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� માનવ-�યવહાર માટ! ભાષા એક પ
રવાહન છે. િવચારોની આપ-લે માટ! તથા 

કાય, અથ- વાણી-�યવહાર આવ.યક બને છે. �ાર!ક કંઈક કથન, �ાર!ક કંઈક 

24ૃછા, �ાર!ક અચરજ – આ માનવ-�યવહાર અને વાણી-�યવહાર માટ! 

6વાભાિવક છે. 

� વા�ના �કારો નીચે 7જુબ છે. 

o િવધાનવા�, પ:વા� અને ઉદગારવા� 

o િવિધવા� અને િનષેધવા� 

o સાદ= રચના અને �ેરક રચના 

o કત�
ર, કમ�>ણ અને ભાવે રચના 
 

1. ��������, ���� 
�� �������� 

� ?મા ંહક=કત@ુ ંસીAુ ંકથન હોય, એટલે ક! િનવેદન હોય તે “��������” છે.  

� ? વા�મા ંહક=કત િવશે �: કરવામા ંઆ�યો હોય તેને “�����” કહ! છે. 

� ? વા�મા ંહક=કત િવશે અચરજ ક! આDય� અથવા નવાઈ ?વી લાગણીઓ – 

�ાર!ક શોક ક! િવષાદ તો �ાર!ક હષ� ક! ઉ�લાસની લાગણીઓ �ગટ થતી હોય 

તેને “ઉદગારવા�” કહ! છે. 

� વા� એવો શFદસ7હૂ છે, ?માથંી અથ� �ગટ થતો હોય. કતા�, કમ�, 
Hયાપદ 

ઈIયા
દ પદો@ુ ં તેમા ં િનયોજન થJ ુ ં હોય છે. આ ર=તે િવચાર=એ તો રચનાની 

KૃLMટએ Nણે વા�ો Oુદા ં પડતા ં નથી. બોલવાના આરોહ-અવરોહ અથવા 

બોલાતી વખતે અવાજમા ં�ગટતા ભાવને લીધે તે Oુદા ંપડ! છે. માN તે ભાવોને 

દશા�વવા વા�ને Qતે ? િવરામ>ચRો 7કૂવામા ંઆવે છે તેથી લખાણમા ંવા�-

�કાર પામી શકાય છે. 
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� ઉદા. 

� તે િનબધં લખે છે. 

� તે િનબધં લખે છે? 

� અહો ! તે િનબધં છે ! 
 

� ઉપરના દશા�વેલા �:વા�ના જવાબમા ં “હા” ક! “ના” આવે, પરંJ ુ �ાર!ક 

જવાબમા ંચોUસ િવગત જણાવવી પડ!. Iયાર! “Vુ”ં, “કોણ”, “કWુ”ં, “�ા”ં, “ક!મ” 

વગેર! �:Xચૂક પદો યોYને �:વા� બને છે. 

� ઉદા. 

� તે �ો િનબધં લખ ેછે? 

� તે �ા ંિનબધં લખે છે? 

� તે �ાર! િનબધં લખે છે? 

� તે ક!મ િનબધં લખે છે? 

 

� આ �માણે “ક!Z ુ”ં, “ક!ટ[ુ”ં, “Vુ”ં વગેર! \ણુવાચક અને �માણવાચક પદો વા�મા ં

યોજવાથી ઉદગારવાચક વા� બને છે. 

� ઉદા. 

� તે ક!વો િનબધં લખ ેછે ! 
 

� આ �માણે િવધાનવા�ને આરોહ-અવરોહ ક! ભાવ અ@સુાર “�:વા�” તર=ક! 

પ
રવત�ન કરવા માટ! તો ક!વળ �:ાથ�>ચR જ 7કૂવા ંપડ!, પરંJ ુ િવધાનવા�ને 

ઉ^ર_પ ગણી એને અ@_ુપ �:વા� બનાવવા તેમા ં યો`ય �:પદ 7કૂ=ને 

રચના કરવી પડ!. 

� ઉદા. 

� રાaલુે િનબધં લbયો.   (િવધાનવા�) 
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� રાaલુે િનબધં લbયો?   (�:ાથ�વા�) 

અથવા 

   રાaલુે ક!મ િનબધં લbયો? 

 

� આ eતના ં �:વા�ોને વળ= િવધાનવા�મા ં પ
રવત�ન કરતા ં પણ અ@_ુપ 

જવાબ ગોઠવવા પડ!. 

� ઉદા. 

� રાaલુ ભાવનગર જશે.     (િવધાનવા�) 

� રાaલુે આવતીકાલે ભાવનગર જશે?  (�:ાથ�વા�) 

 

� િવધાનવા�ને રચનાની KૃLMટએ ઉદગારવા�મા ં ફ!રવતા ં વા�મા ં \ણુ ક! 

�માણવાચક પદો હોય તો તેને Kુર કર=ને, તેને બદલે “ક!Z ુ”ં વગેર! પદોનો 

ઉપયોગ કરવો પડ!. 

� ઉદા. 

� આ? આપણે મAરુ ગીત સાભંhWુ.ં   (િવધાનવા�) 

� આ? આપણે ક!Z ુ ંગીત સાભંhWુ ં!   (ઉદગારવા�) 

 

� ઉદગાર વા�રચનામા ં વા�ની શ_આતમા ં �ાર!ક “અર!!” “અહા!” ક! “ઓહ!” 

?વા આDય�વાચક પદ 7કૂવામા ંઆવે છે. 

� ઉદગારવા�ને આની ઊલટ= �
Hયાથી િવધાનવા�મા ંપ
રવત�ન કર= શકાય. 

� ઉદા. 

� મેચ ક!વી અદjતુ રમાઈ !    (ઉદગારવા�) 

� મેચ ઘણી અદjતુ રમાઈ.    (િવધાનવા�) 
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2. ������� 
�� �������� 

� હકારવાlં વા� તે “�������”. 

� નકારવાlં વા� તે “��������”. 

� િવિધવા�માથંી િનષેધવા�મા ં “ન”, “નહm” અથવા “મા” ઉમેર=ને થાય છે. 

“ન+અથી”@ુ ં “નથી અને “ન+હતો”@ુ ં “નહોતો” થાય છે. િનષેધવા�મા ં “મા”નો 

�યોગ આoાથ�મા ં જ આવે છે. વત�માનકાળમા ં િનષેધમા ં વત�માનpૃદqતવાlં 


Hયાપદ વપરાય છે, પરંJ ુભિવMય આoાથ�મા ંઆ �કાર@ુ ં_પ િવક�પે વપરાય 

છે. 

� ઉદા. 

������� �������� 

- આ 26ુતકોને aુ ંમોકલવા ઈ4r ંr.ં - આ 26ુતકોને aુ ંમોકલવા ઈ4છતો 

નથી. 

- તેને ઉsાનમા ંલઈ જજો. - તેને ઉsાનમા ંલઈ જજો મા. 

- તેને ઉsાનમા ંન લઈ જજો. 

- તેને ઉsાનમા ંના લઈ જતા. 

- તેને ઉsાનમા ંનહm લઈ જતા. 

- તેને ઉsાનમા ંલઈ જતા નહm. 
 

� અNે એ નtધZુ ંજ_ર= છે ક! ભિવMયકાળમા ંપણ િનષેધમા ંિવક�પે સભંાવનાના _પ 

વપરાય છે  

� ઉદા. 

� aુ ંહવે િનબધં લખીશ.    (િવિધવા�) 

� aુ ંહવે િનબધં લખીશ નહ=.   (િવધાનવા�) 
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3. ���� ���� 
�� ���к ���� 

� કથનમા ંકોઈ 
Hયા થતી દશા�વવામા ંઆવે છે. ?મ ક!, “મે તેને ઇનામ આvWુ.ં” 

અહm કતા� પોતે 
Hયા કર! છે. પરંJ ુઆ વા� આ �માણે હોય : “મે તેને ઇનામ 

અપા�Wુ.ં” અહm કતા� પોતે 
Hયા કરતો નથી, પરંJ ુતે અqય wારા 
Hયા કરાવે છે. 

� સાદ= રચનામાથંી �ેરક રચના 
Hયાપદના 7ળૂ _પ@ુ(ંધાJ@ુ ુ)ં �ેરક _પ 7કૂ=ન ે

તથા �ેરક ક! �ે
રત કતા� ઉમેર=ને થાય છે. “આપZુ”ં ધાJ@ુ ુ ં�ેરક _પ “અપા�Wુ”ં, 

“કxુ”ં@ ુ ં �ેરક _પ “કહ!ડા�Wુ”ં. આ �ેરક _પના ંઉદાહરણો છે. �ે
રત કતા� એટલ ે

?ની પાસે કામ કરા�Wુ ંજોય તે.  

� ઉદા. 
 

���� ���� ���к ���� 

- રમાબહ!ન રા7નુે આમNંણ આvWુ.ં - રમાબહ!ને રા7નુે આમNંણ આvWુ.ં 

- રાaલુે રિવને કxુ.ં - રાaલુે રિવને કહ!વડા�Wુ.ં 

- તમાર! ભજન ગાવા છે? - તમાર! ભજન ગવડાવવા છે? 
 

� અકમ�ક 
Hયાપદો �ેરકમા ંસકમ�ક બને છે અને �ે
રત કતા� કમ�@ુ ં6થાન લે છે.  

� ઉદા. 
 

���� ���� ���к ���� 

- પતગં ચ`યો. - પતગં ચગા�યો. 

- પાસ�લ સહ=સલામત પહt4Wુ.ં - પાસ�લને સહ=સલામત પહtચડyુ ં
 

� �ેરકમાથંી સાદ= વા�રચના કરતી વખતે ઊલટ= �
Hયા થઈ શક! છે. 

� �ેરક પરથી 2નુ:�ેરક રચના પણ ક!ટલીક વાર બની શક! છે. 

� ઉદા. 



જ�પેશ બગદ
રયા           વા� : �કારો અને પ
રવત�ન      હા
દ�ક ડાયાણી                   

www.gujmaterial.com 

���� ���� ���к ���� ���:���к ���� 

- aુ ંલzુ ંr,ં - રાaલુ મને લખાવે છે. - મારો ભાઈ રાaલુ પાસે 

મને લખાવડાવે છે. 

- દફતર સાફ કWુ{. - નયને દફતર સાફ 

કરા�Wુ ં

- મ| નયન પાસે દફતર 

સાફ કરા�Wુ.ં  

- ક!ર= પડ=. - ઉવ}શે ક!ર= પાડ=. - વૈભવે ઉવ}શ પાસે ક!ર= 

પડાવી. 
 

� આમ, �ેરકમા ં�wકમ�ક ક! સકમ�ક બનતા ધાJમુા ં7ળૂનો કતા� સામાqય કમ�_પે જ 

આવે છે. Iયા ં ઉમેરાયેલા કતા� 2નુ:�ેરક વા�રચનામા ં “પાસે”વાlં �ેરક કમ� 

બને છે. 
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4. к����, к���  
�� !��� ���� 

� ઉદા. અ : 

- રમેશ 26ુતક વાચંે છે. 

- લતાએ ગીત ગાWુ.ં 

- લ>લત 
Hક!ટ ર�યો. 

- બાળકો 
Hક!ટ ર�યા.ં 
 

� ઉદા. બ : 

- રા?શે રોટલી ખાધી. 

- વષા�એ રોટલો ખાધો. 

- શોભાએ શાક ખાAુ ં
 

� ‘ઉદાહરણ અ’મા ં�થમ વા�મા ં“વાચંે છે” 
Hયાપદ છે. અહm વાચંવાની 
Hયા છે. 

વાચંવાની 
Hયા રમેશ કર! છે. રમેશ કતા� છે. 
Hયાપદ@ુ ં >લ�ગ અને વચન કતા� 

7જુબ છે. 

� ‘ઉદાહરણ બ’મા ંદશા�વેલા ંવા�ોમા ં 
Hયાપદ કતા�ને અવલ>ંબત નથી. તે કમ�ને 

અ@સુર! છે. “રોટલી ખાધી, રોટલો ખાધો અને શાક ખાAુ”ં આ �માણે 
Hયાપદ 

?ને અ@સુર! તેને “
Hયાનાથ” કહ!. ? વા�મા ં 
Hયાપદ કતા�ને અ@સુર! તેને 

કત�
ર �યોગ કહ! છે. ? વા�મા ં
Hયાનાથ કમ�ને અ@સુર! તેને કમ�>ણ �યોગ કહ! 

છે. 

� Q�ેYમા ંActive voice અને Passive voice છે. 

� રાaલુ હોક= રમે છે. (Rahul plays the Hockey)    

        - Active voice 

� હોક= રાaલુ વડ! રમાય છે. (The Hockey is played by Rahul)   

        - Passive voice 
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� ઉપરના �થમ ઉદાહરણમા ં 
Hયાનાથ રાaલુ છે, એટલે ક! કતા�ની 7bુયતા છે. 

બીe ઉદાહરણમા ં
Hયાનાથ હોક= છે, એટલે ક! કમ�ની 7bુયતા છે. 

� �યા ંકતા�ની 7bુયતા હોય તે કત�
ર-રચના. 

� �યા ંકમ�ની 7bુયતા હોય  તે કમ�>ણ-રચના. 

� એZુ ં �ાર!ક બને છે ક! કમ�>ણ-રચનાના વા�મા ં કમ� હોJ ુ ં નથી, Iયા ં ક!વળ 

વા�ના ભાવને 6વીકારવો પડ! છે. 

� રાaલુથી રમાશે.  

� આમ, �યા ં કમ� ન હોય, 
Hયાભાવની 7bુયતા હોય અને કતા� 
Hયાને સહ!નાર 

હોય તે ભાવે-રચના. 

� ઉપર દશા��યા 7જુબ કત�
ર રચનાને 
Hયાપદના 7ળૂ _પ@ુ ંકમ�>ણ _પ વાપર=ને 

તેમજ કતા�ને “થી” અ@ગુ લગાડ=ને સાધનjતૂ દશા�વીને કમ�>ણ ક! ભાવે-રચનામા ં

ફ!રવી શકાય છે. આ ઉપરાતં કતા�ને “તરફથી” ?વા ં નામયોગી લગાડ=ને અબે 


Hયાપદના 7ળૂ _પની “મા+આવ”વાળ= રચના કર=ને પણ કમ�>ણ-ભાવે-રચના 

થઈ શક! છે. 

� રાaલુે ચાની �યવ6થા કર=.  (કત�
ર) 

� રાaલુ તરફથી ચાની �યવ6થા કરવામા ંઆવી છે. (કમ�>ણ) 

 

� કમ�>ણ અને ભાવેરચના@ુ ંકત�
ર-રચનામા ં_પાતંર કરવા ઊલટ= �
Hયા કરવી. 
 

 

• ��"�#��$ � �%�& шк( ���� к()*�к ���+� 	 

o બાર વષ�ની છોડ=ને Vુ ંએટ[ુ ંભાન ન આવે? (િવધાનવા�બનાવો) 

o pુXમુ ડાહ= થઈને આવી હતી. (ઉદગારવા� બનાવો) 

o મ@ ુસતંોષ પામી ઊભો થઈ ચા�યો ગયો. 

o J ુ ંસામાqય 
હqKુ6તાનીઓથી ઓછો Oુનવાણી નથી.(િવિધવા� બનાવો) 
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o કાશીમા માટલામા ંગોળ ભરવા બેઠા. (�ેરકવા� બનાવો) 

o અમરતકાક=એ એમની ��ા �માણેના ઉપચાર ચા[ ુરાbયા હતા. (કમ�ણી 

વા� બનાવો) 

o િસ�2રુથી વ� અપાWુ.ં (કત�
ર-રચના બનાવો) 

o �િુતએ સાભંhWુ ંનહm. (ભાવે �યોગ) 

o ગજરાજ નશાથી ચક�રૂ બqયો. (�ેરકરચના બનાવો) 

o કાશીમાથી કાબર= ગોળ@ુ ંરો�ુ ંફટકાર= દ!વાWુ.ં (કત�
ર વા�રચના બનાવો) 


