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રકંાય એટરે શ  ં? રકંાય ના પ્રકાય કેટરા છે?  
 

તેની ઈદાશયણ વાથે વભજૂતી 
�� *રકંાય એટરે શ  ં?* 

 

�વાહશત્મભા ંલાણીને ળોબાલલા ભાટે બાાહકમ રૂોનો જે પ્રમોજન કયલાભા ંઅલે છે તેને રકંાય કશલેાભા ંઅલે છે. 
 

� *ળબ્દારકંાય  એટરે શ  ં?* 

 

� લાકમ કે હંકતભા ંજ્માયે ળબ્દની ભદદથી ચભકૃતત વર્જામ ત્માયે.. . 
 

 � *થાારકંાય એટરે શ  ં?* 

 

� લાકમ કે હંકતભા ંજ્માયે થાની ભદદથી ચભકૃતત વર્જામ ત્માયે.. . 
 

� *ઈભેમ એટરે શ  ં?* 

 

� જે લસ્ત  કે દાથાની વયખાભણી કયલાની શોમ તે… 

 

 � *ઈભાન એટરે શ  ં?* 

 

� જે લસ્ત  કે દાથાની વાથે વયખાભણીકયલાની શોમ તે… 

 

� *વાધાયણ ધભા એટરે શ  ં?* 

 

� ફે જ દી જ દી લસ્ત ઓ લચ્ચે યશરેા કોઆ ખાવ  ગ ણોને વાધાયણ ધભા કશલેાભા ંઅલે છે. 
 

� *ઈભાલાચક ળબ્દો એટરે શ  ં?* 

 

� ફે જ દી જ દી લસ્ત ઓ લચ્ચેની વયખાભણી કયલાભાટે લયાતા શ્બબ્દોને ઈભાલાચક ળબ્દો કશ ેછે. 
 

� *ળબ્દારકંાયના પ્રકાય* 

 

(૧) લણાાન પ્રાવ  (લણાવગાઆ) 
 

(૨) મભક       (ળબ્દાન પ્રાવ) 
 

(૩) આંતયપ્રાવ  (પ્રાવવાકંી) 
 

(૪) અંત્માન પ્રાવ 

 

� *થાારકંાયના પ્રકાય* 

 

 (૧) ઈભા       (૨)  ઈત્પે્રક્ષા 
 

(૩) રૂક         (૪) નન્લમ 
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(૫) વ્મતતયેક     (૬)  શ્બરે 

 

(૭) વજીલાયોણ  (૮) વ્માજસ્ત  તત 

 

 ♏ *લણાવગાઆ, લણાાન પ્રાવ, ન પ્રાવ રકંાયઃ—* 

 

       લાકમ કે હંકતના પ્રાયંબે એકનોએક લણા ફે કે ફે થી લધાયે લખત અલી લાકમભા ંચભત્કૃતત વજ ેત્માયે.. .. 
 

ઈદાશયણઃ— 

 

૧  તનત્મવેલા,તનત્મ—કીતાન—ઓચ્છલ તનયખલા નદંક ભાય યે. 
 

૨  જેને ગોતલિંદા ગ ણ ગામા યે. 
 

૩  નટલય તનયખ્મા નેન તે… 

 

૪  ભાડી ભીઠી,સ્સ્ભતભધ ય ને બવ્મ મતૂતિ તતાજી. 
 

૫   યી કાળી,કાચંી,લધ,ભથ યાને લય વૌ 
 

 ♏ *ળબ્દાન પ્રાવ, મભક, ઝટ રકંાયઃ—* 

 

      જ્માયે લાકમભા ંહંકતભા ંએક વયખા  ઈચ્ચાયલાા ને રગ રગ થા ધયાલતા ફે થલા ફેથી લધાયે ળબ્દો   
અલી ચભત્કૃતત વર્જમ ત્માયે. 
 

ઈદાશયણઃ— 

 

 ૧  કામાની ભામાભાથંી છુટલા ગોતલિંદયામની ભામા કયો. 
 

૨  ર્જંફાા…ખોાા…તગડીને બડી…નેબાલનગય… 

 

 ૩  શલે શલે શલે શયજી ભાયે ભહંદય અવ્મા યે. 
 

૪ ખાડાભા ંજલાના ભેં ઘણીલાય —ખાડા કમાા. 
 

૫  દીલાનથી દયફાયભા,ં દીલા નથી છે અંધાર ં ઘોય. 
 

♏ *આંતયપ્રાવ, પ્રાવવાકંીઃ—* 

 

             શરેા ચયણના છલ્રો ળબ્દનો ને ફીર્જ ચયણના પ્રથભ ળબ્દ લચ્ચે જ્માયે પ્રાવ યચામ ત્માયે.. 
 

ઈદાશયણઃ— 

 

 ૧  જતો શતો અંધ થતી તનળાભા,ંસ ગ પ્ત યાજગશૃની હદળાભા.ં 
 

૨  તલચાયનો નેઞ જરે બયામ છે,ળયીયન  ંચેતન ત્મા ંશયામ છે. 
 

૩  ાનેાને ોઢી યાત,તાલ જપ્ય  ંકશતેા લાત. 
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૪  વાભા વાભા યશમા ંળાબે,વ્મોભ બોભ ફે વોમ. 
 

૫  તલદ્યા બણણમો જેશ,તેશ ઘેય લૈબલ રૂડો. 
 

         તલદ્યા બણણમો જેશ,કાભનીકંચન ચડૂો. 
 

� *ઈભા રકંાયઃ—* 

 

ઈભેમની ઈભાન વાથે વયખાભણી કયલાભા ંઅલે ત્માયે…. 

 

 ઈભાલાચક ળબ્દો (શ ,ંળી,ળા,જેવ ,ંજેલા,જેલી,જેભન ,ંતેભન ,ંવયખ ,ંવભોલડ ં,ત લ્મ,ેઠે,ભાપક,વભાન,) 

 

ઈદાશયણઃ— 

 

૧   ર ોની ભાપક સ્ત્રીઓ ણ કેલણી રઆ ળકે છે. 
 

૨  ભને તેભન  ંલચન ભાન જેવ  ંરાગે છે. 
 

૩  વતંયાની  છાર જેલો તડકો લયવે છે. 
 

૪  ધયતીય લયદાનની ભાપક ચાદંની ઉતયી યશી છે. 
 

૫  ળાભ કશ ેફીર્જફાડા, પ્શાણ વયીખા ાયખ્મા. 
 

� *ઈત્ેક્ષા રકંાયઃ—* 

 

ઈભેમ ને ઈભાનની એકરૂતાની વબંાલના/ળકમતા વ્મકત કયલાભા ંઅલે ત્માયે.. .. .. 
 

ઈત્ેક્ષા લાચકળબ્દોઃ—ર્જણે,યખે,ળકે 

 

ઈદાશયણઃ— 

 

૧ જેનાભા ંવકૃ્ષપ્રીતત નથી એનાભા ંર્જણે કે જીલનપ્રીતત નથી. 
 

૨ લ -તેજ પ્રગટય  ંબગલાન ,ર્જણે થમા ઈઠે ળતળમય-બાણ. 
 

૩ જમા-ંત્મા ંઅલી લમ ફદરી વતંામ,ર્જણે યીઓ. 
 

૪ દદા ને ઈેક્ષા ર્જણે ગથ થંી ભાથંી જ ભેરા. 
 

૫ થામ છે ભાયી નજય ર્જણે શયણ ન યશ ેઠેકતી એ ઘાવભા.ં 
 

� *રૂક રકંાયઃ—* 

 

      ઈભેમ ને ઈભાનને એકરૂ દળાાલલાભા ંઅલે ત્માયે … 

 

ઈદાશયણઃ—      

 

     ૧   ણફદ ને નલી ભા ભતા ંપે્રભ વાગયભા ંબયતી અલી. 
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    ૨   પાગણના ંવકૃ્ષો યથી સયૂજને ખયતો જોઉં છંુ. 
 

    ૩   ધણી સ યણબ સ ત છે. 
 

    ૪   શયખને ળોક ની ના’લે  જેને શડેકી. 
 

    ૫  ઊંગતાને ામે જગની જેર. 
 

 *નન્લમ રકંાયઃ—* 

 

           ઈભેમની ઈભેમ વાથે જ વયખાભણી કયલાભા ંઅલે ત્માયે… 

 

ઈદાશયણઃ—     

 

  ૧  ભહ ડાના વકૃ્ષો એટરે ભહ ડાના વકૃ્ષો. 
 

  ૨  હશભારમ એટરે હશભારમ. 
 

  ૩  અકકાન  ંલતાન એટરે અકકાન  ંલતાન, 

 

  ૪  ભાતેભા ફીર્જ ફધા લગડાના લા. 
 

 ૫ ભનેખ જેલા ભનેખને કયો કા અવ્મો. 
 

� *વ્મતતયેક રકંાયઃ—* 

 

           ઈભાન કયતા ંઈભેમને ચહડમાત   ંફતાલલાભા ંઅલે ત્માયે .. 
 

ઈદાશયણઃ 
 

૧  ફા ન  હૃદમ ફૂર કયતા ંકોભ શત .ં 
 

૨  કભકી થકી કોભળં યે ફેની અંગ છે એન  ં! 
 

૩  સ દાભાના લૈબલ અગ ક ફેય તે કોણ ભાઞ. 
 

૪  ઉતભિરાની લાણી મતૃથીમે ભીઠી છે. 
 

૫  ત  ંચદં્રથી ચારૂ સ શાતવની છે. 
 

� *શ્બરે રકંાયઃ—* 

 

  જ્માયે ળબ્દને જોડલાથી કે તોડલાથી (થાાત્) 
 

  એક જ ળબ્દના ફે કે ફેથી લધાયે થા ફને ત્માયે… 

 

ઈદાશયણઃ—     

૧  જલાની તો અખયે જલાની છે. 
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૨  વાશફે ,અફા ંનીચે ભયલા ડમા છે. 
 

૩  યતલને ોતાનો તડકો ન ગભેતો ર્જમ કમા.ં 
 

૪  હ ં ભાનલી ભાનલ થાઉં તો ઘણ .ં 
 

૫  તેરી તેરી છે. 
 

� *વજીલાયોણ રકંાયઃ—* 

 

           તનજીલ લસ્ત ભા ંવજીલ લસ્ત ન  ંઅયોશણ કયલાભા ંઅલે ત્માયે.. .. .. 
 

૧ નલલ્રલો ભભતાબયી નજયે સ્લાભીજીને જોલા રાગ્મા. 
૨ ઊત ઓ વકૃ્ષોને લશાર કયતા થાકતા ંનથી. 
૩ વડક ડખ  ંલાીને સ આ ગઆ. 
૪ યાતે તડકાએ યસ્તાભા ંયાતલાવો કમો. 
૫ ઊત ઓ ને દૂયદૂય લશીજતી જોવ  ંછંુ. 

 

રકંાય 
અંરકંાય એ મૂ વસં્કૃત ળબ્દ છે. રકંાય એટરે જે ળબ્દ થલા લાક્યભા ંણૂાતા રાલે એ. 
"ભનના બાલ થલા તલચાયને લધ  લેધકતાથી કે વચોટતાથી પ્રગટ કયલા લયાત   ંલાણીન  ંવર્જલટલાળં કે 
ળોબાલાળં ર  તે રકંાય" - શ્રી અનદંળકંય ધ્ર લ 

 

"લાણી છટાદાય ને ઉતભિઓ વચોટ યીતે વાકાય ફને ને રેખી-ણબવ્મસ્તત લજનદાય ફને તે ભાટે જેનો 
તલલેક લાક ને મથાથા યીતે ઈમોગ થામ છે તે રકંાય છે"  
– તપ્ર. બોગીબાઇ ળાશ રકંાયના મ ખ્મ ફે પ્રકાય છે. 
 

ર્જણો દયેક રકંાય ઉંડાણ  લાક, ક્તરક કયો ને તલગતે લાચંો. 
ળબ્દારકંાય 

મભક (ળબ્દાન પ્રાવ) 
અંત્માન  પ્રાવ (પ્રાવાન  ંપ્રાવ) 
આંતયપ્રવ (પ્રાવ વાકંી) 
થાારકંાય 

ઈભા 
રૂક 
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ઈત્પે્રક્ષા 
વ્મતતયેક 

નન્લમ 

શ્બરે 

વ્માજ સ્ત  તત 

વજીલાયોણ રકંાય 

તતળમોસ્તત રકંાય 

ચારો જોઇએ કેટરાક રકંાય તલળેના પ્રશ્નો.. 

ચારો જોઇએ કેટરાક રકંાય તલળેના પ્રશ્નો.. 
1. 'તપ્રમજનની ગરીઓ ર્જણે લનક રની ઢગરીઓ' 

A.   ઈપે્રક્ષા 
B.   ઈભા 
C.   નન્લમ 

D.   શ્બરે 

2. 'ભદૂયની બાણી, એ શતી ફહ  ળાણી' 
A.   લણાાન  પ્રાવ 

B.   ઈભા 
C.   અંત્માન પ્રાવ 

D.   ઈભેમ 

3. 'યાભ-યભકડ ં જહડય ,ં યાણાજી ભને યાભ-યભકડ ં જહડય 'ં 
A.   રૂક 

B.   ઈભા 
C.   અંત્માન પ્રાવ 

D.   ઈભેમ 

4. 'વીભભા ંઉબી લાટ એકરી, રૂએ અખી યાત' 

A.   વજીલાયોણ 

B.   ઈભા 
C.   ઈત્પે્રક્ષા 
D.   રૂક 

5. ભહ ડા ઓછાફોરા ણ કાભના ભાણવ જેલા છે. 
A.   રૂક 
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B.   ઈભા 
C.   મભક 

D.   શ્બરે 

6. 'બમની કામાને ભ ર્જ નથી, નથી લી વળંમને ાખં' 

A.   વજીલાયોણ 

B.   ઈભા 
C.   મભક 

D.   શ્બરે 

7. 'બણેરી સ્ત્રી એક યભણીમ ફાગ છે' 

A.   રૂક 

B.   ઈભા 
C.   ઈત્પે્રક્ષા 
D.   શ્બરે 

8. નીચેનાભાથંી કય  ંઈદાશયાણ વજીલાયોણન  ંછે. 
A.   તલદ્યા ફણણમો જેશ, તેશ ઘય લૈબલ રૂડો 
B.   શૈમાના શોજભાથંી અ શ  ંાણી છરકામ ? 

C.   દૂયના ંડ ંગયો વાદ કયીને ફોરાલતા શતા 

D.   ળેઠની ભોટી શલેરી ગાભન  ંનાક કશેલામ 

9. નીચેનાભાથંી કય  ઈદાશયણ વ્માજસ્તતૃત રકંાયન  ંછે ? 

A.   તેરી તેરી છે 

B.   જીલનગાડી કયભાઇ ગઇ 

C.   તભે ખયા શરેલાન ઈગતો ફાલ ક દી ગમા 
D.   ગલ  ંરાકં તલનાન  ંઊંટન  ંજેવ  ંડત 

10. શ્બરે રકંાયન  ંઈદાશયણ ળોધો. 
A.   ાણીભા ંાણી નથી ાણી કેભ કળે 

B.   ઘહડમાના કાટંા ઈય શાપંયા કયે વભમ 

C.   વતંયાની છાર જેલો તડકો લયવે છે. 
D.   લેર ર્જણે શભેની લેલ ફૂર 

11. વ્મતતયેક રકંાયન  ંઈદાશયણ ળોધો. 
A.   જોગનો ધોધ એટરે જોગનો ધોધ 

B.   એની લાણી તો મતૃથીમે ભીઠી છે. 
C.   યાતો યાતો લનટ ડખ  ંફદરી રે છે. 
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D.   ગ થંામેરી ર્જ કયામ કા કેયી 

12. નીચેનાભાથંી નન્લમ રકંાયન  ંઈદાશયણ ળોધો. 
A.   ભા તે ભા 
B.   ત  ંચદં્રથી ચાર ં  સ  શાતવની શૈ ! 
C.   ઘયધધંાની ધાણી યે તેભા ંતેણરમા તાણે 

D.   નૄો તલયમ્મા લ તો ભશારમે 

13. રૂક રકંાયન  ંઈદાશયણ ળોધો. 
A.   માતભની વ્મોભવય ભાશંી વયતી 
B.   ઝુકી ઝાડના ઝુડની ઝાઝી ઝાડી 
C.   શયખ ને ળોધની ના'લે જેને શડેકી 
D.   વાટે અજે ગાજે ઓલ્ય  ંશારયડ ં 

14. તનચેનાભાથંી કય  ઈદાશયણ ઈત્પે્રક્ષા રકંાયન  ંછે. 
A.   શૈય  ર્જણે હશભારમ 

B.   લદન સ ધાકયને યહ ં તનશાી 
C.   ભેર  ત્તો ડગે જેના ભન નો ડગે 

D.   પ્રીતતકાઠંાના ભે ખંીડા ં

15. ઈભા રકંાયન  ંઈદાશયણ ઓખો. 
A.   ગાધંીજી એટરે ગાધંીજી 

B.   એ હકળોયી શયણીની જેભ ત્માથી નાવી ગઇ 

C.   ફૂર શવતા શતા 
D.   સ યત ત  જ યડતી સ યત 

16. અંત્માન પ્રાવ રકંાય ન  ંઈદાશયણ જણાલો 
A.   ફૂરના ર્જણે ળોબે ગારીચા 
B.   ભા તે ભા 
C.   ન ો તલયમ્મા અલ તો ભશારમે 

D.   તલદ્યા બણણમા જેશ, તેશ ઘય લૈબાલ ઊડો, તલદા બણણમા જેશ કાભની કંચન ચત ડો 

17. ળબ્દાન પ્રાવ રકંાયન  ંઈદાશયણ ળોધો. 
A.   કે શીન જન્ભે નલશીન ભાનલ 

B.   ભા તે ભા 
C.   વકૃ્ષો ઊત ની યાશ જોતા યશ ેછે. 
D.   હ ં ભાનલી ભાનલ થાઉં તો ઘણ  ં

18. લણાાન પ્રાવ/લણાવગાઇ રકંાયન  ંઈદાશયણ ળોધીને રખો. 
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A.   તય  તલના ગોયી ફેઠી યડે 

B.   કાતભની કોકીરા કેણર ક ંજન કયે 

C.   શૈય  ર્જણે હશભારમ 

D.   દભમતંતન  ંમ ખ ચદં્ર જેવ  ંછે 

19. 'કાચ, ઘડીમા ને વત્મની ેઠે ટાઇભટેફર ણ નાજ ક લસ્ત   છે' અ તલધાનભા ંકમો રકંાય છે 
? 

A.   રૂક 

B.   ઈભા 
C.   ઈત્પે્રક્ષા 
D.   લણાાન  પ્રાવ 

20. 'યતલ તનજ કયે તેની ઈયે પેયલે યે' અ સં્તતભા ંકમો રકંાય છે? 

A.   ઈત્પે્રક્ષા 
B.   રૂક 

C.   શ્બરે 

D.   વ્મતતયેક 

21. છકડો ાણી થંો ઘોડો ફની ગમો. અ તલધાનભા ંકમો રકંાય છે. 
A.   ઈભા 
B.   ઈત્પે્રક્ષા 
C.   ર ક 

D.   નન્લમ 

22. લજ્જય વભાણા કોટના ગઢને તાવીએ. 
A.   લણાાન  પ્રાવ 

B.   ઈભા 
C.   રૂક 

D.   શ્બરે 

23. 'ભહ ડાની ભામા ઈતયતા મોગી જેલા રાગે છે' અ સં્તતભા ંકમો રકંાય છે. 
A.   ઈભા 
B.   રૂક 

C.   ઈપે્રક્ષા 
D.   નન્લમ 

24. શાપંી ગમેરા શ્વાવના ગને તાવીએ. 
A.   ઈભા 
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B.   વજીલાયોણ 

C.   રૂક 

D.   નન્લમ 

25. યાતોયાત લનટ ડખ  ંપેયલી રે છે. 
A.   રૂક 

B.   વજીલાયોણ 

C.   શ્બરે 

D.   વ્મતતયેક 

 


