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યાકરણ [ભાગ19]

ુ જરાતીમાં

MODAL AUXILIARIES (સહાયકારક

યાપદ)

Can,could ,may,might,will,would,shall,should,must,have to અને ought
to વગેરને સહાયકારક
યાપદો (modal auxiliaries) કહવામાં આવે છે. તેઓ
દશાવવામાં સહાય કર છે . યાપદ તર ક તેમ ુ ં વતં

ુદ

ુ દ ભાવનાઓ

થાન નથી.
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(1) Should :- નૈિતક ફરજ હોવી
Should હંમેશા નૈિતક ફરજ

ૂ ચવે છે.

ુ જરાતીમાં આપણે ‘જોઈએ’ એવા અથમાં

બોલીએ છ એ. ‘should’ ારા કં ઇક કર ુ ં જોઈએ અથવા કાય કરવાની તમાર નૈિતક
ફરજ છે તે ુ ૂ ચવાય છે.
ારક સલાહ આપવાના અથમાં પણ વપરાય છે .
e.g,-> we should wakeup early in the morning.
-> you should give due respect to your elders.
->should નો ઉપયોગ વતમાનકાળ અને ભિવ યકાળમાં થઇ શક છે .
(2) Must :- અિનવાય ફરજ હોવી
‘must’ હંમેશા અિનવાય ફરજ
દશાવવા ‘must’ સહાયકારક
તે કાય ન કરવાથી
ભાવ ‘must’ ારા
ઉપયોગ થાય છે .

ૂ ચવે છે. કોઈપણ કાય કયા વગર ન ચાલે તે
યાપદનો ઉપયોગ થાય છે . કાયદાની

ટએ અથવા

ુ કશાન જશ તેથી તે કાય કર ુ ં જ જોઈએ ફર યાતાપના
ૂ ચવાય છે. મનાઈ, ઢ િન ય ક ભાર ૂ વક સલાહ દશાવવા તેનો
ારક સંભાવના, અટકળ , અ ુ માન કરવા માટ Must નો ઉપયોગ

થાય છે . e.g.,-> we must honour our national insignia.
-> you must give due respect to your elders.
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(3) Have to :- ફરજ પાડવી
‘Have to’ કોઈપણ કાય કરવાની ફરજ પડ તે દશાવવા માટ વપરાય છે . કાળ
માણે ‘Have to’ ના પો વપરાય છે .

મ ક વતમાન કાળમાં ‘Have to’ અને ‘Has

to’, ૂ તકાળમાં‘Had to’ અને ભિવ ય કાળમાં ‘shall have to’ અથવા ‘will have
to’ વપરાય છે .કોઈ પણ બા

દબાણના અ ુ સંધાને તે કાય કર ુ ં પડ ુ ં તેવો ભાવ

ૂ ચવાય છે.
e.g.-> you have to wakeup early in hostel.
-> He has to work hard to get promotion.
(4) Would :- ઈ છા દશાવવી
‘would’ નો ઉપયોગ ઈ છા દશાવવા ,િવક પો પસંદ કરવા માટ ક પસંદગી

ૂ ચવવા
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માટ થતો હોય
છે , આ ઉપરાંત ‘would’ નો ઉપયોગ િવનંતીનો ભાવ દશાવવા પણ થાય છે .
e.g.-> Would you like to take tea?
-> Wuold you lend me thousand ruppe please?
-> I would become an IAS officer.
-> તમામ કારના કાળમાં Would નો ઉપયોગ થઇ શક. Shall/will ના થાને
પણ would નો ઉપયોગ થઇ શક.
(5) Could :- શ ત હોવી
Could એ ‘can’

ુ

તકાળ
ૂ
ુ પ છે.

નો અથ શ તમાન હો ુ ં એવો થાય છે.

સામા ય ર તે શ ત(ability)દશાવવા માટ

ૂ તકાળના સંદભમાંcould વપરાય છે .

ઘણીવાર ‘would’ની મ િવનંતીનો ભાવ દશાવવા માટ પણ ઉપયોગ થાય છે .
e.g.-> I could ran fast when I was five.
-> Could you help me to do this exercise?
(6) can :- શ ત હોવી
Can નો ઉપયોગ પણ શ ત ક સામ ય દશાવવા માટ થાય છે . તેમજ
અનોઅપચા રક ર તે અથવા ભાર ૂ વક િવનંતી કરવા માટ પણcan નો ઉપયોગ થાય
છે .
e.g. -> I can achieve my dream.
-> Can I talk to Mr. Sharma?
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(7) May :- સંભિવત હો ુ ં
‘May’ સંભિવતતા, પરવાનગી, હ ુ , ુ ંભે છા , િવનંતી અને આશીવાદનો ભાવ

ૂ ચવે

છે .
e.g. -> May I come in sir?
-> May you prosper in life!
-> It may rain today.
-> You may become the P.M. of india.
(8) Might :- સંભિવતતા હોવી
Might નો ઉપયોગ May ના

ૂ તકાળના પમાં થાય છે. મોટા ભાગે might સંભાવના

દશાવવા માટ
વપરાય છે . અને

ારક િવનંતી દશાવવા પણ વપરાય છે. આ ઉપરાંત
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વતમાનમાં might નો ઉપયોગ
ૂ તકાળને બદલે વતમાનકાળ દશાવવા પણ થાય છે.
e.g.->If you had played well, you might have won the match.
-> If might have rained today.
-> You might become the P.A. of india.
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