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���к�� 

� સામા�ય ર�તે અલકંારનો અથ� આ!ષુણ એવો થાય છે. 

� (વી ર�તે આ!ષુણ )ય*+તના સ,દય�મા ં વધારો કર. તવેી ર�તે અલકંાર ભાષાના 

સ,દય�મા ંવધારો કર. છે. 

� અલકંાર શ0દ “���� + к��”નો બનેલો છે. 

o અલ3 ્= પયા�6ત 

o કાર = કરનાર 

� એટલ ેક. ક8 ુઉમેરવા:ુ ંબાક� ન રહ. એવી ;ણૂ�તા લાવે ત ેઅલકંાર. 

� ભાષામા ંરસ=+ુત વા>ને અલકંાર કહ. છે. 

� અલકંારથી ભાષામા ંરમણીયતા જ�મ ેછે. 

� અલકંારના બ ે?કાર છે. 

o શ0દાલકંાર 

o અથા�લકંાર 

 

ш����к�� 

� શ0દોને આધાર. રચતા અલકંારને શ0દાલકંાર કહ.વાય છે. 

� આ અલકંારમા ંશ0દોની ગોઠવણીને આધાર. ભાષાના સ,દય�મા ંવધારો થાય છે. 
 

1. ����� ���� / ������� 

� વણ� એટલ ેઅBર. 

� ?ાસ એટલ ેતાલમલે 

� વણ�સગાઈ એટલ ેએકના એક શ0દ સાથનેો સબધં. 

� એક જ પ*ં+તમા ંક. વા>મા ંએકનો એક વણ� શ0દના આરંભ ેબ ેક. તેથી વધાર. વખત 

આવે તેવા અલકંારને વણા�:?ુાસ અલકંાર કહ.વાય છે. 

� દા.ત. : 
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o સાગર. ��સતી �)ય ભરતી. 

o к�શીમાએ к�મ к�ઢGુ.ં 

o �નતેરસે �ન ��ઈને સHયા સોળા શણગાર. 

o માગંJુ ં3Lૃ= ુ�માણા છે ��ણીને. 

o સ
હયરનો સાથ LયHયો સામયે ર. લોલ. 

o પ�ણી માટ. �ભાશકંર પ�Mણયારા પ�સે ગયા. 

o ��ત કNંુ ��મથી �ગટ થાશે. 

o �ગન �ગાડ. આગ. 

o к�ળો к�:ડુો к�ળ� к�મળ� વાળો. 

o к�કાએ к�ચના кટોરામા ંк�ર�ઓ к�પીને 3કૂ�.  

 

2. ш������� / � к 

� એક જ પ*ં+ત ક. વા>મા ં એક જ શ0દ(શ0દસ3હૂ) અથવા સરખા ઉRચારવાળા 

(?ાસવાળા) શ0દો એક કરતા વધાર. વખત આવે અન ેદર.ક વખતે તેનો અથ� Sુદો 

થતો હોય તેવા અલકંારને શ0દા:?ુાસ અથવા યમક અલકંાર કહ.વાય છે. 

� દા.ત. : 

o !��"� તો !��"� છે. 

o #પ��� તો #પ��� છે. 

o મT �х�%�મા ંજવાના ઘણીવાર �х�%� કયા�. 

o ( વાચં ે&�પ%' તે &�પ%' &�પ%' ખાય. 

o થયા ;રુા બહેાલ, (��# Wજુ રડતી ( )�#. 

o '�� "*� દરબારમા,ં '��"*� દરબારમા ંછે XધાNુ ઘોર. 

o મોર +� ��� એ 
દ)ય +��ш�. 

o "�к�' તો "� к�' (વી છે. 

o ગા�к ન લા�к W ુ ંફોગટ Zલાણો છે. 

o [લુ#�"ના મોક�યા ંબ ેિમયા ં3લુ#�"મા ં]લુ#�" જતા હતા. 
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o ^ંબા,� – ખોપા,� તગડ�ને ભડ� ને ભાવનગર 

 

3. -#���� / ������к,' 

� જયાર. ?થમ ચરણના છે�લા શ0દો અને બી^ ચરણના પહ.લા શ0દ વRચ ે ?ાસ 

રચાય Lયાર. `તર?ાસ અથવા ?ાસસાકંળ� અલકંાર બને છે. 

� દા.ત. : 

o િવaા ભાMણયો (હ, #�. ઘર વૈભવ cડો. 

o મહ.તાd િનશાએ /0��, ��0�� ?સાદને કયe ઓRછવ(ઉRછવ, ઉLસવ). 

o ^ણી લ ેજગ'ш, ш�ш સદ]Nુુને નામી. 

o ઘરે પધાયા� હ
ર]ણુ ��#�, ��#� તાલ, શખંને 3દંૃગ. 

o ?ેમ પદારથ અમો પ� �1, �� �1 dવન મરણ જ ં̂ ળ. 

o હ
રના જન તો 3*ુ+ત ન  ���,  ��� જનમોજનમ અવતાર ર.. 

 

4. 23������� 

� દર.ક ચરણને Xતે સરખા ઉRચાર વાળો શ0દ આ)યો હોય Lયાર. XLયા:?ુાસ બને છે. 

� દા.ત. : 

o (ની જશોદા  ���%', ચરાવે ����%'. 

o ના 
હ�fુ નીકgયા, ના 3સુલમાન "�к4��  

કબરો ઉઘાડ�ને જો=ુ ંતો ઇ�સાન "�к4��. 

o લ ેકવચiંુડળ હવે આપી '��, 

મT જ મારા બ ેહાથ કાપી '��. 

o jદુા તાર� કસોટ�ની ?થા સાર� નથી .�#�, 

( સારા હોય છે તેની દશા સાર� નથી .�#�. 

o મT મકાનો બાધંવાન ે( 5%6�, 

ર. તે ખીલા તો અહk !%6�. 
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o જળમા ંજડW ુ ંનથી તટને #પ���1, 

એ Mબlબ શોધી કાઢવા મનન ે#પ���1. 

o જિમ ગઈ તરત ઘોર કરાલ ��#, 

લાગી બધે ?સરવા ;રુ માહk ��#. 
 

 

�*����к�� 

� શ0દના અથ�ના આધાર. ભાષાના સ,દય�મા ં વધારો કરતા અલકંારને અથા�લકંાર 

કહ.વાય છે. 
 

1. +પ � 

� જયાર. કોઈ એક વmWનુ ે કોઈ એક ખાસ ]ણુ ક. બાબત Xગે બીd વmW ુ સાથ ે

સરખાવવામા ંઆવ ેLયાર. ઉપમા અલકંાર બને છે. 

 દમયતંી:ુ ં 3ખુ       ચnં        (Jુ ં      [ુદંર        છે. 
          +પ ��      +પ �"     +પ ���&к    ������ � � 

             ш� 
 

+પ �� : (ની સરખામણી કરવામા ંઆવે તે. 

+પ �" : (ની સાથે સરખામણી કરવામા ંઆવે તે. 

������ � � : બo ેવRચ ેરહ.લ સમાન ]ણુ. 

+પ � ��&к ш� : સરખામણી દશા�વનાર શ0દ. 
 

� (વો, (વા, (વી, શા, શી, 8ુ,ં શો, માફક, પેઠ., (મ, સ3ુ,ં સરjુ,ં સમોવpુ, સમાન, 

સમાqુ,ં W�ુય, સાfૃrય, સર�jુ,ં (વpુ,ં ?માણ, વW,્ તેમ, તણા, ક.રા, ક.ર�, ક.Nંુ. 

� દા.ત. : 

o મsડુા માયા ઉતારતા યોગી 8�� લાગે છે. 

o ભયા� કદમ !િૂમમા ંનવજવાન ш� ડોસલ!ે 
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o અિનલ ш� ઝટ ઉપડ� સાઢંણી. 

o સાવ બાળકના ��� છે આ નગર. 

o vજ � �� ગઢને તપાસીએ. 

o ધીમે ધીમે ડગલા ધરતો – કોઈ મત ગ(�nની  �9к. 

o માગJુ ં3Lૃ= ુ� �� છે ?ાણીને. 

o િશ8 ુ� �" ગની સહદ.વને. 

o mવામી સાગર ��'х� ર. નજરમા ંન માય કદ�. 

o ખોબા ં8�%� ]લુાબ લલચાવતા હતા. 

o કમલ�:� ગણીને બાલના ગલ રાતા. 

o કાચ, ઘ
ડયાર અને સLયની પ�;� ટાઇમટ.બલ પણ નાSુક વmW ુછે. 

o હો [ખુડ ��� ઉર માNંુ. 

 

2. �"<�� 

� ઉપમેયની સરખામણી કરવા યોwય ઉપમાન ન મળે Lયાર. ઉપમેયની સરખામણી 

ઉપમેય સાથ ેજ કરવામા ંઆવ ેછે આવા અલકંારને અન�વય અલકંાર કહ.વાય છે. 

� દા.ત. : 

o �����= એટલ ે�����=. 

o  � તે  � ન ેબી^ વગડાના વા. 

o �>,�ની શ*+ત તો �>,� (વી. 

o ?.�� તે ?.�� અને કાચ તે કાચ. 

o  "�х (વા  "�хનયે કપરો કાળ આ)યો છે. 

o @�%���� ઈ @�%����. 

o ��= એટલ ે��=.  

o !��"� ��� એટલ ે!��"� ���. 
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3. Aપк 

� ઉપમેય અને ઉપમાન એક જ હોય એમ બતાવવામા ંઆવે Lયાર. cપક અલકંાર બને 

છે. 

� આ અલકંારમા ંએક વmWનુે બીd વmW:ુ ુ ંcપ આપવામા ંઆવે છે. 

� એક વmW ુજ બીd વmW ુછે એમ માની લવેામા ંઆવે છે. 

� દા.ત. : 

o ચચા� એ લોકશાહ�નો ?ાણ છે. 

o બપોર એક મોxંુ િશકાર� iૂતNંુ છે. 

o ડોલતો pુંગર ઈ તો અમારો સસરો જો. 

o ;લુ નીચ ેવહ.તી નદ� તો સાyકુલી મા ંછે. 

o માર. મન લાઈzરે� લોકશાહ�:ુ ંમ
ંદર છે. 

o પડં{ાની પેટ�મા ંપારસ છે પડ{ો. 

o આ સસંાર સાગર તરવો સહ.લો નથી. 

o સા|જુનોની }દય-ગગંા સૌને પિવ� કરતી હોય છે. 

o ?ેમપથં પાવકની �વાલા. 

o હ�યાના હોજમાથંી આ 8ુ ંપાણી છલકાય છે. 

o રામ રમકpુ ંજ
ડ=ુ.ં 

o તાર� `ગળ�ઓ લાવ, તને પહ.રJુ ંતડકાની વkટ�. 

o એમની `ખોમા ંલાગણીની ભીનાશ હતી. 

 

4. 0�B#��к 

� ઉપમેયને ઉપમાન કરતા �ે�ઠ બતાવવામા ંઆવે Lયાર. )યિતર.ક અલકંાર બને છે. 

� દા.ત. : 

o BшCк એટલ ે>�પ કરતા પણ િવિશ�ટ. 

o એ: ુ2� к ,થીયે કોમળ છે. 

o ��D�"� ��,� તો તનેે  �થીય ેમીઠ� લાગતી હતી. 
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o "�" >�� કરતા =E�>�� વધાર. કાિતલ િનવડ. છે. 

o ;.ૂ બા;:ુ ુ ંF� G� કરતાય કોમળ હW ુ.ં 

o દમયતંીના ��х પાસે &�H પણ િનmતેજ લાગે. 

o (�� �ના વૈભવ આગળ I�>�� તે કોણ મા�? 

o ��#� માતાએ હશે �જૂતી ર. લોલ 

અચળા અyકૂ એક  �# ર. ... ... 

 

5. +3��C� 

� જયાર. ઉપમયે અન ેઉપમાન બo ેએકcપ છે એવી સભંાવના )ય+ત કરવામા ંઆવ ે

Lયાર. ઉL?ેBા અલકંાર બને છે. 

� આ અલકંારમા ંએક વmW ુબીd વmW ુહોવાની શકંા ક. ક�પના કવામા ંઆવે છે. 

� આ અલકંારમા ં^ણ,ે રખ,ે શક., ભણે, લાગે, 
દસે વગેર. (વા ઉL?ેBા વાચક શ0દો 

આવે છે. 

� દા.ત. : 

o સાવજ ગર( ! J�� કો જોગદંર ગર(. 

o દ.વોના ધામ 8K�� હ�= ુ ં^ણ ે
હમાલય. 

o ઉપાન(જોpુ) ર.qએુ(રજ) આભ છાયો L�� સૈ�ય મોxંુ ^ય. 

o હોડ� J�� આરબની ઘોડ�. 

o કાયાના સરોવર J�� હ.લ ેચડ{ા. 

o દમયતંી:ુ ં3ખુ તો J�� ચnં. 

o થાય છે માર� નજર J�� હરણ. 

 

6. 0��!M: �B# 

� જયાર. દ.Mખતી ર�તે િનlદાના બહાના હ.ઠળ કોઈની ?શસંા થઈ હોય અથવા ?શસંાના 

બહાના હ.ઠળ કોઈની િનlદા થતી હોય તવેા અલકંારને )યાજmWિુત અલકંાર કહ.વાય છે. 
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� દા.ત. : 

o વાહ પહ.લવાન! પાપડ તોડ� ના�યો. 

o દોડવામા ંsુ ંહમંેશા પહ.લો જ ર.હ.તો – પાછળથી ગણાતા. 

o તમે ખરા રમતવીર! ઉગતો બાવળ iુદ� ગયા. 

o તેના સગંીતનો એવો ^fુ, iંુભકણ�ની iૃપા યાચવી જ ન પડ.. 

o ગાધંીd 
હlસા અને અસLયના ક�ર વેર� હતા. 

o સમીરને છે�લી પાટલી પર બસેવાનો શોખ છે. 

o [યુeદ.વ! તમારા 
કરણોએ 8ુ ંધો�ં ક=ુ�? Xધકાર:ુ ં3ખુ તો કા�ં થઈ ગ=ુ ં

છે. 

 

7. N��O 

� એક જ િવધાન ક. કા)ય પ*ં+તમા ંઅનકેાથ�(
nઅથ�) શ0દ ?યો^યો હોય અને તેન ે

લોધે િવધાન ક. કા)ય પ*ં+તના એજ કરતા વધાર. અથe થાય તેવા અલકંારને rલષે 

અલકંાર કહ.વાય છે. 

� દા.ત. : 

o તમે  પસદં કર.� ુપા� પાણી વગર:ુ ંછે. 

o રિવ િનજ કર તેની ઉપર ફ.રવે છે. 

o આ રમાણીનો રાગ કોને 3wુધ ન કર.. 

o અઢળક ઢMળયો ર. શામMળયો. 

o ચોમા[ુ ંઆવતા [�ૃ�ટ નJુ ંdવન મેળવ ેછે. 

o એમ:ુ ં}દય કામ િવશે pબૂ�ે ુ ંહW ુ.ં 

o Xધકારના આ સાગરમા ંકોઈ તારો નથી. 

o એ ક.વી ર�તે !લૂ ેપોતાની 6યાર� માને. 

 

8. �=����પ� 
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� િનજ�વ Xદર સdવ:ુ ંઆરોપણ કરવામા ંઆવ ેLયાર. સdવારોપણ અલકંાર કહ.વામા ં

આવે છે. 

� દા.ત. : 

o પ�થર થરથર �(ૂ. 

o ગગને [રૂજ ઝ,કા ખાતો, આભ તણી `ખો ઘરેાઈ. 

o નામવરા તાકાત વધાર. પડતી ઉદારતાથી શરિમદ�(મહારાજ) પડ. છે. 

o હાફં� ગયેલા �ાસના પગને તપાસીએ. 

o ઘ
ડયારના કાટંા પર હાફ�ા કર. સમય. 

o બપોર એક મોxંુ િશકાર� iુતNંુ છે. 

o છકડો પાણીપથંો ઘોડો થઈ ગયો. 

o સડક પણ પડjુ ંફર�ને [ઈૂ ગઈ. 

o વડલો jશુ થયો અને અમારા પર પાનવષા� કર�. 

o માટ�:ુ ંઆ ખોરpુ ંઘસઘસાટ �ઘWુ ંહW ુ.ં 

o રાતો-રાત વનપટ પડjુ ંબદલી લ ેછે. 

 

9. �B#ш��PQ# 

� જયાર. કોઈ હક�કતને વધાર�ન ેકહ.વામા ંઆવે Lયાર. અિતશયો*+ત અલકંાર બને છે. 

� આ અલકંારમા ંઉપમેય ઉપમાનમા ંસમય ^ય છે. 

� દા.ત. : 

o પડતા પહ.લા જ તેના ?ાણ નીકળ� ગયા. 

o તેના ધ:�ુટંકાની સાથે જ શ�ઓુ મરવા લાwયા. 

o ર. [યૂ�મા ંમાછલી તર� રહ�. 

o iંુતી! તારા કણ�ને પણ W ુલતેી ^. 

o ઉપાનર.qએુ(પગની રજ) અ� છાયો જોજન કોટાનકોર(કરોડ). 

o એ હW ુકટક, ના ના એ તો તલવાર:ુ ંઅર�ય. 

o એ નાટક એટ�ુ ંકcણ હW ુ ંક. િથયેટર અ� ુસાગર બની ગ=ુ.ં 
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o Sૂ:ુ ંતો થ=ુ ંર. દ.વળ(શર�ર) Sૂ:ુ ંતો થ=ુ.ં 

મારો હસંલો(આLમા) નાનો ને દ.વળ Sૂ:ુ ંતો થ=ુ.ં 

 


