ ચચલત પક્રરસ્સ્થધતમાાં કોઈ કતાા નથી. આ ચચલત 
પક્રરસ્સ્થધત અધનયાંધત્રત છે. તેથી આ તમામ પ્રક્રિયાવાચી ધાતઓુ છે. 

અન્ય કેટલાક પ્રક્રિયાસચૂક ધાત ુજોઈએોઃ પડ, મર, સડ, સકૂ, તટૂ, બન, 
દેખ, ખટૂ, ટપક, ખર, સધુર, ઠર, પીગળ, ફાટ, વાગ વગેરે. 

પ્રક્રિયાવાચી ધાત ુ સાથે આવશ્યકપણ ે સાંકળાયેલા કારક છે: કમા. કોઈ પણ 
પ્રક્રિયાવાચી ધાત ુકમાવાળો, તો િોય છે જ. જેમકે, 

ઝાડની ડાળી િલતી િતી.  કમા- ડાળી 

પ્રક્રિયાવાચીનો બીજો પ્રકાર દ્વદ્વકમાક પાડી શકાય. જેમાાં એક કમા તરીકે ભાવક િોય 
અને બીજા કમા તરીકે અચતેન પદાથા િોય. જેમકે,  

બાને એ સાડી ખબૂ ગમતી. મખુ્ય કમા – સાડી, ભાવક કમા – બા. 
પ્રક્રિયાવાચી ધાતમુાાં ભૌધતક અને માનધસક એવો ભેદ પાડી પછી દ્વદ્વકમાક એવો ભેદ 
કરી શકાય. નીચેની યાદીમાાં આ પ્રકાર જોઈ શકાશે. 

પ્રક્રિયાસચૂક ધાતનુા પ્રકારોઃ 
પ્રક્રિયા (ભૌધતક) – પડ, મર, સડ, સકૂ, તટૂ 
પ્રક્રિયા  (ભૌધતક દ્વદ્વકમાક- મળ, જડ 
(દ્વદ્વકમાક) – થવ, સઝૂ 
પ્રક્રિયા (માનધસક) – ગમ, ભાવ, દેખા, લાગ, ભાસ 
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1.5. પ્રત્યયસાધધત ધાત  ાઃ 
ભાષામાાં સ્વતાંત્ર ધાતઓુ િોય છે અને અન્ય રૂપપ્રકાર પરથી અથવા એક 

ધાત ુપરથી અન્ય ધાત ુબનાવી શકાય છે. કમાચણ અને પ્રયોજક એવા પ્રત્યયો છે 
જે ધાતનેુ લાગ ેત્યારે ધાતનુો અથા બદલી એનો પ્રકાર બદલે છે. કમાચણનો પ્રત્યય 
લાગે ત્યારે ક્રિયાવાચી ધાત ુ પ્રક્રિયાવાચી બને છે અને પ્રયોજકનો પ્રત્યય લાગ ે
ત્યારે ક્રિયાવાચી ધાત ુબને છે. દા.ત.  

વાાંચવુાં (ક્રિયાવાચી ધાત ુછે.) હુાં રોજ વિલેી સવારે વાાંચુાં છાં. 
વાંચાવુાં  (પ્રક્રિયાવાચી બને છે.) મારાથી વિલેી સવારે ઉઠાત ુાં નથી કે 
વાંચાત ુાં નથી. 
નીપજવુાં (પ્રક્રિયાવાચી ધાત ુછે.) આ જમીનમાાં કશુાં નીપજતુાં નથી. 
ધનપજાવવુાં (ક્રિયાવાચી ધાત ુ બને છે.) ફકીરભાઈ આ જમીનમાાંથી સારુાં 
એવુાં અનાજ ધનપજાવે છે. 

નીચે થોડાાંક એવાાં ઉદાિરણો આપયાાં છે જેમાાં સાંજ્ઞા કે ધવશેષણ પરથી પ્રક્રિયાવાચી 
અને પછી ક્રિયાવાચી ધાત ુબનાવવાની પ્રક્રિયાને સ્પષ્ટ કરે છે. 
 
  ધવશેષણ/સાંજ્ઞા  પ્રક્રિયાવાચી  ક્રિયાવાચી 
  લાાંબુાં   લાંબાવુાં   લાંબાવવુાં 
  સકુૂાં   સકુાવુાં   સકૂવવુાં 
  સમજ   સમજાવુાં   સમજાવવુાં 
  ખીજ   ચખજાવુાં   ખીજવવ ુ
  ટૂાંકુાં   ટૂાંકાવુાં   ટૂાંકાવવુાં 
1.6 સાિાાંશ 
બધા ધાત ુક્રિયા દશાાવતા નથી. કેટલાક ક્રિયા અને કેટલાક પ્રક્રિયા દશાાવે છે. 
ક્રિયા એટલે કતાાએ પોતાના ધનયાંત્રણથી પોતાનામાાં કે અન્યમાાં ફેરફાર લાવવા 
માટેનો પ્રયત્ન 
પ્રક્રિયા એટલે નૈસચગિક કે આકસ્સ્મક રીતે વસ્ત ુકે વ્યસ્ક્તમાાં આવેલ ફેરફાર. 
સ્સ્થધત એટલે વસ્તનુ ુાં સ્થાન કે લક્ષણ 
ધાત,ુ આખ્યાત અને ક્રિયાપદ અલગ ખ્યાલો છે. ક્રિયાપદ એ રચના છે જેમાાં 
આખ્યાત અને ક્રિયાધવશેષણ આવે છે. આખ્યાત એ રચના છે જેમાાં ધાત ુ અને 
પ્રત્યય અથવા સિાયકારી આવે છે. આખ્યાતની રચનાનુાં કેન્ર ધાત ુ છે જે ક્રિયા, 
પ્રક્રિયા કે સ્સ્થધતનો અથા દશાાવે છે. 
ક્રિયાવાચી ધાતનુા સકમાક, અકમાક અને દ્વદ્વકમાક પ્રકાર મળે છે.  
પ્રક્રિયાના ભૌધતક અને માનધસક પ્રક્રિયા એવા પ્રકાર મળે છે. 
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સ્સ્થધતવાચક ધાત ુ એક જ છે િોવુાં જે ધવશેષણ કે સાંજ્ઞાની મદદથી વસ્ત ુ કે 
વ્યસ્ક્તની સ્સ્થધત દશાાવે છે.  
1.7 તમાિી પ્રગધત ચકાસોાઃ 
પ્રશ્નોઃ  

1. ‘આખ્યાત’ની ધવભાવના સ્પષ્ટ કરી, આખ્યાતના પ્રકારોનો ખ્યાલ આપો. 
2. ક્રિયાસચૂક ધાત ુએટલે શુાં તે જણાવી તેના પ્રકાર જણાવો. 

ટૂાંકનોંધ લખોોઃ  
1. પ્રક્રિયાસચૂક ધાત ુ
2. સાધધત ધાતઓુ 
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એકમાઃ 2 આખ્યાતાઃ વ્યાકિણી કોક્રિઓ 

રૂપરેખા 
2.0 ઉદે્દશ 
2.1 પ્રસ્તાવના 
2.2 કાળ 
2.3 અવસ્થા  
2.4 અથા  
2.5 સારાાંશ 
2.6 તમારી પ્રગધત ચકાસો 

2.0 ઉદે્દશાઃ 

 આ એકમમાાં તમ ે– 
આખ્યાતમાાં ધાત ુસાથે કાળ કઈ રીતે જોડાય છે? – તે ધવશે સમજશો. 

- આખ્યાત સાથે જોડાતી ‘અવસ્થા’ની ધવભાવના સમજશો. 
- આખ્યાત સાથે સાંકળાતી ‘અથા’ની ધવભાવના સમજશો. 

2.1 પ્રસ્તાવનાાઃ 

 તમે જાણો છો કે ભાષા વ્યવસ્થાઓની વ્યવસ્થા છે, કોઈ એક ઘટક તદ્દન 
સ્વતાંત્ર રિીને ભાષાવ્યવસ્થાનો સભ્ય ન બની શકે. તમે નામપદ દરધમયાન જો્ ુ
કે સાંજ્ઞા પોતે કોશગત અથા ધરાવે છે. છતાાં જ્યારે વાક્યમાાં પ્રયોજાવાનુાં િોય ત્યારે 
તેની સાથ ે કારકત્વ જોડાય ત ે અધનવાયા બની રિ ે છે. સાંજ્ઞા વાક્યમાાં કોઈક 
કારકત્વ ધારણ કરીને જ પ્રવેશી શકે છે. તેથી તેની સાથ ે કારકત્વના ચચહ્ન રૂપ 
ધવભસ્ક્તપ્રત્યય કે ચલિંગવચનના પ્રત્યયો જોડાય છે. પક્રરણામે તે પદ બનીને 
વાક્યનો ક્રિસ્સો બની શકે છે. તે જ રીતે ધાત ુસાથે પણ કેટલાક ઘટકો જોડાય છે, 
જેથી ધાત ુઆખ્યાતકક્ષામાાં પ્રવેશી શકે છે, વાક્યનો ક્રિસ્સો બની શકે છે. 

 આખ્યાતના સાંદભાગત તત્ત્વોમાાં મખુ્ય ત્રણ બાબતનો સમાવેશ થાય છેોઃ 
(1) કાળ (2) અવસ્થા (3) અથા. તમે ભતૂકાળ, ભધવષ્યકાળ જેવા શબ્દો, 
પણૂાાવસ્થા, અપણૂાાવસ્થા – જેવા શબ્દ વાપરો છો. પણ કાળ કે અવસ્થા કેવી રીતે 
નક્કી થાય, તે તમે અિીં સમજશો. અહીં વપિાયેલ ‘અવસ્થા’ સાંજ્ઞાનો અથમ 
પક્રિસ્સ્થધતનો પ્રકાિ સમજવો નહીં પણ તેનો અથા ‘ તબક્કો’ કરવો. તેમજ ‘અથમ’ 
શબ્દનો અથમ ‘પ્રયોજન’ કિવો. સધવશેષ ચચાા આગળ કરવામાાં આવશે જ. 
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વ્યાકિણી કોક્રિાઃ 
આખ્યાધતક રચના જોતી વખતે આપણે કાળ-અવસ્થા-અથા અન ે

ધવધશષ્ટાથોની ધવધવધ સાંજ્ઞાઓ અન ેપ્રત્યયો જોયાાં. આ બધાનો વ્યાકરચણક કોક્રટઓ 
કિવેામાાં આવે છે. ધાત ુજ્યારે પક્રરસ્સ્થધત(ક્રિયા અથવા પ્રક્રિયા કે સ્સ્થધત દશાાવતો 
િોય ત્યારે એની સાથે એ પક્રરસ્સ્થધત કયા કાળે થઈ, એની અવસ્થા શુાં િતી અને 
એનુાં પ્રયોજન શુાં િત ુાં એ દશાાવવાનુાં કાયા પ્રત્યયો કરતા િોય છે. જેમ સાંજ્ઞાન ે
ચલિંગ-વચન-ધવભસ્ક્તના પ્રત્યયો લાગે અને નામ બને તેમ ધાતનેુ કાળ-અથા-
અવસ્થાના પ્રત્યયો લાગીને આખ્યાત બને છે. આખ્યાત સાદુાં િોય ત્યારે પ્રત્યયો 
જ કાળ-અથા બતાવવાનુાં કાયા કરતા િોય છે. પરાંત,ુ જ્યારે અવસ્થાનુાં તત્ત્વ એમાાં 
ઉમેરાય ત્યારે રચના સા્ં કુ્ત બન ેછે અને કાળ-અથા દશાાવવાનુાં કાયા સિાયકારી 
ધાત ુકરે છે અને અવસ્થા દશાાવવાનુાં કાયા મખુ્ય ધાતનુો લાગતો પ્રત્યય કરે છે. 
આપણ કાળ, અવસ્થા અને અથાની ધવભાવનાઓ જોવાના છીએ અને એ કેવી રીતે 
વ્યક્ત થાય છે એ જોવાના છીએ. 

2.3 કાળ : 

 આપણે વષોથી ભણતાાં આવ્યા છીએ કે ત્રણ કાળ છેોઃ વતામાનકાળ, 
ભતૂકાળ અન ેભધવષ્યકાળ. પણ આપણન ેકોઈ પછેૂ કે કાળ કેવી રીતે સમજો છો, 
તો થોડા ગ ૂાંચવાઈ જવાય. સામાન્ય રીતે એવો જવાબ આપી શકાય કે અત્યારે જે 
ચાલે છે, તે વતામાન કાળ, પિલેાાં જે વીતી ગયો છે તે ભતૂકાળ અને િવે જે 
આવશે ત ેભધવષ્યકાળ. પણ નીચેનાાં વાક્યો વાાંચોોઃ 
 અ) મોિન કલાક પિલેાાં જ ગયો. 
 બ) આ આખુાં વરસ ખરાબ છે. 
 વાક્ય (અ)માાં કલાક પિલેાની જ વાત િોવા છતાાં તે ભતૂકાળ છે. તો 
વાક્ય (બ)માાં આખા વરસની વાત િોવા છતાાં વતામાન છે. અથાાત,્ તમારા 
સાંભાષણ સાંદભા ઉપર સમયના વતામાન, ભતૂ, ભધવષ્યકાળના ચબિંદુ આધાર રાખ ે
છે. તેની સાપકે્ષતા સમજીએ. 
 પક્રરસ્સ્થધતને સમયના સાંદભામાાં ગોઠવીને રજૂ કરવામાાં આવે છે. સમયનો 
ધવભાવ અમતૂા છે. વૈજ્ઞાધનક રીતે સમયના નાના ધવભાગો પાડી અને સવાર, સાાંજ, 
રાત, ક્રદવસો, અઠવાક્રડ્ુાં, મક્રિનાઓ, વષો, ્ગુો જેવાાં ધવભાગો આપણે પાડીએ 
છીએ. પરાંત ુસાંભાષણ દરધમયાન ક્રિયા થવાનો સમય એ સકુ્ષ્મ ધવભાગોથી િાંમેશા 
અચભવ્યક્ત કરતા નથી. સમયને સાપકે્ષ રીતે અચભવ્યક્ત કરીએ છીએ. એના સ્થળૂ 
ધવભાગો પાડીએ છીએ. આ સ્થળૂ ધવભાગોને ભાષાની રચનામાાં આખ્યાતમાાં ધાત ુ
સાથેના સિાયકારી તત્વથી દશાાવાય છે.  
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‘કાળ’ ને અપેક્ષા છે ‘સમય-ધ્રવુ’ની. ‘સમય-ધ્રવુ’ એટલ ે‘સાંભાષણ સમય’. 
સાંભાષણ સમય અને ઉક્રદ્દષ્ટ પક્રરસ્સ્થધત ‘સમય-ધ્રવુની’ અપેક્ષાએ ‘પિલેાાં’ કે ‘પછી’ 
છે કે ‘એની સાથે’ છે, એના આધારે કાળના સ્થળૂ ધવભાગો પાડવામાાં આવ ેછે. જો 
કાળને દશાાવવા એક રેખા દોરવામાાં આવે અને કોઈ એક ચબિંદુએ સાંભાષણ સમય 
િોય, એટલે કે સમય-ધ્રવુ િોય તો એની અપેક્ષાએ પક્રરસ્સ્થધત  ‘પિલેાાં છે’ કે ‘પછી 
છે’ – તેના આધારે કાળ સ્પષ્ટ થાય. સમય-ધ્રવુ પર જ ક્રિયા/પ્રક્રિયા િોય તો 
‘વતામાનકાળ’, સમય-ધ્રવુ પિલેાાં થઇ િોય તો ‘ભતૂકાળ’ અને સમય-ધ્રવુ પર 
અથવા પિલેાાં જેનુાં અસ્સ્તત્વ ન િોય પણ પછી થવાનો ધનદેશ કરવો િોય તો તો 
તે ‘ભધવષ્યકાળ’ એવો સ્થળૂ ભાગ પાડવામાાં આવ ેછે. 
 આમાાંથી ભતૂ અને ભધવષ્યકાળના પાસેનો અને દૂરનો એવા ધવભાગો કોઈ 
ભાષા પાડતી િોય છે. ગજુરાતી ભાષામાાં એવા ધવભાગો જોવા મળતા નથી. કાળ-
અવસ્થા અને અથા- તત્વો સાંદભા સાથે સાંકળાયેલા છે. એટલે મોટે ભાગે એમનુાં 
અથાઘટન અને એમની અચભવ્યસ્ક્ત માટે સાંદભાની જરૂર ઊભી થાય છે. એક 
ઘટનાને ભતૂકાળની રીતે કે વતામાનકાળની રીતે વણાવવુાં એનો આધાર વક્તાની 
ધવવક્ષા ઉપર આધાર રાખે છે. છતાાં સામાન્ય રીતે ઉપર પ્રમાણેની વ્યવસ્થા 
તારવી શકાય છે. અને વાક્ય કે આખ્યાત કક્ષાએ એની ચચાા શક્ય છે.  
 પક્રરસ્સ્થધતનુાં કાચલક-વણાન (જે ઘટનાઓ બને, તેમનુાં કાળ સાંદભ ેવણાન) 
આનિુધમક િોય છે. કાળની ક્રદશામાાં એક પછી એક અસ્સ્તત્વમાાં આવતી 
ઘટનાઓને એજ િમમાાં વણાવવામાાં આવે છે. એટલ ે કે કાલાનિુમે વણાવવામાાં 
આવે છે. દા.ત :  

“મિાદેવનુાં માંક્રદર આવ્્ુાં. → દાદાએ ગૌરવને તેડયો. → ગૌરવ ે ઘાંટ 
વગાડયો. → દશાન કરતી વખતે રેવાએ માથે ઓઢ્ુાં.”  

 ઘટનાના વણાન કરતી વખતે કિનેારે સમય-ધ્રવુને સાંભાષણ સમય પર 
રાખી એ પિલેાની ઘટનાનુાં વણાન ક્ુું. અને ભતૂકાલીન િધમક વણાન થ્ુાં. 
ઘણીવાર જરૂર પડે તો સમય-ધ્રવુને ઘટના-સમયે લઈ જઈને પણ લખેકો વણાન 
કરે છે. સાંભાષણ સમય પિલેાાંની ઘટનાનુાં વણાન આમ પણ કરવામાાં આવે છે,  

“કમાલપરુ” સ્ટેશન આવે છે. → ડબ્બામાાં હુાં એકલો જ છાં. → એક ્વુતી 
ડબ્બામાાં બેસવા આવ ેછે.”  

ભતૂકાલીન ક્રિયાનુાં આવુાં વણાન એ એક ખાસ અસર ઉભી કરવા માટેની તરકીબ 
છે.  
વતામાનમાાં પક્રરસ્સ્થધતનુાં વણાન પ્રત્યક્ષ િોય છે.-  

“જુઓ, કેટલાાં બધા પાંખીઓ આ ખાબોચચયાાંમાાં નિાઈ રહ્ાાં છે.”  
ધત્રકાલાબાધધક સત્યોને વતાનમાનકાળથી જ વ્યક્ત કરવામાાં આવે છે.  

“સરૂજ સવારે ઉગે છે.”  
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 ભધવષ્યકાળ એ એક રીતે એવો કાળ છે કે જે િકીકતથી દૂર િોઈ શકે. 
ભતૂકાળની ઘટના કે વતામાનકાળની ઘટના વક્તાએ જોયેલી િોય છે જયારે 
ભધવષ્યકાળની ઘટના ધવશે અનમુાન કે આગાિી એ કરતો િોય છે. એને કારણ ે
ભધવષ્યકાળ સાથે થોડોક આવાસ્તધવકતાનો, કલ્પનાનો અથા સ્વાભાધવક રીતે 
જોડાઈ જાય છે.   

માચા મક્રિનામાાં કોરોનાની વસે્ક્સન આવશે. 

2.3 અવસ્થા :  

 કાળની ચચાાને આધારે તમે જાણો છો કે કાચલક વણાન િધમક િોય છે. 
સાંભાષણ સમયની અપેક્ષાએ પિલેાાં કે પછી અથવા એની સાથે ઘટતી પક્રરસ્સ્થધતન ે
કેવળ કાળના પક્રરણામને આધારે વણાવવામાાં આવે છે. એક ધનધિત સમય રેખા 
પર એક પછી એક બનતી િધમક ઘટનાઓનુાં ધનરૂપણ થાય તો એ કેવળ કાચલક 
ધનરૂપણ િોય છે, તે આપણે જાણીએ છીએ. જેમ કે- 

“કમાલપરુ સ્ટેશન આવ્્ુાં (૧) → ડબ્બામાાં હુાં એકલો જ િતો (૨) → િવ ે
એક ્વુતી ડબ્બામાાં બેસવા આવી (૩) → એન ે મકૂવા એક સ્ત્રી-પરુૂષ 
આવ્યાાં િતાાં. (૪)”  

સમય-ધ્રવુ છે ‘કમાલપરુ સ્ટેશન આવવા’નુાં અને બ ે ઘટના છેોઃ (અ) ્વુતીનુાં 
ડબ્બામાાં આવવુાં – સમય-ધ્રવુને સમાાંતર ઘટના. અને (2) સ્ત્રી-પરુુષનુાં સ્ટેશને 
આવવુાં – ટે્રન કમાલપરુ સ્ટેશને આવી તે પિલેાાં સ્ત્રી-પરુુષનુાં સ્ટેશને આવવુાં. 
અથાાત,્ આ વણાન સમય-ધવુ પિલેાાં થતી ઘટનાનુાં છે. 

પિલેુાં વાક્ય અને ત્રીજુ ાં વાક્ય િધમકતા દશાાવે છે (કમાલપરુ આવ્્ુાં→ 
ડબ્બામાાં ્વુતી આવી) પણ બીજુ ાં અને ત્રીજુ ાં િધમકતા નથી દશાાવતાાં. (હુાં ડબ્બામાાં 
છાં. – ્વુતી આવી. – િધમકતા નથી.) ઘટનાઓ ભતૂકાળની જ છે છતાાં ચોથા 
વાક્યમાાં એક વધારાનુાં તત્વ છે. “આવ્યાાં િતાાં’ એમ કિવેુાં અને ‘આવ્યાાં’ એમ 
કિવેામાાં ભેદ છે. જો એમ કિીએ કે ‘સ્ત્રી-પરુૂષ આવ્યાાં’ તો એ ‘્વુતીના આવવા’ 
પછીની િધમક ક્રિયા જ થાય. પણ ‘આવ્યાાં િતાાં’ એમ કિીએ એટલે ભતૂકાળની 
સાથે ‘અવસ્થા’ નો ઉમેરો થાય છે એમ કિવેુાં પડે. 
 અથાાત,્ જ્યારે કમાલપરુ સ્ટેશન આવ્્ુાં, ત્યારે હુાં ડબ્બામાાં એકલો િતો –  
આ એક સ્સ્થધત છે. ત્યાર બાદ ઘટનામાાં એક પક્રરસ્સ્થધત ઉમેરાય છે. ‘િવે એક 
્વુતી ડબ્બામાાં બસેવા આવી.’ જ્યારે ત્રીજુ ાં અને ચોથુાં વાક્ય સમાાંતર છે. (્વુતી 
અને સ્ત્રી-પરુુષ આવ્યાાં િતાાં.) તેથી બીજા વાક્યના સમય-ધ્રવુ પરથી જુઓ તો 
ત્રીજા વાક્યની ઘટના ઘટી રિી છે. (્વુતી પ્રવેશી રિી છે) અને  ચોથા વાક્યની 
ઘટના પણૂા થઈ ચકૂી છે. (સ્ત્રીપરુુષ સ્ટેશન પર આવી ચકૂ્યાાં છે.) માટે બીજા 
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વાક્યના સમયચબિંદુ પર ત્રીજા વાક્યની પક્રરસ્સ્થધત અપણૂા છે. અને ચોથા વાક્યની 
પક્રરસ્સ્થધત પણૂા છે.  

‘્વુતીની ડબ્બામાાં બસેવાની ‘ક્રિયાની અપેક્ષાએ ‘મકૂવા આવવાની’ સ્ત્રી-
પરુૂષની ક્રિયા પિલેાાં જ પણૂા થયેલી છે. એવુાં અથાઘટન થાય. એક ક્રિયા/પ્રક્રિયાની 
અપેક્ષાએ બીજી ક્રિયા/પ્રક્રિયનુાં વણાન કરવુાં િોય ત્યારે બીજી ક્રિયાની અવસ્થા 
(પણૂા કે અપણૂા)નુાં વણાન થાય.  

કાળ અને અવસ્થા બન્ને તત્વો આખ્યાતમાાં એકી સાથે પ્રવેશી શકે. 
અવસ્થાનો એકલો ધનદેશ થતો નથી. આ અવસ્થા - ક્રિયા/પ્રક્રિયાની અવસ્થા 
સમજવાની છે. ક્રિયા/પ્રક્રિયાની અવસ્થાનો ધનદેશ બીજી કોઈક પક્રરસ્સ્થધતના 
સાંદભામાાં જ થતો િોય છે.  

પોતે જેલમાાં ગયો ત્યારે છોકરો જરા જરા ચાલતાાં શીખ્યો િતો. 
ગાય ઘાસ ખાઈ ગઈ ત્યારે તમે ઊંઘતા િતાાં? 

અવસ્થાના પ્રકાિાઃ 
ગજુરાતીમાાં ક્રિયા - પ્રક્રિયાની આવી ત્રણ અવસ્થાનો ધનદેશ શક્ય છેોઃ 

પણૂાવસ્થા, અપણૂાુંવસ્થા અને આગામી અવસ્થા. અિીં એક બાબત ધ્યાનમાાં 
રાખજો કે ત્રણ કાળ અન ેત્રણ અવસ્થા અલગ બાબત છે. વાસ્તવમાાં ‘કાળ’નો 
આધાર ‘પિલેાાં’ કે ‘પછી’નો સાંદભા છે. છે જયારે અવસ્થાનો આધાર સાપકે્ષ  
‘પણૂાત્વ’, ‘અપણૂાત્વ’ કે ‘અપેક્ષા’ છે. તેથી એકને આધારે બીજાની વ્યાખ્યા અપાય 
નિીં.  
 સાંભાષણમાાં સમય-ધ્રવુ પિલેાાંની િધમક ઘટનાઓનુાં વણાન િોય તો એ 
કેવળ કાલીક-વણાન થાય. પણ જો વણાન આમાાંથી કોઈ એક ઘટના પર અટકે 
અને કોઈ અન્ય સમયરેખા પરની ક્રિયા/પ્રક્રિયાનુાં વણાન કરે તો એ ‘કાળ + 
અવસ્થા’નુાં વણાન થાય.  
 આ બાબત સાંભાષણના ઉદારિણથી સમજીએ :-  
સાાંજના સાત વાગે ઘેર પિોંચ્યો (૧) િાથ-પગ-મોઢુાં ધોઈને એ રસોડામાાં ડોકાયો 
(૨) છોકરાઓ જમતાાં િતાાં (૩) બાપજુી ફરવા ગયા િતાાં (૪) નોકર વિલેો 
આવવાનો િતો (૫) પત્નીએ એની થાળી પણ તૈયાર રાખી િતી. (૬)  
 આખુાં વણાન સમય-ધ્રવુ પિલેાનુાં (ઘેર પિોંચ્યો – તે પિલેાનુાં) િોવાથી 
આખાયે વણાનન ે ‘ભતૂકાળ’માાં મકૂવામાાં આવેલ છે. પિલેાાં બે વાક્યમાાં ત્રણ 
ક્રિયાઓનુાં ‘પિોંચવુાં, ધોવુાં અને ડોકાવુાં’ - વણાન છે. એ ત્રણે એક જ કતાાની 
ક્રિયાઓ છે તેથી એક સમયરેખા પરની ત્રણ િધમક ક્રિયાઓ તરીકે વણાવાઈ છે.  
ત્રીજા વાક્યનુાં ઉદે્દશ્ય બદલા્ુાં એથી ‘ડોકાયો’ ની અપેક્ષાએ એનુાં વણાન થ્ુાં. 
‘છોકરાઓની જમવાની ક્રિયા ‘ડોકાવા’ની ક્રિયા પિલેાાં શરૂ થઇ પણ પરૂી થઇ નથી 
અપણૂા છે. માટે એનો ધનદેશ  ‘અપણૂાુંવસ્થા’ તરીકે થયો છે. ચોથા વાક્યમાાં વળી 
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પાછી સમયરેખા બદલાઈ એટલે એની અવસ્થાનુાં વણાન પિલેી ત્રણ ક્રિયાના 
સાંદભામાાં જ થ્ુાં છે. ‘ફરવા જવાની ક્રિયા’ની અવસ્થા એ સાંદભામાાં પણૂા છે. જયારે 
વાક્ય પાાંચની ‘વિલેો આવવાનો’ એ અસ્સ્તત્વમાાં આવી નથી. વાક્યની અવસ્થા 
વળી પાછી પણૂાાવસ્થા છે. 
 ભતૂકાળના સાંદભામાાં ક્રિયા/પ્રક્રિયાની અવસ્થાઓ ધવષે જેટલી સ્પષ્ટતા 
મેળવી શકાય એવુાં કદાચ વતામાનકાળ કે ભધવષ્યકાળની બાબતમાાં ન બને. 
વતાનમાનકાળ એ એક રીતે ક્ષચણક છે. ક્ષણ પિલેાાં ઘટતી ઘટના આપણ ે
ભતૂકાળમાાં મકૂીએ છીએ અથવા ક્ષણ પછી બનનાર ઘટનાને ભધવષ્યમાાં મકુીએ 
છીએ. ભતૂકાળ અને ભધવષ્યકાળનો પટ મોટો િોવાથી એમાાં પણૂા, અપણૂા કે 
આગામી એવા ભેદ શક્ય છે.  

બીજી વાત સમય-ધ્રવુની. વતામાનકાલીન અવસ્થા માટે સમય-ધ્રવુ અને 
ઘટનાધ્રવુ બને્ન એક જ બની જાય છે. છતાાં ભાષામાાં વતામાનકાલીન ક્રિયા અને 
ક્રિયાની પણૂાાવસ્થા અને આગામી અવસ્થામાાં ભેદ છે. ગજુરાતી વતાનમાનકાલીન 
અપણૂાુંવસ્થામાાં ભેદ માનતી નથી.  

જમ્યો છે  -પણૂાાવસ્થા 
જમે છે   - અપણૂાુંવસ્થા 
જમવાનો છે.   - આગામી  

વતામાનકાલીન પણૂાાવસ્થાનુાં અથાઘટન સિજે જુદી રીતે થાય. સમય-
ધ્રવુની અપેક્ષાએ જે ક્રિયા પિલેાાં શરૂ થઇ અને પણૂા થઇ પણ એના પક્રરણામો 
સમય-ધ્રવુ પર જણાતાાં િોય તો એ વતામાનકાલીન પનુાાવસ્થા છે. સમય-ધ્રવુની 
સાથે જે અસ્સ્તત્વ ધરાવે છે અને પિલેાાં શરૂ થઇ િજી અપણૂા છે ત ેવતામાનકાલીન 
ક્રિયા અને વતામાનકાલીન ક્રિયાની અવસ્થા વચ્ચ ેભેદ નથી. જયારે જે ભધવષ્યમાાં 
અસ્સ્તત્વ ધરાવે પણ જેનાાં લક્ષણો સાંભાષણ-ધ્રવુ પર જણાય તો એ આગામી-
વતામાનકાલીન વચ્ચ ેભેદ પ્રમાણમાાં ધનધિતતા અન ેપ્રમાણમાાં અધનધિતતાનો છે 
અને વતામાનકાળનુાં તત્વ પાછળ જ રિી જાય છે.  

નીલાએ કપડાાં ધોયાાં િતાાં.  
નીલાએ કપડાાં ધોયાાં છે.  
નીલાએ કપડાાં ધોયાાં િશે.  

 આ ત્રણ ેવાક્યમાાં કાળ અલગ અલગ છે પણ અવસ્થા એક  જ છે.  
‘નીલાએ કપડાાં ધોયાાં છે.’ – અિીં વતામાનકાળની જે પણુાાવસ્થા છે એનુાં અથાઘટન 
એ રીતે થશે કે ‘સાંભાષણ સાંદભા પિલેાના બહુ દૂરના ગાળામાાં નિીં’ એમ આ ક્રિયા 
થઇ છે. ધોઈને સકુવેલાાં કપડાાં, ખાલી ડોલો અને બીજાાં લક્ષણો જણાઈ આવે છે. 
નીલાએ પિરેેલાાં કપડાાં ભીનાાં િશે, એ થાકેલી િશે - વગેરે લક્ષણો સાંભાષણ-ધ્રવુ 
સમયે જણાતાાં િોય ત્યારે આવી રચના વપરાય છે.  
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જયારે ભતૂકાલીન અવસ્થાના પક્રરણામો િાલ પ્રાપત ન િોય અને એ અવસ્થાની 
પણૂાતા કોઈ અન્ય કાયાના ભતૂકાલીન સાંદભામાાં ધનદેશાઈ છે.  – જેમકે,  

ગઈ કાલે અમ ેબિાર ગયાાં િતાાં ત્યારે નીલાએ કપડાાં ધોયાાં િતાાં. 
એ સાડીનો રાંગ ગયો ત્યારે ... નીલાએ કપડાાં ધોયાાં િતાાં... વગેરે 

જયારે ભધવષ્યકાલીન પણૂાાવસ્થાની આગાિી કોઈ ભધવષ્યના ઘટનાચબિંદુની 
અપેક્ષાએ કરવામાાં આવે છે” – “તમે ઘેર પિોંચશો ત્યારે નીલાએ કપડાાં ધોયાાં 
િશે.”  
 અંગ્રેજી અને મરાઠી ભાષાઓમાાં વતામાનકાળ અને વતામાનકાલીન 
અપણૂાુંવસ્થા વચ્ચે રચનાગત ભેદ જોવા મળે છે. એ રચનાઓ અથાગત ભેદ ન 
કરે છતાાં વપરાશ ભેદ જોવા મળે જ છે.  

અંગેજી    મરાઠી    ગજુરાતી 
He goes  तो जातो 
He is going  तो जात अहि   એ જાય છે.  

સાદા વતામાનકાળનો ઉપયોગ આ ભાષાઓમાાં આદત, ધત્રકાલાબાધધત સત્ય માટે 
થાય છે જયારે વતામાનકાલીન અપણૂાુંવસ્થાનો ઉપયોગ સમય-ધ્રવુ પર અપણૂા 
અવસ્થાની ક્રિયાના ધનદેશ માટે થાય છે. ગજુરાતી આ બાંને માટે એક જ રચના 
વાપરે છે.  

બીજમાાંથી અંકુર ફૂટે છે.  
A sprout grows from a seed.  

િમણાાં રમેશ અને નીલા માંક્રદરે જાય છે 
John and Mary are going to the chruch  

ભધવષ્યકાળ પોતે અધનધિત િોવાથી એન અવસ્થાઓ ધવષે ધનદેશો વધ ુ સાપેક્ષ 
બની જવાની કારણે વપરાશમાાં બહુ લવેાતા નથી.  

2.4 અથમ :  

 આખ્યાતમાાં કાળ-અવસ્થા સાથે આવતુાં તત્વ છે ‘અથા’. અથા એટલે આમ 
તો ‘પ્રયોજન’ પણ પ્રયોજન ઉપરાાંત િકીકત અને સાંભાવનાનુાં તત્વ પણ 
સાંકળાયેલુાં જોવા મળે છે. જે ઘટના બની િોય અથવા બનતી િોય એ વક્તા માટે 
િકીકત િોય છે. પણ જે ઘટના એના માટે િકીકત ન િોય અથાાત ્એની દૃષ્ષ્ટએ 
સાંભાવના કે કલ્પના િોય તો એ બે વચ્ચ ેભેદ રાખે છે. ઉસ્ક્તમાાં પક્રરસ્સ્થધતનો એક 
િકીકત તરીકે ધનદેશ અથવા એક સાંભાવના કે એક કલ્પના તરીકે ધનદેશ િોય.  

નીલા માંક્રદરે ગઈ.  
નીલા માંક્રદરે જાય છે.  
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નીલા માંક્રદરે જાય.  
નીલા માંક્રદર જાત.  
આ વાક્યો પરથી જણાશે કે વાક્ય 1. અન ેવાક્ય 2માાં ક્રિયાનો ‘િકીકત’ 

તરીકેનો ધનદેશ થયો છે જયારે વાક્ય 3 અન ે4માાં ‘કલ્પના / સાંભાવના’ તરીકે 
ધનદેશ છે. ત્રીજા અને ચોથા બન્ને વાક્યમાાં સાંભાવના તરીકેનો ધનદેશ છે. પણ બેમાાં 
અથાભેદ એ કાળ તત્વને આભારી છે. અથાના તત્વ સાથે એ જોડાયેલો જોવા મળે 
છે, આ બાબત ધનદેશાથા પરૂતી લાગ ુપડે છે. આજ્ઞાથામાાં લાગ ુપડતી નથી. આ 
ઉપરાાંત વ્યાકરણોમાાં ઈચ્છાથાક અને ધવધ્યથાકનો પણ ઉલ્લખે કરવામાાં આવે છે. 
ધવધ્યથાક વપરાશની દૃષ્ષ્ટએ આજ્ઞાથાની કક્ષામાાં આવે પણ રચનાની દષ્ષ્ટએ 
ધનદેશાથામાાં આવે છે. આ અલગ અલગ અથોનાાં ઉદાિરણો નીચે પ્રમાણે આપી 
શકાય.  

નીલા માંક્રદરે જાય છે.   -િકીકત 
નીલા માંક્રદરે જાય.   -સાંભાવના 
નીલને માંક્રદરે જવુાં છે.   - ઈચ્છા 
નીલાએ માંક્રદરે જવુાં   - ધવધધ 

 આ ચાર ગૌણ અથા છે. જયારે મખુ્ય અથા ત્રણ પ્રકારના છે. માક્રિતી, 
પ્રેરણા, ભાવ. ઉસ્ક્તનો ઉપયોગ વક્તા શા માટે કરે છે? માક્રિતીની આપ-એ માટે, 
ક્રિયા કરવાની પ્રેરણા માટે કે પછી ભાવ/લાગણીની અચભવ્યક્ત માટે. આ ત્રણ 
મળૂભતૂ પ્રયોજનોને કારણે ત્રણ અથો મળે છે. પરાંત ુ આખ્યાત કક્ષાએ માત્ર 
માક્રિતી અને પ્રેરણા બેમાાં ભદે પ્રાપત થાય છે.  
‘માક્રિતીની આપ-લે’-માાંથી વાસ્તવમાાં ધનદેશાથા અને પ્રશ્નાથા બે અથો મળે છે. 
પ્રશ્નાથા વાક્ય કક્ષાએ લય દ્વારા અથવા પ્રશ્નાથાક સવાનામોથી ધસદ્ધ થાય છે.  
 આજ્ઞાથાનુાં પ્રયોજન ક્રિયા કરાવવાનુાં િોય છે તેમ ધવધ્યથાનુાં પ્રયોજન પણ 
ક્રિયા કરાવવાનુાં જ િોય છે પણ એની રચના ધનદેશાથા જેવી છે. આજ્ઞાથા સાથે 
કાળનુાં તત્વ સાંકળાઈ શકતુાં નથી પણ ધવધ્યથા એ ધનદેશ િોવાને કારણે કાળનુાં 
તત્વ સાંકળાઈ શકે છે.  

આખ્યાત સાથે સાંકળાયેલ ‘અથા’ના મખુ્ય પ્રકારોમાાં  ‘ધનદેશ’ અને 
‘આજ્ઞા’નો સમાવેશ થાય.  ધનદેશના પેટાપ્રકારોમાાં ‘િકીકત’, ‘સાંભાવના’, ‘ઈચ્છા’ 
અને ‘ધવધધ’ - એવા પ્રકારો જોઈ શકાય. 
 સાંભાવના એ કેવળ િકીકતના ધવરોધમાાં શક્ય છે એમ નથી. ઈચ્છાની 
સાંભાવના તરીકે પણ શક્યતા છે. જયારે ધવધ્યથાકની સાથે સાંભાવનાનુાં તત્વ 
આવતુાં નથી. અને જો સૈદ્ધાસ્ન્તક રીતે આવતુાં િોય તો પણ ખાસ પ્રચચલત નથી.  

નીલા માંક્રદરે ગઈ. - ભતૂકાલીન પક્રરસ્સ્થધતનો િકીકત તરીકે ધનદેશ.  
નીલા માંક્રદરે જાત. - ભતૂકાલીન પક્રરસ્સ્થધતનો સાંભાવના તરીકે ધનદેશ 
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નીલાને માંક્રદરે જવુાં િત ુાં. - ભતૂકાલીન પક્રરસ્સ્થધતની ઈચ્છાનો િકીકત 
તરીકે ધનદેશ 
નીલાએ માંક્રદરે જવુાં િોત. - ભ.ૂકા. પક્રરસ્સ્થધતની ઈચ્છાનો સાંભાવના તરીકે 
ધનદેશ.  
નીલાએ માંક્રદરે જવુાં. - પક્રરસ્સ્થધતનો ધવધધ તરીકે ધનદેશ/પક્રરસ્સ્થધતની 
સલાિ 

 કાળ-અવસ્થા-અથાની વ્યવસ્થા સાંકુલ િોય છે. ઘણીવાર એકબીજાના 
અથાક્ષેત્રમાાં ભળી ગયેલા વપરાશો જોવા મળે છે. પણૂાાવસ્થાનો પ્રત્યય ક્યાાંક 
ભતૂકાળ દશાાવે. ‘ભધવષ્યકાળ’ના સિાયકારીનો ઉપયોગ ‘સાંભાવના’ માટે થાય. 
‘ધવધ્યથા’નો પ્રત્યય િોય છતાાં સિાયકારીના વપરાશન ેકારણે એ ‘ઈચ્છાથાક’ થાય 
એમ પણ બને. ભધવષ્યકાળ અધનધિત િોવાથી એના િકીકત તરીકેના ધનદેશમાાં 
પણ એક પ્રકારની સાંભાવના આવી જાય છે.  

ગજુરાતી ભાષાના ઈધતિાસમાાં ભતૂકાળમાાં કાળ અને પણૂાાવસ્થાના અલગ 
પ્રત્યયો નીકળી ગયા અને એક જ પ્રત્યય બે કાયા કરતો જોવા મળે છે.  કેવળ 
સિાયકારી ધાતનુી ઉપસ્સ્થધત  જ અથાઘટનમાાં મદદ કરે છે.  

2.5 સાિાાંશ 

ભાષા વ્યવસ્થાઓની વ્યવસ્થા છે,  કોઈ એક ઘટક તદ્દન સ્વતાંત્ર રિીને 
ભાષાવ્યવસ્થાનો સભ્ય ન બની શકે. વાક્ય નામપદ અને ક્રિયાપદની રચના છે. 
વાક્યમાાં પ્રવશેતી વખતે નામ સાથે ચલિંગ, વચન, કારકત્વ જોડાય છે. એ રીતે 
આખ્યાતમાાં ‘ધાત’ુ સાથે કાળ, અવસ્થા, અથા અન ે પ્રયોગ - સાંદભાધનષ્ઠ તત્ત્વો 
આવે છે , જે આખ્યાતમાાં પ્રત્યય અથવા સિાયકારી ઘટક તરીકે પ્રયોજાય છે. 
અિીં આખ્યાતના આ ત્રણ સાંદભાગત તત્ત્વો - કાળ, અથા, અવસ્થા – ની ચચાા 
કરી છે.. 

આખ્યાત સાથે જોડાત ુાં પ્રથમ સાંદભાગત તત્ત્વ છે ‘કાળ’. કાળ ત્રણ છેોઃ 
વતામાનકાળ, ભતૂકાળ અને ભધવષ્યકાળ. પરાંત ુ ભાષક સમયને સાપેક્ષ રીતે 
અચભવ્યક્ત કરે છે. કાળની કોઈ ચોક્કસ સીમારેખા િોતી નથી. ‘કાળ’ને અપેક્ષા છે 
‘સમય-ધ્રવુ’ની. ‘સમય-ધ્રવુ’ એટલે ‘સાંભાષણ સમય’. સાંભાષણ સમય અને ઉક્રદ્દષ્ટ 
પક્રરસ્સ્થધત ‘સમય-ધ્રવુની’ અપેક્ષાએ ‘પિલેાાં’ કે ‘પછી’ છે કે ‘એની સાથે’ છે, એના 
આધારે કાળના સ્થળૂ ધવભાગો પાડવામાાં આવે છે.   

સાંભાષણ સમયની અપેક્ષાએ ‘પિલેાાં’ કે ‘પછી’ અથવા ‘એની સાથે’ ઘટતી 
પક્રરસ્સ્થધતને કેવળ કાળના પક્રરમાણને આધારે વણાવવામાાં આવે છે. સાંભાષણસમય 
એ વતામાનકાળ છે, ત ે પિલેાાંનો સમય ભતૂકાળ અને સાંભષણ સમય પછીનો 
સમય તે ભધવષ્યકાળ. (આ સમય સાપેક્ષ િોવાથી સાંદભા અનસુાર અડધા કલાક 
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પિલેાાંની ઘટના ભતૂકાળ િોય અને સાંદભા અનસુાર મક્રિના પિલેાાંની બાબત પણ 
વતામાનકાળ િોઈ શકે.) 

આખ્યાત સાથે જોડાત ુાં બીજુ ાં સાંદભાગત તત્ત્વ છેોઃ ‘અવસ્થા’. ગજુરાતીમાાં 
ત્રણ અવસ્થાનો ધનદેશ શક્ય છેોઃ પણૂાવસ્થા, અપણૂાુંવસ્થા અને આગામી અવસ્થા. 
અિીં એક બાબત ધ્યાનમાાં રાખજો કે ત્રણ કાળ અન ેત્રણ અવસ્થા અલગ બાબત 
છે.  

કાળ અને અવસ્થા બન્ને તત્વો આખ્યાતમાાં એકી સાથે પ્રવેશી શકે. 
અવસ્થાનો એકલો ધનદેશ થતો નથી. વાસ્તવમાાં ‘કાળ’નો આધાર 
સાંભાષણસમયની ‘પિલેાાં’ કે ‘પછી’નો સાંદભા છે. છે, જયારે અવસ્થાનો આધાર 
સાપેક્ષ ‘પણૂાત્વ’, ‘અપણૂાત્વ’ કે ‘અપેક્ષા’ છે.  

સાંભાષણમાાં સમય-ધ્રવુ પિલેાાંની િધમક ઘટનાઓનુાં વણાન િોય તો એ 
કેવળ કાલીક-વણાન થાય. પણ જો વણાન એમાાંથી કોઈ એક ઘટના પર અટકે અન ે
કોઈ અન્ય સમયરેખા પરની ક્રિયા/પ્રક્રિયાનુાં વણાન કરે તો એ ‘કાળ + અવસ્થા’નુાં 
વણાન થાય.  

આખ્યાત સાથે જોડાત ુાં ત્રીજુ ાં સાંદભાગત તત્ત્વ છેોઃ ‘અથા’. ‘અથા’ એટલ ે
આમ તો ‘પ્રયોજન’. પરાંત ુ આખ્યાત સાથે પ્રયોજન ઉપરાાંત િકીકત અને 
સાંભાવનાનુાં તત્વ પણ સાંકળાઈ શકે છે. ઉસ્ક્તમાાં પક્રરસ્સ્થધતનો એક િકીકત તરીકે 
અથવા એક સાંભાવના કે એક કલ્પના તરીકે ધનદેશ િોઈ શકે. 

મખુ્ય અથા ત્રણ પ્રકારના છેોઃ માક્રિતી, પ્રેરણા, ભાવ. ત ેઉપરાાંત, િકીકત, 
સાંભાવના, ઇચ્છા અન ેધવધધ - આ ચાર ગૌણ અથા છે.  

કાળ – અથા – અવસ્થા ઘણીવાર એકબીજાના અથાક્ષતે્રમાાં ભળી ગયેલા 
વપરાશો જોવા મળે છે. પણૂાાવસ્થાનો પ્રત્યય ક્યાાંક ભતૂકાળ દશાાવ.ે 
‘ભધવષ્યકાળ’ના સિાયકારીનો ઉપયોગ ‘સાંભાવના’ માટે થાય. અથાાત,્ કાળ-
અવસ્થા-અથાની વ્યવસ્થા સાંકુલ િોય છે. 

2.6 તમાિી પ્રગધત ચકાસો. 

પ્રશ્નોઃ 
1. ‘કાળ’ ની ધવભાવના સ્પષ્ટ કરો. 
2. ‘અવસ્થા’ ની ધવભાવના સ્પષ્ટ કરી કાળ અને અવસ્થા વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ 

કરો. 
3. આખ્યાતના સાંદભામાાં ‘અથા’ એટલે શુાં, તે સમજાવો. 
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એકમ 3  આખ્યાધતક િચના 

રૂપરેખાોઃ 
3.0 ઉદે્દશ 
3.1 પ્રસ્તાવના 
3.2. આખ્યાધતક રચના 
3.3 સાદુાં આખ્યાત 
3.4 સાધધત આખ્યાત 
3.5 ધમશ્ર આખ્યાત 
3.6 સા્ં કુ્ત આખ્યાત 
3.7 સમસ્ત આખ્યાધતક 
3.8 સારાાંશ 
3.9 તમારી પ્રગધત ચકાસો 

3.0 ઉદે્દશાઃ 

આ એકમમાાં તમ ેઆખ્યાતની ધવધવધ રચનાઓનો પક્રરચય મેળવશો. 
તમે જાણશો કે- 

- સાદી આખ્યાધતક રચના કેવી િોય છે? 
- સાધધત આખ્ચાધતક રચના કેવી રીતે સધાય છે ? 
- ધમશ્ર આખ્યાત એટલે શુાં? 
- સા્ં કુ્ત આખ્યાધતક રચનામાાં કઈ બે રચનાઓ જોડાય છે? 
- સમસ્ત આખ્યાધતક રચના કોને કિ ેછે? 

3.1 પ્રસ્તાવનાાઃ 

 તમે પિલેા એકમમાાં ધાત ુઅને તેના પ્રકાર ધવશ માક્રિતી મેળવી. તમે એ 
પણ સમજ્યા કે ભાષક પક્રરસ્સ્થધતને વ્યક્ત કરવા માટે જુદા જુદા પ્રકારના 
આખ્યાત પ્રયોજે છે. તેથી આખ્યાતના પણ જુદા જુદા પ્રકાર છે. ભાષક યોગ્ય 
અચભવ્યસ્ક્ત સાંદભે ક્રિયા, પ્રક્રિયા, સ્સ્થધત જેવા આખ્યાત કે ક્રિયા સાંદભે અકમાક, 
સકમાક, દ્વદ્વકમાક જેવા ધાતઓુ પ્રયોજી શકે છે. 
 પક્રરસ્સ્થધત સાથે કાળ, અથા, અવસ્થા, વક્તાની ધવવક્ષા, વલણ વગેરે જેવી 
અનેક બાબતો સાંકળાતી િોય છે. ભાષક આ સાંદભે પ્રત્યયો, સિાયકારી, અન્ય 
ધાતઓુ વગેરે જેવા ઘટકોનો ઉપયોગ કરે છે. પક્રરણામે ધવધવધ પ્રકારની 
આખ્યાધતક રચનાઓ સજાાય છે. આ એકમમાાં આપણ ેઆ આખ્યાધતક રચનાઓનો 
પક્રરચય મેળવીશુાં. 
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3.2. આખ્યાધતક િચના 

શરૂઆતમાાં જ આપણે જો્ુાં િત ુાં કે ‘આખ્યાત’ એ ‘ધાત ુ+પ્રત્યય’ની રચના 
છે. ‘ધાત’ુ ક્રિયા, પ્રક્રિયા કે સ્સ્થધત દશાાવે  છે, જ્યારે એની સાથે આવનાર ‘પ્રત્યય’ 
ઘટક અને ‘સિાયકારી’ ધાત ુકાળ-અવસ્થા-અથા દશાાવે છે. એવી જ રીતે આખ્યાત 
વાક્યમાાંના એક નામપદ સાથે પદસાંવાદ પણ દશાાવ ેછે. આ પદસાંવાદના પ્રત્યય 
પણ આખ્યાત સાથે જોડાય છે. આપણે આ ધવભાગમાાં આખ્યાતની રચના જોવાના 
છીએ.  
નીચેનાાં વાક્યો વાાંચોોઃ 

અંગ્રેજોએ ધસમલા, મસરૂી વગેરે અનેક ધશખરો ધવકસાવેલાાં. 
 ચબન્દાસ ગાયો રસ્તા વચ્ચ ેબેઠી. 

આમાાંના એક વાક્યની આખ્યાધતક રચના જોઈએ. 
અંગ્રેજોએ ધસમલા, મસરૂી વગેરે અનેક ધશખરો ધવકસાવેલાાં. 

ક્રિયાપદોઃ ધવકસાવેલાાં 
આખ્યાતોઃ ધવકસાવેલાાં 
રચનાોઃ ધવકસાવ + એલ  + આં 
ધાત ુ+ ભ.ૂકા./પણૂા.+ નપ.ુ બ.વ. 

આખ્યાતની રચના મખુ્ય બે પ્રકારની જોવા મળે છેોઃ 1) સાદી રચના, 2) 
સા્ં કુ્ત રચના. પણ વધ ુસ્પષ્ટતા અથે આ રચનાઓને પાાંચ પ્રકારમાાં વિેંચી છેોઃ 
(1) સાદુાં આખ્યાત (2) સાધધત આખ્યાત (3) ધમશ્ર આખ્યાત (4) સા્ં કુ્ત 
આખ્યાત (5) સમસ્ત આખ્યાત. આ પાાંચ પ્રકારના આખ્યાતની રચનાનો પક્રરચય 
મેળવીએ. 

3.3 સાદ ાં  આખ્યાતાઃ 

નીચેનુાં વાક્ય વાાંચો.  
અિીંથી તમને ચાંર બરાબર દેખાશ.ે 

આ વાક્યમાાં “દેખાશ”ે આખ્યાત છે. આખ્યાતમાાં ‘દેખા-’ (ધાત)ુ + ‘-શ-’ 
(ભધવષ્યકાળવાચક) + ‘-એ’ (પદસાંવાદ – તતૃીય પરુુષ એકવચન-નો પ્રત્યય). 
અિીં ‘ધાત ુ+ પ્રત્યય’ એવી રચના છે. તેથી આ સાદી રચના છે. એમાાં પ્રત્યય કે 
પ્રત્યયો કાળ-અથાને દશાાવવાનુાં કાયા કરે છે અને પદસાંવાદ પણ દશાાવે છે. જ્યારે 
ધમશ્ર રચનામાાં મખુ્ય અને સિાયકારી - એવા બે ધાત ુ િોય છે અને બને્ન સાથે 
પ્રત્યય િોય છે જે અલગ અલગ કાયા કરે છે. દા.ત. 
  “બારીમાાંથી ચાંર દેખાતો િતો.” 
 



28 

આ વાક્યમાાં “દેખાતો િતો” એવુાં આખ્યાત છે જેમાાં મખુ્ય ધાત ુ ‘દેખાવુાં’ 
અને ‘–ત-’ ‘-ઓ’ પ્રત્યયો છે અને સિાયકારી ધાત ુ‘િોવુાં’ અને એની સાથે ‘–ત’ ‘-
ઓ’ પ્રત્યયો છે. મખુ્ય ધાત ુપ્રક્રિયા દશાાવવાનુાં અને એની સાથેનો પ્રત્યય ‘–ત-’ 
અપણૂાાવસ્થા દશાાવવાનુાં કાયા કરે છે જ્યારે સિાયકારી ધાત ુભતૂકાળ દશાાવવાનુાં 
કાયા કરે છે. બન્નેમાાં દેખાતો ‘–ઓ’ પ્રત્યય પલુલ્લિંગ એકવચનનો છે, જે પદસાંવાદ 
દશાાવે છે.  

આમ, સાદુાં આખ્યાત અન્ય આખ્યાતથી અલગ રચના ધરાવે છે. 
આપણે આગળના એકમમાાં જો્ુાં કે આખ્યાત દ્વારા પક્રરસ્સ્થધત વ્યક્ત થાય 

છે. પક્રરસ્સ્થધત ત્રણ છેોઃ ક્રિયા, પ્રક્રિયા, સ્સ્થધત. આખ્યાત સાથે કાળ, અવસ્થા અને 
અથાના સાંદભાગત તત્ત્વો પ્રત્યય રૂપે જોડાય છે. આપણ ેએ પણ જો્ુાં કે ગજુરાતી 
ભાષામાાં ત્રણ કાળ છેોઃ વતામાનકાળ, ભતૂકાળ અને ભધવષ્યકાળ. કાળ સાથ ેજોડાઈ 
શકતી અવસ્થા પણ ત્રણ છેોઃ પણૂા, અપણૂા અને અપેચક્ષત.  

‘અથા’ એટેલેકે પ્રયોજન પાાંચ છેોઃ ધનદેશાથા, પ્રશ્નાથા, આજ્ઞાથા, ધવધ્યથા અન ે
ઉદ્ગાર. આ ઉપરાાંત વક્તાના વલણ, ધવવક્ષાને આધારે વાક્યનો પ્રયોગ અલગ 
અલગ િોઈ શકે છે. જેની ચચાા પછીના એકમમાાં થશે. આ પ્રયોગ એટલે – કતાક્રર, 
કમાચણ, ભાવે અને પ્રેરક. આખ્યાત સાથે આ પ્રયોગન ેસચૂવતા પ્રત્યય પણ લાગ ે
છે.  

ધાત ુ+ ધનદેશાથા-ભધવષ્યકાળનો પ્રત્યય + પરુુષવચનનો પ્રત્યય 
દેખા      -શ      -એ  (ત્રી.પ.ુ એ.વ) = દેખાશ ે

આ રચનામાાં કાળ-અથા-પદસાંવાદના પ્રત્યયો મળીને નીચેનાાં રૂપો આપણન ેમળે 
છે. 

 એકવચન રચના બહુવચન રચના 
પ્રથમ પરુુષ લખીશ લખ+્ઈશ લખીશુાં લખ+્ઈશુાં 
બીજો પરુુષ લખશ ે લખ+્શ+્એ લખશો લખ+્શ+્ઓ 
ત્રીજો પરુુષ લખશ ે લખ+્શ+્એ લખશ ે લખ+્શ+્એ 

 
અિીં તમે જોઈ શકો છો કે ‘લખ-’ ધાત ુસાથે ધનદેશાથા, ભધવષ્યકાળનો ‘-

શ’ અથવા ‘-ઇશ’ પ્રત્યય લાગ્યો છે. ત્યાર બાદ પરુુષ – વચનનો ‘-એ’ અથવા ‘-
ઓ’ પ્રત્યય લાગ્યા છે.  

ધાત ુ+ સાંભાવનાથાક પ્રત્યય + પરુુષવચનનો પ્રત્યય 
લખ    શનૂ્ય   -ઉં (પ્રથમ પરુુષ એકવચન) = લખુાં 

આ રચનાનાાં રૂપો નીચ ેમજુબ મળે છેોઃ દેખાવુાં અને રમવુાં એમ બ ેધાતનુા રૂપો 
આપયાાં છે. 
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(અિીં તમને કદાચ ‘દેખા-’ ધાતમુાાં પ્રત્યય સ્પષ્ટ રીતે ન દેખાય એવુાં બને. 
કારણકે આ ધાત ુ ‘-આ’કારાન્ત છે. તનેી સાથે ‘-ઉં’ પ્રત્યય લાગ ે કે ‘-એ’ પ્રત્યય 
લાગે તો ‘-અ’કારાન્ત ધાતનુી જેમ સીધો પ્રત્યય ન જોડાઈ શકે. ‘દેખા+ઉં’ → 
‘દેખાઉં’, ‘દેખા+એ’ → ‘આ +એ’ ની સાંધધ થતાાં ‘-ય’ થાય છે. તેથી → ‘દેખાય’. 
અિીં કોઈ ‘-ય’ પ્રત્યય નથી. ‘-અ’કારાન્ત ધાતમુાાં સીધો જ પ્રત્યય જોડાઈ શકે છે. 
તેથી ‘રમુાં’, ‘રમ’ે રચનામાાં પ્રત્યય સરળતાથી જોઈ શકાય છે.) 
 

ધાત ુ+ ધનદેશાથાક-ભતૂકાળનો પ્રત્યય + ચલિંગવચનનો પ્રત્યય 
દેખા   -ય-   -ઓ (તતૃીય પરુુષ એકવચન) = દેખાયો 

આ રચનામાાં નીચેનાાં રૂપો મળશે. અિીં ખાસ ધ્યાનમાાં રાખજો કે ભતૂકાળ સાથ ે
પરુુષ-વચનનાાં નિીં પણ ચલિંગવચનના પ્રત્યય સાથેનાાં રૂપો મળે છે. 
 
 
  
  
  
 

ધાત ુ+ આજ્ઞાથાકનો પ્રત્યય + પરુુષવચનનો પ્રત્યય 
આપ   શનૂ્ય   -ઓ (બીજો પરુુષ બહુવચન) = આપો. 

આ રચનામાાં બ ે જ રૂપો મળે છે. બીજો પરુુષ એકવચન અને બહુવચન. 
આજ્ઞાથાનો પ્રત્યય શનૂ્ય છે અને એકવચનનો પ્રત્યય પણ શનૂ્ય છે. રૂપો છે “આપ” 
અને “આપો”.  
આ રચનામાાં ‘-જ-’ પ્રત્યય સાથેનાાં રૂપો પણ મળે છેોઃ “આપજે” અને “આપજો”. 
 

 દેખાવુાં પ્રત્યય રમવુાં 
 એકવચન બહુવચન એકવચન બહ વચન એકવચન બહુવચન 
પ્રથમ 
પરુુષ 

દેખાઉં દેખાઈએ -ઉં -ઈએ રમુાં રમીએ 

બીજો 
પરુુષ 

દેખાય દેખાઓ -એ -ઓ રમ ે રમો 

ત્રીજો 
પરુુષ 

દેખાય દેખાય -એ -એ રમ ે રમ ે

 એકવચન બહુવચન 
પલુલ્લિંગ દેખાયો દેખાયા 
સ્ત્રીચલિંગ દેખાઈ દેખાઈ / દેખાયાાં 
નપુાંસકચલિંગ દેખા્ુાં દેખાયાાં 
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ધાત ુ+ ભતૂકાલીન આદતનો પ્રત્યય + ચલિંગવચનનો પ્રત્યય 
આપ  -ત-        -આ (પલુલ્લિંગ બહુવચન) = આપતા 

 
આ રચનાનાાં રૂપો નીચે મજુબ છેોઃ  

એકવચન આપતો(પ.ુ), આપતી (સ્ત્રી.), આપતુાં (નપુાં.) 
બહુવચન આપતા(પ.ુ), આપતી (સ્ત્રી.), આપતાાં (માનાથે સ્ત્રી., 

નપુાં.બ.વ., ધમશ્ર બ.વ.) 
 

ધાત ુ+ ધવધ્યથાકનો પ્રત્યય + ચલિંગવચનનો પ્રત્યય 
આપ   -વ-         ઈ (સ્ત્રીચલિંગ એકવચન) = આપવી 

આ રચનાનાાં રૂપો નીચે મજુબ છે:  
  

એકવચન આપવો(પ.ુ), આપવી (સ્ત્રી.), આપવુાં (નપુાં.) 
બહુવચન આપવા(પ.ુ), આપવી (સ્ત્રી.), આપવાાં (માનાથે સ્ત્રી., 

નપુાં.બ.વ., ધમશ્ર બ.વ.) 
 

ધાત ુ+ શરતી ભતૂકાલીન સાંભાવના 
આપ   -અત           = આપત 

આ રચના પદસાંવાદ દશાાવતી નથી.  

3.4 સાધધત આખ્યાતાઃ 

 ભાષકને પક્રરસ્સ્થધત વ્યક્ત કરવા માટે ક્રિયાપદ પ્રયોજે છે, જેના કેન્રમાાં 
આખ્યાત અને આખ્યાતના કેન્રમાાં ધાત ુ રિલેા છે, તે તમ ે જાણો છો. ભાષામાાં 
‘ધાત’ુ વગામાાં પ્રવેશતા અનેક શબ્દો છે. એ મળૂ ધાતઓુ છે. ભાષક અનેક વાર 
સાધધત ધાતઓુ પણ પ્રયોજે છે. સાધધત ધાત ુએટલે જે મળૂ ધાત ુનથી, મભૂભતૂ 
રીતે તે સાંજ્ઞા કે ધવશેષણ િોય અને પરૂક તરીકે પ્રયોજાય અને સિાયકારી સાથ ે
જોડાઈને આખ્યાત તરીકે કાયા કરે. અથવા કોઈ એક સાંજ્ઞા કે ધવશેષણ કે મળૂ 
ધાતનેુ પ્રત્યય (અંગસાધન, કમાચણ, પે્રરક વગેરેના પ્રત્યય) લાગવાથી નવો ધાત ુ
સધાય. આપણે આ ધાતઓુ ધવશે માક્રિતી મેળવીએ. 

3.4.1 પિૂક + સહાયકાિી 
આખ્યાતના કેન્રમાાં ધાત ુઅથવા પરૂક ઘટક મળે છે. સામાન્ય ક્રિયા કે 

પ્રક્રિયા એકલા ધાતથુી વ્યક્ત થાય છે. પણ ધાત ુવડે સ્સ્થધત કે અવસ્થા વ્યક્ત 
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થઈ શકતી નથી. સ્સ્થર પક્રરસ્સ્થધત માટે કોઈ પરૂક નામ કે ધવશેષણની જરૂર િોય 
છે.  
 સોિનનો દીકરો ખબૂ િોંધશયાર છે. 

અિીં આખ્યાત ‘િોંધશયાર’ એ છે’ એ છે. જેમાાં ‘િોંધશયાર’ એવુાં ધવશેષણ 
પરૂક તરીકે વપરા્ુાં છે અને પદાથાની સ્સ્થર પક્રરસ્સ્થધત સચૂવે છે. એક સ્થળૂ 
વગીકરણ તરીકે આખ્યાતમાાં કેન્ર તરીકે ધાત ુિોય ત્યારે પ્રક્રિયા/ક્રિયા સચૂવાય 
છે અને પરૂક પદ િોય ત્યારે અવસ્થા કે સ્સ્થધત સચૂવાય છે એમ કિી શકાય. જો કે 
િવે ભાષામાાં પરૂક + સિાયકારી -નો પ્રયોગ વધતો ગયો છે.  
નીચેનાાં વાક્યો વાાંચોોઃ 

નરશીભાઈ મોટા થયા. 
મરચુાં ખબૂ તીખુાં િત ુાં. 
વેપારીથી ભલૂ થઈ. 
સાંસ્થાએ પરૂગ્રસ્ત લોકોની મદદ કરી. 
એ વખતે મને ઘણો રોષ ચડયો િતો. 

ઉપરનાાં વાક્યમાાં તમે જોઈ શકો છો કે વાક્ય 1 માાં નરશીભાઈની ‘મોટા + થવા’ની 
પક્રરસ્સ્થધતનુાં ધનરૂપણ છે, જેમાાં ‘મોટુાં’ ધવશેષણ છે, જે ‘થવુાં’ સાથે જોડાઈને સ્સ્થધતને 
વ્યક્ત કરે છે. તો વાક્ય 2.માાં મરચાની ‘તીખુાં + િોવા’ની સ્સ્થધતનુાં ધનરૂપણ છે. 
વાક્ય 3. માાં ‘ભલૂ + થવા’ની, વાક્ય 4.માાં  ‘મદદ + કરવા’ની પક્રરસ્સ્થધતનુાં 
ધનરૂપણ છે.  
 આ વાક્યોમાાં ‘પરૂક’ તરીકે પ્રયોજાયેલ ઘટકોમાાં મોટુાં,તીખુાં – ધવશેષણ છે 
અને ‘ભલૂ, મદદ, રોષ’ સાંજ્ઞા છે. આ ધવશેષણ અને સાંજ્ઞા સાથે સિાયકારી 
જોડાઈને તેને આખ્યાત બનાવે છે. ઉપરનાાં વાક્યોમાાં ‘થવુાં, કરવુાં, િોવુાં’ વગેરે 
સિાયકારીથી આખ્યાત સાધવામાાં આવ્્ુાં છે. 

3.4.1.2 સહાયકાિીાઃ 
આખ્યાતમાાં પક્રરસ્સ્થધત ઉપરાાંતના કેટલાક તત્વોનો સાંકેત મળે છે. આ તત્વો છે : 
કાળ, ચચલત પક્રરસ્સ્થધત, અવસ્થા, અથા અને પ્રયોગ. અથાની દૃષ્ષ્ટએ આખ્યાત 
એવો ઘટક છે જે પક્રરસ્સ્થધત અને એ સાથેની બાબતોની અચભવ્યક્ત કરે છે. 
એમાાંથી પક્રરસ્સ્થધતને અચભવ્યક્ત કરનાર ઘટક ધાત ુ કે પરૂક િોય અને અન્ય 
સાંદભાની બાબતોને અચભવ્યક્ત કરનાર પ્રત્યય અથવા સિાયકારી ધાતનેુ 
સિાયકારી ઘટક કિવેાય છે. આ ધાત ુછે કરવુાં, થવુાં, અને િોવુાં. જે અનિુમે ક્રિયા, 
પ્રક્રિયા અને સ્સ્થધત દશાાવે છે. 
પરાંત,ુ ધાતનુી જેમ આ ઘટક એકલો પક્રરસ્સ્થધતને વ્યક્ત કરી શકતો નથી. જેમકે,  

ઘોડો ચાલ્યો.  
ઘોડો ખાય છે.  
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અિીં ‘ચાલવુાં’ કે ‘ખાવુાં’ ધાત ુપ્રયોજાયો છે. અને તેના દ્વારા પક્રરસ્સ્થધતનુાં અવગમન 
સાધી શકાય છે. પરાંત,ુ નીચનેાાં વાક્યો (?) વાાંચો 

(?) - ઘોડો કયો. 
(?) - બકરી થઈ. 

આ ધાતઓુ એવા છે જે પોતે પક્રરસ્સ્થધતનુાં અવગમન સાધી શકતા નથી. તેઓ કદી 
એકલા વપરાતા નથી. એમને પરૂક (ધવશેષણ કે સાંજ્ઞા) ની જરૂર પડે છે. છે. દા.ત. 
 
 ક) તમે ભલૂ કરી છે એટલ ેનકુશાન ભોગવવુાં તો પડશે.  (ક્રિયાવાચી) 
 ખ) મારાથી ભલૂ થઈ છે એ વાત સાચી.     (પ્રક્રિયાવાચી) 
 ગ) આ લખાણમાાં ઘણી ભલૂો છે.      (સ્સ્થધતવાચી) 
 
‘િોવુાં’ સિાયકારી આખ્યાધતક રચનામાાં કાળ-અથા દશાાવવાનુાં કામ પણ કરે છે. 
જેમકે, 

ક) ભલૂ કરી િતી. (ભતૂકાળ)    
ખ) ભલૂ કરે છે. (વતામાનકાળ) 
ગ) ભલૂ કરી િશે. (સાંભાવનાથા) 
આ બધા સિાયકારી ધાતઓુની ચચાા સધવશેષ રીતે આખ્યાધતક રચનાની 

ચચાા કરતી વખત ેઅન ેઅલગથી કરવામાાં આવી છે એટલે અિીં કેવળ ધાતઓુના 
પ્રકાર તરીકે જ એમને દશાાવ્યા છે.  

3.4.2 ધાત   +પ્ર ત્યય (કમમણણ, પે્રિક) 
 એક ધાતનેુ પ્રત્યય લાગતાાં અન્ય ધાત ુસાધી શકાય છે. મિદાંશે પ્રક્રિયા 
પરથી ક્રિયા, ક્રિયા પરથી કમાચણ, ભાવે કે પે્રરક ધાત ુસાધી શકાય છે. જેમકે, 

હુાં લખુાં છાં. – લખવુાં 
દાદાથી લખાય છે. – ધાત ુ+ આ + ય/ત 
દાદાથી લખાત ુાં નથી. 
ધશક્ષક ધવદ્યાથીઓને લખાવે છેોઃ ધાત ુ+ આવ 
લખાવવામાાં આવે છે. – ધાત ુ(ધવધ્યથા) 
લખાવડાવે છે. - ધાત ુ+ આવડાવ 

 અન્ય કેટલાક ધાત ુજોઈએોઃ 

પ્રક્રિયા ક્રિયા પે્રિક 
ઉઘડવુાં ઉઘાડવુાં ઉઘડાવવુાં 
ખલુવુાં ખોલવુાં ખોલાવવુાં 

અિીં તમે જોઈ શકો છો કે એક ધાત ુપરથી અન્ય ધાત ુસાધવામાાં આવ્યા છે. 
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3.4.3. નામ કે ધવશેષણ + પ્રત્યય 
 અંગસાધનની પ્રક્રિયા દરધમયાન એક અંગ પરથી અન્ય અંગ સાધવામાાં 
આવે છે. જેમકે, ‘ઘડવુાં’ ધાત ુ પરથી ‘ઘડતર, ઘડામણ, ઘડવૈયો’ જેવી ધવધવધ 
સાંજ્ઞાઓ રચાય કે ‘ગલુાબ’ સાંજ્ઞા પરથી ‘ગલુાબી’ ધવશેષણ સધાય. એવી રીત ે
નામ કે ધવશેષણ પરથી ધાત ુસધાય છે. તેને પણ સાધધત ધાત ુકિી શકાય. જેમકે, 
 ડોકુાં – ડોકાવુાં  
 લાાંબુાં – લાંબાવવુાં 
 ટૂાંકુાં – ટૂાંકાવવુાં  
 

3.4 ધમશ્ર આખ્યાત 

નીચેનાાં વાક્યો વાાંચો અને તેનો તફાવત સમજો. 
ધવદ્યાથીએ ધનબાંધ લખ્યો. 
ધવદ્યાથીએ ધનબાંધ લખ્યો છે. 
ધવદ્યાથીએ ધનબાંધ લખ્યો િતો. 
ધવદ્યાથીએ ધનબાંધ લખ્યો િશે. 

પિલેી નજરે તમને આ બધા વાક્યો એક જ પક્રરસ્સ્થધત વ્યક્ત કરતા િોય તેમ 
લાગશે. પણ ધ્યાનથી વાાંચશો તો તફાવત સમજાશ.ે તમે કાળ અને અવસ્થા 
વચ્ચેનો તફાવત જાણો છો. અિી તમને પિલેા વાક્યમાાં ‘ધનબાંધ લખવા’ ની ક્રિયા 
પરૂી થઈ િોવાનો અથા મળે છે. તો બાકીના વાક્યોમાાં કયો અથા દશાાવાયો છે. 
વાક્ય 2.માાં ‘છે’ દ્વારા સાંભાષણ સમય દરધમયાન ત ે ઉપલબ્ધ છે. જ્યારે વાક્ય 
3.માાં ત ેઉપલબ્ધ નથી, તે સચૂવાય છે. વાક્ય 4માાં લખવાની ક્રિયા પરૂી થઈ િશે, 
તેવી સાંભાવના અથવા અપેક્ષા છે. આ ‘છે’, ‘િત-’, ‘િશ-’ એ ‘િોવુાં’ ધાતનુા રૂપો 
છે. 
 “િોવુાં” ધાત ુઆપણે ઉપર જો્ુાં િત ુાં કે સ્સ્થધત દશાાવવાનુાં કાયા કરે છે. પરાંત ુ
અન્ય ધાતનુી સાથે જ્યારે એ આખ્યાધતક રચના કરે છે ત્યારે કાળ-અથા 
દશાાવવાનુાં કાયા કરે છે. એટલે એ ધાત ુ કોશગત કાયાને બદલે વ્યાકરચણક કાયા 
કરતો િોવાને કારણે એને ‘સિાયકારી ધાત’ુ કિવેામાાં આવે છે.  
સિાયકારી “િોવુાં” ધાતનુાાં રૂપોોઃ (જે મખુ્યત્વે કાળ-અથા દશાાવવાનુાં કાચા કરે છે.) 

1. છાં, છીએ, છે, છો.   (વતામાનકાળવાચક સિાયકારી) 
2. િોઉં, િોઈએ, િો, િોય.   (શરતવાચક સિાયકારી) 
3. િતો, િતી, િત ુાં, િતા, િતાાં.  (ભતૂકાળવાચક સિાયકારી) 
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4. િોઈશ, િોઈશુાં/િશુાં, િશે, િશો.  (સાંભાવનાવાચક/ભધવષ્યકાળવાચક 
સિાયકારી) 
5. િોત. (ભતૂકાલીન સાંભાવનાવાચક સિાયકારી) 
6. િોવો, િોવી, િોવુાં, િોવા, િોવાાં.  (ધવધ્યથાક સિાયકારી)(સાથે ઘણી વાર 
‘જોઈએ’ સિાયકારી વપરાય છે.) 

આ સિાયકારી ધાતઓુ કૃદાંત રૂપો સાથે જોડાઈને આખ્યાતની રચના કરે છે. તેથી 
આખ્યાતમાાં ધાત ુસાથે આવતા પ્રત્યયોમાાં અવસ્થાવાચી પ્રત્યયો (કૃદાંત પ્રત્યયો) 
જાણવા જરૂરી છે. ખાસ કરીને મખુ્ય ધાતનેુ લાગતા પ્રત્યયો છે, જે ક્રિયા કે 
પ્રક્રિયાની ધવધવધ અવસ્થા દશાાવે છે. આ પ્રત્યયો સાથ ેપદસાંવાદનો ચલિંગવચનનો 
પ્રત્યય આવતો િોય છે. મખુ્ય ધાત ુસાથે આ પ્રત્યયો આવે છે અને ત્યારે “િોવુાં” 
સિાયકારીના રૂપો કાળ-અથા દશાાવવાનુાં કાયા કરે છે.  
અવસ્થાવાચક પ્રત્યયોાઃ 
1. /–ત-/ (અપણૂાાવસ્થા) (ભતૂકાલીન આદત) 
 ઉદાિરણોોઃ- બોલતો િતો, િસતો િતો, દેખાતી િતી, પકડતુાં િશે. 
2. /–ય-/ (પણૂાાવસ્થા) (ભતૂકાળ) 
 ઉદાિરણોોઃ- િસ્યો િતો, કહ્ુાં િોય, જોયો િશે, જોઈ િતી. 
3. /– એલ-/ (પણૂાાવસ્થા) આ ઘણી વાર િોવુાં સિાયકારી ધવના પણ વપરાય છે.  
 ઉદાિરણોોઃ- કાપેલી, તટેૂલાાં, લખલેો, કાપેલી િતી, તટેૂલાાં િોય, લખેલો 
િતો. 
4. /–વાન-/ (અપેચક્ષતાવસ્થા) 
  ઉદાિરણોોઃ- જમવાનો છાં, નીકળવાની છે, બનાવવાનુાં િશે. 
5. /–ઈ/ (સાંબાંધક ભતૂાવસ્થા) આની સાથ ેપદસાંવાદનો પ્રત્યય આવતો નથી.  
 ઉદાિરણોોઃ- મકૂી આવી, કિી આવ્યો. 
 
અથમવાચક પ્રત્યયોાઃ 
6. /–વ-/ ચલિંગવચન (ધવધ્યથા) આની સાથ ે ઘણી વાર “જોઈએ” સિાયકારી 
આવતુાં િોય છે. 
 ઉદાિરણોોઃ- ચાલવુાં, ઉપાડવો, સધુારવી,  
 
7. /–વા/+ ચલિંગવચન (િતે્વથાક) (લાગવુાં/માાંડવુાં સિાયકારી સાથે પણ) 
 ઉદાિરણો- લખવા, બોલવા, દોડવા, લખવા લાગ્યો, બોલવા માાંડી. 
8.  /–યા/   પદસાંવાદનો પ્રત્યય નથી િોતો. (સાતત્યાથાક) (કરવુાં સિાયકારી 
સાથે)  
 ઉદાિરણોોઃ- િસ્યા કરવુાં, બોલ્યા કરવુાં, નાચ્યા કરવુાં 
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 9. /–યે/ પદસાંવાદનો પ્રત્યય નથી િોતો. (સાતત્યાથાક) (જવુાં સિાયકારી 
સાથે) (સાતત્ય) 
 ઉદાિરણોોઃ- લખ્યે જવુાં, ઊંઘ્યે જવુાં / રાખવુાં 

ધમશ્ર આખ્યાધતક રચનામાાં મખુ્ય ધાત ુઅને સિાયકારી ધાત ુબને્ન આવતા 
િોય છે અને ત્યારે ઊપરના અવસ્થાવાચી કે અથાવાચી પ્રત્યયો મખુ્ય ધાત ુસાથે 
આવે છે અન ેકાળ-અથા દશાાવનારા ‘િોવુાં’ ધાતનુા રૂપો અને/અથવા ધવધશષ્ટ અથા 
દશાાવનારા સિાયકારી ધાતનુા રૂપો એની સાથે આવતાાં િોય છે. જેમકે,  
  મખુ્ય ધાત ુ સિાયકારી ધાત ુ
  આપ ે  છે. 
  આપતો  િતો. 
  ઊંઘતા  િશે. 
  રમવાનો છાં. 
  રડયા  કરે છે. 
 નીચે મખુ્ય અને સિાયકારી ધાતથુી બનતી શક્ય ધમશ્ર આખ્યાધતક 
રચનાઓ આપી છે. એમાાં મખુ્ય ધાતનેુ કયો પ્રત્યય લાગ ે છે, કયો પ્રત્યય 
પદસાંવાદનો લાગે છે અન ે સિાયકારી કયા પ્રકારનો છે અને એની સાથે કયા 
પ્રત્યયો આવ ેછે એ દશાાવલે છે. એમનાાં ઉદાિરણો પણ આપયાાં છે. 

ધમશ્ર આખ્યાધતક િચનાઓાઃ                
1. ધાત-ુધનદેશાથા-પરુુષવચન + વતામાન.-સિાયકારી - પરુુષવચન 

આવુાં છાં, આવીએ છીએ, આવે છે, આવો છો. 
2. ધાત-ુઅપણૂાાવસ્થા-ચલિંગવચન + ભતૂ.-સિાયકારી - ચલિંગવચન 

આવતો િતો, આવતી િતી, આવતુાં િત ુાં, આવતા િતા, આવતાાં િતાાં. 
3. ધાત-ુઅપણૂાાવસ્થા-ચલિંગવચન + ભધવષ્ય.-સિાયકારી – પરુુષવચન 

આવતો િોઈશ, આવતી િોઈશ, આવતા િોઈશુાં, આવતો િશે, આવતી િશે, 
આવતા િશો 

4. ધાત-ુપણૂાાવસ્થા – ચલિંગવચન + વતામાન.સિાયકારી – પરુુષવચન 
આવ્યો છાં, આવી છાં, આવ્યા છીએ, આવ્યો છો, આવ્યો છે, આવી છે, 
આવ્્ુાં છે, આવ્યા છે. 

5. ધાત-ુપણૂાાવસ્થા – ચલિંગવચન + ભતૂ.સિાયકારી – ચલિંગવચન 
આવ્યો િતો, આવી િતી, આવ્્ુાં િત ુાં, આવ્યા િતા, આવ્યાાં િતાાં. 

6. ધાત-ુપણૂાાવસ્થા – ચલિંગવચન + ભધવષ્ય.સિાયકારી – પરુુષવચન 
આવ્યો િોઈશ, આવ્યા િોઈશુાં, આવી િોઈશ, આવ્યો િશે, આવી િશે, 
આવ્યા િશો. 

7. ધાત-ુપણૂાાવસ્થા –ચલિંગવચન + સાંભાવના.સિાયકારી – પરુુષવચન 
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આવ્યો િોઉં, આવ્યા િોઈએ, આવ્યો િોય, આવી િોય, આવ્્ુાં િોય, આવ્યા 
િોય, આવ્યાાં િોય. 

8. ધાત-ુઅપણૂાાવસ્થા – ચલિંગવચન + સાંભાવના.સિાયકારી – પરુુષવચન 
આવતો િોઉં, આવતી િોઉં, આવતા િોઈએ, આવતો િોય, આવતી િોય, 
આવતુાં િોય, આવતા િોય, આવતાાં િોય. 

9. ધાત-ુઅપેચક્ષત અવસ્થા – ચલિંગવચન + વતામાન.સિાયકારી – પરુુષવચન 
આવવાનો છાં, આવવાની છાં, આવવાના છીએ, આવવાનો છે, આવવાના 
છો, આવવાની છે, આવવાનુાં છે, આવવાના છે, આવવાનાાં છે. 

10. ધાત-ુઅપેચક્ષત અવસ્થા – ચલિંગવચન + ભતૂ.સિાયકારી – ચલિંગવચન 
આવવાનો િતો, આવવાની િતી, આવવનુાં િત ુાં, આવવાના િતા, 
આવવાનાાં િતાાં.  

11. ધાત-ુઅપેચક્ષત અવસ્થા – ચલિંગવચન + ભધવષ્ય,સિાયકારી – પરુુષવચન 
આવવાનો િોઈશ, આવવાની િોઈશ, આવવાના િોઈશુાં, આવવાનો િશે, 
આવવાની િશે, આવવાનુાં િશે, આવવાના િશો. 

12. ધાત-ુઅપેચક્ષત અવસ્થા – ચલિંગવચન +   સાંભાવના.સિાયકારી – પરુુષવચન 
આવવાનો િોઉં, આવવાની િોઉં, આવવાના િોઈએ, આવવાના િો, 
આવવાનો િોય, આવવાની િોય, આવવાનુાં િોય, આવવાના િોય, 
આવવાનાાં િોય. 

13. ધાત-ુઅપેચક્ષત અવસ્થા –ચલિંગવચન + ભતૂકાલીન.સાંભાવના. 
આવવાનો િોત, આવવાની િોત, આવવાનુાં િોત, આવવાના િોત, 
આવવાનાાં િોત. 

14. ધાત-ુઅપણૂાાવસ્થા – ચલિંગવચન + ભતૂકાલીન.સાંભાવના. 
આવતો િોત, આવતી િોત, આવતુાં િોત, આવતા િોત, આવતાાં િોત. 

15. ધાત-ુઅપણૂાાવસ્થા – ચલિંગવચન + સાંભાવના પરુુષવચન  
આવતો િોઉં, આવતી િોઉં, આવતો િોય, આવતી િોય, આવતુાં િોય, 
આવતા િોય, આવતાાં િોય. 

16. ધાત-ુપણૂાાવસ્થા – ચલિંગવચન + સાંભાવના. – પરુુષવચન 
આવ્યો િોઉં, આવી િોઉં, આવ્યો િોય, આવી િોય, આવ્્ુાં િોય, આવ્યા 
િોય, આવ્યાાં િોય, આવ્યા િો. 

17. ધાત-ુઅપણૂાાવસ્થા-ચલિંગવચન + નકારવાચક સિાયકારી. 
આવતો નથી, આવતી નથી, આવતુાં નથી, આવતા નથી, આવતાાં નથી.  

18. ધાત-ુપણૂાાવસ્થા-ચલિંગવચન + ભતૂકાલીન સાંભાવના 
આવ્યો િોત, આવી િોત, આવ્્ુાં િોત, આવ્યા િોત, આવ્યાાં િોત. 

19. ધાત-ુધવધ્યથાક-ચલિંગવચન (નપુાં.એક.) + વતામાન.-પરુુષવચન (ત.ૃપરુુષ 
એકવચન) 
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આવવુાં છે. 
20. ધાત-ુધવધ્યથાક-નપુાં.એકવચન + સાંભાવના-ત.ૃપરુુષ એકવચન. 

આવવુાં િોય. 
21. ધાત-ુધવધ્યથાક-નપુાં.એક. + ભતૂકાલ-નપુાં.એકવચન 

આવવુાં િત ુાં. 
22. ધાત-ુધવધ્યથાક-નપુાં.એક. + ભતૂ.સાંભાવના 

આવવુાં િોત. 
23. ધાત-ુધવધ્યથાક-નપુાં.એક. + ધવધ્યથાક-સિાયકારી-ત.ૃપ.ુએક. 

આવવુાં જોઈએ. 
24. ધાત-ુઅપણૂાાવસ્થા-ચલિંગવચન + સાંભાવના-ચલિંગવચન +  ધવધ્યથાક-
સિાયકારી-ત.ૃપ.ુએક. 

આવતો િોવો જોઈએ. 
25. ધાત-ુપણૂાાવસ્થા-ચલિંગવચન + સાંભાવના-ચલિંગવચન + ધવધ્યથાક-સિાયકારી-
ત.ૃપ.ુએક. 

આવ્યો િોવો જોઈએ. 
26. ધાત-ુસાંબાંધક + અવસ્થાવાચી સિાયકારી –ભતૂ-ચલિંગવચન + 
વતામાન/ભતૂ/ભધવષ્ય-પ.ુવ. 

આવી ગયો, આવી ગઈ, આવી ગ્ુાં, આવી ગયા, આવી ગયાાં, આવી 
ગયો છે, આવી ગઈ છે, આવી ગ્ુાં છે, આવી ગયા છે, આવી ગયાાં છે, 
આવી ગયો િશે, આવી ગઈ િશે, આવી ગ્ુાં િશે, આવી ગયા િશે, આવી 
ગયાાં િશે. 

27. ધાત-ુસાંબાંધક + ધવધશષ્ટાથાક સિાય.-વતામાન-પરુુષવચન + 
વતામાન/ભતૂ/ભધવષ્ય-પ.ુવ. 
 આવી જઉં છાં, આવી જઈએ છીએ, આવી જાય છે, આવી જાઓ છો. 
28. ધાત-ુપણૂાાવસ્થાવાચી-આ + કરવુાં (સિાયકારી)-કાળવાચક-પ.ુવ. 
 આવ્યા કરે છે, આવ્યા કરશે, આવ્યા કરતો, આવ્યા કરતો િતો. 
29. ધાત-ુપણૂાાવસ્થાવાચી-એ + જવુાં (સિાયકારી) – કાળ-અથાવાચક-પ.ુવ. 
 આવ્યે જાય છે, આવ્યે જતા િતો. 
30. ધાત-ુઅપણૂાાવસ્થાવાચી-ચલિંગવચન + ધવધશષ્ટાથાક સિાયકારી-કાળ-
અથાવાચક-પ.ુવ. 
 જીવતુાં રાખ્્ુાં, પડતો મકૂ, વિતે ુાં થ્ુાં. 
ઉપરોક્ત રચનાઓમાાં (મખુ્ય ધાત ુ+ પ્રત્યય) + (સિાયકારી + પ્રત્યય)ની રચના 
છે. તેથી અિીં ધમશ્ર આખ્યાધતક રચના છે. 
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3.6 સાંય ક્ત િચનાાઃ 

 ‘સા્ં કુ્ત’ એટલે સમાન રીતે જાડોયેલા િોવુાં તે. જ્યારે કોઈ એક વાક્યમાાં 
બે પક્રરસ્સ્થધત એક સાથે આવે ત્યારે તેને સા્ં કુ્ત રચના કિવેાય છે. પક્રરસ્સ્થધતનો 
ધનદેશ કરનાર ઘટક આખ્યાત છે. અથાાત ્એક જ રચનામાાં બે પક્રરસ્સ્થધતને વ્યક્ત 
કરનાર બે આખ્યાત િોય. નીચેનુાં વાક્ય જુઓોઃ 

ટપાલી ટપાલ આપી આવ્યો. 
અિીં બે વાક્યો જોઈ શકો છો? (1) ટપાલીએ ટપાલ આપી. (2) ટપાલી આવ્યો. 
આ બન્ને વાક્યમાાંથી પક્રરસ્સ્થધતનો ધનદેશ કરનાર આખ્યાત સા્ં કુ્ત રીતે મકુાયા 
િોવાથી આ રચનાને સા્ં કુ્ત રચના કિ ેછે. આ રચનામાાં પ્રથમ ધાત ુકૃદન્ત રૂપે 
અને બીજુ ાં ધાત ુઆખ્યાત રૂપે આવે છે. જેમકે,  

ધશક્ષકે ધનબાંધ વાાંચવા આપયો. 
 ધવદ્યાથીઓ ફૂલિાર લઈ આવ્યા. 
 ઘરે આઈસિીમ લેતો જજે. 
 મામા અમારે માટે કેટલોક સામાન ખરીદવા ગયા. 
 તેઓ સતૂરની કેટલીક આંટી બનાવીને રાખતા િતા. 

ઉપરનાાં વાક્યોમાાં સા્ં કુ્ત રચના જોઈ શકો છોોઃ 
‘વાાંચવા + આપયો’  

(વાાંચવા – િતે્વથા કૃદન્ત , આપ+્ય+ઓ – ધાત ુ + પણૂાાવસ્થા + પ.ુ 
.એ.વ.) 

‘લઈ આવ્યા’  
(લઈ – સાંબાંધક કૃદન્ત, આવ+્્+્આ – ધાત ુ+ પણૂાાવસ્થા + પ.ુ બ.વ) 

‘લેતો જજે’  
(લેતો – વતામાનકૃદન્ત + પ.ુએ.વ. – જજે – ધાત ુ+ આજ્ઞાથા, એકવચન) 

ખરીદવા ગયા  
(ખરીદવા – િતે્વથા કૃદન્ત, - જવુાં (ગ) + ્ ્+ આ - ધાત ુ+ પણૂાાવસ્થા 
+ પ.ુ બ.વ- માનાથે) 

બનાવીને રાખતા િતા.  
(બનાવીને – સાંબાંધક કૃદન્ત, રાખ ્ + ત + આ – ધાત,ુ અપણૂાાવસ્થા 
પ.ુબ.વ., િ + -ત ્+આ – અપણૂાાવસ્થા + પ.ુબ.વ.) 

આ વાક્યોમાાં તમે જોઈ શકો છો કે વાાંચવા આપયો કે ખરીદવા ગયા – જેવી 
રચનામાાં બે ધાત ુપ્રયોજાયા છે. અને બને્ન ધાત ુપક્રરસ્સ્થધતનો ધનદેશ કરે છે. બને્ન 
પક્રરસ્સ્થધતને અલગ સાદા વાક્યમાાં રજૂ કરી શકાય તેમ છે. તેથી આ રચનાઓને 
સા્ં કુ્ત આખ્યાધતક રચના કિ ેછે. 
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3.7 સમસ્ત આખ્યાધતક િચનાાઃ 

નીચેનાાં વાક્યો વાાંચોોઃ 
અ) મારાથી બોલી પડા્ુાં. 
બ)  કાગળ લખી નાખ. 

આ વાક્યોમાાં આખ્યાતન ે ધ્યાનથી વાાંચોોઃ વાક્ય અ.માાં બોલવુાં અને પડવુાં બને્ન 
કોશગત અથા ધરાવતા, મખુ્ય ધાત ુ તરીકે પ્રયોજી શકાતા ધાત ુ છે. પણ અિીં 
‘બોલવ’ુ ધાત ુ કોશગત અથા ધરાવનાર મખુ્ય ધાત ુ છે. તો ‘પડવુાં’ પણ પ્રક્રિયા 
દશાાવતો કોશગત અથા ધરાવે છે.  

પરાંત ુઅિીં ‘પડવુાં’ પોતાના કોશગત અથામાાં નથી પ્રયોજાયો. અિીં ‘પડવુાં’ 
દ્વારા અધનયાંણ અને અચાનકતાનો ભાવ સચૂવાયો છે. તો બીજા વાક્યમાાં ‘લખવુાં’ 
મખુ્ય ધાત ુ છે અને તેનો કોશગત અથા જ ધરાવે છે. પરાંત ુ ‘નાખવુાં’ ધાત ુઅિીં 
પોતાનો કોશગત અથા છોડીને અણગમો અને પણૂાતાનો ભાવ સચૂવે છે. તેથી ત ે
સિાયકારી તરીકે પ્રયોજાયો છે, તમે કિવેાય. આવા કેટલાક સિાયકારી 
અવસ્થા/ભાવ સચૂવવાની કામગીરી પણ કરે છે. જેઓ પોતાનુાં કોશગત કાયા 
(ક્રિયા,પ્રક્રિયા, સ્સ્થધત દશાાવવાનુાં) ત્યજીને કાળ, અથા અને ધવશેષ અવસ્થાઓ 
દશાાવવાનુાં વ્યાકરચણક કાયા કરે છે.  

આ એવા ધાતઓુ છે જે એમનાાં ક્રિયા-પ્રક્રિયાના અથા દશાાવવા ઉપરાાંત 
મખુ્ય ધાતઓુ સાથે ધવધશષ્ટ પ્રકારના વ્યાકરચણક અથો દશાાવવાનુાં કાયા પણ કરે 
છે. આ ધાતઓુ છેોઃ જવુાં, મારવુાં,પડવુાં, કાઢવુાં, નાખવુાં, જોવુાં, આપવુાં, લેવુાં, કરવુાં, 
રાખવુાં, લાગવુાં, બેસવુાં આવવુાં, વગેરે. આવા ધાતનેુ અવસ્થા – ભાવસચૂક 
સિાયકારી કિી શકાય. એમના ઉપયોગ વખતે આખ્યાધતક રચનામાાં એક 
વધારાનુાં સિાયકારી ઉમેરાય છે. અને આખ્યાધતક રચના નીચે મજુબની થાય છે. 
  મખુ્ય ધાત ુ+ ધવધશષ્ટાથા સિાયકારી + કાળવાચક સિાયકારી 
    ફાટી  ગ્ુાં   છે 
નીચે કેટલાાંક વાક્યો જોતાાં અવસ્થા-ભાવસચૂક સિાયકારીનો વધ ુખ્યાલ આવશે. 

➢ ધવદ્યાથી સફાઈ આપવા જતો િતો.  
o (સફાઈ આપવી + જતો + િતો. ‘જવુાં’ →શરૂઆત કરવી) 

➢ દાદાજીએ બિાર જોયા ક્ુું.  
o (જોયા + ક્ુું. ‘ક્ુું’ → સાતત્ય) 

➢ બાપજુી કથા કિી રહ્ા િતા.  
o ( કિી + રહ્ા + િતા - ‘રિવેુ ાં’ → સાતત્ય) 

➢ જતીને ધસગરેટની ટેવ છોડી દીધી.  
o (છોડી + દીધી - ‘દેવુાં’ → પણૂાાવસ્થા) 
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➢ અમે આ વાત સાાંભળી ચકૂ્યા િતા. ( સાાંભળી + ચકૂ્યા + િતા. - ‘ચકૂવુાં’ 
→ પણૂાાવસ્થા) 

 
નીચેનાાં વાક્યોમાાં એમના અનેક પ્રકારનાાં કાયો સ્પષ્ટ થશેોઃ 
 1)  ખમીસ ફાટી ગ્ુાં છે.        (પણૂાતા વાચક) 
 2) એણે સ્કૂટર વેચી મા્ુું.      (અનચુચતતા વાચક) 
 3) છોકરો તળાવમાાં કૂદી પડયો. (આવેશવાચક) 
 4)  અમે ધનબાંધ લખી કાઢયો. (પણૂાતા પણ અણઘડતા) 
 5) તમે આ પેન્ટ પિરેી જુઓ. (અજમાયશ) 
 6) મામા તને ચચત્ર દોરી આપશે. (બીજાને માટે ક્રિયા) 
 7) એમને નાંબર લખી લો.  (કતાાને માટે ક્રિયા) 
 8) ક્યારનો શુાં િસ્યા કરે છે?  (સાતત્ય) 
 9) છોકરાઓ તરત રમવા લાગ્યા. (શરુઆત) 
 10) હુાં એને ન કિવેાનુાં કિી બેઠી. (અનચુચતતા) 
 
આમ, જે આખ્યાધતક રચનામાાં એકથી વધ ુધાતનુો પ્રયોગ િોય, પરાંત ુતેમાાંથી એક 
જ ધાત ુ પક્રરસ્સ્થધતનો ધનદેશ કરતો િોય અને અન્ય ધાત ુ ‘અવસ્થા’નો વધ ુ
ચોકસાઈપણૂા ધનદેશ કરે, ક્રિયાનો આરાંભ, ક્રિયાનુાં સાતત્ય વગેરે જેવા અથા 
સચૂવાય છે. આવી આખ્યાધતક રચનાને સમસ્ત આખ્યાધતક રચના કિ ેછે. 

3.8 સાિાાંશ 

 તમે જાણો છો કે પક્રરસ્સ્થધત સાથે કાળ, અથા, અવસ્થા, વક્તાની ધવવક્ષા, 
વલણ વગેરે જેવી અનેક બાબતો સાંકળાતી િોય છે. ભાષક આ સાંદભે પ્રત્યયો, 
સિાયકારી, અન્ય ધાતઓુ વગેરે જેવા ઘટકોનો ઉપયોગ કરે છે. પક્રરણામે ધવધવધ 
પ્રકારની આખ્યાધતક રચનાઓ સજાાય છે. 

આ એકમમાાં તમે આખ્યાતની ધવધવધ રચનાઓનો પક્રરચય મેળવ્યો. આ 
આખ્યાધતક રચનાઓમાાં 1.સાદી આખ્યાધતક રચના 2. સાધધત આખ્ચાધતક રચના 
3. ધમશ્ર આખ્યાત 4. સા્ં કુ્ત આખ્યાધતક રચના અન ે5. સમસ્ત આખ્યાધતક ધવશ ે
પક્રરચય મેળવ્યો. 
સાદી િચનાાઃ ‘ધાત ુ+ પ્રત્યય’ ધરાવતી રચના ત ેસાદી રચના. એમાાં પ્રત્યય કે 
પ્રત્યયો કાળ-અથાને દશાાવવાનુાં કાયા કરે છે અને પદસાંવાદ પણ દશાાવે છે. 
સાધધત આખ્યાત એટલ ેજે મળૂ ધાત ુનથી, મભૂભતૂ રીતે ત ેસાંજ્ઞા કે ધવશેષણ િોય 
અને પરૂક તરીકે પ્રયોજાય, તેની સાથ ે સિાયકારી જોડાય અને આખી રચના 
આખ્યાત તરીકે કાયા કરે. અથવા કોઈ એક સાંજ્ઞા કે ધવશેષણ કે મળૂ ધાતનેુ પ્રત્યય 
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(અંગસાધન, કમાચણ, પે્રરક વગેરેના પ્રત્યય) લાગવાથી નવો ધાત ુસધાય. પરૂક 
સાથે જોડાતા આ ધાતઓુ એવા છે જે પોતે પક્રરસ્સ્થધતનુાં અવગમન સાધી શકતા 
નથી. તેઓ કદી એકલા વપરાતા નથી. એમને પરૂક (ધવશેષણ કે સાંજ્ઞા) ની જરૂર 
પડે છે. સિાયકારી ધાત ુછેોઃ મદદ કરી. કરવુાં, થવુાં, અને િોવુાં. જે અનિુમે ક્રિયા, 
પ્રક્રિયા અને સ્સ્થધત દશાાવે છે. 
ધમશ્ર આખ્યાતમાાં આખ્યાત + સિાયકારીની રચના િોય છે. “િોવુાં” ધાત ુ સ્સ્થધત 
દશાાવવાનુાં કાયા કરે છે. પરાંત ુઅન્ય ધાતનુી સાથે જ્યારે એ આખ્યાધતક રચના કરે 
છે ત્યારે કાળ-અથા દશાાવવાનુાં કાયા કરે છે. એટલ ેએ ધાત ુકોશગત કાયાને બદલ ે
વ્યાકરચણક કાયા કરતો િોવાને કારણે એન ે‘સિાયકારી ધાત’ુ કિવેામાાં આવે છે. આ 
સિાયકારી ધાતઓુ કૃદાંત રૂપો સાથે જોડાઈને આખ્યાતની રચના કરે છે. 
સાંય ક્ત આખ્યાત એટલ ે એક જ રચનામાાં બ ે પક્રરસ્સ્થધતને વ્યક્ત કરનાર બ ે
આખ્યાત િોય. અને બને્ન ધાત ુ પક્રરસ્સ્થધતનો ધનદેશ કરે છે. બને્ન પક્રરસ્સ્થધતને 
અલગ સાદા વાક્યમાાં રજૂ કરી શકાય તેમ છે.  
જે આખ્યાધતક રચનામાાં એકથી વધ ુધાતનુો પ્રયોગ િોય, પરાંત ુ તેમાાંથી એક જ 
ધાત ુ પક્રરસ્સ્થધતનો ધનદેશ કરતો િોય અને અન્ય ધાત ુ ‘અવસ્થા’નો વધ ુ
ચોકસાઈપણૂા ધનદેશ કરે, ક્રિયાનો આરાંભ, ક્રિયાનુાં સાતત્ય વગેરે જેવા અથા 
સચૂવાય છે. આવી આખ્યાધતક રચનાને સમસ્ત આખ્યાધતક રચના કિ ે
છે.ચનાઓને સા્ં કુ્ત આખ્યાધતક રચના કિ ેછે. 

3.9 તમાિી પ્રગધત ચકાસોાઃ 

પ્રશ્નોઃ 
1. સાદી આખ્યાધતક રચનાનો સોદાિરણ ખ્યાલ આપો. 
2. સાધધત આખ્યાધતક રચના સોદાિરણ સમજાવો. 
3. ધમશ્ર આખ્યાધતક રચના સોદાિરણ વણાવો. 
4. સા્ં કુ્ત આખ્યાધતક રચના એટલે શુાં ? ઉદાિરણ સક્રિત વણાવો. 

ટૂાંકનોંધ લખોોઃ 
1. સમસ્ત આખ્યાધતક રચના 

 
  



42 

સાંદભાગ્રાંથોઃ 

ગજુરાતી ધવભસ્ક્ત ધવચાર, ડો. અરધવિંદ ભાાંડારી, ગજુરાત ્ધુનવધસિટી, 1987 
ગજુરાતી વાક્યરચનાોઃ ડો. અરધવિંદ ભાાંડારી, ્ધુનવધસિટી ગ્રાંથધનમાાણ બોડા, 1990 
ગજુરાતી વ્યાવિાક્રરક વ્યાકરણ, ડો. અરધવિંદ ભાાંડારી, અરુણોદય પ્રકાશન, 2010 
ગજુરાતીમાાં સિાયકારી ધાતઓુ – ડો ધપિંકી પાંડયા, 2008 
 
 



MGT-02 

ગજુરાતી ભાષા : પરરચય અને અભ્યાસ 

પ્રશ્નપત્રનુું માળખુું 
             કુલ ગણુ : 70 

પ્રશ્નક્રમ અભ્યાસસામગ્રી બ્લોક પ્રશ્નનો પ્રકાર ગણુભાર 

1 બ્લોક 1, 2, 3માાંથી પછૂવા. 
 

વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

2 બ્લોક 4, 5, 6માાંથી પછૂવા. વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

3 બ્લોક 7, 8, 9માાંથી પછૂવા. વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

4 બ્લોક 1થી 5માાંથી પછૂવા. ટૂાંકનોંધ લખો. 
(ચારમાાંથી બે) 

14 

5 બ્લોક 6થી 9માાંથી પછૂવા. ટૂાંકનોંધ લખો. 
(ચારમાાંથી બે) 

14 

 

 

 

 

 





zkì. çkkçkkMkknuçk yktçkuzfh 

ykuÃkLk ÞwrLkðŠMkxe 

S B U 3 såf
R K H h s…f
8 9 0 - 6 
T Y N W G
5 O A E D
I Z , J
X Q ;
C /

MGT – 02

DF:8Z VF[O VF8®;” < U]HZFTL
U]HZFTL EFQF 

5lZRI VG[ VeIF;

U]HZFTL EFQFjIJ:YF o JFSIZRGF 9



  1 
 

 
 

સ્વાધ્યાયન ું અજવાળું  
 ભારતના સવંિધાનના સર્જક, ભારતરત્ન ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરની પાિન સ્મવૃતમા ં ગરિા ગજુરાતમા,ં 
ગજુરાત સરકારશ્રીએ ઈ.સ. ૧૯૯૪મા ં યવુનિવસિટી ગ્રાન્ટ કવમશન અને ડડસ્ટન્સ એજ્યકેુશન કાઉન્ન્સલની માન્યતા 
મેળિી અમદાિાદમા ં ગજુરાતના એક માત્ર મકુ્ત વિશ્વવિદ્યાલય ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ય નનવનસિટીની 
સ્થાપના કરી છે. 
 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરની ૧૨૫મી જન્મજયતંીના અિસરે જ ગજુરાત સરકાર દ્વારા યવુનિવસિટી માટે 
અદ્યતન સગિડ સાથે, શાતં જગ્યા મેળિી જ્યોવતમમય પડરસરનુ ં વનમામણ કરી આપયુ.ં BAOUના સત્તામડંળે પણ 
યવુનિવસિટીના આગિા ભવિષ્ય માટે ખબૂ સહયોગ આપયો, આપતા રહ ેછે. 
 વશક્ષણ એટલે માનિમા ંથત ુ ંમડૂી રોકાણ, વશક્ષણ લોકસમાજની ગણુિત્તા સધુારણામા ંઅવધક ફાળો આપી શકે 
છે. અહીં મને સ્િામી વિિેકાનદંનુ ં વશક્ષણવિષયક દશમન યાદ આિે છેેઃ ‘જેનાથી ચારરત્ર્યન ું ઘડતર થાય, જેનાથી 
માનનસક ક્ષમતાન ું નનમાાણ થાય, જેનાથી બૌદ્ધિક નવકાસ સાધી શકાય અને જેના થકી વ્યક્તત પગભર બની શકે તેને 
નશક્ષણ કહવેાય.’  
 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી વશક્ષણમા ંઆિા ઉમદા વિચારને િરેલી છે. તેથી વિદ્યાથીઓને 
ગણુિત્તાયકુ્ત, વ્યિસાયલક્ષી, જીિનલક્ષી વશક્ષણની સગિડ ઘરે બેઠા ંમળી રહ ે તેિા પ્રયત્નો મક્કમ બની કરે છે. 
બહોળા સમાજના લોકોને ઉચ્ચવશક્ષણ પ્રાપત થાય, છેિાડાના માણસોને ઉત્તમ કેળિણી એમના ં રોજજિંદા ં કામો કરતા ં
પ્રાપત થતી રહ.ે વ્યિસાવયક લોકોને આગળના ભણતરની ઉત્તમ તક સાપંડે અને જીિનમા ં પોતાની ક્ષમતાઓ, 
કૌશલ્યોને પ્રગટ કરી સારી કારડકદી ઘડે, સ્િાિલબંી બની ઉત્તમ જીિન જીિતા ંસમાજ અને રાષ્રવનમામણમા ંપોતાનો 
પ્રદાન આપે એ માટે પ્રયાસરત છે. 
 ‘સ્વાધ્યાયઃ પરમું તપઃ’ ધ્યાનમતં્રને કેન્રમા ં રાખીને આ ઓપન યવુનિવસિટી અહીં પ્રિેશ મેળિતા છાત્રોને 
સ્િઅધ્યયન માટે સરળતાથી સમજાય એિા ગણુિત્તાલક્ષી અભ્યાસક્રમ ઉપલબ્ધ કરાિી આપે છે. દરેક વિદ્યાથીને 
પ્રત્યેક વિષયની પાયાની સમજણ મળે તેની કાળજી રાખિામા ં આિે છે. વિદ્યાથીઓને રસ પડે અને તેમની રુચચ 
કેળિાય તેિા ંપાઠયપસુ્તકો વનષ્ણાત અધ્યાપકો દ્વારા તૈયાર કરિામા ંઆિે છે. દૂરિતી વશક્ષણ પ્રાપત કરિાની ખેિના 
રાખતા કોઈપણ ઉંમરના છાત્રોને માટે અભ્યાસસામગ્રી તૈયાર કરિા માટે વશક્ષણવિદ્ સાથે પરામશમ કરિામા ંઆિે છે. 
એ પછી જ માળખુ ં રચી અભ્યાસ સામગ્રીને પસુ્તક સ્િરૂપે છાત્રોના કરકમળોમા ં અપાય છે. જેનો ઉપયોગ કરીને 
વિદ્યાથીઓ સતંોષપ્રદ અનભુિ કરી શકે છે.  
 યવુનિવસિટીના તજ્ જ્ઞ અધ્યાપકો ખબૂ જ કાળજીથી આ અભ્યાસક્રમોનુ ંલેખન કરે છે. વિષય વનષ્ણાત પ્રોફેસસમ 
દ્વારા તેનુ ં પરામશમન થયા પછી જ પડરણામલક્ષી અભ્યાસ સામગ્રી યવુનિવસિટીના વિદ્યાથીઓને પહોંચે છે. ડૉ. 
બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી જ્ઞાનનુ ં કેન્રચબિંદુ બની રહી છે. વિદ્યાથીઓને ‘સ્િાધ્યાય ટેચલવિઝન’, 
‘સ્િાધ્યાય રેડડયો’ જેિા ંદૂરિતી ઉપાદાનો થકી પણ એમના ંઘરમા ંવશક્ષણ પહોંચાડિાનો પરુુષાથમ થઈ રહ્યો છે. ઉમદા 
હતે,ુ શે્રષ્ઠ ધ્યેયને આંબિા પડરશ્રમ રત યવુનિવસિટીના જ્ઞાનની પરબસમા અધ્યાપકો તેમજ કમમઠ કમમચારીગણને 
અચભનદંન અને અમારી યવુનિવસિટીના વિદ્યાથીઓ સફળ થિા ખબૂ મહનેત કરી, જીિન સફળ કરિાની સાથે જીિન 
સાથમક કરે એિી પરમેશ્વરને પ્રાથમના કરંુ છ.ં 
અસ્ત.ુ 

ક લપનતશ્રી ડૉ. અમીબહને ઉપાધ્યાય 
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટી, ‘જ્યોવતમમય પડરસર’, 

સરખેજ-ગાધંીનગર હાઈિે, છારોડી, અમદાિાદ 
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સવાાંનધકાર સ રચક્ષત 

 આ પાઠયપસુ્તક ડૉ. બાબાસાહબે આંબડેકર ઓપન યવુનિવસિટીના ઉપક્રમ ે વિદ્યાથીલક્ષી સ્િઅધ્યયન હતેથુી; દૂરિતી 
વશક્ષણના ઉદે્દશન ેકેન્રમા ંરાખી તૈયાર કરિામા ંઆિલે છે. જેના સિામવધકાર સરુચક્ષત છે. આ અભ્યાસ-સામગ્રીનો કોઈપણ સ્િરૂપમા ં
ઉપયોગ કરતા ંપહલેા ંડૉ. બાબાસાહબે આંબડેકર ઓપન યવુનિવસિટીની લચેખત પરિાનગી લેિાની રહેશ.ે 
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પરરચય અને અભ્યાસ 
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પાઠયક્રમ પરરચય 

 એમ.એ. પાટમ-Iના અભ્યાસક્રમમા ં‘ગજુરાતી ભાષાપડરચય અને અભ્યાસ’નો આ પાઠયક્રમ ગજુરાતી 

ભાષા વિષયક વશક્ષણ મેળિિાનો ઉપક્રમ છે. આપણ ે જે ભાષા-સાડહત્યનો અભ્યાસ કરીએ છીએ તેમા ં

ભાષા-ઉદ્ભિ-વિકાસ-ભાષાકીય પડરિતમન આડદની સમગ્રલક્ષી જાણકારી અનસુ્નાતક કક્ષાએ અપેચક્ષત છે. આ 

પાઠયક્રમમા ંનીચેના મદુ્દાઓનો અભ્યાસ કરીશુ ં:  

 ભાષા અને ગજુરાતી ભાષા 

 ગજુરાતી ભાષાનો ઇવતહાસ 

 ગજુરાતી ભાષાના અભ્યાસનો ઇવતહાસ 

 ગજુરાતી કોશરચના 

 ગજુરાતી ભાષાવ્યિસ્થા 

 આપણ ેજાણીએ છીએ કે ભાષાનુ ંમાનિજીિનમા ંખબૂ મહત્ત્િનુ ંસ્થાન છે. આપણી સમગ્ર પ્રત્યાયન 

વ્યિસ્થા વિવિધ સકેંતોથી લઈ ચલવપબદ્ધ થયેલી છે. ભાષા દ્વારા માત્ર િાતચીત થતી નથી. સમગ્ર 

માનિસભ્યતાના વિકાસમા,ં હજારો િષમના જ્ઞાનસપંાદનમા ં ભાષાની અનન્ય ભવૂમકાનો શાસ્ત્રીય અભ્યાસ 

કરિાનો આ ઉપક્રમ છે. ગજુરાતી ભાષાના ઉદ્ભિ-વિકાસનો આગિો ઇવતહાસ છે. વનત્ય પડરિતમનશીલ 

સસંારમા ંભાષાના વિકાસનુ,ં પડરિતમનનુ ંઅનોખુ ંક્ષેત્ર છે. આ પાઠયક્રમ આપણી ભાષાપ્રીવતને અભ્યાસપિૂમક 

વિસ્તારિામા ં સહાયક થશે. ભાષાવિજ્ઞાન-કોશવિજ્ઞાનની જાણકારી ભાષાવશક્ષણમા ં ખબૂ જરૂરી છે. 

શબ્દભડંોળની સમદૃ્ધદ્ધ એ ભાષાસમદૃ્ધદ્ધનો પડરચય આપે છે. આ અભ્યાસક્રમમા ંગજુરાતી કોશરચના વિશે પણ 

આપણે આિશ્યક જાણકારી મેળિીશુ.ં ભાષાવિજ્ઞાન વિષય-ક્ષેત્રના ંતજ્જ્ઞો દ્વારા આ અભ્યાસસામગ્રીનુ ંલેખન 

થયુ ં છે. આપની ભાષાચેતનાને પોષક એિા આ શૈક્ષચણક ઉપક્રમને રજૂ કરતા ંઆનદં અનભુિીએ છીએ. 

શભુેચ્છાઓ. 
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એકમઃ 1  વાક્યન ું સ્વરૂપ 
રૂપરેખ ાઃ 
1.0 ઉદે્દશ 
1.1 પ્રસ્ત વન  
1.2 વ ક્યન ું સ્વરૂપ 
1.3 વ ક્યન ું લક્ષણો 
1.4 વ ક્યમ ું પરરસ્સ્િતતન ું તનરૂપણ 

1.4.1 રિય  
1.4.2 પ્રરિય  
1.4.3 અવસ્િ  

1.5 સ ર ુંશ 
1.6 સ્વ ધ્ય ય 
1.0. ઉદે્દશઃ  
આ પ્રકરણમ ું તમ-ે 

- ‘વ ક્ય’ તવશે સમજણ મેળવશો. 
- વ ક્યન  લક્ષણો તવશે મ રિતી મેળવશો. 
- ‘વ ક્ય’મ ું તનરૂપ તી ‘પરરસ્સ્િતત’ તવશે સમજણ કેળવશો. 
- ‘પરરસ્સ્િતત’ સ િે સુંકળ ત  ‘ક રક’ તવશે મ રિતી મેળવશો. 
- વ ક્યન  ભ ગો - ‘ઉદે્દશ અને તવધેય’ તિ  ‘તવષય અને કિન’ તવશ ે

સ્પષ્ટત  મેળવશો. 
- ‘પદસુંવ દ’  તવશે સમજ મળેવશો. 
- ‘પદિમ’ તવશે મ રિતી મેળવશો. 

1.1 પ્રસ્તાવનાઃ 
આ પિલે ન  પ્રકરણોમ ું આપણે ન મપદ અને રિય પદની રચન  અન ે

ક યય તવશે જાણક રી મેળવી છે. વ ક્યને સમજવ  મ ટે એમ ુંની કેટલીક તવગતો 
ફરીિી ય દ કરીએ. 

વ ક્ય ન મપદ અને રિય પદન ું બનેલ ું િોય છે.  
ન મપદન ું કેન્દ્ર ન મ િોય છે અને રિય પદન ું કેન્દ્ર આખ્ય ત િોય છે. 
વ ક્યમ ું આખ્ય ત એક જ િોય છે એની સ િે અન્દ્ય ન મપદો અન ે
રિય તવશેષણો આવત ું િોય છે. 
આખ્ય ત વ ક્યમ ું કોઈ એક ન મપદ સ િે પદસુંવ દ દશ યવે છે. એ 
ન મપદ સવયસ મ ન્દ્ય રીતે વ ક્યન ું ઉદે્દશ્ય િોય છે.  
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આ મ દ્દ ઓને આપણ ેિોડ ક તવસ્ત રિી સમજીશ ું અને તેની સ િે સ િે વ ક્યન  
એકુંદર સ્વરૂપ તવશે સમજણ મેળવીશ ું.  
1.2 વાક્યન ું સ્વરૂપ 
દરેક ભ ષ ની વ ક્યરચન  આગવી િોય છે તેમ ગ જર તી ભ ષ ની વ ક્યરચન  
પણ આગવી છે. એની તવતશષ્ટત  સમજીએ તે પિલે ું વ ક્યરચન  અંગેન  પ ય ન  
ખ્ય લો સમજી લઈએ.  
વાક્યાર્થ મેળવવાની પવૂથશરત ઃ 
 ભ ષક સુંભ ષણ સુંદભે વ ક્યો પ્રયોજતો િોય છે. પરુંત   કેટલીક ચોક્કસ 
બ બતો સચવ ય, તો જ શ્રોત  કે વ ચકને વ ક્યનો અિય સમજાય છે. જેમકે, 
વ ક્યમ ું શબ્દોનો અન િમ યોગ્ય િોવો જોઈએ, વ ક્યમ ું યોગ્ય શબ્દની પસુંદગી 
િઈ િોવી જોઈએ, પરરસ્સ્િતત સુંદભ ે યોગ્ય ક રકો યોજાયેલ  િોવ  જોઈએ. આ 
શરતો સમજીએ. 
શબ્દ ન  અન ક્રમઃ 

વ ક્ય એ દેખીતી રીતે અિ યત,્ એન ું લખ ત  ું સ્વરૂપ જોઈએ તો, શબ્દોની 
િ રમ ળ  જણ ય છે. એમ ુંન  બધ  શબ્દો એક પછી એક આવેલ  દેખ ય છે. 
વ ક્યમ ું આવત  શબ્દોનો િમ એ વ ક્યની આન િતમક રચન  કિવે ય છે. 
ઉદ િરણ સ િે સમજીએાઃ 
    અ) ન નજીભ ઈએ ય ગ ન્દ્ડ ની ભોળી પણ પે્રમ ળ પ્રજાનો તવશ્વ સ જીતી લીધો. 
આ વ ક્યમ ું જે શબ્દો છે એ ‘એક પછી એક’ અને ‘ચોક્કસ િમ’મ ું લખ ય  છે. 
એક પછી એક િમ તો સમજી શક ય છે પણ ચોક્કસ િમ કોને કિવેો? ચોક્કસ િમ 
એટલે જે અિય આપવ  મ ટે જે િમમ ું ગોઠવણી િઈ િોય તે. તે ગોઠવણી 
બદલ ય તો અિય કે આશય બદલ ય અિવ  વ ક્ય અસ્વીક યય બને. જ ઓ- 

  આ) *ભોળી ન નજીભ ઈએ પે્રમ ળ તવશ્વ સ ય ગ ન્દ્ડ ની પ્રજાનો જીતી લીધો પણ. 
 
આ વ ક્ય અસ્વીક યય છે ક રણ કે જે િમમ ું શબ્દો ગોઠવ ય  છે એમ ુંિી કોઈ અિય 
નીપજી શકે તેમ નિી.  
     ઇ) ય ગ ન્દ્ડ ની ભોળી પણ પ્રેમ ળ પ્રજાનો તવશ્વ સ ન નજીભ ઈએ જીતી લીધો.  

આ વ ક્ય સ્વીક યય છે પણ વ ક્યમ ું શબ્દિમ બદલ યો છે અને વ ક્યનો આશય 
પણ બદલ યો છે. જે સુંદભયમ ું વ ક્ય-(અ) વપર શે એ જ સુંદભયમ ું વ ક્ય-(ઇ) નિીં 
વપર ય. એટલે વ ક્યમ ું આવન ર  શબ્દો અિય અને સુંદભયન  આશય મ જબ 
ચોક્કસ િમમ ું આવત  િોય છે એ વ ત સ્પષ્ટ િ ય છે. વ તચીતમ ું સ મ ન્દ્ય િમ 
બદલીને અલગ િમ વપર તો અનેક વ ર જોવ  મળે છે. કોઈ પણ શબ્દ કોઈ પણ 
સ્િ ને આવી શકે એવ ું બનત ું નિી. ક વ્યમ ું પણ કતવ શબ્દોનો િમ બદલવ ની 
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છૂટછ ટ લેતો િોય છે એની પ છળ ચોક્કસ અિય/આશય િોય છે અિવ  પ્ર સ 
બેસ ડવ  એવ ું કરે છે. પણ કતવ પણ કેટલ ક તનયમોન ું પ લન કરતો િોય છે. એવ ું 
ન કરે તો ક વ્યનો અિય જ મરી જાય.  

શબ્દ ની ય ગ્યતાઃ 
 બીજી એક વ ત વ ક્યરચન ન  સુંદભ ે સમજવ ની કે વ ક્યમ ું શબ્દો 
એમની યોગ્યત ને આધ રે પસુંદ કરવ મ ું આવત  િોય છે. દ તનય  તવશેન  
સ મ ન્દ્ય જ્ઞ નનો ઉપયોગ કરીને ભ ષ મ ું વ ક્યો ઘડ ત  િોય છે. નીચેન ું વ ક્ય 
જ ઓ – 
 ઈ) પીપળ ની એક ડ ળીએ ડ ુંગરન  ક નમ ું વ ત કરી. 

આપણે તરત તવચ રશ ું કે આ વ ક્ય રોજજિંદી વ તચીતમ ું અસ્વીક યય છે 
ક રણ કે ડ ળી વ ત ન કરે અને ડ ુંગર ને ક ન ન િોય. એટલ ેઆપણ ે તવચ ર 
કરીશ ું કે ચોક્કસ આ વ ક્ય કોઈ બ ળસ રિત્યન ું િશે, કોઈ ક વ્યપુંસ્તત િશે. ચોક્કસ 
સુંદભયમ ું જ આવ ું વ ક્યો યોગ્ય લ ગ ેછે.  

અિ યત,્ પરરસ્સ્િતતને વ્યતત કરત ું, ત રકિક રીતે અવગમન સ ધી શકત  
શબ્દો જ વ ક્યમ ું પ્રયોજાય છે. સળુંગ સુંવ દમ ું બબનજરૂરી પ નર વતયન ટ ળવ  
મ ટે કેટલ ક ક રકો, જેનો પિલે ું ઉલ્લેખ િયેલો િોય, તે સમજી લેવ ય છે. 

કારકની આકાુંક્ાઃ 
એવી જ રીતે નીચેન ું વ ક્ય જોઈએ- 
  ઉ) *ર જાએ એને આપ્ય . 
  ઊ) * નણુંદન  ક નમ ું વ ત કરી. 
આ બને્ન વ ક્યમ ું કશ ુંક ખટેૂ છે એવ ું તરત જણ શે. ‘આપવ ું’ એવી રિય ન ે
‘આપન ર’ (કત ય)ની સ િે ‘અપ તી વસ્ત  ’ (કમય)ની આક ુંક્ષ  રિ ે છે. અને ‘વ ત 
કરવ ’ની રિય ને પણ ‘કરન ર’ (કત ય)ની અપેક્ષ  રિ ેછે. એમનો ઉલ્લેખ વ ક્યમ ું 
ન િોય તો એ વ ક્ય અસ્વીક યય બને છે. (એક જ સુંજોગોમ ું આ વ ક્યો ઉસ્તતરૂપ ે
સ્વીક યય બને. સુંભ ષણ દરતમય ન અગ ઉ જે તવગત આવી ગઈ િોય, ફરીિી એ 
તવગતો ઉચ્ચ રત ું બબનજરૂરી પ નર વતયન િત ું િોય, તે તવગતો ટ ળવ મ ું આવી 
િોય. જેમકે, વ ક્ય (ઉ)ન  પવૂય સુંભ ષણમ ું ‘મુંત્રીને િજાર સોનૈય  કોણે આપ્ય , 
ખબર છે ?’ – તો આ વ ક્ય સ્વીક યય બને.)  

અિ યત, વ ક્યમ ું જે પરરસ્સ્િતતન ું તનરૂપણ િય ું િોય, તે પરરસ્સ્િતત સુંદભ ે
મિત્ત્વન  ક રક, અતનવ યય ક રકની આક ુંક્ષ  રિ ે છે. તે ક રક વગર પરરસ્સ્િતત 
અંગે યોગ્ય અવગમન સ ધી શક ત  ું નિી. 
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ટૂુંકમ ું, વ ક્યમ ું શબ્દોનો ચ ક્કસ અન ક્રમ, શબ્દોની ય ગ્યતા અને શબ્દો 
વચ્ચ ેઆકાુંક્ા િોય છે. અને એ પરૂી િ ય તો ઇચ્ચ્છત અિયન ું અવગમન સધ ય 
છે. ગ જર તી ભ ષ  જાણન ર વ્યસ્તતને આવ  બધ  તનયમોની જાણક રી િોય છે. 
સુંભ ષણ દરતમય ન સુંભળ ત ું વ ક્યો કે ઉસ્તતઓનો અિય કેવી રીતે કરવો અને 
સુંદભયમ ું એમને કેવી રીતે સમજવ ું તેની જાણક રી ભ ષકને િોય છે.  

વાક્યાર્થઃ 
 આપણ ેજાણીએ છીએ કે વ ક્ય શબ્દોન ું બનેલ ું િોય છે. શબ્દો ‘રૂપ’ન  
બનેલ  િોય છે. તમ ેજાણો છો કે મ તત રૂપ દ્વ ર  કોશઅિય દશ યવ ય છે અને તનબદ્ધ 
રૂપ દ્વ ર  મિદુંશે વ્ય કરણી અિય સચૂવ ય છે. જેમકે, ‘ક તર’ એવ  મ તત રૂપિી 
એક પદ િય સચૂવ યો છે, તો ‘ક તરિી’ એવ  પદમ ું ‘-િી’ તનબદ્ધરૂપ – પ્રત્યયિી 
‘સ ધન’નો અિય દશ યવ યો છે. પરુંત   મ ત્ર શબ્દોનો ઢગલો કરી દેવ  મ ત્રિી કે 
પદોને સ િે મકૂી દેવ  મ ત્રિી વ ક્ય બનત ું નિી. વ ક્યમ ુંિી પરરસ્સ્િતતગત અિય 
મળવો જોઈએ. જેમકે,  
 * નીચેની બ જ એ મ લ યમ પવયતો ઘ ઘવ ટ  મ રે છે. 
 આ વ ક્યમ ું શબ્દ, પદ, િમ યોગ્ય રીતે િોવ  છત ું તેમ ુંિી કોઈ 
પરરસ્સ્િતતગત અિય મળે છે ખરો?  
 કોશઅિય-વ્ય કરણી અિય ઉપર ુંત વ ક્યમ ું જે બીજા પ્રક રનો અિય મળે છે, 
તે છે ‘રિય તવધ ન’નો અિય. વ ક્યમ ું ઘટન , પદ િય આરદનો તનદેશ, ઘટન  ઘટવ  
અંગેની આગ િી કે સુંભ વન , ઘટન  – વસ્ત   કે વ્યસ્તત તરફન  ભ ષકન ું વલણો... 
વગેરે વ ક્યન  અિયન  કેન્દ્રમ ું આવી કોઈ પરરસ્સ્િતતન ું તવધ ન િોય છે. મ ટે તેને 
‘રિય વૈધ તનક’ અિય કિવે ય છે.  

આમ તો ‘પરરસ્સ્િતત’નો અભ્ય સ કરીશ ું ત્ય રે જોઈશ ું કે ‘પરરસ્સ્િતત’ દ્વ ર  
રિય  ઉપર ુંત પ્રરિય , અવસ્િ  પણ વ્યતત િ ય છે. પરુંત   ‘રિય ’ શબ્દ વધ  
પ્રચબલત િોવ િી ‘રિય પદ’, ‘રિય તવધ ન’ જેવી પરરભ ષ  પ્રચબલત િઈ છે. 
ટૂુંકમ ું, ‘રિય તવધ ન’ એટલે પરરસ્સ્િતત અને એ સ િે સુંકળ યેલ  ક રકોન ું તવધ ન. 
 સ મ ન્દ્ય રીતે રિય વૈધ તનક અિય મળે એટલે અવગમન સ ધી શક ય છે. 
પરુંત   પરરઘ ઉપરની કેટલીક બ બતો પરરસ્સ્િતતને વધ  સ્પષ્ટ કરે છે. આ બ બતો 
એટલે સુંભ ષણ સુંદભય. સુંભ ષણ વખતે વતત  સચોટ અવગમન સ ધવ નો પ્રય સ 
કરતો િોય છે. આ મ ટે તેણે સુંભ ષણન  સુંદભયને ધ્ય નમ ું ર ખવો પડ ેછે. શ્રોત  
શ ું જાણે છે, અગ ઉ શ ું બોલ ઈ ગય ું છે, વતત  કઈ બ બત પર શ્રોત ન ું ધ્ય ન 
દોરવ  ઇચ્છે છે – વગેરે જેવી બ બતને આધ રે તેની વ ક્યરચન  બદલ ય છે. 
અને શ્રોત ને રિય વૈધ તનક અિયની તવતવધ અિયચ્છ ય ઓ મળી શકે છે. જેમકે,  

સ ધ  પ ણી ઉક ળે છે. 
પ ણી સ ધ  ઉક ળે છે. 
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ગ જર તી ભ ષક તરીકે આ બે વ ક્ય વચ્ચેનો અિયભેદ તમે સ્વયું સમજી શકો તેમ 
છો. 
 વ ક્ય િય સમજ્ય  બ દ િવે વ ક્યન ું લક્ષણો જોઈએ. 
1.3 વાક્યનાું લક્ણ ઃ 
 વ ક્ય એટલે શ ું એવી વ્ય ખ્ય  કરવ  કરત ું વ ક્યન ું તવતવધ પ સ ુંઓ 
જોઈએ. નીચેની રચન  વ ુંચો. 

1. તેઓ સ િ ેવ ત. 
2. હ ું જ જવ બદ ર છું. 
3. મ ય ળુ સ્વભ વ. 
4. ખર ું ને ! 
5. એમની રૂમમ ું ક ળજી ર ખીને. 
6. રૂપ બેન િસ્ય ું. 

તમે ગ જર તી ભ ષ ન  જ ભ ષકો છો. તમે તવચ રો કે ઉપરની રચન ઓ 
પૈકી કઈ રચન ને તમે વ ક્ય કિશેો ? િમ નું.2 અન ેનું.6.  બ કીની રચન  મ ટે 
તમે કિશેો કે એ અધરૂ ું વ ક્ય છે અિવ  પદ છે... વગેરે. પણ તમે સ્પષ્ટ છો કે 
બ કીની રચન ઓ વ ક્ય નિી. અિ યત,્ જ્ય ું એક પણૂય તવચ ર કે પરરસ્સ્િતત વ્યતત 
િય  િોય, તેને વ ક્ય કિીએ છીએ. 

આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે વ તચીત િ ય, લેખન િ ય ત્ય રે 
એકલ  શબ્દો લખ ત  નિી. શબ્દો વ ક્યન  ભ ગ રૂપ ે આવત  િોય છે. 
વ તચીતમ ું શબ્દો છૂટ  બોલ ત  પણ નિી. સમગ્ર વ ક્ય એક ચોક્કસ લય સ િ ે
ઉચ્ચ ર ય છે. એક વ ક્ય લઈએ – 
 
 
  હ ુંઆિવ જત ુંપિલે ુંઅંકલેશ્વરરોક યો. 
 

વ ક્યની ઊપર દોરેલી રેખ  એનો લય દશ યવે છે. બોલતી વખતે એક એક 
શબ્દ છૂટો બોલ તો નિી. શબ્દોન  લયજૂિ બને છે. આરોિ-અવરોિન  લયજૂિ 
અને સ્વરભ રિી આપણે વ ક્યન ું યોગ્ય અિયઘટન કરીએ છીએ. તમે તવચ રી જ ઓ 
કે સ ત-આઠ વ ક્યનો એક ફકરો વ ુંચો. એન  દરેક શબ્દને છૂટો વ ુંચો. અન ે
શબ્દોન  લયજૂિ બન વીને વ ુંચો.  

તમને ખ્ય લ આવશે કે બોલતી વખતે શબ્દો છૂટ  બોલ ત  નિી. 
વ ક્યમ ું છેલ્લ  બે શબ્દોમ ું, (અંકલેશ્વર રોક યો) પિલે  શબ્દનો છેલ્લો “ર” 
ઉચ્ચ ર યો નિી. આ વ ક્યમ ું શરૂઆતમ ું જે “હ ું” શબ્દ છે એ ન ર ખ્યો િોય તો 
પણ સ ુંભળન ર એ સમજી ગયો િોત. ક રણ કે સ ુંભળન ર અને બોલન ર એક જ 
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ભ ષ ન  શબ્દો અન ે તનયમોનો ઉપયોગ કરે છે એટલ ેએ તનયમોને આધ રે એ 
વ ક્યન ું અિયઘટન કરે છે. વ ક્યનો લય એમને શબ્દોનો જૂિ બન વવ મ ું અને 
અિયઘટન કરવ મ ું ઉપયોગી િ ય છે. ઉપરન  વ ક્યમ ું તમને ત્રણ લયજૂિો 
દેખ શે – 

હ ું -   આિવ  જત ું પિલે ું -  અંકલેશ્વર રોક યો. 
અિ યત,્ વ ક્યને પોત નો લય િોય છે. 

શબ્દોિી સીધ ું વ ક્યો બનત ું નિી. શબ્દો સુંબુંતધત અન્દ્ય શબ્દો સ િ ે
જોડ ઈને પદ બન ેછે. આપણે ન મપદ અન ેરિય પદ એવો ભેદ કયો. આ વ ક્યન  
જો બે જ ભ ગ કરવ  િોય તો – 

હ ું  --- આિવ  જત ું પિલે ું અંકલેશ્વર રોક યો. 

વ ક્યન  આ બે લયજૂિને ન મપદ અને રિય પદ, ઉદે્દશ્ય અને વવધેય 
અિવ  વવષય અને કર્ન એમ કિવે ય છે. ન મપદ અને રિય પદ એમન  
ઘટકશબ્દોને આધ રે કિવે મ ું આવે છે. એન ે તવશ ે આપણ ે જોઈ ગય ું છીએ. 
‘ઉદે્દશ-તવધેય’ અને ‘તવષય-કિન’ તવશે આપણે પછીન  મ દ્દ મ ું સમજીશ ું. ટૂુંકમ ું 
‘વ ક્ય’ એ ‘ન મપદ-રિય પદ’ કે ‘ઉદે્દશ-તવધેય’ કે ‘તવષય-કિન’ની રચન  છે. 
નીચેની આકૃતત દ્વ ર  આ સ્પષ્ટ કરી શક શે. 
    વ ક્ય 
        
 
   ઉદે્દશ્ય     તવધેય 
   હ ું        આિવ  જત ું પિલે ું  અંકલેશ્વર રોક યો 
        /<……………………………………………………..>/ 
અિ યત,્ વ ક્ય એ એક રચન  છે. 
અિીં આપણે ત્રણ લક્ષણ દ્વ ર  વ ક્યન  સ્વરૂપન ેસમજવ ની કોતશશ કરી.  

(1) વ ક્ય એ એક ‘પણૂય તવચ ર’ ને વ્યતત કરે છે.  
(2) વ ક્ય એ એક ‘રચન ’ છે.  
(3) વ ક્યને પોત નો ‘લય’ િોય છે. 

આ ત્રણ લક્ષણોન ેતવગતે સમજીએાઃ 

1.4 વાક્યમાું ‘પરરસ્સ્ર્વત’ન ું વનરૂપણઃ 

 વ ક્ય એક ‘પણૂય તવચ ર’ને વ્યતત કરે છે, એટલે ભ ષક કોઈ એક વ ક્ય 
દ્વ ર  કોઈ એક પરરસ્સ્િતતને વ્યતત કરે છે. ઉપરન ું ઉદ િરણ પર ફરી એક નજર 
કરીએાઃ 



11 
 

1. તેઓ સ િ ેવ ત 
2. હ ું જ જવ બદ ર છું. 
3. મ ય ળુ સ્વભ વ 
4. ખર ું ને ! 
5. એમની રૂમમ ું ક ળજી ર ખીને 
6. રૂપ બેન િસ્ય ું. 

તમે જોય ું કે વ ક્ય 2 અને 6મ ું તમને કોઈ પરરસ્સ્િતત સમજાય છે, પણ બ કીની 
રચન ઓ વ ક્ય નિી લ ગી, ક રણકે તેમ ું કોઈ પરરસ્સ્િતત સ્પષ્ટ િતી નિી. 
અિ યત,્ દરેક વ ક્ય કોઈ પરરસ્સ્િતત રજૂ કરે છે. 
 વ ક્યમ ું રજૂ િતી પરરસ્સ્િતત સ્સ્િર પણ િોઈ શકે અને ચબલત પણ. 
જેમકે, 

કબ ટમ ું કપડ ું છે. 
બ એ કપડ ું કબ ટમ ું મકૂ્ય ું. 

અિીં વ ક્ય 1)મ ું ‘કપડ ું’ની ‘કબ ટમ ું િોવ ની’ સ્સ્િર પરરસ્સ્િતતનો તનદેશ છે. તો 
વ ક્ય 2)મ ું ‘કપડ ું’ બીજે ક્ય ુંક િત ું, તે િવે ‘કબ ટમ ું મકૂ ય ું’ – અિ યત ્
‘કપડ ુંન  સ્સ્િત્યુંતર’ની પરરસ્સ્િતતન ું તનરૂપણ િય ું છે. એ જ રીતે પરરસ્સ્િતત ક ું તો 
તનયુંતત્રત િોય અિવ  અતનયુંતત્રત િોય છે. જેમકે, 

મોિન બેઠો. 
મોિન પડયો. 

તમે જૂઓ કે દેખીતી રીતે વ ક્ય 3) અને 4) સરખ ું જ લ ગે છે. પણ બન્ન ેવચ્ચ ે
ભેદ છે. ‘બેસવ ું’-ની રિય  પર મોિનન ું તનયુંત્રણ છે. પરુંત   ‘પડવ ું’ રિય  પર 
મોિનન ું તનયુંત્રણ નિી. આ બને્ન વ ક્યો જ દ  પ્રક રની પરરસ્સ્િતતને વ્યતત કરે છે. 
તેિી પરરસ્સ્િતતન  પ્રક ર નીચે મ જબ જોઈ શક ય. 
આ પરરસ્સ્િતત સ િે જે વ્યસ્તત, વસ્ત  આરદ પદ િય જોડ યેલ  િોય તેમની 
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કરન રની, અસર પ મન રની, સ ધનની આરદ ચોક્કસ ભતૂમક  િોય છે. આ ભતૂમક  
મ ટે ‘ક રક’ પરરભ ષ  પ્રયોજાય છે. આપણે આ પરરસ્સ્િતત અને તેની સ િ ે
સુંકળ ઈ શકત  ક રકો તવશે ટૂુંકમ ું મ રિતી મેળવીએ. 

રક્રયાઃ  
 જે ચબલત પરરસ્સ્િતત પર કોઈ (ચેતન)ન ું તનયુંત્રણ િોય ત્ય રે તેને ‘રિય ’ 
કિવે ય છે. જેમકે, 

તવદ્ય િીઓ વ ર ફરતી ઊંટ પર બેસશે. 
ક ચબ એ લ કડી પકડી. 

આ વ ક્યોમ ું તવતવધ ક રકો જોઈ શક ય છે. અિીં વ ક્ય 1.મ ું ‘બેસવ ું’ રિય  પર 
‘તવદ્ય િીઓ’ન ું તનયુંત્રણ છે, તો વ ક્ય 2.મ ું ‘પકડવ ું’ રિય  પર ‘ક ચબ ’ન ું તનયુંત્રણ 
છે. તેિી ‘તવદ્ય િીઓ’ કે ‘ક ચબો’ કત ય છે; તો ‘ઊંટ’ પર બેસવ ની રિય  િ ય છે, 
તેિી તે સ્િ ન ક રક છે. તો વ ક્ય 2.મ ું ‘પકડવ ’ની રિય  િત ું ‘લ કડી’ની મળૂ 
સ્સ્િતતમ ું પરરવતયન આવ ે છે. તેિી તેને ‘કમય’ કિ ે છે. આમ, રિય  સ િે તવતવધ 
ક રકો સુંકળ ય છે. આપણે રિય  સ િે સુંકળ ત  ક રકો તવશે સમજીએ. 

કતાથઃ 
 સ મ ન્દ્ય રીતે ‘રિય નો કરન ર ત ેકત ય’ – એવી વ્ય ખ્ય  આપવ મ ું આવ ે
છે. પરુંત  , આ વ્ય ખ્ય  આંતશક છે. ‘કત ય’ન  ‘કત ૃયત્વ’ને તસદ્ધ કરવ  ચ ર બ બતો – 
લક્ષણો િોવ ું જરૂરી છેાઃ  

(1) તનયુંત્રણ (2) સિતે  કત  (3) જવ બદ રી (4) ચતેનત્વ 

વનયુંત્રણ: 
ક) બ ળક દૂધ પીએ છે.  

– અિીં ‘પીવ ું’ રિય  પર બ ળકન ું તનયુંત્રણ છે. 
ખ) આય  બ ળકને દૂધ પીવડ વે છે.  

– અિીં ‘પીવડ વવ ું’ રિય  પર આય ન ું તનયુંત્રણ છે. 
ગ) મ  આય  પ સે બ ળકને દૂધ પીવડ વે છે.  

– અિીં ‘પીવડ વવ ું’ રિય  પર મ ન ું તનયુંત્રણ છે. 
અિીં તમે જોઈ શકો છો કે ત્રણેય વ ક્યમ ું રિય  કરન ર તો ‘બ ળક’ જ છે. પરુંત  , 
તનયુંત્રણ બદલ ત ું કત ૃયત્વ બદલ ય ું છે. 

સહતે  કતા 
અ) મોિને ચ  ઢોળી. (સિતે  કત , કોઈ ક રણ – િતે   િોય) 
બ) મોિનિી ચ  ઢોળ ઈ. (સિતે  કત નો અભ વ) 
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અિીં તમે જોઈ શકો છો કે બન્ને વ ક્યમ ું પરરસ્સ્િતત ‘ચ  ઢોળ વ ની’ જ છે. 
પણ વ ક્ય અ)મ ું ‘ચ  ઢોળવ ’ મ ટે મોિન પ સે કોઈ િતે  , ક રણ છે. પણ વ ક્ય 
બ)મ ું કોઈ િતે  , ક રણ નિી, અજાણત ું ઘટન  ઘટી છે. તેિી ભ ષક તરીકે 
આપણને ખ્ય લ આવે છે કે વ ક્ય અ)મ ું મોિન કત ય છે, પણ વ ક્ય બ)મ ું મોિન 
કત ય નિી. 

જવાબદાર ઃ 
ક) મ ન્ન એ ચ વી ફેંકી. 
ખ) મોિને મ ન્ન  પ સે ચ વી ફેંક વી. 

િવે મ નો કે જોઈતી િતી, તેને બદલ ે જ દી ચ વી ફેંક ઈ િોય તો તમે વ ક્ય 
(ક)મ ું કોને જવ બદ ર ગણશો અન ે વ ક્ય (ખ)મ ું કોને જવ બદ ર ગણશો ? 
તમ રી ભ ષક તરીકેની સઝૂ તરત જ કિશેે કે વ ક્ય (ક)મ ું ‘મ ન્ન ’નો વ ુંક છે. પણ 
વ ક્ય (ખ)મ ું ‘મોિન’ે ધ્ય ન ર ખવ ું જોઈત ું િત  ું. અિ યત ્ બને્ન વ ક્યમ ું ચ વી 
‘ફેંકન ર’ મ ન્નો જ છે. પરુંત  , વ ક્ય અ) અન સ ર મ ન્નો ‘જવ બદ ર’ છે, વ ક્ય ખ) 
અન સ ર મોિન ‘જવ બદ ર’ છે. તેિી વ ક્ય ક)મ ું ‘મ ન્નો’ અન ે વ ક્ય ખ)મ ું 
‘મોિન’ ‘કત ય’ છે. 

ચેતનત્વઃ 
અ) કુંપનીએ મોિનન ું સ્વ ગત કય ું. 
બ) બેંકે તલ કયને સસ્પેન્દ્ડ કયો. 

આ વ ક્યો સિજ છે. પણ તમે જ ઓ કે ‘કુંપની’ કે ‘બેંક’ – એટલે શ ું? એક મક ન કે 
જ્ય ું લોકો ક મ કરે છે ! મક ન કોઈન ું સ્વ ગત કે કોઈને સસ્પેન્દ્ડ કેવી રીતે કરી 
શકે ? આવ  સમયે ભ ષક અચેતન પર ચેતનત્વન ું આરોપણ કરીને એ ઓરફસમ ું 
ક મ કરન ર લોકો આરદ દ્વ ર  િત ું ક યયનો તનદેશ કરે છે. ક રણકે ભ ષકન  
બચત્તમ ું અસુંપ્રજ્ઞ તપણે ‘કત ૃયત્વ’ સ િે ‘ચેતનત્વ’ સુંકળ યેલ ું જ છે. 
આમ, મ ત્ર ‘રિય  કરન ર’ને ‘કત ય’ ન કિતે ું, જે ‘તનયુંત્રણ, સિતે  કત , જવ બદ રી 
અને ચેતનત્વ’ન ું લક્ષણો ધર વે છે, તેને ‘કત ય’ કિવેો વધ  શ સ્ત્રીય છે. 

કમથઃ 
 રિય  સ િે બીજો મિત્ત્વનો ક રક એટલે ‘કમય’. રિય  પરૂી િ ય એટલ ે
જેમ ું પરરવતયન આવ,ે અિવ  જેને અન લક્ષીને પ્રયત્નો િ ય છે તે અન્દ્ય વ્યસ્તત કે 
વસ્ત  ને કમય કિવે ય છે નીચને ું વ ક્યો વ ુંચો. 

1. તસદ્ધ િે િુંસન ેબચ વ્યો. 
2. બ , હ ું એક વ ત ય વ ુંચ ું છું. 
3. મોન એ લીલી ચ  ક પી. 
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4. બ પ જીએ બજારમ ું ફરસ ણની દ ક ન જોઈ. 
5. આશ એ બચત્ર દોય ું. 
ઉપરન ું વ ક્યોમ ું પિલે ું ‘રિય ’ જ ઓ. પછી ફરીિી વ ક્ય વ ુંચો કે એ રિય ની 

અસર કોન  પર િઈ છે, કોને અન લક્ષીને એ રિય  િઈ છે. તમે જોઈ શકશો કે 
‘બચ વવ ’ની રિય ની ‘િુંસ’ પર, ‘ક પવ ’ની રિય ની ‘લીલી ચ ’ પર અસર િઈ 
છે. તેિી ‘િુંસ, લીલી ચ ’ – કમય છે. તો ‘વ ુંચવ ’ની રિય  ‘વ ત ય’ને કે ‘જોવ ’ની 
રિય  ‘દ ક ન’ને અન લક્ષીને િઈ છે. તેિી ‘વ ત ય, દ ક ન’ કમય છે. તો પ ુંચમ ું વ ક્ય 
જ ઓાઃ ‘દોરવ ’ની રિય  પરૂી િ ય પછી ‘બચત્ર’ અસ્સ્તત્વમ ું આવશે. તો જે બ બત 
વ્ય પ ર – રિય  પછી અસ્સ્તત્વમ ું આવે તેને પણ કમય કિવે ય છે. તમને ય દ િશે 
કે આપણ ે ‘લોટ દળવ ’ની કે ‘પત્ર લખવ ’ની રિય  કરીએ છીએ. તમ ે ‘જવ બ’ 
લખો કે ‘તનબુંધ’ લખો તો લખવ ની રિય  પછી ‘જવ બ, તનબુંધ’ અસ્સ્તત્વમ ું આવે 
છે. 
વ ક્યમ ું આ રીતે રિય  સ િે સુંકળ ઈને આવત  – રિય ન  પરરણ મને ભોગવત , 
અસ્સ્તત્વ મ ું આવત  કે તટસ્િ રિતે  મિત્ત્વન  ક રકને ‘કમય’ કિવે ય છે. 
વ ક્યમ ું કત ય અને કમય મિત્ત્વન  ક રકો છે. િવે અન્દ્ય ક રકો તવશે મ રિતી 
મેળવીએ. 

સાધનઃ  
 ‘સ ધન’ શબ્દિી આપણે સહ  પરરબચત છીએ. ‘સ ધન’નો એક અિય 
‘ઉપકરણ, ઓજાર’ િ ય છે. વ્ય કરણમ ું ‘સ ધન’ શબ્દનો આ જ અિય અબભપ્રેત છે. 
નીચેન ું વ ક્યો જ ઓ- 
મ ળીએ ઝ રીિી બગીચ મ ું પ ણી પ ય ું. 
મોિને લ લ પેનિી સિી કરી. 
આ વ ક્યોમ ું ‘પ વ ’ની રિય ન ું સ ધન ‘ઝ રી’ અને ‘સિી કરવ ’ની રિય ન ું સ ધન 
‘પેન’ છે. 

ગ્રાહકઃ    
નીચેન ું વ ક્ય જ ઓાઃ 

1. ગ્રુંિપ લે તવદ્ય િીને પ સ્તકો આપ્ય ું. 
2. દ દીમ  બ ળકોને વ ત ય કિતે ું િત ું. 
3. મિ ર જે જટ શુંકરને બે લ ડવ  પીરસ્ય . 

અિીં વ ક્ય 1.મ ું ‘આપવ ’ની રિય  છે. તેન ું કમય ‘પ સ્તકો’ છે. કત ય ‘ગ્રુંિપ લ’ છે. 
તો ‘તવદ્ય િી’ કયો ક રક છે? ‘તવદ્ય િી’ને રિય ન  ફળસ્વરૂપે ‘પ સ્તક’ પ્ર પ્ત િય ું 
છે. તેિી ત ેક રકને ‘ગ્ર િક’ ક રક કિ ેછે. ગ્ર િક ક રકને ગૌણ કમય પણ કિવે ય છે. 
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 િવે તમે વ ક્ય 2.મ ું સમજી શકશો કે ‘કિવે ’ની રિય ન  કત ય ‘દ દીમ ’ 
છે, કમય ‘વ ત ય’ છે, વ ત ય સ ુંભળવ નો લ ભ મેળવન ર ‘બ ળકો’ ગ્ર િક ક રક છે. 
વ ક્ય 3.મ ું ‘પીરસવ ’ની રિય ન ું મ ખ્ય કમય ‘લ ડવ ’ તો ગૌણ કમય – ગ્ર િક કમય 
‘જટ શુંકર’ છે. 
જ્ય રે રિય ન  ફળસ્વરૂપે જે ચેતન પદ િયને કશ કની પ્ર ચ્પ્ત (સ રી-ખર બ, મતૂય-
અમતૂય) િ ય તે ચેતનપદ િયને ‘ગ્ર િક’ કિ ેછે. 

ઉદ્ગમઃ 
નીચેન ું વ ક્યો વ ુંચોાઃ 

1. મ કેશ અમદ વ દિી ઉજ્જૈન આવ્યો. 
2. ઘરેિી ઓરફસ જત ું અડધો કલ ક િ ય છે. 
3. તવદ્ય િીએ કોલેજમ ું સવ રે 7.30 કલ કિી બપોરે 12.30 કલ ક સ ધી 

િ જર રિવે  ું. 
4. ક રીગર રોજ બપોરે 2.00 િી 2.30 વ ગ્ય  સ ધી જમવ  જઈ શકશે. 

આ વ ક્યોન  અધોરેબખત પદ વ ુંચત  ખ્ય લ આવશે કે તેમ ું સ્િળ કે સમય સુંદભ ે
એક આરુંભ બબિંદ  છે અને એક અંતતમ બબિંદ  છે. સમયમ પન, રદશ મ પન કે 
અંતરમ પનની રિય મ ું આરુંભબબિંદ નો તનદેશ કરન ર ક રકને ઉદ્ગમ કિ ેછે. 

વ ક્ય 1.મ ું ‘અમદ વ દ’ અને વ ક્ય 2.મ ું ‘ઘર’ – ઉદ્ગમ ક રક છે. તો 
વ ક્ય 3.મ ું ‘7.30’ કલ ક અને વ ક્ય 4.મ ું ‘2.00’ ઉદ્ગમ ક રક છે.  

ક્ય રેક વ ક્યમ ું ઉદ્ગમ અને લક્ષ્ય ક રક બને્ન ન પણ િોય. મ ત્ર ઉદ્ગમ ક રક જ 
િોય, એવ ું પણ બને. જેમકે, 

 મોિન સવ રે સ ત વ ગ્ય િી લ ઈબ્રેરી ગયો છે. 
 બુંગડીવ ળો સવ રે પ ુંચ વ ગ્યે ઘરેિી નીકળતો. 

 
લક્ષ્યઃ 
 જ્ય રે કોઈ રિય ન  સ્િળ સુંદભે શરૂઆતનો ધ્ર વ અને અંતતમ ધ્ર વ એમ બ ે
ધ્ર વ િોય ત્ય રે આરુંભન  ધ્ર વને ઉદ્ગમ કિવે ય તો અંતતમ ધ્ર વને લક્ષ્ય કિ ે છે. 
ઉપરન ું જ વ ક્યોન ેફરી વ ર જોઈએ. 

1. મ કેશ અમદ વ દિી ઉજ્જૈન આવ્યો. 
2. ઘરેિી ઓરફસ જત ું અડધો કલ ક િ ય છે. 

આ બ ેવ ક્યોમ ું જો ‘અમદ વ દ’ અને ‘ઘર’િી રિય નો આરુંભ િતો િોવ િી ત ે
ઉદ્ગમ ક રક છે. તો વ ક્ય 1.મ ું ‘આવવ ’ની રિય નો અંતતમ ધ્ર વ ‘ઉજ્જૈન’ છે. અન ે
વ ક્ય 2.મ ું ‘જવ ’ની રિય નો અંતતમ ધ્ર વ ‘ઓરફસ’ છે. તેિી વ ક્ય 1.ન ું લક્ષ્યક રક 
‘ઉજ્જૈન’ અને વ ક્ય 2.ન ું લક્ષ્યક રક ‘ઓરફસ’ છે. 
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સ્ર્ાનઃ 
 જ્ય રે રિય ની જગ્ય  સુંદભે કોઈ બે ધ્ર વ ન િોય. મ ત્ર જગ્ય નો જ તનદેશ 
િોય ત્ય રે તેને સ્િ ન કિ ેછે. જેમકે, 

1. દરજીએ ડ્રોઅરમ ું ક તર મકૂી. 
2. ગ્રુંિપ લે કબ ટમ ું પ સ્તકો ગોઠવ્ય ું. 

આ વ ક્યોમ ું ‘મકૂવ ’ની રિય ન  કત ય ‘દરજી’, કમય ‘પ સ્તકો’ છે, તેમ સ્િ ન ‘ડ્રોઅર’ 
છે. અને ‘ગોઠવવ ’ની રિય ન  કત ય ‘ગ્રુંિપ લ’, કમય ‘પ સ્તકો’ છે. તેમ સ્િ ન 
‘કબ ટ’ છે. 

માધ્યમઃ 
 રિય મ ું કત ય જેની મદદિી રિય  કરે તેને મ ધ્યમ કિ ેછે. જેમકે, 
આચ યયશ્રીએ પટ વ ળ  દ્વ ર  નોરટસ મોકલ વી. 
બ એ નોકર પ સે કપડ ું ધોવડ વ્ય ું. 
અિીં ‘મોકલ વ ’ની પરરસ્સ્િતતમ ું ‘આચ યય’ કત ય, ‘નોરટસ’ કમય અને ‘પટ વ ળો’ 
મ ધ્યમ છે. જ્ય રે ‘ધોવડ વ ’ની પરરસ્સ્િતતમ ું ‘બ ’ કત ય, ‘કપડ ું’ કમય અને ‘નોકર’ 
મ ધ્યમ છે. 
‘રિય ’ પરરસ્સ્િતત સ િે કત ય, કમય, સ ધન, ગ્ર િક, ઉદ્ગમ, લક્ષ્ય, સ્િ ન, મ ધ્યમ 
જેવ  ક રકો પ્રવેશી શકે છે. અન્દ્ય પરરસ્સ્િતતઓ કરત ું ‘રિય ’મ ું સહ િી વધ  ક રકો 
પ્રવેશી શકે છે. 

પ્રરક્રયાઃ 
 જે ચબલત પરરસ્સ્િતત અતનયુંતત્રત િોય તેને પ્રરિય  કિવે ય છે. રિય  અને 
પ્રરિય ને જ દી પ ડતી બ બત એટલે તનયુંત્રણ. પ્રરિય  પર તેની સ િે સુંકળ યેલ  
કોઈ ક રકન ું તનયુંત્રણ િોત  ું નિી. નીચેન ું વ ક્યો જ ઓાઃ 

1. ઝ ડ પરિી કેરી પડી. 
2. સરૂજ ઊગ્યો. 
3. ર ક્ષ સડી ગઈ. 
4. મોિન ગબડી ગયો. 
5. દવ િી દરદીને ર િત મળી. 
ઉપરન ું વ ક્યોમ ું બ હ્યરચન  રિય  જેવી લ ગશે. પણ તમે ધ્ય નિી જ ઓ કે 

આ વ ક્યોમ ું દશ યવ યેલી પરરસ્સ્િતત પર કોઈન ું તનયુંત્રણ છે ખર ું ? જેમકે, વ ક્ય 
1. મ ું ‘પડવ ું’ પરરસ્સ્િતતમ ું ‘ઝ ડ પરિી’ સ્િ ન છે, પણ ‘કેરી’ ? ‘કેરી’ને જો 
વ ક્યનો કત ય કિવેો િોય તો કત યન  ચ ર લક્ષણ ય દ કરવ  જોઈએ – તનયુંત્રણ, 
સિતે  કત , જવ બદ રી, ચેતનત્વ. શ ું ઝ ડ પરિી પડવ મ ું કેરીન ું કોઈ તનયુંત્રણ છે 
? ઝ ડ પરિી પડવ  પ છળ કેરીનો કોઈ િતે    છે ? ઝ ડ પરિી ક્ય ું પડી – કેમ 
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પડી – કેવી રીતે પડી ... વગેરે બ બતોની જવ બદ રી કેરીની છે ? જો આ બધ  
જ પ્રશ્નોન  જવ બ ‘ન ’મ ું િોય તો ‘કેરી’ કત ય નિી. જે ચબલત પરરસ્સ્િતતમ ું 
તનયુંત્રણ કરન ર, િતે   ધર વન ર, જવ બદ ર કત ય નિી, તે પરરસ્સ્િતત પ્રરિય  છે.  
 તમે બીજાું વ ક્યોમ ું પણ આ બ બત ચક સી શકો છો. ‘ઊગવ ’ની 
પરરસ્સ્િતત પર ‘સરૂજ’ન ું તનયુંત્રણ, સિતે  કત  કે જવ બદ રી છે ? ‘સડવ ’ ઉપર 
‘ર ક્ષ’ન ું, ‘ગબડી જવ ’ પર ‘મોિન’ન ું તનયુંત્રણ છે ? જો તનયુંત્રણ િોત તો મોિન 
ગબડી જાત ખરો ? ‘ર િત મળવ ’ પર ‘દરદી’ન ું તનયુંત્રણ િોઈ શકે ખર ું? 
પ્રરિય મ ું કત ય નિી િોતો. કમય િોય છે. ઉપરોતત વ ક્યોમ ું ‘કેરી, સરૂજ, ર ક્ષ, 
મોિન, દરદી’ આ બધ  પ્રરિય ન  ‘કમય’ છે. 

પ્રરિય  ક દરતી પણ િોઈ શકે અને મ નતસક પણ િોઈ શકે.  
1. ધોધમ ર વરસ દ આવ ેછે. 
2. બહ  ઝડપિી પવન વ ય છે.  
3. ફૂલ ખીલ્ય ું,  
4. પવનમ ું છોડ ઝૂલતો િતો. 
5. કડ ક ભેર ક્ય ુંક વીજળી પડી. 

ઉપરન ું વ ક્યોમ ું તમ ેજોઈ શકો છો  કે આ બધી ક દરતી પ્રરિય ઓ છે. ‘આવવ ું – 
વ વ ું – ખીલવ ું – ઝૂલવ ું - પડવ ું’ પરરસ્સ્િતતન  અન િમે ‘વરસ દ – પવન – ફૂલ – 
છોડ – વીજળી’ કમો છે.  

િવ,ે નીચેન ું વ ક્યો વ ુંચો. 
1. મ ન્ન ને ભખૂ લ ગી િતી. 
2. પોપટને મરચ ું ભ વે છે. 
3. મોન ને િસવ ું આવ્ય ું. 
4. બચિંતનને આ દ ખલો સમજાતો નિી. 
5. મ મ ન  સમ ચ ર સ ુંભળી બ ને દ ાઃખ િય ું. 

આ વ ક્યો ધ્ય નિી વ ુંચશો તો ખ્ય લ આવશે કે આ વ ક્યોમ ું મ નતસક પ્રરિય  
આલેખ ઈ છે. અિીં કોઈક ચેતનપદ િય એ પરરસ્સ્િતતને મ નતસક રીતે અન ભવે છે. 
તેિી એને મ ત્ર કમય ન કિતે ું ‘ભ વક’ કિવે ય છે. ઉપરન ું વ ક્યોમ ું ‘મ ન્નો, પોપટ, 
મોન , બચિંતન, બ ’ મ નતસક પ્રરિય ન  ભ વકક રકો છે. 
જેમ રિય  સ િ ેકત ય, કમય, ગ્ર િક, સ ધન, ઉદ્ગમ જેવ  ક રકો પ્રવેશે છે. તેમ પ્રરિય  
સ િે કમય, ભ વક, પરરબળ, ઉદ્ગમ – વગેરે જેવ ું ક રકો પ્રવેશે છે.  

કમથઃ 
1. ર ક્ષ સડી ગઈ. 
2. મોિન ગબડી ગયો. 



18 

3. ધોધમ ર વરસ દ આવ ેછે. 
ઉપર જોયલે ું આ વ ક્યોમ ું ર ક્ષ, મોિન, વરસ દ વગેરે કમય છે.  

ભાવકઃ 
ઉપરન ું કેટલ ુંક વ ક્યો ફરીિી જોઈએાઃ 

1. મ ન્ન ને ભખૂ લ ગી િતી. 
2. પોપટને મરચ ું ભ વે છે. 
3. મોન ને િસવ ું આવ્ય ું. 

આ વ ક્યોમ ું ‘ભખૂ લ ગવી, ભ વવ ું, િસવ ું આવવ ું’ – વગેરે પરરસ્સ્િતતમ ું ‘મ ન્નો, 
પોપટ, મોન ’ વગેરે ચેતન પદ િય મ નતસક સ્સ્િત્યુંતર, લ ગણી અન ભવે છે. પણ 
‘ભખૂ લ ગવ ’ પર કે ‘ભ વવ ’ પર તેન ું તનયુંત્રણ નિી. અિીં ચેતન પદ િય 
મ નતસક સ્સ્િત્યુંતર અન ભવત  િોવ િી તેમને ભ વક કિ ેછે. 

પરરબળઃ 
 જેમ ‘રિય ’મ ું ‘કત ય’ કોઈ રિય  કરવ  મ ટે ‘સ ધન’નો ઉપયોગ કરે છે, 
તેમ પ્રરિય  દરતમય ન કોઈક ઉપકરણ – ઓજારિી પ્રરિય  સધ ય છે. આવ ું 
ઉપકરણને ‘પરરબળ’ કિ ેછે. ઉદ િરણિી આ બ બત વધ  સ્પષ્ટ િશે. 

1. પવનિી કેરી પડી. 
2. ઉધઈિી બ રણ ું સડી ગય ું. 
3. ભેજિી લ કડ ું ફૂલી ગય ું. 
4. મોિનન  ધક્ક િી ફ્લ વરવ ઝ પડી ગય ું. 

અિીં ‘પવન, ઉધઈ, ભેજ, ધક્કો’ આરદ પરરબળિી ‘પડવ ની, સડવ ની, ફૂલવ ની’ 
પ્રરિય  અસ્સ્તત્વમ ું આવી છે. 
પ્રરિય મ ું અન્દ્ય ક રકોમ ું સ્િ ન (અતધકરણ), ઉદ્ગમ આરદ ક રકો સુંકળ ય છે. 

અવસ્ર્ાઃ 
 અતનયુંતત્રત સ્સ્િર પરરસ્સ્િતતને અવસ્િ  કિવે ય છે. જેમકે, 

‘ભેંસ ક ળી છે.’ 
 અિીં ‘ભેંસ’ન  ‘ક ળ ’ િોવ  પર કોઈન ું તનયુંત્રણ નિી. વળી, આ સ્સ્િતતમ ું 
પરરવતયન પણ શક્ય નિી. તેિી આ પરરસ્સ્િતતન ે‘અવસ્િ ’ કિવે ય છે. અવસ્િ  
પણ બ ેિોઈ શકે. 1. ક યમી અવસ્િ  2. તત્ક લીન અવસ્િ . 
ક યમી અવસ્િ ાઃ જ્ય રે કોઈન  ગ ણલક્ષણોનો તનદેશ કરવો િોય તો તે ક યમી 
અવસ્િ  છે. જેમકે,  

1. મોિન િસમ ખો છે. 
2. મીત  િોંતશય ર છે. 
3. આ ટેબલ લુંબગોળ છે. 
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તત્ક લીન અવસ્િ ાઃ જ્ય રે કોઈ અચેતન પદ િયની સ્સ્િતત વણયવ ય ત્ય રે તે 
તત્ક લીન અવસ્િ  છે. જેમકે, 

ટેબલ પર પેન છે. 
અિીં, ‘પેન’ પોત ની જાતે સ્સ્િત્યુંતર લ વી શકે તેમ નિી, અિવ  તો એ સુંદભ ે
કોઈ પણ બ બત એન  તનયુંત્રણમ ું નિી, તેિી તે કત ય નિી. અિ યત ્‘પેનન ું ટેબલ 
પર િોવ ું’ એ અવસ્િ  છે. પણ અન્દ્ય કોઈ ચતેન દ્વ ર  તેન મ ું સ્સ્િત્યુંતર આવ ેત ે
શક્ય છે. તેિી ત ેક યમી અવસ્િ  નિી. 
આ બન્ને અવસ્િ મ ું ‘ભેંસ, મોિન, પેન’ તવશે વ ત િઈ છે. પણ તેમ ું તેમન ું કોઈ 
સ્સ્િત્યુંતર નિી. તેિી તેમને ‘તટસ્િ’ ક રક કિ ે છે. તટસ્િ ક રક સ િે તેમની 
પરરસ્સ્િતતન ું તનરૂપણ કરવ  મ ટે તવશેષણ કે સ્િ ન જેવ  મય યરદત ક રકો પ્રવેશે 
છે.  
કારક ઃ 
 આપણ ેજોય ું કે રિય વૈધ તનક અિય સ િે ક રકો સુંકળ ય છે. આપણ ેએ 
પણ જોય ું કે રિય  સ િે કત ય, કમય, સ ધન, ગ્ર િક, ઉદ્ગમ, લક્ષ્ય, મ ધ્યમ આરદ 
ક રકો સુંકળ ય છે. તો પ્રરિય  સ િે કમય, ભ વક, પરરબળ, ઉદ્ગમ, સ્િ ન આરદ 
ક રકો સુંકળ ય છે. અવસ્િ  સ્િ ન અન ેતટસ્િ –ક રકો સુંકળ ય છે. આ ક રકો 
તવશે આપણે જે-તે પરરસ્સ્િતત સ િે સમજણ મળેવી છે. આ ઉપર ુંત સુંદભયગત 
ક રકો િોય છેાઃ સમય અને સ્િળ 
આપણે એકમન  આરુંભમ ું જોય ું િત  ું કે વ ક્યન ું ત્રણ લક્ષણો છે. (1) વ ક્ય એ 
એક ‘પણૂય તવચ ર’ ને વ્યતત કરે છે. (2) વ ક્ય એ એક ‘રચન ’ છે. (3) વ ક્યન ે
પોત નો ‘લય’ િોય છે. – તૈ પૈકી આપણે અિીં પિલે  લક્ષણની તવગતે ચચ ય કરી. 
બીજાું બે લક્ષણની ચચ ય િવે પછીન  એકમમ ું કરીશ ું. 
 
1.5 સ ર ુંશાઃ 
 અગ ઉન  પ્રકરણમ ું ન મપદ અને રિય પદની રચન  અને ક યય તવશ ે
જાણક રી મેળવ્ય  બ દ આ એકમમ ું વ ક્યન ેસમજવ ની શરૂઆત કરી. વ ક્યન  
સ્વરૂપને સમજવ  મ ટે તેની આન િતમક રચન , શબ્દોની યોગ્યત  અન ેઆક ુંક્ષ  
જરૂરી છે, તે જાણય ું. ત્ય ર બ દ ‘વ ક્ય’ કોશગત અિય અને ‘રિય વૈધ તનક’ની 
તવગતો જોઈ. તે અન સ ર શબ્દ- પદનો જે કોશ અન સ ર અિય િ ય છે, કે તવભસ્તત 
આરદ દ્વ ર  જે વ્ય કરણી અિય મળે છે, તેન કરત ું રિય વૈધ તનક અિય અલગ છે. 
વ ક્યન  અિયન  કેન્દ્રમ ું કોઈ પરરસ્સ્િતતન ું તવધ ન િોય છે. મ ટે તેને ‘રિય તવધ ન’ 
અિય કિવે ય છે. આપણે વ ક્યન  ત્રણ લક્ષણો દ્વ ર  વ ક્યન  સ્વરૂપને સમજવ ની 
કોતશશ કરી. (1) વ ક્ય એ એક ‘પણૂય તવચ ર’ ને વ્યતત કરે છે. (2) વ ક્ય એ એક 
‘રચન ’ છે. (3) વ ક્યને પોત નો ‘લય’ િોય છે. 
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 વ ક્ય એક ‘પણૂય તવચ ર’ને વ્યતત કરે છે, એટલે ભ ષક કોઈ એક વ ક્ય 
દ્વ ર  કોઈ એક પરરસ્સ્િતતને વ્યતત કરે છે. પરરસ્િતતન  મ ખ્ય બ ે પ્રક ર પડાેઃ 
ચબલત અને સ્સ્િર. આ બે પ્રક રની પરસ્સ્િતત ક ું તો તનયુંતત્રત િોય અિવ  
અતનયુંતત્રત. જે ચબલત પરરસ્સ્િતત પર કોઈ (ચેતન)ન ું તનયુંત્રણ િોય ત્ય રે તેને 
‘રિય ’ કિવે ય છે. ‘રિય ’ પરરસ્સ્િતત સ િે કત ય, કમય, સ ધન, ગ્ર િક, ઉદ્ગમ, લક્ષ્ય, 
સ્િ ન, મ ધ્યમ જેવ  ક રકો પ્રવેશી શકે છે. (અિીં ય દ ર ખવ ું ઘટે કે ‘કત ય’ન  
‘કત ૃયત્વ’ને તસદ્ધ કરવ  ચ ર બ બતો – લક્ષણો િોવ ું જરૂરી છેાઃ (1) તનયુંત્રણ (2) 
સિતે  કત  (3) જવ બદ રી (4) ચેતનત્વ). જે ચબલત પરરસ્સ્િતત અતનયુંતત્રત િોય 
તેને પ્રરિય  કિવે ય છે. રિય  અને પ્રરિય ને જ દી પ ડતી બ બત એટલે તનયુંત્રણ. 
જેમ રિય  સ િ ેકત ય, કમય, ગ્ર િક, સ ધન, ઉદ્ગમ જેવ  ક રકો પ્રવેશે છે. તેમ પ્રરિય  
સ િે કમય, ભ વક, પરરબળ, ઉદ્ગમ – વગેરે જેવ ું ક રકો પ્રવેશે છે. સ્સ્િર અતનયુંતત્રત 
પરરસ્સ્િતત એટલે અવસ્િ . અવસ્િ  સ િે તટસ્િ ક રક પ્રવેશે છે. 
1.6 તમાર  પ્રગવત ચકાસ ઃ 
નીચેન  પ્રશ્નોન  ઉત્તર આપો 

1. વ ક્ય િય મેળવવ ની પવૂય શરતો જણ વી વ ક્યન ું લક્ષણો સોદ િરણ 
જણ વો. 

2. ‘જે ચબલત પરરસ્સ્િતત પર કોઈ (ચેતન)ન ું તનયુંત્રણ િોય ત્ય રે તેને ‘રિય ’ 
કિવે ય છે.’ – તવધ નની સોદ િરણ ચચ ય કરો. 

3. રિય  અને પ્રરિય  વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરો. 
ટૂુંકનોંધ લખોાઃ 

1. પ્રરિય  
2. કમય ક રક 
3. ગ્ર િક ક રક અને ભ વક ક રક વચ્ચે તફ વત. 
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એકમઃ 2 વાક્યન ું સ્વરૂપ- 2 
રૂપરેખ ાઃ 
2.0 ઉદે્દશ 
2.1 પ્રસ્ત વન  
2.2 વ ક્યરચન  

2.2.1 ઉદે્દશ અને તવધેય 
2.2.2 તવષય અન ેકિન 
2.2.3 પદસુંવ દ 
2.2.4 પદિમ 

2.3 વ ક્યમ ું લય  
2.4 સ ર ુંશ 
2.5 તમ રી પ્રગતત ચક સો. 
2.0 ઉદે્દશઃ 
આ એકમમ ું તમ ે– 

→ વ ક્યન  સ્વરૂપનો આગળ અભ્ય સ કરશો. 
→ તમે વ ક્યરચન  સુંદભે ઉદે્દશ અને તવધેય, તવષય અન ેકિન, પદસુંવ દ, 

પદિમ તવશે સમજશો. 
→ વ ક્ય સુંદભ ેલયન ું મિત્ત્વ સમજશો. 

2.1 પ્રસ્તાવનાઃ 
 તમે જાણો છો કે વ ક્ય ન મપદ અને રિય પદન ું બનેલ ું િોય છે. પરુંત  , 
મ ત્ર ન મપદ અને રિય પદને સ િે મકૂી દેવ િી વ ક્યરચન  િતી નિી, ભ ષકન ે
યોગ્ય વ ક્ય િય મળતો નિી. વ ક્ય િય મેળવવ  મ ટે કેટલીક ચોક્કસ બ બતો 
સચવ ય, તો જ શ્રોત  કે વ ચકને વ ક્યનો અિય સમજાય છે. જેમકે, 1. વ ક્યમ ું 
શબ્દોનો અન િમ યોગ્ય િોવો જોઈએ, વ ક્યમ ું આવન ર  શબ્દો અિય અન ે
સુંદભયન  આશય મ જબ ચોક્કસ િમમ ું િોવ  જોઈએ. 2. વ ક્યમ ું યોગ્ય શબ્દની 
પસુંદગી િઈ િોવી જોઈએ. પરરસ્સ્િતતને વ્યતત કરત ું, ત રકિક રીતે અવગમન 
સ ધી શકત  શબ્દો જ વ ક્યમ ું પ્રયોજાય છે. 3. પરરસ્સ્િતત સુંદભે યોગ્ય ક રકો 
યોજાયલે  િોવ  જોઈએ. વ ક્યમ ું જે પરરસ્સ્િતતન ું તનરૂપણ િય ું િોય, તે પરરસ્સ્િતત 
સુંદભે મિત્ત્વન  ક રક, અતનવ યય ક રકની આક ુંક્ષ  રિ ે છે. તે ક રક વગર 
પરરસ્સ્િતત અંગ ે યોગ્ય અવગમન સ ધી શક ત  ું નિી. ટૂુંકમ ું, વ ક્યમ ું શબ્દોનો 
ચોક્કસ અન િમ, શબ્દોની યોગ્યત  અને શબ્દો વચ્ચ ેઆક ુંક્ષ  િોય છે. અન ેએ 
પરૂી િ ય તો ઇચ્ચ્છત અિયન ું અવગમન સધ ય છે. વળી, સચોટ અવગમન 
સ ધવ  વતત  સુંભ ષણસુંદભયને પણ ધ્ય નમ ું ર ખે છે. 
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વળી, અિય ધર વત  શબ્દોનો ઢગલો કરી દેવ  મ ત્રિી વ ક્ય િય મળતો નિી. 
શબ્દો દ્વ ર  કોશઅિય અને પ્રત્યયો દ્વ ર  વ્ય કરણી અિય મળે છે. પરુંત   એ બનેે 
ભેગ  કરવ િી પણ વ ક્ય િય મળતો નિી. તમે ું વ ક્ય િય ઉમેર ય છે, 
‘રિય તવધ ન’ દ્વ ર . વ ક્યન  અિયન  કેન્દ્રમ ું આવી કોઈ પરરસ્સ્િતતન ું તવધ ન િોય 
છે. મ ટે તેને ‘રિય વૈધ તનક’ અિય કિવે ય છે. ‘રિય તવધ ન’ એટલે પરરસ્સ્િતત અન ે
એ સ િે સુંકળ યેલ  ક રકોન ું તવધ ન.  

આપણે ત્રણ લક્ષણ દ્વ ર  વ ક્યન  સ્વરૂપને સમજવ ની કોતશશ કરીએ 
છીએ. (1) વ ક્ય એ એક ‘પણૂય તવચ ર’ ને વ્યતત કરે છે. (2) વ ક્ય એ એક 
‘રચન ’ છે. (3) વ ક્યને પોત નો ‘લય’ િોય છે. – તૈ પૈકી આપણે આગલ  
એકમમ ું પિલે  લક્ષણની તવગતે ચચ ય કરી. બીજાું બે લક્ષણની ચચ ય િવે કરીએ. 
2.2 વાક્યરચનાઃ 
 તમે જાણો છો કે બ ે કે તેિી વધ  શબ્દો ભગે  િ ય, તેમની વચ્ચ ે
રચન ગત અને અિયગત સુંબુંધ ઊભો િ ય અને તેમ ુંિી કોઈ રિય વૈધ તનક અિય 
મળતો િોય ત્ય રે તેને ‘વ ક્ય’ કિ ે છે. વ ક્યમ ું શબ્દોની ગોઠવણી ઉપર ુંત 
યોગ્યત  અને તકયસુંગતત  પણ ધ્ય નમ ું ર ખવ મ ું આવે છે. 
 વ ક્યમ ું ધ ત   કે તેન  પરિી બનત ું રિય પદ સૌિી અગત્યનો ઘટક છે. 
સ દ  વ ક્ય મ ું એ  એક જ િોય છે અને વ ક્યન  કેન્દ્રમ ું િોય છે. એટલેકે 
આન િતમક રીતે સૌિી છેલ્લો િોય છે, પણ વ ક્યની ક રકધતૃત – ક રક ધ રણ 
કરવ ની શક્યત ઓ- ધ ત  ને આધ રે જ િોય છે. જેમકે, અકમયક રિય વ ચી ધ ત   
િોય તો તેમ ું મ ત્ર કત ય જ આવશ્યક ક રક તરીકે આવે. સકમયક ધ ત   િોય તો 
કત ય અને કમય આવશ્યક ક રક તરીકે આવી શકે. પ્રરિય વ ચી ધ ત   િોય તો તેમ ું 
કત ય ક રક પ્રવેશી જ ન શકે. 
 વ ક્યની આન િતમક રચન  જોઈએ તો તેમ ું આખ્ય ત વ ક્યને અંતે િોય 
છે. ત ેરીતે અન્દ્ય શબ્દ-પ્રક રો – ન મ, તવશેષણ, રિય તવશેષણ આરદનો િમ પણ 
તનતિત િોય છે. શબ્દપ્રક રન  તનતિત િમને આધ રે સ્વ ભ તવક વ ક્યરચન  નક્કી 
િ ય છે. ત્ય ર બ દ વતત ની તવતવક્ષ  (ઇચ્છ ), વલણ, મિત્ત્વની બ બત, નવી 
બ બત આરદને આધ રે વ ક્યની આન િતમક રચન મ ું બદલ વ આવે છે. 
 પ રુંપરરક રીતે વ ક્યરચન ન  આક ુંક્ષ , યોગ્યત  અન ેસતન્નતધ – એ ત્રણ 
આધ ર ગણ ય છે. આ ઉપર ુંત વ ક્યન ું અન્દ્ય મિત્ત્વન ું પ સ ું લય છે. જેન  તવશે 
આપણે પછી ચચ ય કરીશ ું.  
  વ ક્યરચન ન  બ હ્યસ્તરે તવતશષ્ટ શબ્દિમ, સ્વરભ ર, આરોિ-અવરોિ, 
સુંતધસ્િ ન, પદસુંવ દ વગરેે બ બતો વતત ની તવવક્ષ  અને સુંદભયગત મિત્ત્વનો 
સુંકેત કરે છે. ક રકોમ ુંિી કોઈ એક ક રકન ું સ્વ ભ તવક મિત્ત્વ અને વતત ની 
તવવક્ષ  અન સ રન ું મિત્ત્વ અલગ િોઈ શકે. જે મિત્ત્વનો ક રક િોય તે ‘ઉદે્દશ’ 
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અને બ કીન  ક રકો ‘તવધેય’ કિવે ય. વળી, વતત -શ્રોત ન  સુંવ દમ ું વ ક્યમ ું 
શ્રોત  મ ટે કત ય, કમય, સ ધન જેવી કોઈક મ રિતી પરરબચત િોય છે, વ ક્ય ની 
અન્દ્ય મ રિતી નવી િોય છે. આ પરરબચત મ રિતીને ‘તવષય’ અને નવી મ રિતીન ે
‘કિન’ કિવે ય છે. આપણ ે વ ક્યરચન ની ઉદે્દશ-તવધયે, તવષય-કિન, પદિમ, 
પદસુંવ દ આરદ બ બતોને તવગતે જોઈએ. 

2.2.1 ઉદે્દશ અને વવધેયઃ 
પ િ ત્ય પરુંપર મ ુંિી ગ જર તી વ્ય કરણ પરુંપર મ ું પ્રવેશેલ  આ 

તવભ ગો ‘ઉદે્દશ અને તવધેય’ એટલે ‘Subject and predicate’. વતત  જે પરરસ્સ્િતત 
રજૂ કરવ  ઇચ્છે છે, તેમ ું એક ન મપદ મિત્ત્વનો ઘટક િોય છે. બ કીન  ક રકો એ 
મ ખ્ય ક રક સુંદભ ેરજૂ િતી પરરસ્સ્િતતન  ભ ગરૂપ િોય છે. જે મિત્ત્ત્વનો ક રક 
િોય તે ‘ઉદે્દશ’ કિવે ય છે અને બ કીન  ક રકો તિ  રિય પદની રચન  ‘તવધેય’ 
કિવે ય છે.  

વ ક્યમ ું જે પરરસ્સ્િતત દશ યવવ મ ું આવી િોય ત ે પરરસ્સ્િતત સ િ ે
સુંકળ એલ  ક રકો ન મપદમ ું વ્યતત િ ય છે અન ેપરરસ્સ્િતત રિય પદમ ું વ્યતત 
િ ય છે. જેમકે,- 

હ ું આિવ  જત ું પિલે ું અંકલેશ્વર રોક યો. 
આ વ ક્યમ ું “હ ું” એ ન મપદ છે અને “અંકલેશ્વર” ન મપદ છે, “આિવ  જત ું 
પિલે ું” એ સમયવ ચક રિય તવતશષણ છે અને “રોક યો” એ આખ્ય ત છે. 
પરરસ્સ્િતત અકમયક રિય ની છે, જેમ ું કત ય, સ્િ ન અને સમય એમ ત્રણ ક રકો છે. 
પરરસ્સ્િતત ‘રિય ’ િોય ત્ય રે સ્વ ભ તવક રીતે ’કત ય ‘સૌિી મિત્ત્વનો ક રક િોય છે 
અને એિી સિજે ઓછો મિત્ત્વનો ક રક ‘કમય’ િોય છે. 

ઉપરન  વ ક્યમ ું ‘હ ું’ મિત્ત્વનો ક રક છે. ક રણકે બ કીની પરરસ્સ્િતતન ું 
તનરૂપણ ‘હ ું’ન  સુંદભે છે. તેિી ‘હ ું’ ઉદે્દશ છે અને ‘આિવ  જત ું પિલે ું અંકલેશ્વર 
રોક યો’ – એ તવધયે છે. તમે જોઈ શકો છો કે સમયવ ચક રિય તવશેષણ, 
ન મપદ, રિય પદ – આ બધ  ઘટકો તવધેયનો રિસ્સો બન્દ્ય  છે 

વ ક્યમ ું પરરસ્સ્િતતની રજૂઆત િ ય ત્ય રે કોઈ એક ક રકને આધ રે 
(એન  સ્વ ભ તવક મિત્ત્વને આધ રે) રજૂ કરવ મ ું આવે છે. સમય, સ્િ ન - ક રકો 
સ્વ ભ તવક રીતે મિત્ત્વ ધ રણ કરી શકત  નિી, ક રણ કે તે વૈકચ્લ્પક િોય છે.  

2.2.2 વવષય અને કર્નઃ 
િવે સમજીએ વવષય અન ે કર્નની તવભ વન ઓને. જ્ય રે સુંભ ષણ 

ચ લત ું િોય ત્ય રે દરેક વ ક્ય એન  ભ ગ રૂપે આવત ું િોય છે. સુંભ ષણ વતત  
અને શ્રોત  કે લેખક અને વ ચક વચ્ચે ચ લત ું િોય છે. વતત  ધ્ય ન ર ખે છે કે 
સ ુંભળન ર શ ું જાણ ે છે, શ ું કિવે ઈ ગય ું છે અને કઈ બ બત એ નવેસરિી કિી 
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રહ્યો છે. અને જે બ બત નવેસરિી કિી રહ્યો છે, એમ ું અગત્યન ું શ ું છે. અને એ 
બધ નો સુંકેત એ દરેક વ ક્યમ ું આપતો િોય છે. ઉપર આપલે  વ ક્યન ેબ ેરીતે 
લખી શક શે. 
  હ ું આિવ  જત ું પિલે ું અંકલેશ્વર રોક યો. 
  અંકલેશ્વર, હ ું આિવ  જત ું પિલે ું રોક યો. 
વ ક્યમ ું જે બ બત શરૂઆતમ ું મ ક ય છે એ જાણીતી બ બત િોય છે અને જે 
બ બત પછી મ ક ય છે તે નવી િોય છે. બીજા વ ક્યમ ું ‘અંકલેશ્વર’ શરૂઆતમ ું 
મ ક ય ું છે એન ું ક રણ સુંભ ષણ સુંદભયમ ું એવી વ ત આવી છે અને એને તવશેની જ 
વ ત આ વ ક્યમ ું કિવે ઈ છે. પિલે  વ ક્યમ ું ‘હ ું’ વ ક્યનો તવષય છે અન ે
બ કીનો ભ ગ એ કિન છે. જ્ય રે બીજા વ ક્યમ ું ‘અંકલેશ્વર’ તવષય છે અન ે
બ કીન ું વ ક્ય કિન છે.  
વ ક્યમ ું ઉદે્દશ્ય બદલ વ ને ક રણે પદસુંવ દમ ું ફેરફ ર િ ય છે. જ્ય રે તવષય 
અને કિનન  મિત્ત્વન  ઘટકન ું સ્િ ન બદલ વ ને ક રણે વ ક્યન  આરોિ-
અવરોિિી રચ ત  લયજૂિમ ું ફેરફ ર િ ય છે. વ ક્યમ ું શબ્દોન ું સ્િ ન વગર 
ક રણે બદલ ત  ું િોત  ું નિી. એની પ છળ તવષય અને કિન-કેન્દ્ર બદલ વ ન ું ક રણ 
િોય છે. તો જરૂર છે કે ગ જર તી વ ક્યની અંદરન  ઘટકો – ન મપદો, 
રિય તવશેષણ અને આખ્ય ત – નો સ મ ન્દ્ય િમ કયો છે અને એ બદલ ય ત્ય રે 
લય કેવી રીતે બદલ ય તે જાણવ ની. 

2.2.3 પદક્રમઃ 
 પદિમ - શબ્દોનો અન િમ એટલે વ ક્યમ ું આવત  શબ્દો એક પછી એક 
આવે છે તે ચોક્કસ િમ. શબ્દોન  અન િમ  તવશે જાણવ ું એટલે ગ જર તી ભ ષ મ ું 
આ િમ તનતિત છે કે પછી અતનતિત છે એ જાણવ ું. એટલે કે વ ક્યમ ું ન મપદ 
િોય, તવશેષણ િોય, રિય તવશેષણ િોય અન ે રિય પદ િોય તો એ શબ્દો કય  
િમમ ું િોય છે તે જાણવ ું. એમન  કોઈ ચોક્કમ તનયમો િોય તો ત ેજાણવ  એટલ ે
શબ્દનો અન િમ જાણવો.  
વ ક્યમ ું ઓછ મ ું ઓછ ું એક ન મપદ અને એક રિય પદ િોય છે. જો એવ ું િોય 
તો ન મપદ પિલે ું અને રિય પદ પછી આવે છે. જો એકિી વધ  ન મપદ િોય તો 
ઉદે્દશ્ય ન મપદ પિલે ું આવે છે અને અન્દ્ય ન મપદ એન  પછી અને રિય પદ 
છેલ્લે આવે છે. ઉદ િરણની મદદિી સમજવ નો પ્રય સ કરીએ. 

બ પ જી સ ઈ ગય . 
ન મપદ  રિય પદ 

બાપ જીએ  મને   બોલ વી. 
ઉદે્દશ્ય    ન .પ.  રિય પદ 
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બ પ જીએ  મને  ચ વી  આપી. 
ઉદે્દશ્ય     ન .પ.  ન .પ. રિય પદ 

ત્રીજા વ ક્યમ ું એક રિય પદ અને ત્રણ ન મો છે. એ ત્રણે ન મો પિલે ું 
આવે છે અન ેરિય પદ વ ક્યમ ું છેલ્લે આવે છે. વ ક્યરચન નો આ એક સ મ ન્દ્ય 
તનયમ છે. ગ જર તીમ ું વ ક્યમ ું રિય પદ છેલ્લે આવે છે.  

વ ક્યમ ું રિય પદ એક જ િોય છે અને ન મો/ન મપદો એક કે તેિી વધ  
િોઈ શકે છે. અને બધ ું ન મો રિય પદ પિલે ું વ ક્યમ ું આવત ું િોય છે. જો 
વ ક્યમ ું એકિી વધ  ન મ/ન મપદો િોય તેમનો િમ શ  િોઈ શકે, તે સમજવ ું 
જોઈએ. એ મ ટે રિય પદ દ્વ ર  કઈ પરરસ્સ્િતત રિય  - પ્રરિય  કે અવસ્િ નો તનદેશ 
િયો છે એ જાણવ ું જરૂરી િોય છે. ક રણ કે જો રિય પદ ‘રિય ’ દશ યવત  ું િોય તો 
એમ ું કત ય, કમય, ગૌણ કમય, સ ધન, ઉદ્ગમ, સ્િ ન એવ  ક રકોની અપેક્ષ  રિ ે છે 
અને એ ક રકો ‘ન મ’ તરીકે આવત ું િોય છે.  

બધ ું ક રકો વ ક્યમ ું ઉપસ્સ્િત િ ય એવ ું બનત ું નિી. પણ જો રિય પદ 
‘સકમયક’ િોય તો વ ક્યમ ું કત ય, કમય આવશ્યક િોય છે; અને જો રિય પદ ‘અકમયક’ 
િોય તો વ ક્યમ ું કેવળ કત યની અપેક્ષ  િોય છે. જો રિય પદ ‘પ્રરિય ’ દશ યવત  ું 
િોય તો એમ ું કત યની નિીં પણ કમયની અપેક્ષ  રિ ેછે. નીચેન ું વ ક્યોની મદદિી 
આ વ ત સ્પષ્ટ િશે. 

1. 
દાદાએ આજે મને એમના લૉકરની ચાવી આપી 

દ્વિકમથક 
કત ય રિ.તવ. ગૌણ કમય કમય રિય  

2. 
મેં આજે  ઉંવધય ું બનાવય ું છે. 

સકમયક 
કત ય રિ.તવ. - કમય રિય  

3. 
હ ું અહીં એકલ   જમી રહ્ય  છું. 

અકમયક 
કત ય રિ.તવ. રિ.તવ.  રિય  

ઉપરન ું બધ  જ વ ક્યોમ ું રિય  દશ યવન ર રિય પદ િમમ ું છેલ્લ ે આવ્ય ું છે. 
વ ક્યમ ું જો કમય િોય તો એ રિય પદ પવેૂ આવે છે અને ગૌણ કમય િોય તો એ કમય 
પવેૂ આવે છે. ગૌણ કમય પિલે ું રિય તવશેષણ આવે છે અને કત ય એન  પવેૂ આવે 
છે. (ગ જર તી વ ક્યમ ું ન મપદો અને રિય પદની ગોઠવણી નીચે મ જબ દશ યવી 
શક શેાઃ- 
 ન મપદ   + રિય તવશેષણ +    ન મપદ + ન મપદ + આખ્ય ત 
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 કત ય      સમય/સ્િ ન/સ ધન  ગૌણ કમય    કમય   રિય  
જો વ ક્યમ ું અકમયક રિય  વ્યતત િતી િોય તો કત ય અને રિય  દશ યવન ર  પદો, 
અન િમે ઉદે્દશ્ય-ન મ અને આખ્ય ત એ િમમ ું દેખ શે. અને જો એમ ું સ્િ ન અન ે
સમયવ ચક રિય તવશેષણો આવત ું િોય તો એ ઉદે્દશ્ય પછી અને આખ્ય ત પિલે ું 
આવશે. જેમકે,  

હ ું અિીં એકલો જમી રહ્યો છું. 
જો વ ક્યમ ું સકમયક રિય  વ્યતત િતી િોય તો કત ય ઉદે્દશ્ય પદ તરીકે પિલે ું 
આવશે પછી કમય તરીકેન ું ન મપદ એન  પછી આવશે અને આખ્ય ત છેલ્લ ે
આવશે. જો એમ ું કોઈ સમય, સ્િ ન, ઉદ્ગમ કે સ ધનવ ચક ન મપદ િોય તો એ 
સ મ ન્દ્ય રીતે ઉદે્દશ્ય પછીન  રિય તવશેષણની જગ્ય એ આવશે. જેમકે, 

મેં આજે ઉંતધય ું બન વ્ય ું છે.  
જો વ ક્યમ ું દ્વદ્વકમયક રિય  વ્યતત િતી િોય તો ગૌણ કમયન ું સ્િ ન કમય ન મપદ 
પિલે ું રિ ેછે. બ કીન ન ું સ્િ ન ઉપર મ જબ રિ ેછે.  
વ ક્યોમ ું આવત  પદોનો આ સ મ ન્દ્ય િમ છે. આ િમમ ું રિય તવશેષણન ું સ્િ ન 
િોડ ું વૈકચ્લ્પક છે. ક્ય રેક સમચવ ચક અને સ્િ નવ ચક રિય તવશેષણો ઉદે્દશ્ય 
પિલે ું પણ આવત ું િોય છે. દ .ત. 
 આજે દ દ એ મને લૉકરની ચ વી આપી. 
 દ દ એ આજે મને લૉકરની ચ વી આપી. 
ઊપર આપેલ ું શબ્દિમને ફેરવવ મ ું આવે તો શ ું િ ય? જ ઓ – 

દ દ એ આજે મને લૉકરની ચ વી આપી. 
(સ મ ન્દ્ય િમ) 

દ દ એ આજે લૉકરની ચ વી મને આપી.  
(અિ યત ્- બીજા કોઈને નિીં પણ મન ેઆપી.)  

દ દ એ મને લૉકરની ચ વી આજે આપી.  
(અિ યત ્- ચ વી મને આજે આપી) 

આજે મન ેલૉકરની ચ વી દ દ એ આપી.  
(અિ યત ્- બીજા કોઈએ નિીં પણ દ દ એ આપી.) 

  વ ક્યન  િમમ ું આખ્ય ત પવેૂ જે ન મપદ આવત ું િોય છે એ મિત્ત્વન ું 
િોય છે. સ મ ન્દ્ય રીતે રિય વ ચી વ ક્યમ ું આ સ્િ ન કમયને આપવ મ ું આવે છે. 
પણ કમય તસવ ય અન્દ્ય ન મપદન ું મિત્ત્વ દશ યવવ ું િોય ત્ય રે િમ બદલીને એ 
ન મપદને આખ્ય તની નજીક લ વવ મ ું આવે છે. અને વ ક્યન  ઉચ્ચ રણમ ું 
એન  પર સ્વરભ ર પણ આવે છે. એટલ  મ ટે એમને અધોરેખ િી દશ યવ્ય ું છે.  
 રિય વ ચી વ ક્યોમ ું કત ય આવશ્યક રીતે આવતો િોય છે પણ 
પ્રરિય વ ચી વ ક્યોન ું એવ ું નિી. વ ક્યમ ું જ્ય રે પ્રરિય  વ્યતત િતી િોય છે ત્ય રે 



27 
 

એની સ િે ન મપદ તરીકે ભ વક,  કમય, અને પરરબળ તેમજ સ્િ ન, સમય વગેરે 
જોડ યેલ  િોય છે. નીચેન ું વ ક્યો જ ઓાઃ- 

1. આજે જમતી વખતે શ ક ખટૂ્ ું. 
2. આ મ ખણ તો સ વ િીજી ગય ું છે. 
3. એનો પગ રસ્ત  પરન  છ ણમ ું પડયો. 
4. તમને િ ક લ ગ્યો છે . 
5. મને એક ઉપ ય સઝૂયો છે . 
6. એને બબલ ડીની બહ  બીક લ ગે છે. 

આ બધ  વ ક્યોમ ું કત ય નિી એટલે આવ  વ ક્યોમ ું આવત ું ન મપદો, 
રિય તવશેષણોન ું સ્િ ન શ ું િોય તે સમજી શક શે. નીચે એમન  તનયમો આપ્ય  છેાઃ- 
જો વ ક્ય પ્રરિય  દશ યવત  ું િોય અને એમ ું ભ વક િોય (ઉપરન ું વ ક્યોમ ું – 
તમને, મને, તને) તો એ પિલે ું આવે છે અને કમય (િ ક, ઉપ ય, બીક) એન  
પછી આવ ેછે.  

જો વ ક્ય પ્રરિય  દશ યવત  ું િોય અને એમ ું મ ત્ર કમય િોય( ઉપરન ું 
વ ક્યોમ ું - શ ક, મ ખણ, એનો પગ) તો એ આખ્ય ત પિલે ું અિવ  
રિય તવશેષણ (ઉપરન ું વ ક્યોમ ું – આજે, જમતી વખત,ે સ વ, રસ્ત  પરન  
છ ણમ ું, બહ ) પિલે ું કે પછી આવત ું િોય છે.  

આમ, વ ક્યન ું એકુંદર સ્વરૂપ એન  ઘટકોન  િમ પર અને પદસુંવ દ 
તેમજ લય પર અવલુંબ ે છે. કેવળ શબ્દો જ વ ક્યનો અિય દશ યવત  નિી પણ 
એમનો િમ, એમન  વચ્ચનેો પદસુંવ દ અને વ ક્યનો આરોિ-અવરોિ વ ક્ય િયને 
દશ યવે છે. વ ક્યરચન ન  અભ્ય સમ ું આ બધી બ બતોનો સમ વેશ િ ય છે. 

2.2.4 પદસુંવાદઃ 
 બે પદ પરસ્પર સુંબુંધ ધર વે છે, તે સુંબુંધને પ્રત્યય કે અન સ્વ ર દ્વ ર  
બચદ્વિત કરવ મ ું આવે, તેનો તનદેશ કરવ મ ું આવે તેને ‘પદસુંવ દ’ કિવે ય છે. 
નીચેન ું વ ક્યો વ ુંચો. 

બ રીનો ક ચ તટૂયો  
બ રીન  ક ચ તટૂય   

 આ બે વ ક્યોન  અિયમ ું તફ વત દેખ ય છે? તમને તરત જ ખ્ય લ 
આવ્યો િશે કે બને્ન વ ક્યોમ ું ‘બ રીનો ક ચ’ ન મપદ સમ ન છે. પણ આખ્ય તમ ું 
તફ વત છે. એક વ ક્યમ ું ‘તટૂયો’ અન ેબીજા વ ક્યમ ું ‘તટૂય ’ છે. તમને અિીં 
વચનભેદ દેખ ય છે! ‘ક ચ’ ન મ સ િે બહ વચનનો તનદેશ ન િયો િોવ  છત ું 
‘તટૂય ’ આખ્ય ત દ્વ ર  તમને ‘ક ચ’ન  બહ વચનનો ખ્ય લ આવે છે. તે ‘ક ચ’ અન ે
‘તટૂવ ું’ વચ્ચેનો સુંવ દ – સુંબુંધ દશ યવે છે. િવે નીચને ું વ ક્યો વ ુંચો. 
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રમેશે ક ગળ વ ુંચ-્ 
રમેશે ન ટક વ ુંચ-્ 
રમશેે વ ત ય વ ુંચ- 

 ઉપરન ું વ ક્યો અધરૂ ું છે. પણ તમ ર  મગજે આ વ ક્યો આખ  જ વ ુંચ્ય  
િશે. ખટૂતી તવગતો ‘વ ુંચ્યો’મ ું ‘ય+્ઓ’; ‘વ ુંચ્ય ું’મ ું ‘ય+્ઉં’; ‘વ ુંચી’મ ું ‘-ઈ’ 
પ્રત્યયો તમ રી અંદર રિલેી ભ ષકની સઝૂે આપી દીધ . પણ તમે તવચ રો કે 
બધ મ ું એક જ પ્રત્યય કેમ ન લ ગ્ય ? ક રણકે ‘વ ુંચ્યો’ → ‘ક ગળ’ – પ ચ્લ્લિંગ છે; 
‘વ ુંચ્ય ું’ → ‘ન ટક’ નપ ુંસકબલિંગ છે; ‘વ ુંચી’ → ‘વ ત ય’ સ્ત્રીબલિંગ છે. ‘ય’્ દ્વ ર  ક ળ, 
અવસ્િ નો અિય સચૂવ યો છે. તો ‘-ઓ’, ‘-ઉં’, ‘-ઈ’ દ્વ ર  બલિંગવચનનો પદસુંવ દ 
સધ યો છે. તમને િશે કે ‘બલિંગ’ તો ખ્ય લ આવ્યો. પણ ‘વચન’? – નીચેન ું 
વ ક્યો વ ુંચોાઃ 

ગીત એ ન ટક વ ુંચ્ય-્ 
ગીત એ ન ટકો વ ુંચ્ય-્ 

 તમે અિીં તરત જ ‘વ ુંચ્ય ું’ અને ‘વ ુંચ્ય ું’ સમજી લીધ ું િશે. પણ અિીં 
તમ રે એક વ ત ધ્ય નમ ું ર ખવ ની છે. અિીં ‘વ ુંચ્ય ’ એમ ન કિતે ું ‘વ ુંચ્ય ું’ – 
અન સ્વ ર સ િે બહ વચન દશ યવ્ય ું છે. ક રણકે ‘ન ટક’ નપ ુંસકબલિંગ છે. તેન  
બહ વચનમ ું અન સ્વ ર આવે. પરુંત   ‘ન ટક’ને સ્િ ને ‘તનબુંધ’ િોત તો – 

ગીત એ તનબુંધ વ ુંચ્યો. 
ગીત એ તનબુંધો વ ુંચ્ય . 

અિીં ‘તનબુંધ’ પ ચ્લ્લિંગ િોવ િી એકવચનમ ું ‘-ઓ’ પ્રત્યય લ ગ્યો અન ે
બહ વચનમ ું ‘-આ’ પ્રત્યય - અન સ્વ ર વગર – લ ગ્યો. 
 અિ યત,્ પદસુંવ દમ ું બલિંગ અને વચનન  પ્રત્યયો લ ગે છે. એ જ રીતે 
પ ર ષ-વચનન  પ્રત્યય પણ લ ગે છે.  
 ‘હ ું જઉં છું.’ પણ ‘અમ’ે ? જવ બ મળ્યો? બર બર, ‘જઈએ છીએ.’ તમે ‘-
ઉં’ પ્રત્યય દ્વ ર  પ્રિમ પ ર ષ એકવચન જોય ું તો ‘-ઈએ’ પ્રત્યય દ્વ ર  પ્રિમ પ ર ષ 
બહ વચન સમજી લીધ ું. વતયમ નક ળન  રૂપો જોઈએ તો- 

ચાલવ ું - ધાત    પ્રત્યય 
 એકવચન બહ વચન  એકવચન બહ વચન 
પ્રિમ પ ર ષ હ ું ચ લ ું છું. અમે ચ લીએ છીએ.  -ઉં -ઇએ 
બીજો પ ર ષ ત ું ચ લે છે. તમે ચ લો છો.  -એ -ઓ 

ત્રીજો પ ર ષ 
તે ચ લ ેછે. 
મોિન ચ લ ેછે. 
ગીત  ચ લ ેછે. 

તેઓ ચ લે છે.  -એ -એ 
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આપણ ેક ળન ું રૂપ ખ્ય ન જોઈએ છીએ, ત્ય રે શ ું જોઈએ છીએ? જે – તે ક ળન  
પ્રત્યય અને તેની સ િે બલિંગ-વચન કે પ ર ષ-વચનન  પદસુંવ દન  પ્રત્યયો.
 પદસુંવ દન  પ્રત્યયો જેમ ન મપદ-રિય પદ વચ્ચેનો સુંબુંધ દશ યવે છે. 
તેમ એક જ પદન  બે ઘટકો વચ્ચ ેપણ સુંવ દ દશ યવે છે. જેમકે ‘ન મપદ’મ ું તમ ે
તવક રી-અતવક રી તવશેષણ તવશે અભ્ય સ કયો છે. પદસુંવ દની દૃષ્ષ્ટએ સમજો તો 
જે તવશેષણ પદસુંવ દનો પ્રત્યય લે છે તે તવક રી તવશષેણ છે. અન ેજે તવશષેણ 
પદસુંવ દનો પ્રત્યય નિી લતેો તે અતવક રી તવશેષણ છે. જેમકે, 

મેં દળદ ર પ સ્તક જોય ું. 
કડકડતી ઠુંડી મ ટે તૈય ર રિજેો. 
દળદ ર અને રસદ ર વલસ ડી આફુસ મળશે. 
મેં મોટ ું પ સ્તક જોય ું. 
મેં મોટી ચોપડી જોઈ. 

તમે જોઈ શકો છો કે ‘દળદ ર’ તવશેષણ ‘પ સ્તક’ (નપ ુંસકબલિંગ) અને ‘આફુસ’ 
(સ્ત્રીબલિંગ)ની પવેૂ આવે છે, પણ તેમ ું પદસુંવ દનો કોઈ પ્રત્યય નિી. તેિી તે 
અતવક રી છે. જ્ય રે ‘મોટ ું’ તવશેષણ ‘પ સ્તક’ (નપ ુંસકબલિંગ) પિલે ું આવે ત્ય રે 
‘મોટ-ઉં’; ‘ચોપડી’ (સ્ત્રીબલિંગ) પિલે ું આવે ત્ય રે ‘મોટ-ઇ’ રૂપે આવે છે. આ ‘-ઉં’ 
અને ‘-ઇ’ પ્રત્યય તવશેષણન  સુંજ્ઞ  સ િેન  પદસુંવ દનો તનદેશ કરે છે. 
નીચેન ું વ ક્યો જૂઓાઃ 

1. છોકરી આવી. 
2. છોકરીઓ આવી. 
3. બ  આવ્ય ું. 

અિીં વ ક્ય 1.મ ું એકવચન છે, 2મ ું બહ વચન છે. તેમ ું ‘સ્ત્રીબલિંગ’નો પદસુંવ દ 
જોઈ શક ય છે. પણ વ ક્ય 3.મ ું ‘બ ’ એક જ વ્યસ્તત િોવ  છત ું મ ન િય સચૂવ યો 
છે – તે પદસુંવ દમ ું ‘-આં’ પ્રત્યય દ્વ ર . 

જેમ મ ન િે બહ વચન િોય ત્ય રે ‘-આં’ પ્રત્યયિી પદસુંવ દ સધ ય છે, 
તેમ જ્ય રે ન મપદમ ું એકિી વધ  સુંજ્ઞ ઓ િોય અને તેન  બલિંગ અલગ િોય ત્ય રે 
તમશ્ર બલિંગન  બહ વચનનો પ્રત્યય પણ ‘-આં’ દ્વ ર  પદસુંવ દ સધ ય છે. જેમકે,  

1. બ એ મુંગ વેલ ું સુંતર , મોસુંબી, સફરજન મીઠ ું િત ું. 
2. ર મસીત  વનમ ું ગય ું. 
3. મેં િ ળી – વ ટકો ખરીદ્ય ું. 

તવશેષણ તરીકે પ્રયોજાત ું કૃદન્દ્ત પણ પદસુંવ દનો પ્રત્યય લે છે. જેમકે,  
લખ યેલો પત્ર, લખ યલે  પત્રો, લખ યેલ ું ન ટકો 

→ સ્પધ યમ ું ભ ગ લેન રો છોકરો (પ ચ્લ્લિંગ એકવચન) 
→ સ્પધ યમ ું ભ ગ લેન ર  છોકર  (પ ચ્લ્લિંગ બહ વચન) 
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→ સ્પધ યમ ું ભ ગ લેન ર ું છોકર ું (તમશ્ર બલિંગ બહ વચન) 
આખ્ય તમ ું ક ળ, અવસ્િ  અન સ ર બલિંગ-વચન તિ  પ ર ષ-વચનન  પ્રત્યયો 
લેવ ય છે. સ દ  આખ્ય તન  પદસુંવ દન  પ્રત્યયો નીચ ેમ જબ જોઈ શક યાઃ 
ભતવષ્યક ળ અને સુંભ વન ને સચૂવતી રચન મ ું ‘કત ય’– ન મપદ પ્રમ ણે પ ર ષ-
વચનન  પ્રત્યયોિી પદસુંવ દ સધ ય છે. 

રમેશ ક લે ફ ઈલ લ વશે. 
હ ું ક લે ફ ઈલ લ વીશ. 

ભતૂક ળ સચૂવતી પણૂ યવસ્િ વ ળી રચન મ ું રિય  સકમયક િોય ત્ચ રે અને તવધ્યિય 
સચૂવતી રચન મ ું ‘કમય’ – ન મપદ પ્રમ ણ ે બલિંગ-વચનન  પ્રત્યયોિી પદસુંવ દ 
સધ ય છે. 

મેં બ રણ ું ખોલ્ય ું. (ભતૂક ળ, કમય- બ રણ ) 
ર તે્ર દૂધ પીવ ું. (તવધ્યિય, કમય – દૂધ) 

ભતૂક ળ સચૂવતી પણૂ યવસ્િ વ ળી રચન મ ું રિય  અકમયક િોય તો ભતૂક ળમ ું 
‘કત ય’ – ન મપદ પ્રમ ણે બલિંગ-વચન દ્વ ર  પદસુંવ દ સધ ય છે. 

ઘોડો દોડયો (ભતૂક ળ, અકમયક) 
ભતૂક લીન આદતી અવસ્િ  દશ યવત  અપણૂ યવસ્િ ન  પ્રત્યયોની રચન મ ું ‘કત ય’ 
– ન મપદ પ્રમ ણે બલિંગ-વચન દ્વ ર  પદસુંવ દ સધ ય છે. 

નીલ  રોજ મુંરદરે જતી.  
ભતૂક લીન સુંભ વન  (રિય તતપત્યિય) દશ યવત  અપણૂ યવસ્િ ન  પ્રત્યયની 
રચન મ ું પદસુંવ દનો અભ વ િોય છે. જેમકે, 

મોિન ગીત  સ િે મુંરદરે જાત. 
અિીં ‘જવ ું’ ધ ત   સ િે મ ત્ર ભતૂક લીન સુંભ વન નો પ્રત્યય ‘-ત-’ જ છે. અન્દ્ય 
કોઈ પદસુંવ દ સચૂક બલિંગ-વચન કે પ ર ષ-વચનનો પ્રત્યય નિી. 
2.3 વાક્યમાું લયઃ 
 તમે જાણો છો કે વ તચીત િ ય કે લેખન િ ય ત્ય રે એકલ  શબ્દો 
લખ ત  નિી. શબ્દો વ ક્યન  ભ ગ રૂપ ેઆવત  િોય છે. વ તચીતમ ું શબ્દો છૂટ  
બોલ ત  પણ નિી. સમગ્ર વ ક્ય એક ચોક્કસ લય સ િે ઉચ્ચ ર ય છે. એક વ ક્ય 
લઈએ – 
 
 
  હ ુંઆિવ જત ુંપિલે ુંઅંકલેશ્વરરોક યો. 
વ ક્યની ઊપર દોરેલી રેખ  એનો લય દશ યવે છે. બોલતી વખતે એક એક શબ્દ 
છૂટો બોલ તો નિી. શબ્દોન  લયજૂિ બને છે. આરોિ-અવરોિન  લયજૂિ અને 
સ્વરભ રિી આપણ ેવ ક્યન ું યોગ્ય અિયઘટન કરીએ છીએ.  
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તમે સ ત-આઠ વ ક્યનો એક ફકરો વ ુંચો. એન  દરેક શબ્દને છૂટો વ ુંચો. 
અને શબ્દોન  લયજૂિ બન વીને વ ુંચો. તમને ખ્ય લ આવશે કે બોલતી વખત ે
શબ્દો છૂટ  બોલ ત  નિી. વ ક્યમ ું છેલ્લ  બે શબ્દોમ ું, (અંકલેશ્વર રોક યો) પિલે  
શબ્દનો છેલ્લો “ર” ઉચ્ચ ર યો નિી. આ વ ક્યમ ું શરૂઆતમ ું જે “હ ું” શબ્દ છે એ ન 
ર ખ્યો િોય તો પણ સ ુંભળન ર એ સમજી ગયો િોત. ક રણ કે સ ુંભળન ર અને 
બોલન ર એક જ ભ ષ ન  શબ્દો અને તનયમોનો ઉપયોગ કરે છે એટલ ે એ 
તનયમોને આધ રે એ વ ક્યન ું અિયઘટન કરે છે. વ ક્યનો લય એમને શબ્દોનો જૂિ 
બન વવ મ ું અને અિયઘટન કરવ મ ું ઉપયોગી િ ય છે. ઉપરન  વ ક્યમ ું તમને 
ત્રણ લયજૂિો દેખ શે – 

હ ું -   આિવ  જત ું પિલે ું -  અંકલેશ્વર રોક યો. 

શબ્દોિી સીધ ું વ ક્યો બનત ું નિી. શબ્દો સુંબુંતધત અન્દ્ય શબ્દો સ િ ેજોડ ઈન ે
પદ બન ેછે. આપણે ન મપદ અને રિય પદ એવો ભેદ કયો. આ વ ક્યન  જો બ ેજ 
ભ ગ કરવ  િોય તો – 

હ ું  --- આિવ  જત ું પિલે ું અંકલેશ્વર રોક યો . 

 વ ક્યન  આ બે લયજૂિને ન મપદ અને રિય પદ, ઉદે્દશ્ય અને વવધેય 
અિવ  વવષય અને કર્ન એમ કિવે ય છે. ન મપદ અને રિય પદ એમન  
ઘટકશબ્દોને આધ રે કિવે મ ું આવે છે. એને તવશે આપણે જોઈ ગય ું છીએ.  
2.4 સારાુંશઃ 

વ ક્ય િય મેળવવ  મ ટે કેટલીક ચોક્કસ બ બતો સચવ ય, તો જ શ્રોત  કે 
વ ચકને વ ક્યનો અિય સમજાય છે. જેમકે, 1. વ ક્યમ ું શબ્દોનો અન િમ યોગ્ય 
િોવો જોઈએ, વ ક્યમ ું આવન ર  શબ્દો અિય અને સુંદભયન  આશય મ જબ ચોક્કસ 
િમમ ું િોવ  જોઈએ. 2. વ ક્યમ ું યોગ્ય શબ્દની પસુંદગી િઈ િોવી જોઈએ. 
પરરસ્સ્િતતને વ્યતત કરત ું, ત રકિક રીતે અવગમન સ ધી શકત  શબ્દો જ વ ક્યમ ું 
પ્રયોજાય છે. 3. પરરસ્સ્િતત સુંદભે યોગ્ય ક રકો યોજાયલે  િોવ  જોઈએ. 
અિય ધર વત  શબ્દોનો ઢગલો કરી દેવ  મ ત્રિી પણ વ ક્ય િય મળતો નિી. 
તેન િી શબ્દોન  અિય મળે છે, વ ક્યન  નિીં. વ ક્યનો અિય ‘રિય તવધ ન’ દ્વ ર  
ઉમેર ય છે. ‘રિય તવધ ન’ એટલે પરરસ્સ્િતત અને એ સ િે સુંકળ યેલ  ક રકોન ું 
તવધ ન.  

વ ક્યન  સ્વરૂપન ેત્રણ લક્ષણ દ્વ ર  સમજી શક યાઃ (1) વ ક્ય એ એક ‘પણૂય 
તવચ ર’ ને વ્યતત કરે છે. (2) વ ક્ય એ એક ‘રચન ’ છે. (3) વ ક્યને પોત નો 
‘લય’ િોય છે.  

આપણ ે એ પણ જોય ું કે વ ક્યરચન ન  બ હ્યસ્તરે તવતશષ્ટ શબ્દિમ, 
સ્વરભ ર, આરોિ-અવરોિ, સુંતધસ્િ ન, પદસુંવ દ વગેરે બ બતો વતત ની તવવક્ષ  
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અને સુંદભયગત મિત્ત્વનો સુંકેત કરે છે. ક રકોમ ુંિી કોઈ એક ક રકન ું સ્વ ભ તવક 
મિત્ત્વ અને વતત ની તવવક્ષ  અન સ રન ું મિત્ત્વ અલગ િોઈ શકે. જે મિત્ત્વનો 
ક રક િોય તે ‘ઉદે્દશ’ અને બ કીન  ક રકો ‘તવધેય’ કિવે ય. વળી, વતત -શ્રોત ન  
સુંવ દમ ું વ ક્યમ ું શ્રોત  મ ટે કત ય, કમય, સ ધન જેવી કોઈક મ રિતી પરરબચત િોય 
છે, વ ક્ય ની અન્દ્ય મ રિતી નવી િોય છે. આ પરરબચત મ રિતીને ‘તવષય’ અન ે
નવી મ રિતીને ‘કિન’ કિવે ય છે. 

વ ક્યની આન િતમક રચન  જોઈએ તો તેમ ું આખ્ય ત વ ક્યને અંતે િોય 
છે. ત ેરીતે અન્દ્ય શબ્દ-પ્રક રો – ન મ, તવશેષણ, રિય તવશેષણ આરદનો િમ પણ 
તનતિત િોય છે. શબ્દપ્રક રન  તનતિત િમને આધ રે સ્વ ભ તવક વ ક્યરચન  નક્કી 
િ ય છે. ત્ય ર બ દ વતત ની તવતવક્ષ  (ઇચ્છ ), વલણ, મિત્ત્વની બ બત, નવી 
બ બત આરદને આધ રે વ ક્યની આન િતમક રચન મ ું બદલ વ આવે છે. 

બે પદ પરસ્પર સુંબુંધ ધર વે છે, તે સુંબુંધને પ્રત્યય કે અન સ્વ ર દ્વ ર  
બચદ્વિત કરવ મ ું આવ,ે તેનો તનદેશ કરવ મ ું આવે તેને ‘પદસુંવ દ’ કિવે ય છે. 
પદસુંવ દમ ું બલિંગ અને વચનન  તિ  પ ર ષ-વચનન  પ્રત્યય લ ગે છે. 
પદસુંવ દન  પ્રત્યયોમ ું બલિંગવચન કે પ ર ષવચનન  પ્રત્યયો ન મપદ-રિય પદ 
વચ્ચેનો સુંબુંધ દશ યવે છે. તો આખ્ય તમ ું ક ળ, અવસ્િ  અન સ ર બલિંગ-વચન 
તિ  પ ર ષ-વચનન  પ્રત્યયો લેવ ય છે. સમગ્ર વ ક્ય એક ચોક્કસ લય સ િ ે
ઉચ્ચ ર ય છે. બોલતી વખતે એક એક શબ્દ છૂટો બોલ તો નિી. શબ્દોન  લયજૂિ 
બને છે. આરોિ-અવરોિન  લયજૂિ અને સ્વરભ રિી વ ક્યન ું યોગ્ય અિયઘટન 
કરવ મ ું આવે છે. 

વ ક્યન  લયજૂિને ન મપદ અને રિય પદ, ઉદે્દશ્ય અને વવધેય અિવ  
વવષય અને કર્ન એમ ભ ગ પ ડવ મ ું આવે છે, જે ભ ષકને વ ક્યન ું અિયઘટન 
મેળવવ મ ું ઉપયોગી િ ય છે. 
2.5 તમાર  પ્રગવત ચકાસ ઃ 
પ્રશ્નાઃ 

1. પદિમ એટલે શ ું તે સમજાવી ગ જર તી પદિમની સોદ િરણ ચચ ય કરો. 
2. પદસુંવ દ એટલે શ ું તે સમજાવી તવતવધ પદસુંવ દની સોદ િરણ ચચ ય 

કરો. 
ટૂુંકનોંધ લખોાઃ 

1. ઉદે્દશ અને તવધેય 
2. તવષય અને કિન 
3. વ ક્યમ ું લય. 
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એકમ 3  વાક્યના પ્રકારઃ પ્રય જનમલૂક 

3.0 ઉદે્દશ 
3.1 પ્રસ્ત વન  
3.2 વ ક્યપ્રયોજન 
3.3 મ રિતીની આપ-લ ે
3.4 અન્દ્યન ેપ્રેરણ  
3.5 ભ વઅબભવ્યસ્તત 
3.6 નક ર િયક 
3.7 સ ર ુંશ 
3.8 સ્વ ધ્ય ય 

3.0 ઉદે્દશઃ 

આ એકમમ ું તમ-ે 
→ ભ ષક કેવ  પ્રયોજનિી વ ક્ય પ્રયોજે છે  ,તે તવશ ેસમજશો.  
→ વ ક્યન ું પ્રયોજન બદલ ય  ,તો તેની રચન મ ું પણ બદલ વ આવે છે ,તે 

સમજશો.  

3.1 પ્રસ્તાવનાઃ 

 વ ક્ય એ ભ ષ નો પ્રમ ણમ ું સુંપણૂય અિય ધર વતો ઘટક છે, તે તમે જાણો 
છો. વતત  પોત ની તવવક્ષ  અન સ ર પરરસ્સ્િતતન ે વ્યતત કરતો િોય છે, ત ેપણ 
તમે જાણો છો. િવ,ે જ્ય રે ભ ષક વ ક્ય પ્રયોજે છે, ત્ય રે તેની પ છળ કોઈ 
પ્રયોજન રિલે ું િોય છે. સ મ ન્દ્ય રીતે આપણે એમ કિીએ છીએ કે ભ ષક કોઈની 
સ િે પોત ની ઈચ્છ , એષણ ન ું સુંિમણ સ ધવ  ઇચ્છતો િોય ત્ય રે ભ ષ  પ્રયોજે 
છે. પણ ભ ષકને જે વ તની અબભવ્યસ્તત સ ધવી છે, ત ેકોની સ િે વ ત કરી રહ્યો 
છે, કે પોત ની જાતને કિી રહ્યો છે... આ બધ ું પ્રયોજનને આધ રે વ ક્યરચન  
બદલ તી િોય છે. આ એકમમ ું આપણે પ્રયોજનન  આધ રે વ ક્યરચન  કેવી રીતે 
જ દી પડ ેછે, તે જોઈશ ું. 

3.2. વાક્યના પ્રકારઃ પ્રય જનમલૂક 

વ ક્યન  એકુંદર સ્વરૂપ તવશે આપણ ેગય  તવભ ગમ ું જોય ું. આ તવભ ગમ ું 
જોઈએ વ ક્યન  પ્રક ર. વ ક્યન  પ્રક ર ત્રણ આધ ર પર પ ડવ મ ું આવે છે 
એમ ુંનો પિલેો આધ ર છે વ ક્યન ું પ્રયોજન.  
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‘અિય’ શબ્દનો તમે જ દ  જ દ  સુંદભયમ ું ઉપયોગ કયો છે. સ િય જોડણીકોશ 
અન સ ર ‘અિય’ શબ્દન  (1) િતે  ; મતલબ (2) શબ્દ કે વ ક્યનો મ યનો; એમની 
સમજ કે સમજૂતી – ભ વ િય કે ભ વસુંદભય (3) ધન; ન ણ ું; સુંપતત્ત (4) ગરજ; 
ઇચ્છ  (5) ખપ; ઉદે્દશ; પ્રયોજન (6) ધમ યરદ ચ ર પ ર ષ િયમ ુંનો બીજો... આરદ 
તવગતો મળે છે. અિીં આપલે  પય યય ત્મક તવગતો પૈકીનો પ ુંચમો અિય વ ક્યન  
પ્રક ર સુંદભે પ્રયોજાય છે. ‘પ્રશ્ન િય’ એટલે ‘પ્રશ્નવ ચક; વ ક્યની પ્રશ્નસચૂક – 
પ્રશ્નનો અિય નીકળે એવી રચન ’. અિીં આપણે વ ક્યન  ‘અિય - પ્રયોજન’ન ે
સચૂવત  વ ક્યપ્રક રો તવશે જોઈશ ું.  
 વ તચીત કરતી વખતે દરેક વ ક્ય કોઈ તવશેષ પ્રયોજનિી બોલ ત  ું િોય 
છે. બોલન ર વ્યસ્તત એ પ્રયોજન તસદ્ધ કરવ  મ ટે પ્રયત્નશીલ િોય છે. પોત ન ું 
પ્રયોજન સ ુંભળન ર વ્યસ્તતને સ્પષ્ટ િ ય એ મ ટે એ વ ક્યમ ું એન  સુંકેત મકેૂ છે. 
એ સુંકેત પ્રત્યયરૂપે, કોઈ તવતશષ્ટ શબ્દરૂપે, રચન રૂપે અિવ  લયરૂપે વ્યતત કરે 
છે. નીચેન ું વ ક્યો જ ઓ – 
  અ) ત  ું જીપ લઈ જા. 
  આ)  ત રે તો સૌિી વિલે ું ઊઠવ ું જોઈએ. 
  ઇ)  અરે! પેલો ગ લમિોર કેવો ખીલ્યો છે! 
  ઉ)  તમે મને બોલ વ્યો કેમ નિીં? 

ઉપરન ું બધ ું વ ક્યોમ ું તમને અલગ અલગ પ્રયોજન દેખ શે. અન ે
અલગ અલગ સુંકેત પણ દેખ શે. (અ) વ ક્યન ું પ્રયોજન છે સ ુંભળન ર વ્યસ્તત 
પ સે કશ ુંક કર વવ ન ું. એ પ્રયોજન વ ક્યન  આખ્ય તમ ું આજ્ઞ િયક રૂપિી તસદ્ધ 
િય ું છે. (આ) વ ક્યન ું પ્રયોજન છે સલ િ આપવ ન ું. એ પ્રયોજન આખ્ય તમ ું 
તવધ્યિયકન  પ્રત્યયિી તેમજ સિ યક રીિી તસદ્ધ િય ું છે. (ઇ) વ ક્યન ું પ્રયોજન છે 
આનુંદનો ભ વ વ્યતત કરવ ન ું અને એ પ્રયોજન તસદ્ધ િય ું છે ઉદ્ગ રવ ચક શબ્દ- 
‘અરે!’ િી અને વ ક્યન  લયિી. (ઉ) વ ક્યન ું પ્રયોજન છે કશ ુંક પછૂવ ન ું. જે તસદ્ધ 
િય ું છે પ્રશ્ન િયક શબ્દ-કેમ અને લયિી. 

ભ ષ ની વ્ય ખ્ય  અન સ ર ભ ષ ને ‘તવચ રોની આપ-લે કરવ ન ું સ ધન’ 
કિવે ય છે. પરુંત   ભ ષ  મ ત્ર તવચ રોની આપ-લ ેમ ટે જ પ્રયોજાય છે, તેવ ું નિી. 
આપણ ેબીજા પ્રયોજનો મ ટે પણ ભ ષ  પ્રયોજીએ છીએ. આપણને બીજા પ સ ે
ક મ કર વવ ની જરૂર પડ ેછે. તેિી આપણે બીજાને ક મ કરવ  મ ટે પે્રરીએ છીએ. 
આજ્ઞ , આદેશ, તવનુંતી, સલ િ, સચૂન, આગ્રિ, તનવેદન વગેરે સીધી કે આડકતરી 
પ્રેરણ ની જ રીતો છે. વળી મન ષ્ય તવતવધ ભ વો અન ભવતો િોય છે.  ત ેઆિયય, 
આઘ ત, સ્નેિ, તતરસ્ક ર, ગમો-અણગમો વગેરે જેવ  અનેક ભ વોને વ્યતત કરવ  
ભ ષ  જ પ્રયોજતો િોય છે. આમ તો ભ ષ  તવતવધ િતે  િી પ્રયોજી શક ય છે. પણ 
અભ્ય સ અિે જોઈએ તો વ ક્યન  પ્રમ ખ ત્રણ પ્રયોજનો જોઈ શક યાઃ (1) મારહતી, 
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(2) પે્રરણા અને (3) ભાવાભભવયસ્તત. આ ત્રણ પ્રયોજનો મ ટે િતી વ ક્યરચન  
તવશે જોઈએ. 

સુંભ ષણ સુંદભે ભ ષકની મળૂભતૂ ત્રણ ભતૂમક  િોયાઃ (1) વતત , (2) શ્રોત  
(3) ત્રયસ્િ (ત્ર રિત, અન્દ્ય). પરરસ્સ્િતત દરતમય ન તેની ચ ર અવ ુંતર ભતૂમક ઓ 
િોય છે. (ક) કરન ર (ખ) કિને ર (ગ) જાણન ર (ઘ) તનણ યયક. રિય તવધ ન 
અન સ ર જે રિય  કરે છે તે ‘કરન ર’; ‘કિને ર’ની ભતૂમક  સ્વ ભ તવક રીતે જ વતત  
પ સે િોય. ‘જાણક ર’ની ભતૂમક  જો વતત  પ સે િોય તો તે કિને ર, મ રિતીનો 
તનદેશ કરન ર બને, પણ જાણક રની ભતૂમક  જો શ્રોત  પ સે િોય તો વતત  ‘પ્રશ્ન 
પછૂીને’ મ રિતી મળેવન ર બને. રિય  કરવી કે નિીં તેનો તનણયય કરે તે 
‘તનણ યયક’. રસપ્રદ બ બત એ છે કે ‘તનણ યયક’ની ભતૂમક  વતત  – શ્રોત ન  
સ મ જજક મોભ  પર આધ ર ર ખે છે. વતત  કે શ્રોત મ ુંિી જેનો સ મ જજક મોભો 
ઊંચો િોય ત ે ‘તનણ યયક’ની ભતૂમક  ભજવે. જો વતત  તનણ યયક િોય તો તે સીધી 
પ્રેરણ , આદેશ કરે, જો શ્રોત  તનણ યયક િોય તો વતત  તેને તવનુંતી આરદ કરે. 
મ ખ્ય ત્રણ પ્રયોજનને આધ રે પ ુંચ વ ક્યપ્રક રો જોઈ શક ય છેાઃ 

 પ્રયોજન  - વ ક્યપ્રક ર 
મ રિતીની આપ-લ ે  તનદેશ િય, પ્રશ્ન િય 
પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ પ્રેરણ   આજ્ઞ િય, તવધ્યિય 
ભ વ-અબભવ્યસ્તત  ઉદ્ગ રવ ચક 

આપણે વ ક્યન  આ પ્રક રો સોદ િરણ જોઈએ. 

3.3 મારહતીની આપ-લેન ું પ્રય જનઃ 

સ મ ન્દ્ય ભ ષ વ્યવિ ર દરરતમય ન ભ ષક જ્ય રે વ તચીત કરતો િોય 
છે, ત્ય રે તે કોઈક મ રિતીની આપ-લે કરતો િોય છે. ભ ષકને મ રિતી આપવી 
િોય ત્ય રે તે એક પ્રક રન ું વ ક્ય પ્રયોજે છે તો મ રિતી મેળવવી િોય ત્ય રે તે 
જ દ  પ્રક રન ું વ ક્ય પ્રયોજે છે. જ્ય રે મ રિતી આપવી િોય ત્ય રે એમ કિી શક ય 
કે તે મ રિતીનો તનદેશ કરે છે. તેિી તે વ ક્યને તનદેશ િય વ ક્ય રચન  કિવે ય છે. 
તો જ્ય રે મ રિતી મેળવવી િોય ત્ય રે તે પ્રશ્ન રૂપે વ ક્ય પ્રયોજે છે. તેિી તેન ે
પ્રશ્ન િય વ ક્યરચન  કિ ેછે. આ બન્ન ેવ ક્યરચન  તવશ ેજોઈએ. 
3.3.1 તનદેશ િયક વ ક્યરચન ાઃ  

તનદેશ એટલ ેિકીકત દશ યવવી, મ રિતી દશ યવવી. તનદેશ િયક વ ક્યરચન  
મળૂભતૂ વ ક્યરચન  ગણ ય છે.  

વ તચીત દરતમય ન કોઈ મ રિતી આપવ મ ું આવ ેછે. કોઈક પરરસ્સ્િતતનો 
તનદેશ કરવ મ ું આવે છે. એ પરરસ્સ્િતત ત્રણમ ુંિી કોઈ પણ એક ક ળની િોઈ શકે 
છે. એમ ું સુંભ વન નો પણ તનદેશ િઈ શકે છે. જે વ ક્ય મ રિતી આપન ર ું છે, કોઈ 
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પરરસ્સ્િતતનો તનદેશ કરન ર ું છે એને વનદેશાર્થક વાક્ય કિવે મ ું આવે છે. તનદેશ િય 
વ ક્ય એ સૌિી વધ રે પ્રયોજાતો મળૂ વ ક્યપ્રક ર છે. નીચેન ું વ ક્યો તનદેશ િયક 
વ ક્યો છેાઃ 

અ) રિિંદ સ્ત ની સુંગીતમ ું સ ત સ્વરોને મળૂ સ્વરો ગણ વ મ ું આવે છે. 
આ) અમ રી છત્રી ખબૂ ટક ઉ િોય છે. 
ઇ) મ ર  તપત જીને સ હ ક ર બનીને પૈસ  કમ વવ નો કીતમયો એમન  કોઈ 
ભ ઈબુંધે બત વ્યો િતો. 

આ બધ ું વ ક્યોમ ું કોઈક ને કોઈક પ્રક રની મ રિતી આપવ મ ું આવી છે, કોઈક 
બ બતનો તનદેશ કરવ મ ું આવ્યો છે. 

આ પ્રક રન  વ ક્યમ ું આખ્ય ત પિલે નો ઘટક જેને કિન-કેન્દ્ર કિવે ય, 
તેન  પર સ્વરભ ર િોય છે. વ ક્યન  આપણે તવષય અને કિન એવ  ભ ગ કરીએ 
તો વ ક્યનો લય નીચે મ જબ િોય છે. વ ક્યન  લયને આધ રે જ તવષય અને 
કિન ભ ગ સ્પષ્ટ િ ય છે. વ ક્ય ુંતે લય અવરોિ પ મ ેછે. 
 
 

 પેલ  કબ ટમ ું   આશરે સવ સો ચોપડીઓ છે. 
તવષય  કિન 

આ વ ક્યમ ું “સવ સો ચોપડીઓ” કિન કેન્દ્ર છે અને એન  પર સ્વરભ ર મળશે.  
તનદેશ િયક વ ક્યને નક રવ ચક વ ક્યમ ું ફેરવવ  મ ટે એમ ું નક રવ ચક 

શબ્દ યોગ્ય સ્િ ન મકૂવ મ ું આવે છે. નક રવ ચક શબ્દ મિત્ત્વનો િોવ ને ક રણ ે
તે આખ્ય તની નજીક, પિલે ું કે પછી રિ ેછે. જ ઓ –   

ર જાન  તસપ િીઓએ પડોશન  ર જ્યન  જાસસૂને પકડયો નિીં./ન 
પકડયો. 
હ ું તમને ચ વી નિીં આપ ું/આપીશ નિીં. 
એ છોકરો તો મ રી સ મ ેજોતો પણ નિી.  
ગળુું ખર બ િોવ ને ક રણે આજે તઓે ગ ઈ શકશે નિીં. 

 આ વ ક્યોમ ું અંતે અવરોિ િોય છે. તનદેશ િયક વ ક્યને અંતે પણૂયતવર મન ું 
બચિ મકૂવ મ ું આવે છે. તનદેશ િયક વ ક્યરચન મ ું સ દી, સુંય તત અને સુંક લ 
વ ક્યરચન  િોઈ શકે, તેમ ું રિય , પ્રરિય , સ્સ્િતત પણ વ્યતત િઈ શકે. તેમ ું 
ભતૂક ળ, ભતવષ્યક ળ ને વતયમ નક ળ – ત્રણેય ક ળની રચન  િઈ શકે છે. 
અિ યત ્તનદેશ િય વ ક્યમ ું ત્રણે ક ળ, અવસ્િ  આરદન ું તનરૂપણ િઈ શકે છે. 

3.3.2 પ્રશ્નાર્થક વાક્યરચનાઃ 
જે વ ક્યમ ું સ ુંભળન ર વ્યસ્તત પ સે કોઈ મ રિતીની કે પ્રતતભ વ (િક ર અિવ  
નક ર) ની અપેક્ષ  ર ખવ મ ું આવે છે એ વ ક્યને પ્રશ્ન િયક વ ક્ય કિવે મ ું આવે 
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છે. પ્રશ્ન િય બે રીતે િ યાઃ ૧. તવગતે મ રિતી મેળવવ  મ ટે ૨. અન મ તનત 
મ રિતીની ખ તરી કરવ  મ ટે ‘િ  - ન ’વ ચક પ્રશ્ન િય. 

જ્ય રે આપણ ેતવગતે મ રિતી મેળવવી િોય ત્ય રે પ્રશ્નવ ચક સવયન મનો 
પ્રયોગ કરીએ છીએ. જેમકે, કત યવ ચકાઃ ‘કોણ’, કમયવ ચકાઃ ‘શ ું’ (અચેતન), 
‘કોને’(ચેતન), ‘કુંઈ’ (અતનતિત), સ્િળવ ચકાઃ ‘ક્ય ું’, સમયવ ચકાઃ ‘ક્ય રે’ 
ક રણવ ચકાઃ ‘કેમ’, ‘શ  મ ટે’, મ પવ ચકાઃ કેટલ ું’ (તવક રી) વગેરે. 

“શ ું, કોણ, કોન,ે કેમ, ક્ય રે, ક્ય ું, ક્ય ુંિી, કોન ું, ક્ય રિી, કેવી રીતે, 
શેન િી, શેમ ું, શ  મ ટે” – વગેરે પ્રશ્ન િયક શબ્દોન  અિયમ ું ભ ષક કઈ મ રિતી 
મ ગે છે એ સ્પષ્ટ િોય છે. નીચેન ું વ ક્યો પ્રશ્ન િયક વ ક્યો છેાઃ 
  અ) તમને કોણે ફોન કયો િતો? 
  આ) આપણે ક્ય ું સ ધી આવ્ય ું િત ું? 
  ઇ)  પછી શ ું િય ું મોટ  ભ ઈ? 
  ઉ)  મિમે ન કેટલ  રદવસ રોક શે? 
અ-વ ક્યમ ું રિય ન  કત ય તવશે મ રિતી પછૂી છે, આ-વ ક્યમ ું પિોંચવ ન ું સ્િ ન 
તવશે મ રિતી પછૂી છે, ઈ-વ ક્યમ ું ઘટન  તવશે મ રિતી પછૂી છે અને ઉ-વ ક્યમ ું 
સમય અંગે મ રિતી પછૂી છે. દરેક વખતે અલગ અલગ પ્રશ્ન શબ્દનો ઉપયોગ 
કરવ મ ું આવ્યો છે. પ્રશ્ન િયક વ ક્યમ ું પ્રશ્નવ ચક શબ્દ અગત્યનો િોઈ એન ે
આખ્ય ત પવેૂ મ કવ મ ું આવે છે અને એન  પર સ્વરભ ર મ કવ મ ું આવે છે. 
વ ક્યમ ું ત્ય ું સરૂનો આરોિ પણ પ્રગટ િ ય છે.  

પ્રશ્ન િયક વ ક્યનો એક બીજો પ્રક ર છે જે કેવળ િક ર િયક કે નક ર િયક 
પ્રતતભ વ મ ગે છે. જ્ય રે આપણે અન મ તનત મ રિતીની ખ તરી જ કરવી િોય 
ત્ય રે, તે પ્રશ્ન િયની રચન  સ મ ન્દ્ય, મ રિતી આપત  વ ક્ય જેવી જ િોય છે. પણ 
બોલવ મ ું લયભેદ અન ેલખવ મ ું પ્રશ્ન િયબચિ તેને અલગ કરી આપ ે છે.  એમ ું 
કોઈ પ્રશ્નવ ચક શબ્દ િોતો નિી. વ ક્યન  સ્વરૂપ તનદેશ િયક વ ક્યન ું જ રિ ે છે. 
કેવળ વ ક્યને અંતે આરોિ જોવ  મળે છે. લખેનમ ું વ ક્યને અંત ેપ્રશ્ન િયક બચિ 
મ ક ય છે. નીચને ું વ ક્ય જ ઓ – 
  અ) િવે તમને વતયમ નક ળ સ્પષ્ટ િયો? 
  આ) તમને ચુંપલની આ સ ઈઝ ફ વશ?ે 
  ઇ) બલિંબ ન ું શરબત પીશો? 
સ દ  વ ક્યને કેવળ લયને આધ રે પ્રશ્ન િયક વ ક્યમ ું ફેરવી શક ય છે. આવ  
પ્રશ્નોન  જવ બ િ  અિવ  ન  િોય છે. જ ઓ – 

તને બુંદૂક પકડત ું આવડ ેછે? 
ગયે અઠવ રડયે શ ું િય ું તે જાણવ ું છે? 
તમે ક્ય રેય જન્દ્મ-મરણ તવશે તવચ ય ું છે? 
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તમને ગીત ગ વ ન ું પસુંદ છે? 
સ દ  વ ક્યને છેડ ે“િ ેને?”, “બર બર?” અને “નિીં?” પદો મકૂવ િી પણ પ્રશ્ન િયક 
વ ક્ય બને છે જેનો જવ બ પણ િ  કે ન  િોય છે. આ વ ક્યની ત  લન  અંગ્રેજી 
ભ ષ ન  તવેિન ટૅગ ધર વત  વ ક્યો જોડ ેિઈ શકે છે. જ ઓ – 

આ તમ ર ું પ સ્તક છે, િ ેને?    
અિીંિી ડ બી તરફ વળવ ન ું, બર બર? 
આ સ ડી જર  મોંઘી લ ગ ેછે નિીં? 
હ ું તમને પરેશ ન કર ું છું, િ ેને? 

તનદેશ િયક વ ક્યન  અને પ્રશ્ન િયક વ ક્યન  લયમ ું ભેદ િોય છે. તનદેશ િયક 
વ ક્યમ ું વ ક્યને અંતે અવરોિ િોય છે જ્ય રે પ્રશ્ન િયક વ ક્યમ ું વ ક્યને અંતે 
આરોિ િોય છે. પ્રશ્ન િયકન  છેલ્લ  પ્રક રમ ું જે પ્રશ્ન બન વન ર  શબ્દો િોય છે 
એમનો લય આરોરિત િોય છે. જ ઓ – 
 
 આ સ ુંદર ક વ્ય કોણે રચ્ય ું?  
  
 

આ સ ડી િોડી મોંઘી લ ગે છે, નિીં? 

ઘણી વ ર પ્રશ્ન િયક વ ક્યન ું પ્રયોજન પ્રશ્નન ું નિીં પણ તવનુંતીન ું િોય છે. નીચને ું 
વ ક્યો પરિી એ સ્પષ્ટ િશ.ે 

મને શિરે તરફ જવ નો રસ્તો બત વશો? 
હ ું અંદર આવ ું? 
મને તમ રી પેન આપશો? 
િોડ ું પ ણી આપશો.  

પ્રશ્ન િયક વ ક્યમ ું વ ક્યને અંતે લયનો આરોિ િોય છે. લખતી વખત ે પ્રશ્ન િયક 
વ ક્યને અંતે પ્રશ્નબચિ મકૂીને દશ યવવ મ ું આવે છે. 
આમ, મ રિતી આપવી િોય ત્ય રે તનદેશ િય અને મ રિતી મેળવવી િોય ત્ય રે 
પ્રશ્ન િય વ ક્ય પ્રયોજાય છે. 
3.4 પે્રરણાઃ 

તમે ઘરમ ું - િવે મોબ ઈલ બુંધ કર, ટીવી જોવ ન ું બુંધ કર, ભણવ  બેસ. 
– વગેરે જેવી સચૂન ઓ સ ુંભળો છો? આમ કિીને તમ ર  વડીલ તમને શ ું કરવ ું 
અિવ  શ ું ન કરવ ું –તે મ ટે પે્રરે છે. જ્ય રે આવી સીધી પે્રરણ  અપ ય ત્ય રે તેને 
‘આજ્ઞ ’ કિવે ય છે. ‘આજ્ઞ ’ િ ય પછી તેન  તવશ ેતવચ રવ નો અિય જ નિીં, કરવ ું 
જ પડ,ે બર બર? પણ તમ રે વડીલને ક ુંઈ કિવે  ું િોય તો તમ ે આજ્ઞ  કરી 
શકો??? ત્ય ું તમે સચૂન કરી શકો, તવનુંતી કરી શકો, આગ્રિ કરી શકો, પણ 
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આજ્ઞ ? એટલેકે કોઈ ક મ મ ટે સીધી પે્રરણ  – આજ્ઞ  – અપ ય તે વ ક્ય 
‘આજ્ઞ િય’ પણ કોઈ ક મ મ ટે સચૂન, તવનુંતી, આગ્રિ આરદ જેવી આડકતરી પ્રેરણ  
અપ ય તો તે વ ક્ય – ‘તવધ્યિય’. જ્ય રે વતત  કોઈકની પ સે ક મ કર વવ  ઇચ્છે 
ત્ય રે તે શ્રોત ને ક મ મ ટે પે્રરણ  આપે છે. તેિી તને  વ ક્યની રચન  અન્દ્યન ે
ક મ કરવ  મ ટે પે્રરણ  આપે, તે પ્રક રની િ ય છે. 

3.4.1 આજ્ઞાર્થક વાક્યરચનાઃ 
‘આજ્ઞ ’ વ ક્ય સમજવ ું ખબૂ સિલે ું છે. ક રણકે ર જજિંદી વ તચીતમ ું સિજ 

રીતે કોઈ કોઈને આજ્ઞ  આપત ું િોય છે. વ તચીત દરતમય ન વતત , જેન ે
સુંબોધીને વ ક્ય બોલશે એ વ્યસ્તત પ સે, કોઈક રિય ની અપેક્ષ  ર ખે છે. કોઈની 
પ સે જ્ય રે ક મ કર વવ ન ું િોય છે ત્ય રે વતત  અને સુંબોતધત વ્યસ્તત વચ્ચને  
સ મ જજક સુંબુંધોને ધ્ય નમ ું લેવ ય છે. વતત  ઉંમરમ ું કે મોભ મ ું મોટો િોય અન ે
સુંબોતધત વ્યસ્તત ન ની િોય તો ક મ કરવ ની સીધી આજ્ઞ  અપ ય છે. જેન ે
આજ્ઞ િયક વ ક્ય કિવે મ ું આવે છે. આજ્ઞ િયક વ ક્યમ ું આખ્ય તન  ધ ત  ને 
આજ્ઞ િયકનો પ્રત્યય લ ગે છે. બ કી બધી રીતે વ ક્યન ું સ્વરૂપ તનદેશ િયક જેવ ું જ 
િોય છે.  

આજ્ઞ િયક વ ક્યરચન  કેટલીક બ બતોને ક રણ ે અન્દ્ય વ ક્યપ્રક રોિી 
અલગ પડ ે છે.  આજ્ઞ િયક રચન મ ું ક ળ વ્યતત િતો નિી. સુંબોતધત વ્યસ્તત 
િ જર િોય તો જ એને આજ્ઞ  અપ ય એ વ ત સ્પષ્ટ િોય છે. આજ્ઞ િયક વ ક્યમ ું 
એ વ ક્યમ ું દશ યવેલ રિય નો કરન ર સુંબોતધત વ્યસ્તત િોવ ને ક રણે વ ક્યમ ું 
એનો તનદેશ કરવ મ ું આવતો નિી. એને કત યનો લોપ એમ પણ કિવે મ ું આવે 
છે. કત ય પ્રત્યક્ષ િોય તો એનો લોપ સુંભ ષણ સુંદભયમ ું િઈ શકે છે. નીચેન ું 
આજ્ઞ િયક વ ક્યમ ું આ લક્ષણો જોઈ શક શે. 
  અ) ચ લો, બધ ું જમવ  ચ લો. 
  આ) જર  આ ટેબલ ખસેડ તો ! 
  ઇ)  ત ર ું અડધ ું ર જ્ય મને આપી દે. 

ટૂુંકમ ું, આજ્ઞાર્થક વ ક્ય એને કિવે ય જેમ ું સુંબોતધત વ્યસ્તતને કોઈ રિય  
કરવ  સીધ ું જણ વ્ય ું િોય. આજ્ઞ િયક વ ક્યને અંતે પણૂયતવર મ લખ ય છે ક્ય રેક 
વૈકચ્લ્પક રીતે પ્રશ્નબચિ પણ મ ક ય છે. 

3.4.2 વવધ્યર્થક વાક્યરચનાઃ 
આજ્ઞ િય વ ક્યન ું પ્રયોજન જેમ શ્રોત  પ સે ક ુંઈક કર વવ ન ું િોય છે, તેમ 

તવધ્યિયક વ ક્યરચન ન ું ક યય પણ અન્દ્ય પ સે ક યય કર વવ ન ું જ છે. જેન ેઆજ્ઞ  ન 
આપી શક ય તેવી વ્યસ્તતને સલ િ, સચૂન, તવનુંતી કરી શક ય છે. એ સચૂન 
આપત  વ ક્યને વવધ્યર્થક વાક્ય કિવે મ ું આવે છે. સલ િ-સચૂન સુંબોતધત 
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વ્યસ્તતને જ નિીં પણ અન્દ્ય વ્યસ્તતન ે પણ આપી શક ય છે. એટલે આજ્ઞ િયક 
વ ક્યમ ું કેવળ બીજો પ ર ષ આવે છે તેવ ું તવધ્યિયક વ ક્યોમ ું િત  ું નિી. તવધ્યિયક 
વ ક્યોમ ું પ્રિમ અને ત્રીજો પ ર ષ પણ આવી શકે છે. વતત  પોત ને સચૂન ન 
આપી શકે પરુંત   પોત ની ફરજને દશ યવી શકે છે. નીચને ું વ ક્યો જ ઓ –  

અ) કોઈ પણ ક યયમ ું ક શળત  લ વવ  મ ટે ખબૂ મિ વરો કરવો જોઈએ. 
આ) એ ગ સ્સે િ ય તો તમ રે શ ુંત રિવે  ું. 
ઇ)  મ રે કોઈ પણ રિસ બે વજન ઊત રવ ું પડશે. 
આખ્ય તતક રચન  જોતી વખત ે આપણે તવધ્યિયકનો પ્રત્યય–વ- જોયો 

િતો જેને પદસુંવ દન  પ્રત્યય તરીકે બલિંગવચનન  પ્રત્યયો લ ગે છે. તવધ્યિયક 
વ ક્યરચન મ ું પદસુંવ દ કમય સ િે રિ ે છે. ઊપરન  અ-વ ક્યમ ું જે સચૂન 
કરવ મ ું આવ્ય ું છે તે સૌને લ ગ ૂપડત ું િોવ ને ક રણે એમ ું કત યનો તનદેશ કરવ મ ું 
આવ્યો નિી. જેમ આજ્ઞ િયક વ ક્યમ ું કત ય સ્પષ્ટ િોઈ એનો તનદેશ કરવ મ ું 
આવતો એવી રીતે તવધ્યિયક જ્ય રે સવયસ મ ન્દ્ય સચૂન િોય તો દરેક વ્યસ્તતને 
લ ગ  પડ ે છે એટલ ે કત ય મકૂવો વૈકચ્લ્પક િોય છે. પરુંત   (આ) વ ક્યમ ું કત યનો 
તનદેશ આવશ્યક છે. (ઇ) વ ક્ય પોત ની ફરજ દશ યવે છે જે સ્પષ્ટ છે.  

તવધ્યિયક રચન મ ું “જોઈવ ું, પડવ ું” સિ યક રી ધ ત  ઓન ું પણ અલગ ક યય 
છે. સચૂન અપ ત  ું િોય તો એ આગ્રિ સ્વરૂપે કે ફરજ કે દબ ણ સ્વરૂપે આપવ  મ ટે 
એમનો ઉપયોગ કરવ મ ું આવે છે. “મિ વરો કરવો” એમ કિવે મ ું આવે તો એ 
સ મ ન્દ્ય સચૂન િય ું. પરુંત  , “મિ વરો કરવો જોઈએ” એમ કિવે મ ું આવે તો એ 
રિય  કરવ  મ ટેનો આગ્રહ દશ યવે છે અન ેજો “મિ વરો કરવો પડશે” એમ કહ્ ું 
િોય તો એ રિય  કરવ  મ ટેન ું દબાણ દશ યવે છે કે ફરજ દશ યવે છે. વવનુંતી કરવ  
મ ટે આપણ ેપ્રશ્ન િયક વ ક્યનો સીધો કે આડકતરો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જ ઓ – 
  અ) મને ચ ર રસ્ત  સ ધી ઊત રી દેશો? 
  આ) તમ રી પ સે 100 ર તપય ન  છૂટ  છે? 
અિીં (આ) વ ક્યમ ું આડકતરી તવનુંતી છે.  

જ્ય રે વ ક્ય દ્વ ર  પે્રરણ ન ું પ્રયોજન તસદ્ધ કરવ ન ું િોય છે ત્ય રે અનેક તવકલ્પો 
િોય છે. આ તવકલ્પો છેાઃ આજ્ઞ , સચૂન, આગ્રિ, દબ ણ, તવનુંતી. સુંભ ષણ સુંદભયમ ું 
વતત  અન ેશ્રોત  વચ્ચેન  સ મ જજક સુંબુંધો પર કયો તવકલ્પ પસુંદ કરવો એનો 
આધ ર રિ ેછે.  
3.5 ભાવ-અભભવયસ્તતઃ 

વ ક્યન  પ્રક ર બદલ વ ન ું ત્રીજ ું પ્રયોજન છેાઃ ભ વ બભવ્યસ્તત. આપણ ે
તનદેશ િયક દ્વ ર  મ રિતી આપીએ છીએ, પ્રશ્ન િય દ્વ ર  મ રિતી મેળવીએ છીએ. 
આજ્ઞ િયક કે તવધ્યિયક દ્વ ર  રિય  કર વીએ છીએ. ત્રીજો પ્રક ર છે ઉદ્ગ રવ ચક 
વ ક્ય. વ ક્યો દ્વ ર  વતત  તવતવધ પ્રક રન  ભ વો વ્યતત કરે છેાઃ તનર શ , દ ાઃખ, 
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આનુંદ, આિયય, ગ સ્સો, તતરસ્ક ર, અતવશ્વ સ વગેરે. ભ ષ મ ું તવતવધ ભ વોની 
અબભવ્યસ્તત કરન ર  ઉદ્ગ રવ ચક શબ્દો િોય છે અન ેવ ક્યનો એકુંદર લય પણ 
તનદેશ િયક, પ્રશ્ન િયક કે આજ્ઞ િયક કરત ું અલગ િોય છે. નીચે ભ ષ મ ું પ્રયોજાત  
કેટલ ક ઉદ્ગ રવ ચક શબ્દો આપ્ય  છેાઃ 

આિયય દશ યવન ર  – ન  િોચ ,  ખરેખર, અદ્ભુત, ગજબ, બ પરે. 
પ્રશુંસ  દશ યવન ર   - સરસ, શ બ સ, બહ  સરસ, િેં, ઓિો, વ િ,  
દ ાઃખ દશ યવન ર   - અરેરે,  
તતરસ્ક ર દશ યવન ર  – િટ, છટ્, તધક્ 

આ ઉદ્ગ રવ ચકો વ ક્યન  ભ વને વ્યતત કરત  િોય છે. નીચેન ું વ ક્યો જ ઓ – 
અ) ન  િોય! એક ઝ ડ પર આટલી બધી કેરી! 
આ) શ બ શ! તેં સુંસ્િ ન ું ન મ ર ખ્ય ું! 
ઈ) અરેરે! િવે આ બ ળકોન ું શ ું િશે! 
ઉ) છટ્! આવ ું ગુંદ ું ક મ હ ું ન  કર ું! 
તનદેશ િય વ ક્યનો લય વ ક્યને અંતે અવરોિ દશ યવે છે. પ્રશ્ન િયક વ ક્યનો 

લય વ ક્યને અંતે આરોિ દશ યવે છે. ઉદ્ગ રવ ચકનો લય વ ક્યન  અંતભ ગમ ું 
આરોિ-અવરોિ-આરોિ દશ યવે છે. 
3.6 નકારાર્થક વાક્યઃ 

વ ક્યમ ું પરરસ્સ્િતત દશ યવન ર આખ્ય ત િોય છે. આ આખ્ય ત દ્વ ર  જે 
પરરસ્સ્િતત દશ યવ ય છે એ પરરસ્સ્િતતનો નક ર પણ એમ ું વ્યતત િ ય છે. કેવળ 
સમગ્ર પરરસ્સ્િતતનો નક ર િોવ ને ક રણે એને અલગ વ ક્યપ્રક ર તરીકે 
સ્વીક રવ મ ું આવે છે.  

અ) સ ડ  દસ વ ગી ગય  તો પણ ટે્રઈન િજી કેમ ન આવી? 
આ) આ પ્રશ્નો જવ બ સિલેો નિી.  
ઇ) ક લિી પેટ્રોલ મળશે નિીં. 
ઉ) ન , તને પગ ર નિીં મળે. 
એ) િવે બોલીશ મ . 
ગ જર તીમ ું “ન, નિી. નિીં/નરિ, ન ” અને ક્ય રેક “મ ” દ્વ ર  નક ર 

દશ યવવ મ ું આવે છે. એ વ ત સ્પષ્ટ છે કે એ આખ્ય તમ ું આવે છે. નક રવ ચક 
વ ક્ય બન વવ ની રીતો નીચે મ જબ છેાઃ 

વ ક્ય વતયમ નક ળ દશ યવત  ું િોય તો “નિી” વપર ય છે. 
વ ક્ય ભતૂક ળ દશ યવત  ું િોય તો આખ્ય ત પવેૂ “ન” વપર ય છે અને પછી 
“નિીં” વપર ય છે. 
વ ક્ય ભતવષ્યક ળ દશ યવત  ું િોય તો આખ્ય ત પવેૂ  “નિીં” વપર ય છે.  
વ ક્ય સુંભ વન  કે શરત દશ યવત  ું િોય તો “ન” વપર ય છે. 
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“ન ” શબ્દ સમગ્ર તવધ નન  નક ર મ ટે વપર ય છે.  
3.7 સારાુંશઃ 

જ્ય રે ભ ષક વ ક્ય પ્રયોજે છે, ત્ય રે તેની પ છળ કોઈ પ્રયોજન રિલે ું 
િોય છે. એ પ્રયોજનન  આધ રે વ ક્યરચન  જ દી પડ ે છે વ ક્યન  પ્રમ ખ ત્રણ 
પ્રયોજનો જોઈ શક યાઃ (1) મારહતી, (2) પે્રરણા અને (3) ભાવાભભવયસ્તત. મ ખ્ય 
ત્રણ પ્રયોજનને આધ રે પ ુંચ વ ક્યપ્રક રો જોઈ શક ય છેાઃ જો પ્રયોજન ‘મ રિતીની 
આપ-લ’ેન ું િોય તો ‘તનદેશ િય, પ્રશ્ન િય’; ‘પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ પ્રેરણ ’ન ું િોય તો 
‘આજ્ઞ િય, તવધ્યિય’ અને ‘ભ વ-અબભવ્યસ્તત’ન ું િોય તો ‘ઉદ્ગ રવ ચક’ વ ક્યરચન  
યોજાય છે. 
વનદેશાર્થક વાક્યરચનાઃ જ્ય રે કોઈ મ રિતીનો તનદેશ મ ત્ર કરવ નો િોય ત્ય રે 
પ્રયોજાતી વ ક્ય રચન ને તનદેશ િયક વ ક્યરચન  કિ ેછે આ વ ક્ય રચન  મળૂભતૂ 
વ ક્યરચન  છે. 
પ્રશ્નાર્થક વાક્યરચનાઃ જે વ ક્યમ ું સ ુંભળન ર વ્યસ્તત પ સે કોઈ મ રિતીની કે 
પ્રતતભ વ (િક ર અિવ  નક ર) ની અપેક્ષ  ર ખવ મ ું આવે છે એ વ ક્યન ે
પ્રશ્ન િયક વ ક્ય કિવે મ ું આવે છે. પ્રશ્ન િય બ ે રીતે િ યાઃ ૧. તવગત ે મ રિતી 
મેળવવ  મ ટે ૨. અન મ તનત મ રિતીની ખ તરી કરવ  મ ટે ‘િ  - ન ’વ ચક 
પ્રશ્ન િય. તવગતે મ રિતી મેળવવી િોય ત્ય રે “શ ું, કોણ, કોને, કેમ, ક્ય રે, ક્ય ું, 
ક્ય ુંિી, કોન ું, ક્ય રિી, કેવી રીતે, શેન િી, શેમ ું, શ  મ ટે” – વગેરે પ્રશ્નવ ચક 
સવયન મનો પ્રયોગ િ ય છે. તનદેશ િયક વ ક્યન  અને પ્રશ્ન િયક વ ક્યન  લયમ ું 
ભેદ િોય છે. તનદેશ િયક વ ક્યમ ું વ ક્યને અંતે અવરોિ િોય છે જ્ય રે પ્રશ્ન િયક 
વ ક્યમ ું વ ક્યને અંતે આરોિ િોય છે. 
આજ્ઞાર્થક વાક્યરચનાઃ કોઈની પ સે જ્ય રે ક મ કર વવ ન ું િોય છે ત્ય રે વતત  
અને સુંબોતધત વ્યસ્તત વચ્ચેન  સ મ જજક સુંબુંધોને ધ્ય નમ ું લેવ ય છે. વતત  
ઉંમરમ ું કે મોભ મ ું મોટો િોય અને સુંબોતધત વ્યસ્તત ન ની િોય તો ક મ કરવ ની 
સીધી આજ્ઞ  અપ ય છે. જેને આજ્ઞ િયક વ ક્ય કિવે મ ું આવે છે. 
વવધ્યર્થક વાક્યરચનાઃ જ્ય રે વ ક્ય દ્વ ર  પે્રરણ ન ું પ્રયોજન તસદ્ધ કરવ ન ું િોય છે 
ત્ય રે અનેક તવકલ્પો િોય છે. આ તવકલ્પો છેાઃ આજ્ઞ , સચૂન, આગ્રિ, દબ ણ, 
તવનુંતી. સુંભ ષણ સુંદભયમ ું વતત  અને શ્રોત  વચ્ચેન  સ મ જજક સુંબુંધો પર કયો 
તવકલ્પ પસુંદ કરવો એનો આધ ર રિ ે છે. જેને આજ્ઞ  ન આપી શક ય તવેી 
વ્યસ્તતને સલ િ, સચૂન, તવનુંતી કરી શક ય છે. એ સચૂન આપત  વ ક્યને 
વવધ્યર્થક વાક્ય કિવે મ ું આવે છે 
ઉદ્ગારવાચકઃ વ ક્યન  પ્રક ર બદલ વ ન ું ત્રીજ ું પ્રયોજન છેાઃ ભ વ બભવ્યસ્તત. 
ઉદ્ગ રવ ચકવ ક્યો દ્વ ર  વતત  તનર શ , દ ાઃખ, આનુંદ, આિયય, ગ સ્સો, તતરસ્ક ર, 
અતવશ્વ સ વગેરે જેવ  તવતવધ પ્રક રન  ભ વો વ્યતત કરે છે. 
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3.8 તમાર  પ્રગવત ચકાસ . 

પ્રશ્નાઃ 
1. ‘મ રિતીની આપ-લ’ેન ું પ્રયોજન સ્પષ્ટ કરી આ પ્રયોજન સુંદભ ે

વ ક્યપ્રક ર સોદ િરણ જણ વો. 
2. ‘પ્રેરણ ’ન ું પ્રયોજન સ્પષ્ટ કરી આ પ્રયોજન સુંદભે સોદ િરણ 

વ ક્યપ્રક રની ચચ ય કરો. 
ટૂુંકનોંધ લખોાઃ 

1. તનદેશ િયક વ ક્યરચન  
2. પ્રશ્ન િયક વ ક્યરચન  
3. આજ્ઞ િયક વ ક્યરચન  
4. તવધ્યિયક વ ક્યરચન  
5. ઉદ્ગ રવ ચક વ ક્યરચન  
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એકમ 4  કારકમલૂક વાક્યપ્રકાર 

રૂપરેખ ાઃ 
4.0 ઉદે્દશ 
4.1 પ્રસ્ત વન  
4.2 ક રકમલૂકવ ક્યપ્રક ર 
4.3 કતયરર વ ક્યરચન  
4.4 કમયબણ વ ક્યરચન  
4.5 ભ વે વ ક્યરચન  
4.6 પ્રેરક વ ક્યરચન  
4.7 સ ર ુંશ 
4.8 સ્વ ધ્ય ય 

4.0 ઉદે્દશઃ 

આ એકમમ ું તમ ે–  
→ ક રકમલૂક વ ક્યપ્રક ર તવશ ેમ રિતી મેળવશો. 
→ કતયરર, કમયબણ, ભ વે તિ  પ્રરેક વ ક્યરચન  તવશ ેમ રિતી મેળવશો. 

4.1 પ્રસ્તાવનાઃ 

 પિલે  બે એકમમ ું આપણ ેવ ક્યન  સ્વરૂપની તવગતે ચચ ય કરી. આપણ ે
જોય ું કે 1. વ ક્યમ ું શબ્દોનો અન િમ યોગ્ય િોવો જોઈએ. 2. વ ક્યમ ું યોગ્ય 
શબ્દની પસુંદગી િઈ િોવી જોઈએ. 3. પરરસ્સ્િતત સુંદભે યોગ્ય ક રકો યોજાયેલ  
િોવ  જોઈએ. તો ‘અિય’ સુંદભે જોય ું કે શબ્દો દ્વ ર  કોશઅિય અને પ્રત્યયો દ્વ ર  
વ્ય કરણી અિય મળે છે. પણ વ ક્યન  કેન્દ્રમ ું પરરસ્સ્િતતન ું તવધ ન કરતો 
રિય વૈધ તનક અિય િોવો જોઈએ. વ ક્યને સમજવ  મ ટે તેન ું લક્ષણો જાણવ  
જરૂરી છે. વ ક્યન ું મ ખ્ય ત્રણ લક્ષણો છેાઃ (1) વ ક્ય એ એક ‘પણૂય તવચ ર’ ન ે
વ્યતત કરે છે. (2) વ ક્ય એ એક ‘રચન ’ છે. (3) વ ક્યને પોત નો ‘લય’ િોય છે. 
પ્રયોજનમલૂક વ ક્યપ્રક રોમ ું આ લયન ું મિત્ત્વ પણ સમજ્ય . 
 આપણ ેજોય ું કે વ ક્ય એ એક પણૂયતવચ ર છે. વ ક્યમ ું પરરસ્સ્િતતન ું બય ન 
િોય છે. પરરસ્સ્િતતમ ું સુંકળ યેલ  જ દ  જ દ  પદ િો ક રક રૂપે વ ક્યમ ું જોડ ય છે. 
સ્વ ભ તવક વ ક્યરચન મ ું કોઈ એક ક રકન ું મિત્ત્વ િોય. પરુંત   વતત ની તવવક્ષ , 
તેન  મ ટે મિત્ત્વનો ક રક, ઉદે્દશ, તવષય વગેરેને આધ રે વ ક્યરચન  બદલ ઈ 
શકે. 
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 આ એકમમ ું આપણ ે ક રકન ું મિત્ત્વ બદલ ત  વ ક્યનો પ્રક ર બદલ ય 
છે, તે સમજીશ ું.  

4.2 કારકમલૂક વાક્યપ્રકારઃ 

વ ક્યન  પ્રક રન  મ ખ્ય ત્રણ આધ ર છેાઃ (1) વ ક્યન ું પ્રયોજન (2) 
વતત ની તવવક્ષ  (3) રચન . આ પિલે ન  એકમમ ું આપણે પ્રયોજનને આધ રે 
વ ક્યન  કય  કય  પ્રક ર છે તે જોય ું. આ તવભ ગમ ું આપણે વતત ની તવવક્ષ ને 
આધ રે િત  વ ક્યન  પ્રક ર જોઈશ ું. નીચેન ું વ ક્યો વ ુંચોાઃ 

1. સોસ યટીની બિ ર મજૂરો રસ્તો ખોદી રહ્ય  છે. 
2. સોસ યટીની બિ ર રસ્તો ખોદ ઈ રહ્યો છે. 
3. સોસ યટી બિ ર ખોદક મ ચ લે છે. 
4. ચેરમેન સોસ યટી બિ ર ખોદ વી રહ્ય  છે. 

અિીં તમે જોઈ શકો છો કે પરરસ્સ્િતત એક જ છે ‘રસ્તો ખોદ વ ’ની. વ ક્ય 
1.મ ું વતત  કત ય ‘મજૂરો’ન ું સ્વ ભ તવક પ્ર ધ ન્દ્ય દશ યવે છે, તેિી એ કતયરર 
વ ક્યરચન  છે. પરુંત  , વતત ની તવવક્ષ  અન સ ર બીજા વ ક્યમ ું કત યનો ઉલ્લખે 
જ નિી. અન ેકમય ‘રસ્તો’ન ું પ્ર ધ ન્દ્ય છે, તેિી આ કમયબણ વ ક્યરચન  છે. ત્રીજા 
વ ક્યમ ું તો કત ય ‘મજૂરો’ કે કમય ‘રસ્ત ’નો ઉલ્લેખ સ દ્ધ ું નિી. ત્ય ું મ ત્ર ‘રિય ’નો 
જ ઉલ્લેખ છે. તિેી અિીં ભ વે વ ક્યરચન  છે. તો ચોિ  વ ક્યમ ું ‘ચેરમેન’નો 
ઉલ્લખે છે, જે પોતે ‘રસ્તો ખોદવ ’ન ું ક યય નિી કરી રહ્ય , પણ બીજા પ સ ે
‘ખોદ વી રહ્ય ’ છે. તેિી અિીં પ્રેરક વ ક્યરચન  છે. 
 વળી, આ આખી બ બતને પ્રત્યય અને પદસુંવ દની દૃષ્ષ્ટએ પણ 
સમજીએ. કત યન  ું મિત્ત્વ ઓછું િ ય એટલે કત યનો તવભસ્તત પ્રત્યય બદલ ય છે 
અને આખ્ય ત કત યન મને બદલે કમયન મ સ િ ેપદસુંવ દ ર ખે છે. ઉપરન  પિલે  
વ ક્યમ ું ‘મજૂરો’ કત યન મ છે જેની સ િે આખ્ય ત ‘ખોદી રહ્ય  છે’ પદસુંવ દ 
દશ યવે છે. તમે જાણો છો કે પદસુંવ દ એટલે ન મપદ અન સ ર રિય પદ 
બલિંગવચન કે પ ર ષવચનન  પ્રત્યયો લે. આ વ ક્યમ ું ‘મજૂરો’ ન મ બહ વચન અને 
તતૃીય પ ર ષ બત વે છે તે મ જબ આખ્ય તમ ું પણ તતૃીય પ ર ષ બહ વચનન  
પ્રત્યયો મળે છે.  બીજા વ ક્યમ ું ‘કોણ’ ખોદવ ની રિય  કરે છે એન ું મિત્ત્વ 
ર ખવ ને બદલે કેવળ ‘શ ું’ ખોદ ઈ રહ્ ું છે એન ું મિત્ત્વ દશ યવવ  મ ટે આખ્ય તન ું 
સ્વરૂપ કમયબણ કરવ મ ું આવ્ય ું છે. અન ેકત યનો ઉલ્લેખ વ ક્યમ  િયો નિી. અન ે
પરરણ મે પદસુંવ દ કમય મ જબ તતૃીય પ ર ષ એકવચનનો છે. ત્રીજા વ ક્યમ ું કત ય 
કે કમયન ું મિત્ત્વ દશ યવવ ને બદલે ઘટન ન ું મિત્ત્વ દશ યવ ય ું છે – ખોદક મ ચ લ ે
છે – એમ ું કત યનો ઉલ્લખે નિી. પરરણ મે રિય પદ નપ ુંસકબલિંગ એકવચનમ ું 
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દેખ ય છે. તો ચોિ  વ ક્યમ ું ‘ખોદવ ું’ આખ્ય તન ું ‘-આ-’ પ્રત્યય ઉમેર ઈન ે
‘ખોદ વવ ું’ – પે્રરક રૂપ િઈ ગય ું છે. 

ઉદે્દશને સમજતી વખત,ે ‘કત ય’ અને ‘કમય’ બેઉ વ ક્યમ ું ઉદે્દશ્ય બની શકે 
છે એની વ ત કરી િતી. એ દૃષ્ષ્ટએ જોઈએ તો વતત  જ્ય રે કત ય ઉદે્દશ્ય બન વે 
ત્ય રે વ ક્ય ‘કતયરર’ િોય છે. પણ કત ય ક રકને ગૌણ બન વે ત્ય રે અન્દ્ય ક રકને 
પ્ર ધ ન્દ્ય મળે છે. તે અન સ ર કમયબણ, ભ વે કે પે્રરક વ ક્યરચન  પ્રયોજાય છે. 

આમ, તમે જોઈ શકો છો કે પરરસ્સ્િતતમ ું રિય  સ િે સુંકળ યેલ  એક કે 
તેિી વધ  ક રકો િોઈ શકે છે. વતત  પોત ની તવતવક્ષ  અન સ ર ક રકને પ્ર ધ ન્દ્ય 
આપે છે અિવ  ગૌણ બન વે છે. આપણે િવે વતત ની તવતવક્ષ  એટલે ક રકત્વ-
અિયને આધ રે િત  કતયરર, કમયબણ, ભ વ,ે પ્રેરક - વ ક્યન  પ્રક ર જોઈશ ું.  
િવ,ે આ પ્રક રોને તવગતે જોઈએ. 

4.3 કતથરર વાક્યરચના 

કતયરર એટલે કત યન  કત ૃયત્વને મિત્ત્વ આપવ ું. કત યન  ું કત ૃયત્વ રિય ન ું 
ઇચ્છ , પ્રયત્ન, ક બ  અને જવ બદ રી પર અવલુંબ ેછે. નીચેન ું વ ક્યજૂિો જ ઓ – 

અ) એની વ ત પર શીલ  મોટેિી િસવ  લ ગી. 
બ) એની વ ત પર શીલ િી મોટેિી િસી પડ ય ું. 
ક) એની વ ત પર શીલ ને િસવ ું આવ્ય ું.  

અ-વ ક્યમ ું શીલ ન ું કત ૃયત્વ છે. એ જાણીજોઈને િસે છે એવો અિય નીકળે છે. એવો 
અિય વ ક્ય-બ મ ુંિી નીકળતો નિી. િસવ ની રિય મ ું શીલ નો ક બ  િોય એવ ું 
લ ગત ું નિી. એવી જ રીતે વ ક્ય-ક મ ું પણ છે.  

1. ક મવ ળી કપડ ું ધએૂ છે. 
2. છોકર ઓ સ ુંજે મુંરદરમ ું ઢોલ વગ ડશે. 
3. તવદ્ય િીએ કરુંરડયો ખોલ વ્યો. 

અિીં આપેલ ું ત્રણ વ ક્યોનો ક ળ તપ સો. ત્રણ વ ક્યો અન િમે વતયમ નક ળ, 
ભતવષ્યક ળ અને ભતૂક ળમ ું પ્રયોજાય  છે. અને ક રકત્વની દૃષ્ષ્ટએ જૂઓ તો ત્રણ 
વ ક્યોમ ું અન િમે ‘ક મવ ળી’, ‘છોકર ઓ’ તિ  ‘તવદ્ય િી’ કત ય છે. અિ યત,્ ત્રણ ે
ક ળમ ું કતયરર વ ક્યરચન  પ્રયોજાય છે. 
િવ,ે નીચેન ું વ ક્યો વ ુંચોાઃ 

1. હ ું તમને ચ વી નિીં આપ ું  
2. તમને કોણ ેફોન કયો િતો? 
3. શ બ શ! તેં સુંસ્િ ન ું ન મ ર ખ્ય ું! 
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ઉપરોતત વ ક્યો આપણે પ્રયોજનમલૂક વ ક્યપ્રક રો સુંદભે જોય ું િત ું. તમને 
ખ્ય લ આવ્યો િશે કે આ વ ક્યો તનદેશ િય, પ્રશ્ન િય, ઉદ્ગ ર વ ક્યો છે. તમે ું ‘હ ું’, 
‘કોણે’, ‘તેં’ કત યક રક છે. તિેી આ કતયરર વ ક્યરચન  છે.  

1. છોકર ું રમત ું િત ું. 
2. ગોતવિંદે પોત ન ું ખેતર કલ્ય ણ પટેલને વ વવ  મ ટે દીધ ું િત ું. 
3. િોળીનો તિવે ર આપણે આ આંગણે રુંગચે ુંગે ઉજવવ ન  છીએ. 

તમે ‘રિય પદ’ન  અભ્ય સ દરતમય ન ‘અવસ્િ ’ઓનો અભ્ય સ કયો છે. તમ ેય દ 
કરશો તો ખ્ય લ આવશે કે અિીં વ ક્ય 1)મ ું અપણૂ યવસ્િ , વ ક્ય 2)મ ું પણૂ યવસ્િ  
અને વ ક્ય 3)મ ું અપેબક્ષત અવસ્િ  છે. વ ક્ય 1)મ ું ‘છોકર ું’, વ ક્ય 2)મ ું ‘ગોતવિંદ’ 
અને વ ક્ય 3)મ ું ‘આપણે’ – કત ય છે. તેિી આ વ ક્ય કતયરર વ ક્યરચન  છે. 

િવ,ે નીચેન ું વ ક્યો વ ુંચોાઃ 
1) તરવૈયો તરે છે. 
2) મોિને ડ ળી ક પી. 
3) ભ ભી બધ ુંન ેખીર પીરસે છે. 
તમે ‘કમય’ તવશે અભ્ય સ કયો છે. તમે જાણો છો કે ધ ત   અકમયક, સકમયક – 

એકકમયક કે દ્વદ્વકમયક – િોઈ શકે. અિીં વ ક્ય.1 અકમયક, વ ક્ય 2. સકમયક અને 
વ ક્ય 3. દ્વદ્વકમયક છે.  અકમયક વ ક્યમ ું ‘તરવૈયો’, વ ક્ય 2.મ ું ‘મોિન’ અન ેવ ક્ય 
3.મ ું ‘ભ ભી’ કત ય છે. તેિી આ કતયરર વ ક્યરચન  છે. 

આમ, આપણે જોય ું કે ત્રણ ક ળ, ત્રણ અવસ્િ , અકમયક – સકમયક – દ્વદ્વકમયક 
વગેરે પ્રક રની તમ મ રચન મ ું કતયરર વ ક્યરચન  પ્રયોજાય છે. મ ટે જ કતયરર 
વ ક્યરચન ને મળૂભતૂ રચન  કિ ેછે. 

4.4 કમથભણ વાક્યરચના 

કમયબણ વ ક્યરચન  મ ત્ર ‘રિય વ ચી’ વ ક્યમ ું જ શક્ય છે. ક રણકે મ ત્ર 
‘રિય ’ એવી પરરસ્સ્િતત છે, જેમ ું કત ય િોય છે. ‘પ્રરિય ’ કે ‘સ્સ્િતત’મ ું કત ય જ િોતો 
નિી. તેિી તેન  ગૌણત્વની શક્યત  જ રિતેી નિી. 
કતયરર રચન ન ું અને કમયબણ રચન ન ું ભેદક લક્ષણો નીચ ેદશ યવ્ય ું છેાઃ 

કતથરર રચના –  
 કત યન  ું મિત્ત્વ )કત યન  ઇચ્છ , તનયુંત્રણ અને જવ બદ રી િોય( 
 ‘કત ય ’ન મપદ ઉદે્દશ્ય , અન ે ‘શનૂ્દ્ય ’કે ‘ -એ  ’તવભસ્તત પ્રત્યયિી વ્યતત 

િ ય.  
 આખ્ય ત ‘કત ય ’ન મપદ સ િે પદસુંવ દ દશ યવે.  
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કમથભણ રચના –  
 કત યન  ું મિત્ત્વ ઘટવ ું )કત યન  ઇચ્છ , તનયુંત્રણ કે જવ બદ રી ન રિવે ું ( 
 ‘કત ય ’ન મપદની તવભસ્તત બદલ ય ‘– િી ’તવભસ્તત પ્રત્યયિી વ્યતત 

િ ય.  
 ‘કમય’ન મ પદ ઉદે્દશ્ય બને અને પદસુંવ દ એની સ િે રિ.ે 

જ્ય રે રિય નો ઉદે્દશ કત ય િોય, કત યન  કત ૃયત્વને આધ રે રજૂ િ ય છે ત્ય રે એ 
કતયરર રચન  િોય છે અને જ્ય રે વતત  કત યન  ું કત તથત્વ ઘટે એવી રજૂઆત કરે, 
કતાથને ગૌણ બનાવે ત  એ કમથભણ રજૂઆત િોય છે. સ મ ન્દ્ય રીતે આપણે કમયબણ 
એટલે મ ત્ર ‘કત યન  ું ગૌણત્વ’ એટલો જ અિય સમજીએ છીએ. જેમકે,  

- બ  મોટેિી રડી પડી ) .કતયરર(  
- બ િી મોટેિી રડી પડ ય ું ) .કમયબણ(  

પરુંત  , કમયબણ વ ક્ય દ્વ ર  આપણ ેજ દ  જ દ  પ્રયોજન તસદ્ધ કરત ું િોઈએ છીએ. 
જેમ ું શક્ય િયક કમયબણ, યોગ્ય િયક કમયબણ, પ્રરિય વ ચી કમયબણનો સમ વેશ િ ય છે. 
આપણે કમયબણન  આ પેટ પ્રક ર જોઈએાઃ 

→ શક્યાર્થક કમથભણઃ 
વતત  જો કત યન  કત ૃયત્વમ ું ઉણપ જ એ તો કત યન  ું મિત્ત્વ ઘટે છે અને આપણી 
પ સે શક્ય િયક કમયબણ વ ક્ય આવ ેછે. શક્ય િયક કમયબણમ ું કત ય રિય  કરવ ને મ ટે 
શસ્તતમ ન નિી એવ ું દશ યવવ નો ભ વ િોય છે.  
આવ  વ ક્યમ ું કત યનો ઉલ્લેખ જરૂર િ ય છે પણ પદસુંવ દ કમય સ િે િોય છે 
અને કત યને ‘શનૂ્દ્ય’ કે ‘-એ’ ને બદલ ે–િી તવભસ્તત લ ગે છે.  
  અ) મ ઈકલે મ ને ક જ ન ું પડીક ું આપ્ય ું. 
  બ) મ ઈકલિી મ ને ક જ ન ું પડીક ું અપ ઈ ગય ું. 
આવ  વ ક્યો નક ર િયક િોય ત્ય રે વધ  ઉબચત લ ગ ે છે. નીચેન ું વ ક્યોમ ું આ 
વ ત વધ  સ્પષ્ટ રીતે દેખ શે– 

અ) તશવ નીએ લ ડવો ન ખ ધો. 
બ) તશવ નીિી લ ડવો ન ખવ યો. 

વ ક્ય-બ મ ું રિય ની ‘અવશત ’ દેખ ય છે.  

→ ય ગ્યાર્થક કમથભણઃ  
 વ ક્યમ ું દશ યવવ મ ું આવેલ રિય  કત ય કરે તે યોગ્ય છે એવો ભ વ પ્રગટ 
િ ય છે. ઘણી વ ર કત ય સવયસ મ ન્દ્ય િોય તો એનો ઉલ્લખે કરવ મ ું આવતો 
નિી.  

અ) ડ યબબટીસન  દરદીિી તમઠ ઈ ન ખવ ય. (એ ખ વી યોગ્ય નિી.) 
આ) પરવ નગી લીધ  તવન  અંદર ન જવ ય. (જવ ું યોગ્ય નિી.) 



49 
 

ઈ) રસ્ત  પર થ ૂુંક ય નિીં. 
ઉ) વડીલો સ િે મય યદ પવૂયક વ ત કર ય. 

→ પ્રરક્રયાવાચક કમથભણઃ 
 આ વ ક્યમ ું કત યનો ઉલ્લખે કરવ મ ું આવતો નિી અને કરવ મ ું આવ ે
તો તે ન મયોગી દ્વ ર  કરવ મ ું આવે છે.  

1) કપડ ું તડક મ ું સ કવ ય છે. 
2) ય દ્ધમ ું િજારો સૈતનકો કપ ય . 

→ ઔપચારરક કમથભણઃ  
ત્રીજા પ્રક રની કમયબણ રચન મ ું કોઈ આવો અિયભેદ િતો નિી પણ સુંદભયમ ું 
કત યન  ું મિત્ત્વ ઘટે છે. આ પ્રક રની રચન  વ તચીત કરત  લેખનમ ું અને 
ઔપચ રરક સુંભ ષણમ ું વપર ય છે એટલ ે એન ે ઔપચ રરક કમયબણ એમ પણ 
કિવે ય છે. જ ઓ – 
  અ) ગઈ ક લે કૉપોરેશને છ દ ક નો સીલ કરી. 
  બ) ગઈ ક લ ેકૉપોરેશન દ્વ ર  છ દ ક નો સીલ કરવ મ ું આવી. 
અ) વ ક્યમ ું કત યનો ઉલ્લખે આવશ્યક છે પણ બ)વ ક્યમ ું કત યનો ઉલ્લખે ન 
કરવો િોય તો એ શક્ય છે.  
  ક) ગઈ ક લે છ દ ક નો સીલ કરવ મ ું આવી.  
રિય નો કત ય સુંદભયમ ું સ્પષ્ટ િોય તો એનો ઉલ્લખે ન કરે તો ચ લે. ઉપરન  વ ક્ય 
સુંદભે બધ ું જાણ ેછે કે દ ક નો સીલ કેવળ કૉપોરેશન જ કરે છે-.આ વ ક્યરચન ની 
તવશેષત  નીચ ેમ જબ દશ યવી શક ય છેાઃ 

 કત યન  ું મિત્ત્વ ઘટવ િી કત યનો ઉલ્લેખ વૈકચ્લ્પક બને છે. 
 કતયરર વ ક્યમ ું કત યને શનૂ્દ્ય તવભસ્તત લ ગે છે પણ કમયબણ વ ક્યમ ું એને 

દ્વ ર  એવો ન મયોગી લ ગ ેછે. 
 પદસુંવ દ કમય સ િે રિ ેછે . 

બધ ું રિય વ ચી ધ ત  ઓન  ત્રણ પ્રક રન  કમયબણ વ ક્ય મળત ું નિી. બહ  ઓછ  
ધ ત  ઓ એવ  છે, જેમન ું ત્રણે પ્રક રન ું કમયબણ વ ક્યો મળે છે. 

1) પોલીસે ગ નેગ રને તરત પકડી લીધો.  રિય વ ચી- કતયરર 
2) પોલીસિી ગ નેગ રને તરત પકડ યો નિી. શક્ય િય કમયબણ 
3) સ ણસી આ રીતે ન પકડ ય, છટકી જશે.  યોગ્ય િયક કમયબણ 
4) ગ નેગ ર છેક સ ધી પકડ યો નિીં.   પ્રરિય વ ચી કમયબણ 
5) ગ નેગ રને તરત પકડવ મ ું આવ્યો.  પ્રરિય વ ચી ઔપચ રરક કમયબણ 
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 કમયબણ વ ક્યો સુંદભે ખ સ ધ્ય નમ ું ર ખવ ન ું કે બધ  ધ ત  ઓ કે 
આખ્ય તોન  કમયબણ વ ક્ય શક્ય િોત  નિી. ઘણ  એવ  સમ ન િયક ધ ત  ઓ િોય 
છે, જેમ ુંિી એકન ું કમયબણ મળે છે પણ અન્દ્યન ું કમયબણ રૂપ વપર ત  ું નિી. જેમકે, 
‘ફરવ ું’ ધ ત  ન ું ‘ફર વ ું’ (એન િી પ છ  ફર ય ું નિીં) એવ ું રૂપ મળે પણ ‘તવિરવ ું’, 
‘રખડવ ું’ ધ ત  ન ું કમયબણ રૂપો મળત ું નિી. વળી, એ પણ ય દ ર ખજો કે જે ધ ત   
પ્રરિય વ ચી િોય છે એમ ું કત યની શક્યત  ન િોવ ને ક રણે એ મળૂભતૂ રીતે 
કતયરર નિી િોત ું એટલે એમન  કમયબણ રૂપો કે વ ક્યો શક્ય િોત ું નિી. 

આપણ ે કતયરર અન ે કમયબણ વ ક્યપ્રક રો જોય . કતયરર વ ક્યરચન મ ું કત ય 
ઉદે્દશ્ય બને છે અને એન  કત ૃયત્વન ું મિત્ત્વ િોય છે. કમયબણ વ ક્યમ ું કત યન  ું કત ૃયત્વ 
ઘટે છે અિવ  એન ું મિત્ત્વ ઘટે છે. કતયરર વ ક્યમ ું કત યની તવભસ્તત શનૂ્દ્ય િોય છે 
જ્ય રે કમયબણ વ ક્યમ ું એ ‘–િી’ કે પછી ‘દ્વ ર ’ એવ  ન મયોગીિી વ્યતત િ ય છે. 
કેવળ ઔપચ રરક કમયબણ વ ક્યમ ું જ કત યનો અન લ્લખે શક્ય છે. અન્દ્ય પ્રક રોમ ું 
કત યનો ઉલ્લેખ આવશ્યક િોય છે. 

 કતાથન  ું ગૌણત્વ: 
કતયરર અને કમયબણ વ ક્યપ્રક રો કત યક રકન  કત ૃયત્વ અને મિત્ત્વ પર આધ ર ર ખ ે
છે. એમ ું સુંપણૂય અિયભેદ ન િતો િોવ  છત ું કેટલેક અંશે અિયભેદ િોય છે. 
સ મ ન્દ્ય રીતે એમ કિવે ય કે કત ૃયત્વ ઘટે ત્ય રે કત યન  ું મિત્ત્વ ઘટે. પરુંત   અન્દ્ય 
પરરબળ પણ છે જે કત યન  ું મિત્ત્વ ઘટ ડ.ે તેમ ું કત યની અનબભજ્ઞત  તિ  
ભ વકક રકનો સમ વેશ િ ય છે. 

 કતાથની અનભભજ્ઞતાઃ 
જ્ય રે કત ય કોઈ એક તવતશષ્ટ વ્યસ્તત ન િોય ત્ય રે અિવ  વતત ને કત યની 

જાણ ન િોય ત્ય રે કત યન  ું મિત્ત્વ ઘટવ ની શક્યત  િોય છે. નીચેન ું વ ક્યજોડક ું 
જ ઓાઃ 

અ) બધ ું આ રસ્તે મુંરદરે જાય છે. 
બ) આ રસ્તે મુંરદરે જવ ય છે. 

ક) કોઈએ એંઠવ ડ રસ્ત  પર ફેંક્યો િતો. 
ખ) એંઠવ ડ રસ્ત  પર ફેંક યો િતો.  

ચ) મુંરદરમ ું પજૂારી સ ુંજે આરતી ગ ય છે. બધ ને પ્રસ દ આપે છે. 
છ) મુંરદરમ ું આરતી ગવ ય છે અને પ્રસ દ અપ ય છે.  
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 ભાવકઃ 
કત યને ભ વક (અન ભવ કરન ર) તરીકે રજૂ કરવ મ ું આવે છે ત્ય રે પણ એક જ દ  
પ્રક રન ું કમયબણ વ ક્ય રચ ય છે. આ પ્રક રન  વ ક્યમ ું કત ય ન રિવે િી કમયને 
ઉદે્દશ્ય તરીકે રજૂ કરવ મ ું આવે છે. નીચેન ું વ ક્યજોડક ું જ ઓ- 

  અ) હ ું તમ રો મ દ્દો સમજ ું છું. 
  બ) મને તમ રો મ દ્દો સમજાય છે. 

  ક) તસપ ઈએ કોઈન  પગલ ુંનો અવ જ સ ુંભળ્યો. 
  ખ) તસપ ઈને કોઈન  પગલ ુંનો અવ જ સુંભળ યો.  

આ પ્રક રન  વ ક્યમ ું રિય ની રજૂઆત પ્રરિય  તરીકે િયેલી તમને 
દેખ શે. અને એ ક રણે કત યને બદલે ભ વક તરીકે રજૂ િયેલો દેખ શે. આખ્ય તન ું 
કમયબણ રૂપ છે અને પદસુંવ દ પણ કમય સ િે રિ ેછે.  

4.5 ભાવે વાક્યરચનાઃ 

‘કતયરર’ – ‘કમયબણ’ – ‘ભ વ’ે એવો ભેદ કેવળ ‘રિય વ ચી’ વ ક્યરચન મ ું 
જ શક્ય છે. જો વ ક્ય ‘પ્રરિય ’ કે ‘સ્સ્િતત’ દશ યવત  ું િોય તો એમ ું ‘કતયરર’ કે 
‘કમયબણ’ એવ  ભેદની શક્યત  રિતેી નિી. ક રણ ‘પ્રરિય ’ કે ‘સ્સ્િતત’મ ું ‘કત ય’ 
િોતો જ નિી. એટલે એન ું મિત્ત્વ ઘટ ડવ નો સવ લ ઊભો િતો નિી. જો રિય  
‘સકમયક’ િોય તો ‘કમયબણ’ રચન મ ું ‘કમય’ ઉદે્દશ્ય બન ે છે અન ે પદસુંવ દ એની 
સ િે િોય છે પણ જો ‘રિય ’ ‘અકમયક’ િોય તો કેવળ ‘કત ય’ન  ું મિત્ત્વ ઘટે છે પણ 
‘કમય’ ન િોવ ને ક રણે પદસુંવ દ તવન ની રચન  િ ય છે. એ રચન ને ‘ભ વ’ે 
રચન  કિવે ય છે. એ રચન મ ું કત ય ‘–િી’ પ્રત્યય લે છે. જ ઓ – 

દ દ  સરખ ું ચ લત  નિી.  
દ દ િી સરખ ું ચલ ત  ું નિી. 

બબમ રીને ક રણે હ ું ઊભો િતો નિી. 
બબમ રીને ક રણે મ ર િી ઊભ  િવ ત  ું નિી. 

મોિન રોજ બ ેકલ ક તરે છે.  
મોિનિી રોજ બ ેકલ ક તર ય છે. 

રીન  વિલેી સવ રે ફોટોગ્ર ફી મ ટે જાય છે. 
રીન િી વિલેી સવ રે ફોટોગ્ર ફી મ ટે જવ ય છે. 

ડોતટર ગ મડ ેએકલ  શી રીતે રિશેે ? 
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ડોતટરિી ગ મડ ેએકલ  શી રીતે રિવે શે ? 
 

4.6 પે્રરક વાક્યરચનાઃ 

- મોિન સવ રે વિલેો ઊઠે છે. 
- મ  મોિનને સવ રે વિલેો ઉઠ ડ ેછે. 

આ બને્ન વ ક્યમ ું સવ રે વિલેો ઊઠન ર તો મોિન જ છે. પરુંત  , પિલે  
વ ક્યમ ું ઊઠવ ની જવ બદ રી, સિતે  કત , જવ બદ રી મોિનન  છે. પરુંત  , બીજા 
વ ક્યમ ું જવ બદ રી આરદ કત ૃયત્વ મ ન  છે. મ  પોતે રિય  કરતી નિી. પરુંત  , 
રિય  કરવ  મ ટે મોિનને પે્રરે છે. તેિી અિીં પ્રેરક વ ક્ય છે, તેમ કિવે ય. મ  
રિય  કરવ  મ ટે પે્રરે છે, તેિી તે ‘પ્રેરક કત ય’ છે. તો મોિન રિય  કરન ર છે, રિય  
કરવ  મ ટે પે્રર ય છે, તેિી તે ‘પ્રેરરત કત ય’ છે. 

જેવી રીતે કમયબણ વ ક્યમ ું કત યન  ું મિત્ત્વ ઘટીને કમયને મિત્ત્વ આપવ મ ું 
આવે છે એવી રીતે પ્રયોજક પ્રક રની રચન મ ું પણ કોઈ રિય ન  કત યને મ ધ્યમ 
બન વીને નવો કત ય (પ્રેરકકત ય) ઉમેરવ મ ું આવ ે છે. આ પ્રક રમ ું આખ્ય તતક 
રચન  અને ન મપદન  તવભસ્તત પ્રત્યયોમ ું ફેરફ ર િ ય છે. જ ઓ – 

અ) પપ્પ  મને પયયટન મ ટે પૈસ  આપશે. 
અ.1) મમ્મી પપ્પ  પ સે મને પયયટન મ ટે પૈસ  અપ વશે. 

બ) મ ળીએ કૂુંડ ું ખસેડય ું. 
બ.1) ક કીએ મ ળી પ સે કૂુંડ ું ખસેડ વ્ય ું. 

પિલે  વ ક્યજોડક મ ું દેખ શે કે પૈસ  આપન ર વ્યસ્તત એ જ છે. પરુંત   
અ.1) વ ક્યમ ું “મમ્મી” પ્રેરકકત ય ઉમેર યો છે. કત યને રિય  કરવ  મ ટે પે્રરણ  
આપન ર કત ય તે પ્રેરક-કત ય. પ્રેરક-કત ય રિય નો તનયુંત્રક બને છે અને રિય નો 
કત ય એન ું ‘મ ધ્યમ’ બને છે. રિય ની ઇચ્છ  અને તનયુંત્રણ પે્રરકકત ય પ સે રિ ેછે.  
િવ,ે નીચેન ું વ ક્યો વ ુંચોાઃ 

તવદ્ય િી તનબુંધ લખે છે. 
ક. તશક્ષક તવદ્ય િીને તનબુંધ લખ વે છે. 
બ ળક ન્દ્િ ય છે. 
ખ. મ  બ ળકને ન્દ્િવડ વે છે. 

અિીં તમે રચન ગત ફેરફ ર જોઈ શકશો. મળૂ રિય  કરન ર ઘટક, પ્રેરક રચન મ ું 
‘કમય’ બની જાય છે. વ ક્ય.1નો કત ય ‘તવદ્ય િી’, વ ક્ય ક.ન ું ‘કમય’ છે. વ ક્ય 2નો 
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કત ય ‘બ ળક’, વ ક્ય ખ.ન ું કમય છે. તેિી સકમયક રિય પદ દ્વદ્વકમયક  અને અકમયક 
રિય પદ સકમયક બની ગય ું છે. 
તે ઉપર તું આપણ ે જોઈ શકીએ છીએ કે આખ્ય તમ ું જે ફેરફ ર િ ય છે તેમ ું 
ધ ત  ને પ્રયોજકનો ‘–અવ’ પ્રત્યય લ ગે છે. અને પદસુંવ દ પ્રેરકકત ય ધર વત  
ન મપદ સ િે રિ ેછે. ન મપદમ ું િત  ફેરફ ર જોઈએ તો મળૂ કત ય િવે મ ધ્યમ 
બનવ ને ક રણે એને ‘પ સ’ે એવ  ન મયોગીિી અિવ  કમય બન વ ને ક રણ  ‘-ને’ 
એવ  પ્રત્યયિી વ્યતત કરવ મ ું આવેલ છે.  
પ્રેરક પ્રત્યય ‘-અવ’, ‘-એડ’, ‘-અર’, ‘-અડ’, અને ‘-ડ વ’ પ્રત્યયિી વ્યતત િ ય 
છે. જેમકે, 
 
સાદ ું વાક્ય પે્રરક વાક્ય આખ્યાત પ્રત્યય 
બ ળક રમે છે. મ  બ ળકને રમ ડ ેછે. રમ  + અડ  -અડ 
મોિન ડ બી બ જ  
ખસ્યો. 

તશક્ષકે મોિનને ડ બી બ જ  
ખસેડયો. 

ખસ + એડ -એડ 

ગીત ન ું વજન વધશે. ડોતટર ગીત ન ું વજન વધ રશે. વધ  + અર -અર 
તવદ્ય િી તનબુંધ લખ ે
છે.  

તશક્ષક તવદ્ય િીન ે તનબુંધ લખ વ ે
છે. 

લખ  + 
અવ 

-અવ 

સોિન લ ડવો ખ ય છે. બ પ જી સોિનને લ ડવો ખવડ વે 
છે. 

ખવ + ડ વ -ડ વ 

 
પ નાઃપે્રરક પ્રત્યય તરીકે ‘-અવ’ પછી ‘-ડ વ’ પ્રત્યય આવી શકે છે. જેમકે, 
તવદ્ય િી તનબુંધ 
લખે છે. 

તશક્ષક તવદ્ય િીન ે
તનબુંધ લખ વે છે. 

સ પરવ ઈઝર તશક્ષક પ સે તવદ્ય િીને 
તનબુંધ લખ વડ વે છે. 

 
એક રીતે જોઈએ તો કમયબણ અને પ્રયોજક રચન  આખ્ય તન  ધ ત  મ ું ફેરફ ર 
કરત  િોવ ને ક રણે ધ ત   સ િે આવત  ક રકો જ બદલ ઈ જાય છે. એટલ ે
મ ખ્યત્વે એ ધ ત  ન  અિયમ ું ફેરફ ર કરે છે અને એને ક રણે વ ક્યરચન મ ું 
તવભસ્તત અને પદસુંવ દમ ું ફેરફ ર િ ય છે.  

4.7 સારાુંશ 

આગળન  એકમોમ ું વ ક્યન  સ્વરૂપની તવગતે ચચ ય કરી. આપણે જોય ું કે 
1. આન િમરક શબ્દરચન . 2. યોગ્ય શબ્દની પસુંદગી. 3. યોગ્ય ક રકનો પ્રયોગ. 
આપણે ‘અિય’ સુંદભે જોય ું કે શબ્દો દ્વ ર  કોશઅિય અને પ્રત્યયો દ્વ ર  વ્ય કરણી 
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અિય મળે છે. પણ વ ક્યન  કેન્દ્રમ ું પરરસ્સ્િતતન ું તવધ ન કરતો રિય વૈધ તનક અિય 
િોવો જોઈએ. વ ક્યને સમજવ  મ ટે તેન ું લક્ષણો જાણવ  જરૂરી છે. વ ક્યન ું 
મ ખ્ય ત્રણ લક્ષણો છેાઃ (1) વ ક્ય એ એક ‘પણૂય તવચ ર’ ને વ્યતત કરે છે. (2) 
વ ક્ય એ એક ‘રચન ’ છે. (3) વ ક્યને પોત નો ‘લય’ િોય છે. આપણે જોય ું કે 
વ ક્ય એ એક પણૂયતવચ ર છે. પરરસ્સ્િતતમ ું સુંકળ યેલ  જ દ  જ દ  પદ િો ક રક રૂપે 
વ ક્યમ ું જોડ ય છે. સ્વ ભ તવક વ ક્યરચન મ ું કોઈ એક ક રકન ું મિત્ત્વ િોય. 
પરુંત   વતત ની તવવક્ષ , તેન  મ ટે મિત્ત્વનો ક રક, ઉદે્દશ, તવષય વગેરેને આધ રે 
વ ક્યરચન  બદલ ઈ શકે. 

વ ક્યન  પ્રક રન  મ ખ્ય ત્રણ આધ ર છેાઃ (1) વ ક્યન ું પ્રયોજન (2) 
વતત ની તવવક્ષ  (3) રચન . વતત  પોત ની તવતવક્ષ  અન સ ર ક રકને પ્ર ધ ન્દ્ય 
આપે છે અિવ  ગૌણ બન વે છે. આપણે િવે વતત ની તવતવક્ષ  એટલે ક રકત્વ-
અિયને આધ રે િત  કતયરર, કમયબણ, ભ વ,ે પ્રેરક - વ ક્યન  પ્રક ર જોય .  
કતથરર વાક્યરચનાઃ કતયરર એટલે કત યન  કત ૃયત્વને મિત્ત્વ આપવ ું. કત યન  ું કત ૃયત્વ 
રિય ન ું ઇચ્છ , પ્રયત્ન, ક બ  અને જવ બદ રી પર અવલુંબે છે. કે ત્રણ ક ળ, ત્રણ 
અવસ્િ , અકમયક – સકમયક – દ્વદ્વકમયક વગેરે પ્રક રની તમ મ રચન મ ું કતયરર 
વ ક્યરચન  પ્રયોજાય છે. મ ટે જ કતયરર વ ક્યરચન ને મળૂભતૂ રચન  કિ ેછે. 
કમથભણ વાક્યરચનાઃ કમયબણ વ ક્યરચન  મ ત્ર ‘રિય વ ચી’ વ ક્યમ ું જ શક્ય છે. 
ક રણકે મ ત્ર ‘રિય ’ એવી પરરસ્સ્િતત છે, જેમ ું કત ય િોય છે. ‘પ્રરિય ’ કે ‘સ્સ્િતત’મ ું 
કત ય જ િોતો નિી. તેિી તેન  ગૌણત્વની શક્યત  જ રિતેી નિી. કમયબણ વ ક્ય 
દ્વ ર  આપણે જ દ  જ દ  પ્રયોજન તસદ્ધ કરત ું િોઈએ છીએ. જેમ ું શક્ય િયક કમયબણ, 
યોગ્ય િયક કમયબણ, પ્રરિય વ ચી કમયબણનો સમ વેશ િ ય છે. જે કત યન  ું મિત્ત્વ 
ઘટ ડ.ે તેમ ું કત યની અનબભજ્ઞત  તિ  ભ વકક રકનો સમ વેશ િ ય છે. 
ભાવે વાક્યરચનાઃ જો ‘રિય ’ ‘અકમયક’ િોય તો કેવળ ‘કત ય’ન  ું મિત્ત્વ ઘટે છે પણ 
‘કમય’ ન િોવ ને ક રણે પદસુંવ દ તવન ની રચન  િ ય છે. એ રચન ને ‘ભ વ’ે 
રચન  કિવે ય છે. એ રચન મ ું કત ય ‘–િી’ પ્રત્યય લે છે. 

જો વ ક્ય ‘પ્રરિય ’ કે ‘સ્સ્િતત’ દશ યવત  ું િોય તો એમ ું ‘કતયરર’ કે ‘કમયબણ’ કે 
‘ભ વે’ એવ  ભેદની શક્યત  રિતેી નિી. ક રણ ‘પ્રરિય ’ કે ‘સ્સ્િતત’મ ું ‘કત ય’ િોતો 
જ નિી. . જો રિય  ‘સકમયક’ િોય તો ‘કમયબણ’ રચન મ ું ‘કમય’ ઉદે્દશ્ય બને છે અન ે
પદસુંવ દ એની સ િે િોય છે  

પે્રરક વાક્યરચનાઃ પ્રયોજક પ્રક રની આ રચન મ ું પણ કોઈ રિય ન  કત યને 
મ ધ્યમ બન વીને નવો કત ય (પ્રેરકકત ય) ઉમેરવ મ ું આવે છે. મળૂ રિય  કરન ર 
ઘટક, પ્રેરક રચન મ ું ‘મ ધ્યમ’ બન ે છે અને‘પ સ’ે એવ  ન મયોગી લ ગ ે છે. 
અિવ  મળૂ કત ય ‘કમય’ બની જાય છે અન ે ‘-ને’ એવ  પ્રત્યયિી વ્યતત કરવ મ ું 
આવે છે. આખ્ય તની રચન  જોઈએ તો તેમ ું ધ ત  ને પ્રયોજકન  પ્રત્યય લ ગે છે.  
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આમ, વતત  જે ક રકને મિત્ત્વ આપવ  ઇચ્છતો િોય, કે ગૌણ કરવ  ઇચ્છતો િોય, 
તે અન સ ર વ ક્ય કતયરર, કમયબણ, ભ વે કે પે્રરક િોઈ શકે. 

4.4 તમાર  પ્રગવત ચકાસ  

પ્રશ્નાઃ  
1. વ ક્યન  ક રકમલૂક પ્રક રો સોદ િરણ વણયવો. 
2. કમયબણ વ ક્યની તવભ વન  સ્પષ્ટ કરી તેન  પ્રક રોની સોદ િરણ ચચ ય કરો. 
3. કમયબણ અને ભ વક રચન  વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરો. 

ટૂુંકનોંધ લખોાઃ 
1. કતયરર વ ક્યરચન  
2. ભ વે વ ક્યરચન  
3. કત યન  ું ગૌણત્વ 
4. પ્રેરક વ ક્ય. 
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એકમ – 5 રચનામલૂક વાક્યપ્રકાર 

રૂપરેખ ાઃ 
5.0 ઉદે્દશ 
5.1 પ્રસ્ત વન  
5.2 પરરસ્સ્િતત અને રચન  
5.3 સ દી રચન  
5.4 તમશ્ર રચન  
 5.4.1 સુંય તત રચન  
 5.4.2 સુંક લ રચન  
5.5 સ ર ુંશ 
5.6 તમ રી પ્રગતત ચક સો. 

5.0 ઉદે્દશ 

આ એકમમ ું તમે રચન ને આધ રે િત  વ ક્યન  પ્રક રોનો અભ્ય સ કરશો. જેમ ું 
તમે – 

- સ દી વ ક્યરચન નો અભ્ય સ કરશો. 
- સુંય તત વ ક્યરચન નો અભ્ય સ કરશો. 
- સુંક લ વ ક્યરચન નો અભ્ય સ કરશો.  

5.1 પ્રસ્તાવના 

 પિલે  બ ેએકમમ ું આપણ ેવ ક્યન  સ્વરૂપનો તવગતે અભ્ય સ કયો. એ 
એકમોમ ું આપણે ભ ષ ન ું ત્રણ લક્ષણો જોય ું િત ું. (1) વ ક્ય એ એક પણૂય 
તવચ રને વ્યકત ્કરે છે. (2) વ ક્યને પોત નો એક લય િોય છે. (3) વ ક્ય એ એક 
રચન  છે. 
 વ ક્યરચન  સુંદભે આપણ ેજોય ું િત  ું કે વ ક્યમ ું પદો તનતિત િમ અન સ ર 
આવત  િોય છે. પરુંત  , વતત ની તવતવક્ષ , વલણો આરદને આધ રે તેમ ું બદલ વ 
આવી શકે છે. 
 આપણ ે એ પણ જોય ું છે કે વ ક્યન  અભ્ય સ દરતમય ન આપણ ે એક 
પરરસ્સ્િતતન ું તનરૂપણ કરત ું વ ક્યનો અભ્ય સ કરત ું િોઈએ છીએ. પરુંત   સુંવ દ 
દરતમય ન વ ક્યમ ું કોઈ એક પરરસ્સ્િતતન ું તનરૂપણ િત ું િોય છે. તેમ એકિી વધ  
પરરસ્સ્િતતન ું પણ તનરૂપણ િત ું િોય છે. વ ક્યમ ું કેટલી પરરસ્સ્િતતન ું, કેવી રીતે 
તનરૂપણ િય ું છે તેન  આધ રે રચન મલૂક વ ક્યપ્રક ર કરી શક ય. 
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5.2. પરરસ્સ્ર્વત અને રચના 

અત્ય ર સ ધી આપણ ે પ્રયોજન અને ક રકન  મિત્ત્વને આધ રે િત  વ ક્યન  
પ્રક રો જોય . આ તવભ ગમ ું આપણે રચન ને આધ રે િત ું વ ક્યન  પ્રક ર 
જોવ ન  છીએ. વ ક્યમ ું એક  પરરસ્સ્િતતન ું તનરૂપણ િઈ શકે અને એકિી વધ  
પરરસ્સ્િતતન ું પણ તનરૂપણ કરી શક ય છે. વળી, એકિી વધ  પરરસ્સ્િતત િોય તો 
બને્ન સમ ન પ્ર ધ ન્દ્ય ધર વે છે કે એક મ ખ્ય અને અન્દ્ય ગૌણ પરરસ્સ્િતત િોય છે – 
વગેરે બ બતોને આધ રે વ ક્યન  રચન મલૂક પ્રક ર કરી શક ય છે.  
નીચેન ું વ ક્યો વ ુંચોાઃ 

→ એ ભેંસ પોત ને ખીલે જઈને ઊભી રિી. (પવૂયવતી રિય ) 
→ એ રદવસોમ ું દેશી ક રીગરન  ઉત્તેજન તવશે ઘણી ચચ યઓ િતી. 

 (કમયબણ, સકમયક) 
→ હ ું જે કોશ લ વ્યો િતો, તેન િી આ બધ ું ખોદીએ છીએ. (કતયરર, લ વવ ું-

ખોદવ ું) 
→ ધળૂની ડમરી અમ ર િી દૂર સરકી શમવ  લ ગી. (પ્રરિય , સરકી, શમવ ું) 
→ નવી સરક ર પોત ને ફ વે તેવ  ક યદ  ઘડશે. (ગૌણ વ ક્ય તવશેષણ) 

આપણ ેઅત્ય ર સ ધીમ ું વ ક્ય તવશે ઘણી ચચ યઓ કરી. વ ક્યન  કેન્દ્રસ્િ ઘટક 
ધ ત  ન  અકમયક, સકમયક, દ્વદ્વકમયક પ્રક ર જોય , ક ળન  ભતૂ – ભતવષ્ય – વતયમ ન 
– ન  ભેદ જોય . પણૂય, અપણૂય, અપેબક્ષત અવસ્િ ન  ભેદ તવશે સમજ્ય . 
પ્રયોજનમલૂક તનદેશ િય, પ્રશ્ન િય આરદ વ ક્યપ્રક રો તવશે અભ્ય સ કયો. ક રકમલૂક 
કતયરર – કમયબણ – ભ વે – પે્રરક વ ક્યપ્રક રો જોય . િવે એ અભ્ય સને આધ રે 
ઉપરન ું વ ક્યને જ ઓ. તો – 

→ એ ભેંસ પોત ન ેખીલે જઈન ેઊભી રિી. 
વ ક્યમ ું ‘ભેંસ’ કત ય છે, તેિી આ કતયરર વ ક્યરચન  છે, પણૂ યવસ્િ ન ું તનરૂપણ િય ું 
છે. 

→ એ રદવસોમ ું દેશી ક રીગરન  ઉત્તેજન તવશ ેઘણી ચચ યઓ િતી. 
વ ક્યમ ું, કત ય નિી, કમયબણ પ્રયોગ છે. 

→ હ ું જે કોશ લ વ્યો િતો, તેન િી આ બધ ું ખોદીએ છીએ 
અપણૂ યવસ્િ  ધર વત ું કતયરર વ ક્ય છે. 

→ સ િ ગણોએ ગીત ઉપ ડ્ ું અન ેગવરીની જાન ઊઘલતી ગઈ.. 
વ ક્યમ ું પ્રરિય  છે. 

→ નવી સરક ર પોત ને ફ વે તેવ  ક યદ  ઘડશે. 
વ ક્યમ ું ગૌણ વ ક્ય તવશેષણ તરીકે પ્રયોજાય ું છે, અને ભતવષ્ય ક ળ છે. 
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ઉપરન ું વ ક્યોને ફરીિી જોય ું. ક રણકે તમે એન  કત ય, કમય આરદ ઘટકો 
જોઈ શકો, તેન ું ક ળ – અવસ્િ ને જોઈ શકો. ક્ય ુંક સ દ ું આખ્ય ત છે, તો ક્ય ુંક 
પરૂક + સિ યક રીની રચન  છે, તો ક્ય ુંક અવસ્િ વ ચક સિ યક રી ધર વત ું 
આખ્ય ત છે. પણ આપણ ેઆમ ું બીજી એક વ ત ધ્ય નિી જોવ ની છે. તેમ ું કેટલી 
પરરસ્સ્િતતન ું તનરૂપણ િય ું છે. વ ક્ય 1.મ ું ‘ખીલ ેજવ ું’ અને ‘ઊભ  રિવે  ું’ – એમ બ ે
પરરસ્સ્િતતન ું તનરૂપણ છે. તો વ ક્ય 2.મ ું ‘ચચ યઓ િવ ’ની એક પરરસ્સ્િતતન ું 
તનરૂપણ છે. વ ક્ય 3.મ ું ‘કોશ લ વવ ’ની અને ‘ખોદવ ’ની પરરસ્સ્િતતન ું તનરૂપણ 
છે. વ ક્ય 4મ ું ‘ગીત ઉપ ડવ ’ની અને ‘જાન ઊઘલવ ’ની પરરસ્સ્િતતન ું આલેખન 
છે. વ ક્ય 5મ ું ‘સરક રને જે ક યદ  ફ વશે’ વ ક્ય ગૌણ બનીને કમયન  તવશેષણ 
તરીકે આવ્ય ું છે. તેિી અિીં ‘ફ વવ ની’ અને ‘ઘડવ ’ની પરરસ્સ્િતતન ું આલેખન િય  
છે.  
 તમે જોઈ શકો છો કે ક્ય ુંક એક પરરસ્સ્િતતન ું તનરૂપણ છે તો ક્ય ુંક એકિી 
વધ  પરરસ્સ્િતતન ું તનરૂપણ છે. ક્ય ુંક ‘અન’ે સુંયોજકિી બે પરરસ્સ્િતતઓન ેજોડી છે, 
તો ક્ય ુંક ‘જે..તે..’િી બે પરરસ્સ્િતતને સ ુંકળી છે. તો છેલ્લ  વ ક્યમ ું તો એક 
પરરસ્સ્િતતને કમયન  તવશેષણ તરીકે રચન મ ું સ મેલ કરી છે. આમ, એક કે એકિી 
વધ  પરરસ્સ્િતત વ ક્યમ ું શક્ય છે. તેન  આધ રે વ ક્યન  બ ેપ્રક ર િ ય છેાઃ (1) 
સ દી વ ક્યરચન  (2) તમશ્ર વ ક્યરચન . એકિી વધ  પરરસ્સ્િતત આવે ત્ય રે 
તેમન  જોડ ણની – સુંયોજનની જ દી જ દી રીતો છે. તેન  આધ રે વ ક્યન  બ ે
પ્રક રો િ ય છેાઃ (1) સુંય તત વ ક્ય (2) સુંક લ વ ક્ય.  
 આપણે આ વ ક્યોન  પ્રક રને તવગત ેતપ સીએ. 

5.3 સાદ  વાક્યરચના 

 જ્ય રે વ ક્યમ ું એક જ પરસ્સ્િતતન ું રિય તવધ ન િય ું િોય ત્ય રે એ 
વ ક્યને સ દ ું વ ક્ય કિવે ય છે. એક જ પરરસ્સ્િતતની રજૂઆત િોવ િી તેમ ું એક 
જ રિય પદ િોય છે. તેની સ િે ન મપદ એક કે તેિી વધ  િોઈ શકે છે. જેમકે,  

1. ઘોડો દોડયો. 
2. દ દ  છ પ ું વ ુંચ ેછે. 
3. તનશ  દ દ ને ક ગળ લખશે. 
ઉપરન ું વ ક્યોમ ું તમે જોઈ શકો છો કે વ ક્ય 1. મ ું ‘દોડવ ની’, વ ક્ય 

2.મ ું વ ુંચવ ની, વ ક્ય 3.મ ું લખવ ની રિય  છે. અિ યત ્તમે જોઈ શકો છો કે આ 
વ ક્યોમ ું પિલે ું વ ક્ય અકમયક, બીજ ું વ ક્ય સકમયક અને ત્રીજ ું વ ક્ય દ્વદ્વકમયક 
આખ્ય ત ધર વે છે.  

વ ક્ય.1મ ું ભતૂક ળ, વ ક્ય 2.મ ું વતયમ નક ળ અને વ ક્ય 3.મ ું 
ભતવષ્યક ળ જોઈ શક ય છે. 
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વળી, વ ક્ય 1.મ ું એક ક રક ‘ઘોડો’,  વ ક્ય 2.મ ું ‘દ દ ’ અને ‘છ પ ું’ બ ે
ક રક છે. વ ક્ય 3.મ ું ‘સ સ ’, ‘વહ ’ અને ‘ઘરેણ ું’ એમ ત્રણ ક રક છે. અિ યત,્ સ દી 
વ ક્યરચન મ ું ક રક વધ  િોઈ શકે પરુંત   પરરસ્સ્િતતનો તનદેશ કરત ું આખ્ય ત – 
રિય પદ એક જ િોય. 
િવ,ે નીચેન ું વ ક્યો વ ુંચો.  

1. ઝ ડ પર કેરી છે. 
2. ઝ ડ પરિી પ ુંદડ ું ખરે છે. 
3. મ ળી વધ ર ની ડ ળી ક પે છે. 
4. રતનદ દ  મ ળી પ સે કેરીઓ ઉતર વે છે. 

ઉપરન ું વ ક્યોમ ું વ ક્ય 1. સ્સ્િતત છે, વ ક્ય 2. પ્રરિય  છે, વ ક્ય 3. રિય  છે, 
વ ક્ય 4. પે્રરક વ ક્યરચન  છે. પરુંત   આ તમ મ વ ક્યોમ ું એક જ પરરસ્સ્િતતન ું 
તનરૂપણ િોવ િી અિીં સ દી વ ક્યરચન  છે. 
નીચેન ું વ ક્યો જ ઓાઃ 

1. ત પમ ું કેમ બેઠ  છો? (વતયમ ન, પ્રશ્ન િય) 
2. તે િજ  ઓરફસ આવ્યો નિી. (સ દી રચન , કતયરર, તનષધે) 
3. ગ મને પ દરે બ ેવ વ છે. (સ્સ્િતત – વ વ િોવ ની વ ત) 
4. તમે ટપ લ મ રફતે પરરણ મ મોકલી આપજો. (આજ્ઞ િય) 

આમ, તમે જોઈ શકો છો કે ત્રણ ક ળ, ત્રણ અવસ્િ , અકમયક – સકમયક – દ્વદ્વકમયક 
આખ્ય ત, પ્રરિય , રિય , સ્સ્િતત આરદ પરરસ્સ્િતતન ું તનરૂણ સ દી વ ક્યરચન મ ું 
શક્ય છે. પ્રયોજનમલૂક વ ક્યપ્રક રોન  તનદેશ િય કે ક રકમલૂક વ ક્યપ્રક રોન  
કતયરર વ ક્યરચન ની જેમ સ દી રચન  સિજ પ્રયોજાતી વ ક્યરચન  છે. તેની 
વપર શમ ત્ર  અન્દ્ય રચન મલૂક વ ક્યપ્રક રો કરત ું વધ  છે. 

5.4 વમશ્ર વાક્યરચના 

જ્ય રે વ ક્યમ ું એકિી વધ  પરરસ્સ્િતતની રજૂઆત િ ય ત્ય રે તેને તમશ્ર 
વ ક્યરચન  કિ ેછે. બ ે કે તેિી વધ  વ ક્યો જોડ ય ત્ય રે તે બને્ન વ ક્યન  મોભો 
કેવો છે, બને્ન વ ક્ય મ ખ્ય છે કે એક વ ક્ય મ ખ્ય અને અન્દ્ય વ ક્ય ગૌણ છે, તેન ે
આધ રે વ ક્યપ્રક ર બદલ ય છે. નીચને ું વ ક્ય જ ઓાઃ 

1. એ ય દ્ધમ ું દ નવો જીત્ય  અને દેવો િ ય ય. 
2. જેવ ું મેં સ ુંભળ્ય ું તેવ ું મેં તમને કહ્ ું. 
3. મિ ર જે સમ ચ ર વ ુંચ્ય  કે કલોલ ગ મમ ું કૉલેર  ફ ટી નીકળ્યો છે. 
4. કરફયનૂી જાિરે ત િત ું જ દ ક નો ફટ ફટ બુંધ િઈ ગઈ. 

ઉપરન ું વ ક્યોમ ું વ ક્ય 1. સુંય તત વ ક્ય છે, વ ક્ય 2, 3 અને 4 સુંક લ વ ક્ય છે. 
આ વ ક્યો વચ્ચે શો ભેદ છે, તે સમજીએ. 
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5.4.1 સુંય તત વાક્યઃ 
 જ્ય રે કોઈ એક વ ક્યમ ું એકિી વધ  પરરસ્સ્િતતન ું તનરૂપણ િોય, તેમ ું 
બને્ન વ ક્યન ું પ્ર ધ ન્દ્ય એકસરખ ું િોય ત્ય રે તેને સુંય તત વ ક્ય કિ ે છે. બ ે
તવધ નોને જોડવ  મ ટે ભ ષ મ ું ‘સુંયોજકો’ ન મન ું રૂપોનો ઉપયોગ કરવ મ ું આવ ે
છે. આ સુંયોજકો બે તવધ નો વચ્ચે જે પ્રક રનો સુંબુંધ અપેબક્ષત િોય એને આધ રે 
પસુંદ કરવ મ ું આવે છે. સુંયોજકો પોતે પણ એ રીતે અિય વ્યતત કરન ર  રૂપો 
િોય છે.  
 સુંય તત વ ક્ય મ ટે બે સુંયોજનો ઉપય તત છેાઃ 

→ સમ ચ્ચયવ ચી સુંયોજક – અન,ે ને 
→ વૈકચ્લ્પક સુંયોજક – અિવ , કે 

ઉપરોતત વ ક્યમ ુંન ું પ્રિમ વ ક્ય જોઈએ. 
એ ય દ્ધમ ું દ નવો જીત્ય . એ ય દ્ધમ ું દેવો િ ય ય. 

 – આ બે પરરસ્સ્િતતમ ું ‘એ ય દ્ધમ ું’ પદ સમ ન છે. અને બને્ન વ ક્યન ું પ્રધ નત્વ 
સમ ન છે. તેિી તેમને સમ ચ્ચયવ ચક ‘અન’ે સુંયોજકિી જોડવ મ ું આવ્ય  છે. 
િવ,ે નીચેન ું વ ક્ય જ ઓાઃ 
 એ ય દ્ધમ ું દ નવો જીત્ય  અને દેવો િ ય ય. 
 એ ય દ્ધમ ું દેવો િ ય ય અને દ નવો જીત્ય . 
આ બન્ને વ ક્યરચન  શક્ય છે. તેિી આ સુંય તત વ ક્ય છે. અન્દ્ય ઉદિ રણ જોત ું 
આ વ ત વધ  સ્પષ્ટ િશે.  

અ) ર જા ય દ્ધ પર ગય  છે. ર ણી મુંરદરે ગય ું છે. 
બ) ર ણી મુંરદરે ગય ું છે અને ર જા ય દ્ધ પર ગય  છે. 

ક) તમે પ ટી ઘરે ઊજવી શકો. તમે પ ટી િૉટેલમ ું ઊજવી શકો. 
ખ) તમે પ ટી ઘરે અિવ  િૉટેલમ ું ઊજવી શકો. 

અન્દ્ય ઉદ િરણ જોઈએાઃ 
 પેલ  વ ુંદર ને ન મળે મ ળો કે ન મળે તબેલો! 
 મીની મને ય દ કરે છે કે ભલૂી ગઈ? 
 અમ ર  ઘરની સ મે લીમડો િતો અને એમન  આંગણ મ ું જામફળી. 
 આટલ ું ફૂલો નીચે ને આટલો લ ુંબો સમય ગ ુંધી કદી સતૂ  નિી. 

5.4.2 સુંક લ વાક્યઃ  
 જ્ય રે એક વ ક્યમ ું બ ે તવધ નોને સમ વવ મ ું આવે અને એમની વચ્ચ ે
મ ખ્ય વ ક્ય અને ગૌણ વ ક્યનો સુંબુંધ િોય ત્ય રે તેને સુંક લ વ ક્યરચન  કિ ેછે. 
જ્ય રે બ ેવ ક્યો આવ ું સુંયોજકોિી જોડ ય છે ત્ય રે પ નર વતતિત શબ્દો સુંય તત 
વ ક્યમ ું રખ ત  નિી. નીચને ું વ ક્યો જ ઓાઃ 
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1. જ્ય રે તમને ક મ િોય ત્ય રે મને કિી દેજો.  
2. ક ગડો િુંસની પીઠ પરિી ઊડીને વડલે પિોંચ્યો. 

અિીં વ ક્ય 1.મ ું બે રિય તવધ ન છેાઃ અ) તમને ક મ િોય. બ) મને કિી દેજો. આ 
બે રિય તવધ ન વચ્ચે ‘શરત’નો સુંબુંધ છે. તેઓ શરતી સુંયોજક ‘જ્ય રે - ત્ય રે’િી 
જોડ યેલ છે. અિીં બે વ ક્યોમ ું બ) વ ક્ય મ ખ્ય છે અન ેઅ) વ ક્ય ગૌણ છે. તિેી 
આ સુંક લ વ ક્ય છે.  
વ કય 2મ ું પણ બે રિય તવધ ન છે. અ) ક ગડો િુંસની પીઠ પરિી ઊડયો. બ) 
ક ગડો વડલે પિોંચ્યો. અિીં ‘ઊડયો’ એ પવૂયવતી – પિલે ું િયેલી રિય  છે અને 
‘પિોંચ્યો’ એ પરવતી – પછી િયેલી રિય  છે. પવૂયવતી આખ્ય ત ‘ઊડવ ું’ન ે
સુંબુંધક કૃદન્દ્ત રૂપે રચન મ ું જોડ્ ું છે. 
 અિ યત,્ સુંક લ વ ક્યરચન  બે રીતે શક્ય બને છેાઃ 1) સુંયોજક દ્વ ર  2) 
ગૌણ વ ક્યન  આખ્ય તન  કૃદુંતરૂપ દ્વ ર .  
સુંય જક ધરાવતી સુંક લ વાક્યરચનાઃ 
નીચેન ું વ ક્ય વ ુંચોાઃ 

 દ ક નમ ું શ ક ત જ ું િત  ું .દ ક નમ ું શ ક મોંઘ ું િત  ું. 
અિીં બે રિય તવધ ન છે. આમ ું એક રિય તવધ ન મ ખ્ય છે અને અન્દ્ય ગૌણ છે. આ 
બ બત કેવી રીતે સ્પષ્ટ િ ય? 
આ બ ેવ ક્યોને જોડીએાઃ 

1) દ ક નમ ું શ ક ત જ ું િત  ું પણ મોંઘ ું િત  ું. 
2) દ ક નમ ું શ ક મોંઘ ું િત  ું પણ ત જ ું િત  ું. 

દેખીતી રીતે બને્ન વ ક્ય સરખ  લ ગ ે છે. પણ તમ ેઆ બન્ને વ ક્યો ધ્ય નિી બે 
વ ર વ ુંચો અને તવચ રો કે તમે શ ક ખરીદો કે નિીં. જો તમે પિલે ું વ ક્ય વ ુંચશો 
તો તમને લ ગશે કે શ ક ન ખરીદ ય. અને બીજ ું વ ક્ય વ ુંચો તો તમને િશે કે 
શ ક ખરીદ ય. આ તનણયયને કય  વ ક્યએ પ્રભ તવત કયો ? જે વ ક્યએ તમ ર  
તનણયયન ેપ્રભ તવત કયો, તે મ ખ્ય વ ક્ય અને અન્દ્ય વ ક્ય તે ગૌણ વ ક્ય. વ ક્ય 
1.મ ું તમને લ ગ્ય ું કે શ ક ન લેવ ય, કેમ ? શ ક મોંઘ  છે. તો વ ક્ય 2.મ ું શ ક 
લેવ ય, કેમ ? ત જ ું િત  ું. જે વ ક્ય તમ રી સમજન,ે તનણયયને પ્રભ તવત કરે તે 
મ ખ્ય વ ક્ય અને અન્દ્ય ગૌણ વ ક્ય. નીચેન ું ઉદ િરણોને તપ સોાઃ  
1) તમે વિલે ું પિોંચો. તમને સયૂ યસ્ત જોવ  મળશે. 
2) જો તમે વિલે ું પિોંચો તો તમને સયૂ યસ્ત જોવ  મળશે. 
* 3) જે તમને સયૂ યસ્ત જોવ  મળે, તો તમે વિલે  પિોંચો (આવ ું વ ક્ય સ્વીક યય 
લ ગ?ે)  
એનો મતલબ એવો િયો કે સમ ચ્ચય અને તવકલ્પ દશ યવન ર  વ ક્યો જોડ ય 
ત્ય રે એમનો િમ બદલી શક ય છે પરુંત   વ ક્યો વચ્ચ ેશરત, તવરોધ અને ક રણ 
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સુંબુંધો િોય તો એમનો િમ તનતિત િોય છે. જેમકે, શરત દશ યવન ર તવધ ન 
પિલે ું આવે, તવરોધ દશ યવત  ું તવધ ન પછી આવે, ક રણ દશ યવત  ું વ ક્ય પિલે ું 
આવે. એક વ ક્યમ ું બે તવધ નોની રચન  એમની વચ્ચેન  સુંબુંધોને આધ રે 
કરવ મ ું આવે છે.  
 
સુંયોજક અિયસુંબુંધ ઉદ િરણ 

અને, ને સમ ચ્ચય 

તે મટત ું સ ધી ત્ય ું ચોંટી રિશેે; અન ે મટશ ે
એટલે એની મેળે ઉખડી જશ.ે 
તમ ર  પ્રત પે અન ેતમ ર  બ પ ની કૃપ િી આ 
મ રી જમીનમ ું... આટલ ું ફૂલો નીચે ને આટલો 
લ ુંબો સમય ગ ુંધી કદી સતૂ  નિી. 
એ રે ઉછીન ું ખટૂી જશે ને ઊડી જશે પડછ ય . 

કે, અિવ , 
ક ું તો 

તવકલ્પવ ચક 
તમ રે આવવ ું છે કે રોક વ ું છે? 
તમે ક ું તો જૂન ગઢ પિોંચો અિવ  સ સણ. 

છત ું, પણ,  
છત ુંપણ, 
ઊલટ ું, 

તવરોધવ ચક 

તદ્દન સ દ ું છત ુંય સગવડવ ળુું ઘર િત  ું. 
બબ્બ ે દ યક િી હ ું એમને ઘડી રહ્યો છું પણ 
આજ એન  પર પ ણી ફરી વળશે. 
મ રો નુંબર આવ્યો છત ું એ મન ે પીરસતો ન 
િતો. 

પરુંત  , પણ તવરોધવ ચક 

દ ળ ચોપડજો સ િબે, પણ જર  ગરમ કરજો. 
અજાણય  ક ટ ુંબ જોડ ે ર ત રિવે  ું અડવ ું તો લ ગ ે
પણ બીજો કોઈ તવકલ્પ જ નિતો. 
સુંકોચ તો ન િતો પરુંત   પ્ર િયન  આવડતી જ 
નિોતી, પછી બોલે શી રીત?ે 
 

એટલે, 
અિ યત ્

પય યયવ ચક 
છકડો એટલે બગલો અને બગલો એટલે છકડો.  

મ ટે, તેિી, 
એટલે, 

ક યય-ક રણ – 
પરરણ મવ ચક 

સ્તબ્ધ સ્વજનોએ પ્રશ્નસચૂક નજર મ ુંડી એટલે 
મોિને કહ્ ું કે, ‘હ ું ર મશુંકરનો દીકરો છું.’ 
સ્િ વજન ું મરણ થય ું છે એટલે ગ મ આખ યે શોક 
પ ળ્યો છે. 

કે પરૂક તવગત , 
અમે ઘરમ ું પ્રવેશ્ય ું કે તરત જ શ્રી ઐયપ્પ ન  
પત્ની અમને સત્ક રવ  આવી પિોંચ્ય ું. 
ભ ષ  અને સુંસ્કૃતત એકબીજાની સ િે એવી તો 
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સુંકળ યેલી છે કે એક જાય તો બીજી જાય. 

કે અવતરણવ ચક 
મોિને કહ્ ું કે, ‘હ ું ર મશુંકરનો દીકરો છું. 
લગભગ પ ુંચેક વ ગ્યે ડ્ર ઈવરે જાિરે કય ું કે 
પિોંચત ું મોડ ું િશે. 

જેમકે દૃષ્ટ ુંતવ ચક 
જીવનમ ું કેટલીક બ બતો ખબૂ ઉપયોગી નીવડ ે
છે. જેમકે, સમયપત્રક. 

ક રણકે ક રણકવ ચક 

સ્િ વજ વુંડી ઠેકી ગયો ક રણકે ર ત્યન  
અંધ ર મ ું બીજી બ જ  તળ નિી ઇ ઇને નો 
દેખ ણ ું. 
એ બધ  તમ રી સેવ  કરવ  મ ુંગ ે છે ક રણકે 
તમે ગ ુંધીજી જેવ  લ ગો છો. 

જો...તો શરત 
જો બદ મ િોય તો િોડી ન ુંખ  ું. 
જો તમે જવ આડો ઘસીને લગ વશો તો આંજણી 
તરત મટી જશ.ે 

જ્ય રે...ત્ય રે શરતી – સમય 

હ ું ઘરે આવ્યો ત્ય રે અમ ર  ક ટ ુંબન  એક તમત્ર 
મને મળવ  આવલે  િત . 
(જ્ય રે) દસ વ ગ્યે ન યકો જાગ્ય  ત્ય રે 
કર ણ શુંકર મ સ્તરે મ ખ્ય ન યકની મ લ ક ત 
લીધી. 
હ ું જ્ય રે નવરો પડ ું ત્ય રે તમને જમ ડ ું ને| 

જ્ય ું...ત્ય ું શરતી – સ્િ ન 
જ્ય ું જ્ય ું વસે એક ગ જર તી, ત્ય ું ત્ય ું સદ ક ળ 
ગ જર ત. 
જ્ય ું મેરેિોન જાિરે િ ય ત્ય ું તે િ જર િોય જ. 

જેન ું...તેન ું 
શરતી – 
તવશેષણ 

જેની ઉષ  િસે િલે તી તેન ું તેજ પ્રફુલ્લ પ્રભ ત. 

 
કતદુંત ધરાવતી વાક્યરચનાઃ 
 જ્ય રે ગૌણ વ ક્યન ું આખ્ય ત કૃદન્દ્ત બનીને મ ખ્ય વ ક્યન  કમય તરીકે કે 
તવશેષણ તરીકે પ્રયોજાય ત્ય રે તેને સુંક લ વ ક્ય કિ ેછે. જેમકે, 

 કલ્ય ણીન ે દ દ જી પ સેિી જવ ું ગમ્ય ું નિીં. ( ભ વકકમયબણ, ગૌણ 
વ ક્ય – કમય) 

અિીં ‘દ દ જી પ સેિી જવ ું’ ગૌણ વ ક્ય છે. અને ‘કલ્ય ણીને ગમ્ય ું નિીં.’ – એ 
મ ખ્ય વ ક્ય છે. ગૌણ વ ક્ય પ્રરિય ન  રિય તવશેષણ તરીકે પ્રયોજાય ું છે. 
અન્દ્ય ઉદ રણ જોઈએાઃ 
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અ) જનત  એતસપે્રસમ ુંિી ઊતરેલ ું પેસેન્દ્જરોને લઈને બસ શિરે ભણી 
ઊપડી ચકૂી િતી.  

આ વ ક્યમ ું ક લ ત્રણ તવધ નો છે. 1) જનત  એતસપ્રેસમ ુંિી પેસેન્દ્જરો ઊતય ું. 2) 
બસે પેસેન્દ્જરોન ેલીધ ું. 3) બસ શિરે ભણી ઊપડી ચકૂી િતી.  
છેલ્લ ું તવધ ન મ ખ્ય વ ક્ય છે. આ મ ખ્ય વ ક્યની તનશ ની એ િોય છે કે એમ ુંન  ું 
આખ્ય ત ક ળ-અિયન ું સચૂન એ વ ક્ય કરત ું િોય છે. અને ગૌણ વ ક્યની તનશ ની 
એ િોય છે કે મ ખ્ય વ ક્યમ ું એ ન મપદ, તવશેષણ અિવ  રિય તવશેષણ તરીકે 
આવત ું િોય છે. ગૌણ વ ક્યન  આખ્ય ત તવતવધ અવસ્િ વ ચક (કૃદુંત) પ્રત્યયો લ ે
છે અને મ ખ્ય વ ક્યમ ું ગોઠવ ય છે. ઉપરન  વ ક્ય-અ મ ું પ્રિમ વ ક્યમ ું 
“ઊતય ું” એવ ું આખ્ય ત મ ખ્ય વ ક્યમ ું પ્રવેશ સ િે ‘–એલ’ (પણૂ યવસ્િ વ ચી) 
પ્રત્યય લ ગીને “પેસેન્દ્જરો”  ન મન ું તવશેષણ બન્દ્ય ું છે. પ્રિમ વ ક્ય બીજા વ ક્યમ ું 
પેટ વ ક્ય તરીકે આવે છે અને બીજ ું વ ક્ય ત્રીજા વ ક્યમ ું પેટ વ ક્ય તરીકે આવે 
છે. બીજ ું વ ક્ય ત્રીજા વ ક્યમ ું રિય તવશેષણ તરીકે આવે છે. એન ું “લીધ ું” એવ  
આખ્ય તે સુંબુંધક અવસ્િ વ ચીનો ‘–ઈને’ પ્રત્યય લીધો છે. આ પ્રત્યય પવૂય રિય  
દશ યવે છે જે આપણ ેઆખ્ય તતક રચન મ ું જોય ું છે. રચન ન  આ તબક્ક  નીચ ે
મ જબ દશ યવી શક યાઃ 

વ ક્ય-1  જનત  એતસપ્રેસમ ુંિી પેસેન્દ્જરો ઊતય ું.   
વ ક્ય -2 બસે પેસેન્દ્જરોને લીધ ું. 
સુંક લ વ ક્ય -   જનત  એતસપે્રસમ ુંિી ઊતરેલ ું પસેેન્દ્જરોને બસે લીધ ું. 

   (ગૌણ વ ક્ય) તવશેષણ        ન મ 
બે વ ક્ય ભેગ  િ ય ત્ય રે જે શબ્દ પ નર વતતિત િયો િોય તેનો લોપ િ ય છે. 
ગૌણ વ ક્ય તવશેષણન ું રૂપ ધ રણ કરે છે.(આખ્ય તમ ુંિી એ અવસ્િ વ ચી 
તવશેષણ બને છે.) ઊતય ું > ઊતરેલ ું. 

િવે આ સુંક લ વ ક્ય અન્દ્ય વ ક્યમ ું રિય તવશેષણ તરીકે આવે ત્ય રે નવ ું 
સુંક લ વ ક્ય બને છે. અને એન ું આખ્ય ત – ‘લીધ ું’ સુંબુંધક અવ સ્િ વ ચી બન ે
છે. ‘લીધ ું > લઈન’ે 

સુંક લ વ ક્ય – જનત  એતસપે્રસમ ુંિી ઊતરેલ ું પેસેન્દ્જરોને લઈને બસ 
(ગૌણ વ ક્ય)   રિય તવશેષણ 

શિરે ભણી ઊપડી ચકૂી િતી. 
    
આવી વ ક્યરચન ને સુંક લ વ ક્યરચન  કિવે ય છે. આ પિલે ું આપણે સુંય તત 
વ ક્યરચન  જોઈ િતી જેમ ું બન્ને વ ક્યોનો (કે તવધ નોનો) મોભો સરખો િતો. 
સુંક લ વ ક્યરચન મ ું ગૌણ વ ક્યન  કેન્દ્રરૂપ આખ્ય તન ું પરરવતયન િ ય છે અને 
એ ગૌણત્વની તનશ ની ધ રણ કરે છે.  
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બે વ ક્યોને સુંયોજકોિી જોડવ ની એક અન્દ્ય રીતે પણ છે જેમ ું “જે...તે”, 
(તવશેષણ બન વે), “જેમ ...તેમ” (રિય તવશેષણ), “જ્ય રે....ત્ય રે” (રિય તવશેષણ 
બન વે), “તવન ” અિવ  “કે” એવ ું અવતરણવ ચક સુંયોજક િોય. આ સુંયોજકોન ે
ક રણે ગૌણ વ ક્યમ ું કોઈ ફેરફ ર િતો નિી પણ આ સુંયોજકો જ ગૌણત્વને સ્પષ્ટ 
કરે છે. જ ઓ – 
ક) જે જનત  એતસપ્રેસમ ુંિી ઊતય ું િત ું તે પેસેન્દ્જરોન ેબસે લીધ ું. 
ખ) જ્ય રે ક કી મુંગનેૂ લઈને દવ ખ ન મ ુંિી ઘરે આવ્ય ું ત્ય રે એમન ું મોં ઊતરેલ ું 
િત  ું.  
ગ) એટેક આવ્યો ત્ય રિી દ દ ની તબબયત સ રી રિતેી નિી.  
ઘ) પત્નીને સ િે લીધ  તવન  હ ું ખરીદી કરવ  જતો નિી. 
ચ) બ બ એ કહ્ ું કે એ સ્વગ ેગયો િતો.  
સ મ ન્દ્ય રીતે ગૌણ વ ક્ય પિલે ું આવે છે અને મ ખ્ય વ ક્ય પછી આવે છે. છેલ્લ  
વ ક્યની રચન મ ું ગૌણ વ ક્ય પછી આવ્ય ું છે. અવતરણવ ચક વ ક્યમ ું 
ગૌણવ ક્ય કમયને સ્િ ને આવે છે. (બ બ એ ‘શ ું’ કહ્ ું? – એમ તવચ રત ું વ ત વધ  
સ્પષ્ટ િશે.) 

આ તવભ ગમ ું આપણે સ દ  વ ક્યની સ મે સુંય તત અને સુંક લ વ ક્યની 
રચન  જોઈ. આમ, વ ક્ય સ દ ું િોય ત્ય રે એમ ું એક તવધ ન િોય અને એક જ 
આખ્ય ત િોય. જ્ય રે વ ક્ય સુંય તત કે સુંક લ િોય ત્ય રે એમ ું એકિી વધ  તવધ નો 
અને આખ્ય તો િોય છે. સુંક લ વ ક્ય મ ખ્ય વ ક્યન ું પેટ  વ ક્ય બને છે. અિ યત,્ 
મ ખ્ય વ ક્યમ ું એ ન મપદ, રિય તવશેષણ કે કોઈ ન મન ું તવશેષણ તરીકે આવે છે. 
આવ  પ્રક રની રચન મ ું એક સ િે કેટલ  વ ક્યો જોડ ય તેન  પર સૈદ્ધ સ્ન્દ્તક રીતે 
કોઈ મય યદ  નિી. એક વ ક્યમ ું અનેક વ ક્યો (તવધ નો) તવતવધ ક યય સ િે આવી 
શકે છે.  

5.5 સારાુંશ 

આ એકમમ ું તમે રચન ને આધ રે િત  વ ક્યન  પ્રક રોનો અભ્ય સ કયો. 
તમે સ દી વ ક્યરચન , સુંય તત વ ક્યરચન  અને સુંક લ વ ક્યરચન નો તવગતે 
અભ્ય સ કયો.  

તમે જોય ું કે એક કે એકિી વધ  પરરસ્સ્િતત વ ક્યમ ું શક્ય છે. તેન  આધ રે 
વ ક્યન  બે પ્રક ર િ ય છેાઃ (1) સ દી વ ક્યરચન  (2) તમશ્ર વ ક્યરચન . એકિી 
વધ  પરરસ્સ્િતત આવે ત્ય રે તેમન  જોડ ણની – સુંયોજનની જ દી જ દી રીતો છે. 
તેન  આધ રે વ ક્યન  બે પ્રક રો િ ય છેાઃ (1) સુંય તત વ ક્ય (2) સુંક લ વ ક્ય.  

જ્ય રે વ ક્યમ ું એક જ પરસ્સ્િતતન ું રિય તવધ ન િય ું િોય ત્ય રે એ 
વ ક્યને સ દ ું વ ક્ય કિવે ય છે. એક જ પરરસ્સ્િતતની રજૂઆત િોવ િી તેમ ું એક 
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જ રિય પદ િોય છે. તેની સ િે ન મપદ એક કે તેિી વધ  િોઈ શકે છે. જ્ય રે 
વ ક્યમ ું એકિી વધ  પરરસ્સ્િતતની રજૂઆત િ ય ત્ય રે તેને તમશ્ર વ ક્યરચન  કિ ે
છે. બે કે તેિી વધ  વ ક્યો જોડ ય ત્ય રે તે બને્ન વ ક્યન  મોભો કેવો છે, બન્ને વ ક્ય 
મ ખ્ય છે કે એક વ ક્ય મ ખ્ય અને અન્દ્ય વ ક્ય ગૌણ છે, તેને આધ રે વ ક્યપ્રક ર 
બદલ ય છે.  

જ્ય રે કોઈ એક વ ક્યમ ું એકિી વધ  પરરસ્સ્િતતન ું તનરૂપણ િોય, તેમ ું 
બને્ન વ ક્યન ું પ્ર ધ ન્દ્ય એકસરખ ું િોય ત્ય રે તેને સુંય તત વ ક્ય કિ ે છે. બ ે
તવધ નોને જોડવ  મ ટે ભ ષ મ ું ‘સુંયોજકો’ ન મન ું રૂપોનો ઉપયોગ કરવ મ ું આવ ે
છે.  

જ્ય રે એક વ ક્યમ ું બ ે તવધ નોને સમ વવ મ ું આવે અને એમની વચ્ચ ે
મ ખ્ય વ ક્ય અને ગૌણ વ ક્યનો સુંબુંધ િોય ત્ય રે તેને સુંક લ વ ક્યરચન  કિ ેછે. 
સમ ચ્ચય અને તવકલ્પ દશ યવન ર  વ ક્યો જોડ ય ત્ય રે એમનો િમ બદલી શક ય 
છે પરુંત   વ ક્યો વચ્ચે શરત, તવરોધ અને ક રણ સુંબુંધો િોય તો એમનો િમ 
તનતિત િોય છે. જ્ય રે ગૌણ વ ક્યન ું આખ્ય ત કૃદન્દ્ત બનીને મ ખ્ય વ ક્યન  કમય 
તરીકે કે તવશેષણ તરીકે પ્રયોજાય ત્ય રે તેને સુંક લ વ ક્ય કિ ેછે 

5.6 તમાર  પ્રગવત ચકાસ  

પ્રશ્નાઃ  
1. રચન મલૂક વ ક્યપ્રક રોનો સોદ િરણ પરરચય કર વો. 

ટૂુંકનોંધ લખોાઃ  
2. સ દી વ ક્યરચન  
3. તમશ્ર વ ક્યરચન  
4. સુંક લ વ ક્યરચન  

  



67 
 

 

5.7 સુંદભથગ્રુંર્ઃ 
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ગ જર તી વ ક્યરચન , ડો. અરતવિંદ ભ ુંડ રી , ગ્રુંિતનમ યણબોડય, અમદ વ દ 
ગ જર તી વ્ય વિ રરક વ્ય કરણ, ડો. અરતવિંદ ભ ુંડ રી, અર ણોદય પ્રક શન, 2010 
ગ જર તીમ ું સિ યક રી ધ ત  ઓ – ડો તપિંકી પુંડય , 2008 



MGT-02 

ગજુરાતી ભાષા : પરરચય અને અભ્યાસ 

પ્રશ્નપત્રનુું માળખુું 
             કુલ ગણુ : 70 

પ્રશ્નક્રમ અભ્યાસસામગ્રી બ્લોક પ્રશ્નનો પ્રકાર ગણુભાર 

1 બ્લોક 1, 2, 3માાંથી પછૂવા. 
 

વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

2 બ્લોક 4, 5, 6માાંથી પછૂવા. વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

3 બ્લોક 7, 8, 9માાંથી પછૂવા. વવસ્તતૃ પ્રશ્નો 
(બેમાાંથી કોઈપણ એક) 

14 

4 બ્લોક 1થી 5માાંથી પછૂવા. ટૂાંકનોંધ લખો. 
(ચારમાાંથી બે) 

14 

5 બ્લોક 6થી 9માાંથી પછૂવા. ટૂાંકનોંધ લખો. 
(ચારમાાંથી બે) 

14 
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