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          ગજુરાતી વિરામ ચિન્હો : વિમર્શ અને પરરિય 

                                      ર્ડા.આરતીબને પટેલ 

        આચડર્ા અને અધ્ર્ક્ષ 

             ગજુરડતી વિભડગ 

    એન.પી.પટેલ મહિલડઆટર્ાકોલેજ, પડલનપરુ 

1. પ્રસ્તાિના  
બોલડતી ભડષડમડાં ઉહકતનુાં પરસ્પર કે આંતહરક વિભડજન કરિડ વિરડમ, વિલાંબન િગેરેનો આશરો લેિડર્ છે. 

લેખનમડાં આવુાં ર્િડર્ક કે પરૂક કડર્ા વિરડમ ચચન્િો કિ ેછે. શબ્દ કે િડકર્નો વિભડગ, ર્મડપ્તત, અર્મડપ્તત અમકુ 

અંશની ગૌણતડ, પરુકતડ, પ્રશ્ન આશ્ચર્ા િગેરેનો કડકુ, અમકુ અંશનો લોપ ઉહકતનુાં િક્તતૃ્િ કે ક્તતૃ્િ િગેરે 

સચુિનડરડ એમ વિચભન્ન કડર્ા  કરનડરડ ર્ાંકેતોને  'વિરડમચચન્િ' તરીકે ઓળખિડમડાં આિે છે. વિરડમચચન્િો 

ચલવપનો જ એક ભડગ છે. ચલવપનડ અન્ર્ અંશોથી એનુાં મિત્િ ઓછાં નથી. વિરડમચચન્િોને ભડષડ-ચલવપ  ર્ડથે ગડઢ 

ર્ાંબાંધ છે. ટૂાંકમડાં કિવે ુાં િોર્ તો જેમ આપણ ેસરુનડ આરોિ-અિરોિ, મખુિડર્ અને ચષે્ટડઓથી વ્ર્િિડર ભડષને 

અર્રકડરક બનડિીએ છીએ તેમ વિરડમચચન્િો લખેનભડષડને અર્રકડરક બનડિે છે. 

 

2. વિરામચિન્હો 
ર્બ્દિિાશ  
જોરે્કુ િડનર્ડમરન ટેલરે ગજુરડતી ભડષનુાં વ્ર્ડકરણમડાં વિરડમચચન્િોનો અથા આ રીતે આતર્ો છે. વિરડમ (વિ. 

ઉપર્ગા : રમ, રિવે ુાં –થાંભવુાં ) એટલ ેઆચકો ખડિો, િડકર્ડમડાં આચકો ખડિડનડ બે કડરણ છે. 

(૧) શ્વાસને િાસ્તે : િડકર્ લડાંબુાં થડર્ તો બોલતડ શ્વડર્ પિોચે નિી. મડટે તેમડાં એક,બે કે અવધકિડર થોડુાં થોભવુાં 

પર્છેે.  

(૨) અર્શની સ્પષ્ટતા ને િાસ્તે : એટલડ મડટે કે બોલલેી ભડષનો ર્ડાંભળનડર અને લખેલી ભડષનો િડાંચનડર 

ગ ૂાંચિણ વિનડ અથા ર્મજી શકે.  
 

3. વિરામચિન્હોનુું પ્રયોજન રોબટશ  ચિટેઇન  

વિરડમચચન્િો તે િડકર્મડાં શબ્દર્ાંકેતોથી જે અથા િડચકને સ્પષ્ટ રીતે ર્ાંક્ડાંત થર્ો નથી. તે તેને પિોંચડર્િડ મડટે 

િપરડતી પરાંપરડગત વનશડનીઓ છે. 

હરેી ર્ો :- વિરડમચચન્િોનુાં એકમડત્ર ર્ડચ ુપ્રર્ોજન તે લખડણની સ્પષ્ટતડમડાં ર્િડર્ભતુ થવુાં તેને ગણે છે. ઉપરાુંત  

(૧) વિરડમચચન્િોનો દેખડતી રીતે લેખન –મદુ્રણનો વિષર્ છે. 

(૨) વિરડમચચન્િોને ઉચ્ચડરણરીવત ર્ડથે ર્ાંબાંધ છે.  

(૩) વિરડમચચન્િોઅથાની સ્પષ્ટતડ મડટે છે.  
(૪) વિરડમચચન્િો વિવશષ્ટ અથાનો બોધ કરિડમડાં િડચકને મદદરુપ થડર્ છે. 
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4. વિરામચિન્હોનો વિકાસક્રમ  

આજે ભડષમડાં આતણે જે વિરડમચચન્િો િડપ્રીએ છીએ તે મળેુ આપણડ નથી. આરાંભકડળમડાં તો આપણે ત્ર્ડાં 
લખડણમડાં વિરડમચચન્િો િોિડનુાં જણડય ુનથી.તે પછળથી લખડણમડાં આિે છે.  

(૧)  ઇ.ર્.પિેુ ત્રીજી ર્દીનડ અશોકનડ વશલડલેખોમડાં એકેર્ િીરડમચચિન િપરડય ુનથી. ર્મર્ડાંતરે જર્ડાં  
િડકર્ડથે પરૂો થતો ત્ર્ડાં પણુા વિરડમસચુક દાંર્ડ ચચિન '|' િપરડત ુાં થયુાં િળી, બે ઉભડ દાંર્ '||' િડપરિડની 
પધ્ધવત પણ અમલમડાં આિી. વિષર્ પરુો થતડ, ર્મડતત થતો િોર્ ત્ર્ડાં '|| ૦ ||' આમ લખડત ુાં પરાંત ુએ 

ર્ાંકેતોનો વિરડમચચન્િોમડાં ર્મડિેશ થડર્ એમ નથી. 
(૨)  ર્ાંસ્કૃત અને પ્રડકૃત ભડષનડ ગ્રાંથોમડાં વિરડમચચન્િો તરીકે ઊભી લીટીનો નો '|' પ્રર્ોગ ર્ડમડન્ર્ િતો. જેમ કે 

શ્લોકડધા પછી કે િડકર્ખાંર્મડાં નડનડાં નડનડાં િડકર્ પરૂડાં થતડાં િોર્ ત્ર્ડાં '|' ઊભી લીટી અને ર્ાંપણૂા શ્લોકને 

છેર્ ેતથડ ર્ાંપણૂા િડકર્ખાંર્ને છેર્ ેપરુી બે '||' ઊભી લીટી મકુિડમડાં આિતી.  
આપણે ત્ર્ડાં જે વિરડમચચન્િો ર્ોજનડિડમડાં આિે છે. તે આપણને મખુ્ર્ત્િે અંગ્રજી લખેન મડાંથી મળર્ડાં છે.  

 

5. વિરામચિન્હોની યાદી 
શ્રી કે. કડ. શડસ્ત્રીએ ‘ગજુરડતી ભડષ લેખન ’ ( ૧૯પ૨) મડાં મખુ્ર્ વિરડમચચન્િોમડાં નીચેનડાં છ વિરડમચચન્િો આતર્ડાં 
છે.  

(૧) . પણૂા વિરડમ   (૪) , અલ્પવિરડમ 

(૨) ? પ્રશ્નડથા ચચન્િ  (પ) ; અધાવિરડમ  

(૩) ! ઉદગડર ચચન્િ (૬)  : મિડવિરડમ 

આ ઉપરડાંત તેમણે બીજા આઠ પ્રકીણા આતર્ડ છે. જે પ્રમડણે છે.  

 (૧) – લઘ ુરેખડ   (પ) ’ િણાલોપચચિ  

(૨) – ગરુરેખડ    (૬) ... ખાંર્િણાચચન્િ  

(૩) ‘ ’ કે ‘‘ ’’ અિતરણચચન્િ (૭) ^ કડકર્દચચન્િ  

(૪) (), {}, [] કોંર્  (૮) * ફુદર્ી 
 

6. વિરામચિન્હનો પરરિય  

(૧) અર્શવિરામ(;) વિરડમની દૃષ્ષ્ટ એ તેનુાં સ્થડન અલ્પવિરડમ  અને પણૂાવિરડમ િચ્ચનેુાં િોઇ તેને‘ મધ્ર્વિરડમ’ 

નડમ પણ આપિડમડાં આવ્યુાં છે. અધાવિરડમ અલ્પવિરડમ કરતડાં ર્બળ ચચન્િ છે. કડરણ કે તે િડકર્ડાંશો િચ્ચે િધ ુ

વિરડમ અથિડ િધ ુ અિકડશ સચુિે છે.આ ચચન્િ િડકર્ન િચમડાં જ આિે છે. અને મડત્ર િડકર્ વિધડનનડ 
વિભડજનનુાં કડમ કરે છે.  

(૨) અલ્પવિરામ (,) અલ્પવિરડમ  પ્રમડણમડાં િધડરે િપરડત ુાં અને તેથી મિત્િનુાં ચચન્િ છે. આ ચચન્િ 

િડકર્ડન્તગાત ચચન્િ છે. અને તે લખડણમડાં શબ્દો, શબ્દગચુ્છો, િડકર્ખાંર્ો અિડન્તર િડકર્ો કે પેટડ િડકર્ોનુાં 
વિભડજન સચુિે છે. 
 

 

(૩) અિતર ચિન્હો ( ‘ ’ કે ’ ’  )  

શબ્દ શબ્દર્મિુ, ઉપિડકર્, િડકર્, પહરચ્છેદ કે પહરચ્છેદોને આ ચચન્િો ર્ીમડાંહકત કરે છે. જર્ડરે પોતડનડ કથનમડાં 
કે લખડણમડાં બીજાનડ કથન કે લખડણનો ઉપર્ોગ કરિો િોર્ છે. ત્ર્ડરે તેનો વનદેશ કરિડ આ ચચન્િો િપરડર્ છે. 
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અિતરણનડ આરાંભે એક અથિડ બે અને અિતરણ નડ અંતે એક અથિડ બે ચચન્િો કરડર્ છે. આમ, ‘અિતરણ’ 

અથિડ ‘‘ અિતરણ’’ એમ લખડર્ છે. ‘અિતર’’ અથિડ ‘‘અિતરણ’ એમ લખડત ુાં નથી. અિતરણ ચચન્િોમડાં જે 

કાંઇલખડણ આિે છે તે જે તે વ્ર્હકતનુાં ર્થડથર્ લખડણ છે. એમ સચુિે છે. કેટલીિડર (મખુ્ર્) અિતરણમડાં પણ 

(પેટડ) અિતરણ િોર્ છે. આિડ ર્ાંજોગોમડાં મખુ્ર્ અિતરણ ચચન્િો ‘‘ ’’ અને પેટડ અિતરણને ‘’ કેિર્ડાં અિતરણ 

ચચન્િો અંહકત કરિડ.  
(૪) ઉદગાર ચિન્હ (!)  

આ ચચન્િ પ્રબળ ઉવમ, વિસ્મર્, ભડર, કોઇ રીતની ર્ચોટ આજ્ઞડ િગેરે બતડિિડ મડટે િપરડર્ છે. તો કટડક્ષ કે 

િક્ોહકત દશડાિિડ પણ ચચન્િોનો ઉપર્ોગ થડર્ છે. ર્ડધડરણ રીતે આ વિરડમચચન્િ ર્મડપનનુાં છે. પરાંત ુઅમકુ 

પ્રકડરનડ લડગણી બતડિનડર શબ્દ  કે શબ્દગચુ્છો  પછી પણ િપ્રડરે્ છે. આ ચચન્િને મડટે મડટે કિિેડમડાં આવ્યુાં છે 

કે ‘ ફુલડિેલડ ટોપચડિડળુ પણૂાવિરડમ જ છે. ( ધ વપહરર્ર્ ઘટે ) 

(પ) કાકયદચિન્હ (^) :  

આ ચચન્િ ‘ઘોર્ી’ કે ‘મોરપગલુાં’ પણ કિ ે છે. અંગ્રજેીમડાં તેને કેરેટ કિ ે છે. લખડણમડાં કશકુ રિી ગય ુિોર્, કશકુ 

ખટૂત ુાં િોર્ તો તેનો વનદેશ આ ચચન્િ કરે છે. 

(૬) કૌસ (),{}, [] : આ ત્રણ પ્રકડર નડ કૌર્ આપણે િડપરીરે્ છીએ, જેને અનકુ્મે ચાંદ્રડકડર કૌર્, કોણડકડર        

(ખચૂણર્ડાં) કૌર્, છગર્ીર્ડ કૌર્ નડમથી ઓળખીએ છીએ. 

મળુ લખેક દ્રડરડ નિી પણ બીજા કોઇ દ્રડરડ જર્ડરે લખડણમડાં સધુડરડિધડરડ ટીકડહટતપણી આહદ ઉમેરિડમડાં આિે 

ત્ર્ડરે એિડ ઉમેરડઓને ર્ીમડાંહકત કરિડનુાં કડમ કૌર્ કરે છે.  

(૭) ગરુુરેખા (-)  
ગરુુરેખડને કેટલડક ‘ મિડરેખડ’ પણ કિ ેછે. ચડલ ુવિચડરધડરડમડાં કથનપ્રિડિમડાં કોઇ િચૈડહરક અથિડ અન્ર્ કડરણે 
અિરોધ અથિડ િળડાંક ર્ડ પલટો આિે તો તે સચુિિડ ગરુુરેખડ િપરડર્ છે. તે િડકર્ને અંતે પણ આિે છે. તે 

ઉપરડાંત ગરુુરેખડ ઉદઘડટનઘ વિભડજન, ર્ીમડાંકન અને ર્મડપનનુાં કડમ કડમ પણ કરે છે.  

(૮) ગરુુવિરામ (:)  

ગરુુવિરડમ ને ‘વપૃ્ધ્ધ્િરડમ અને મિડવિરડમ’ પણ કિિેડમડાં આવ્ય ુછે. આ ચચન્િને ‘ A mark of Expectation or 

Addition’ તરીકે પણ ઓળખિડમડાં આિે છે. તેનુાં પ્રથવમક કડર્ા િિે પછી લખડણમડાં જે કડાંઇક આિી રિયુાં છે તે 

પ્રત્રે્ િડચકને ર્ડિધડન કરિડનુાં ર્ડકડાંક્ષ કરિડનુાં છે. ટુાંકમડાં િડકર્, ગરુુવિરડમ પિેુ પ્રસ્તડવિત થયુાં િોર્ તેનો 
ખડુર્ો ર્મજુતી અથાવિસ્તડર, ર્મથાન, વિિરણ, પથૃ્થકરણ િગેરે ગરુવિરડમ પછીનડ િડકર્ડાંશ દ્રડરડ પ્રડતત થડર્ 

છે. ગરુુવિરડમ ‘:’ લખડર્ છે. ‘:’ આ પ્રમડણે નહિ. 

(૯) વતયશક ચિન્હ (/)  

આ ચચન્િને અંગ્રેજીમડાં Bar (viraqule) કિ ેછે. કેટલડક તેને slash પણ કિ ેછે. આ ચચન્િનુાં મખુ્ર્ કડર્ા વિભડજનનુાં છે.  

ઉપરડાંત તે નીચે મજુબનડ કેટલડક ઉપર્ોગમડાં આિે છે.  

(૧)  બ ેઅથા એક ર્ડમટડ સચુિિડ મડટે : દડ.ત. : છોકરડઓ અને / અથિડ છોકરીઓ આ િરીફડઇમડાં ભડગ લઇ 

શકશે. અિી ‘ અને’ અને  ‘અથિડ’ એમ બે અથા સચુિિડ મડટે વતર્ાક ચચન્િ િપરડય ુછે. 

(૨)    ર્ીધી લીટીમડાં ર્ળાંગ (ગઘની જેમ) લખડતી કડવ્ર્ડની પાંકતીઓ જુદી પર્િડાં  
(૩)    તડરીખ, મડર્,િષર્ છૂટડ પર્િડ. 
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(૪)   અપણૂડાક રકમોને એક જ લીટીમડાં લખિડ મડટે  

(પ)્   ભલુથી સધુડરડની ર્ડથે ભલુો અલગ પડર્િડ મડટે િપરડર્ છે. 

(૧૦) ત્રણ ટપકાું (...):  
આ ચચન્િ ત્રણ ટપકડાં તરીકે ઓળખડર્ છે. અંગ્રજીમડાં તેને Ellipsis કિ ેછે. આ ચચન્િ િડકર્મડાંથી શબ્દ કે શબ્દો 
કડઢી નડખ્ર્ડ િોર્ ત્ર્ડરે એનડ વનદેશ મડટે િપરડર્ છે.  

(૧૧) પણૂશ વિરામ (.) : આ ચચન્િ ર્ૌથી િધડરે પ્રમડણમડાં િપરડત ુાં ચચન્િ છે. તે િડકર્નો અંત સચુિનડરુ ચચન્િ 

છે. તે િડકર્વિરડમ અથિડ વિચડરનડ એક એકમનો વિરડમ સચુિનડરડ ચચન્િ છે.  

(૧ર) પ્રશ્નચિન્હ (?) :  

આ ચચન્િ‘ પ્રશ્નચચન્િ’ અથિડ ‘ પ્રશ્નડથાચચન્િ’ અથિડ ‘ પ્રશ્નવિરડમ’ અનથિડ ‘ પ્રશ્નડથા વિરડમ’ કિિેડમડાં આિે છે. 

પ્રશ્નનડ િતેથુી િડકર્નડ અંતે પ્રશ્નચચન્િ આિે છે. અને જો આ ચચન્િને કૌર્મડાં મકુીએ તો એની આગળ આિતી 
વિગત અથિડ આંકર્ડ િગેરેની શાંકડસ્પદતડ કે અવનવશ્વતતડનુાં સચુન થડર્ છે. 

(૧૩) ફુદડી (*)  

આ ચચન્િ અંગ્રજીમડાં Asterisk તડરક કિ ે છે. ફુદર્ી લખડપણમડાં પહરચ્છેદો, ખાંર્ી છટડ પર્િડ મડટે િપરડર્ છે. 

પડદટીપ મડટે ફુદર્ી િડપ્રીએ તેને સ્થડને *,÷,+,× આિડાં ચચન્િો પણ િડપરી િકડર્ છે. િડલમડાં ફુદર્ીને બદલે અંક 

વિશેષ પ્રચડરમડાં છે. તેથી તેને ( ફુદર્ીને) વિરડમચચન્િ કિિેડર્ કે નહિ એ પ્રશ્ન પણ થિડ ર્ાંભિ છે. 

(૧૪) લોપ ્ચિન્હ (’)  

આ ચચન્િને લોપચચન્િ અિડ લોપક ચચન્િ કિ ેછે. તે આ મજુબનડ કડર્ા કરે છે. 

(૧) કેટલડક શબ્દોમડાં િણાલોપ સચુિિડ પ્રર્ોજાર્ છે.  

દડ.તડ : ન આિતો : ન’ િતો  
  કોઇક : કો’ક િગેરે 

(૨)  ર્ાંખ્ર્ડઓમડાં કર્ડરેક અમકુ આંકર્ડઓનો લોપ સચુિિડ આ ચચન્િ િપરડર્ છે. 

 દડ.ત. : તેનો જન્મ ’ ૩૨ મડાં થર્ો. ભડરત ૧પ-૮-’૪૭ નડ રોજ આઝડદ થર્ો.. 
(૧પ) વિગ્રહરેખા (-) તેને લઘ ુરેખડ પણ કિિેડમડાં આિે છે. અંગ્રેજીમડાં તેને Hyphen કિિેડર્ છે. તે એક પ્રકડરની 
જોર્ણીની યકુવત  spelling device  છે. લઘરેુખડ શબ્દની અંતગતા વિભડજન મડટે િપરડર્ છે. 

 

6. ઉપસુંહાર  

વિરડમચચન્િ કોઇ દૈિી િસ્ત ુ નથી. એ મનષુ્ર્ ર્ડમડજીક શોધ છે. તેથી નેતે અન્ર્ શોધોની જેમ દેશ- કડળ 

અનરુ્ડર, પહરસ્સ્થવત અને ર્ાંદભા અનરુ્ડર વિરડમચચન્િ પણ વિિેક દડખિિો જોઇએ તેની િરેફેર કેિી પહરસ્સ્થવત 

ર્જેા છે તે જોઇએ તો ફ્રડન્ર્મડાં એક કીસ્ર્ો બનેલો : જેમડાં લખડણમડાં શડિીનો ર્ડધો છે કે અલ્પ વિરડમ એનડ વનણાર્ 

ર્ડથે ૪૦, ૦૦૦ ર્ોલરની રકમ મળિડ-ન-મળિડનો પ્રશ્ન ર્ાંકળડરે્લો િતો. આમ, વિરડમચચન્િોનડ ર્ોગ્ર્ િપરડશ 

મડટે વિિેક બપુ્ધ્ધ, સરુુચચ અને અમકુ પ્રમડણમડાં અભ્ર્ડર્- મિડિરો આિશ્ર્ મનડર્ડ છે.  
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