
�જરાતીુ  	ામર 

 
 

�ણો �જરાતીુ  �યાકરણ િવશે 

 
 

1. �જરાતીુ  ભાષામા ં�યાકરણ�ુ ંમહ�વ�ુ ંએક �ગ એટલે અલકારં  

અલકારં  

સા"હ�ય #િતનીૃ  શોભામા ંઅને &ભાવમા ંવધારો કર( તવાે  ભાષા"કય ત�વોને અલકારં  કહવામા(  ંઆવે છે. 

અલકારનાં  ,-યુ  બે &કાર છે. 

(૧) અથાલકાર2 ં  

(૨) શ4દાલકંાર 

 

(૧) અથાલકારઃ2 ં   

વા7મા ંઅથની2  મદદથી ચમ�#િતૃ  ક( નવીનતા આવતી હોય તને ે અથાલકાર2 ં  કહવામા(  ંઆવે છે. 
 

(૨) શ4દાલકારઃં   

9 વા7મા ંશ4દની મદદથી ચમ�#િતૃ  ક( નવીનતા સ�તી2  હોય તને ે શ4દાલકારં  કહવાય(  છે. 
 
 
 

(1) અથાલકારના2 ં  &કારઃ 
 
 

(૧) ઉપમા અલકારઃં   
 

બે <દ=ુ -<દ=ુ  વ?@ઓુ વBચે કોઈ એક ખાસ �ણુ �ગ ેસરખામણી કરવામા ંઆવે �યાર( ઉપમા અલકારં  બને છે.  

અથવા  

ઉપમયનીે  સરખામણી ઉપમાન સાથે કરવામા ંઆવે �યાર( ઉપમા અલકારં  બને છે. 
 

* ઉપમયે અલકારઃં  વા7મા ં9ની સરખામણી કરવાની હોય તને ે ઉપમયે કહવામા(  ંઆવે છે. 

* ઉપમાન અલકાં રઃ વા7મા ં9ના સાથે સરખાવવામા ંઆવે તને ે ઉપમાન કહવામા(  ંઆવે છે. 

* ઉપમા વાચક શ4દો એટલે Eુ?ં 

 



બે <દ=ુ -<દ=ુ  વ?@ઓુ વBચનાે  કોઈ એક ખાસ �ણનુ ે સાધારણ ધમ2 કહવામા(  ંઆવે છે. 

9મક(…, સમ,સરF,ુસમાન,સમોવGુ,@Hયુ ,પઠે (,9J,ુ9વી વગરે ( ઉપમા વાચક શ4દો કહવામા(  ંઆવે છે. 

દાઃત- ?વામી િવવકાનદે ં  શKLતના ધોધ સર=ખા હતા. 
 
 

(૨) ઉ�&Mાે  અલકારઃં  

ઉપમયે અને ઉપમાન સમાન હોવાની કHપના,સભાવનાં  થતી હોય �યાર( ઉ�&Mાે  અલકારં  બને છે. 

9મક(…, �ણે,રખે,શક,Eુ…ં. 

દાઃત- હNO ુ�ણે "હમાલય 

 

(૩) �યિતરક(  અલકારઃં  

ઉપમયને ે ઉપમાન કરતા ચ"ડયા@ ુ ંબતાવવામા ંઆવે �યાર( �યિતરક(  અલકારં  બને છે. 

દાઃત- ભારત કરતા ં�જરાતુ  મોRુ 

- કમળ કળ= થક= કોમળ છે �ગ માર= બનીે  �ુ.ં 
 
 

(૪) �યાજ?@િતુ  અલકારઃં  

નUદા વડ( વખાણ અને વખાણ વડ( નUદા કરવામા ંઆવે તને ે �યાજ?@િતુ  અલકારં  કહવાય(  છે. 

દાઃત- અહો! Eુ ંતમારા દાતં �ણે પીળ= લસણની કળ=.  
 

(૫) Xપક અલકારઃં   

ઉપમયે અને ઉપમાનને બનેં એક જ હોય એ ર=તે વણવામા2  ંઆવે �યાર( Xપક અલકારં  બને છે. 

દાઃત-સસારં  સાગર અસાર છે. 

- ભર=લો Yાસમા ંએની Zગધનોુ ં  દ"રયો. 
 

(૬) અન\વય અલકારઃં   

ઉપમયનીે  સરખામણી કરવા માટ( યો]ય ઉપમાન ન મળતા ંઉપમયને ે ઉપમયે સાથે જ સરખાવવામા ંઆવે 

�યાર( અન\વય અલકારં  બને છે. 

દાઃત- મા તે મા 

- લ^ા તો લ^ા જ,કહJ(  ુપડ( એ� ુતો. 
 
 



(૭) `લષે  અલકારઃં   

aયાર( એ શ4દના ંએક કરતા ંવધાર( અથ2 થઈને નવીન ચમ^#િતૃ  આવે �યાર( `લષે  અલકારં  બને છે. 

દાઃત- જવાની તો જવાની છે. 

-"દવાનથી દરબાર છે �ધાbંુ ઘોર. 
 

(૨) શ4દાલકારનાં  &કારઃ 
 

(૧) વણા�2 ુ ં&ાસઃ 

aયાર( આપલીે  પKLતમાં  ંક( વા7મા ંઓછામા ંઓછા dણ ક( dણથી વe ુશ4દોમા ંઆરભં ે એકનો એક વણ2 ક( 

અMર વારવારં  fનરાવતનુ 2  પામે �યાર( વણા�2 ુ ં&ાસ અલકારં  બને છે. તને ે અ�&ાસુ  ક( વણ2 સગાઈ પણ કહ( છે. 

દાઃત- અવીનાશીન અgકોટના ંઅિવનીત અ,તૃ ઓડકાર. 

- hખથીુ  hડૂ=ં  ભીખ છે. 
 

(૨) શ4દા�ુ ં&ાસઃ  

aયાર( કોઈ પKLતં  ક( વા7મા ંએક સરખા ંઉBચાર ક( &ાસ ધરાવતા ંબે ક( બથીે  વe ુશ4દો આવીને િવિવધ અથ2 

બતાવે �યાર( શ4દા�ુ ં&ાસ બને છે.તને ે યમક અને ઝડ પણ કહ( છે. 

દાઃત- કાયાની માયામાથીં  kટવા ગોિવlદરાયની માયા કરો 

- ખર( નર ખર �J.ુ 
 

(૩) ��યા� ુ&ાસ અલકારઃં  (&ાસા� ુ&ાસ) 

એક પછ= એક આવતી બે પKLતં  ક( બે ચરણના ંછડે ( ક( �તે એક સરખા ં&ાસ ક( ઉBચાર વાળા શ4દો આવીને 

<દાુ -<દાુ  અથ2 ધરાવે �યાર( ��યા�ુ ં&ાસ ક( &ાસા�ુ ં&ાસ અલકારં  બને છે. આ અલકારં  હમશાં ે  બે પKLતમાં  ંજ 

હોય છે. 

દાઃત-ઝાકળના પાણી�ુ ંnબloુ એકલવાO ુબp@ે ુ ંુ , 

Zરૂજ સામે જો@‘ુ@નેુ એકq ુએકq ુરો@@ુ ુ.ં 
 

(૪) rતર &ાસ/&ાસ સાકળ=ઃં  

aયાર( પહલા(  ચરણના ંછHલાે  શ4દ અને બી� ચરણના ંપહલા(  શ4દ વBચે &ાસ ક( ઉBચાર રચાય �યાર( rતર 

&ાસ ક( &ાસ સાકળ=ં  અલકારં  બને છે. 

દાઃત- મહતાt(  િનશાળે આ�યા,લા�યા &સાદને કયાu ઉ�સવ. 

- &મે  પદારથ અમે પામીએ,વામીએ જ\મ મરણ જ�ળં . 


