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ભાષા અને બોલી

આ�િુનક માનવીનાં િવકાસમાં સૌથી મો�ંુ �ેરક બળ હોય તો તે છે ભાષા. એટલે ક�, આ�િુનક �ગુમાં �ાન- િવ�ાને ભાષા સાથે કદમ
િમલાવી પોતાની �ગિત સાધી છે. ભાષા િવના માનવીનો િવકાસ શ� જ નથી. એ�ું નથી ક� મા� આ�િુનક �ગુનાં િવકાસ માટ� જ
ભાષા જ�ર� બની છે, પણ �ાચીન કાળથી માડં�ને આજ �ધુીના લાબંા સમય પટ પર નજર નાખંીએ તો જણાશે ક� માનવ�વનનો
તેમજ તેનાં સમાજ અને સ�ં�ૃિતનો િવકાસ ભાષાને કારણે જ શ� બ�યો છે. ક�પના કર�એ ક� જો આપણી પાસે ભાષા�ું સમથ� સાધન જ
ન હોય તો આપણી પ�ર��થિત �ું થાય ? ભાષાએ માનવીનાં રો�જ�દા �વન�યવહારમાં અને �વન�વાહમાં વણાઇ �કૂ� છે. માનવીનો
એકબી� સાથનેો કોઇપણ બાબતને લગતો રોજબરોજનો િવિનમય સૌથી વધાર� ભાષા �ારા જ થાય છે. િવ�નાં દર�ક સમાજ અને
સ�ં�ૃિતનાં િવકાસમાં ભાષા એક ��ૂયવાન �ેરણા �ોત છે. ભાષા એ માનવ-મગજની ઉપજ છે. માનવી પોતાનો �ય��ત તર�ક�નો િવકાસ
ભાષાનાં મા�યમ �ારા જ કર� છે. એટ�ું જ નહ� સમ� માનવ સમાજનો િવકાસ ભાષાને કારણે જ શ� બ�યો છે. માનવ સમાજની
સઘળ� ��િૃ�ઓ ભાષા ઉપર આધા�રત છે. આથી એટલે �ધુી કહ� શકાય ક� �યારથી માનવસમાજ અ��ત�વમાં આ�યો �યારથી ભાષા
પણ અ��ત�વમાં આવી હશ.ે માણસને �યાર�થી પોતાનાં �વ િવશ�ે ું થો�ું ઘ�ું ભાન થવા લા��ું �યારથી ભાષા�ું �ાન પણ થવા લા��ું
હશે. માણસને પોતાનાં �વ�ું ભાન થતાં તેણે એક �કારની �જ�ાસાથી �ેરાઇને જગત િવશે �ણકાર� મેળવવાનો �ય�ન કય�. �યારથી
તેમાં ભાષાનાં �ળૂ પડ�લાં છે.

માનવ�વનનાં િવકાસમાં ભાષા અ�યતં મહ�વની છે. કારણ ક� ભાષા �ારા માનવી પોતાનાં ભાવો, િવચારો, ઇ�છાઓ, લાગણીઓ
આ�દને અ�ભ�ય�ત કર� છે. દર�ક માણસ પોતાનાં માનવસહજ ભાવોને બી�ની સમ� અ�ભ��ય��ત આપે છે અને બી�નાં ભાવોને �હણ
કર� છે. ભાષા �ારા આપણે આપણાં િવચારોને સાર� ર�તે �ગટ કર� શક�એ છ�એ અને બી�નાં િવચારોને સમ� શક�એ છ�એ. ભાષાનાં
મા�યમ �ારા માનવી આવા ભાવોનાં આદાન-�દાનની ���યા કર� છે. એટલા માટ� જ માનવ�વનમાં ભાષાની સદા અપે�ા રહ� છે.

ભાષાને સમાજ સાથે ગાઢ નાતો છે. સમાજ િવના ભાષાની અને ભાષા િવના સમાજની ક�પના કરવી અશ� છે. માનવી સમાજમાં
રહ�ને જ ભાષા �ા�ત કર� છે. સમાજ પાસેથી જ ભાષા શીખે છે. એટલે ક� ભાષાની ઉ�પિ� પણ સમાજમાં થાય છે અને ભાષાનો િવકાસ
પણ સમાજમાં થાય છે. ભાષા એ ન તો કોઇ આક��મક વ�� ુ છે, ક� ન તો એ કોઇની પૈ�કૃ સપંિ� છે. ભાષા એ કોઇ એક �ય��ત �ારા
િનમા�તી નથી ક� ન તો એની પર કોઇ એક �ય��ત હક, દાવો ક� અિધકાર જમાવી શક� છે. ભાષા તો સ�ંણૂ� સમાજની સપંિ� છે. એ તો
મા� માનવીય અ�કુરણ �ારા શીખવાની વ�� ુ છે અને માનવી તેને અ�કુરણ �ારા જ �ા�ત કર� છે.

ભાષા આક��મક ર�તે આવડ� જતી નથી ક� સહજ �વાભાિવક ર�તે �ા�ત થઇ જતી નથી. એને શીખવા માટ� �ય�ન કરવો પડ� છે. એને
સમાજ પાસેથી મેળવવી પડ� છે. મ��ુય � સમાજમાં ક� વાતાવરણમાં રહ� છે, તેની જ ભાષા પોતાની ��ુ�શ��તને આધાર� શીખે છે. તે
કોઇ એક ભાષા શીખીને જ�મતો નથી. પરં� ુ જ��યા પછ� �યારથી ઉ�ચારણ કરતાં શીખે �યારથી તે � સમાજમાં રહ� છે તેની જ ભાષા
બોલવા �યાસ કર� છે. જો કોઇ એક ભાષા બોલતાં �દ�શમાં રહ�તી �ય��ત કોઇ બી� ભાષા બોલતા �દ�શમાં જઇને રહ�વા લાગે તો તે
તેની ભાષા બોલતા શીખી લે છે. એટલે ક� મ��ુય પોતાનાં વાતાવરણને અ��ુુળ એક અથવા અનેક ભાષા શીખે છે. દા.ત. વ�ૈદક
સમયમાં ભારતની ભાષા સ�ં�ૃત હતી.  �યારપછ� તેમાથંી પા�લ-�ા�ૃત આવી,  તે પછ� માગધી,  શૌરસેની અને અપ�શં ભાષાઓ
ઉ�ભવી. આ બધી ભાષાઓ દર�ક સમયે માણસે અપનાવી છે. એટ�ું જ નહ� �યાર� �સુલમાનો ભારતમાં આ�યા �યાર� તેમની ફારસી
ભાષાને ભારતીયોએ અપનાવી, ��ેજો આ�યા તો તેમની ��ે� ભાષા પણ અપનાવી અને �સુલમાનો તેમજ ��ેજોને પણ ક�ટલીય
ભારતીય ભાષાઓ શીખવી પડ�. કારણ ક� તેઓ પણ ભારતીય સમાજ�ું એક �ગ બની ગયા હતા. આમ, ભાષાએ અ��ત સપંિ� છે,

તે�ું અ�ન કર�ું પડ� છે.

માનવીએ સાર� અને �ઘુડ ર�તે પોતાનો �વન�યવહાર ચલાવવા ભાષાનો આિવ�કાર કય� છે. તેથી ભાષા માનવ�વન સાથે ઘિન�ઠ
સબંધં ધરાવે છે. સમાજમાં દર�ક વગ�નાં લોકો ભાષાનાં મા�યમથી કોઇને કોઇ ર�તે પોત-પોતાનાં �વન�યવહાર ચલાવે છે. માનવી
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પોતાની આવ�યકતા અ�સુાર ભાષાનો આિવ�કાર કર� છે. એટલે ક� એને �યાર� જ�ર પડ� �યાર� જ નવા આિવ��ૃત પદાથ�, વ��ઓુ ક�
�ય��તઓ માટ� નવા શ�દોની રચના કર� છે અને એને ભાષામાં �થાન આપે છે. તેથી �દન-�િત �દન ક�ટલાય નવા શ�દો ભાષામાં
ઉમેરાયા કર� છે.

દર�ક ભાષા જનસપંક�નાં અસરકારક સાધન તર�ક�, સદં�શા�યવહારનાં મા�યમ તર�ક�, અ�ભ�ય��ત અને અવગમનનાં સાધન તર�ક�
તેમજ �ાન- િવ�ાનનાં મા�યમ તર�ક� �રૂતી સ�મ હોય છે. સમાજ અને સ�ં�ૃિત સામે ઊભા થતાં અવનવા પડકારોને ઝીલવાની અને
તેનો �િતકાર કરવાની અદ�ય શ��ત ભાષામાં હોય છે. વિૈ�ક �તર� સા�ં�ૃિતક આદાન-�દાન માટ� ભાષા સમથ� સાધન છે. ભાષાનાં
મા�યમથી જ લોકોનો રો�જ�દો �વન�યવહાર ચાલે છે. તેથી કોઇપણ ભાષાને અસમથ�, ઉતરતી ક� હલક� ક�ાની ગણી શકાય નહ�.
કોઇપણ ભાષાની અવગણના થાય તે ચલાવી લેવાઇ નહ�. દર�ક ભાષામાં અ�ભ�ય��ત અને અવગમનની �ણૂ� સ�મતા હોય છે.

કોઇપણ ભાષા ��ુય�વે ચાર �કારનાં કૌશ�ય �ારા ��ય� થાય છે. (૧) �વણ, (૨) કથન, (૩) લેખન, (૪) પઠન. આ ચાર�ય
કૌશ�ય � �ય��તએ હ�તગત કયા� હોય તે ભાષાને સાર� ર�તે પામી શક� હોય તેમ કહ� શકાય. આનો અથ� એવો નથી ક� �ને આ ચાર
કૌશ�યમાથંી એકાદ-બે�ું �ાન નથી તેની પાસે ભાષા�ાન નથી જ. પણ એકાદ-બે કૌશ�ય �ણે �ા�ત કયા� હોય તેને પણ સાર� એવી
ભાષા સમજ તો હોય જ છે. પરં� ુ �ણે ચાર�ય કૌશ�યોને પોતાનામાં સમાવી લીધા હોય તે ભાષા�ાનથી સારો એવો વાક�ફ હોય એમ તો
ચો�સ કહ� શકાય.

માણસનાં કાન સારા હોય તો તે સૌ �થમ સાભંળવા� ું કાય� કર� છે. માણસ સાભંળ�ને ભાષા બોલવા�ું શીખે છે. જો એ સાર� ર�તે
સાભંળ� શકતો હશે તો જ ભાષા બોલવા� ું શીખી શક� છે. એટલે ક� કોઇક બોલે છે તેનાં �વિનઓને સાભંળ�ને તે �હણ કર� છે અને પછ�
અ�કુરણ �ારા તેને બોલવાનો-શીખવાનો �ય�ન કર� છે. આથી,  �વણ કૌશ�યનો િવકાસ એ સૌ પહ�લા આવ.ે  �યારપછ� મ��ુય
ભાષાનાં મા�યમથી મૌ�ખક ર�તે પોતાનાં ભાવો� ું આદાન-�દાન કર� છે. �લ�ખત�પ તો એને પછ� �ા�ત થાય છે. �લ�ખત ભાષાની
અપે�ા એ ઉ�ચ�રત ભાષા વધાર� શ��તશાળ� હોય છે. કારણ ક� તેમાં આવતાં �વિનઓનાં આરોહ-અવરોહ, ��વ-દ�ઘ� ઉ�ચારણ,

�વરભાર, ��િુત વગેર� �ારા � ર�તે ભાવોને �ય�ત કર� શકાય છે તે ર�તે �લ�ખત ભાષામાં ર�ૂ કર� શકાતા નથી. આથી જ ઉ�ચ�રત
ભાષા �લ�ખત ભાષા કરતાં વધાર� મહ�વ ધરાવે છે. બી�ુ ં ક� ઉ�ચ�રત �પને કારણે જ સૌ પહ�લાં ભાષામાં પ�રવત�ન આવે છે. નવા નવા
�વિનઓ ક� શ�દો�ું આગમન પણ ઉ�ચ�રત ભાષાને કારણે જ શ� બને છે. �લ�ખત ભાષા તો આવા પ�રવત�નો� ું એક �કાર�ું
અ�કુરણ મા� છે.

�ાદ�િશક ભાષામાં થતી અ�ભ�ય��ત�મતા અ�ય ભાષાઓને �કુાબલે સૌથી ��ેઠ અને વ�ુ િવ�ાસ�ણૂ� હોય છે. � તે �દ�શની ��નાં
�વનમાં �તૂન પ�રવત�ન લાવવા અને તેનો સવા�ગી િવકાસ સાધવામાં �ાદ�િશક ભાષા મહ�વનો ભાગ ભજવે છે. �ાદ�િશક ભાષા�ું
સામ�ય� �ટ�ું સ��ૃ તેટલી તે ��ની િવકાસશીલતા વધાર� ગિતમાન.  �ાદ�િશક ભાષાઓ માનવસ�યતાનો અને માનવસ�ં�ૃિતનો
અ��ૂય વારસો છે. �ાદ�િશક ભાષાનો િવકાસ થવાથી રા���ય એકતા જોખમાશે એવો ભય �યથ� છે. વિૈ�ક સ�ં�ૃિતનો િવકાસ આવી
�ાદ�િશક ભાષાઓનાં િવકાસને કારણે જ શ� બ�યો છે. ભારતીય સ�ં�ૃિતમાં વ�ૈદક કાળથી માડં�ને આજ �ધુીનો ભારતનો ઇિતહાસ
તપાસીએ તો મા�મુ પડશે ક� િવિવધ �ાદ�િશક ભાષાઓનાં પર�પર િવિનમયને કારણે ભારતીય સ�ં�ૃિતએ િવ�ની ��ેઠ સ�ં�ૃિતમાં �થાન
�ા�ત ક�ુ� છે. �ાચીન ભારતથી માડં�ને આજ �ધુીનાં સમયપટ પર ���ટપાત કર�એ તો જણાય ક�, તેમાં સ�ં�ૃત, �ા�ૃત, પાલી,
માગધી, અધ�માગધી, શૌરસેની, અપ�શં, ઉ�ૂ� , ફારસી, અરબી અને આજની િવિવધ ભારતીય �ાદ�િશક ભાષાઓનો સમયાતંર� િવકાસ
થતો રહયો છે. આ પરથી એમ પણ જણાય છે ક� ભાષા સતત પ�રવત�નશીલ છે. એમાં સતત પ�રવત�ન થયા જ કર� છે. આ પ�રવત�ન
ઝડપી ન�હ� પણ એટ�ું ધી�ું હોય છે ક� તેમાં થતાં ફ�રફારોનો આપણને જ�દ� �યાલ આવતો નથી. એ તો એની ફ�ર તપાસ કર�એ �યાર�
ખબર પડ� ક� ભાષામાં આટ�ું મો�ંુ પ�રવત�ન થઇ ગ�ું હશ ે?

�વી ર�તે ભારતમાં અનેક �ાદ�િશક મા�ય ભાષાઓ છે તેવી ર�તે તેની અનેક િવિવધ પેટા લોકબોલીઓ ક� લોકભાષાઓ પણ છે. દર�ક
�દ�શમાં દર�ક લોકબોલી પોતા�ું આગ�ું ગ�રમા�ણૂ� �થાન ધરાવે છે. આ લોકબોલીઓ ક� લોકભાષાઓની અવગણના ક� માનહાિન કર�
શકાય નહ�, તેને �તૃકાર� શકાય નહ� ક� તેનાં ગૌરવને હણી શકાય નહ�. એને પણ પોતા� ું આગ�ું માન-સ�માન છે, ગૌરવ છે, ગ�રમા
છે. જગતની િવશાળ આમજનતા પોતાની આવી આગવી લોકબોલીમાં ક� લોકભાષામાં જ પોતાનો વધાર� પડતો આદાન-�દાનનો
વા�-્�યવહાર કર� છે. િવિવધરંગી બોલીઓ �ારા જ દર�ક ��એ પોતાનો િવકાસ સા�યો છે. લોકબોલીઓ �ારા જ દર�ક ��નાં
આચાર- િવચાર, વાણી, સ�ંકાર અને સ�યતાનો એકબી�ની સાથે સા�ં�ૃિતક સમ�વય થયો છે. લોકબોલીઓ �ારા જ લોકઘડતર�ું ��ેઠ
કાય� િસ� થ�ું છે. લોકબોલીઓનાં સા�ં�ૃિતક િવિનમય �ારા ભારતીય ભાષાઓ�ું ઘડતર શ� બ��ું છે, એ�ું મજ�તૂ કા�ુ બધંા�ુ છે.

�ાદ�િશક લોકબોલીઓમાં દર�ક ���ું સ�ંકાર�વન ર�ૂ થાય છે. ભારતનાં હ�રો લોકોનો રોજબરોજનો �વન�યવહાર આવી �ાદ�િશક
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લોકબોલીઓ �ારા જ ચાલે છે. તેથી તેને અસમથ�, અિશ�ટ ક� અયો�ય ન ગણી શકાય. ભારતીય સમાજ અને સ�ં�ૃિતનાં અતીતમા,ં
વત�માનમાં અને ભાષા િવકાસમાં આવી �ાદ�િશક લોકબોલીઓનો ��ૂયવાન ફાળો છે.

લોકબોલીઓ આમજનતાની લોક�ભે �વે છે. એણે લોકોનાં �દયમાં પોતા� ું મજ�તૂ �થાન �ા�ત કર� લી�ું છે. આવી લોકબોલીઓનો
વધાર� પડતો િવકાસ થશે તો જ આમવગ� અને ભ�વગ� વ�ચેનાં �તરમાં ઘટાડો થશે.

આજનાં િવ�ાન અને ટ�કનોલો�નાં �ગુમાં ભાષાિશ�ણની પ�ધિતઓમાં મો�ંુ પ�રવત�ન આવી રહ�ું છે. ��ય-�ા�ય સાધનોનો ભર�રૂ
ઉપયોગ કર� ભાષાઓને વ�ૈાિનક ઢબે શીખવા-શીખવવાનો �યાસ થઇ રહયો છે. મા�ભૃાષાનાં �ાન સાથે રા���ય ભાષા અને અ�ય
�તરરા���ય ભાષાઓ�ું �ાન �ા�ત થવા લા��ું છે. િવદ�શી ભાષાઓની �ણકાર� મેળવી શકાય તેવી પ�ધિતઓ િવકસાવાઇ રહ� છે.

એટ�ું જ નહ� દર�ક �કારનાં િવ�ાનો, શા�ો અને ટ�કનોલો�નો અ�યાસ ભાષા �ારા જ કર� શકાય છે. ભાષા િવના તેનો ઉપયોગ અને
�ણકાર� અ�રૂા બની રહ� છે.

*************************************************** 

�ા. ડૉ �હ�મત ભાલો�ડયા
આિસ. �ોફ�સર, �જુરાતી િવભાગ,

સરકાર� િવનયન કોલેજ, ગાધંીનગર.
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