
અકંાર
(A) શબ્દાકંાર 
(1) લણણાન પુ્રણવ (લણાવગણઈ) - એકનો એક લણા  નુયણલર્તિત થણમ  

   (1)કણર્ભની કોકકરણ કેલર કૂૂંજન કય ે .(2)વણગયે બણવતી બવ્મ બણયતી (3)ભણણવોનો મખુી ભણમો ર્ભયખણનજીએ

(2) ળબ્દણનપુ્રણવ (મભક) – એક વયખણ ઉચ્ચણયલણણ ળબ્દો આલેરણ શોમ  
.       (1) હુ ૂં અરફેરી લીણુૂં લનલનની લરેી ન ેથણઉં ઘરેી ઘરેી . (2) ગણમક ન રણમક ત ુૂં ફુરણણો છે. (3) સરુતણનનણ ભોકલ્મણ ફે ર્ભમણ ૂં ગરુતણનભણ ૂં મરુતણન જતણ શતણ

(3) અંત્મણનપુ્રણવ – ફે ૂંક્તતઓને અંતે વભણન ઉચ્ચણયલણણ ળબ્દો આલે 
    (1) તભને ભલણન ુૂં એવુૂં ભન                   (2) ઓ ઈશ્વય બજીએ તને ભોત ૂં છે તજુ નણભ              (3) રણૂંફણ જોડે ટૂૂંકો જામ , ભયે નશીં તો ભણ ૂંદો થણમ        

        કે ભલણન ેએક કર ુૂં ધયતી ગગન .              ગણુ તણયણ ર્નત ગણઇએ, થણમ અભણયણ કણભ.             ત ેભણટ ે તક જોઈ તભણભ, ળક્તત ર્લચણયી કયીએ કણભ.  

(B) અર્ાાકંાર 

ઉપમેય => જેની વયખણભણી કયલણભણૂં આલે છે ત,ે ઉપમાન => જેની વણથે વયખણભણી કયલણભણૂં આલે છે તે

(1)ઉભણ (વયખણભણી) – જેલણ, જેવ,ુ જેલી, વભણન, વયીખી (1) દભમ ૂંતીનુૂં મ ખુ ચન્દ્ર જેભ ળોબે છે. (2) અભણયણ એ દણદણ ર્લરુ લડનણ ઝ ૂંડ વયખણ.    

(2)રૂક (એકરૂતણ, ઉભેમ=ઉભણન) – (1) વૂંવણય વણગય ભશણ જ બકયમો. (2) અભે યે સ કૂણ રૂનુૂં  ભૂડુૂં. (3) યણભ યભકડુૂં જકડયુ ૂં યણણણજી , ભન ેયણભ યભકડ ુ ૂં જકડય ુ ૂં.   
(3)ઉત્પે્રક્ષણ (વૂંબણલનણ) – જાણે, યખે, ળકે, કેયણ (1) શૈય ુ ૂં જાણે કશભણરમ. (2) રોચન જાણે દ્મ ણૂંખડી. (3) ઉણડેરણ ડગ ઉય ળણ રોશ કેયણ ભણીકણ!  

(4)વ્મર્તયેક (ઉભેમને ઉભણનથી ચકડમણત ુૂં)– (1) તરલણયથી તેજ તણયી આંખડીની ધણય છે. (2) લયવે ઘડીક વ્મોભ લણદી યે રોર (3) ભણડીનો ભેઘ ફણયેભણવ યે    

(5)વ્મણજસ્તરુ્ત – પ્રળૂંવણ દ્વણયણ ર્નિંદણ કે ર્નિંદણ દ્વણયણ લખણણ (1) લણશ ળી તભણયી કશિંભત ! ઉંદય જોઇને નણઠણ. (2) ગણૂંધી કશિંવણ અને અવત્મનણ કટ્ટણ લેયી શતણ.    

(6)સ્રે – એક ળબ્દનણ એક થી લધ ુઅથાભણ (1)યર્લ જજન કય શણથ ય પેયલ ેછે .(કય-શણથ&કકયણ) (2)અઢક ઢલમો યે ળણભલમો.(ઢલમો-ઢી ડયો&પ્રવન્ન થમો)  

 (7)અનન્દ્લમ – (વયખણભણી- ઉભેમ = ઉભેમ) – તે, એટરે (1)યણભ યણલણનુૂં યધુ્ધ એટરે યણભ યણલણનુૂં યધુ્ધ.(2)ભણ તે ભણ.    

(8)રષટણ ૂંત – ર્લધણનનણ વભથાનભણૂં એક ઉદણશયણ યજૂ કયલણભણૂં આલે  

(1) ર્લનણવ કણે ર્લશ્વભણૂં પયે ચણરભણૂં પ ેય,        (2) ીણૂં ણો પયી નથી થતણૂં કોઈ કણે જ રીરણૂં,    (3) ભયતણૂં ભયતણૂં વ ૂં તો ફીજાઓન ેસ ખુી કયે,  

    ફગડેરણ ઘકડમણભણૂં લણગે ત્રણનણ તેય.           બણૂંગમણૂં શૈમણૂં નથી થતણૂં કોઈ કણે યવીરણૂં.               ફતો ફતો ધૂ સલુણર્વત ફધુૂં કયે .  

(9)અર્તળમોક્તત-લણસ્તર્લકતણની શદ લટણલીન(ે1)આકણળ ધયણ ત્મણૂં કૂંપ્મણ, ડોલ્મણ ચૌદ બ્રહ્ણૂંડ.(2)એ નણટક એટલુૂં કર ુણ કે ર્થમટેય અશ્ર વુણગય ફની ગય.ુ(3)ળીરણની ફન્ને આંખ ેશ્રણલણ બણદયલો લશી યહ્યો.   
(10)વજીલણયોણ- ભનષુમ ર્વલણમની અન્દ્મ લસ્તઓુભણૂં ભણનલીમ ગ ણુોનુૂં આયોણ(1)ર્તનણ ર્લમોગભણૂં ઓળીક ુ ૂં યણતબય યડ્ ુૂં.(2)વૂંધ્મણ યભે છે લક્ષર્તજે ઉભ ૂંગે.  

(11)અહ્યરુ્ત – ઉભમેનો ર્નધે કમણા છી ઉભણનન ુૂં આયોણ થણમ (પ્રથભ લણક્ય નકણયત્ભક જ્મણયે ફીજ ુ શકણય દળણાલે )(નકશ,છે/નણ,શણ) 
                 (1)ર્ળક્ષકને ભન લગા એ લગા નશીં, ણ સ્લગા છે. (2)ભીયણ ૂંને ભન ઝેય નશીં, ણ અમ્રત ફની ગયુૂં. (3)નણ યજગણદી, ૂંથ કૂંટકનો.    

(12)સ્લબણલોક્તત – રશ્મ કે કિમણન ુૂં લણાન કોઈણ પ્રકણયનણ અરૂં કણયનણ ઉમોગ કમણા ર્વલણમ આફહે ફૂ કયલણભણ આલે  
છે : ેકયવભણૂં શ ુૂં કયે છે ?                   (2) આ ઝણરણલણડી ધયતી !                     (1) આદભન ેકોઈ  ુ

  રણૂંફી વડક ઉય એ રણૂંફણ કદભ બયે છે.                        આલ, ફણલ, કેય, ફોયડી, શષુક, રુક્ષ ચોપયતી 
                                         એ કેલી યીત ેભ રૂી ળકે ોતણની પ્મણયી ભણન ે !                   અશીં ફુર કેલ આલનણૂં,      
                                         કેયવભણૂં છે છતણૂંમ ેબણયતનો દભ બયે છે !                      અશીં નીય અર્ધકણૂં મ્ર ગુજનણૂં
                                                                                                          ષુ, ત્ર, ણણી ર્લણ કણમણ ઘોય ઉનણે ફતી.                       

(13)અથણાંતયન્દ્મણવ – વણભણન્દ્મ શકકકતનુૂં ર્લળે શકકકત દ્વણયણ વભથાન  

                                 (1) પ્રભથુી વહુૂં કઈ થણમ છે , વભથી થણમ ન કણૂંઈ           (2) ઉત્તભ લસ્ત ુઅર્ધકણય ર્લનણ ભે, તદર્ અથા નલ વયે, 
                                     યણઈનો લાત કયે, ને લાતનો લી યણઈ.                   ભત્સ્મબોગી ફગરો મતુતણપ દેખી ચ ૂંચ ુનણ બયે.  

(14)અન્દ્મોક્તત – એક લસ્ત ુદ્વણયણ અન્દ્મ લસ્તનુી લણત, અશીં મખુ્મ લણત છુણલી યણખીન ેયોક્ષ યીત ેઅન્દ્મ લણતન ેયજ ુ કયલણભણૂં આલ ે

                   (1) ઉજ્જડ ગણભભણૂં એયૂંડો પ્રધણન. (2) ભખેૂ ભયે તોમે ર્વિંશ ઘણવ ન ખણમ . (3)કુૂંબણય કયતણૂં ગધેડણૂં ડણહ્યણૂં .(4)ચણ કયતણૂં કીટરી ગયભ. 

(15)ર્લયોધણબણવ – દેખીતી યીતે વણચ  ુન રણગે, યૂંત  ુગશન યીતે કોઈ વત્મ છુણમેલ  ુશોમ તેલી લણત ર્લયોધણબવી યીતે યજ ૂ
કયલણભણૂં આલે (1)જે ોત ુત ેભણયત ુૂં એલો િભ દીવ ેક ુદયતી.(2)જુલણન-ડોવરણનણ વત્મણગ્રશ આગ અંગ્રેજોને ઝૂકવુૂં ડ્ ુૂં. 

                                                                                      


