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રવાાકુાર્ અને અવાજુત રવાયોગ

િનમલા જોશી



અવાજુત શવાદો
� અવા એટલે ક બે ઉત એટલે બોલાયે૧ુ
�   શવાદ બે વખત બોલાય છે તેવા શવાદોને અવાજુત રવાયોગ કહ છે
� આવા શવાદો નામ સવનામ િવશેષણ  યાપદ  યાિવશેષણએમ કોઇપણ ર્તે આવે છે
� અવાજુત શવાદને ચાર ભાગમા વહચવામાઆારયા છે
અ સતણુ અવાજુત વાળા શવાદો
  મક ) યા ) યા વચયા વચયા માડં માડં ધીમે ધીમે સાફસાફ પ્યતાપ્યતા જમતાજમતા રોમરોમ

વારંવાર મનમા મનમા વગેર
ઉદાહરણ ૧ વરસાદથી ઠરઠર પાણી ભરાઈ ગુ

૨ અ ુ ન મનમા મનમા િવચારતો હતો
૩ બાળક ચાલતા ચાલતા પડ્ ગયો
૪ ) યા ) યા નજર માર્ ઠર



બ અતકુ શે લોપ વાળા અવાજુકત શવાદો
કટલાક શવાદોમા શવાદાુ બેપ બેવડાવ ુહોય પણ તેમાથી તે

ધ્વિનઓનો લોપ થતો હોય
  મક રાતોરાત વખતોવખત )પૂચાપ બારોબાર આટઆટ૧ુ
દળ્દળ્ને વાચંીવાચંીને વગેર
ઉદાહરણ ૧ તેઓ વખતોવખત  રૂતની તલુાકાતે આવે છે

૨ િવધાથ )પૂચાપ બેઠા છે
૩ રાતોરાત વેપાર્ ઊઠ્ ગયા
૪ અમે બારોબાર ના તો કર્ લીધો
૫ ૫ુ તેમને વખતોવખત સલાહઆેુ 



ક રવાાસ તવચવવાળા શવાદો
  શવાદમા રવાાસ બેસતો હોય તેમા બે બેપ સાથક અથવાઆગળાુ બેપ સાથક હોય

અને પાછળાુરવાાસઆ ુહોય વચયાર રવાાસ તવચવવાળા શવાદો બને છે
  મક
૧ બનંે સાથકબેપ વાળા શવાદો
આવક  વક ખાકપુીકુ આગળપાછળ ચડતીપડતી તોડફોડ

૨ રવાથમબેપ સાથકવાળા શવાદો
શાકબાક ઘરબાર વાળબાળ પેનબેન કામબામ પાણીબાણી

૩ બી ુ બેપ સાથકવાળા શવાદો
આમનેસામને આડોસીપાડોસીઆ ુબા ુ



ઊદાહરણ ૧ ૧ટૂાજુએ ધરમા તોડફોડ કર્
૨ મહમાનોઆારયા છે પાણીબાણી લાવો
૩ તે ધરબાર વગરનો થઈ ગયો
૪ ઘરમા કઈ કામકાજ હોય તો કહજો
૫ અમે બ ે આગળપાછળ રહ્એ છ્એ
૬ ખાકપુીકુને રાજ કુ



ડ સયંોજક વાળા અવાજુત શવાદો
બે બેપો વ ચે સયંોજકઆવે વચયાર આ શવાદો બને છે

  મક ગરમાગરમ મારામાર્ હસાહસ ,મૂ,મૂ ભારોભાર મનોમન
દોડાદોડ્ વારંવાર રાતોરાત બારોબાર ગામેગામ
આખેઆ ુવગેર

ઉદાહરણ
૧ ર તામા બે લોકો મારામાર્ કરતા હતા
૨ ઘરમાઆગલાગતા દોડાદોડ્ થઈ
૩ તે છોકરો ખાધેપીધે  ખુી છે
૪ રવાેમાનદં ગામેગામ જઇઆ યાન ગાતા
૫ છોકરાઓ )ુદા)ુદ કરતા હતા



રવાાકુાર્ શવાદ રવાયોગ
� રવ નો મતલબ થાયઅવાજ ક નાદ   શબદો અવાારા અવાજ રવાગટ થાય
તેને રવાાકુાર્ શવાદ કહવાય
  મક ખળખળ , મઢમ ચી ચી છનછન , નટન ગણગણાટ

કચકચ સટસટ ટપટપ હ ચીહ ચી ફટફટ છબછબ
ઘસઘસ વગેર

ઉદાહરણ ૧ સવાર વલોણાની ઘવામર ઘવામર અવાજઆવી રમ્મો હતો
૨ રા ે પાણીનો ટપટપઆવાજઆવતો હતો
૩ લ નમા ઢોલ ઢમઢમ વાગતો હતો
૪ ચકલીઓસવાર ચી ચી કરતી હતી
૫ િશ ક સટસટ સોટ્ઓમાર્


