યાકરણ પ રચય
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કરણ – ૧
અ રને ઓળખો
યાકરણ એટલે શું ?

યાકરણ એટલે કોઈ પણ ભાષા બોલવા અને લખવાના િનયમોનું શા

અથવા તો તે

ભાષાના િનયમોને લગતી િવ ા. સાદા શ દોમાં કહીએ તો જે નાથી શ દો સાચી રીતે કેમ
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બોલવા અને કેમ લખવા તેની ચોખવટ થાય તેવું શા

. યાકરણ ભાષાને િનયમબ ધ કરે

.m

છે અને બગડતી અટકાવે છે .

યારે આપણે યાકરણની વાત કરીએ યારે આપણે ભાષા અને યાકરણ વ ચેનો સંબંધ
લેવો જોઈએ. પહેલા ભાષાનો ઉ ભવ થાય છે અને પછી યાકરણ

w

પ પણે સમ

w
w

સ ય છે . જગતની કોઈ ભાષામાં પહેલા યાકરણ તૈયાર થયું અને તેના આધારે ભાષાનું
ઘડતર થયું હોય તેવું બ યું નથી. પહેલા બાળકનો જ મ થાય અને ઉછે ર થાય અને પછી
એ ઉછે રના અનુભવો પરથી બાળઉછે રના િનયમો તૈયાર થાય તેવી આ વાભાિવક

યા

છે . જે મ બાળઉછે રના િનયમો કે ધારાધોરણ શા વત કે સવ વીકાય ન હોઈ શકે તેમ
યાકરણ કે જોડણીના િનયમો કદી શા વત કે સવ વીકાય બની શકે નિહ. યાકરણ કે
જોડણી િવશે સૌને પોતાના મંત ય રજૂ કરવાનો હ ક છે .
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મ યયુગના સમયમાં યાકરણ માટે ‘શ દાનુશાસન’ એવી ઓળખ અપાતી હતી કેમકે એમાં
શ દોનું અનુશાસન એટલે ઉપદેશ કરાય છે . શ દાનુશાસનમાં ખોટા અ ર, ખોટા શ દ
અને ખોટા વા યથી સાચા અ ર, સાચા શ દ અને સાચા વા ય જુ દા પાડી તે બ ને
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વ ચેનો ફરક સમ વવામાં આવે છે . સં કૃત ભાષામાં ઘણાં યાકરણ રચાયા. સં કૃતમાંથી
કાળ મે ઉતરી આવેલી છ ભાષાઓ ષડ્ ભાષા કહેવાય છે . તે આ માણે છે :

(૧)

મહારા ી ાકૃત

(૨)

શૌરસેની

(૩)

માગધી

(૪)

પૈશાચી

(૫)

ચૂલાકા પૈશાચી અને

(૬)

અપ ંશ.

.m
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ાકૃત

ઈસુની ૧૨મી સદીના ગુજરાતના િવ વાન હેમચં ાચાય સં કૃત ભાષા ઉપરાંત પોતાના

w

સમયની આ છ યે છ ભાષાના સાંગોપાંગ યાકરણ

ંથ ‘િસ ધહેમ શ દાનુશાસન’ની

રચના કરી હતી તેથી જ તેમના ગુણગાન મા ગુજરાતના નિહ પણ સમ

ીઓ આજે પણ ગાય છે . તેમના સમયમાં ગુજરાતી ભાષાનો ઉદ્ભવ થયો ન

w
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ભાષાશા

ભારતના

હતો એટલે ગુજરાતી ભાષાનું યાકરણ તેમણે લ યું હતું તેવું ન કહી શકાય. હેમચં ાચાય
‘શ દાનુશાસન’માં યાકરણના મૂળસૂ ઉપરાંત મૂળસૂ ને સમ વવા માટે લઘુ, મ યમા
અને બૃહદ એમ

ણ વૃિ

તૈયાર કરી હતી અને

ણેયમાં યાકરણની ઉ રો ર વધુ

િવગતવાર

છણાવટ છે . લઘુવૃિ માં ૬૦૦૦, મ યમામાં ૯૦૦૦ અને બૃહદવૃિ માં

૧૮,૦૦૦

લોક છે .
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આ ‘િસ ધહેમ શ દાનુશાસન’ની લઘુવૃિ નું સંપાદન-અનુવાદ-િવવેચન કરતો એક સુંદર
ગુજરાતી

ંથ પં ડત બેચરદાસ દોશીએ તૈયાર કય છે અને તે ગુજરાત રા યના
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યુિનવ સટી ંથ િનમાણ બોડ વારા ૧૯૭૮માં િસ ધ કરવામાં આ યો હતો.

હેમચં ાયાયના સમય પછી કાળ મે પિ ચમ ભારતમાં મહારા ી ાકૃત ભાષામાંથી મરાઠી
ભાષાનું અવતરણ થયું

યારે શૌરસેની ાકૃત ભાષામાંથી જૂ ની ગુજરાતીનું ઘડતર થયું.

જૂ ની ગુજરાતી ભાષા લગભગ ૧૮મી સદીની આખર સુધી બોલાતી, લખાતી અને
િવકસતી રહી પરંતુ તેના બોલવા, લખવાના િનયમો િનયત કરતું કોઈ યાકરણ ન લખાયું.
જૂ ની ગુજરાતી ભાષા અને આપણે આજે જે ગુજરાતી ભાષા બોલીએ છીએ અને
લખીએ છીએ તે વ ચે ઘણો તફાવત છે . જૂ ની ગુજરાતી ભાષામાં લખાયેલું સાિહ ય
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જે મકે ૧૪મી-૧૫મી સદીમાં રચાયેલા રાસ કે અ ય કૃિત આજે જો આપણે વાંચવા
જઈએ તો તેમાં ભા યે જ કંઈ સમ ય. જૂ ઓ કિવ અસાઈતે જૂ ની ગુજરાતીમાં િવ મ

.m

સંવત ૧૪૧૭માં રચેલી હંસાઉલી રાસની ારંિભક પંિ તઓઃ

w

સકિત સંભૂઅ સકિત સંભૂ્અ પ પરમેસુ

w
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િસ ધ બુિ ધ વર િવઘનહર ક કિવત મિન ધ ં આ દિહ

૧૯મી સદીની શ આતથી જૂ ની ગુજરાતી ભાષા બદલાવા લાગી અને તેમાંથી હાલની
આવાિચન ગુજરાતી ઉપસવા લાગી. તે કાળમાં ગુજરાતમાં અં ેજોનો પગપેસારો શ
થયો હતો અને તે સમય રાજકીય અિ થરતાનો સમય હતો. અં ે

રાજની અગાઉ

યારે મોગલ સુબાઓ, મુિ લમ નવાબ-સુલતાનો કે મરાઠી ચોથ ઊઘરાવનારાઓનું
ગુજરાતમાં રાજ હતું યારે એટલે ૧૯મી સદીની શ આત સુધી ગુજરાતી ભાષા તુ છ
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લેખાતી હતી. ‘શું શાં પૈસા ચાર’ કહેવતમાં તે વખતના ૧૭-૧૮મી સદીના જમાનાના
વાતાવરણની ઝલક જોવા મળે છે . નવાઈની વાત એ છે કે આ આપણી ભાષાની ‘શું શાં
પૈસા ચાર’ની પ રિ થિત અં ેજોએ દૂર કરી !

બદલાયું. અં ે
મા

અં ે

ગુજરાત પર અં ેજોનો અંકુશ આવી ગયો યાર પછી વાતાવરણ
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એક વખત સમ

રાજભાષા બની. પરંતુ અં ેજોએ વેપાર કરવા અને રાજ ચલાવવા માટે
પર મદાર રા યો નિહ. તેમણે સામા ય

સાથે પનારો પાડવા માટે

ગુજરાતી ભાષાને વધુ મહ વ આ યું અને તેથી ગુજરાતમાં ફારસી-અરબી કે મરાઠી ભાષા
કરતાં ગુજરાતી ભાષાની આબ વધી. ગુજરાતી

સાથે સંપક વધારવા અને રાજનું

કામ સરળ બનાવવા ઘણાં અં ેજ અમલદારો મહેનત કરીને ગુજરાતી ભાષા પણ શી યા.
સર ટી.સી. હોપ કે ફાબસ જે વા અં ેજોનું ગુજરાતીનું ાન તે સમયના ઘણા ગુજરાતી
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િવ વાનો જે ટલું જ હતું. આજે પણ કાકા કાલેલકર કે ફાધર વૉલેસ કરતાં અમને વધુ સા ં
ચું રાખી કહી શકે તેમ છે ?
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ગુજરાતી આવડે છે એમ આપણામાંથી કેટલા માણસ માથું

w

ગુજરાતી ભાષાનો િવકાસ મ

હેમચં ાચાય (ઈ.સ. ૧૦૮૮-૧૧૭૨)ના સમયથી માંડીને આધુિનક સમય સુધીની
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આપણી ભાષાની િવકાસયા ાનો ઘણાં બધાં િવ વાનોએ

ડો અ યાસ કય છે . આ

િવકાસના કેશવલાલ ુવે આપેલા ણ તબ કાઓ નીચે માણે છે :

૧.

અપ ંશ કે જૂ ની ગુજરાતી: ૧૦મી કે ૧૧મી સદીથી ૧૪મી સદી સુધી,

૨.

મ યકાલીન ગુજરાતી: ૧૫મી સદીથી ૧૭મી સદી સુધી, અને

૩.

આધુિનક ગુજરાતી: ૧૮મી સદીથી શ થયેલો તબ કો
4

નર સહરાવ દવેટીયાએ નીચે

માણે છ તબ કાઓમાં ગુજરાતી ભાષાની િવકાસરેખા

દોરી છે :
અપ ંશ: િવ મ સંવત ૯૫૦ સુધી,

૨.

મ ય અપ ંશ: િવ મની ૧૩મી સદી સુધી,

૩.

અંિતમ કે ગુજર અપ ંશ: િવ મની ૧૩મી સદીથી િવ મ સંવત ૧૫૫૦ સુધી,

૪.

જૂ ની ગુજરાતી: િવ મ સંવત ૧૫૫૦થી િવ મ સંવત ૧૬૫૦.

૫.

મ યકાલીન ગુજરાતી: િવ મ સંવત ૧૬૫૦થી િવ મ સંવત ૧૭૫૦.

૬.

આધુિનક ગુજરાતી: િવ મ સંવત ૧૭૫૦થી આજ સુધી.

તો, કેશવરામ કા. શા

ી નીચે માણે ગુજરાતી ભાષાની િવકાસરેખા આપે છે :

ગુજર અપ ંશ કે જૂ ની ગુજરાતી:(અ)
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૧.
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૧.

થમ તબ કો: ઈસુની ૬ ઠી સદીથી

૧૧મી સદી સુધી(બ) િ વતીય તબ કો: ૧૪મી સદીના પૂવાધ સુધી,
ગુજર ભાષા કે મ યકાલીન ગુજરાતી: ૧૪મી સદીના ઉ રાધથી ૧૭મી સદીના

.m

૨.

પૂવાધ સુધી,

આધુિનક ગુજરાતી:(અ) થમ તબ કો: ૧૭મી સદીના ઉ રાધથી ૧૯મી સદીના

w

૩.

w
w

થમ ૨૫ વષ સુધી અને (બ) િ વતીય તબ કો: હાલની ભાષા.

િવ વાનોની આ િવશદ્ છણાવટમાં ન પડીએ પણ સાદી સમજણથી કામ લઈએ તો
ેમાનંદના (ઈ.સ. ૧૬૩૬-૧૭૩૪) સમયથી આપણી ભાષાને ગુજરાતી ભાષા તરીકે

ઓળખ મળી તેમ ગણાય કેમકે ેમાનંદ એવા સાિહ યકાર હતા કે જે મણે પોતાની ભાષા

ગુજરાતી છે એવો પહેલી વખત ઉ લેખ કય હોય. ેમાનંદ અગાઉ થઈ ગયેલા કોઈ કિવ
કે લેખકે પોતાની ભાષા ગુજરાતી છે એવો ઉ લેખ કય હોવાનું
5

ણવા મ યું નથી.

કોઈ છાપેલા પુ તકમાં ગુજરાતી ભાષા જોવા મળી હોય તેવું ૧૯મી સદીની શ આતમાં
પહેલી વખત ન ધાયુ.ં ઈ.સ. ૧૮૦૫માં ‘ઈલે ેશ સ ઓફ ધ
ગુજરાતી મરહ ટ એ ડ

ગટ થયું. આ િ ભાષી

પુ તક હતું અને તેમાં ગુજરાતી અને મરાઠી બ ને ભાષાને
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પુ તક મુ ય વે અં ે

િ લશ લ વેિજસ’ નામનું પુ તક

ામે ટકલ પા સ ઓફ

યાકરણની િ એ સમ વવાનો યાસ કરવામાં આ યો હતો. મુંબઈની ફાબસ ગુજરાતી
સભાએ આ પુ તક કેન કરી ઈ-પુ તક તરીકે ઉપલ ધ બના યું છે . તે પુ તક વાંચીએ તો
તે સમયની ગુજરાતી ભાષા આજની આપણી ગુજરાતી ભાષાથી કેટલી જુ દી હતી તેનો
પ

યાલ આવે છે .આ પુ તક એક અં ેજ ડૉ ટર રોબટ મ ડે લ યું અથવા તૈયાર કયુ

હતું. ‘ઓગણીસમી સદીની ગુજરાતી ંથસમૃિ ધ’માં દીપક મહેતાએ ન યા માણે ડૉ.
મ ડ વડોદરા િવ તારમાં રેિસડે ટ જનરલ ડો ટર હતા એટલે તેથી તેમને યાં ગુજરાતી
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ભાષાનો પ રચય થયો હશે.

.m

અં ેજ રાજના વખતથી ભારતમાં દાખલ થયેલી અને આઝાદી બાદ આપણા દેશમાં વધુ
ભુ વ પામેલી અં ે

ભાષા માટે આપણી નારાજગી અને િવરોધ સકારણ અને વાજબી

w

છે . પરંતુ એ ન ભૂલાવું જોઈએ કે અં ેજોએ ભલે પોતાના વાથને ખાતર તો વાથને
ખાતર પણ કેટલાંક સારાં કામ પણ કયા. જે મ કે ર તાઓ, પૂલ અને રે વે બાંધવાનું તથા

w
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તાર-ટપાલ વગેરે યવહાર દાખલ કરવાનું કામ. અં ેજોએ કરેલું આવું જ એક સા ં કામ
તે ગુજરાતી ભાષાના િશ ણને ઉ ેજન- ો સાહન આપવાનું હતું. ૧૯મી સદીમાં
ગુજરાતમાં ઠેર ઠેર િનશાળો ખુલી અને તેમાં અં ે
િશ ણ શ

ઉપરાંત પ ધિતસર ગુજરાતીનું

થયું. કંપની સરકારના રાજમાં અને ૧૮૫૭ પછીની રાણીની સરકારના

રાજમાં કેળવણી ઉ ેજનના સતત

યાસોના કારણે ઈિતહાસમાં પહેલી વખત

ગુજરાતમાં ગુજરાતી ભાષાના અ ર ાનનો યાપ વ યો. સામા ય લોકો ગુજરાતી
6

લખતા-વાંચતા થયા. (એક આડ વાત કરીએ તો મા

અં ે

ભાષાને દૂર થવાથી

ગુજરાતી કે અ ય કોઈ ભારતીય ભાષાનું ગૌરવ આપમેળે વધી જવાનું નથી. ગુજરાતી
ભાષાને તો દેવી સર વતીની ગૌરવવંતી માનીતી પુ ી બનાવવા માટે હ રો

યાકરણ િશ ણનો

ારંભ
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ગુજરાતીઓએ ઘણો પરસેવો પાડવો પાડવો હજુ બાકી છે .)

૧૮૫૭ના િવ લવ પછી અં ેજ અમલદારોએ
સામા ય

ના ઉપલા વગને બાજુ એ રાખી

સાથે સંપક વધારવાનું શ કયુ. સામા ય

સુધી અ ર ાન, કેળવણી

અને િશ ણ પહ ચાડી રાજના પાયા મજબૂત બનાવવાનું િવચારાયું. મા

મુંબઈ કે

અમદાવાદ જે વા મોટા શહેરો નિહ, નાના નાના ગામોમાં પણ સરકારી અને ખાનગી
અં ે ના નિહ પણ અં ે
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િનશાળો શ થઈ. આ િનશાળોમાં મા

અને ગુજરાતી

બ નેના િશ ણને ભાર અપાયો. તે સમયે ગુજરાતી ભાષા યાપકપણે બોલાતી તો હતી

.m

પણ ગુજરાતી યાકરણના કોઈ િનયમો ઘડાયા ન હતા. આથી આ નવી િનશાળોમાં
શ આતમાં અં ે

ભાષાના યાકરણના િનયમોથી ેરાયેલાં ગુજરાતી ભાષાના યાકરણ

w

િનયમોનું િશ ણ આપવાનું શ થયું.

w
w

૧૮૫૮માં મંબઈ ઈલાકાના અં ેજ િશ ણ અિધકારી સર ટી.સી. હોપ વારા શાળાના
ગુજરાતી અ યાસ મમાં ‘હોપ વાંચનમાળા’ દાખલ કરાઈ અને તેની સાથે ગુજરાતી
યાકરણનું પુ તક પણ અ યાસ માટે દાખલ કરવામાં આ યું. આપણી ગુજરાતી ભાષાના
યાકરણનું આ પહેલું છપાયેલું પુ તક હતું જે સંભવતઃ અમદાવાદની ગુજરાત
િવ ાપીઠની લાઈ ેરીમાં આજે પણ સાચવી રખાયું છે . સર હોપને આ યાકરણ તૈયાર
કરવામાં કા ઠયાવાડના બે િશ ણ અિધકારીઓ રાવસાહેબ ભોગીલાલ ાણવ લભદાસ
7

અને આઝમ દુગારામ મંછારામની મદદ મળી હતી. હોપના યાકરણ પછી આપ ં બીજુ ં
યાકરણ અં ેજ સરકારના ગુજરાતી ભાષાંતર અિધકારી રાવબહાદુર મિહપતરામ પરામ
નીલકંઠે લ યું હતું.

ણકાર માણસોની મદદ
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થોડા વષ પછી મુંબઈ સરકારના કેળવણી ખાતા વારા થાિનક

વડે ગુજરાતી યાકરણમાં ભારતીય ભાષા ણાલીને અનુ પ હોય એવા અ ય િનયમો પણ
સં કૃત,

ાકૃત વગેરેમાંથી

ેરણા લઈ આમેજ કરવામાં આ યા. ૧૮૬૭માં હોપકૃત

ગુજરાતી યાકરણની સુધારેલી બૃહદ આવૃિત બહાર પડી જે નો ઘણો યાપક ફેલાવો થયો.
ગુજરાતી ભાષા િનયમબ ધ બની. અ ય લેખકોનાં યાકરણ પુ તકો આવવા લા યા.
રેવર ડ જે .વી. એસ. ટેલર, હર વન

વારકાદાસ કાંટાવાળા વગેરેએ

યાકરણના

પં ડતાઈથી ભરપુર વધુ િવ તૃત પુ તક લ યા અને તે લોકિ ય પણ બ યા. લોકો પોતાને
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ફાવે તે રીતે બોલવા-લખવાના બદલે િશ તમાં રહીને બોલવા-લખવા તરફ આકષાયા.
ગુજરાતી ભણેલા-ગણેલાનો એક નવો વગ ઊભો થયો. અ ર ાનનો યાપ વધવાથી

.m

સામાિયકો-પુ તકોનો ફેલાવો શ ય બ યો. ‘હોપ વાંચનમાળા’ ભણેલા લોકોએ જ
સાિહ ય િચ કેળવી આવાિચન ગુજરાતી સાિહ યનો પાયો ના યો. ગુજરાતી ભાષામાં

w

કોઈ િવકિસત ભાષાની માફક િશ સાિહ યનું સજન શ થયુ.ં

w
w

નવા ગ સાિહ યમાં ધા મક સાિહ ય ઉપરાંત લિલત િનબંધ અને સામાિજક-રાજકીય
લેખ લખાવા શ થયા. ૧૮૬૦ની સાલમાં મિહપતરામ પરામ નીલકંઠને અં ેજ સરકારે
અં ે

કેળવણીની

થાને બ િનહાળવા માટે ઈ લે ડના

વાસે મોક યા અને આ

વાસ પછી ૧૮૬૧માં મિહપતરામે પોતાના વાસનું વણન કરતું એક સુંદર ગુજરાતી
પુ તક લ યુ.ં પછી ૧૮૬૬ની સાલમાં ગુજરાતી ભાષાની સૌથી પહેલી નવલકથા
‘કરણઘેલો’ લખાઈ. ૧૮૮૭માં

ગટ થયેલા સર વતીચં
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ભાગ-૧થી ગુજરાતીમાં

સાિહ યના નવા યુગની શ આત થઈ. બધાં સાિહિ યક ગુણ ધરાવતી આપણી પહેલી ટૂંકી
વાતા ‘ગોવાલણી’ તો છે ક ૧૯૧૮માં લખાઈ અને ‘વીસમી સદી’ સામાિયકમાં િસ ધ
થતાંની સાથે ઘણી

શંસા પામી. આ કાથી ભારત પાછા આ યા પછી ગાંધી એ

ગુજરાતી ભાષાની જોડણીના ધોરણો ન કી કરવાનો આ હ શ કય અને ૧૯૨૯ની

કરવાનો અિધકાર નથી’ એવું
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સાલમાં સાથ જોડણી કોશ િસ ધ થયો. તે સમયે ‘હવે પછી કોઈને વે છાએ જોડણી
હેર કહી તેમણે ગુજરાતી ભાષાને નવી

ચાઈ આપી.

યાર પછી ગુજરાતી ભાષાનો સતત સુંદર િવકાસ થતો ર ો છે .

ગુજરાતી ભાષામાં હાલ યાકરણના જે િનયમો છે તે અં ે

અને સં કૃત ભાષાના

િનયમો પર આધા રત છે પણ તે વાત મહ વની નથી. મહ વની વાત એ છે કે આજે
આપણી પાસે આપણાં પોતાનાં યાકરણનાં િનયમો છે અને તે િનયમો

ણીએ, શીખીએ
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અને યાનમાં રાખીએ તો આપણા માટે સાચી અને સારી ગુજરાતીમાં અને વધુ કોિશશ
કરીએ તો વ છ, પ , સુંદર, સરળ, સહજ, સ ય, િશ , સૌ ય, સં કારી, અને સુમધુર

.m

ગુજરાતીમાં બોલવુ-ં લખવું શ ય છે .

w

બનાડ શૉના લોકિ ય નાટક િપ મેિલયન (૧૯૧૨) પરથી ૧૯૬૪માં બનેલા અં ે
િચ પટ ‘માય ફેર લેડી’માં એવું ગીત હતું કે Why can't English teach their

w
w

children how to speak ? આપણને પણ એ જ ખેદ થવો જોઈએ કે આપણા
સંતાનોએ ગુજરાતી સાચી રીતે કેવી રીતે બોલવું કે લખવું તેનો આ હ આપણે કેમ
રાખતા નથી ?

ચાલો આપણે સૌથી પહેલા
છે અને પદના કેટલા

ણીએ કે અ ર શું છે ? શ દ શું છે અને વા ય શું છે , પદ શું

કાર છે ? આ પાયાનું
9

ાન છે . એ

ાન મેળવીએ પછી જ

યાકરણનો વધુ અ યાસ થઈ શકે. અ ે આ બાબતની મા

ાથિમક માિહતી રજૂ થઈ

છે . અ ે અપાયેલી માિહતીને કોઈ પા યપુ તક જે ટલું મહ વ આપવાની જ ર નથી કેમકે
ઘણાં

ણકાર િવ વાનોએ

યાકરણની આ બધી બાબતોની અલગ અલગ રીતે

લંબાણપૂવક છણાવટ કરી છે એટલે તેમનો અિભ ાય વધુ આધારભૂત ગણાય. અહ
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અપાયેલા લખાણનું મહ વ ફકત પૂરક અને વૈકિ પક માિહતી પૂરી પાડવા જે ટલું છે .

અ ર એટલે શું ?

અ ર શું છે તે સમજવા માટે પહેલા ભાષા શું છે તે જોઈએ. ઘણા

ણકાર માણસોએ

ભાષા એટલે શું તેની બહુ જ સરળ સમજૂ તી આપી છે . તેમના કહેવા માણે માણસને
પોતાના મનનાં ઉ પ ન થતા ભાવ અને િવચાર અ યને જણાવવા માટે કુદરતી આવડત
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છે અને જે મા યમ વારા આ ભાવ અને િવચારની અિભ યિ ત થાય તે મા યમને ભાષા
કહેવાય. માનવી િસવાયના ાણીઓમાં આ આવડત બહુ ઓછા માણમાં િવકસી છે .

.m

માણસ તમાં આ ભાવ અને િવચારની આપ-લેની શ આત ઈશારાથી થઈ. ભાષાનું તે
પહેલું પગિથયુ.ં પછી ઈશારાનું મા યમ ટૂંકુ પ યું એટલે

ભ અને મોઢાના અવાજ વડે

w

એક બી ને સમ વવાનું શ થયુ.ં આમ વાિણ એ ભાષાનું બીજુ ં પગિથયું બ યું. અને
માનવ િવકાસ આગળ વ યો પછી બોલાયેલા બોલ લખવાની શોધ થઈ. આમ લેખન એ

w
w

ભાષાનું ીજુ ં પગિથયું છે .

યાં સુધી મા ઈશારાનું ચલણ હતું યાં સુધી અ ર આ યા

ન હતા પણ બોલી શ થઈ એટલે અ રો આ યા. હવે ઈશારાની ભાષાને ભાષા તરીકે
ઓળખવામાં આવતી નથી. મા બોલાતા-લખાતા શ દોની ભાષા જ ભાષા ગણાય છે .
જે પ ઉ ચાર-લેખન વડે માણસ પોતાના મનમાં શું છે તે બી ને જણાવે તે ભાષા
કહેવાય.
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માણસ બોલે છે યારે બે કારે બોલી શકે. એક તો ન સમ ય એવા િચ -િવિચ અવાજ
કાઢી ને તે બોલી શકે અને બીજુ ં સાંભળનાર યિ ત તે સમ
સમ ય તેવા અવાજ તે ભાષા નથી પણ સમ

શકે તે રીતે બોલે છે . ન

શકાય એવા ઉ ચારણ તે ભાષા છે .
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અ ર એ ભાષામાં થતો ટૂંકામાં ટૂંકો ઉ ચાર છે . ભાષાનું તે નાનામાં નાનું એકમ છે . અ ર
વડે શ દ બને છે અને શ દ વડે વા ય બને છે . આમ ટૂંકામાં ટૂંકા ઉ યાર એટલે અ ર.

અ રના

કાર

આપણી ગુજરાતી ભાષા સં કૃત ભાષામાંથી કાળ મે ઉતરી આવી છે એટલે ગુજરાતી
અ રો મોટા ભાગે સં કૃત અ રો જે વા જ છે પણ કેટલાંક સં કૃત અ ર ગુજરાતીમાં
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નથી તો કેટલાંક ગુજરાતી અ ર સં કૃતમાં નથી. ગુજરાતી અ રને બે િવભાગમાં વહચી
શકાય. (૧) મૂળા ર અને (૨) જોડા ર. આ મૂળા રોના વર અને યંજન એવા બે

.m

િવભાગ છે . આ બ ને િવભાગ ચાલો આપણે સમ એ.

w

જે અ ર અ ય કોઈ અ રની મદદ િવના બોલી શકાય તેને વર કહેવાય. વર એટલે
એવા પ ઉ ચારો જે ગમે તેટલા લંબા યા હોય તો પણ એક સરખા જ રહે. ગુજરાતી

w
w

ભાષામાં કુલ વરની કેટલી છે તે િવશે આ માણે િવિવધ મત ય ત થયા છે .

(૧)

કુલ સં યા ૧૦ છે . તે આ માણે છે ઃ અ, આ, ઇ, ઈ, ઉ, ઊ, એ, ઐ, ઓ અને

ઔ
(૨)

કુલ સં યા ૧૧ છે . તે આ માણે છે ઃ અ, આ, ઇ, ઈ, ઉ, ઊ, ઋ, એ, ઐ, ઓ
અને ઔ
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(૩)

કુલ સં યા ૧૨ છે . તે આ માણે છે ઃ અ, આ, ઇ, ઈ, ઉ, ઊ, એ, ઐ, ઓ, ઔ,
અં અને અઃ

(૪)

કુલ સં યા ૧૩ છે . તે આ માણે છે ઃ અ, આ, ઇ, ઈ, ઉ, ઊ, ઋ, એ, ઐ, ઓ,
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ઔ, અં અને અઃ

આ ચારે મત પોતાની રીતે સાચા છે . દા. ત. ઋ. આ વર આમ તો ગુજરાતી નથી પણ
આપણને તેના િવના ચાલતું નથી એટલે તે આપણો કાયમી મહેમાન બની ગયો છે અને
ગુજરાતી જ ગણાય છે . તેના વગર આપણે ઋિષઓને િષઓ તરીકે ઓળખવા પડે અને
ઋતુઓ તુ બની

ય જે આપણને ગમતું નથી કેમકે આપણે ઘણાં ત સમ શ દથી એવા

ટેવાઈ ગયા છીએ કે તેના ત ભવ શ દ ઘડવા શ ય છે એ બાબત આપણા મગજમાં
આવતી જ નથી. સમ ખાવા જે ટલાં ત સમ શ દો િસવાય ઋ વરનો કોઈ ઉપયોગ નથી.

.m

આ યા છીએ.
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ઋ વર ાકૃતના તબ કાથી જ લોપ થઈ ગયો હતો. પરંતુ આપણે એને પરાણે પાછો લઈ

એ જ રીતે યાકરણના પુ તકોમાં અં અને અઃ નો વર તરીકે ભલે ઉ લેખ થાય છે પણ

w

અં વરમાં અનુ વારનો અને અઃ વરમાં િવસગનો ઉમેરો કરાયેલો છે આ અનુ વાર અને
િવસગ યંજન હોવાથી અં અને અઃ વતં

વર ન ગણી શકાય. એટલે જે લોકો વરની

w
w

સં યા ૧૦ ગણે છે , ૧૧ની ગણે છે , ૧૨ની ગણે છે અને ૧૩ની ગણે છે તે બધાં પોતાની
રીતે સાચા છે .

યંજનઃ યંજન એટલે જે મનો ઉ ચાર વરની સહાયતા િવના ન થઈ શકે તેવા અ ર.
ગુજરાતીમાં યંજનની સં યા ૩૪ છે . આ યંજનો આ માણે છે ઃ
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ક્, ખ્, ગ્, ઘ, ઙ્
ચ્, છ્ , જ્ , ઝ્ , ઞ્
ટ્, ઠ્, ડ્, ઢ્, ણ્
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ત્, થ્, દ્, ધ્, ન્
પ્, , બ્, ભ્, મ્
ય્, ર્, લ્, વ્
શ્, સ્, ષ્, હ્ , ળ્

આ યંજનોને ખોડા અ ર અથવા હલ ત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે . આ ખોડા
અ રમાં

યારે વર અ ઉમેરવામાં આવે યારે ક કાના અ ર બને. જે મકે ક્ + અ = ક,
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ખ્ + અ = ખ. આ પૂરા અ ર મૂળા ર તરીકે ઓળખાય છે .

.m

અગાઉ ગુજરાતી ભાષામાં ૩૬ મૂળા રનો ક કો હતો જે માં ક્ થી ળ્ સુધીના ૩૪
યંજનમાં અ વર ભેળવી તેના ક થી ળ સુધીના અ ર ગણવામાં આવતા હતા અને તે
અને

ને પણ મૂળા ર ગણવામાં આવતા હતા. હવે આ ક કામાંથી ઙ અને ઞ

w

ઉપરાંત

વપરાશ બહાર ગયા છે અને
અને

w
w

આમ ઙ, ઞ,

અને ને સાચી રીતે જોડા રની ઓળખાણ અપાઈ છે .

િવના આપણો ક કો હવે ક થી ળ સુધીના ૩૨ મૂળા રનો બની

ગયો છે .

યાં સુધી બારાખડીને લાગે વળગે છે યાં સુધી તેમાં અ, આ, ઇ, ઈ, ઉ, ઊ, એ, ઐ,
ઓ, ઔ, અં અને અઃ એમ બાર વરને મોટા ભાગના લોકોએ મા ય રા યા છે . એટલે ક,
ખ, ગ, એમ બધાં અ રની બારાખડી નીચે માણે ચિલત છે ઃ
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ક, કા, ક, કી, કુ, કૂ, કે, કૈ, કો, કૌ, કં અને કઃ
ખ, ખા, િખ, ખી, ખુ, ખૂ, ખે, ખૈ, ખો, ખૌ, ખં અને ખઃ
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ગ, ગા, િગ , ગી, ગુ, ગૂ, ગે, ગૈ, ગો, ગૌ , ગં અને ગઃ
આમ આપણાં મૂળા રની કુલ સં યા ૧૨

વર અને ૩૨ જે ટલા યંજન- વરના

સંયોજનથી બનતા અ રો સાથે કુલ ૪૪ની થાય છે .

વરનું વધુ વગ કરણ

વ વર, દીઘ વર અને સંિધ વર તરીકે કરવામાં આવે છે .

વ વર એટલે બોલવામાં ટૂંકા વર.

વ વરની સં યા ચાર છે . દીઘ વર એટલે જે નો
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પણ વરમાં સમાવેશ કરો તો કુલ

વ વર ણ છે – અ, ઇ અને ઉ. જો ઋ નો

સહેજ લાંબો ઉ ચાર થાય છે એવા વર. દીધ વર ણ છે – આ, ઈ અને ઊ.

વ અને દીઘ વરના સંયોજન વડે બનેલા

.m

સંિધ વર એટલે ઉપર જણાવેલા મૂળભૂત

વર. એ, ઐ, ઓ અને ઔ એ ચાર વરને સંિધ વર કહેવામાં આવે છે . આ ચાર વરોની

w
w

w

સંિધ આ માણે છે –

અ+ઇ=એ

અ+એ=ઐ

અ+ઉ=ઓ
અ+ઓ=ઔ
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પગળ એટલે કે કિવતાના તાલ-માપ માટેના શા
તેની એક મા ા ગણવામાં આવે છે

માં

વ વરને લઘુ કહેવામાં છે અને

યારે દીઘ અને સંિધ વરને ગુ કહેવામાં આવે છે
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અને તેની બે મા ા ગણવામાં આવે છે .

વ, દીધ અને સંિધ વર ઉપરાંત વરનો એક ચોથો કાર પણ છે . ગાતાં-ગાતાં, રડતાં,
અ સ નતા ય ત કરતાં કે પોકાર પાડતાં જો કોઈ મૂળ વરને બે મા ા કરતાં પણ
લંબાવીને ઉ ચારવામાં આવે તો તે વર લુત વર કહેવાય છે . લુત વર ગાયનવાદનમાં ઉપયોગી છે પણ યાકરણમાં તેનો ખાસ ઉ લેખ થતો નથી. લુત વરને તેની
લંબાઈ અનુસાર ણ કે તેથી વધુ મા ા આપવામાં આવે છે .

વરના આ રીતે

વ, દીઘ જે વી ઓળખ

.m

અપાતી નથી.

વ, દીઘ વગેરે કાર હોય છે . યંજનને
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મા

w

અ રોના ઉ ચાર કેવી રીતે કરવા ?

મૂળા રોનું તેના ઉ ચારના આધારે વગ કરણ કરવામાં આવે છે . આ વગ કરણ સમ એ

w
w

તો દરેક અ રનો પ અને સાચો ઉ ચાર કઈ રીતે કરવો તેનો આપણને યાલ આવશે.
આ વગ કરણની િવગત આ માણે છે ઃ

(૧) કંઠ થાની અથવા કં ય અ રોઃ આમાં ક વગના પાંચ અ રો ક, ખ, ગ, ઘ અને ઙનો
સમાવેશ થાય છે . આ પાંચ અ રોનો ઉ ચાર ગળા અથવા તો કંઠમાંથી થાય છે . આ
ઉપરાંત હ, અ અને આ પણ કંઠ થાની છે .
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(૨) તાલુ થાની અથવા તાલ ય અ રોઃ આમાં ચ વગના અ રો પાંચ અ રો ચ, છ, જ,
ઝ, ઞનો સમાવેશ થાય છે . આ પાંચ અ રોનો ઉ ચાર

ભને તાળવા સાથે અડાડીને

કરવો રહે છે એથી તેમને તાલ ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે . આ ઉપરાંત ય, શ, ઇ અને
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ઈ પણ તાલ ય ગણાય છે .

(૩) મૂધ થાની અથવા મૂધ ય અ રોઃ આમાં ટ વગના પાંચ અ રો ટ, ઠ, ડ, ઢ, ણનો
સમાવેશ થાય છે . ઉપલા દાંત અને તાળવાના ભાગ વ ચે

ભ અડાડીને તેનો ઉ ચાર

કરવો પડતો હોવાથી તેને મૂધ ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે . આ ઉપરાંત ર, ષ, ળ અને
વર ઋ પણ મૂધ ય છે .

ણકારોના કહેવા

માણે ણનો ઉ ચાર િવિશ

રીતે થતો
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હોવાથી તેને મૂધ ય નિહ પણ મૂધ યતર ગણવો જોઈએ.

(૪) દંત થાની અથવા દંત ય અ રોઃ આમાં ત વગના પાંચ અ રો ત, થ, દ, ધ, નનો
ભને દાંત સાથે અડાડી તેનો ઉ ચાર કરાતો હોવાથી તેને દંત ય તરીકે

.m

સમાવેશ થાય છે .

w

ઓળખવામાં આવે છે . આ ઉપરાંત લ અને સ પણ દંત ય ગણાય છે .

(૫) ઓ

થાની અ રોઃ આમાં પ વગના પાંચ અ રો પ, ફ, બ, ભ અને મનો સમાવેશ

w
w

થાય છે . બ ને હોઠ બીડીને જ તેનો ઉ ચાર શ ય હોવાથી તેને ઓ
અપાઈ છે . આ ઉપરાંત ઉ અને ઊ વર પણ ઓ

(૬) બાકીના ણ થાન િમ
કંઠો

થાની અને વ દંતો

થાનીની ઓળખ

થાની લેખાય છે .

થાન છે . એ અને ઐ કંઠતાલ ય થાની, ઓ અને ઔ

થાની ઉ ચાર ધરાવે છે .
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આ અ ર ાન અઘ ં લા યું ? ના, ભારેખમ સં કૃત શ દોના ઉપયોગના કારણે એવું લાગે
છે . બાકી આપણે આ બધાં અ રો રોજે રોજ હાલતા ચાલતા બોલીએ જ છીએ. મા
થોડું વધુ ચો કસાઈથી વધુ ચો ખું બોલવાની જ ર છે . ચો ખું ને સાચું ગુજરાતી બોલવા
ણવી જ રી છે . તે છે ઘોષ-અઘોષ અને અ પ ાણ-

મહા ાણ તથા અનુનાિસક ઉ ચારો.
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માટે આપણે થોડી વધુ બાબત

(૧) અઘોષ ઉ ચાર એટલે જે ને બોલવામાં રણકા જે વો વિન ન ઊઠે પણ સાંભળવામાં
સહેજ કઠોર લાગે તેવા ઉ ચાર. ક, ચ, ટ, ત, પ, ખ, છ, ઠ, થ, ફ અને શ, ષ, સ એ ૧૩
અ રનો અઘોષ ઉ ચાર થાય છે .

(૨) ઘોષ ઉ ચાર એટલે જે ને બોલવા જતાં રણકા જે વો વિન નીકળે તેવા મૃદુ કે કોમળ
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ઉ ચાર. ગ, જ, ડ, દ, બ, ઘ, ઝ, ઢ, ધ, ભ, ઙ, ઞ, ણ, ન, મ, ય, ર, લ, વ, હ અને ળ એ

.m

૨૧ અ રોનો ઘોષ ઉ ચાર થાય છે .

(૩) આવું જ એક વગ કરણ અ પ ાણ-મહા ાણ અને અનુનાિસકનું છે . જે નો ઉ ચાર

w

કરતાં ઓછો વાસ જોઈએ તે અ પ ાણ ઉ ચાર અને વધુ વાસ જોઈએ તે મહા ાણ
ઉ ચાર કહેવાય. જે નો ઉ ચાર નાકની મદદથી કરવામાં આવે તેને અનુનાિસક ઉ ચાર

w
w

કહેવાય. આ ણે કારના અ ર આ માણે છે ઃ

અ પ ાણઃ– ક, ચ, ટ, ત, પ, ગ, જ, ડ, દ, બ, ય, ર, લ, વ અને ળ
મહા ાણઃ– ખ, છ, ઠ, થ, ફ, ઘ, ઝ, ઢ, ધ, ભ, સ, ષ, સ અને હ
અનુનાિસકઃ– ઙ, ઞ, ણ, ન, મ
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ઉ ચારની િ એ યંજનનું વધુ એક બૃહદ વગ કરણ પણ કરવામાં આવે છે . આ બે બૃહદ
વગ છે – (૧) પશ યંજન અને (૨) અ પશ યંજન.

પશ યંજનમાં ક્ થી મ્ સુધીના થમ ૨૫ યંજન આવે છે . આ યંજનના ઉ ચાર કંઠની
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વરપેટી, તાળવું, મૂધા (ઉપલા દાંત અને તાળવા વ ચેનો ભાગ), દાંત અને હોઠ એ પાંચ
વાિણ થાનને બરાબર પશ છે એટલે તે પશ યંજન કહેવાય છે .

અ પશ યંજનમાં બાકીના ૯ એટલે કે ય્, ર્, લ્, વ્, શ્, ષ્, સ્, હ્ અને ળ્ નો સમાવેશ
થાય છે કેમકે તેના ઉ ચારમાં વાિણ થાનનો બરાબર પશ થતો નથી. આમાંના ય્, ર્, લ્,
વ્ અને ળ્ ને અંત થ કહેવાય છે કેમકે તે કોઈ પણ વાિણ થાનના પશ િવના વ ચેથી તે
બોલાય છે અને યંજન હોવા છતાં અમુક અંશે વરને મળતા આવે છે .

યારે બાકીના
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ચાર શ્, ષ્, સ્ અને હ્ બોલતી વખતે સૂસવાટા જે વો વિન આવતો હોવાથી તે ઉ મા
તરીકે ઓળખાય છે . ઉ મા એટલે ઊકળવું. ઊકળતી વખતે સૂસવાટા જે વો અવાજ

.m

આવતો હોય છે .

w

ગુજરાતી િલિપ

w
w

ઉ ચારોની િ એ મૂળા રોનો આપણે િવચાર કય . હવે લખવાની િલિપની િ એ થોડું
િવચારીએ.

(૧) બધાં વર જે મકે અ, આ, ઇ વતં પણે લખી શકાય છે . પણ યંજન લખવા હોય
તો તે ખોડા લખવા પડે એટલે કે તેની નીચે હલ તિચ ન લખવું પડે છે . જે મકે ક્, ખ્, ગ્,
ઘ્ વગેરે.
18

(૨) યંજનમાં વરનો ઉમેરો થવાથી ક કો અને બારાખડી થાય છે . ક કો એ તમામ ૩૨,
૩૪ કે ૩૬ (જે ની જે વી

ધા !) યંજનમાં અ વર ઉમેરવાથી સ ય છે . ક કાના ક થી

સુધીના અ ર આખા લખાય છે અને નીચે ખોડાપણાંની એટલે કે હલંતની િનશાની
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આવતી નથી.

(૩) બારાખડી એટલે યંજનમાં ૧૨ વર ઉમેરવાથી સ તા સંકુલ અ રો. ક્ યંજનમાં
૧૨ વર ઉમેરવાથી કની જે બારાખડી થાય છે તે કની આસપાસ વરસૂચક િચ નો મૂકી
લખવામાં આવે છે . તે આ રીતે લખાય છે .

ક, કા, ક, કી, કુ, કૂ, કે, કૈ, કો, કૌ, કં અને કઃ

એ જ

કારે ખ, ગ, ઘ એમ તમામ મૂળા રોની બારાખડી લખાય છે . જોડા રોની

.m

અને ની બારાખડીઃ
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બારાખડી લખવામાં પણ આ જ રીત અપનાવાય છે . જૂ ઓ નીચે અપાયેલી જોડા ર

, ા, િ , ી, ,ુ ,ૂ ે, ૈ, ો, ૌ, ં, ઃ , ા, િ , ી, ,ુ ૂ, ,ે ,ૈ ો, ૌ,

w

ં, ઃ

w
w

િલિપમાં જે વરસૂચક િનશાનીઓ છે તેના પણ ખાસ નામ છે .
અકારાંતઃ– કોઈ િનશાની નિહ
આકારા તઃ– કાનો
ઇકારાંતઃ– ર વઇ અથવા તો

વ અ જુ

ઈકારાંતઃ– દીઘઈ અથવા તો દીઘ અ જુ
ઉકારાંતઃ– ર વાઉ અથવા તો

વ વરડું
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ઊકારાંતઃ– દીઘાઉ અથવા તો દીઘ વરડું
એકારાંતઃ– એક મા ા
ઐકારાંતઃ– બે મા ા

ઔકારાંતઃ– કાનો અને બે મા ા
અંકારાંતઃ– અનુ વાર
અઃકારાંતઃ– િવસગ
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ઓકારાંતઃ– કાનો, માતર

કની આખી બારાખડી બોલવી હોય તો તે આ માણે બોલાય–

કને એક કાનો કા,
કને ર વઇ ક,

.m

કને દીઘઈ કી,

ar
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કને કાંઈ નિહ ક,

કને ર વાઉ કુ,

w

કને દીઘાઊ કૂ,

કને એક મા ા કે,

w
w

કને બે મા ા કૈ,

કને કાનોમાતર કો,
કને કાનોને બે મા ા કૌ,
કને માથે મ ડું કં,
કની પાછળ બે મ ડા કઃ
20

જોડા રની સમજૂ તી

જે મ એક યંજન સાથે એક વર ઉમેરાય યારે મૂળા ર સ ય છે તેમ એક યંજન સાથે
બીજુ ં વરસિહત યંજન ભેગું થાય યારે જોડા ર સ ય છે . જોડા ર એટલે એક કે
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એકથી વધુ યંજનમાં એક વરસિહતના યંજનનો ઉમેરો. જોડા રમાં બે કે તેથી વધુ
યંજન હોઈ શકે છે . જે માં બેથી ઓછા યંજન હોય તેવો અ ર જોડા ર ન કહેવાય.
ગુજરાતી બોલી અને િલિપમાં કેટલાંક અવારનવાર વપરાતાં જોડા રો આ માણે છે ઃ

, , , , ય, મ, , કૃ, ,

, સૃ, ધ, , ય વગેરે વગેરે. ગુજરાતી િલિપમાં આવા

જોડા રોની સં યા અંદાજે ૧૫૦થી વધારે છે .
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બેથી વધુ યંજન ધરાવતા જોડા ર જે માં છે તેવા શ દના નમુના આ માણે છે ઃ

.m

અ ય, વા ય, ઈ યા, ત વ, મહા ય વગેર.ે

w
w

w

અ રને ઓળખો
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કરણ સમા ત

કરણ - ૨
શ દને સમજો

gu
ja
ra
t.i
n

શ દ કોને કહેવાય ?

ભાષાનું નાનામાં નાનું એકમ એટલે અ ર. શ દ તેના પછીનું એકમ છે . શ દ એક અથવા
વધુ અ રોમાંથી બને છે . શ દ એક અ રનો હોઈ શકે અને એકથી વધુ અ રનો પણ
હોઈ શકે.

, હા, ના, બે,

, શુ,ં તું, હુ ં, લો, લે, દો, દે, છી, છૂ , ખા, પી, ઘી, ચા જે વા

અનેક એકા રી શ દ ગુજરાતી ભાષામાં છે . એક શ દમાં વધુમાં વધુ કેટલા અ ર હોઈ
શકે તેની મયાદા નથી પરંતુ ગુજરાતી ભાષામાં લાંબા શ દો માણમાં ઓછા છે . આપણે
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યાં ૬-૭ અ રથી મોટા જે ટલા શ દ છે તેમાંના મોટા ભાગના શ દ સં કૃત અને અ ય
ભાષામાંથી અપનાવાયેલા ત સમ શ દ છે . સામા ય બોલચાલ કે રો જદા વપરાશમાં
આવા લાંબા લાંબા ભારેખમ શ દ ભા યે જ વપરાતા હોય છે . ગુજરાતી ભાષા મુ ય વે

.m

નાના નાના શ દોની બનેલી છે . ભગવત ગોમંડળ કોષ સિહત કોઈ પણ ગુજરાતી
શ દકોષને યાનથી જોજો. તેમાં ૬-૭ કે વધુ અ ર ધરાવતા શ દ શોધવા પડશે

યારે

w
w

w

તેનાથી ઓછા અ ર ધરાવતા શ દ હારબંધ દેખાયા કરશે.

જે મ ગમે તે અથહીન ઉ ચાર કે અવાજ અ ર નથી તેમ ગમે તે અ રનો સમુહ શ દ
બની જતો નથી. એક અ ર કે અ રોનો સમુહ જો ચો કસ અથ ધરાવતો હોય તો જ તે
શ દ ગણાય. જે મકે ભગવાન અને નગવાભ એ બ નેમાં આમ તો સરખા ચાર અ ર છે
પણ ભગવાન એક શ દ છે

યારે નગવાભ શ દ નથી. શ દો અથ િવનાના ન હોઈ શકે.

22

શ દોનું વગ કરણ

શ દના બે િવભાગ છે . (૧) આ યેય અથવા િવકારી શ દ અને (૨) અ યય / િનપાત
અથવા અિવકારી શ દ. આ યેય શ દનો અથ સમજવા માટે આપણે પા યાન એટલે શું
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તે સમજવું પડશે. પા યાન એટલે પમાં ફેરફાર થવો. જે મ સંસારમાં રહેતી યિ તએ
સંજોગો અનુસાર બદલાતા રહેવું પડે છે તેમ ઘણા શ દ એવા છે કે જે ના પમાં સંયોગો
માણે ફેરફાર થતો રહે છે . આમ શ દ એક પણ તેના પ અનેક એવો ઘાટ ઘડાય છે .
આવા લવિચક, િ થિત થાપક, પ રવતનશીલ, ઘાટ-ઘડતરને આિધન રહેતા શ દ આ યેય
કહેવાય છે . એનાથી ઊલટું અ યય / િનપાત એવા શ દ છે કે જે િ થત

યોગીની માફક

દરેક પ રિ થિતમાં એક સરખા અને દરેક સંયોગોમાં ફેરફાર િવનાના રહે છે .

ar
u

આ યેય શ દના િવભાગ

.m

આ યેય શ દોને ચાર વગમાં વહચવામાં આવેછે. (૧) નામ (૨) સવનામ (૩)
અને (૪) િવશેષણ. એ જ રીતે અ યયના પણ ચાર િવભાગ છે . (૧)

યાપદ

યાિવશેષણ અ યય

w

(૨) શ દયોગી અથવા નામયોગી અ યય (૩) ઊભયા વયી અથવા વા ય યોગી અ યય
અને (૪) કેવળ યોગી અ યય અથવા ઉ ગાર. િનપાત એ અ યય કારનાં જ અિવકારી

w
w

શ દ છે પરંતુ તેમની અલગ ચચા કરવામાં આવે છે .

આ યેય શ દો નામ, સવનામ,

યાપદ અને િવશેષણ એ કોઈ પણ વા યની સંરચનામાં

મુ ય ભાગ ભજવતા હોવાથી તેમને

ધાનશ દની સં ા અપાય છે .

યારે અ યયનું

મહ વ ઓછુ ં હોવાનું ગણી તેને મ યમશ દની સં ા અપાઈ છે . ચાલો આપણે આ ચારે
ધાનશ દ એટલે કે નામ, સવનામ,

યાપદ અને િવશેષણનો વધુ પ રચય મેળવીએ.
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નામ કોને કહેવાય ?

નામ એટલે આપણી કોઈ પણ ઈ ીય જે મકે આંખ, કાન, નાક વગેરે વડે જે કોઈ ભૌિતક
ચીજ આપણા

યાલમાં આવે તેની મજબૂત ઓળખ આપતો શ દ. આ વાત અં ે માં
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આપણા

ણવામાં આવે અથવા તો મનમાં િવચાર કરતાં કરતાં જે અભૌિતક બાબત

સમજવી છે ? Noun is the word by which we can identify something
which we can perceive by means of senses or understanding. જે મકે
મગનલાલ, બકરી, કબૂતર, વડોદરા, ફાગણ, ઘર, ટોળું, ઈદ, ઝાડ, દૂધ, ઘ , બપોર,
અજવાળું, મીઠાશ, સુગંધ, ગુ સો,

ધા, શોખ, દેશભિ ત, આકાં ા વગેરે શ દ નામ છે

કેમકે તેના વડે ચો કસ ભૌિતક ચીજ કે અભૌિતક બાબતની ઓળખ મળે છે .
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નામ એવો શ દ છે કે જે નાનું બાળક સૌથી પહેલા શીખે છે . આ િવ વની દરેક વ તુનો
પ રચય બાળક તેનું નામ શીખીને મેળવે છે . નામ એ આપણી િવચાર

યાનો પાયો છે .

.m

િવચારી જૂ ઓ કે કોઈ પણ ભૌિતક પદાથ કે અભૌિતક બાબતનું નામ જ ન હોય તો
આપણે િવચાર સુ ધાં કઈ બાબતનો કરીશું ? આ જગતમાં જે કોઈ ચીજ અિ ત વ ધરાવે
ચતન-મનન કે ક પના

w

છે તેને નામ આપી શકાય. જે નું હોવાપ ં કે ન હોવાપ ં મા
વડે સમ

શકાય તેને પણ નામ હોય. જે બાબતને નામ ન હોય તેને કદાચ અનુભવી

w
w

શકાય પણ તેના િવશે િવચારી ન શકાય.

નામના ણ મુ ય કાર પાડવામાં આ યા છે . (૧) િવશેષનામ (૨) સામા ય નામ અને
ભાવવાચક નામ. એક જ

ાણી, થળ કે પદાથનો ઓળખવા માટે તેનું ખાસ નામ

પાડવામાં આ યું હોય તેને િવશેષ નામ કહેવાય. દાખલા તરીકે મગનલાલ, ફાધર વૉલેસ,
વડોદરા, ગંગા નદી,

પાન, િહમાલય, મૌલાના આઝાદ માગ વગેરે િવશેષનામ છે . જે
24

િવશેષનામ ન હોય તેવા બધાં નામ જો તે ભૌિતક પદાથની ઓળખ માટેના હોય તો તે
સામા ય નામ કહેવાય છે . જે મકે ઘર, દૂધ, ઘ , ર તો, બપોર, અજવાળું, તાજગી,
મીઠાશ, સુગંધ, ઠંડક વગેરે સામા ય નામ છે . જે બાબત મા મનની ક પના અને િવચારો
વડે જ સમ

શકાય તે બાબતની ઓળખ આપતા સામા ય નામ ભાવવાચક નામ
ધા,

િચ, ગુ સો, દેશભિ ત વગેરે
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કહેવાય. જે મકે લાગણી, આવેશ, આનંદ,

ભાવવાચક નામ છે . મનોિવ ાન, ત વ ાન અને અ યા મની બાબતોની ચચા કરવામાં
વપરાતા ઘણાખરા નામ ભાવવાચક નામ ગણાય.

સામા ય નામને અ ય િવિવધ વગમાં પણ વહચવામાં આવે છે . દાખલા તરીકે
સં યાવાચક નામ, સમુદાયવાચક નામ, વગસૂચક અથવા
નામ,

િતવાચક નામ, સમૂહવાચક

યાનામ વગેરે. સં યાવાચક નામ એટલે જે ની એક, બે, ણ, ચાર એમ ગણતરી
સંગ, દવસ, ઝાડ, નદી, ગામ વગેરે.
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શ ય હોય તેવા નામ. જે મકે બકરી, બતક,

સમુદાયવાચક એટલે જે ની એક, બે, ણ એવી ગણતરી કરવી શ ય ન હોય તેવા નામ.

.m

જે મકે સંગીત, ખોરાક, સોનુ,ં પાણી, હવા વગેર.ે વગસૂચક નામ એટલે યિ ત, પદાથ,

w

થળ વગેરેના આખા વગને ઓળખવતા નામ. જે મકે બાળક, અનાજ, ગાડું, શહેર વગેરે.

સમૂહવાચક નામ એટલે જે માં એકથી વધુ ઘટકની હાજરી હોય છતાં જે ને એકવચન જ

w
w

લાગુ પડતું હોય તેવા નામ. જે મકે કુટુંબ, ટોળું, કાફલો, મોરચો, સરઘસ, ધણ, સૈ ય,
સભા,

, ભારો વગેરે.

યાનામ એટલે કે જે માં

યા િનિહત હોય તેવા નામ. જે મકે

પ, ભજન, રમત, વાચન, તરણ, ચચા, છણાવટ, દોડધામ,

વાસ વગેર.ે આ રીતે

સામા ય નામના અનેક રીતે વગ કરણ કરવા શ ય છે . પણ આ બધી કસરત કરવા જે વી
નથી કેમકે આ રીતના વગ કરણોમાં અનેક નામ એકથી વધુ વગમાં આવતા હોવાથી
તેનાથી કોઈ અથ સરતો નથી.
25

નામ ફ ત એક જ શ દનું હોય તે જ રી નથી. નામ એકથી વધુ શ દના સમુહનું પણ
બનેલું હોઈ શકે. જે મકે ઢોર-ઢાંખર, બાલગોપાલ, વાદિવવાદ, િખ સાકાત , ચૂડી
ચાગલી, મા બાપ, અ ન જળ વગેર.ે ઘણી વખત એકલાં સવનામ કે િવશેષણ પણ નામ

સવનામ
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બની તેની ભૂિમકા ભજવે છે .

સવનામ એટલે નામને થાને, નામની અવે માં, નામને બદલે વપરાતો શ દ. સવનામ
એટલે નામનો આડકતરો ઉ લેખ. દાખલા તરીકે હુ ,ં તું, પોતે, તમે, આપ, તે, અમે,
આપણે, કોઈ, એ, આ, પેલું, જે , બી , શું, કેટલાં, ફલા ં, યો વગેર.ે આ બધાં સવનામ
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નામની અવે માં વપરાય છે .

એકનું એક નામ ફરી ફરી બોલવા કે લખવાને બદલે તે નામને જે ટૂંકી સૂચકસં ા વડે

.m

દશાવવામાં આવે છે તેને સવનામ કહેવાય.

w

આ લખાણ વાંચો–

w
w

રમેશે ક ું કે મહેશ વડોદરા જઈ આ યો છે પણ તે યાં યારે ગયો હતો તેની મને ખબર

નથી.

આ વા યમાં ‘તે’ એટલે મહેશ, ‘ યાં’ એટલે વડોદરા અને ‘ યારે’ એટલે તે જે દવસે ગયો
હતો તે દવસ, ‘તેની’ એટલે કે તે તા. ૧૦મી નવે બર, ૨૦૧૨ના રોજ જઈ આ યો તે
બાબત અને ‘મને’ એટલે રમેશને. આ ‘તે’, ‘ યાં’, ‘ યારે’, ‘તેની’ અને ‘મને’ એ પાંચ શ દ
26

સવનામ છે જે નામની અવે માં ઉપયોગમાં લેવામાં આ યા છે .

સવનામ ન વાપરીએ તો આપણી ભાષા કેવી લાગે તે જોવું છે ? નીચે અપાયેલા પહેલા

કરી કહેવામાં આવી છે .

(૧)

વા યમાં એ જ વાત સવનામનો ઉપયોગ

આજે રમેશ રમેશના ઘરની બહાર નીક યો યારે રમેશના ઘર પાસે આવેલા એક
ખાડામાં પડી ગયો.

(૨)

યારે બી

gu
ja
ra
t.i
n

વા યમાં એક પણ સવનામ નથી

આજે રમેશ તેના ઘરની બહાર નીક યો યારે પોતાના ઘર પાસે આવેલા એક
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ખાડામાં પડી ગયો.

.m

આ દાખલા પરથી નીચેની બાબતો પ થાય છે ઃ

સવનામ એ નામની અવે માં વપરાતો ટૂંકો અને સૂચક શ દ છે .

(૨)

તે આપણી વાતચીત કે લખાણને ટૂંકાવવામાં મદદ પ થાય છે .
તે આપણી ભાષાને સમજવામાં વધુ સહેલી પડે તેવી બનાવે છે .

w
w

(૩)

w

(૧)

નામના સંદભ િવનાનું સવનામ નકામું છે . યું સવનામ યા નામની અવે માં વપરાયું છે
તેની જે ને ખબર ન હોય તેને સવનામવાળું વા ય સાંભળી કે વાંચીને કંઈ સમજ ન પડે.
દાખલા તરીકે ‘તે મૂરખ તે દવસે યાં ગયો હતો’ એવા વા યમાં તે મૂરખ એટલે કોણ, યાં
એટલે યાં અને તે દવસે એટલે યા દવસે એ વાતની ખબર ન હોય તેને માટે આ વા ય
અથહીન છે .
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સવનામની વાત કરીએ યારે આપણે પહેલો પુ ષ. બીજો પુ ષ અને ીજો પુ ષ એટલે
શું તે

ણી લેવું જોઈએ.

વાતચીત કરતી વખતે દરેક પોતાના માટે ‘હુ ં ’ શ દ વાપરે છે . જે ની સાથે વાતચીત થતી
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હોય તે સામી યિ ત માટે ‘તું’ શ દ વપરાય છે અને સામી યિ ત િસવાયના દરેક માટે ‘તે’
શ દ વાપરવામાં આવે છે . આ ‘હુ ં’, ‘તું’ ને ‘તે’ સવનામ છે અને તે અનુ મે પહેલો પુ ષ
સવનામ, બીજો પુ ષ સવનામ અને ીજો પુ ષ સવનામ તરીકે ઓળખાય છે . આ ણે
સવનામ એકવચનના એટલે એક યિ તનો ઉ લેખ કરનારા છે .

યારે પહેલા, બી

અને

ી

પુ ષ તરીકે એકથી વધુ યિ ત હોય યારે બહુ વચન

દશાવતા સવનામ ‘અમે’, ‘તમે’ અને ‘તેઓ’ છે . ગુજરાતીમાં બી

પુ ષના ‘તું’ અને
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‘તમે’ બ ને સવનામના બદલે માનાથ ‘આપ’ સવનામનો ઉપયોગ પણ થાય છે . એક
અનોખું સવનામ ગુજરાતીમાં છે . આ સવનામ છે ‘આપણે’. આ ‘આપણે’ સવનામમાં
પુ ષ અને ી

પુ ષ એકવચન અને બહુ વચનના બધાં પ આવી

.m

પહેલા પુ ષ, બી

ય છે . જે મકે કોઈ કહે કે ‘ચાલો આપણે જમવા જઈએ’ તો એનો અથ એ થાય છે કે

w

‘ચાલો, હુ ં-અમે-તું-તમે-આપ-તે-તેઓ બધાં જમવા જઈએ.’ અં ે માં જે મ માસી, કાકી,
મામી, ફોઈ, ભાભુ બધાં aunty બની

ય છે તેમ ‘અમે’ અને ‘આપણે’ બ ને we બની

w
w

ય છે . અં ે ના aunty કે we કરતાં આપણાં ગુજરાતી સમાનાથ શ દો વધુ પ

અને ચડીયાતા છે . અં ે

કરતાં ગુજરાતી ભાષામાં ચો કસાઈ માટે વધુ કાળ

રખાઈ

હોવાનું અનેક થળે જોવા મળે છે .

સવનામને િવશે ય સવનામ અને િવશેષણ સવનામ એમ બે
િવશે ય સવનામ એટલે પહેલો પુ ષ, બીજો પુ ષ અને
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કારમાં વહચી શકાય.

ીજો પુ ષ એકવચન અને

બહુ વચનના બધાં શ દ અને તેના પા યાન.

યારે િવશેષણ સવનામ એટલે કે જે

િવશેષણ અને સવનામ બ નેના લ ણ ધરાવતા હોય તેવા શ દ. િવશેષણ સવનામમાં
‘કોણ’, ‘આ’, ‘એ’, ‘જે ’, ‘તે’, ‘પેલો’, ‘અમુક’, ‘સઘળા’, ‘બધાં’, ‘શુ’ં , ‘ યારે’, ‘ યારે’,

યાપદ

શ દનો ીજો કાર

યાપદનો છે .

ન થવુ,ં બનવુ,ં ન બનવું એ
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‘આવુ’ં , ‘કેવ’ું ‘જે વું’, ‘તેવું’, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે .

યાપદ એવા શ દો છે કે જે કંઈ હોવું, ન હોવુ,ં થવું,

યાનું િન પણ કરે છે , વણન કરે છે , પ પણે સમ વે છે .

દાખલા તરીકે–

પંખીઓને પાંખ હોય છે . ાણીઓને પાંખ ન હોય.

(૨)

સૂરજ ઊગશે એટલે સવાર થશે. અ યારે અંધારામાં કંઈ નિહ દેખાય.

(૩)

ગયા મિહને ઘણો વરસાદ આ યો પણ આ મિહનો કોરો ગયો.

.m

એક મહ વની વાત એ છે કે મા

w

બી
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(૧)

ન બને. કોઈ શ દ કે શ દસમૂહ જો

w
w

અથ પૂરો થતો હોય તો જ તેમને

(૧)

આજે સવારે હુ ં ઊઠીને

(૨)

તે છોકરો દોડતો દોડતો

(૩)

યાનો ઉ લેખ કે િનદશ કરતા શ દ વડે

યાપદ

યાનું િન પણ કરતા હોય અને તેનાથી વા યનો

યાપદ કહેવાય. જે મકે–

યાં લોકોનું મોટું ટોળું એકઠું થવાની
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આ લખાણના શ દો ઊઠીને, દોડતો દોડતો, એકઠું થવાની વગેરે

યા દશાવે છે પણ એ

યા પૂરેપૂરી સમ વતા નથી, તે અથને પૂરો કરતા નથી માટે તેઓ
પણ વા યમાં

યાપદ હોવું અિનવાય છે . ઉપરના ણે લખાણમાં

યાપદ નથી. કોઈ
યાપદ નથી એટલે તે
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વા ય નથી.

હવે નીચેના લખાણ જૂ ઓ. તેમાં અધોરેખા ધરાવતા શ દ

યાપદ છે અને તે લખાણ

યાપદ ધરાવતા હોવાથી તેને વા ય કહેવાય.

(૧)

આજે સવારે હુ ં ઊઠીને ના ો.

(૨)

તે છોકરો દોડતો દોડતો આવે છે .

યાં લોકોનું મોટું ટોળું એકઠું થવાની શ આત થઈ.

બે િવભાવના સંકળાયેલી છે . તે છે કતા અને કમ.

.m

યાપદ સાથે બી
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(૩)

યાપદ અિનવાય છે અને

યાપદમાં ઉ લેખ થયેલી

કહેવાય.

યા આપમેળે થાય નિહ. એનો કતા હોવો જ જોઈએ.

યા કરનાર શ દ કતા
યા િવશે ‘કોણ’ એવો

w

વા યમાં

સવાલ પૂછવાથી કતા મળી આવે છે . આ શ દની વા યમાં હાજરી હોય પણ ખરી ને તે

w
w

વા યમાં અ યાહાર પણ હોઈ શકે છે . અ યાહાર એટલે એવો શ દ કે જે વા યમાં નથી
છતાં તે છે એવું માનવામાં આવે છે . જે મકે ‘ ’, ‘બેસ’, ‘ઊઠ’ વગેરે મા એક આ ાથ
શ દનું પણ વા ય બની શકે. આ એક શ દના વા યમાં કતા કોને ગણવો ? આ વા યમાં
‘તું’ કતા છે કેમકે આ

યા કરવાનો તેને હુ કમ થયો છે . વા યમાં ભલે ‘તું’ શ દ નથી પણ

તેની હાજરી માની લેવામાં આવે છે .
30

કમની િવભાવના સહેજ અલગ છે . નીચેના વા ય જૂ ઓઃ

(૧) રમેશ વાંચે છે . (૨) રમેશ છાપું વાંચે છે .

સારી રીતે સમ વે છે . પહેલું વા ય એટલું જ કહે છે કે રમેશ વાંચે છે
રમેશ શું વાંચે છે તે પણ કહે છે .

યાને વધુ
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આ બ ને વા ય સાચા છે પણ પહેલા કરતાં બીજુ ં વા ય વધુ ચોખવટ કરે છે ,

યારે બીજુ ં વા ય

યા િવષે ‘શુ’ં અથવા ‘કોને’ પૂછતાં જે શ દ મળે તે કમ

કહેવાય. જે મ ‘કોણ’ એટલે કતા તેમ ‘શું’ અને ‘કોને’ એટલે કમ. કમ એટલે

યા જે ને

લાગુ પડતી હોય તે શ દ. એમ પણ કહી શકાય કે યાનું ફળ કમને મળે છે .

યાપદ
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સકમક-અકમક

કતા અને કમ વ ચે સરખામણી કરીએ તો વા યમાં કતાની હાજરી જ રી છે કેમકે કતા ન
યાપદ ન બને અને

યાપદ િવના વા ય ન બને. એટલે વા યમાં કતા ન હોય તો

.m

હોય તો

પણ તે અ યાહાર છે એમ માનીને ચાલવું પડે છે

યાપદ વધુ માિહતી દ બને પણ કમ ન હોય તો પણ વા ય યાકરણની િ એ પૂણ

w

તો

યારે કમની ભૂિમકા પૂરક છે . કમ હોય

બને પણ આવા વા યમાં

યાનું ફળ કતાને મળે છે અથવા તો કતા અને કમ બ ને એક છે

w
w

એવું ધારવામાં આવે છે . આમ

યાપદ બે કારના હોય છે . કમવાળા એટલે કે સકમક

યાપદ અને કમ િવનાના એટલે કે અકમક યાપદ.

બ નેના દાખલા જોઈએ. કમ અધોરેખા વડે દશાવાયું છે –
સકમક

યાપદઃ હુ ં ચોપડી વાંચું છુ ં . તે ગીત ગાય છે . વૃ ફળ આપે છે .

અકમક

યાપદઃ હુ ં

છુ ં . રમેશ રડે છે . મહેશ ઝપાટાભેર ભા યો.
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સકમક

યાપદને એકથી વધુ કમ પણ હોઈ શકે છે . દાખલા તરીકે ‘તું મને પૂરી વાત કહે’

એ વા યમાં કહેવાની

યા ‘મને’ અને ‘વાત’ બ નેને લાગુ પડે છે એટલે એ બ ને શ દ કમ

લેખાય. ‘િશ ક િવ ાથ ને ગિણત ભણાવે છે ’ એ વા યમાં પણ ‘િવ ાથ ’ અને ‘ગિણત’

ગુજરાતીમાં અકમક

યાપદ

માણમાં ઓછા છે . મુ ય વે િ થિત અને ગિતવાચક

યાપદ અકમક હોય છે .

િવશેષણ

આ યેય શ દનો ચોથો
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એમ બે કમ છે .

કાર એટલે િવશેષણ. િવશેષણ હંમેશા નામ, સવનામ કે
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યાપદની સાથે અને તેમના સંદભમાં જ, તેની આગળ કે પાછળ મૂકી વપરાય છે . તે
પૂરક શ દ છે અને વા યની અંદર પૂરક કામગીરી બ વે છે . તેનું કામ નામ, સવનામ અને
યાપદનું વણન કરે છે , તેને

.m

યાપદના ગુણમાં વધારો કરવાનું છે . તે નામ, સવનામ અને

વધુ િવ તૃત, વધુ પ કરે છે અને વધુ સારી રીતે સમ વે છે . મા નામ, સવનામ કે

w

યાપદને નિહ ખૂદ િવશેષણને પણ િવશેષણ લાગી શકે. ઘણી વખત િવશેષણ તરીકે
આખું ઉપવા ય પણ વપરાય છે . કોઈ પણ ભાષા લો. તેમાં િવશેષણોનો ઢગલો મળશે.

w
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જે મ ભાષા વધુ િવકસે તેમ તેમાં િવશેષણો િબલાડીના ટોપની જે મ ફાટી નીકળે છે .
િવશેષણો આપણી અિભ યિ તને વધુ િવ તૃત, વધુ તી ણ, વધુ અસંદી ધ, વધુ સચોટ,
વધુ અસરકારક બનાવે છે . તો સાથે સાથે તેનો અયો ય અથવા વધુ પડતો ઉપયોગ ભાષાને
નબળી અને િનરથક પણ બનાવી શકે છે . ભ તો અને
દુ પયોગ વડે આપણી ભાષાના આ ભૂષણને દૂષણ બનાવે છે .
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ધાળુ માણસો િવશેષણોના

નામ-સવનામનું વધુ વણન કરતાં િવશેષણોને બે િવભાગમાં વહચી શકાય. સં યા કે મનો
ઉ લેખ કરતા િવશેષણ કે સં યા/ મ િસવાયના ગુણધમનું વણન કરતા િવશેષણ. િવિવધ

સં યા કે મ
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કારના િવશેષણ કેવી રીતે વપરાય છે તેના થોડા દાખલા તપાસીએ.

૧૦ માણસ, સકડો માણસનું ટોળું, પહેલો િવ ાથ , આજથી ીજો દવસ.

સં યા કે મ િસવાયના ગુણધમ

સફેદ ઝ બો, ગરમ પાણી, મુલાયમ ચામડી, ખાટી આંબલી, ન કર માિહતી.

તે યુવાન ડરપોક હતો.
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નામની પાછળ િવશેષણ

.m

નામની આગળ-પાછળ િવશેષણ

w

ાંિતકારી ભગત સહની દરેક વાત ાંિતકારી હતી.

સવનામની આગળ-પાછળ િવશેષણ

w
w

હ િશયાર તે કહેવાય જે કદી ન કહે કે હુ ં હ િશયાર છુ ં .

િવશેષણનું િવશેષણ
વધુ પડતી ગરમ ચા પીવાથી

ભ ચચરી

ય.

33

ઉપવા ય પણ િવશેષણ બની શકે

િવશેષણના દુ પયોગના દાખલા
અિતપરમપૂ ય
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મારી બહેન મારાથી ઘણી નાની છે છતાં તેના અ ર મારા કરતાં સારા છે .

ગટપરમે વર વ પ

પૂ યપાદ

ધમધૂરંધર

મહામિહમોપા યાય

મુ ધયુવા દયસ ાટ િ કાળ ાની યુગદીવાકર યુગ વતક િવ વર ન જગતભૂષણ
ખર બુ ધવ તા

આચાયકુલિશરોમિણ

સવિવિશ સદગુણસંપ ન

પરમપાવક ેરણામૂ ત

ચંડ- ભાવક

િવ વવા સ યધારાિવ મવહેણસજકવીર વગેરે વગેરે વગેર.ે

ar
u

આવા િવશેષણો િબચારા મહાનુભાવોને તેમની અ પતાનું ભાન કરાવવામાં અને તેમને

.m

લોકોની નજરમાં દયાને પા બનાવવામાં બનતો ફાળો આપતા હોય છે .

જે મ નામ, સવનામ અને િવશેષણને િવશેષણ હોય તેમ
યાિવશેષણો

યાપદના અથનો િવ તાર કરે છે , વધુ વણન કરે છે . કોઈ પણ

w

મળે છે .

યાપદને પણ િવશેષણનો લાભ

w
w

યા યારે, યાં, કેવી રીતે થઈ તે કહેવાનું કામ

દાખલા તરીકે–

(૧)

રમેશ આજે સવારે મુંબઈ જશે.

(૨)

તે દોડતા દોડતા અધવ ચે અટકી ગયો.

(૩)

તાવથી તેનું શરીર થરથર કાંપવા લા યું.
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યાિવશેષણ કરે છે .

આ ઉપરાંત

યા ચો કસ થઈ છે કે નથી થઈ અથવા તેના થવામાં સંશય છે કે ન કી વાત

છે એવું દશાવતા શ દ પણ

યાિવશેષણ કહેવાય.

(૧)

રમેશ અંતે આ યો ખરો.

(૨)

રમેશ ન આ યો.

(૩)

રમેશ કદાચ આવશે.

(૪)

રમેશ નિહ જ આવે.
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દાખલા તરીકે–

યાપૂરક શ દો એટલે

યાપદ કશું સમ વી શકતું નથી. આવા

પડે છે . આવું એક

યાપૂરક શ દો અને કૃદ ત.

યાનો અથ પૂરો કરનારા શ દો. ઘણાં

.m

અને એકલું
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યાિવશેષણ જે વા જ અ ય બે શ દ કાર છે . તે છે

યાપદ છે - ‘છે ’. આ ‘છે ’

યાપદને

યાપદ બહુ નાના હોય છે
યાપૂરક શ દોની જ ર

યાપદ મા હયાતી એટલે કે અિ ત વ
યાપૂરક શ દોની

w

દશાવે છે પણ તેનાથી ખાસ કંઈ સમ તું નથી એટલે તેને ઢગલાબંધ

w
w

જ ર પડે છે . આ દાખલો જૂ ઓઃ

(૧) અમદાવાદ છે . (૨) અમદાવાદ સાબરમતી નદીના કનારે વસેલું ઐિતહાિસક શહેર
છે . આમ

યાપૂરક શ દો વા યને અથ દાન કરવામાં મહ વનો ભાગ ભજવે છે .

પણ આ

યાપૂરક શ દ વતં શ દ કાર નથી. એટલે યાકરણમાં તેનું ખાસ મહ વ

નથી.
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કૃદ ત એટલે અધૂરી

યા બતાવતા શ દો. આ શ દો

યા બતાવે છે પણ

યાપદની

માફક વા યને પૂણ બનાવતા નથી. કૃદ તના દાખલા નીચે મુજબ છે ઃ

(૧) કહેવું સહેલું છે પણ કરવું અઘ ં છે .
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(૨) તે ફરતાં ફરતાં ઘણો દૂર નીકળી ગયો.
(૩) ગયો વખત પાછો આવતો નથી.

કૃદ ત પણ કોઈ વતં શ દ કાર નથી. તે વા યમાં નામ, િવશેષણ અથવા અ યય તરીકે
વપરાય છે . કૃદ તના કાળ અનુસાર તેને ભૂતકૃદ ત, વતમાનકૃદ ત વગેરે વગ આપવામાં
આવે છે .
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અ યય

.m

આ બધાં આ યેય અથવા િવકારી શ દના જુ દા જુ દા કાર આપણે જોયા. વા યમાં હવે
બાકી રહે છે અ યય અથવા અિવકારી શ દો. અ યય એટલે એવા શ દો કે જે દરેક

યાિવશેષણ અ યય

w
w

(૧)

w

પ રિ થિતમાં ફેરફાર િવનાના રહે. અ યયને ચાર વગમાં વહચવામાં આવે છે .

પુ ષ જલદી ચાલે છે ,

ી જલદી ચાલે છે . બાળક જલદી ચાલે છે . તે માણસ હવે

જલદી ચાલશે. ગઈ કાલે તું પણ જલદી ચાલતો હતો. વગેરે વગેરે.
આ દાખલામાં ‘જલદી’

યાિવશેષણ છે પણ તે અ ય

યાિવશેષણ કરતાં જુ દું છે એટલે

તે અ યય તરીકે ઓળખાય છે . ‘જલદી’થી ઉલટા શ દ ‘ધીમું’નો દાખલો જૂ ઓ.
36

હાથી ધીમો ચાલે છે , બકરી ધીમી ચાલે છે , કુત ં ધીમું ચાલે છે . આમ ‘ધીમું’ શ દ
બદલાયા કરતો હોવાથી તે સામા ય

આમ અ યયનો પહેલો કાર

યાિવશેષણ કહેવાય. તે અ યય નથી.

યાિવશેષણનો છે . આ

યાિવશેષણ અ યયના ઘણાં જુ દા
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જુ દા પેટા કાર છે પણ આવું વધુ વગ કરણ એ િવ વાનોની ચચાનો િવષય છે .

(૨) શ દયોગી અથવા નામયોગી અ વય.

જે શ દ અ ય શ દ સાથે જોડાઈને તેના અને
અથવા નામયોગી અ યય કહેવાય.

યાપદ વ ચે સંબંધ જોડે તેને શ દયોગી

ar
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છોકરો ઝાડ ઉપર ચ યો. રમેશ અિનલની પાસે ગયો. હુ ં તારી સાથે ફરવા નિહ આવુ.ં

.m

અહ ‘ઉપર’, ‘પાસે’, ‘સાથે’ એ બધાં શ દો શ દયોગી કે નામયોગી અ યય ગણાય.

w

આવા અ ય શ દયોગી અ યય આ માણે છે –

w
w

વ ચે, અંદર, આગળ, પાછળ, મારફત, સિહત, િવના, માટે, લીધે, તરફ, સુધી વગેર.ે
(૩) ઊભયા વયી અ યય.

આ અ યય એક જ વા યમાં આવેલા બે શ દને અથવા કોઈ મોટા કે િમ વા યમાં બે
ઉપવા યને જોડવાનું કામ કરે છે .
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દાખલોઃ
રમેશ અને અિનલ બ ને િમ છે . રમેશ જે વો ઘરે આવે કે તરત લખવા બેસી

ય છે .

અ ય ઊભયા વયી અ યય

(૪) કેવળ યાગી અ યય
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ને, તથા, અથવા, કવા, પણ, પરંતુ, છતાં, તો પણ, કેમકે, જે વગેરે.

આ સમજવામાં સૌથી સહેલા અ યય છે . ગુ સો, આનંદ, આઘાત, દુઃખ, આ ચય,
િતર કાર વગેરે આવેશમાં આવી જઈ વાભાિવકપણે બોલી નખાતા શ દો કેવળ યોગી કે
ઉ ગારવાચક અ યય કહેવાય છે . આ શ દો એકલા જ બોલાય છે અને વા યો સાથે તેને
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કોઈ સંબંધ હોતો નથી. જે મકે વાહ વાહ, છટ, ઓ હો, હ, શું વાત છે , હોય નિહ.

.m

અ ય કેવળ યોગી અ યય

w

હે રામ, અ રે રે, માડી રે, બાપા રે, વોય વોય, હાય હાય, છી છી, ખરેખર, બસ, ચૂપ કર,

w
w

સા ં, શાબાશ, ધ ય , હદ થઈ ગઈ, ઠીક , ભલે વગેરે

િનપાત

િનપાત અ યય કારના અિવકારી શ દ છે . સં યામાં તે બહુ થોડા છે પણ તે છે બહુ
મહ વના કેમકે િનપાતવાળાં વા ય અને િનપાત િવનાના વા યનાં સૂિચતાથ અલગ જ
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હોય છે . િનપાતનો અથ થાય છે ટપકેલું અથવા પડેલું. આ અ યય શ દોનાં મૂળ ન મળતાં
હોવાથી તે અ યયના બદલે િનપાત તરીકે ઓળખાય છે . િનપાતનું કામ છે તેની આગળપાછળ આવતા શ દના અથનો િવ તાર કરવાનું, ભાર દશાવવાનું કે ન કીપ ં સૂચવવાનું.
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થોડાં િનપાત શ દો અને િનપાતના કારણે વા યના બદલાતા અથ જોઈ લોઃ

િનપાત

િનપાત વગરનું વા ય

િનપાતવાળું વા ય

તો

તે આવશે.

તે તો આવશે.

જ

તે આવશે.

તો, જ

તે આવશે.

સુ ધાં

તે આવશે.

મા / ફ ત

તે આવશે.

તે સુ ધાં આવશે.
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w

પણ

તે તો આવશે જ.

w
w

ખરો,ખરી, ખ ં, ખરાં

મા / ફ ત તે આવશે.

તું આવીશ ?

તું આવીશ ને ?

તું આવીશ ?

તું તો આવીશ જ ને !

તું આવીશ ?

તું પણ આવીશ ?

.m

ને
તો, જ, ને

તે આવશે જ.

તે આવશે ? તે ચાલશે ? તે તે આવશે ખરો ? તે ચાલશે
દોડશે ? તેઓ જમશે ?

ખરી ? તે દોડશે ખ ં ?
તેઓ જમશે ખરાં ?

શ દને સમજો
39

કરણ સમા ત

કરણ - ૩
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પ સાથે રમો-૧
પા યાન યાકરણનું સૌથી મહ વનું અને સૌથી અઘ ં અંગ છે . પા યાન એટલે
શ દના પનું િવવરણ. અ યય એટલે કે અિવકારી શ દો િસવાયના બધાં શ દ આ યેય
એટલે કે િવકારી હોય છે . આ યેય શ દોનું પ સંયોગ માણે બદવાયા કરે છે . આ પના
બદલાવાની અને એક શ દમાંથી બીજો શ દ ઘડાવાની બાબતની ચચા અને છણાવટ
પા યાનમાં કરવામાં આવે છે .

પા યાનને બરાબર સમજવું હોય તો આપણે ધાતુ, પૂવગ,

યય, ઉપસગ,

િત,
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વચન, િવભિ ત, કાળ, પુ ષ, સંિધ-િવ હ, સમાસ, યુ પિત, ત સમ-ત ભવ-દે ય વગેરે
ણી અને સમ

લેવી રહે છે .

.m

ઘણીબધી િવભાવનાઓ

w

ધાતુ

w
w

આ યેય અથવા તો િવકારી શ દો ઘડી શકાય એવા હોય છે . ઘડાયેલા શ દનું ઘડતર થાય
તે અગાઉના તેના મૂળ પને ધાતુ કહેવાય. ભાષાનો

યારે ઉ ભવ થાય યારે

સમજવા-સમ વવા માટે પહેલા ધાતુ બને છે અને પછી એ ધાતુના આધારે

યાને
યાપદ,

નામ, િવશેષણ વગેરે બને છે . દાખલા તરીકે ‘ યા’ (એટલે બોલવુ)ં એ મૂળ ધાતુ છે . આ
ધાતુને ઘડીને બનાવાયેલા શ દો છે –
પા યાન,

યા યા, યા યાન, યા યાતા, આ યાન,

યાત, િવ યાત, યાિત વગેર.ે
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મૂળ ધાતુ અને તેના પરથી બનેલા કેટલાંક
(૧)

ણીતા શ દોના અ ય દાખલા આ માણે છે ઃ

તૃ (તરવુ)ં : તર, તરણ, તારણ, તરવું, તારવું, તરવૈયો, તારો, તર ં, તીર, તીથ,
ાતા, અવતાર, ભવતારણ, તારણહાર, તરસ, તૃષા, તૃિ ત વગેરે.

જન્ (જ મવું): જન, જ મ, જ મભૂિમ, જણવુ,ં જનની,
દુજન,

ત, સ જન,
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(૨)

, જનન, પૂવજ, અનુજ, તનુજ, વંશજ, પંકજ, સજન, િવસજન,

જ મા િમ, જનાધાર, જનીન વગેરે.

(૩)

વહ્ (વહેવું): વહેવું, વહાણ, વહેણ, વાહન, વાહક, વહા ં, વહાલ, વહાલપ,
વહાલું, વાહ, િનવાહ, િવવાહ, આવાહન, િવ વળ વગેર.ે

ar
u

આમ એક ધાતુ પરથી શ દના અનેક પ સ ય છે . આ સજનમાં મુ ય ફાળો આપે છે
પૂવગ,

યય અને ઉપસગ. આ ઘડતર

યામાં શ દના અથ િબલકુલ બદલાઈ જતા

યય અને ઉપસગ

w

પૂવગ ,

.m

હોય છે અને નવા નવા શ દ સાકાર થયા કરતા હોય છે .

w
w

ધાતુની કે શ દની આગળ મૂકાતા એક અથવા વધુ અ ર પૂવગ કહેવાય

શ દની પાછળ લગાડાતા-ઉમેરાતા એક કે વધુ અ ર
જ એક કાર છે . પાિણનીએ

યારે ધાતુ કે

યય કહેવાય. ઉપસગ એ પૂવગનો

યારે સં કૃત ભાષાના યાકરણની રચના કરી યારે તેમણે

નીચે માણેના ૨૦ પૂવગને ઉપસગ તરીકે ઓળખા યા હતા અને આપણે પણ ગુજરાતી
યાકરણમાં તેમને ઉપસગ તરીકે ઓળખવાનું ચાલુ રા યું છે . સં કૃત (અને ગુજરાતી)
ભાષાના ૨૦ ઉપસગ આ માણે છે ઃ
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અિત, અિધ, અનુ, અપ, અિપ, અવ, અિભ, આ, ઉત્-ઉદ્, ઉપ, દુસ્-દુર,્ િન, િનસ-િનર્,
પરા, પ ર, , િત, સમ્, સુ, અને િવ.

ણીતા શ દના દાખલા આ માણે છે ઃ
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આ ઉપસગ વડે બનેલા કેટલાંક

અિત

આચાર, ાન અ યાચાર, અિત ાન

અિધ

કૃત, અ

અિધકૃત, અ ય

મ, વર

અનુ મ, અનુ વાર

અપ

વાદ, શ દ

અપવાદ, અપશ દ

અિપ

તુ

અિપતુ

અવ

ગણના, દશા અવગણના, અવદશા

અિભ

નંદન, યાસ

અિભનંદન, અ યાસ

આ

ગમન, રડવું

આગમન, આરડવું

કષ, વેગ

ઉ કષ, ઉ વેગ

નગર, નામ

w
w

ઉપ

w

ઉત્-ઉદ્

.m
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અનુ

ઉપનગર, ઉપનામ

દુસ્-દુર્

કાળ-ભા ય

દુ કાળ-દુભા ય

િન

યમ, વાસ

િનયમ, િનવાસ

િનસ્-િનર્

ચત-નય

િન ચત-િનણય

પરા (બહુ )

મ, ક

પરા મ, પરાકા ા
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પર

િ થિત, મ
ય ન, યોગ

પ રિ થિત, પ ર મ
ય ન, યોગ

અ , િનિધ

ય , િતિનિધ

સમ્

વેદના, ઈ ા

સંવેદના, સમી ા

સુ

gu
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િત

િચ, િવચાર સુ િચ, સુિવચાર

િવ

યોગ, સમ

િવયોગ, િવષમ

આ ઉપસગ િસવાયના બાકીના પૂવગ પૂવગ તરીકે જ ઓળખાય છે . ઉપસગ િસવાયના
પૂવગ અને તેના વડે બનેલા શ દોના દાખલા નીચે ણાણે છે . (એક મત એવો છે કે જે
અ ર અથવા અ રો

તે તં શ દ ન હોય અને કોઈ શ દની આગળ મૂકાતા હોય તો
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જ તે પૂવગની યા યામાં આવે. જે એક અથવા એકથી વધુ અ ર

તે જ વતં શ દ

તરીકે વપરાતા હોય તેમને પૂવગ ન ગણવા જોઈએ. દાખલા તરીકે પુનજ મ કે

.m

ખુશખબરમાં ‘જ મ’ અને ‘ખબર’ આગળ મૂકાયેલા અ રો ‘પુનઃ’ અને ‘ખુશ’ વતં
શ દ તરીકે વપરાય છે તેથી તે પૂવગ ન ગણાય. આથી વતં અથ ધરાવતા પૂવગ અ ે

w
w

w

અપાયા નથી.)

અ

સ ય, ધમ

અસ ય, અધમ

અન્-અણ

અંત, બનાવ

અનંત, અણબનાવ

અધઃ

પતન, ગિત

અધઃપતન, અધોગિત

અલ

િવદા, મ ત

અલિવદા, અલમ ત
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આ મા, યાન

અંતરા મા, અંત યાન

ક-કુ

વેળા-પા

કવેળા-કુપા

ગેર

હાજર, વાજબી

ગેરહાજર, ગેરવાજબી

દર

બદર, એક

દરબદર, દરેક

ન

કામ,

ના

લાયક, રા

વ

નકામું, ન વું

નાલાયક, નારા

પુરોગામી, પુરોિહત

બદ

તમીજ, નામ

બિહસ્

ગોળ, કાર

બા

કાયદા, હોશ

િબન

વારસ, અનુભવ

િબનવારસ, િબનઅનુભવી

બે

.m

પુરા (અગાઉ) ગમન, આહુ િત
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અંતર્

પરવા, કસુર

બેપરવા, બેકસુર

ર તો, બપોર

ભરર તે, ભરબપોરે

લોભ, માગવું

વણલોભી, વણમા યું

સ

બિહગ ળ, બિહ કાર
બાકાયદા, બાહોશ

ar
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w
w

વણ

w

ભર

બદતમીજ, બદનામ

ેમ, ભાન

સ ેમ, સભાન

સત્

કાય, કમ

સ કાય, સ કમ

સદ્

આચાર, ભાવના

સદાચાર, સદભાવના

સર

પંચ, મુખ યાર

સરપંચ, સરમુખ યાર
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વાસ, યોગ

સહવાસ, સહયોગ

વ

જન, રાજ

વજન, વરાજ

હર

કોઈ, રોજ

હરકોઈ, હરરોજ
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સહ

ગુજરાતી ભાષાના સં યાબંધ શ દો બે અથવા વધુ શ દોના સમાસ વડે બનેલા છે . જે મકે
પર

ી, પરાિધન, ખુશબુ, કમનસીબ, પૃથ કરણ, પુનરાવતન,

ાતઃકાળ વગેર.ે આ

ક સામાં આગળ મૂકાયેલ શ દ પૂવગ ન ગણાય. પૂવગ તરીકે અ ર હોય, શ દ નિહ.

પૂવગ જો શ દની આગળ મૂકાતા અ ર છે તો

યય એક કે એકથી વધુ અ રના બનેલા હોઈ શકે.
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છે .

યય શ દની પાછળ લગાડાતા અ ર

એક જ ધાતુમાંથી જુ દા જુ દા

યય વડે અનેક નવા શ દ બનાવાય છે . જૂ ઓ–

.m

િલખ્ (ધાતુ) : લખવું, લખાણ, લેખક, લખનાર, લેખ, લેખણ, લેિખની, લખેલું ,

કારે એક જ

w
w

એ જ

w

લખવાવાળો વગેરે.

યય અનેક નામ કે

યાપદને લાગી િવિવધ શ દ બનાવે છે .

જૂ ઓ–

ત સમ શ દોના ક સા
ય ( યય) : મંત ય, ગંત ય, વ ત ય, તાલ ય, દંત ય, ભિવત ય, સે ય વગેરે
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ત ભવ શ દોના ક સા
વાળો ( યય): દૂધવાળો, શાકવાળો, ફેરીવાળો, છાપાવાળો, રમવાવાળો, ગાવાવાળો,
હસવાવાળો, ખાવાવાળો, નાચવાવાળો વગેરે વગેર.ે

ધાતુમાંથી બનેલા શ દને ફરીથી જે

યય લગાડી હજુ નવા શ દ બનાવાય છે તે

ભગવત ગોમંડળ કોષમાં આ બ ને તબ કાના

થમ તબ કાના

યય

યય અને (૨)મૂળ
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યયને બે બહોળા વગમાં વહચી શકાય. (૧) મૂળ ધાતુને લાગતા

યય.

યયની આ માણે યાદી અપાઈ છે ઃ

અ, ઇ, એય, ય, ઇય, ય, તા, ઇક, અક, ઇય, ય, ઇન્ એય, વ, ઇમન્, , મ, ઇયસ,
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ઇ , મત્, વત્, ઇન્, ઇન્, િવન, આલુ, વલ, લ, વ, યુ, ઇલ, શ, ન, ઉર, ર, મ, આલ,
આટ, આિમન, ભ, ઇમસ, ક પ, ાય, ઇત્, મા , ધેય, ક, સ, દા, , થા, ધા, શ:,

.m

અ , તીય, મ, ય, શાલ, કટ, યક, ન, આઇ, આસ-શ, પણ-પ ં, પ, મ, આણઆ ં, પો, વટ, આટ, આટો, ઓટી, મ ત, વ ત, ગાળો-વાળો, ડુ,ં લો-લી-લું, ચા, નાક,

તબ કાના

યય

w
w

બી

w

ગી, તી, ગીન, દાર, મંદ, વર, વાર, ચી.

તૃ, અક, અન, ઇન્, અ, િત, આના, અની, યા, આ, ન, , માન, અત્, ત્,
અનીય, કૃ, ઇ

ય, ર, ઇ,

, આલુ, વર, ઉ, ઉર, ઇર, ઇલ, મ, અિન, ઇસ્, િમ, અણ, અણી, અ ં,

અત્, તી, આઈ, આવ, અવટ, આટ્, આણ, આપ, આમણ, ઉક, અક, , યાળ, નાર,
કાર, આઉ, આળ.
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યયનો િવષય ઘણો િવશાળ છે . ગુજરાતી ભાષામાં
ઉપર જણાવેલા

યયની સં યા બહુ મોટી છે .

યય મુ ય વે ઉ ચ ક ાના સંશોધન માટે વધુ કામના છે . એટલે આ

બાબતની વધુ ચચા કરવાને બદલે

યય લગાડી બનાવાયેલા શ દોના મા થોડા દાખલા

થમ તબ કાના

યયવાળા શ દ
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અહ આ યા છે .

ભજન, સાધના, હસક, કતા, સૃિ , શોષણ, િવચારણા, િસલાઈ, તલસાટ, અકળામણ,
લખાણ, સ વટ, ચણતર, મારક ં, ઉડાઉ, ધૂતારો વગેરે

બી

તબ કાના

યયવાળા શ દ

ઉદારતા, મહ વ, સ દય, વા ષક, દયાળુ, ધનવાન, હળવાશ, લંબાણ, ભ ઠપ, ડહાપણ,
પાળું, ગામ ડયો, રમિતયાળ, ફરિજયાત, મારવાડી,
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માણસાઈ, અંધાપો, ઝીણવટ,

દુગર, દુકાનદાર, ભે બાજ, ઉમેદવાર વગેર.ે

.m

માંદગી, દો તી, કામગીરી, મ તીખોર,

ઉપર જણાવેલ

યયો વડે શ દોના પમાં થતા ફેરફાર ઉપરાંત નામ, સવનામ અને
િત, વચન અને િવભિ ત અનુસાર ફેરફાર થાય છે તો

w

િવશેષણના પમાં તેની

પમાં કાળને દશાવવા માટે ફેરફાર થતા હોય છે . આ

િત, વચન, િવભિ ત અને કાળના

ણવા અને સમજવા બહુ જ રી છે . ચાલો તેનું પા યાન જોઈએ.

w
w

ફેરફાર

યાપદના

િત, વચન અને િવભિ ત

ગુજરાતી ભાષામાં

િત ણ છે . નર

િત, નારી

િત અને ના યતર

િત. વચન બે છે .

એકવચન અને બહુ વચન. િવભિ ત સાત છે . કતા, કમ, કરણ અથવા સાધન, તાદ ય
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અથવા સં દાન, અપાદાન, સંબંધ અને અિધકરણ. (સંબોધનને આઠમી િવભિ ત
ગણવાથી કોઈ અથ સરતો ન હોવાથી તેના ઉ લેખની જ ર નથી.)

નર
નારી

િત અને વચન લાગુ પડે છે . એક ઉદાહરણ જોઈએ.

િત
િત

ના યતર

િત
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બધાં નામને

એકવચન

બહુ વચન

છોકરો

છોકરાઓ

છોકરી

છોકરીઓ

છોક ં

છોકરાંઓ

િતનું હોય એ માણે, અલગ પ ધારણ
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આમ એક જ નામ, તે નર, નારી કે ના યતર

કરે અને તે અલગ પ પણ એકવચનથી બહુ વચનમાં જતાં બદલાઈ

ય છે .

.m

આ એક સામા ય િનયમ થયો પણ આ વાત બધાં નામને લાગુ પડતી નથી. ઘણાબધાં

w

નામમાં, ખાસ કરીને િન વ પદાથ અને ભાવવાચક નામના ક સામાં તેની
જૂ ના વખતથી ચાલી આવતી

ઢના આધારે ગણવામાં આવે છે અને ઘણી વખત

w
w

એકવચન તથા બહુ વચનમાં પણ નામનું પ એનું એ રહે છે . દાખલા તરીકે
િત, ચોપડીને નારી

િત મા

િત અને પુ તકને ના યતર

િતમાં મા

ંથને નર

ઢના આધારે મૂકવામાં

આવે છે . તે માટે કોઈ તાક ક કારણ નથી. બહુ વચન કરતી વખતે ચોપડી ચોપડીઓ અને
પુ તક પુ તકો બને પણ ંથ એકવચનમાં કે બહુ વચનમાં ંથ જ રહે છે .

ભાવવાચક નામનો િવચાર કરીએ તો કોઈ તાક ક કારણ િવના મા
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પરંપરાના આધારે

ોધ, ભય, હષ અને શોક નર

િતના નામ, ઉતાવળ, આબ , ઝડપ, સુવાસ નારી

િતના નામ અને આરો ય, િશ ણ, ચતન અને મનન ના યતર

િતના નામ ગણવામાં

આવે છે . પંખી જગતમાં આપણે મોર-ઢેલ, ચકલો-ચકલી, કૂકડો-મરઘી વગેરેમાં સાચી રીતે
નર-માદાનો ભેદ કરીએ છીએ પણ ગુજરાતી ભાષામાં તમામ બગલા-ગીધ-ગ ડ નર અને
િતની અને બધાં ચાતક-બાજ-બુલબુલ ના યતરની

ઓળખ મેળવે છે ! આપણી ભાષામાં
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તમામ બતક-કાબર-કોયલ નારી

વ-જં તુ અને વન પિતના નામમાં

તેથી પણ વધુ અરાજકતા છે . સ વ સૃિ ની કુદરતની રચના
યાકરણની િ એ તેના નામની

નામની

િતની િ એ

માણેની

િત અને

િત વ ચે કોઈ સંબંધ જ જોવા મળતો નથી.

િતની ઓળખ િવશે ૧૮૫૮માં

િસ ધ થયેલા સર ટી.સી. હોપકૃત

થમ

ગુજરાતી યાકરણના પુ તકથી શ થઈ આજ સુધી લગભગ દરેક યાકરણની ચોપડીમાં
િત

ણવા

મળી શકે. પરંતુ આ કસોટીમાં એ વાત ભૂલી જવાઈ છે કે તમને એ નામની

િતની
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એક વાત કહેવામાં આવે છે કે નામને કેવો, કેવી કે કેવું પૂછવાથી નામની

.m

પહેલેથી સાચી સમજ હોય તો જ તમે કેવો, કેવી કે કેવુંનો સાચો જવાબ આપી શકો.
દાખલા તરીકે જે માણસને સારસ કે સમળી શું છે તેની જ ખબર ન હોય તો તે કેવો, કેવી
િત નથી એટલે કોઈ ક છીને

w

કે કેવુંનો શું જવાબ આપી શકે ? ક છી બોલીમાં ના યતર

w
w

પૂછીએ કે બાળક કેવો કે કેવું તો મોટા ભાગે બાળક કેવો એવો જ ઉ ર મળશે.

આપણાં યાકરણમાં

િત અને વચન િવશે કેટલાંક શોભાના ગાંઠીયા જે વા િનયમ છે પણ

આ િનયમો ‘પીયુટી પુટ થાય અને બીયુટી બટ’ થાય એવા છે . એટલે કે અસરકારક િનયમો
નથી. આ િનયમો કરતાં પરંપરા વધુ મહ વની છે . આવા કેટલાંક સામા ય િનયમો આ
માણે છે .
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(૧) નર

િતના નામ મોટા ભાગે અકારા ત કે ઓકારા ત હોય, નારી

આકારા ત કે ઇ-ઈકારા ત હોય અને ના યતર

િતના નામ

િતના નામ ઉકારા ત હોય.

દાખલા તરીકે ગીરનાર, કાય મ, દૂધપાક, ખેડૂત તેમ જ રોટલો, ગોટલો, ચોટલો, ઘડો,
િતના નામ છે .
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ઘોડો, વાંદરો, વડલો, આંબો વગેરે નર

આ સામે એવા ઘણાબધાં નામ છે કે જે અકારા ત કે ઓકારા ત હોવા છતાં નર

િતના

નથી. જે મકે છાશ, માખણ, ભાષણ, મદદ કે પછી જળો, ઘો, ખો, બદબો, છો, મ વગેર.ે

એ જ રીતે ગંગા, માતા,
િબલાડી નારી

, કાયા, માયા, ગોદાવરી, નીિત, માટી, ગાદી, પાઘડી,

િત છે પણ રા , દેવતા, ચં મા,
િત નથી.
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પ ી, ધોબી, ઋિષ વગેરે નારી

ોતા કે પાણી, મોતી, હાથી, કિવ,

.m

ઉકારા તમાં પશુ, ગાડું, ગામડું, છાપ ં, તપેલ,ું છાપું વગેરે િનયમ મુજબ ના યતર છે તો
ઘ , લાડુ, વ તુ, વહુ , દા , ગુ , ભુ વગેરે ના યતર નથી. (યાદ રાખજો ‘પશુ’ શ દ

w

ના યતર હોવા છતાં એકવચન અને બહુ વચન બ નેમાં અનુ વારમુ ત રહે છે !)
િતના નામ પાછળ આ, ઈ, ઇકા, આની, અણ, આણી, ડી, ણી વગેરે

w
w

(૨) નર

લગાવી નારી

િતના નામ બનાવી શકાય. જે મકે–

વૃ ધ

વૃ ધા

બાળ

બાળા
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યય

દેવ

દેવી

મામા

મામી

ડોબો

ડોબી

ભવન

ભવાની

નાગ

નાગણ

સોની

સોનારણ

વાિણયો

વાિણયાણી

દર

દરડી

હાથી

હાથણી
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બાિલકા
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બાલક

યયો લગાડી નારી

િતના કરાય છે .

.m

(૩) એ જ રીતે ના યતર નામને

w
w

નથી.

w

આ બધાં િનયમમાં ઘણા અપવાદ છે અને અનેક વખતે આ િનયમો લાગુ કરી શકાતાં

સવનામમાં

િત બદલાતી નથી. છોકરો, છોકરી કે છોક ં દરેક પોતા માટે હુ ં અને અમે જ

કહે છે . મા િવશેષણ કારના સવનામ જે મકે બીજો, બી , બીજુ ં ના ક સામાં
બદલાય છે .
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િત

િવશેષણોના ક સામાં િવકારી િવશેષણની
િવશેષણો
ઉતાવળુંની

ણે

િત બદલી શકાય છે

યારે અિવકારી

િતમાં સમાન કહે છે . દા.ત. િવકારી િવશેષણ ઉતાવળો, ઉતાવળી,

િત બદલાય પણ અિવકારી િવશેષણ ‘ઝડપી’ ણે

િતમાં સમાન રહે . લાલ
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રંગ લાલ જ રહે પણ સાડલો રાતો થાય, ઓઢણી રાતી થાય અને પોલકું રાતું થાય.

વચનની િ એ િવચાર કરીએ તો સં કૃતમાં

ણ વચન છે . એકવચન, િ વવચન અને

બહુ વચન. સં કૃત ભાષામાં પહેલા તબ કે જ રામઃ રામૌ રામાઃ બોલતાં શીખવું પડે છે .
આપણે ગુજરાતીમાં િ વવચન અપના યું નથી. ગુજરાતીમાં આપણે મા એકવચન અને
બહુ વચનનો જ ઉપયોગ કરીએ છીએ.

એકવચનમાં શ દનું પ જે વું હોય તેવું જ રહે છે . શ દમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી.
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એકવચનને બહુ વચનમાં બદલવા માટે આ, ઓ, આં જે વા

.m

જે મકે–

વાંદરા

કાગડો

કાગડા

બકરી

બકરીઓ

w
w

w

વાંદરો

નદી

નદીઓ

શહેર

શહેરો

કૂત ં

કૂતરાં
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યય લગાવવામાં આવે છે .

ઘણાં શ દ એવા છે કે જે મા એકવચનમાં જ વપરાય છે . તેનું બહુ વચન થતું નથી.
જે મકે જમાવટ, ડહાપણ, વફાદારી, ખાંડ, દૂધ વગેર.ે ઘણાં શ દ એવા છે કે જે મા
બહુ વચનમાં જ વપરાય છે . તેમનું એકવચન થતું નથી. જે મકે મગ, અડદ, ઝવેરાત,
છાિજયાં, વેવલાવેડા, ધમપછાડા. તો અસં ય શ દ એવા છે કે જે એકવચન અને
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બહુ વચન બ નેમાં એક સરખા રહે છે . જે મ કે એક નદીનું પાણી કે અનેક નદીઓનાં
પાણી, એક કારનું ઘી કે અનેક કારનાં ઘી, એક ઝાડ કે ૨૫ ઝાડ, એક સ

કે ચાર

સ , એક મોરના પ છા કે બે મોરના પ છા વગેરે. પાણી, ઘી, ઝાડ, સ , મોર જે વા
અસં ય શ દ આપણી ભાષામાં છે જે એકવચન અને બહુ વચન બ નેમાં વપરાય છે .

િત અને વચન બાદ િવભિ તનું પા યાન જોઈએ.

અ રો વપરાય છે તેને
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િવભિ ત વા યમાં રહેલા િવિવધ શ દો વ ચેનો સંબંધ થાિપત કરે છે . િવભિ તમાં જે
યયને બદલે અનુગની સં ા અપાય છે . અનુગ એટલે એવો અ ર
ય

.m

અથવા અ રો કે જે શ દની પાછળ મૂકાય પણ તે શ દની સાથે અંતરંગપણે ભળી ન

w

અને શ દના પમાં કોઈ મૂળભૂત ફેરફાર ન કરે.

યાકરણના પુ તકોમાં આપણી સાત િવભિ ત અને તેના અનુગને સમ વવા માટે આ

w
w

કારનું િવવરણ અપાતું હોય છે .
િવભિ ત

અનુગ

પહેલી િવભિ ત (કતા)

કોઈ અનુગ નિહ અથવા એ, ને, થી, માં

બી

િવભિ ત (કમ)

કોઈ અનુગ નિહ અથવા ને

િવભિ ત (કરણ,કારણ, મૂ ય)

એ, થી ( વારા, વડે, મારફત)

ી
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ચોથી િવભિ ત (સં દાન અથવા તાદ ય)

ને, એ (માટે)

પાંચમી િવભિ ત (અપાદાન, યૂનાિધકતા) થી
નો, ની, નું, ના, નાં

સાતમી િવભિ ત (અિધકરણ)

જે , એ, થી, માં
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છ ઠી િવભિ ત ( વાિમ વ)

ચાલો, િવભિ તની આપણે વધુ છણાવટ કરી તેને બરાબર સમ એ.

ગુજરાતમાં

યારે અરાજકતા હતી અને ચોર, લૂંટારા, ધાડપાડુઓનો બહુ ભય હતો યારે

વેપારી વગમાં એક બી ને ‘ચખપલબમકલજ’ રીતે સંદેશ મોકલવામાં આવતા કે જે થી એ
સંદેશામાં શું ક ું છે તે અ ય કોઈને સમ ય નિહ. આવા કાનોમા ા િવનાની વાત મા

કોઈને નિહ. ‘ચખપલબમકલજ’નો અથ થતો ‘ચોખા પાલી બે
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ણકારને સમ તી, બી

મોકલજો’. પરંતુ ઘણી વખત એ અથ ઉકેલવામાં થાપ ખાઈ જવાય તો અથનો અનથ
અને વાતનું વતેસર થઈ જતું. એક વેપારીએ તેના ભાઈને સંદેશ મોક યો કે

.m

‘બપજઅજમરગયછ’ એટલે કે ‘બાપુ

અજમેર ગયા છે ’ તો ભાઈ સમ યો કે ‘બાપુ

w

આજે મરી ગયા છે ’ અને એ કાણ માંડીને બેઠો ! િવભિ ત િવનાના વા યો ‘ચખપલબ’

w
w

જે વા હોય એટલે તેમાંથી કંઈ ભળતો જ અથ નીકળી શકે. કહેવાય કંઈ અને સમ ય કંઈ.

વા યમાં નામ અને

યાપદ વ ચે તથા નામ અને બી

નામ સાથેનો સંબંધ િવભિ ત વડે

પ થાય છે . અને આ સંબંધ પ થાય તો જ એટલે કે િવભિ ત હોય તો જ એ

વા યનો અથ સમ ય. આ સંબંધ કતા, કમ, કરણ, સં દાન, અપાદાન, વાિમ વ અને
અિધકરણ કારના હોય છે .
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િવભિ ત િવનાના અને િવભિ તવાળા વા યનાં ઉદાહરણઃ

પહેલી અને બી

િવભિ ત
િવભિ ત િવના

રમેશ સોનલ લ આપે છે .

(ખ)

સોનલ લ પાળી મૂ યું

(ગ)

રમેશ સોનલ કાનમાં ક ું.

(ઘ)

રમેશ

(ચ)

રમેશ કંઈ બોલાયું નિહ.

(છ)

રમેશ િહ મત આવી.

રમેશ સોનલને લ આપે છે .

સોનલે લ પાળી ઉપર મૂ યું.

રમેશે સોનલને કાનમાં ક ું.

રમેશને

ણવા મ યુ.ં

રમેશથી કંઈ બોલાયું નિહ.

રમેશમાં િહ મત આવી.
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ણવા મ યું.
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(ક)

િવભિ ત સાથે

(ક)માં રમેશ કતા છે . તેને અનુગ નથી. સોનલ કમ છે . સોનલને ‘ને’ અનુગ લા યો છે .

.m

(ખ)માં સોનલ કતા છે . સોનલને ‘એ’ અનુગ લા યો છે . લ કમ છે . તેને અનુગ નથી.
(ગ)માં રમેશ કતા છે . રમેશને ‘એ’ અનુગ છે . સોનલ કમ છે . સોનલને ‘ને’ અનુગ છે .

w

(ઘ)માં રમેશ કતા છે . રમેશને ‘ને’ અનુગ છે .

w
w

(ચ) માં રમેશ કતા છે .રમેશને ‘થી’ અનુગ છે .
(છ)માં રમેશ કતા છે . રમેશને ‘માં’ અનુગ છે .

યાદ રાખશો. કોઈ પણ વા યમાં કતા અને

યાપદ હોવા અિનવાય છે . એ બ ને ન હોય

તો વા ય બને જ નિહ. કતા અગર વા યમાં શ દ પે હાજર ન હોય તો તે અ યાહાર છે
એવું માની લેવાય છે . કતાને અનુગ ન પણ હોય અને હોય પણ ખરો. કમ વા યમાં ‘શુ’ં
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અથવા ‘કોને’ પૂછવાથી મળે. કમ િવનાનું પણ વા ય હોઈ શકે. કમ જો હોય તો તેને
અનુગ ન હોય તેવું પણ બને અથવા તેને ‘ને’ અનુગ લાગે.

અને ચોથી િવભિ ત
િવભિ ત િવના

(ક)

િવભિ ત સાથે
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ી

બોલરને દરેક બોલે િવકેટ ન મળે.

બોલર દરેક બોલ િવકેટ ન મળે.
(કરણ)

(ખ)

ઘ એની આંખો ઘેરાણી.
(કારણ)

ઘથી એની આંખો ઘેરાણી.

ટમેટા ભાવ ૫૦ િપયા કલો થઈ ટમેટાનો ભાવ ૫૦ િપયે કલો થઈ ગયો.

(ગ)

(ઘ)
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ગયો. (મૂ ય)

અિનલે રમેશને બે પુ તક આ યાં

અિનલ રમેશ બે પુ તક આ યાં

.m

(સં દાન)
(ચ)

તારા કારણ મારે ખૂબ સહન કરવું તારા કારણે મારે ખૂબ સહન કરવું પ યુ.ં

w
w

w

પ યુ.ં (તાદ ય, હેતુ)

(ક)માં બોલ અને મળવાની
બોલને ી

(ખ)માં

યા વ ચે કરણ-ઓ ર-સાધનનો સંબંધ છે એટલે એટલે

િવભિ તનો ‘એ’ અનુગ લા યો છે .

ઘ અને ઘેરાવાની

યા વ ચે કારણનો સંબંધ છે એટલે

‘થી’ અનુગ લા યો છે .
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ઘને ી

િવભિ તનો

(ગ)માં િપયા શ દ મૂ ય દશાવે છે માટે તેને ી

(ઘ)માં રમેશને સં દાન એટલે કક મળવાની

િવભિ તનો ‘એ’ અનુગ લા યો છે .

યા થઈ છે એટલે રમેશને ચોથી િવભિ તનો
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‘ને’ અનુગ લા યો છે .

(ચ)માં કારણ શ દ તાદ ય એટલે કે હેતુ, ઉ ેશ કે ધારણા બતાવે માટે તેને ચોથી
િવભિ તનો ‘એ’ અનુગ લા યો છે .

ી

િવભિ તમાં અનુગના બદલે ‘વડે’, ‘ વારા’ ‘મારફત’ વગેરે નામયોગી અ યય પણ

વપરાતા હોય છે

યારે ચોથી િવભિ તમાં અનુગના થાને ‘માટે’ નામયોગી અ યય
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વાપરી શકાય છે .

પાંચમી, છ ઠી અને સાતમી િવભિ ત

(ક)

.m

િવભિ ત િવના

અિનલ મુંબઈ અમરેલી ગયો.

િવભિ ત સાથે

અિનલ મુંબઈથી અમરેલી ગયો.

સુરત અમદાવાદ મોટું શહેર છે .

સુરતથી અમદાવાદ મોટું શહેર છે .

w
w

(ખ)

w

(અપાદાન)

( યૂનાિધકતા)

(ગ)

રમેશ અવાજ સારો છે .

રમેશનો અવાજ સારો છે .

મહેશ ન તા વધુ પડતી હતી.

મહેશની ન તા વધુ પડતી હતી.

સુરેશ ભાષણ સરસ હતુ.ં

સુરેશનું ભાષણ સરસ હતું.

હસવા કાર અનેક છે .

હસવાના કાર અનેક છે .
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બાળક રમકડાં ખોવાઈ ગયાં.

બાળકનાં રમકડાં ખોવાઈ ગયાં.

( વાિમ વ અથવા સંબંધ)
હુ ં કાને બહેરો છુ ં .

મને કાન સંભળાતું નથી.

મને કાનમાં સંભળાતું નથી.
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હુ ં કાન બહેરો છુ ં .

અિનલ ઘર આવી ગાડી બેસી અિનલ ઘરે આવી ગાડીમાં બેસી
અમદાવાદ ગયો.

અમદાવાદ ગયો.

w

.m
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(અિધકરણ-ઠેકા ં)

w
w

(ઘ)

પ સાથે રમો-૧ કરણ સમા ત
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કરણ - ૪
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પ સાથે રમો-૨
આપણે નામ, સવનામ અને િવશેષણના પનો પ રચય મેળ યો. હવે
એક ઉડતી નજર નાખીએ.

યાપદ એટલે

યા બતાવતું પદ એવું આપણે માનીએ છીએ. પરંતુ

વધુ છે . હરગો વદદાસ કાંટાવાળાએ
માણે

યાપદ એટલે કાળસિહત

યાપદના પ પર

યાપદ તેનાથી કક

યાપદની સારી યા યા આપી છે . તેમના કહેવા

યા અથવા િ થિત બતાવનાર પદ.

યાપદમાં

યા

હુ ં ચાલું છુ ં .

(૨)

હુ ં માણસ છુ ં .

.m

(૧)
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અથવા િ થિત બતાવાયેલી હોય છે અને કાળ પણ હોય છે . જે મકે–

w

પહેલા વા યમાં ચાલવાની

યા અને કાળ છે તો બી

વા યમાં કોઈ

યા નથી પણ

w
w

માણસ હોવાની િ થિત અને કાળ દશાવાયા છે . કાળનું િવભાજન ણ વગમાં થાય છે .
(૧) ભૂતકાળ (૨) વતમાનકાળ અને (૩) ભિવ યકાળ. જે મકે-

(૧) હુ ં ચા યો. (૨) હુ ં ચાલું છુ ં . (૩) હુ ં ચાલીશ.
(૧) આ દુિનયા હતી. (૨) આ દુિનયા છે . (૩) આ દુિનયા રહેશે.
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ઉપરના વા યોમાં વપરાયેલા

યાપદ અનુ મે ચાલવાની

યા અને હોવાની િ થિતના

ભૂતકાળ, વતમાનકાળ અને ભિવ યકાળના પના દાખલા છે .

કાળના ભૂત, વતમાન અને ભિવ યના મુ ય

માણે વધુ પેટા કારમાં
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વહચવામાં આવે છે ઃ

કારને નીચે

(૧)

ભૂતકાળના બે પેટા કાર છે - (ક) ચાલુ ભૂતકાળ અને (ખ) સંકેત ભૂતકાળ.

(૨)

વતમાનકાળનો એક પેટા કાર છે - અિનયિમત વતમાનકાળ.

(૩)

ભિવ યકાળનો એક પેટા કાર છે - આ ાથ ભિવ યકાળ.

આમ ગુજરાતી ભાષામાં

યાપદ કાળની િ એ કુલ સાત પ ધારણ કરી શકે છે .

અિનલે લ યુ.ં

.m

સાદો ભૂતકાળ

યાપદના ઉદાહરણ જોઈએઃ
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ગુજરાતી ભાષાના સાત કારના કાળ દશાવતા

અિનલ લખી ર ો હતો.

સંકેત ભૂતકાળ

અિનલે જો લખત તો પાસ થાત.

સાદો વતમાનકાળ

અિનલ લખે છે .

અિનયિમત વતમાનકાળ

અિનલ લખું લખું કરે છે .

સાદો ભિવ યકાળ

અિનલ લખશે.

આ ાથ ભિવ યકાળ

અિનલ, તું યારે લખીશ ?

w
w

w

ચાલુ ભૂતકાળ
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આ સામે અં ે

ભાષામાં કાળને Past, Present અને Futureમાં વહચી દઈ દરેકના

Simple, Continuous, Perfect અને Perfect Continuous એવા ચાર
પેટા કાર પાડી એકંદરે ૧૨ કારે કાળ દશાવી શકાય છે .

બદલાય છે . જે મકે–

વતમાનકાળ

ભિવ યકાળ

એકવચન

હુ ં ચા યો.

હુ ં ચાલું છુ ં .

હુ ં ચાલીશ.

બહુ વચન

અમે ચા યાં.

અમે ચાલીએ છીએ. અમે ચાલીશુ.ં
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ભૂતકાળ

.m

સવનામમાં પુ ષ હોય છે . આ પુ ષના કારણે પણ

એકવચન

યાપદનું પ
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યાપદને કાળ ઉપરાંત વચનની પણ અસર થાય છે . વચનના કારણે

યાપદના પ બદલાય છે . જે મકે–

વતમાનકાળ

ભિવ યકાળ

પહેલો પુ ષ

મ કયુ

હુ ં ક ં

હુ ં કરીશ

બીજો પુ ષ

ત કયુ

તું કરે

તું કરીશ

તેણે કયુ

તે કરે

તે કરશે

w
w

w

ભૂતકાળ

ીજો પુ ષ
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બહુ વચન

વતમાનકાળ

ભિવ યકાળ

પહેલો પુ ષ

અમે કયુ

અમે કરીએ

અમે કરીશું

બીજો પુ ષ

તમે કયુ

ીજો પુ ષ

તેઓએ કયુ

યાપદ પર
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ભૂતકાળ

તમે કરો

તમે કરશો

તેઓ કરે

તેઓ કરશે

િતની અસર પણ થાય છે . કતા કે કમ નર, નારી, ના યતર હોય તે માણે

યાપદનું પ બદલાય છે . જે મકે–
કતા

કમ

પુ ષ પડી ગયો.

નારી

ી પડી ગઈ.

મ ચોપડી વાંચી.

બાળક પડી ગયું.

મ પુ તક વાં યું.

.m

યારે

યાપદ ભૂતકાળમાં અને એકવચનમાં હોય યારે જ તેના પર

w

ના યતર

મ ંથ વાં યો.
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નર

w
w

જોવા મળે છે .

િતની અસર

યાપદ બહુ વચનમાં અથવા વતમાનકાળ કે ભિવ યકાળમાં હોય યારે તેનું

પ યથાવત રહેતું હોય છે .

યારે કતાની અસરથી
કમના ભાવ હેઠળ

યાપદનું પ બદલાય યારે કત ર યોગ થયેલો લેખાય.

યારે

યાપદનું પ બદલાય તે વખતે કમિણ યોગ થયેલો લેખાય. જે મકે–

મ ચોપડી વાંચી (કત ર) અને મારાથી ચોપડી વંચાઈ (કમિણ).
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સં કૃત ભાષાની એક લા િણકતા ગુજરાતી, િહ દી, મરાઠી વગેરે ભાષાઓમાં ઉતરી
આવી છે . તે છે ‘ભાવે યોગ’ની. કતા અનુસાર
થયો ગણાય અને કમ માણે
જોયું પણ

યાપદનું પ બદલાય યારે કત ર યોગ

યાપદ બદલાય યારે કમિણ યોગ થયો લેખાય તે આપણે

યારે કમની ગેરહાજરીમાં કમિણ

યોગ થાય યારે ‘ભાવે

યોગ’ થયેલો
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લેખાય. દાખલા તરીકે ‘તે બો યો’ કત ર યોગ છે અને ‘તેનાથી બોલી દેવાયું’ આમ તો
કમિણ કારનો યોગ છે પણ વા યમાં કોઈ કમ નથી તેથી અ ે ‘ભાવે યોગ’ થયેલો
લેખાય. આવા અ ય ઘણા દાખલા આપી શકાય. ‘તમારાથી કેમ અવાયું નિહ? મારાથી
આજે કંઈ પણ ખવાયું નિહ, અિનલને અમરેલીમાં ગ યું નિહ’ વગેરે. સં કૃતમાં ‘ભાવ’
શ દ abstract ના અથમાં વપરાય છે . એટલે આવા શ દ યોગ સં કૃતમાં ‘ભાવે યોગ’
તરીકે ઓળખાય છે .

યાપદ સકમક પણ હોઈ શકે અને અકમક પણ હોઈ શકે. જો
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ભાવે યોગમાં

સકમક હોય તો કતાને ી , ચોથી કે પાંચમી િવભિ ત લાગે છે અને

.m

હોય તો કતાને ચોથી કે પાંચમી િવભિ ત લાગે છે . ભાવે યોગમાં
ના યતર િતના એકવચનનું હોય છે . અં ે

યાપદ અકમક

યાપદનું પ હંમેશા

ભાષામાં ભાવે યોગ કારના શ દ યોગ

યાપદના પ પર કતા અને કમ બ નેની અસર પડતી હોવાથી ૧૯મી સદીમાં

w

થતા નથી.

યાપદ

એ બ નેને સંયુ તપણે ‘ યાનાથ’ તરીકે ઓળખાવાતા હતા. ૨૦મી સદીથી આપણા

w
w

યાકરણમાં ‘ યાનાથ’ શ દનો ઉપયોગ બંધ કરાયો છે .

સંિધ-િવ હ

સંિધ-િવ હની િવભાવના િવશે સૌથી મહ વની અને ખાસ યાદ રાખવા જે વી વાત છે કે
ગુજરાતી શ દોની સંિધ થતી નથી અને ગુજરાતી ભાષામાં સંિધ-િવ હના કોઈ િનયમ
63

નથી. ગુજરાતી ભાષાનું શ દભંડોળ િવશાળ છે અને આ િવશાળ શ દભંડોળમાંથી મા
એક જ વગના શ દો - સં કૃત ભાષામાંથી ગુજરાતી ભાષામાં અપનાવાયેલા ત સમ

શ દો - માટે શ દોની સંિધ થવાની રસમ

ઢગત રીતે ચાલી આવે છે . આ ત સમ

શ દોના સંિધ-િવ હ માટે સં કૃત ભાષામાં જે િનયમો છે તે જ િનયમો ગુજરાતી
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ભાષામાં લાગુ પડે છે . સં કૃત િસવાયની ભાષામાંથી આવેલા ત સમ શ દો કે સં કૃત
સિહતની અ ય ભાષામાંથી આવેલા ત ભવ શ દો કે થાિનક દે ય- ઢ શ દોમાં યારે
સંિધ-િવ હ થતાં નથી. આથી આપણા યાકરણની ચચામાં સંિધ-િવ હને અિનવાય હોય
તેટલું જ મહ વ આપવું ઘટે છે - તેને જ ર કરતાં વધુ મહ વ આપવાની જ ર નથી.

સંિધના મુ ય કાર ચાર છે - (૧) વર સંિધ (૨) યંજન સંિધ (૩) અનુ વાર સંિધ અને
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(૪) િવસગ સંિધ.

.m

વર સંિધનું આખું કો ક આ માણે છે ઃ

ભાવ + અથ = ભાવાથ

અ+આ=આ

ધમ + આ મા = ધમા મા

w

અ+અ=આ

િવ ા + અથ = િવ ાથ

આ+આ=આ

મહા + આ મા = મહા મા

ઇ+ઇ=ઈ

હર+ઇ

ઇ+ઈ=ઈ

કિવ + ઈ વર = કવી વર

ઈ+ઇ=ઈ

દેવી + ઇ છા = દેવી છા

ઈ+ઈ=ઈ

રજની + ઈશ = રજનીશ

w
w

આ+અ=આ

= હરી
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સુ + ઉ ત = સૂ ત

ઉ+ઊ=ઊ

સધુ + ઊ મ = સધૂ મ

ઊ+ઉ=ઊ

ઉદાહરણ નથી

ઊ+ઊ=ઊ

ઉદાહરણ નથી
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ઉ+ઉ=ઊ

વ + ઇ છા = વે છા

અ+ઈ=એ

પરમ + ઈ વર = પરમે વર

આ+ઇ=એ

મહા + ઇ છા = મહે છા

આ+ઈ=એ

મહા + ઈ વર = મહે વર

અ+એ=ઐ

િહત + એષણા = િહતૈષણા

અ+ઐ=ઐ

પરમ + ઐ વય = પરમૈ વય

આ+એ=ઐ

સદા + એવ = સદૈવ

આ+ઐ=ઐ
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અ+ઇ=એ

અ+ઉ=ઓ

પર + ઉપકાર = પરોપકાર
નવ + ઊઢા = નવોઢા

.m

અ+ઊ=ઓ

આ મા + ઐ ય = આ મૈ ય

મહા + ઉ સવ = મહો સવ

આ+ઊ=ઓ

િવ ા + ઊ ેજક = િવ ો ેજક

અ+ઓ=ઔ

કંઠ + ઓ = કંઠૌ

અ+ઔ=ઔ

વન + ઔષિધ = વનૌષિધ

આ+ઓ=ઔ

મહા + ઓજસ = મહૌજસ

આ+ઔ=ઔ

મહા + ઔદાય = મહૌદાય

અ + ઋ = અર્

દેવ + ઋિષ = દેવ ષ

w
w

w

આ+ઉ=ઓ
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મહા + ઋિષ = મહ ષ

આ + ઋ = અર્

ઇ કે ઈ પછી અ, આ, ઉ કે જે મકે
એ આવે તો ઇ કે ઈનું પ

યુ ર,

યેક,

ી યથ,

ઇ યા દ,

ય , અ યા મ,

અ યથના, અ યુદય વગેરે વગેરે.

ઉ કે ઊ પછી અ, આ, ઉ કે જે મકે

gu
ja
ra
t.i
n

‘ય્’ થાય

ઇ યથ,

વ છ,

વ પ,

વાગત,

એ આવે તો ઉ કે ઊનું પ વ્ અ વેષણ વગેર.ે
થાય.

યંજન સંિધ

(ક)
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યંજન સંિધના િનયમો સહેજ અલગ છે .

ક, ચ, ટ, ત, પ, ખ, છ, ઠ, થ, ફ અને શ, ષ, સ એ ૧૩ અ ર અઘોષ અ ર
યારે બે અઘોષ અ ર એકબી ની પાસે આવે યારે તે બે અ રો કોઈ

.m

ગણાય છે .

ગ, જ, ડ, દ, બ, ઘ, ઝ, ઢ, ધ, ભ, ઙ, ઞ, ણ, ન, મ, ય, ર, લ, વ, હ અને ળ એ

w
w

(ખ)

w

ફેરફાર િવના જોડાય છે . જે મકે સત્ + કમ = સ કમ.

૨૧ અ રો ઘોષ ગણાય છે .

યારે બે ઘોષ અ ર એકબી ની પાસે આવે યારે તે

બે અ રો કોઈ ફેરફાર િવના જોડાય છે . જે મકે િનર્ + ભય = િનભય.

(ગ)

‘ક’ વગ, ‘ચ’ વગ, ‘ટ’ વગ, ‘ત’ વગ અને ‘પ’ વગના યંજનમાં અનુનાિસક
િસવાયના ચાર યંજનના ક સામાં તેના પછી જો કોઈ વર અથવા ઘોષ
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યંજન આવે તો જોડાનારા યંજનને થાને તેના વગનો ીજો યંજન આવે.
અથાત્ ‘ક’ વગના ક સામાં ‘ગ’, ‘ચ’ વગના ક સામાં ’જ’, ‘ટ’ વગના ક સામાં
‘ડ’, ‘ત’ વગના ક સામાં ‘દ’ અને ‘પ’ વગના ક સામાં ‘બ’ આવે. જે મકે િચત્ +

બુિ ધ = સદબુિ ધ વગેરે.

(ઘ)
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આનંદ = િચદાનંદ, જગત્ + ઈશ = જગદીશ, ષટ્ + ગુણ = ષડગુણ, સદ્ +

મા ‘ત્’ ના ક સામાં ‘ત્’ પછી ‘ચ’, ‘જ’, ‘ટ’ કે ‘લ’ આવે તો ‘ત્’ બદલાઈને
અનુ મે ‘ચ્’,‘જ્ ’,‘ટ્’ કે ‘લ્’ બની

ય છે . જે મકે સત્ + િચદાનંદ = સિ ચદાનંદ,

સત્ + જન = સ જન, તત્ + લીન = ત લીન.

(ચ)

કોઈ યંજન પછી જો અનુનાિસક યંજન આવે તો જોડાનારા યંજનના થાને
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તેના જ વગનો અનુનાિસક યંજન આવે. જે મકે ઉત્ + મ = ઉ મત, િચત્ +

(છ)

.m

મય = િચ મય વગેરે.

‘હ’ની પહેલાં અનુનાિસક િસવાયનો યંજન આવે યારે આગલો યંજન પોતાના

w

વગનો ીજો યંજન બને અને ‘હ’ તે જ વગનો ચોથો યંજન બને . જે મકે ઉદ્ +

w
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હત = ઉ ધત, ઉત્ + હાર = ઉ ધાર વગેરે.

(જ)

‘સ’ની પહેલાં જો ‘અ’ કે ‘આ’ િસવાયનો કોઈ વર હોય તો ‘સ’નો ‘ષ’ થાય.

જે મકે સુ + સુ ત = સુષુ ત.

(ઝ)

‘ઋ’, ‘ર્’ કે ‘ષ્’ પછી જો ‘ન’ આવે તો ‘ન’નો ‘ણ’ થાય. જે મકે ઋ + ન = ઋણ,
િનર્ + નય = િનણય વગેર.ે
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(ટ)

‘મ્’ પછી યંજન આવે તો ‘મ્’નો અનુ વાર થઈ

ય. જે મકે સમ્ + વેદન =

સંવેદન, સત્ + ક પ = સંક પ વગેર.ે ‘મ્’ પછી વર આવે તો વર ‘મ્’માં ભળી
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ય છે . જે મકે સમ્ + અ વય = સમ વય, સમ્ + ઈ ા = સમી ા વગેર.ે

િવસગ સંિધ

િવસગ સંિધના િનયમો ટૂંકમાં આ માણે છે ઃ

(૧)

અકારા ત શ દ પછી િવસગ હોય અને પછી ગ, જ, ડ, દ, બ, ઘ, ઝ, ઢ, ધ, ભ,
ઙ, ઞ, ણ, ન, મ, ય, ર, લ, વ, હ અને ળ યંજન આવે તો િવસગનો લોપ થાય

ય છે . જે મકે મનઃ + ભાવ = મનોભાવ,
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છે અને અકારા તનો અ વર ઓ થઈ

મનઃ + િવકાર = મનોિવકાર વગેર.ે પરંતુ જો મૂળ ‘ર્’ યંજનનો િવસગ થયો હોય

.m

તો એવો િવસગ સંિધ વખતે ફરી ‘ર્’માં ફેરવાય
પુનલ ન, અંતઃ + યાન = અંત યાન વગેર.ે

ય. જે મકે પુનઃ + લ ન =

ચારે િવસગનો ફરી ‘ર્’ થતો હોય

w

યારે જો યંજન ‘ર’ સાથે જોડાણ થવાનું હોય તો ’ર્’નો લોપ થઈ
િવસગ પહેલાનો વર જો

વ હોય તો દીઘ થઈ

ય છે અને

ય છે . જે મકે િનઃ + રવ =

w
w

નીરવ, િનઃ + રસ = નીરસ વગેર.ે

(૨)

િવસગ પછી શ, સ, સ્ કે ષ્ આવે તો િવસગ એમને એમ રહે છે . જે મકે િનઃશંક,

િનઃસંશય, િનઃ વાથ, િનઃ વાસ વગેર.ે

(૩)

િવસગ પછી ચ,છ.જ,ઝ,ઞ આવે તો િવસગનો શ્ થાય. જે મકે િનઃ + ચેતન =
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િન ચેતન, િનઃ + ચય = િન ચય વગેરે.

(૪)

િવસગ પછી ક, ખ, પ કે ફ આવે તો િવસગ એમને એમ રહે જે મકે ાતઃ કાળ,
દુઃખ, અંતઃપુર વગેર.ે પણ જો મૂળ ‘ર્’ યંજનનો િવસગ થયો હોય તો િવસગનો
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‘ષ્’ થાય. જે મકે િનઃ + કલંક = િન કલંક, િનઃ + પાપ = િન પાપ, િનઃ + ફળ =
િન ફળ વગેરે.

(૫)

િવસગ પછી ‘ત’ યંજન આવે તો િવસગનો સ્ થાય છે જે મકે િનઃ + તેજ =
િન તેજ.
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સમાસ-િવ હ

સંિધ અને સમાસ આમ તો સરખા જ છે પણ સંિધમાં અ રોનો િવચાર થાય છે

યારે

.m

સમાસમાં શ દોનો િવચાર થાય છે . સમાસ એટલે બે અથવા બેથી વધુ શ દનો એક જ
શ દમાં સમાવેશ. જે મકે ‘રા નો’ અને ‘મહેલ’ એ બ ને શ દો જોડીને આપણે એક જ
યારે બનાવીએ છીએ યારે સમાસ થાય છે . ‘રાજમહેલ’ શ દનું

w

શ દ ‘રાજમહેલ’

w
w

‘રા નો’ અને ‘મહેલ’ એમ બે શ દમાં િવભાજન કરીએ તો તેને િવ હ કહેવાય.

સમાસનું વગ કરણ તેના ઘટક શ દોના મહ વના આધારે કરવામાં આવે છે .

(૧)

સમાસમાં જો એક જ શ દ મહ વનો હોય અને તેની સરખામણીમાં બી

શ દ

કે શ દોનું ઓછુ ં મહ વ હોય તો તે એકપદ ધાન સમાસ કહેવાય.
(૨)

સમાસમાં બધાં ઘટક શ દ મહ વના હોય તો તે સવપદ ધાન સમાસ કહેવાય.
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(૩)

સમાસના બધાં ઘટક શ દ ગૌણ હોય અને વા યમાં અ ય પદ પર આધાર રાખતા
હોય તો તે અ યપદ ધાન સમાસ કહેવાય.

એકપદ ધાન સમાસ પાંચ કારના છે . (ક) ત પુ ષ, (ખ) કમધારય, (ગ) િ વગુ (ઘ)

યારે બે શ દ િવભિ તથી એક બી
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મ યમપદલોપી અને (૫) અ યયીભાવ

સાથે જોડાયેલા હોય અને તેનાં ઘટકને છૂ ટાં પાડતી

વખતે અિનવાયપણે િવભિ ત વાપરવી પડતી હોય તેવા સમાસ ત પુ ષ સમાસ કહેવાય.
િવભિ ત સાત છે એટલે ત પુ ષ સમાસ થમા ત પુ ષ, િ વિતયા ત પુ ષ એમ સાત
પેટા કારમાં વહચવામાં આવે છે . આ સાતેયના ઉદાહરણ આ માણે છે :

ઈ વરિન મત

ઈ વરે િન મત (કરેલ)ું

ar
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થમા ત પુ ષ

લોકને અપણ

તૃિતયા ત પુ ષ

હ તકલા

હ તથી થતી કલા

ચતુથ ત પુ ષ

ક યાશાળા

ક યા માટેની શાળા

w

.m

િ વિતયા ત પુ ષ લોકાપણ

પદ

પદ ઉપરથી

ષિ ત પુ ષ

સૂય દય

સૂયનો ઉદય

સ તમી ત પુ ષ

પાકશા

w
w

પંચમી ત પુ ષ

ી

પાકમાં શા

ી

કમધારય સમાસમાં પહેલું પદ િવશેષણ અને બીજુ ં પદ િવશે ય જે વું હોય છે . િવશે ય
એટલે કે એવું પદ જે ને િવશેષણ લાગે છે . અથવા તો તે સમાસમાં ઉપમા
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કારની

સરખામણી કે વણન હોય છે . જે મકે કૃ ણપ , સદભાવના, કીડીવેગ, અમૃતપાક,
શીતાગાર વગેરે.

િ વગુ સમાસ િબલકુલ કમધારય કારના હોય છે . ફરક ફ ત એટલો હોય છે કે સમાસના
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ઘટકમાં પહેલું પદ જો સં યાવાચક િવશેષણ હોય તો તે ક સામાં કમધારય સમાસ નિહ
પણ િ વગુ સમાસ થયેલો લેખાય. જે મકે દુપ ટો, ચોમાસું, નવરાિ , સ તપદી વગેર.ે

મ યમપદલોપી સમાસ એ લાંબી વાતને ટૂંકી કરતો અને ઘટકના પહેલા અને છે લા શ દ
વ ચે આવતાં બધાં પદને કાઢી નાખતો સમાસ છે . જે મકે દહ વડા (દહ માં નાખવામાં
આવેલા વડાં), ઘરજમાઈ (ઘરમાં કાયમ રહેતો જમાઈ), લોકગીત (લોકોએ
ગીત) વગેરે વગેર.ે મ યમપદલોપી સમાસનો

તે રચેલાં

યારે િવ હ કરીએ યારે તેમાં અ યાહાર
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થઈ ગયેલાં પદ ઉમેરીએ તો જ તેનો અથ પ થાય.

કમધારય સમાસમાં જો પહેલું પદ અ યય હોય તો અ યયીભાવ સમાસ થયેલો લેખાય.

.m

જે મકે દરમાસે, હરઘડીએ, િતવષ વગેર.ે

w

સવપદસમાન સમાસના વગમાં વં વ સમાસ આવે છે . વં વ સમાસ જોડકાં શ દોનો
બનેલો હોય છે . સાથે આવતાં આ બે શ દો મુ ય વે સમાનાથ , િવ

w
w

િવક પદશક હોય છે . તેમાંનો એક શ દ અથહીન પણ હોઈ શકે છે .

સમાનાથ :

ઠામઠેકા ં, શેઠશાહુ કાર, નોકરચાકર, ભા પાલો વગેર.ે

િવ

રાત દવસ, લેવડદેવડ, વહેલોમોડો, સુખદુઃખ વગેરે.

ધાથ :

િવક પાથ : હાથપગ, ખાધેપીધે, હાલતાંચાલતાં, નરમગરમ વગેર.ે
અથહીન

: ડબલાંડુબલી, શાકબાક, ઊથલપાથલ વગેર.ે
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ધાથ કે

અ યપદ ધાન વગનો સમાસ છે બહુ ીિહ. આ સમાસમાં બ ને પદ અન મે િવશેષણિવશે ય
વતં

કારના હોય છે પરંતુ તેમાંથી બનતો આખો શ દ વા યમાં કોઈ

ી

પદનું

િવશેષણ બને છે . જે મકે સુશોિભત, એકલપેટો, સમકાલીન, મૃગલોચની,
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સવગુણસંપ ન વગેરે વગેર.ે

યુ પિતશા

યુ પિતશા

એટલે કોઈ પણ શ દના મૂળ સુધી પહ ચવાનો ય ન. મૂળ ધાતુમાંથી કેવી

રીતે શ દ બ યા હશે તેનો તેમાં િવચાર કરવામાં આવે છે . ગુજરાતી શ દોની યુ પિત
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શોધવાની પહેલ નમદ, નવલરામ, છોટાલાલ અને મિહપતરામ પરામે કરી હતી.

કોઈ પણ ભાષામાં અ ય ભાષામાંથી આવેલા અને એના એ જ પમાં અને એના એ
માં તે શ દ કઈ ભાષામાંથી

.m

અથમાં વપરાતા શ દો ત સમ શ દ કહેવાય છે . યુ પિતશા

w

યા સંયોગો અને યા સંદભમાં અપનાવાયો હશે તેની િવચારણા કરવામાં આવે છે .

w
w

ઉદાહરણઃ સૂય, પરા મ, કાયમ, તાલીમ, બેવકુફ, બદનામ, ેન-બસ-ટીકીટ વગેર.ે

યારે કોઈ પણ શ દમાં સમય જતાં ફેરફાર થાય, એનું પ ફરે, એનો અથ ફરે, એ અલગ

સંદભમાં વપરાતો થાય, કે તેનું ઘાટઘડતર થાય તો ચલણમાં આવતો નવો શ દ ત ભવ
શ દ કહેવાય. આ આખી

યાના દરેક તબ કાનો અ યાસ યુ પિતશા

આવે છે .
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માં કરવામાં

ઉદાહરણઃ હાથ, ધરમ, નરમ, તીખું, ચાંદી, દા તર, પલટણ, બોજો વગેર.ે

આપણી ભાષામાં અસં ય શ દો એવા છે કે જે નું મૂળ શોધી ન શકાય અને તે યારે, કેવી
રીતે ચલણમાં આ યો હશે તે સમ ય નિહ. આવા શ દ ઢ કે દે ય લેખાય છે .

પ સાથે રમો-૨ કરણ સમા ત

w
w

w

.m
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ઉદારહણઃ ડાબું, હાંફ, ઢ ચણ, ઠીક ં, ઠ સો , રેઢું વગેર.ે
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કરણ - ૫
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વા યનો કરો િવચાર
વા ય કોને કહેવાય ?

વા ય એક શ દનું બનેલું હોઈ શકે. જે મકે ‘ ’, ‘લે’, ‘હા’ વગેર.ે અથવા એકથી વધારે
શ દનું બનેલું હોઈ શકે. વા ય

યારે એકથી વધુ શ દનું બનેલું હોય યારે તેમાં

લા િણકતા હોવી જ રી છે ઃ

ણ

વા યમાં વા યઘડતર માટેના બધાં જ રી શ દ હોવા જોઈએ.

(૨)

વા યમાંના શ દોનો એકબી

(૩)

આ જ રી શ દો યો ય મમાં ગોઠવાયેલા હોવા જોઈએ જે થી એ સંબંધ
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(૧)

સાથે સંબંધ હોવો જોઈએ.

.m

પ પણે સમ ય અને આખા વા યમાંથી કોઈ અથ નીકળે.

w

કોઈ પણ વા ય માટે કતા અને

યાપદની યા યામાં

w
w

બતાવે છે .

યાપદ જ રી શ દ છે કેમકે વા ય હંમેશા

વા યમાં કતા કે

યા કે િ થિત

યા અને િ થિત બ નેનો સમાવેશ થાય છે . જે

યાપદ ન હોય યાં તે અ યાહાર છે કે અિભ ેત છે તેવું બોલનાર-

સાંભળનારને કે લખનાર-વાંચનારને સંદભ ઉપરથી સમ વું જોઈએ. જે મકે ‘ ’, ‘લે’,
’હા’ વગેરે એક શ દના વા ય છે . ‘ ’ કે ‘લે’માં

યાપદ છે અને કતા નથી પણ તેમાં ‘તુ’ં

એટલે કે કતા અ યાહાર છે . ‘હા’ વા યમાં ભલે કતા કે

યાપદ નથી પણ તે બ ને

અિભ ેત છે અને લખનાર-વાંચનાર કે બોલનાર-સાંભળનારને સંદભ પરથી એવું પ
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સમ ય છે કે ‘હા, હુ ં આવીશ.’ આથી આવા એક શ દના વા ય પણ પૂણ વા ય ગણાય
છે . આપણી રો જદી વાતિચતમાં ‘કોણ ?’ ‘રમેશ ?’ ‘કિવ ?’ એવા એક શ દના વા ય
પુ કળ વપરાય છે અને બોલનાર-સાંભળનારને તે બરાબર સમ ય છે .

કોઈ
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‘સંપ યાં જં પ’ એકથી વધુ શ દનું વા ય છે . આ વા યમાં ન તો કતા દેખાય છે કે ન તો
યાપદ. પણ આ વા યમાં ‘ યાં સંપ હોય છે યાં જં પ હોય છે .’ એવા એક િ થિત

દશાવતા આખા વા યનું મા સંિ

તીકરણ કરવામાં આ યું છે અને લખનાર-વાંચનાર કે

બોલનાર-સાંભળનારને આ બૃહદ વા ય અિભ ેત હોય છે , તેથી તે પૂણ વા ય ગણાય છે .

આથી ઉલટું

યાં કતા અને

યાપદ ન હોય અને તે અ યાહાર કે અિભ ેત પણ ન હોય

યાં વા ય ન બને. જે મકે ‘રમેશ અને અિનલ’ એ વા ય નથી પણ ‘રમેશ અને અિનલ
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િમ છે ’ એ વા ય છે . ‘રોજ ઊગે છે અને આથમે છે ’ એ વા ય નથી પણ ‘સૂરજ રોજ

.m

ઊગે છે અને આથમે છે .’ એ વા ય છે .

વા યમાં શ દો વ ચે સંબંધ હોવો પણ જ રી છે . એક બી

સાથે સંબંધ ન ધરાવતા ગમે

w

તેટલાં શ દ ભેગા કરવામાં આવે તો પણ વા ય ન બને. જે મકે ‘ માલનું િપ ળ અને
પાણી પીળું ઢગલા રમે છે .’ આ વા યમાં શ દો સાચા છે પણ તેમની વ ચે પર પર કોઈ

w
w

સંબંધ જ નથી. પર પરના સંબંધ િવના શ દો મા શ દ રહે, તેનાથી કોઈ વા ય ન બને.

ભલે આપણે કતા અને

યાપદને સમાવી લઈને પર પર સંબંધ ધરાવતા સાચા શ દ

એકઠાં કરીએ વા ય બનાવવા ય ન કરીએ પણ જો આપણે તે શ દોને યો ય મમાં ન
ગોઠવીએ તો તેમાંથી વા ય ન બને.
75

કલાપીએ તેની ‘ ા યમાતા’ કિવતાની થમ પંિ ત આ માણે લખી છે ઃ
ઊગે છે સુરખી ભરી રિવ મૃદુ હેમ તનો પૂવમાં.

પ ના આ જ આઠ શ દને યો ય અનુ મમાં મૂકીએ તો તે ગ નું વા ય બની

ય–
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હેમ તનો મૃદુ રિવ પૂવમાં સુરખી ભરી ઊગે છે .

પરંતુ જો આ જ આઠ શ દ યો ય અનુ મમાં ન આવે તો શું થાય–
મૃદુ પૂવમાં છે રિવ સુરખી ભરી હેમ તનો ઊગે.

આ ન તો કિવતાની પંિ ત છે કે ન તો ગ નું વા ય. ગમે તેમ આડાઅવળા શ દ મૂકી

.m

વા યના િવભાગ
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દેવાથી વા ય ન બની શકે.

કોના િવષે કહેવાયું છે તે બાબત સૂચવતો િવભાગ. આ િવભાગ ઉ ે ય કહેવાય.

w
w

(૧)

w

કોઈ પણ વા યમાં બે િવભાગ હોય છે .

(૨)

શું કહેવાયું છે તે જણાવતો િવભાગ. આ િવભાગ િવધેય કહેવાય.

ઉ ે ય તરીકે નામ અને સવનામ આવે.

યારે િવશેષણ અને કૃદંત નામની ભૂિમકા

ભજવતા હોય યારે તે પણ ઉ ે ય તરીકે આવી શકે. જે મકે–
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ઉ ેય

િવધેય
વાંચે છે .

મ (સવનામ)

વાં યું

ખોટું (િવશેષણ)

ન બોલાય

દોડતાં દોડતાં (કૃદંત)

પાણી ન પીવાય

િવધેય

યાપદ અને

યાપૂરક શ દોનું બનેલું હોય છે .

અ યય હોઈ શકે. જે મકે–

િવધેય-

િવધેય-

યાપૂરક શ દ

છે .

.m

પવત (નામ)

યાપદ

તાજમહાલ ભ ય (િવશેષણ)

દેખાય છે .

w

આબુ

જલદી (અ યય)

ચાલે છે .

w
w

તે

યાપૂરક શ દો નામ, િવશેષણ કે
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ઉ ેય
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અિનલ (નામ)

વા યમાં ઉ ે ય અને િવધેય ઉપરાંત જે વધારાના શ દ હોય તે કાં તો ઉ ે ય સાથે સંબંધ
ધરાવતા હોય છે અથવા તો િવધેય સાથે સંબંધ ધરાવતા હોય છે . જે વધારાના શ દ ઉ ે ય
જોડે સંબંધ ધરાવતા હોય તેમને ઉ ે યવધક શ દોની અને જે શ દો િવધેય જોડે સંબંધ
ધરાવતા હોય તેમને િવધેયવધક શ દોની સં ા આપવામાં આવે છે . જે મકે–
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ઉ ે યવધક

ઉ ેય

િવધેયવધક

લેગમાંથી પાઠ

િવધેય

તુરંત પગલાં લઈ પોતાના ગંદકી ને તનાબૂદ કરી

શીખેલી સુરતની શાણી

એ શહેરમાંથી આરો ય માટે

હતી.
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ભય દ

વા યના કાર

વા યના ણ કાર છે . (૧) સાદું વા ય (૨) સંયુ ત વા ય અને (૩) િમ વા ય.
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એક જ ઉ ે ય અને એક જ િવધેય ધરાવતું વા ય સાદું વા ય કહેવાય.

સાદા વા યમાં ભલે એકથી વધુ કતા હોય, એકથી વધુ કમ હોય, એકથી વધુ નામ, સવનામ
કે િવશેષણ હોય કે એકથી વધુ

.m

હોવું જ રી છે . જે મકે–

યાપદ હોય પરંતુ તેમાં એક જ ઉ ે ય અને એક જ િવધેય

w

િમત થયેલાં છતાં ઉ સાહથી ભરપૂર રામ, લ મણ અને

નકી ઝાડી-ઝાખરાં, પહાડ

w
w

અને નદી વટાવી ઋિષઓના આ મ પર ઝપાટાભેર આવી પહ યાં.
સંયુ ત વા ય બે અલગ અલગ સાદા વા યોના જોડાણ વડે બને છે . મોટા ભાગે આવા

વા યો ‘અને’, ‘તથા’, ‘પરંતુ’ , ‘છતાં’, ‘પછી’, ‘તો પણ’ વગેરે ઊભયા વયી અ યય વડે
જોડાયેલા હોય છે . જે મકે–
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અિનલ અમદાવાદ ગયો અને રમેશ રાજકોટ ગયો.

(૨)

મને આઈસ ીમ ભાવે છે પણ દૂધની અ ય વાનગી ગમતી નથી.

(૩)

મ તેને ઘણી િવનંતી કરી છતાં તેણે મને કોઈ મદદ ન કરી.

(૪)

સુિનલને શરબત ગમે છે પરંતુ ડો ટરે ઠંડા પીણા પીવાની ના પાડી છે .
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(૧)

સંયુ ત વા ય બેથી વધુ સાદા વા યોના બનેલા પણ હોઈ શકે. જે મકે–

(૧)

અિનલ અમદાવાદ ગયો, રમેશ રાજકોટ ગયો પણ સુિનલથી સુરત ન જઈ શકાયુ.ં

(૨)

મોહન મારી પાસે આ યો, મારી સાથે શાંિતથી બેઠો, ઘરના ઝગડાની બધી ચચા
કરી અને પછી મારી સલાહ માણે કાકીની માફી માંગી આખા ઝગડાની પતાવટ
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કરી.

.m

િમ વા ય બે કે તેથી વધુ વા યનું બનેલું હોય છે પરંતુ તેમાં એક વા ય મુ ય હોય છે અને
બાકીના બધા વા ય મુ ય વા ય પર અવલંિબત હોય છે અને ગૌણ ભૂિમકા ભજવે છે
સાથે ઉપરછ લો નિહ પણ મજબૂત સંબંધ ધરાવતા

w

અને આ તમામ વા યો એક બી

w
w

હોય છે . જે મકે–

(૧)

ખોદે દર અને ભોગવે ભો રગ.

(૨)

તેણે ક ું કે તે આજે નિહ આવી શકે.

(૩)

તમને જે ચોપડી જોઈએ છે તે મારી પાસે નથી પણ કદાચ સુિનલ પાસે હશે.

(૪)

તેણે મને ધમકી આપી છે કે જો હુ ં તેને વધુ િહ સો નિહ આપું તો તે
ભાગીદારીમાંથી છૂ ટો થશે અને મારી સામે પોતાની નવી દુકાન શ કરશે.
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(૫)

યાકરણનો િવષય એવો છે કે તેમાં તમે જે મ વધુ અ યાસ કરો તો તેમ તમને વધુ
મ

વનમાં આપણે ગણતરી કેટલાં વષ

યા તેની નિહ પણ એ વષ માં આપણે શું
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કયુ એની કરવી ઘટે છે .

w

.m

વા યનો કરો િવચાર કરણ સમા ત

w
w

(૬)

આવે.
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