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              ભાષા જ ેત ેસમાજની સહિયારી મૂડી છે. ભાષા માનવ સમાજને ઈશ્વર તરફથી મળેલી અમૂલ્ય ભેટ છે. માનવ સમાજનો સઘળો વ્યવિાર 

સરળતાથી ચાલે છે ત ેભાષાને આભારી છે. માનવ સમાજ હવશ્વમાાં જુદાજુદા   દેશોમાાં વિેંચાયેલો છે. આપણા ભારત દેશની જ વાત કરીએ તો એમાાં 

જુદાજુદા રાજ્યો છે અન ેદરકે રાજયોની પોતાની માન્ય ભાષા છે, આ ભાષા જ ેતે રાજ્યની વ્યવિારની ભાષા છે. જમેાાં હશક્ષણ ,વિીવટ વગેર ેવ્યવિારો 

થાય છે.  જ્યાર ેપ્રદેશભેદે ,હવસ્તાભદેે કે જાહતભેદે આપણ ેહભન્ન ભાષા સ્વરૂપો પ્રયોજીએ છીએ તેને બોલી તરીકે ઓળખવામાાં આવ ેછે. ગજુરાતમાાં 

ચાર બોલીપ્રદેશો છે જવેા કે,સૌરાષ્ટ્ર  ,ઉતરગજુરાત, મધ્યગજુરાત, અને દહક્ષણગજુરાત આ હવસ્તારોમાાં પણ પેટા બોલી પ્રદેશો છે.  ભીલ સમાજની પણ 

આગવી બોલી છે  જનેે હશષ્ટ્ગજુરાતી ભાષાના ચાર બોલી પ્રદેશોમાાં ચરોતરી બોલીમાાં સમાવેશ કરલે છે. આ ભીલી બોલીનો પ્રત્યક્ષ પહરચય ભીલી 

લગ્નગીતો , લોક્વતાાઓ ,કિેવતો અને રૂહિપ્રયોગોનો અભ્યાસ કરતાાં પ્રથમ દ્રસ્ટીએ જ માન્ય ભાષાથી જુદા પડતાાં હવહશષ્ટ્ લક્ષણો જોવા મળે છે. તેથી 

માન્યાભાષાથી ભીલી બોલી કઈ રીતે જુદી પડે છે તેનો અભ્યાસ કરતા ધ્વહનતાંત્ર ,વ્યાકરણતાંત્રને કેન્દ્રમાાં રાખીને લાક્ષહણક્તાઓ આપવાનો પ્રયત્ન કયો 

છે.    

1.  ધ્િવનતંત્ર વિષયક લાક્ષવિક્તા :  

2. માન્યભાષના ‘સ ‘ અને ‘િ ‘ધ્િવનઓ કે ઉષ્માવ્યંજન તરીકે ઓળખાય છે .માન્યાભાષામાં તેન ં ઉચ્ચારિ સંઘષી ધ્િવન તરીકે થાય 

છે. જ્યાર ેભીલી બોલીમા ં‘સ‘અને ‘િ’ ન ં ‘હ’ ઉચ્ચારિ થાય છે. જમે કે, 

સવાર                               િવાર  

સળગાવી                          િળગાવી  

સમજ્યા                            િમજ્યા  

સગુાં                                  િગુાં 

સમ                                   િમ  

સરખી                               િરખી  વગેર ે 

3. ભીલી બોલીમાં ‘હ’ શ્ર વતનો લોપ અને ‘હ’ના સંપકક માં રહેલ સ્િરન ં ‘ઈ’ ઉચ્ચારિ થયેલ ં જોિા મળે છે.  જમે કે, 

કિેવાય                                હકવાય  

કિેતી િતી                           હકતીહત  

જતી રિી                              જાતીરી  

રિી ગયા                              રીજયા  

રિેતા િતા                            રીતાતા  

મિેનતુ                                 મીનતી  વગેર ે 

4. ભીલી બોલીમાં ‘ગ’ કંઠ્યન ં તાલવ્યના પવરસરમાં ‘જ’ ઉચ્ચારિ થયેલ ં જોિા મળે છે. જમે કે, 

ગયો                                     જયો  

રિી ગયા                               રીજયા  

અહગયાર                               અજયાર  

પી ગયા                                 પી જ્યા વગેર ે 

5. મધ્ય અને અંત્યસ્થાનના ઘોષ મહાપ્રાિ  સ્પિકવ્યજંનોન ં ઘોષ અલ્પપ્રાિ ઉચ્ચારિ વ્યાપક પ્રમાિમાં જોિા મળે છે. 

જમે કે,  

ચિવા                                     સડવા  

કાિો                                       કાડો  

વધારવુાં                                   વાદારવુાં  

અાંધારાં                                     ઇાં દારૂ 

http://www.jetir.org/


© 2022 JETIR June 2022, Volume 9, Issue 6                                                                  www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIR2206943 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org j318 
 

ગધેડો                                     ગદેડો  

ઉઘરાવી                                 ઉગરાવી 

ઊભા                                      ઉબા 

6. અઘોષ અલ્પપ્રાિમાં  અને મહાપ્રાિ દંત્યસ્પિક સંઘષીઓ ‘ચ’,  ’છ’ નો દંત્ય સંઘષી  ‘સ ‘ આ પ્રકારન ં ઉચ્ચારિ 

વ્યાપક પ્રમાિમાં જોિા મળે છે.  

ચમકાવવુાં                                 સમકાવવુાં 

ચહડયો                                     સહડયો 

ચકલાાં                                      સકલાાં 

ચાલશે                                     સાલિે 

ચાર                                         સ્યાર 

ચાાંદી                                        સાાંદી 

ચોર                                         સોર 

નાચવા                                     નાસવા 

પચાસ                                      પસાસ 

વચન                                        વસન 

હવચાર                                     હવસાર 

નીચી                                        નીસી 

છાતી                                        સાતી 

છોકરી                                       સોકરી 

પછી                                          પસી 

પૂછે                                            પૂસ ે

રી ાંછ                                           રીસ 

   

7. અંત્ય ‘િ’ અને ‘ળ’ ન ં અમ ક સજંોગોમાં ‘ડ’ ઉચ્ચારિ થાય છે . જમે કે , 

            આગળ                                       આગેડ  

               પાછળ                                         વાિેડ  

આપણુાં                                        આપડુાં   

આપણો                                       આપડો  

8. ‘બ’ ન ં ‘િ’ ઉચ્ચારિ થયેલ ં જોિા મળે છે.  

બગાડતો                                    વગડતો  

બગાડી                                       વગાડી  

બતાડતી                                     વતાડતી 

બતાવ્યુાં                                       વતાડય ુ

9. ‘પ’ ન ં  ‘લ’ ઉચ્ચારિ થયેલ ં જોિા મળે છે. 

આપ                                            આલ  

આપશે                                         આલિે  

10. અમ ક સજંોગોમાં ‘ક’ નો ‘ખ’ અને ‘ખ’ નો ‘ક’ જોિા મળે છે .  

અકલો                                                      એખલો  

ચોખા                                                        સુકા  

સરખી                                                        િરખી  

11. કંઠ્ય અન નાવસક ‘ન ‘ ન ં મૂર્કન્ય અન નાવસક ‘િ’ ઉચ્ચારિ જોિા મળે છે . જમે કે, 

બનાવી                                                       બણાવી  

બનાવેલા                                                     બણાવેલા  

લાઇન                                                         લાઇણ 

12. કેટલાંક અતંત્ર દેખાતા પવરિતકનો ‘થ’, ‘ત’, ‘ટ’ જોિા મળે છે .  

એટલે                                                           ઇતર ે 

કેટલા                                                            કીતરા  

ચીાંથરાાં                                                          સીતરા  

જટેલાાં                                                           જીતરા  

િાથે                                                              િાતે વગેર ે 
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     2.    સંય ક્ત ધ્િવનઓના ઉચ્ચારિોની લાક્ષવિકતા : 

        1. સંય ક્ત વ્યજંનના ‘ય’ નો લોપ થયેલો જોિા મળે છે. જમે કે, 

            ક્ાાં                                  કાાં  

             ક્ાનાાં                               કાના 

             જ્યાાં                                  જાાં  

             ત્યાાં                                    તાાં  

             ત્યાાંથી                                તાાંિી  

             ત્યાર ે                                 તેર   વગેર ે 

        2. સંય ક્ત વ્યજંનોમાં ‘િ’ નો લોપ  જમે કે , 

            આવ્યા                               આયા  

             બતાવ્યુાં                               વાતાડયુાં 

             બનાવ્યા                              બણાયા 

             બોલાવ્યા                             બુલાયા  

             લાવ્યા                                 લાયા  

        3. માન્ય ભાષાના સંય ક્ત વ્યજંનોને સ્થાને આ બોલીમાં સંય ક્ત વ્યજંનમાં રહેલો પહેલો વ્યજંન  

            ઉચ્ચારાયેલો જોિા મળે છે. s 

             અધ્ધર                                    અદર  

               લોખાંડ                                    લોખન  

       4.    સંય ક્ત વ્યંજનોન ં વિશે્લષિ અન્ય બોલીની જમે આ બોલીમાં પિ જોિા મળે છ. જમે કે , 

            દશાન                                      દરસન  

              નમાદા                                      નરબદા  

              પ્રજા                                        પરજા  

              પ્રભાત                                     પરભાત  

              પ્રમાણ ે                                    પરમાણે 

3.           સ્િરોના ઉચ્ચારિમાં વિષ્ટગ જરાતી કરતાં ઘિો તફાિત જોિા મળે છે.  

         1.   આદ્ય વ્યજંન સાથે રહેલા ‘ઓ’ ન ં ‘ઉ’ ઉચ્ચારિ વ્યાપકપિે થયેલ ં જોિા મળે છે. જમે કે,  

ઓલવી                                   ઉલવી 

કોણ                                       કુણ 

કોની                                       કુની 

ખોબામાાં                                 ખુબામાાં 

ખોટા                                      ખુટા 

ગોવાળ                                   ગવુાળ 

ઘોડી                                       ઘુડી 

ચોખા                                      સકુા 

જોરદાર                                   જુરદાર 

ડોલવા                                    ડુલવા 

તોડી                                       તડુી 
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ધોવાઈ                                    ધુવાઇ 

પોટલાાં                                     પુટલાાં 

 પોતાની                                  પુતેની 

  ફોજ                                        ફુજ 

 બોલાવી                                  બલુાવી 

 મોકલી                                    મકુલી 

 મોટો                                       મટુો 

 રોજ                                         રજ 

 રોટલાાં                                      રટા વગેર ે

     2.    પ્રથમ અક્ષર સાથે જોડાયેલા ‘એ’ ન ં ‘ઈ’ ઉચ્ચારિ વ્યાપક રીતે જોિા મળે છે . જમે કે, 

               એકલો                                         ઇખલો  

                 એટલ ે                                         ઇતર ે 

                  એન ે                                           ઈને  

                  એમ                                            ઈમ  

                  એવી                                           ઈવી  

                  કેટલા                                          હકતરા  

                  છેતરી                                          હસતરી વગેર ે 

       3.    ‘અ’  ને સ્થાને ‘એ’ ઉચ્ચારિ થયેલ ં જોિા મળે છે .  

                 આગળ                                         આગેડ  

                    ઉપર                                             ઉપેર  

                    પિેલી                                            પેલખી  

                     શિેર                                              સેર  

                     સગવડ                                           સગવેડ 

                    s  િતો                                               િેતો  

        4.    અંત્ય ‘એ’ ન ં ‘અ’ અને ‘ઉ’ ઉચ્ચારિ થયેલ ં જોિા મળે છે.  

                    આપણને                                          આપુન  

                         અને                                                 અન  

                          અમને                                               િમુન  

                          એને                                                  ઈન  

                          એમને                                                ઇનાન  

                          કાલ ે                                                  કાલ  

                          તમે                                                    તમુ  

                          બેસીન ે                                              હબિીન  

                          રિીને                                                  રીન  

                          લઈને                                                  લીન  
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              4.     વ્યાકરિ વિષયક લાક્ષવિક્તા : 

              1.     ‘અ’ કારાન્ત ર્ાત ઓના સ્થાને ‘આ’ કારાન્તની  જાળિિી જોિા મળે છે. જમે કે, 

                       જતુાં                                                    જાતુાં  

                          જવા                                                   જાવા  

                           જશ ે                                                  જાિે  

                           થઈ                                                    થાઈ  

                           થવુાં                                                    થાવુાં  

                           થશ ે                                                   થાિે  

                2.  પ રુષિાચક સિકનામોના રૂપોમાં ‘એ’ સ્િરને સ્થાને ‘ઈ’ સ્િર થયેલો જોિા મળે છે.  

                          મે                                                         મી  

                             એન ે                                                     ઈને 

                             એવી                                                     ઈવી  

                             તેનો                                                      તીનો  

                             તેમને                                                     તીનાન 

                  3.      સ્ત્રીલીગં , પ વલ્લંગ કે નપ સકવલંગની સંજ્ઞાઓના બહ િચન માટે ‘ઓ’ પ્રત્યયને સ્થાને ‘જ્યાં’                                           

પ્રત્યય પ્રયોજાય છે. તો ક્યારકે ‘આ’ પ્રત્યય પ્રયોજાય છે. આિી બહ િચનની સંજ્ઞાઓને અન ગ લગાડિામાં આિે    તો ‘એ’ 

અન ગને સ્થાને ‘ય’ અન ગ લાગે છે.  

  અઠવાહડયા                                          અઠવાડ્જ્જ્યા 

  આદમીઓએ                                        આદમજ્યાય 

  છોકરીઓએ                                         સુરજ્યાય 

  ભાઈઓએ                                           ભાજ્યાય 

 મિેલો                                                  મેલાાં                                                                                              

ક્યારકે બહ િચન કરિા માટે 'ઓ' પ્રત્યયને સ્થાને 'જ્યી' પ્રત્યય પ્રયોજાય છે. 

                           ઘુડીઓ                                                 ઘુડજ્યી 

                                છોકરીઓ                                              સુરજ્યી 

                                 ડુબીઓ                                                 ડુબજ્યી 

        સંજ્ઞાના બહ  િચનના રૂપો સાથે પ્રયોજાયેલા સિકનામ કે વિયાપદને પિ આજ વનયમ લાગ  પડે છે.જમે કે , 

                           પેલી રાણીઓ ગઈ                                   હપલજ્યી રાણજ્યી ગજ્યી                                                    4.   િતકમાન 

કાળ પહેલો પ રુષ બહ િચનના રૂપોમાં ‘ઈએ’ પ્રત્યયને સ્થાને ‘જ્યે’ પ્રત્યય પ્રયોજય છે.    જમે કે, 

                           આવીએ                                                   આવજ્યે  

                                ખાઈએ                                                     ખાજયે  

                                ચાલીએ                                                     સાલજ્યે  

                                જઈએ                                                        જાજયે  

                                જોઈએ                                                       જુજયે વગેર ે                                                             5.    

ભવિષ્યકાળમાં પહેલો પ રુષ એકિચનમાં ‘ઈિ’ ને બદલે ‘એ’ પ્રત્યય પ્રયોજાય છે.  

                           આવીશ                                                      આવેં  

                                 કરીશ                                                         કરેં  

                                  દોડીશ                                                       દોડ 

                                 નાચીશ                                                       નાસેં 
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                                 બદલીશ                                                     બદલેં  

                                 મારીશ                                                      મારેં વગે                                                                                          6.   

‘એ’ અન ગને સ્થાને ‘ય’ શ્ર વત પ્રયોજાયેલી જોિા મળે છે. ઉપરાંત ‘ને’, ‘ન ’ં, અને ‘ન’   ઉચ્ચારિ પિ  

          થયેલ ં જોિા મળે છે.                        

                           ખાઈને                                                        ખાયન  

                                 દોડીન ે                                                        દોડેન  

                                 પેલાએ                                                         પેલાાંય  

                                 બેનોએ                                                        બુનાય  

                                બેસીને                                                         બીિીન વગેર ે 

  7.        ‘તો’  વનપાતન ં  ‘ત’  ઉચ્ચારિ પિ જોિા મળે છે.  

                           ખાઈશુાં તો                                                    ખાિુાંત  

                                જઈશુાં તો                                                      જાિુાંત  

                                તુાં તો                                                           તુાંત  

                                પીશુાં તો                                                       પીિુાંત  

                 આમ  દાિોદ હજલ્લાની ભીલી બોલીની પોતાની હવહશષ્ટ્ લાક્ષહણક્તાઓ છે. જમેાાં ધ્વહન  હવષયક,વ્યાકરણ હવષયક કેટલીક 

લાક્ષહણક્તાઓ આપણે જોઈ.  આ ઉપરાાંત પણ આ બોલીમાાં વાકયતાંત્ર હવષયક, રૂહિપ્રયોગો હવષયક તેમજ બીજી પણ કેટલીક લાક્ષહણક્તાઓ જોવા 

મળે છે.  
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