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અલકંાર 

અલકંાર એટલે સાહિત્યકૃતિની શોભામા ંઅને પ્રભાવમા ંવધારો કરે િેવા ભાષાકીય િત્વોને અલકંાર કિ ેછે.  
અલકંાર એ સર્જનપ્રહિયા સાથે સલંગ્ન એવ  ંપ્રચલલિ અને લોકતપ્રય િત્વ છે  
જે અલભવ્યક્તિને સ દંર અને સ ગમ બનાવવામા ંઆગત્યનો ભાગ ભજવે છે.  
અલકંાર એટલે જેનાથી અલકંૃિ થાય િે િત્વ,  
અલકંારના બે પ્રકાર છે. 

1. શબ્દાલકંાર 

2. અથાાલકંાર 

શબ્દાલકંારઃ- 
જેમા ંવર્ા કે શબ્દને આધારે સૌંદયા પ્રગટત   ંિોય અને શ્ર તિમા ંમાધ યા પ્રગટ કરે ત્યારે શબ્દાલકંાર બને છે. 
વર્ાાન  પ્રાસ, શબ્દાન પ્રાસ, યમક વગેરે 

અથાાલકંારઃ- 
અિીં ચમત્કૃતિનો આધાર શબ્દના અથા પર છે. વાક્યના ભાવમા ંપ્રગટિો અથા િેનો સૌંદયા બકે્ષ છે. ઉપમા, 
રૂપક, ઉત્પે્રક્ષા, અનન્વય વગેરે અથાાલકંાર છે. 
અથાાલકંારને સમજવા માટે કેટલાક પદોની સમજ િી જરૂરી છે. 

1. ઉપમેય- વાક્યમા ંજેની સરખામર્ી કરવામા ંઆવે છે િે. 
2. ઉપમાન- જેની સાથે સરખામર્ી કરવામા ંઆવે છે િે  
3. સાધારર્ ધમા- ઉપમાન- ઉપમેય વચ્ચે જે બાબિની સરખામર્ી કરવામા ંઆવે છે િે 

4. ઉપમા ંવાચક શબ્દ - બે જ દીજ દી વસ્ત  ઓની સરખામર્ી કરવા માટે વપરાિા શબ્દોને ઉપમા ંવાચક 
શબ્દો કિ ેછે. દા.િ. જેવ ,ં જેમન ,ં િેમન ,ં સરખ ,ં સમોડ ં, શી, ત  લ્ય, પેઠે,માફક, સમાન વગેરે  

શબ્દાલકંારના પ્રકારો 

1 વર્ાાન પ્રાસ /વર્ાાન  પં્રાસ / અન પં્રાસ અલકંાર 

એકનો એક અક્ષર વારંવાર (બે કે બે થી વધ  વખિ)પકં્તિ કે કથનમા ંપ નરાવિાન પામે અને િેના કારરે્ 

ભાષા કે વાર્ીમા ંવૈતવધ્ય(ચમત્કૃતિ) પ્રગટે ત્યારે વર્ાાન  પ્રાસ /વર્ાસગાઈ કે અન પં્રાસ અલકંાર બને છે. 

૧ પઠવાડથી કર્ા આવ્યો, કપટ કરીને પાપી.  ૨ કૃિવમાાએ કવચ કાપ્ ,ં અશ્વસ્થામાએ મ ગટ 

1. કાકા કરીને સાદ કીધો, કો નવ સાભંળે બોલ ૩ કપટ કરીને કૃષ્ર્ આવ્યા, રૂપ ઉંદરન  ંધરી. 

૪ અને અતધક એથી એ અમર એની આત્માકર્ી 
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2 શબ્દાન પ્રાસ / યમક / ઝડ અલકંાર 

જ્યારે વાક્યમા ંકે પકં્તિમા ંએક સરખા ઉચ્ચાર વાળા અને અલગ અલગ અથા ધરાવનાર બે અથવા 

બેથી વધારે શબ્દો આવી ચમત્કૃતિ સજાયા ત્યારે શબ્દાન પ્રાસ / યમક / ઝડ અલકંાર કિ ેછે. 

1. િવે રંગ, બની િગં, મચાવી જગં, પીયોજી ભગં ! 

2. તવકરાળ કેસહરયાળને પપંાળિો બાપ  ! 

3. આપરે્ આવળ બાબળ બોરડી. 

4. તમત્રો આવ્યા, ગયા, મળ્યા અને ટળ્યા 

5. છે મિવાલી નથી નમાલી, નવા લોિીની લાલી 

6. અખાડામા ંજવાના મે ઘર્ીવાર અખાડા કયાા  છે. 

7. ક્સ્મિ વેરીને િમે વેરીને દોસ્િ બનાવો. 

૩ અંત્યાન પ્રાસ/ પ્રાસાન  ંપ્રાસ અલકંાર 

જ્યારે બે પકં્તિઓ કે કથનના ંઅંિે એકસરખા ઉચ્ચારવાળાઅને અલગ અથા ધરાવિા શબ્દો આવે િો 

ત્યારે િેને અંત્યાન પ્રાસ/ પ્રાસાન  ંપ્રાસ અલકંાર કિવેાય છે. 

1. થાકી જવાન  ંકાયમ, િલવાર િાર્ીિાર્ી, 

‘ઈશાાદ’ આપરે્ િો ઈશ્વરને નામે વાર્ી. 

2. કે કાગળ િહર લખે િે બને; 

અવર લખે િે એકે અક્ષર નથી ઉકલિો મને. 

3. પવાિને નામે પથ્થર, દહરયાને નામે પાર્ી 

ઈશાાદ આપરે્ િો ઈશ્વરને નામે વાર્ી. 

4  આંિરપ્રાસ/પ્રાસ સાકંળી અલકંાર 

પિલેા ચરર્ના છેલ્લા શબ્દ અને બીજા ચરર્ના પિલેા શબ્દ વચ્ચે જ્યારે પ્રાસ રચાય ત્યારે આંિરપ્રાસ 

અલકંાર બને છે  

૧ ભયની કાયાને ભ જા નથી,નથી વળી સશંયને પાખં 

૨ તવદ્યા ભર્ીયો જેિ, િેિ ઘેરવૈભ રૂડો 

૩ આરે કાઠેં ગાિો,જાિો સામે િીર 

૪ મામા આવ્યા,લાવ્યા માજાની વાિો 
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અથાાલકંારનાપ્રકારો 

1 ઉપમા અલકંાર 

જ્યારે કોઈ વસ્ત  ને િેના કોઈ ખાસ ગ ર્, કે બાબિ અંગે અન્ય વસ્ત   સાથે સરખાવવામા ંઆવે એટલે કે 

જ્યારે ઉપમેયને ઉપમાન સાથે સરખાવવામા ંઆવે ત્યારે િેને ઉપમા ંઅલકંાર કિ ેછે. 

સામાન્ય રીિે આલકંારમા ંશી, શ ,ં શો,  સરખા – સરખો – સરખી - સરખ ,ં સમોડ ં, ત  લ્યે, પેઠે, માફક, 

સમાન,  જેવા – જેવો – જેવી – જેવ  ં જેવા શબ્દો િેમા ંઆવેલા િોય છે. 

૧ રૂપે અરર્-ઉદય સરખો. શોભે કેસરી-કહટનો મોડ  ૨ ઊિયાા રંક ઘરે, શો પ ણ્ય પ્રભાવજો. 

  ૩ દાઝમા ંકાશીમાએ ઝાળ જેવી રાડ નાખી   ૪ નીતિના અક્ષર  મોિીના દાર્ા જેવા છે 

૫ દીકરાઓ પાર્ીની પેઠે પૈસા વાપરે છે 

2 રૂપક અલકંાર 

જ્યારે કોઈ બે વસ્ત  ઓની ત  લના કરિી વખિે ઉપમેય અને ઉપમાન બનેં એક જ િોય કે એકરૂપ િોય એ 

રીિે રજૂ કરવામા ંઆવે ત્યારે િેને રૂપક અલકંાર કિ ેછે. 

ઉપમા ંઅલકંારમા ંસરખામર્ીનો ભાવ છે. જ્યારે રૂપક અલકંારમા ંબનેં એકજ છે એવો ભાવ રજૂ થાય છે. 

૧ સો સો બાર્ રથીએ માયાા.    ૨ વાર્ી િો બાર્ને ફૂલકા ંવીધે વધાવિી 

૩ ફૂલડા-ંકટોરી ગ ૂથંી લાવ,જગમાલર્,રે બિને ! ૪ પ ત્રના અવસાન પછી મા શોક સાગરમા ંડબૂી ગૈ. 

૫  લબિંદૂને નવી મા મળિા પે્રમ સાગરમા ંભરિી આવી 
 

3 ઉત્પે્રક્ષા અલકંાર 

જ્યારે ઉપમેય અને ઉપમાન વચ્ચે સરખામર્ીની સભંાવના ઊભી કરવામા ંઆવે ત્યારે િેને ઉત્પેક્ષા 

અલકંાર કિ ેછે.  સરખામર્ી સચૂવિા શબ્દોને સ્થાને સશંય કે સભંાવના માટે જારે્,  રખે, અથવા શકે 

જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામા આવે છે. 

1. અકળાઈ પડયો અવતન તવષે જારે્ ભાગં્યો ચપંાનો છોડ. 

2. કાશીમાન  ંઘર જારે્ િોય િેમ એક સાથે છોકરાઓનો હ ંકાર મળ્યો. 

3. લોચન િેના જારે્ પદ્મ-પાખંડી. 

4. િળવદને માગે જારે્ વટંોલળયો િાલ્યો. 

5. અધરલબિંબ જારે્ પરવાળી રે. 

6. િૈ્  ંજારે્ હિમાલય 
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4 વ્યતિરેક અલકંાર 

જ્યારે ઉપમાન કરિા ઉપમેયને ચહડયાત   ંકે અતધક ગ ર્વત્તાવાળં દશાાવવામા ંઆવે ત્યારે િેને વ્યતિરેક 

અલકંાર કિ ેછે. 

1. કમળ થકી ક મળં રે બેની અંગ છે એન .ં 

2. એમ િો િારા નેર્ લબલોરી- વેર્થી યે વધ  બોલકા ંગોરી 

3. સ દામાના ંવૈભવ આગળ ક બેરિ કોર્ માત્ર ? 

4. િલકા ંિો પારેવાની પાખંથી, મિાદેવથી યે મોટાજી. 

5. ગગંાના નીર િો વધે ઘટે રે લોલ. 

6. સરખો એ પે્રમનો પ્રવાિ રે , જનનીની જોડ સખી નહિ જડે રે લોલ. 

5 અનન્વય અલકંાર 

જ્યારે ઉપમેયને ઉપમાન િરીકે જ દશાાવવામા ંઆવે ત્યારે િેને અનવ્યવય અલકંાર કિવેામા ંઆવે છે. 

આ અલકંારમા ંઉપમેયને ઉપમાન સાથે સરખાવવામા ંઆવત  ંનથી. 

1. પર્ મનેખ જેવા મનેખને જ કપરો કાળ આવ્યો છે. 

2. પહંડિ સ ખલાલજી િે પહંડિ સ ખલાલજી 

3. અંિર જેવ  ંઓઠણ  ંરાખજે,- ને ઓઠર્ જેવ  ંઅંિર 

4. રામરાવર્ન  ં્ દ્ધ િે રામરાવર્ન  ં્ દ્ધ 

5. ગાધંીજી િે ગાધંીજી 

6. જવાિર િે જવાિર 

7. ટંડેલાઈં ઈ ટંડેલાઈ 

8. મા િે મા,ં બીજા બધા ંવગડાના ંવા.ં 

6 સજીવારોપર્ અલકંાર 

જ્યારે તનજીવ પદાથાને સજીવન  ંઆરોપર્ કરવામા ંઆવે ત્યારે િેને સજીવારોપર્ અલકંાર કિ ેછે. 

માનવભાવને અસરકારક રીિે રજૂ કરવા માટે આ અલકંારનો ઉપયોગ થાય છે. 

૧ દૂરના ડ ંગરો સાદ દઈને બોલાવિા િિા.  ૨ મેઘ પર મેઘના ડોલિા ડ ંગર 

૩ વડ માથ  ંભર્ીને , ના કિિેો િિો.   ૪ ફૂલ િસિા ંિિા. 

૫ સધં્યા રમે છે ધરીને ઉછંગે    ૬ ઋત ઓ વકૃ્ષોને વાિલ કરિા થાકિી નથી  
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7 વ્યાજસ્ત  તિ અલકંાર 

જ્યારે તનિંદા દ્વારા પ્રશસંા અને  પ્રશસંા દ્વારા તનિંદા કરવામા ંઆવે ત્યારે િેને વ્યાજસ્તતૂિ અલકંાર કિવેામા ં

આવે છે. 

1. ધન્ય છે િમારી બિાદ રીને –ઉંદર જોઈને નાઠા 

2. િમે ખરા પિલેવાન ! કંદપા કઈ તવસાિમા ંનિીં. 

3. શ  ંએન  ંરૂપ ! કંદપા કંઈ તવસાિમા ંનિીં. 

4. ડામર ડમરો થઈ ને મિકેે. 

5. િેનો સગંીિનો એવો જાદ , ક ંભર્ાની કૃપા યાચવી જ ન પડે. 

8  શ્લેષ અલકંાર 

જ્યારે એક પકં્તિ કે ઉક્તિમા ંએક શબ્દના એકથી વધ  અથા થાય અને િેમાથંી અથાન  ંવૈતવધ્ય ઉત્પન્ન 

થાય ત્યારે િેને શ્લેષ અલકંાર કિવેામા ંઆવે છે. 

િપેલી િપેલી છે  જવાની િો જવાની  પકંજ નામનો છોકરો છે 

૧ રતવને પોિાનો િડકો ન ગમે િો િે ક્યા ંજાય !  ૨ દીવા નથી દરબારમા ંછે અંધાર ં  ઘોર ! 

૩ આ રમર્ીનો રાગ કોને મ ગ્ધ  ન કરે !   ૪ વષાા ખરેખર જીવનદાત્રી તવશ્વની 

૫ રતવ તનજ કર િેની ઉપર ફેરવે છે.    ૬ િેન  ંહૃદય િત   ંકામ તવષે ડબેૂલ .ં 


