
�વા�હલી ભાષા પ�રચય 

� દ�શમા ંઆપણે રહ�તા હોઈએ તે દ�શમા ંબોલાતી ભાષા તે દ�શની �ય��ત માટ� અિનવાય� ભાષા હોય છે. 

આ� સ�કડો વષ�થી �જુરાતી ��નો �વૂ� આ��કાની ધરતી સાથે ઘિન�ટ સબંધં છે, અને તેમાનંા ઘણી 

�ય��તઓ “કામચલાઉ” �વા�હલી ભાષા �ણ ેછે.  

�જુરાતી ભાષાના બધા શ�દોને નામ, સવ�નામ, િવશેષણ, ��યાપદ અને અ�યય એવા પાચં િવભાગોમા ં

વહ�ચી દ�વામા ંઆ�યા છે, તે જ �માણ ે�વા�હલી ભાષાના શ�દોને પણ �ુદા �ુદા વગ�મા ંવહ�ચવામા ંઆવેલ 

છે. નીચે આપેલા ��ુાઓ �ારા �વા�હલી ભાષાનો પ�રચય ક�ળવીએ. 

 �વા�હલી ભાષામા ંએક �ય��તને માટ� ‘� ુ’ં જ વપરાય છે. �જુરાતીમા ંમાનાથ� વપરાતા તમે, આપ 

વગેર�નો ઉપયોગ આ ભાષામા ંથતો નથી. એક કરતા ંવધાર� �ય��ત હોય તો જ ‘ની�યી’ (તમો) 

વપરાય છે.  

 � શ�દ �ાણી, પદાથ�, વન�પિત, �ણુ ક� ��યા ઓળખાવે તેને �જુરાતી ભાષામા ંનામ કહ� છે. 

દા.ત. ચ�ં, રામ, પવ�ત, ઘી વગેર�. �વા�હલી ભાષામા ંપણ નામને �ુદા �ુદા િવભાગોમા ંવહ�ચી 

નાખવામા ંઆવેલ છે અને તે િવભાગો વગ� તર�ક� ઓળખાય છે.  

 �જુરાતીમા ંછોક�ંુ શ�દ એકવચન છે અને છોકરા ંશ�દ બ�વુચન છે. �જુરાતી ભાષામા ંનામને 

�તે આવો ફ�રફાર કરવાથી એકવચનમાથંી બ�વુચનમા ંબનાવી શકાય છે. પરં� ુ�વા�હલી ભાષામા ં

નામને �તે નહ� પરં� ુનામની શ�આતમા ંફ�રફાર કરવાથી વચનમા ંફ�રફાર થાય છે. વળ�, આવા 

ફ�રફારો દર�ક શ�દમા ંસરખી ર�તે નથી થતા પણ વગ�વાર થાય છે.  

 ‘વા’ વગ� – આ વગ�મા ંમોટ� ભાગે �વતં વ��ઓુના ં(�ાણીઓના)ં નામ આવે છે. આ વગ�ના ંબધા 

નામ �થૂી શ� થાય છે. દા.ત માણસ – ��ુ, પ� ુ– ��યામા  

 ‘મી’ વગ� – � શ�દ � ્થી શ� થતો હોય અને �ાણી�ુ ંનામ હોય તે ‘વા’ વગ�મા ંઆવે છે, �યાર� � ્

થી શ� થતો શ�દ હોય પણ �ાણી�ુ ંનામ ન હોય તેવા શ�દો ‘મી’ વગ�ના ખેવાય છે. મી વગ�ના 

શ�દો�ુ ંબ�વુચન કરતી વખતે ‘�’્ની જ�યાએ ‘મી’ �કૂવામા ંઆવે છે.  દા.ત વષ� – �વાકા, વષ� – 

મીઆકા  

 ‘ક�’ વગ� – બધા વગ� કરતા ંઆ ‘ક�’ વગ� સહ�લો છે. મોટ� ભાગે આ વગ�મા ંવ��ઓુના ંનામોનો 

સમાવેશ થાય છે, એટલે એને ‘ક�’ વગ� અથવા ‘ક��ુ’ વગ� કહ�વામા ંઆવે છે. આ વગ�ના ઘણાખરા 

શ�દોનો �થમા�ર ‘ક�’ હોય છે અને ‘ક�’ની જ�યાર� ‘વી’ �કૂવાથી તે�ુ ંબ�વુચન બને છે. 



ત�ુપરાતં આ વગ�ના ક�ટલાક શ�દોનો પહ�લો અ�ર ‘ચ’ પણ હોય છે અને તે ‘ચ’ની જ�યાર� �ય 

�કૂવાથી બ�વુચન બને છે. દા.ત. �વુક – ક��ના, �વુકો – વી�ના, વાસણ – ચો�બો, વાસણો – 

�યો�બો  

 ‘ન’ વગ� – આ વગ�ને પર�રુ�ણયો વગ� પણ કહ� છે. અ�ય વગ�મા ંન આવી શક� તેવા અને અ�ય 

ભાષાઓમાથંી અપનાવેલા શ�દો ��ુય�વે આ વગ�ના ગણાય છે. આ વગ�નો શ�દ અ�કુ જ 

અ�રથી શ� થવો જોઈએ તેવો કોઈ િનયમ નથી. દા.ત. ર� – ��સુા, મધ – આસાલી, દવા – 

ડાવા. આ વગ�મા ંમોટ�ભાગે એકવચન અને બ�વુચનના ં�પ એક જ રહ� છે, પરં� ુ��યાપદ ઉપરથી 

તે શ�દ એકવચનમા ંછે ક� બ�વુચનમા ંતે પારખી શકાય છે. �મક�, ક��ં પા�ુ ંછે (�ડ�ઝી ઇમેઇવા 

(એ.વ.)) અને ક�ળા ંપા�ા ંછે (�ડ�ઝી ઝીમેઇવા (બ.વ.)). ‘ક�’ વગ�મા ંન આ�યા ંહોય તેવા ં

�ાણીઓના ંઘણાખરા ંનામ તથા સગાસબંધંીઓના ંનામ આ વગ�મા ંઆવે છે. ‘ન’ વગ�ની ખાસ �બૂી 

એ છે ક� ઘણી વખત ‘ન’નો શ�દની શ�આતમા ંલોપ થઈ શ�દ બી� જ અ�રથી શ� થાય છે. 

દા.ત. ઘટં – ક��ગેલ,ે િનસરણી – �ગાઝી 

 ‘મા’ વગ� – આ વગ�ની ઓળખ માટ� એ�ુ ંકહ� શકાય ક�, � શ�દ�ુ ંબ�વુચન એ શ�દની �વૂ� ‘મા’ 

�કૂ� દ�વાથી થાય છે તેવા શ�દો, કાયમ બ�વુચનમા ંજ વપરાતા શ�દો અને ક�ટલાકં સ�હૂવાચક 

ને ��યવાચક નામો ઉપરાતં, અપવાદ�પ ક�ટલાક શ�દો છે ક� � એકવચનમા ં‘�’ અથવા ‘�’થી 

શ� થતા હોય, તે�ુ ંબ�વુચન બનાવતા ં‘�’ ક� ‘�’ ને બદલે ‘મા’ �કૂાય છે. પરદ�શી શ�દો ખાસ 

કર�ને ઇ�કાબ ક� હો�ો બતાવતા હોય તેવા શ�દો�ુ ંબ�વુચન શ�દની પહ�લા ં‘મા’ ઉમેરવાથી થાય 

છે. દા.ત વ�રો – માવઝીર�  

 ‘ઉ’ વગ� – ભાવવાચક અને ��યવાચક નામનો આ વગ�મા ંસમાવેશ કરવામા ંઆ�યો છે અને તેવા ં

નામો�ુ ંબ�વુચન થ�ુ ંનથી. દા.ત. િમ�તા – ઉરફ�ક�, શ��ત – ઉવેઝો. આ વગ�મા ંઆવતા ક�ટલાક 

શ�દો�ુ ંબ�વુચન ‘ઉ’ �થમા�રનો લોપ કરવાથી થાય છે �મક� – નખ – ઉ�ુચા, નખો – �ુચા. તે 

ઉપરાતં સ�હૂવાચક નામોનો સમાવેશ પણ આ વગ�મા ંથાય છે. �મક�  લોટ – ઉ�ગા, રાબડ� – 

ઉગાલી.  

 ‘પા’ વગ� – આ વગ�મા ંફકત એક જ શ�દ છે અને તે ’માહાલી’ અથવા ‘પાહાલી’. આ શ�દનો અથ� 

જગા, �દ�શ, �થળ િવગેર� થાય છે. બ�વુચન તેમ જ એકવચનમા ંએક જ �પ વપરાય છે.  

 સવ�નામ : � શ�દો નામને બદલે વપરાય છે તેને સવ�નામ કહ� છે. દા.ત. �ુ,ં � ુ,ં પોતે વગેર�. નામ 

તર�ક� વપરાતા શ�દો�ુ ંબ�વુચન બનાવતા ંવગ�વાર ફ�રફાર થાય છે, તે જ �માણ ેસવ�નામમા ં



પણ વગ�વાર ફ�રફાર થાય છે. સવ�નામના ��ુય �કાર આ �માણે છે : (1) ��ુુષવાચક સવ�નામ 

(2) દશ�ક સવ�નામ (3) �વવાચક સવ�નામ (4) ��વાચક સવ�નામ  

 ��યાપદ : � શ�દ ��યા (કામ, કાય�) બતાવવા માટ� વપરાય છે તેને ��યાપદ કહ�વાય છે. દા.ત. 

આવ�ુ,ં જ�ુ ંવગેર�. ��યાપદના �ળૂ �પને ધા� ુકહ�વામા ંઆવે છે. �જુરાતી ભાષામા ંધા�નેુ 

ઓળખવા માટ� કંઈ �કૂા� ુ ંનથી પણ ��ે� ભાષામા ંધા�નેુ ઓળખવા માટ� To �કૂાય છે. તે જ 

�માણે �વા�હલી ભાષામા ંધા�નુી ઓળખ માટ� ‘�’ �કૂાય છે. પરં� ુ�યાર� ધા�નુો ઉપયોગ વા�મા ં

કરવામા ંઆવે છે �યાર� ઘણ ે�થળે આ ‘�’ ઊડ� �ય છે. �વા�હલી ભાષામા ં��યાપદના ��ુય �ણ 

કાળ છે (પેટા િવભાગો પણ છે). �વા�હલી ભાષામા ં��યાપદના કોઈ પણ કાળ�ુ ં�પ બનાવતા 

પહ�લા પહ�લા, બી� ક� �ી� ��ુુષના એકવચન અને બ�વુચન માટ� આ�યો (prefix) વપરાય છે, 

�યારબાદ સાદા વત�માનકાળનો ��યય ‘આ’, �તૂકાળનો ��યય ‘લી’ ક� ભિવ�યકાળનો ��યય ‘ટા’ 

વપરાય છે અને પછ� ધા� ુઆવે છે. આમ �ણેય બાબતો ભગેી થાય �યાર� જ ��યાપદ બને.  

 કમ� : કમ� એટલ ે��યા�ુ ંફળ. કોઈ પણ વા�મા ં��ુય �ણ બાબતો હોય છે. (અ) કંઈક ��યા થવી 

તે ��યાપદ (બ) ��યાનો કરનાર કોઈક હોય છે તે કતા� અને (3) ��યા થવાને �ગ ે� કંઈ ફળ 

ઉ�પ� થાય તે કમ�. વાકયમા ં�થમ કતા� – ��યાનો કરનાર આવે, છે�લે ��યાપદ આવે અને કમ� 

એ બે શ�દોની વ�ચે આવે. �વા�હલી ભાષાના બધંારણ �માણે કતા� પહ�લો, ��યાપદ �યાર પછ� 

અને કમ� છે�લ ેઆવે છે. �વા�હલી ભાષાની વા� રચના ��ે� ભાષાની વા� રચનાને મળતી 

આવે છે. દા.ત. તે ફળ ખાશે – He will eat fruit – યેયે અટા�ુલા �ુ�ડા 

 િવશેષણ : � શ�દ નામના અથ�મા ંવધારો કર� તેને િવશેષણ કહ� છે. �મક� �પા�ં, �ુદંર, પદંર, 

પાચં, બેડોળ વગેર�. િવશેષણના ��ુય બે િવભાગ છે (1) �ણુવાચક િવશેષણ (2) સ�ંયાવાચક 

િવશેષણ. � શ�દ નામનો �ણુ બતાવે તે �ણુવાચક િવશેષણ અને � િવશેષણની સ�ંયા બતાવે 

તેને સ�ંયાવાચક િવશેષણ કહ� છે. �ણુવાચક િવશેષણના બે િવભાગ પડ� છે. (1) િવકાર� અને (2) 

અિવકાર�. િવકાર� એટલે નામની �િતમા ંફ�રફાર થાય �યાર� િવશેષણની �િતમા ંપણ ફ�રફાર થાય 

તેવા. અિવકાર� એટલે નામની �િત ફર� તો પણ િવશેષણમા ંફ�રફાર ન થાય તેવા. �જુરાતી 

ભાષામા ંબધા સ�ંયાવાચક િવશેષણો અિવકાર� છે. �જુરાતી ભાષામા ંનામની �િતમા ંફ�રફાર થાય 

છે �યાર� િવશેષણની �િતમા ંફ�રફાર થાય છે, પરં� ુ�વા�હલી ભાષામા ંતેમ થ�ુ ંનથી. �વા�હલી 

ભાષામા ંિવશેષણ નામની પછ� આવે છે. દા.ત. ��ુ ��ર� – માણસ સારો 

 �વતં �ાણીદશ�ક શ�દ ગમે તે વગ�નો હોય, પણ તેને �યાર� િવશેષણ લાગે છે �યાર� તેને ‘વા’ 

વગ�ના આ�યો લગાડવા જોઈએ. એકવચનમા ં‘�’્ અને બ�વુચનમા ં‘વા’ લાગે છે.  



 �વા�હલી ભાષામા ંિવકાર� અને અિવકાર� બેઉ �તના ંસ�ંયાવાચક િવશેષણો છે. �ણુવાચક િવકાર� 

િવશેષણમા ં� �કારનો ફ�રફાર થાય છે, તેવો જ ફ�રફાર િવકાર� સ�ંયાવાચક િવશેષણમા ંથાય છે.  

 � શ�દ ��યાપદનો વધારો દશા�વે અથવા તેના િવષે કંઈક વ� ુકહ�, તેને ��યાિવશેષણ અ�યય 

કહ�વામા ંઆવે છે. �વા�હલી ભાષાના ક�શો �ુટવા, ક�શો, કાટ�કાટ� વગેર� �વા શ�દો ��યા િવશેષણ 

તર�ક� વપરાય છે. 

 વા�ોમા ંવપરાયેલા શ�દો સાથે �ુદો �ુદો સબંધં બતાવવા માટ� નામને ક�ટલાક ��યયો 

લગાડવામા ંઆવે છે તેને િવભ��ત કહ� છે. આવી સાત િવભ��તઓ છે. આ િવભ��તના ��યયો એક 

પદનો બી� પદ સાથે કયા �કારનો સબંધં છે તે બતાવે છે. � �માણે �જુરાતી ભાષામા ં

િવભ��તના ��યયોનો �યોગ થાય છે, તે �માણે �વા�હલી ભાષામા ંનથી થતો, પણ ક�ટલીક વખતે 

��યયો લાગીને અને ક�ટલીક વખતે ��યાપદમા ંફ�રફાર કર�ને િવભ��ત સમ�વાય છે. સબંધં 

બતાવવા માટ� �જુરાતીમા ંનો, ની, �ુ,ં ના વગેર� ��યયો વપરાય છે, તે �માણે �વા�હલી ભાષામા ં

આવા ��યયો વગ�વાર અને વચનવાર વપરાય છે.  

 નામ, સવ�નામ, િવશેષણ િવગેર�મા ં�િત, િવભ��ત અને વચનને કારણે ફ�રફાર થાય છે, પણ 

ક�ટલાક શ�દો એવા છે, �મા ંઉપરના કારણે ફ�રફાર થતો નથી, તેવા શ�દોને અ�યય કહ� છે. 

�વા�હલી ભાષામા ંપણ આ જ િનયમ લા� ુપડ� છે.  

 વત�માનકાળમા ંધા�નેુ �તે �ુદા �ુદા આ�યો �કૂવાથી નકારા�મક �પ થાય છે. 

 




