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અરકંાય એટરે :- વાહશત્મભા ંલાણીને ળોબાભા ંઅને પ્રબાલભા ંલધાયો કયે તેલા બાાકીમ રૂોનો જે 
પ્રમોજન કયલાભા ંઆલે છે તેનેઅરકંાય કશલેાભા ંઆલે છે. અરકંાયના ફે પ્રકાય છે. 
ળબ્દારકંાય અને અથાારકંાય 

૧) ળબ્દારકંાય :-લાકમભા ંકે હંકતભા ંજ્માયે ળબ્દની ભદદથી ચભકૃતત વર્જામ ત્માયે ળબ્દારકંાય ફને છે. 
દા.ત. 

૨) અથાારકંાય :-લાકમભા ંકે હંકતભા ંજ્માયે અથાની ભદદથી ચભકૃતત વર્જામ ત્માયે અથાારકંાય ફને છે.  
 ઉભેમ એટરે :-  જે લસ્ત ુકે દાથાની વયખાભણી કયલાની શોમ તેને ઉભેમ કશ ેછે. 
 ઉભાન એટરે :-જે લસ્ત ુકે દાથાની વાથે વયખાભણીકયલાની શોમ તે ઉભાન કશ ેછે.  
 વાધાયણ ધભા એટરે :-ફે જુદી જુદી લસ્તઓુ લચ્ચે યશરેા કોઇ ખાવ  ગણુોને વાધાયણ ધભા કશલેાભા ં

આલે છે. 
ઉભાલાચક ળબ્દો:-ફે જુદી જુદી લસ્તઓુ લચ્ચેની વયખાભણી કયલાભાટે લયાતા ળબ્દોને ઉભાલાચક 

ળબ્દો કશ ેછે. દા.ત.- જેવુ,ં જેભનુ,ં તેભનુ.ં વયખુ,ં વભોડંુ,ળી, તલુ્મ,ેઠે, ભાપક,વભાન  
લગેયે. 

ળબ્દારકંાયના પ્રકાય ચાય પ્રકાય :-(૧) લણાાનપુ્રાવ  (લણાવગાઇ), (૨) મભક (ળબ્દાનપુ્રાવ),(૩) 
આંતયપ્રાવ  (પ્રાવવાકંી), અને (૪) અંત્માનપુ્રાવ 

અથાારકંાયના પ્રકાય આઠ પ્રકાય:- (૧) ઉભા,(૨) ઉત્પે્રક્ષા,(૩) રૂક,(૪) અનન્લમ,(૫) શ્રે,(૬) 
વજીલાયોણ,  (૭) વ્માજસ્તતુત(૮)વ્મતતયેક,  
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અથાારકંાય 
 ઉભા અરકંાય:- ઉભેમની વયખાભણી ઉભાન વાથે કયલાભા ંઆલે ત્માયે ઉભા અરકંાય ફને  

છે.  ઉભેમ અને ઉભાનભા ંએકરૂતા દળાાલલાભા ંઆલે ત્માયે આ અરકંાય ફને છે.  
 ઉભાલાચક ળબ્દો જેલા કે ળી, શુ,ં જેવુ,ં જેભનુ,ં તેભનુ,ં વયખુ,ં વભોડંુ, તલુ્મ, ેઠે, ભાપક અને વભાન 

ળબ્દો લયામ છે.  
             દા.ત. – દેલરના અક્ષય ભોતીના દાણા જેલા છે.(દેલર- ઉભેમ અને ભોતીના દાણા- 

ઉભાન)  
ઉદાશયણો :- 

 રુુોની ભાપક સ્ત્રીઓ ણ કેલણી રઇ ળકે છે. 
 ભને તેભનુ ંલચન અભાન જેવુ ંરાગે છે. 
 વતંયાની  છાર જેલો તડકો લયવે છે. 
 ધયતીય લયદાનની ભાપક ચાદંની ઊતયી યશી છે. 
 ળાભ કશ ેફીર્જફાડા, પ્શાણ વયીખા ાયખ્મા. 
 તળશ ુવભાનગણી વશદેલને  
 ગલુ ંરાકં તલનાના ઊંટના જેવુ ંડત ુ.ં 
 ભાણવો ભાખીઓની જેભ ભયતા શતા. 
 આણેમતં્ર જેલા નથી કે આખો હદલવ કાભ કમાા કયીએ. 
 ભહુડા ભામા ઉતાયતા મોગી જેલા રાગે છે. 
 ઘઉંની પરક વોના જેલી થઇ ગઈ. 
 ળરૂઆતભા ંએ રોકો ીાચટા જેલા રાગતા શતા. 
 દભમતંી નુ ંમખુ ચદં્ર જેવુ ંસ ુદંય છે. 
 ગરુછડી વભોલડી તે ફાલરકા શતી. 
 કાજે ઊંડા કણ ચ્શ,ે છદ્મ જેલી જજિંદગી 
 રૂે અરૂણ ઉદમ વયખો.  
 યણછોડ ફાઘાની ભાપક જોઈ યહ્યો.  
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 ઉત્ેક્ષા અરકંાય:- ઉભેમ ર્જણે ઉભાન શોમ તેલો તકા , ડો,વબંાલના કે તલચાય કયલાભા ંઆલે 
ત્માયે ઉત્ેક્ષા અરકંાય ફને છે.  

 ઉત્ેક્ષા લાચક ળબ્દો :- ર્જણે, યખે, ળકે, શુ.ં  
 દા.ત. :- શૈયુ ંર્જણે હશભારમ  

ઉદાશયણો :- 
 જેનાભા ંવકૃ્ષ પ્રીતત નથી તેનાભા ંર્જણે જીલન પ્રીતત નથી. 
 સષૃ્ટટના લા ર્જણે યેળભની ટ્ટીઓ. 
 દદા  અને ઉેક્ષા ર્જણે ગથથૂીભાથંી જ ભેરા.  
 ભને ર્જણે યભલા ભાટે એક નવુ ંયભકડંુ ભી ગયુ.ં 
 જ્મા ંત્મા ંઆલી લમફદરી વતંા ર્જણે યીઓ. 
 આખા જડફાભા ંર્જણે દાઢ જ શોમ તેભ જણાત ુ ંશત ુ.ં 
 ખદુા ર્જણે તેભની ાવે આલી ઊબા યહ્યા. 
 એ ભાયી વપતા ર્જણે ોતાની તવદ્ધિ વભજતા.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 રૂક અરકંાય :- ઉભેમ અને ઉભાનને એકરૂ દળાાલલાભા ંઆલે ત્માયે રૂક અરકંાય ફને છે. 
દા.ત.- તુ્રના અલવાન છી ભા ળોકવાગયભા ંડફૂી ગઈ. 

ઉદાશયણો :- 
 ભને કેલણીની ભામાર્જભા ંપવાલી દીધો. 
 પાગણના વકૃ્ષો યથી સયૂજને ખયતો જોઉં છં. 
 ભતૂ બક્તત દાયથ ભોટંુ,બ્રહ્મરોકભા ંનાશી યે. 
 સનુ ચ ુ! હું ાગંળં, ત ુ ંભારંુ લાશન! 
 લદન સધુાકયને યહું તનશાી. 
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 ધણી સયુલબસતૂ છે. 
 જીલનલાડી કયભાઈ ગઈ  
 પ્રકૃતત ખદુ એક ભશાન કતલતા છે. 
 વકૃ્ષ જીલતો ર્જગતો દેલ છે. 
 ભનટુમ રાગણીળીર પ્રાણી છે. 
 કેલણી ાભેરી સ્ત્રી યત્ન કદી ોતાનુ ંતેજ ખોત ુ ંનથી. 
 બણેરી સ્ત્રીથી વવંાય એક યભણીમ ફાગ રાગે છે. 
 ગજુયાતની ભતૂભ જોઈ હું આંદોલરત થઇ ગમો છં.  
 લયવે ઘડી વ્મોભ લાદી. 
 ફોય એક તળકાયી કતૂરંુ છે. 
 વત્મ એ જ યભેશ્વય  
 જ એ જ જીલન  
  

 

 અનન્લમ અરકંાય :- ઉભેમની વયખાભણી ઉભેમ વાથે જ કયલાભા ંઆલે ત્માયે અનન્લમ 
અરકંાય ફને છે. ( ઉભેમને જ ઉભાન તયીકે દળાાલલાભા ંઆલે છે.)દા.ત. ગાધંીજી એટરે ગાધંીજી  
ઉદાશયણો :- 

 ભોતી એટરે ભોતી  
 વા એટરે ચ:ુશ્રલા. 

 વ્મતતયેક અરકંાય :- ઉભાન કયતા ંઉભેમને ચહડમાત ુ ંફતાલલાભા ંઆલે ત્માયે વ્મતતયેક અરકંાય 
ફને છે. 

 આભા ંકોઈ ચોક્કવ ળબ્દોનો ઉમોગ થમો શોતો નથી, ટૂંકભા ંચહઢમાત ુ ંફતાવ્ય ુશોમ ત્માયે વ્મતતયેક 
અરકંાય ફને છે.  

   દા.ત.- એની લાણી અમતૃથીમે ભીઠી શતી.  
ઉદાશયણો :-  

 ફાનુ ુ ંશદમ ફૂર કયતા ંકોભ શત ુ.ં 
 શરકા ંતો ાયેલાની ાખંથીમે ભોટા જી. 
 દભમતંીના મખુ ાવે તો ચદં્ર  તનસ્તેજ રાગે છે. 
 ગગંાના નીય તો લધે ઘટે યે રોર, વયખો એ પે્રભની પ્રલાશ યે.  
 એનુ ંળયીય તો ફૂરથીમ શરકંુ છે. 



 

ASHWIN DIVEKAR  Page 5 
 

 સદુાભાનો લૈબલ આગ કુફેય તે કોણ ભાત્ર ? 

 ગરુાફ રઉ ? ના કોર તજુ યમ્મ એથી ઘણા. 
 ભેરૂ યે ડગે ને જેના ભન નો ડગે  
 ભારૂ શદમ વ્રજ કયતા ંણ કઠોય કયીળ  
  

 

 

 

 

 

 શ્રે અરકંાય :-એક જ ળબ્દના ફે અથા નીકતા શોમ ત્માયે શ્રે અરકંાય ફને છે. 
 દા.ત. જલાની તો જલાની છે. 

ઉદાશયણો :- 
 કેવયીતવઘ,આંફા નીચે ભયલા ડયા છે. 
 કંજ નાભનો છોકયો છે. 
 ભાયા બાઇનુ ંફાયમુ ંતી ગયુ.ં  

 

 

 વજીલાયોણ અરકંાય :-તનજીલ લસ્તભુા ંજ્માયે વજીલના ંબાલોનુ ંઆયોણ કયલાભા ંઆલે ત્માયે 
વજીલાયોણ અરકંાય  ફને છે.  

 દા.ત.- ભને રાગયુ ંચાદંો ધીભે ધીભે ચારી યહ્યો છે.  
ઉદાશયણો :- 

 વડક ડખુ ંબયીને સઈૂ ગઈ શોમ. 
 નલલ્રલો ભભતાબયી નજયે સ્લાભીજીને જોલા રાગમા. 
 લન ાદંડા ંજોડે ગમ્ભત કયે છે.  
 યાતે તડકાએ વીભભા ંયાતલાવો કમો. 
 ઋતઓુ વકૃ્ષોને લશાર કયતા ંથાકતી નથી. 
 બડી પયતે વોવામટીના ભકાન ઊગી ગમા ંછે. 
 ફોય એક તળકાયી કતૂરંુ છે. 
 શાહપ ગમેરા શ્વાનના ગને તાવીએ 
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 વ્માજસ્તતુત અરકંાય :- જ્માયે લખાણરૂે તનિંદા અને તનિંદારૂે લખાણ કયલાભા ંઆલે ત્માયે  
વ્માજસ્તતુત અરકંાય ફને છે. દા.ત.-શુ ંતભાયી ફશાદૂયી ! ઉંદય જોઇને નાઠા! 

 

ઉદાશયણો :- 
 શુ ંતભાયી શોંતળમાયી ગજુયાતીભા ંનાવ થમા ? 

 યભેળને છેલ્રી ાટરીએ ફેવલાનો ળોખ છે. 
 હું દોડની સ્ધાાભા ંપ્રથભ આવ્મો ણ છેલ્રેથી. 
 ભાયા નેત્ર ફધં શોમ ત્માયે ભને ઊંઘતો ન વભર્જલો તે એક પ્રકાયની વભાતધ છે.  

ળબ્દારકંાય 

 લણાવગાઈ/ લણાાનપુ્રાવ /અનપુ્રાવ અરકંાય :- લાક્ય કે કં્તતભા ંપ્રાયંબે એકનો એક અક્ષય ફે 
અથલા ફેથી લધાયે લખત આલી ચભત્કૃતત વજ ેત્માયે આ અરકંાય ફને છે.  

 ( એકનો એક અક્ષય લાયંલાય આલતાન ાભે ) 
 દા.ત.- નટલય તનયખ્મા નેણ ! તે.... 

ઉદાશયણો :- 
 તલદ ડે લણવે નશી. 
 ભાડી ભીઠી, ક્સ્ભત ભધયુીને બવ્મ મતૂતિ તતાજી  
 કાને કફજે કયલાના અનેક પ્રમત્નો થમા છે. 
 એ અવત્મનો અલતાય શતો. 
 શલે શલે શલે ભાયે ભહંદય આલ યે !  

 

 મભક/ળબ્દાનપુ્રાવ :- જ્માયે લાક્યભા ંકે કં્તતભા ંએક વયખા ઉચ્ચાયલાા અને અરગ અરગ અથા 
ધયાલનાયા ફે અથલા ફેથી લધાયે ળબ્દો આલી ચભત્કૃતત વર્જામ ત્માયે આ અરકંાય ફને છે. ( એકનો 
એક અક્ષય ફે લખત આલે  અને વભાન ઉચ્ચાયલાા ળબ્દો  શોમ )દા.ત.- વં ત્મા ંજં નહશતય 
ધયતીકં  

ઉદાશયણો :- 
 કામાની ભામાભાથંી છૂટલા ગોતલિંદયામની ભામા કયો. 
 ચેન નથી ભન ! ક્યભ તને, બેટે શ્માભ ળયીય  
 વતી ખેદ શતી જોતી લદને લધતો જતો! 
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 આંતયપ્રાવ /પ્રાવવાકંી :- શરેા ચયણના છેલ્રા ળબ્દ અને ફીર્જ ચયણભા ંશરેા ળબ્દ લચ્ચે 
જ્માયે પ્રાવ યચામ ત્માયે આ અરકંાય ફને છે. દા.ત.- તલદ્યા બણીમો જેશ,તેશ ઘેયે લૈબલ રૂડો. 

ઉદાશયણો :- 
 ભશતેાજી તનળાે આવ્મા,રાવ્મા પ્રવાદ ને કમો ઓચ્છલ  
 આયે કાઠેં ગાતો, ર્જતો વાભે તીય  

 

 

 

 

 અંત્માનપુ્રાવ :- ફે કં્તતના અંતે વભાન ઉચ્ચાયલાા અને અરગ અરગ અથા ધયાલતા ળબ્દો 
આલી અંતે પ્રાવ યચામ  ત્માયે આ અરકંાય ફને છે. દા.ત.-  

 ફની લાતો ફહુ  કયે, કયે બદુ્ધિના ખેર, 
 આદ કારે ર્જણીએ, તરભા ંકેટલુ ંતેર. 

ઉદાશયણો :- 
 ગણુ જળ અયંાય, દેળ ફધાભા ંદીઠંુ, 

બોજનભા ંતે બે, ભનટુમને રાગે ભીઠંુ. 
 જરાલી ર્જતને ધૂ સલુાતવત ફધુ ંકયે, 

ઘવીને ર્જતને વતંો અન્મને સલુખમા કયે.  

કૈ કેટરામે યંગ હું તો ધોળં, કે ભન ભારૂ બોળં બોળં  


