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 વભાવ એટરે વભ + આવ એટરે કે વાથે ફેવવ ું. ફે કે ફેથી લધાયે દ વુંમોજાઈ એક નલો એકભ યચે તો તેને 

વભાવ કશ ે છે. 

 વભાવનો શતે   ળબ્દોની કયકવય કયી લાતને વુંકે્ષભાું યજૂ કયલાનો છે.  

 ફે દોને શ્વલબક્તતનો પ્રત્મમ મકૂી છૂટા ાડલાની પ્રદિમાને વભાવનો શ્વલગ્રશ કશલેાભાું આલે છે. 

 વાભાશ્વવક ળબ્દભાું આલતા પ્રથભ ળબ્દને લૂવદ અને દ્વિતીમ ળબ્દને ઉત્તયદ કશલેાભાું આલે છે.  

લૂવ એટરે શલે ું દ  અને ઉત્તય એટરે ફીજ ું દ.  

 િુંિ વભાવ :-  

 ફુંને દોન ું વયખ ું ભશત્લ શોમ છે. 

 શ્વલગ્રશ કયતી લખતે અને, તથા, મા,અથલા,કે જેલા વુંમોજનો આલે છે. 

 િુંિ વભાવ જોડક ું જ શોમ છે. 

ઉદાશયણો:- 

આફોશલા નપોતોટો  ધન ફાણ  ગાુંડીઘેરી  ભાફા   દુંતી   

અસ્તવ્મસ્ત  ગ રૂશ્વળષ્મ અંજ  ઉભાળુંકય  તેજીભુંદી  સ્ત્રી રૂ  
શાથગ  ઊંચનીચ  ખેંચતાણ  યાગિે  વોમદોયો  તાયટાર  
વોન રૂ ું  લેળટેક   લેયઝેય   શષ્ટ ષ્ટ  નયનાયી  દલાદારૂ  
યાધાકૃષ્ણ  સ્નેશળોમવ શ્વનળદદન ળાકબાજી  ભરૂચકૂ  શ્વળલાલવતી  
અશશ્વનિળ  ખટભીઠાું  સનૂમનૂ  યેલાળુંકય  દશરચાર  ળયવુંધાન  
ફેચાય   આરે   ડગ ભગ   દદકકાર  ભોજભજા  વુંકલ્શ્વલકલ્  
દાલેચ  યાભવીતા  શયૂલીય  દશીયોટરો સ ખળાુંશ્વત  ખટભધ યો  
લખતોલખત  જીલજ ુંત    ચાાણી  જ ુંતયભુંતય  બજનકીતવન  ભનોભન  
ભાફા   ટાઢતડકો  શષ્ટ ષ્ટ  અંજ   લેયઝેય   આફોશલા  
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 દ્વિગ  વભાવ :- 
 લૂવદ ચોક્કવ વુંખ્માદળાવલત  ું શોમ છે. જેભ કે ુંચલટી –ાુંચ લડનો વમશૂ. 
 ઉત્તયદ વુંજ્ઞા શોમ` છે. જેભ કે ુંચલટી –ાુંચલડનો વમશૂ. 

ઉદાશયણો:- 

નલયાત્રી  શ્વત્રકોણ   શ્વત્રરોક   ુંચામતૃ  પ્રાક્ષક્ષક   ચોભાસ ું  
ુંચલટી  ુંચદેલ  શ્વત્રદેલ   શ્વત્રશરૂ   ચત ભ વજ  દળેયા  
વપ્તાશ   નલયુંગ  વપ્તદી  ચોખુંડ   ચોધાય   ખટયવ  
વપ્તશ્વિ  ુંચાગ   શ્વત્રભ લન  દ્વિમ ખ  નલશ્વનશ્વધ  શ્વત્રયુંગો  
ળતદર  ખલાદડય ું  ચોભાસ ું   દળાનન  

 

 કભવધાયમ :- 
 લૂવદ ઉત્તયદના શ્વલળેણ તયીકે કામવ કયે છે. દા.ત.- શ્માભલણવ ( શ્માભ એલો લણવ) 
 ભશાથી ળરૂ અને રૂીથી શ્વલગ્રશ થામ છે. 
 રૂી,એલા,ભાું , તેવ ું,જેવ ું,એલી જેલા ળબ્દોભાુંથી ગભે તે એક ળબ્દ આલે ત્માયે કભવધાયમ વભાવ ફને છે. 

ઉદાશયણો:- 

ભશાશ્વવદ્વિ  બક્તતદાયથ ભતૂકા  ઉલસ્ત્ર  શદયલય   રુંફગો 

દ કા   ાણીોચ ું  ભધ્મયાત્રી  બયેટ   લયદાન  એકભાત્ર  
ભશા રૂ  તીથોત્તભ  જ્ઞાનફોધ અભયલેર  દીઘવદ્રષ્રી ભશોત્વલ  
ળળીમ ખ  ભશાળાા  નારામક  યદેળ   દેશરતા  લાગ્ફાણ  
અમતૃઝયા જ્ઞાનવાગય  નયશ્વવિંશ   વભબાલ  વજ્જન   પ્રશ્વતકૃશ્વત  
ઘનશ્માભ  સ્ત્રીયત્ન  ભશાયાજ  સમૂવદેલ  જ્ઞાનદી  બાાુંતય 

ભશશ્વિ   કાજકાી વદાચાય  દેળાુંતય  સ્નેશયક્શ્ભ નલય ગ  
યભેિય ભશાત્ભા  મભયાજ  દદયમાદેલ  અધભણ  ક ભાગવ  
શાસ્મફાણ બાલનગય  દ ગ વણ   સ યવદયતા  સ્લબાલ  વત્વુંગ  
સ ધાયણા  જ્ઞાનજમુંતી ખટયવ   ભશાકાર  બલાટલી  નલરાખ 

ડદય   નાભભાત્ર  અન્નદેલ  શષ્ટ ષ્ટ  શ્વત્રભ લન  ીતાુંફય  
રૂાુંતય   ળીતોષ્ણ  ભાતબૃોભ  ટયાણી  ભડાગાુંઠ  કન્માક ભાયી  
ભામાજા  વ્રજાઘાત યાભેિય  ાનફાઈ  મ ખ્મભુંત્રી  જૂમબાલ 
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સ ધાયણા સ્મ શ્વતટ એકાુંત  રક્ષ્ભીદેલી કન્માક ભાયી દીઘવદ્રષ્ષ્ટ 

સ્લબાલ  ગુંગાવતી ભધયાત  ભક્ષણફા  યાભેિય  ભશાળાા 
ભામાજા યભશ્વભત્ર વૌબાગ્મ  ભશાયાજ  ગામભાતા દ ર્જન 

શ્વળલારમ લાતાલયણ યોકાય ભશાયાજા ખટયવ  ચોભાસ ું 
યભાથી ડદય   કાજરઘેર ું બલાટલી શીનકભવ  વતગ રૂ 

રૂાુંતય  ુંચલટી  ભાતબૃોભ શ્વત્રભ લન  શષ્ટ ષ્ટ  ુંચાગ 

ભશશ્વિ  અઠલાદડય ું ભશાલીય  જ્ઞાનદી નાભભાત્ર યદેળ 

વદગશ્વત  દદયમાદેલ કરયલ  ગૌભાતા  ભશોત્વલ      દ કા  
તીથોત્તભ  દેશરતા  અધમઆૂ  દેળાલય  રારચો  નાભયજી  
સ્લભાન  નલદુંશ્વત  લનઘય   ખ ળશ્વભજાજ  અઠલાદડય ું  નારામક  
નાભયજી  ાુંચળેયી  બાાુંતય   યાતીચો  બાાુંતય  શ્વત્રભ લન  
સ્લાથવ   શ્વપ્રમજન  ીતાુંફયી  ભશાસ ખ  ભેઘયાજા  યભેિય  
ગ પ્તદાન  શ્વવિાુંત  જીલનદી  મતૃાત્ભા  જ્ઞાનદી  ભધયાત  
અંધશ્રધ્ધા  રૂાુંતય   વધૃ્ધાલસ્થા મ ખકભ આય ધાયા  

 

 ફહ શ્વવ્રશી વભાવ:- 
 વભાવભાું આખ ું દ શ્વલળેણ – શ્વલળેષ્મ વુંફુંધ શોમ, ઉનાભ- ઉભેમ વુંફુંધ કોમ અથલા યસ્ય 

શ્વલબક્તત- વુંફુંધ શોમ અને તેભાુંથી ફનેલ ું વાભાશ્વવક દ અન્મ દના શ્વલળેણ તયીકે લયાત  ું શોમ ત્માયે 

ફહ વ્રીદશ વભવ ફને છે.  

 શ્વલગ્રશ કયતી લખતે જેભનાભાું તેભનાભાું ,જેભને તેભને,જેવ ું, જે, જેન ું, જેની, જેને , જેના લડ ે, જેના ભાટે 

જેલા  ગભે તે એક વલવનાભ મકૂલાભાું આલે છે. 

 ફહ શ્વવ્રશી વભાવ શુંભેળા શ્વલળેણ તયીકે ઓખામ છે.  

 અશી કોઈ ણ દ પ્રધાન શોત  ું નથી, ણ લાકમભન ું આની દ પ્રધાન શોમ છે.  

 દા.ત. :- િેતાુંફય -  િેત( વપેદ) છે જેના અંફય (લસ્ત્ર) તે. 

 ાણીુંથો – જે ાણી જેલો ુંથ (યસ્તો) કાે છે તે.  

 શદયણાક્ષી – શયણ જેલી જેની આંખો છે તે.  

ઉદાશયણો:- 

ચત ભ વજ  શ્વનસ્શૃ   શ્વનયક્ષય  નાખ ળ   યશ્વવક   શ્વનયાધાય  
સમૂવમ ખી  ધભૂકેત     ચ :શ્રલા અણખટૂ  શયખઘેરા  તોધન  
 ણ્મશ્રોક પ્રજ્ઞાચ  શતાળ  શ્વલધયૂ   ચિાક્ષણ ચત યુંગી  
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શ્વનભવ   દાભોદય  વાલધાન પ્રજ્ઞાચ  નીરકુંઠ  નલયુંગી 
શ્વલયાટકામ  ક્સ્થતપ્રજ્ઞ શ્વનફવ   યુંગફેયુંગી  શન ભાન   શ્વલખટૂાું 
વત્મલાદી  આદદલાવી  શ્વનર્જન   અશ્વલનાળ ભયયૂલાદશની  અગક્ષણત  
દ ુંદાો  ફહ રૂી  શ્વનયાળ   અિત્થ  કૃતાથવ   અભુંગ 

વશ્વલનમ  નભાુંમા  વધલા   દાભોદય  વલવજ્ઞા  અખુંડ  
અજાણ  મગૃનમની  ઉદગ્રીલ  ક્ષણબુંગ ય નખશ્વળખ ચીંથયેશાર  
અજાણ   સ કેળી   ભશાવર્જક  શ્વન:સ્શૃ  અમલૂ્મ   શ્વનદવમ  
ુંકજ   ગજાનન  ાણીુંથો  અજાતળત્ર   દ્મનાથ  ખ્માતનાભ 

અન ભ  અશ્વલનાળી  ગજગાભી શ્વનષ્પ   કાયાગશૃ  મળૂધાય  
અમરૂખ  ભશામરૂો  વાલધાન  નોંધાયી  અદીઠાું  અયુંયા  
ભોયીંછ ગજાનન આત્ભજ્ઞાની શ્વનયક્ષય  અન ભ  અંતમ વખી 
શ્વલધયૂ  વશ્વલનમ  કભનવીફ વ્મથવ  ધભૂકેત    શ્વનધવન  

એકયાગ  મગૃનમની ભશામરૂો ફેપીકય  શ્વનષ્પ  તોલન 

 ક્સ્થતપ્રજ્ઞ અભુંગ શ્વલખટૂાું  ગજેન્દ્ર  અિત્થ  ઉદગ્રીલ 

 સ યક્ષબસ ત અફા  ફહ રૂી  અશ્વનષ્ટ  વાલવજશ્વનક અદશિંવા 
 ચુંદ્રળેખય કૃતાથવ  દેલાુંળી  વાદશત્મયશ્વવક ળાુંશ્વતશ્વપ્રમ ક ભાદયકા 

શ્વલમોગ  ખ ળશ્વભજાજ  અભુંગર અલૂવ  ફુંદીલાન વત્મલાદી 
રઘ  ર  સ ુંદયલન ભશાફાહ   તીથોત્તભ નખશ્વળખ ક્ષણબુંગ ય 

મળાુંકી   ક્સ્થતપ્રજ્ઞ  સ્લતુંત્ર   મળૂધાય  ચોગ ું   ભાથાબાયે  
ચત ભ વજ  નભામાું  પ્રભ શ્વનષ્ઠ  અનાથ   ફેયોજગાય  શતાળ  
નોધાયી  શતલીમવ  ચોખુંડ   શ્વલધલા   નાભળે  અણભોર  
કામ ખો  પ્રજ્ઞાચ   તોધન  ઉદ્દગ્રીલ  શૈમાસનૂ  ું  બવ્મમશૂ્વતિ  
વવ્મવાચી  સતૂ્રાત્ભક  ળતરૂા  કૃતાથવ   અિત્થાભા  ઉદ્દગ્રીલ 
 

 ભધ્મભદરોી  વભાવ:- 
 

 જે વભાવભાું ફે દોનો શ્વલગ્રશ કયતાું લચ્ચેના દને ઉભેયવ ું ડ ેત્માયે ભધ્મભદરોી વભાવ ફને છે. 
એટરે કે લચ્ચેના દનો રો થમેરો શોમ છે.  

 લૂવ દ અને ઉત્તયદ શ્વલબક્તતનાપ્રત્મમોથી જોડામેર શોમ છે. 
 લચ્ચેન ું દ લ પ્ત થમેલ ું શોમ છે., શ્વલગ્રશ લખતે  તે દ મ કામ છે. 
 લૂવ દ અને ઉત્તયદલચ્ચે લધાયાના ડો ઉભેયામ છે.  
 દા.ત.- ભયણોક= ભયણ લખતે મ કાતી ોક , દીલાદાુંડી= દીલો ફતાલતી દાુંડી, ઘોડાગાડી – ઘોડા લડ ે

ચારતી ગાડી, 



 

અશ્વિન દદલેકય  Page 5 

 

ઉદાશયણો:- 

ધાયાવબા  ગણલેળ   મખૂવશ્વલદ્યા   તિમાવ શ્વલજમધ્લજ 

દલાખાન ું  ઘોડાગાડી  લતવભાનત્ર  શ્વળષ્મવશૃ્વત્ત આગગાડી 
શ્વલદ્યારમ  શ્વવિંશાવન  વ ૃુંદાલન   દીલાદાુંડી પ્રભાણત્ર 

ટારેટી  રોકગીત  શાથરૂભાર  દશીલડા  કલ્વકૃ્ષ 

કુંચનચડૂો  દાચોખા   ભયણોક  દીલાવી નયશદય 

બ્રહ્મબોજન  દ :ખશ્વલમોગ  ફૂરડાું-કટોયી   અમતૃઝાયી રોકવબા 
શ્વળરારેખ  આભુંત્રણશ્વત્રકા  ળાુંશ્વતશ્વનકેતન  ભભવલચન ભાનલકૃશ્વત 

ઘયધુંધો   સમૂવમ ખી  બજનભુંડી  શ્વલજ્મવેના ામદ 

યૂણોી  રોકલામકા  યાશતકામવ  ભધ  ષ્ો આગફોટ 

ાાચોયી  આલકલેયો  લયામુંત્ર  કાભધેન ું  ઘયજભાઈ 

ક્ષચત્રકરા  શાસ્મફાણ  ક્ષચિંતાભણી  અગયફત્તી યાશતકામવ 
વૌદમવધાભ  બજનભુંડી  જકાતનાક ું  ફોશ્વધવકૃ્ષ યુંગભશૂ્વભ 

વ્ ુંદાલન   સ્લમુંલય   ળૌમવગીત  કાભધેન ું  ક્સ્થતપ્રજ્ઞ 

કઠતૂી  દાનેટી  કચયાેટી  ક દેલી  પ્રભાણત્ર 

ભેઘધન ષ્મ  લયામુંત્ર  ધાયાવભ્મ  વશનળક્તત દટદકટફાયી 
શવનાદ   યાજીનામ ું  ભુંગસતૂ્ર  શ્વવિંશાવન શાથરૂભાર 

શ્વભરભજૂય  વબાગશૃ   ભયણથાયી  વુંસ્કૃત  ભશત્લકાુંક્ષા 
યૂણોી  યાજવત્તા  ોસ્ટકાડવ  પે્રભાનુંદ  બજનાનુંદ 
ભભવલાણી   વબાગશૃ   ફારભુંદદય   કચયાેટી  દ્વિજ  
ધૂવી   ણૂ્મશ્રોક   શ્વળષ્મવશૃ્વત   અન બલજ્ઞાન  ભશત્લકાુંક્ષા  
શ્વવિંશાવન   ભયણોક   મગૃજ   ળાકફજાય ધભવયાજ 
જન્ભભશૂ્વભ  ઘોડાગાડી  ગણલેળ   બજનભુંડી આલકલેયો 
કાભધેન    ધભાવચાય  ઘયજભાઈ  લતવભાનત્ર કલ્વકૃ્ષ 
લડલાનર  ધાયાવબા  યવવશૃ્વત   સ્લમુંલય  વદાવ્રત 

 વશનળક્તત   ત્રચેષ્ટા  
 

 ઉદ વભાવ:- 
 લૂવદ નાભના અથવન ું સચૂન કયત  શોમ અને ઉત્તયદ કાભના અથવન ું સચૂન કયે છે. 
 ઉત્તયદ દિમાધાત   શોમ છે. શ્વલગ્રશ કયતી લખતે નાય, નાયી, લાીળબ્દ આલે છે. 
 ઉત્તયદભાું જ,દ,સ્થ,ઘય,કય,શય,કાય,યાખ ું દા.ત.-ગશૃસ્થ –ગશૃભાું યશનેાય,  
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ઉદાશયણો:- 

 ભનોશય  અભરદાય ુંકજ  ગયખ ું  જળોદા  ગ્રુંથકાય 

ધભવજ્ઞ  કૃતજ્ઞ  કથાકાય  શયાભખોય લસ ધા  ગોાર 

ગોશ્વલિંદ  નભવદા  બમુંકય  કામવકય  અન જ  ક્ષક્ષશ્વતજ 

તટસ્થ  લૂવજ  જ્ઞાનદા  કુંઠસ્થ  સ લણવકા કૃશ્વકાય 

વ્માજખાઉ છાતીપાટ ભોશક  યણછોડ  વત્મલાદી ડુંકાધાયી 
તત્લજ્ઞ  ગાબડૂ  યોચક  શૈમાપાટ  ક્ષગદયધય  વાલધાન 

અન્ન ણાવ વેલક  આય ધધાયી લુંળજ  ખગ  ભણીઘય  
ક્ષચત્રકાય  ભાગવદળવક આદદલાવી ભનબય  બમુંકય  ગ્રુંથાર 

 ભાથાપોડ વયોજ  સ ધાકય  કદયદાન પે્રભદા  વત્મલાદી 
ઉિાયક  શ્વલઘય  પ્રમોદ  ફુંવીધય  દદનકય  ક્ષગયધય 

મ યરીધય નીયદ  ભોક્ષદા  ગગનબેદી ભોશક  ક્ષચત્તબેદક 

સ્લગવસ્થ  વલવજ્ઞ  ળાુંશ્વતકય  ભાથાબડૂ  ાડતોડ  છાતીપાટ  
ભખ્ખીચવૂ  ગાકા  છાતીપાડ  ક્ષગદયધય  લયદાન  યણછોડ 
ખ ળશ્વભજાજ  ઘયબુંગ  અગે્રવય  દદનકય  કૃતધ્ની   ગશૃસ્થ 
સ ધાયક  તરસ્ળી ટીકાકાય  અંતેલાવી શ્વલળેજ્ઞ  ાયદળી 
ળબ્દલેધી વશચય  લૂવજ  વયોજ  ળુંકય  શવદ 
ુંકજ  જીલયખ ું  લશીલુંચો ઘયબુંગ  અગે્રવય  અન જ 
કુંઠસ્થ  તનતોડ  ટીકાકાય 

 

 તત્ રૂ વભાવ:- 
 જે વભાવભાું લૂવદ અને ઉત્તયદ શ્વલબક્તતના પ્રત્મમથી જોડામેરાું શોમ છે. 
 તત્ રૂ  વભાવભાું લૂવદ ગૌણ અને ઉત્તયદ પ્રધાન શોમ છે.  
 પ્રત્મમ;- ને,થી, થકી, લડ,ે ભાટે, નો, ની, ન ું,ભાું, ય 

 શ્વલગ્રશ કયતા ‘ ને’ આલે તો કભવ તત્ રૂ  
 શ્વલગ્રશ કયતા ‘ થી,લડ’ે આલે તો કયણ તત્ રૂ  
 શ્વલગ્રશ કયતા ‘ ભાટે’ આલે તો વુંપ્રદાન તત્ રૂ  
 શ્વલગ્રશ કયતા ‘ ને,નો, ની,ન ું, ના’ આલે તો વુંફુંધ તત્ રૂ  
 શ્વલગ્રશ કયતા ‘ ભાું પ્રત્મે’ આલે તો અશ્વધકયણ તત્ રૂ  
 દા.ત. :- ગબવશ્રીભુંત – ગબવથી શ્રીભુંત ,ક્ષચિંતાત  ય – ક્ષચિંતા લડ ેઆત ય,ભાનલવેલા -ભાનલની વેલા, 

આલકાયત્ર – આલકાય ને ાત્ર, શ્વલદ્યાથીશ્વપ્રમ – શ્વલદ્યાથીઓભાું શ્વપ્રમ  
વભાજવેલક- વભાજનો વેલક , ભભવસ્ળી – ભભવનો સ્ળી    
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ઉદાશયણો:- 

 નુંદક ુંલય ભતબેદ  યાજભશરે શ્વલધાથી  શ્વળલારમ ત્રવ્મલશાય 

 ભાનલજીલન પે્રભલળ  કભાવધીન સ્લાધીન  પે્રભાધીન વજાાત્ર 

 તૃાત  ય  ય શ્વધષ્ષ્ઠય પ્રખ્માત  યવબીન ું  ભુંત્રમ ગ્ધ ક્ષચિંતાત  ય 

દમાાત્ર મજ્ઞલેદી  દેળદાઝ  દેલારમ  ફૂરશાય  કશ્વલલય 

તોખાન ું ળોકગ્રસ્ત  ત્રજન્ભ ભાધલ  સ્નેશબીની લનલાવ 

દભ્રષ્ટ  બમુંકય  વવદુંળ  ઘોડવેલાય પ્રગશ્વત  ન વુંક 

સ્નેશબીનાું આફરૂ  સતૂ્રોચ્ચાય શ્વળલારમ લાતાલયણ શયખઘેરા 
સ ગુંધ  અજ્ઞાન  નારામક રોકશ્વપ્રમ કન્માળાા નુંદક ુંલય 

નૌકાશ્વલશાય ધભવભ્રષ્ટ કામવદક્ષ  શ્વલદ્યારમ યુંગભશૂ્વભ  લયભાા 
લસ ુંધયા  પ્રત્માઘાત શ્વલિબય  પ્રભ પ્રીશ્વત બમમ તત યાભશ્વલજમ 

સ યક્ષબસતૂ સ્ત્રીાત્ર  ગજેન્દ્ર  વકૃ્ષપ્રીશ્વત ભભતાબયી વોનાભશોય 

ધન કોડી તામ્રત્ર શ્વલલેકાનુંદ શાયફુંધ  શ્વમયઘય ભાનલવેના 
દેલભુંદદય ઘટભા  માત્રાધાભ વમ દ્રકાુંઠે ધયાતર  જૂાથા 

ચયણયજ દેળવેલા  ભોશાુંધ  જન્ભશ્વવિ કામવક ળ રગ્નલેદી 
સ્નેશલાવ ભતબેદ  અક્ષય  યાષ્રધ્લજ રોકવેલક કામવકતાવ 
ભનોફ ળયદકૂ્ષણિભા નલય લક યાજ્મતુંત્ર ભાતબૃતત રોકરાજ 

ભતૂ  ઉદ  શદયજન  બ્રહ્મરોક  નાભાુંદકત લનશ્રી 
લાચનખુંડ યાધીન ભતબેદ  યજાક્ષચઠ્ઠી વુંવાયવેલક મુંત્રય ગ 

રોકશ્વપ્રમ ફૂરલાડી  કામવદક્ષ  ભાનલજીલન વોનાભશોય ગાભધણી 
યાષ્રબાા સ્લતુંત્ર  વુંવાયવેલક બક્ષગનીપે્રભ સ્લગવલાવ  સમૂવભુંદદય  
માત્રાધાભ  ધભવસ્થાન  આફરૂ   ગબવશ્રીભુંત  યણલીય  ભાનલવેલા  
ધભવશ્વનષ્ઠા  આળાવબય  દમાશીન  ઉત્વલઘેરો  ટારેટી  કૃાાત્ર  
ગબવશ્રીભુંત  ખાતાલશી  શ્વલકાવગશૃ  શ્વનદ્રાધીન  આંસ બયી  સ્થાનભ્રષ્ટ 
મ શ્વનલય  લહ ઘેરો  ાુંજયાો  દીલાદાુંડી  મગૃજ  શ્વલિાનર  
શાથરૂભાર  તલ્વકૃ્ષ  આગગાડી  કાચઘય  પ્રાથવનાવભાજ  લાચસ્શ્વત  
દેળડુંકો   ઘોડવેલાય  દદગ્મઢૂ   આંફાલાદડય ું  જનલાતાવ  દૂ:ખશ્વલભોચક  
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 અવ્મલીબાલ વભાવ :- 
 લૂવદ અવ્મમ શોમ, અને ઉત્તયદ નાભ શોમ ત્માયે આ વભાવ ફને છે. 
 લૂવદભાું‘ મથા, આ, ઉય અઘો જેલા અવ્મમો શોમ  

 

ઉદાશયણો:- 

 આજન્ભ  પ્રશ્વત  મથાળક્તત યોક્ષ  પ્રત્મક્ષ  આજીલન 

 મથાથવ  દયયોજ  પ્રશ્વતદદન પ્રશ્વતલવ  પ્રત્મેક  અફારવિૃ 

 આભયણ  મથેચ્છ    
  
 

 

 

 

 

 


