 
ÔÕ એટલે ÔબેÕ અને ÔઉતÕ એટલે ÔબોલાયેÕું તે. આમ, ÔુતÕ એટલે  બે વખત બોલાય છે તે.
મ ક, - ઠરઠર, ગરમગરમ, લા%ુબા%ુ, ગ&લાંત&લાં, ચોપડ*બોપડ*, પેનબેન, ભજનબજન, ગીતબીત, દોડાદોડ*,
મારામાર*, શાકબાક, માંડમાંડ, ગાળાગાળ*.
સં2 ૂણ5 ુ6તવાળા 7યોગો :
એક9ુ ં એક :પ સમ; :પમાં બેવડાય <યાર સં2 ૂણ5 ુ6તવાળા 7યોગો બને છે .
મ ક, - ઠરઠર, ગરમગરમ, ઘેરઘેર, માંડમાંડ, મનમાં મનમાં, >યાં >યાં, <યાં <યાં, ?ુ ં ?ુ,ં પાંચપાંચ
અ@ુક Aશના લોપવાળ* ુ6ત :
કટલાક ુત 7યોગોમાં એક9ુ ં એક :પ બેવડાBુ ં હોય પણ એમાંથી Eવિનનો લોપ થયો હોય છે .
મ ક, - આટઆટુ,ં તેટતેટુ,ં કટકટુ,ં લાભાલાભ, લાવાલાવ
7ાસત<વવાળા ુત 7યોગ :
માં 7ાસ િમલાવવા માટ ુત શGદો 7યોHયા હોય. એમાં બે :પ જોડાય <યાર કાં તો બંને :પ સાથ5ક હોય,
કાં તો આગળ9ુ ં :પ સાથ5ક હોય અને પાછળ9ુ ં :પ માI 7ાસ માટ 7યોHBુ ં હોય અથવા તો પાછળ9ુ ં :પ સાથ5ક
હોય અને આગળ9ુ ં :પ 7ાસ માટ 7યોHBુ ં હોય; એવી ર*તની િવKભL 7કારની ુ6તઓ જોવા મળે છે .
મ ક, ં
ં
બંને :પ સાથ5ક હોય તેવા શGદો : તોડફોડ, ચડતીપડતી, આવકHવક, ખાOુપીOુ
7થમ :પ સાથ5ક હોય અને બીPુ ં :પ માI 7ાસ માટ 7યોHBુ ં હોય તેવા શGદો : ઘરબર, કાગળબાગળ,
ચોપડ*બોપડ*, લાપસીબાપસી
બીPુ ં :પ સાથ5ક હોય અને 7થમ :પ માI 7ાસ માટ 7યોHBુ ં હોય તેવા શGદો : આડોશીપાડોશી, આPુ બાPુ
સંયોજકોવાળા ુત 7યોગો :
માં બે :પ જોડાતા હોય અને બંને વQચે સંયોજક આવે <યાર આવા શGદો બને છે . આ, એ, ઓ, A વગેર વા
સંયોજકો વQચે @ ૂકવાથી આવા 7યોગ થાય છે .
મ ક, -

 . 
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આ Ð હસાહસ, ગરમાગરમ, દોડાદોડ*, મારામાર*, ગાળાગાળ*
એ Ð ગામેગામ, ખાધેપીધે, ચોરચૌટ, ચોUખેચોUVુ ં
ઓ Ð રાતોરાત, ભારોભાર, બારોબાર
ૂ *
A Ð Vુ&લંV&ુ લા, દોડંદોડ*, WૂદંWદ
Xવરભેદ ક Yયંજનભેદવાળા ુત 7યોગો :
કટલાક 7યોગોમાં વQચે Xવર ક Yયંજન ારા ભેદ પાડ*ને ુત રચના કરવામાં આવે છે ;
મ ક, Xવરભેદ હોય તેવા શGદો :થાગડથીગડ, સાફZ ૂફ, ઠ*કઠાક
ં
Yયંજનભેદ હોય તેવા શGદો : બો&[ુચા&[ુ
,ં સખળડખળ

 к  ш !
ÔરવÕ એટલે ÔઅવાજÕ.  શGદ7યોગો ારા અવાજ9ુ ં Ð નાદ9ુ ં ત<વ 7ગટBુ ં હોય તેવા 7યોગોને રવા9ુકાર*
શGદ7યોગો કહવાય.
મ ક, માિમ\કભાઈ બ^ુ ટકટક સાર* નહ_.
માલવભાઈ ટપટપ ટટા પાડવા માંડ`ા.
ઝરમર ઝરમર વરસાદ પડ છે .
ખળખળ ખળખળ ઝરણાં વહ છે .
ઝબઝબ ઝબઝબ વીજળ* ચમક છે .
બંbૂકમાંથી છનનન કરતી ગોળ* cટ*.
દડબડ દડબડ દોડ ગ ૂdડ[ુ.ં
પાથ5વ ઢોલનો ઢમઢમ અવાજ સંભળાયો ?
ઉપરના વાgોમાં ટકટક, ટપટપ, ઝરમર, ખળખળ, ઝબઝબ, છનનન, દડબડ, ઢમઢમ વગેર શGદ7યોગોમાં
િવિશhટ Eવિનરચનાથી િવિશhટ અવાજ Z ૂચવવાનો ભાષકનો આશય Xપhટ દખાય છે . આવી ર*તે 7યોHતા
શGદ7યોગોને રવા9ુકાર* શGદ7યોગો કહવાય છે .
સંયોજક : ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કાkહા)
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