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સંજ્ઞા અને તેના પ્રકાર
 

 

 વંજ્ઞા એટરે ળુ ં

-કઇ ણ વજીલ કે નનજીલ લસ્તુનંુ કઇ ચક્કવ નાભ અલાભાં અલેરું શમ છે. તેને 

વંજ્ઞા કશે છે. 

દા.તા. હશભારમ 

          નભમદા  

          રંફ ુ

           પુર  

 વંજ્ઞા ના કુર ાચ પ્રકાય છે. 

(૧) વ્મનતતલાચક વંજ્ઞા. 

-કઇ વ્મનતત કે લસ્તુ/દાથમ ને ઓખલા ભાટે તેને નલળે નાભ અલાભાં અલે ત્માયે 

તે વ્મનતતલાચક વંજ્ઞા કશે છે. 

દા.તા. જ્મદી 

          ગંગા 

          ગીયનાય  

* છામા  એ ૃથલીની યશેલાવી છે. 

* ળબા ને ળુનળભા ભાં નલનાની ફશેન શતી. 

* ગીયનાય એ જોલારામક સ્થ છે. 
 

(૨) જાતીલાચક વંજ્ઞા  

-વભાન જાતી કે લગમની વ્મનતતઓ કે દાથમઓ લસ્તુઓ ને ઓખાલતી વંજ્ઞા 

જાતીલાચક વંજ્ઞા છે. 

દા.તા. 
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* ફાજુ ભાં એક મુલતી ઈબી શતી. 

* ાઠ્યુસ્તક તેના પ્રાણ ફની ગમા. 

* ફલ્ક છકય ફધા કાભ કયે. 

(૩) વભૂશલાચક વંજ્ઞા. 

-જ ેવંજ્ઞા કઇ લગમની વ્મનતતઓ લસ્તુઓ કે દાથમના નનદેળ કયતી શમ તે વભૂશલાચક 

વંજ્ઞા કશે છે. 

                  અ વંજ્ઞા અખા વભૂશને વૂચલે છે. 

* ખેતયભાં નાજન ઢગર ડ્ય છે. 

* યસ્તા ઈય ભટંુ ટુ છે. 

* વેના અગ ચારલા રાગી. 

(૪) દ્રવ્મલાચક વંજ્ઞા  

- જ ેદાથો દ્રવ્મ રૂે શમ છે. ઘન, પ્રલાશી તેને દ્રવ્મલાચક વંજ્ઞા કશે છે. 

દા.તા. 

* ડીમાભાં ખીય શતી. 

* તેણે ઘણ દારૂ નધ શત. 

* વનું ઘણુ હકંભતી શમ છે. 

(૫) બાલલાચક વંજ્ઞા 

-જ ેદાથમને જોઇકી સ્ળમ ન કયીળકામ યંતુ જ ેફ્કત નુબલી ળકામ તેના ગુણ કે બાલ 

દળામલતી વંજ્ઞા તેને બાલલાચક વંજ્ઞા કશે છે. 

દા.તા. 

* તે ભાણવ ખૂફ જ અળુ છે. 

* સ્લગભાં નનશ્વાવનું નાભ જ ન રેલામ. 

* સ્નેશથી ગર્ધલમનંુ હ્દમ બયાવ્મું અવ્મુ.ં 
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          પૂર્વ પ્રત્યય અન ેપર પ્રત્યય 
 

 ળબ્દની અગ કે ાછ પ્રત્મમ રગાલાથી ળબ્દના નલા –નલા રૂ તૈમાય થામ છે. 

દા.તા.- નાથ    નાથ –ૂલમ પ્રત્મમ 

            વભાજ  વાભાનજક (ઇક) –ય પ્રત્મ 

     ય પ્રત્મમ                                                 ૂલમ પ્રત્મમ 
જીબડી-ય પ્રત્મમ                                           વ્મલસ્થા-ૂલમ પ્રત્મમ 

તટસ્થા- ય પ્રત્મમ     પ્રગનત-ૂલમ પ્રત્મમ  

ફચણ- ય પ્રત્મ મ            નાણાલડી-ૂલમ પ્રત્મમ  

રેખન- ય પ્રત્મમ             નલજ્ઞાન-ૂલમ પ્રત્મમ  

નનુણતા- ય પ્રત્મમ            પ્રનતલેગ-ૂલમ પ્રત્મમ  

નતાજી- ય પ્રત્મમ     રકગીત-ૂલમ પ્રત્મમ  

માંનિક- ય પ્રત્મમ 
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વર્શેષણ અને તેના પ્રકાર 
  

 નલળેણ એટરે ળું ? 

-લાતમભાં અલતી વંજ્ઞાના થમભાં કઇ નલળેતા રાલલા જ ેદ ભૂકામ છે. તેને નલળેણ 

કશે છે. 

દા.તા. વુંદય છકય 

 નલળેણ ના  કુર અઠ પ્રકાય છે. 

(૧) ગુણલાચક નલળેણ 

-કઆ લસ્તુ/દાથમ કે વ્મનતતના નલળે ગુણ રક્ષણ દળામલલા ભાટે જ ેનલળેણ લયામ 

છે. તેને ગુણલાચક નલળેણ કશે છે.  

દા.તા. ભાટંુ ભકાન 

  રીર છડ 

  કા કાભ 

(૨) યંગલાચક નલળેણ 

-નલળે યંગના ગુણધમભન  ઈલે્લખ કયે તે યંગલાચક નલળેણ કશેલામ. 

દા.તા. 

* ાકી કેયી ીા યંગની શમ છે. 

* ભીયાફાઇ કા કાભ ઓઢે છે. 

* તેઓ ગુસ્વાભાં શમ ત્માયે રાર-ીા થઇ જામ છે. 

(૩) સ્લાદલાચક નલળેણ 

-નલળે સ્લાદન ગુણધમભ દળામલે તે સ્લાદલાચક નલળેણ કશેલામ. 

દા.તા. 

* રંફુન સ્લાદ ખાટ શમ છે. 

* ભીયાને જગત ખારંુ રાગે છે. 

* ડૉતટયની દલા શંભેળા કડલી શમ છે. 
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(૪) અકાયલાચક નલળેણ 

-ખાવ પ્રકાયના અકાયને વુચલે તે અકાયલાચક નલળેણ કશેલામ. 

દા.તા. 

* ાંચ રૂનમાન ગ નવક્ક શત. 

* તેભને ચયવભા ંનચિ દયલાનું કહ્યું. 

* તેભનું ઘય પહડમાના કાટખૂણે છે. 

(૫) વંખ્માલાચક નલળેણ 

-એક,ફ,ેચાવ,વ જલેી વંખ્મા થલા ક્રભભાં અલતી ક્રભીક વંખ્મા શેર,વાતભ 

લગેયે. અલી વંખ્મા દળામલતા નલળેણ ને વંખ્માલાચક નલળેણ કશે છે. 

દા.તા 

* તે શેરા નંફયે ાવ થમ. 

* તે ચથા ધયણભાં બણે છે. 

* ચાય ભાવનંુ ચભાવું શમ છે. 

(૬) વાલમનાનભક નલળેણ 

-ભાયી,તાયી,અણી,ભાયી,તભાયી,જ્માયે,જ ેતે.. અ વલમનાભ વંજ્ઞાના થમ ભાં 

લધાય કયે ત્માયે તે વાલમનાનભક નલળેણ શમ છે. 

દા.તા. 

* ભાયી ચડી જરદી અ. 

* તભે તમુ ંુસ્તક લાચ્મંુ. 

* જલેી વફત તેલી વય. 

(૭) કતુમલાચક નલળેણ  

-અ નલળેણ હક્રમા કયના વ્મનતતની ખાવ પ્રકાયની હક્રમાને નલળેણ રૂે દળામલે છે. 

દા.તા. 

* તું ભને નવખાભણ અનાય કણ. 

* ભય ચભાવાભાં ખૂફ નાચનાય ક્ષી છે. 

* તેઓ ગામને શાકનાયા ગલાડીમા શતા. 
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(૮) હયણાભલાચક નલળેણ 

- હયણાભ એટરે ભા દયેક લસ્તું કે દાથમ ને ભુક નનનિત ભા શમ છે. એ ભાને 

નલળેણ રૂે દળામલલાભાં અલે છે. 

દા.તા. 

* એક ડીમાભાં થડાક પ શતા. 

* કેટરાક લગમ ગહયફાઇ ની નીચે જીલે છે. 

* વયકાય ાવે નાજન નલુર જથ્થ છે. 
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ર્ાક્યમાં અથવવ્યર્સ્થા 
 

 

(૧) નનદેળાથમ  

-લાતમભાં હક્રમાદનંુ રૂ જ્માયે કાઇ હક્રમાન એક શકીકત તયીકે નનદેળ કયે છે એભા 

અજ્ઞા,ઇચ્છા વંબાલના જોલા કઇ બાલની છામા શતી નથી. ત્માયે તે નનદેળાથમ કશેલામ છે. 

દા.તા. 

* ગનલંદ ગઆ કારે ગાભડાભાં શત. 

* યભાય વંનધમાચતા નથી. 

(૨) અજ્ઞાથમ 

- જ ેફાફતભાં અજ્ઞા ફતાલલાભાં અલી શમ. 

દા.તા. 

* શલે તભે જભલા ફેવ. 

* એક દશાડ ત તખ્ખાઇ યાખ. 

(૩) નલર્ધમથમ 

- અ પ્રકાયની યચનાભાં નલનિ કે કતમવ્મન થમ દળામલલાભાં અલે છે. 

દા.તા. 

* તભાયે અ કાભ કયલંુ/કયલાનુ ં

* ભાયે ભશાયાજને ભલંુ છે. 

(૪) વંબાલનાથમ 

-લાતમ યચનાભાં હક્રમાદનંુ રૂ કઇ હક્રમા થલાની ળતમતા કે વંબાલના દળામલતું શમ ત તે 

વંબાલનાથમ કશેલામ.અલી યચનાભા વંબાલનાના રૂ તેભજ બનલષ્મકાનાં રૂ વંબાલનાન 

થમ દળામલામ છે. 

દા.તા. 

* ફાને ૂછ,તે કદાચ શા ાડળે. 
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*તે નું હ્દમ ફંધ ડી ગમું શમ તેભ એને રાગ્મું. 

(૫) હક્રમાનતપ્રત્મથમ 

-અલા પ્રકાયની યચનાભાં હક્રમાના ભૂ રૂને ‘ત’ પ્રત્મમ રાગે છે.અ યચનાભાં જ ેહક્રમા 

કયલા ધાયી શતી તે ન થલાથી તેનંુ નલયીત હયણાભ અલેરું દેખામ છે. થલા એક હક્રમાની 

નનષ્પતા છી ની હક્રમાભાં જોલા ભે છે. જો અ હક્રમા થઇ શત ત તે છીની હક્રમા જરૂય 

થાત એલી વંબાલના દળામલે છે. 

દા.તા. 

* ગંધમલ સ્લગ યંયાતડી ન શત ત તે દભ્રષ્ટ કમો ન શત. 

* ગનલંદે ગાભડંુ છડંુ્ય ન શત ત તેને અલી ગંબીય ભાંદગી ન અલી શત. 
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વંગ વ્યર્સ્થા અને તેના અથવ 
 

                             
 

                                  ઓ-ુંનલ્લંગ   ------------છકય 

                                  ઇ-ષ્ડીનરંગ -------------છકયી 

                                  ઈ-નુવનતરંગ-----------છકરંુ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://updateskaushik.blogspot.in                                      પરમાર કૌશિકકુમાર એસ. 12 

ક્રિયાવર્શેષણો 

  
 હક્રમા નલળેણ એટરે હક્રમાના થમભાં લધાય રાલનાય દ. 

દા.તા. તે દડે છે. 

-તે ખૂફ ઝડથી દડે છે. 

(૧) ક્રભલાચક હક્રમાનલળેણ 

- અગ,ાછ,પયી,ગાઈ,છી,ઈયાછાયી લગેયે... 

દા.તા. 

* લગમભાં અગ-ાછ ફયાફય ફેવ. 

* પયીથી અલ ત્માયે ચક્કવ ભજો. 

(૨) સ્થલાચક હક્રમાનલળેણ 

- ંદય,ફશાય,નજીક,ાવે,દૂય,નીચે,ઈય,શેઠ,શં,જ્માં,ત્મા,ંતમા,ંઅવાવ લગેયે...... 

દા.તા. 

* એક હદલવ ભાયે એ ખુયળી ઈય ફેવલાની આચ્છા છે. 

* જીલયાભ બટ્ટ વાવયે જભલા ગમા. 

(૩) વભમલાચક હક્રમાનલળેણ 

-તમાયે,ત્માયે,શભણા,ંશાર,જ્માયે,ત્માયે,શલે,વદા,વલમદા,નનયંતય,વતત,કદાન,કહદ,લાયંલાય, 

  લાયનલાય લગેયે.... 

દા.તા. 

* તે તમાયેમ રેળન રાલત નથી. 

* તેના નતા તેને લાયનલાય પન કયતા. 

(૪) હયનતલાચક હક્રમાનલળેણ 

-અયીતે,જભે,તેભ,ભાડભાડ,ચુચા,એકદભ,એકાએક લગેયે...... 

દા.તા. 

* ખતુડળી ભાયી વાભે ટગયટગય જોઇ યહ્યા. 
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* ભાંડભાંડ ફવ ભી શતી. 

(૫) શેત/ુકાયણલાચક હક્રમાનલળેણ 

-એ,ભાટે,લગેયે...... 

દા.તા. 

* તે ટાઢે ઠયી ગમ. 

* તભે ફરાવ્મા ભાટે શંુ અવ્મ. 

(૬) પ્રભાણલાચક હક્રમાનલળેણ 

-ખૂફ,જયા,થડુ,રગાય,જયીક,નત,ઘણુ,ંનશદ લગેયે...... 

દા.તા. 

* વોને યભાય ભાટે ખૂફ અદય શત. 

* ભાતા ાતાના ફાક નશદ પે્રભ કયે છે. 

(૭) નનશ્ર્મમલાચક હક્રમાનલળેણ 

-જરૂય,લશ્મ,ચક્કવ,નક્કી,ખયેખય લગેયે...... 

દા.તા. 

* કારે ત કાણી કયલા લશ્મ જલંુ છે. 

* તેઓ યનલલાયે નક્કી અલળે જ. 

(૮) સ્લીકાયલાચક હક્રમાનલળેણ 

-બરે,છ,શા,છને,વારુ, લગેયે...... 

દા.તા. 

* વયરા બરે અલતી. 

* છને તેઓ ચારતા જતા. 

(૯) નકાયલાચક હક્રમાનલળેણ 

-નશી,ના,નથી,ભા,ન લગેયે...... 

દા.તા. 

* શંુ વયરાને નથી ઓખત. 

* તેઓ નનમનભત અલતા નથી. 
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(૧૦) વંબાલનાલાચક હક્રમાનલળેણ 

-કદાચ,યખ,ેજાણે લગેયે....... 

દા.તા. 

* યભઝુ જાણે ળયણાઇભાં વ્મથા યેડી યહ્ય શત. 

* કદાચ ન પાલે ત ઘયે ાછા અલી જલા રેખકની ફાએ કહ્યું. 
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વનપાત 
 

 બાાભાં કેટરાક ઘટક જલેા કે નલળેણ,હક્રમાનલળેણ કે વંજ્ઞા હક્રમારૂની વાથે અલે 

છે. એ ઘટક ને નનાત કશે છે. 

 તેના ચાય પ્રકાય છે. 

(૧) બાયલાચક નનાત 

-જ,મે,ણ, લગેયે........... 

દા.તા. 

* સ્લગમભાં અવુ શતા જ નથી. 

* તે ફીજ ેયણી ણ ગમ. 

(૨) વીભાલાચક નનાત 

-ફ્કત,કેલ,ભાિ,તદ્દન,વાલ,છેક લગેયે........ 

દા.તા. 

* તે કેલ નનયાળ થલાની લાત છે. 

* તે વાલ ડયક છે. 

(૩) અગ્રશ કે ખાતયીલાચક નનાત 

-ત્માં,જ,ેને લગેયે........ 

દા.તા. 

* ભાયે ત્મા ંજભલાનંુ છે. 

* તભે કાંઇ વંસ્કૃત ભ્માવ કમો કે. 

(૪) અદય કે નલનામલાચક નનાત 

-જી. 

દા.તા. 

* ભંિીજી શલે તભે કંઇક ફરળ ? 

* ભાયા કેવયબીના કંથ શ, નવધાલજી યણલાટ 
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કતવક્રર અને કમવવણ ર્ાક્યો 
 

 કતમહય લાતમ. 

 લાતમભાં   થી,લડે,દ્વાયા જલેા ળબ્દ શમ ત ,કાઢી નાખલાભાં અલે ત્માયે કતમહય લાતમ 

ફને છે.  

 લાતમભાં કતામ નંુ ભશત્ત્લ શમ છે. 

દા.તા. 

* ંજુ થી ળીય ખલામ-કભમનણ 

-   ંજુ એ ળીય ખાર્ધમ-કતમહય 

* ભય લડે નૃત્મ કયામ છે.- કભમનણ 

-   ભય નૃત્મ કયે છે.- કતમહય 

 

 કભમનણ લાતમ.
 

 લાતમભાં    થી,લડે,દ્વાયા  જલેા ળબ્દ ભૂકલાથી કભમનણ લાતમ ફને છે. 

 લાતમભાં કભમ નંુ ભશત્ત્લ શમ છે. 

દા.તા. 

* શંુ સ્કૂરભાં અલી-કતમહય 

 -  ભાયા થી સ્કૂરભાં લામંુ-કભમનણ 

* ભનણકાકા ધભણ ચરાલતા-કતમહય 

 -  ભનણકાકા થી ધભણ ચરાલાતી-કભમનણ  
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પ્રેરક ર્ાક્ય 
 

 લાતમભાં  હક્રમા કયલા ભાટે ફીજા ને પે્રયણા અલી તેને પે્રયક લાતમ કશે છે. 
 

દા.તા. 

* અળાએ ગીત ગામુ.ં-વાદુ લાતમ 

 -  ફશેને અળા ાળે ગીત ગલડાવ્મંુ.-પ્રેયક લાતમ 

* યેળને દલા અી.- વાદુ લાતમ 

 -  ડૉતટયે યેળને દલા અી.- પ્રેયક લાતમ 

* ભં ટાઇભટેફર ફનાવ્મંુ- વાદુ લાતમ 

 -  નળક્ષકે ભાયી ાવે ટાઇભટેફર ફનાલડાવ્મંુ.- પ્રેયક લાતમ 
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કેટીક ધ્યાનમાં રાખર્ાની બાબતો 
 

 ‘મ’  ની શેરાની   ‘ ઇ ’ હ્વસ્લ શમ.        દા.તા. * નળમા 
 

ઈ.દા. 
 

નળમા             રૂનમ              

ભેરેહયમા  નાનમેય 

ટાહઢમ               પહયમાદ 

ૂંછહડમ             ઉનધમુ ં

શનળમાય            નપ્રમ  

નળમા              નનમભ 

ગાંહઠમા              યનળમા 

નનમ             ભરેનળમા 

નવમું            એનળમા.......લગેયે..... 

વાનથમ 

શાંનવમ                                               લાદ-ીમૂ 

વાંહઢમ 

કહડમંુ 

વાલહયમ 

બનજમા 

યેહટમ 

યેહડમ 

નમય 

વાવહયમુ ં
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 ભૂ,  ળબ્દભાં જોડાક્ષય, શેરાનાં     આ-ઈ    હ્વસ્લ    શમ .* દા.તા-હકસ્ભત  
 

ઈ.દા.                                                
 

આન્દ્દ્ર   કાયહકદી   ઈષ્ભા   ફુન્દ્દ  

આચ્છા  નચન્દ્ત    ુષ્   જુન્દ્ડ  

નળષ્મ  નજલ્લ    ુણ્મ   ડુક્કય  

નળસ્ત  હશસ્વ   તુચ્છ   રુચ્ચ  

નલશ્વ   નળલ્    ગુસ્વ   ભુક્ક  

નભિ   યનજસ્ટય   ુિ   દુશ્ભન  

નભસ્ટય  હપલ્ભ....લગેયે...  ુસ્તક   શુલ્લડ...લગેયે.....  

       

        

     * લાદ 
 

તીવ્ર 

વૂિ 

ધૂમ્ર 

ગ્રીષ્ભ 

ળીઘ્ર 

બીષ્ભ 

ળૂન્દ્મ 

ભૂલ્મ 

દીક્ષા 
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સમાસ 
 વભાવ કુર છ પ્રકાય છે. 

(૧) દં્વદ્દ વભાવ 

-વભાવ ને છુટ ાડતી લખતે લચ્ચે  કે,ન,ેઅથલા જલેા ળબ્દ અલે ત્માયે દં્વદ્દ વભાવ ફને છે. 

દા.તા. 

*ભાફા  -ભા ને ફા 

*ચાકપી  -ચા કે કપી  

* વલાયવાંજ -વલાય થલા વાંજ  

(૨) તત્ુરુ વભાવ 

-વભાવ ને છૂટ ાડતા લચ્ચે ન,ની,નુ,ંને,ના,એ,થી,ભાં જલેા નલબનતત દ અલે ત્માયે 

તત્ુરુ વભાવ ફને છે. 

દા.તા. 

*ધમભીષ્ઠા  -ધભમ ભાં નનષ્ઠા  

*યાભયાજ્મ -યાભનું યાજ્મ  

*જન્દ્ભદાતા -જન્દ્ભ ન દાતા  

(૩) ભર્ધમભદ રીવભાવ 

-વભાવ ને છુટ ાડતા લચરું દ ભુકલંુ ડે ત્માયે,ને વભાવના પ્રથભ ને છેલ્લા ળબ્દ તે જ 

યશે ત્માયે ભર્ધમભદ રીવભાવ ફને છે. 

દા.તા. 

*શાથરૂભાર -શાથભાં યાખલાન રૂભાર  

*અગગાડી -અગ લડે ચારતી ગાડી  

*દશંલડા  -દશં નાખી ફનાલેર લડા  

(૪) કભમધાયે વભાવ 

-વભાવનંુ શેરું દ ભશા,ય,ધમ,શમ ત્માયે. 
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-નફજા દને કેલ,કેલી,કેલુ ૂછલાથી જલાફ ભે ત્માયે 

-વભાવને છૂટ ાડતા લચ્ચે ‘રૂી’ ળબ્દ અલે ત્માયે 

-શેરુ દ ફીજા દની નલળેષ્તા ફતાલે ત્માયે કભમધાયે વભાવ ફને છે. 

દા.તા. 

*ભશાબાયત 

*વુંદયલન 

*યદેળ 

*ભશાદેલ  

(૫) ઈદવભાવ 

-વભાવને છુટ ાડતા ંતે  નાય,દાય ને અય ળબ્દ અલે ત્માયે 

-વભાવન છેલ્લ ક્ષય જ,જ્ઞ,સ્થ,દા ને દ શમ ત ઈદ વભાવ ફને છે. 

દા.તા. 

*ંકજ 

*નભમદા 

*ગૃશસ્થ 

*નળક્ષક 

(૬) ફશુવ્રીહશ વભાવ  

-વભાવ ને છુટ ાડતા લચ્ચે ‘છે’ ળબ્દ અલે ત્માયે ફશુવ્રીહશ વભાવ ફને છે. 

દા.તા. 

*નનડય  -ડય નથી છે જનેે તે.  

*ાણીંથ  -ાણી જલે ંથ છે તે.  

*દળાનન  -દળ ભસ્તક છે તે.  

*નલધલા  -જને નત ભૃત્મુ ામ્મ છે તે.  

*નલયાિી  -નલ યાિી છે જનેી તે.  
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            વર્ભવક્ત વ્યર્સ્થા,અનુગો,નામયોગીઓ 
 

 નલબનતત પ્રત્મમઃ- એ,થી,ભાં,ને,નુ,ના,ન,ની લગેયે..... 

 નાભમગીઓઃખાતય,લાસ્તે,ાવે,ભાયપત,લડે,થકી,ભાપક,તયીકે,કાજ,ેભાટે,ંગે,નલળ,ેઈય. 
 

 નલબનતતવ્મલસ્થા.


(૧) પ્રથભા નલબનતત  (કતામ ના થમભાં) (એ,ને,થી)

-કઆ ણ દ જ્માયે હક્રમા હક્રમાકયનાયને દળામલે ત્માયે એ કતામ નલબનતતભાં છે એભ 

કશેલામ

દા.તા.

*નગરાએ છકડાનંુ શેન્દ્ડર કડંુ્ય.

*ભે ફધા ખૂફ શયી ભીને યશેતા.

*ગીતા વયવ ગામ છે.

(૨) હદ્વનતમા નલબનતત  (કભમ ના થમભાં)  (ન)ે

- કઆ ણ દ લાતમભાં હક્રમાન નલમ કે હક્રમાનંુ રક્ષ ફતાલે ત્માયે એ દ કભમ નલબનતતભાં 

છે એભ કશેલામ.

-લાતમને ‘ળું’ થલા ‘કન’ે પ્રશ્ર્ન ૂછલાથી કભમ નલબનતત ભે છે.

દા.તા.

*કાભીની દમણભાં એનંુ રૂ જોલે છે.

*કળા દાદાજીને જુલે છે.

*દંડતી ફાફા દયેક યગીને એક દંડ ભાયે છી બબૂત અે.

(૩) તૃતીમ નલબનતત  (કયણ ના થમભાં)  (થી,થકી,લડે)
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-કાઆ ણ દ લાતમભાં હક્રમાનું વાધન, હયત કે કાયણ દળામલે ત્માયે એ દ કયણ 

નલબનતતભાં છે એભ કશેલામ.

દા.તા.

*ભાયા શાથે અટરું લજન ઈચકામ એભ નથી.

*તરલાયથી ળાક ન ળભાયામ.

*છહય લડે ળાક ળુધામંુ.

(૪) ચતુથી નલબનતત  (વંપ્રદાન ના થમભાં)  (ભાટે,એ) 

-હક્રમાનંુ પ જનેે પ્રાપ્તથામ તે વંપ્રદાન

-જનેે રક્ષ કયીને કઆ હક્રમા થતી શમ એ જનેા ભાટે હક્રમાથનત શમ ત્માયે તે દ 

વંપ્રદાન નલબનતત ગણામ.

દા.તા.

*બાઆઓને બગલાને ગણંુ દાન અપ્મંુ છે.

*ળાભરાર ઈાર્ધમાને ગામ અે છે.

*ભં ધફીને કડા અપ્મા.

(૫) ંચભી નલબનતત  (ાદાન ના થમભા)  (થી,થકી,લડે)

-ાદાન એટરે છુટાડલંુ કે જુદા ડલંુ

-ાદાન એટરે એકકનંુ નફજાથી જુદુ ડલંુ

-લાતમભાં દથી છુટાડલાની હક્રમા વ્મતત થતું શમ તે દ ાદાન નલબનતત છે. 

એભ કશેલામ.

દા.તા. 

*નવભ થકી છેટી શતી લાહડ એક નલળા

*ડાયીએથી કેયી ડી.

*ચડી શાથભાંથી ડી ગઇ.

(૬) ષ્ઠી નલબનતત  (વંફંધ ના થમભાં)  (ન,ેનુ,ના,ન)

-એક નાભને ન્દ્મ નાભ વાથે જોડનાય તે વંફંધ
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-જ ેલાતમભાં એકનાભ દ નફજા નાભ દ વાથેન વંફંધ પ્રગટ કયે ત્માયે તે દ વંફંધ નલબનતત 

છે તેભ કશેલામ

દા.તા.

*ફયની ટર ેનભાં જાઈ છંુ.

*નગરાએ છકડાનંુ શેન્દ્ડર કડંુ્ય.

*કૂતયાની જીબ રટકતી શતી.

(૭) વપ્તભી નલબનતત  (નધકયણ ના થમભાં)  (ભાં)

-લાતમભાં હક્રમાનંુ સ્થાન કે હક્રમાન વભમ ફતાલનાય દ નધકયણ નલબનતતભાં છે. એભ કશેલામ

દા.તા.

*હશંદુસ્તાનભાં કાભકયનાયને ખાલા નથં ભતું.

*દાદા તભે કઇ શસ્ીટરભાં જન્દ્ભેરા ?

*યાિે ઘયભાં હદલ ફત યશે.

(૮) ષ્ઠભી નલબનતત  (વંફધન ના થમભાં)  

-લાતમભાં કઆને ઈદેળીને ફરલાભાં કે ફરાલલાભાં અલે ત્માયે તે દળામલનાય દ વંફધન 

નલબનતત છે. તેભ કશેલામ.

દા.તા.

*તે કશને ભાયા વલમજ્ઞા ફાઇ.

*ફશેન ભાયે તભાયી ક્ષભા ભાગલાની છે.

*ફા શંુ શજાયભાં જાઈ છંુ.
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કૃદંત 
 

 કૃદંત એટરે ળું ? 

-હક્રમા દ તહયકે અલતા છતા નફજીહયતી પ્રમજાતા એટરે કે વંજ્ઞા,નલળેણ ને હક્રમાનલળેણની 

કાભગીયી કયતા હક્રમારૂને યંયાગત હયતે કૃદંત કશેલાભાં અલે છે. 

દા.તા.- ‘કય’ કય હક્રમા રૂ છે. જ્માયે  કયતુ,કયલ,ુકમુમ,કયલાનુ,ંકયનાય,કયેર,કયી,કયીને અ 

દ રૂ કૃદંત કશેલામ છે.  

ઈ.દા. 

૧.યળભી નાનણભાં ફશુ ફરતી. 

૨.લ્લલીએ યડતા વાદે કહ્યું. 

 કૃદંતના કુર છ પ્રકાય છે. 

(૧) લતમભાન કૃદંત  (પ્રત્મમઃ-ત,ત,ત,ુતા,તાં,ત)ે 

- જ ેકૃદંત શભણાની એટરે કે ચારુ હક્રમા દળામલે છે તે ફધા લતમભાન કૃદંત છે. 

દા.તા. 

*ભોનરક નનમનભત કવયત કયત. 

*યભતા ફાક લશારા રાગે. 

*ભણીફા ચારતા-ચારતા ભંહદયે ગમા. 

(૨) બૂતકૃદંત  (પ્રત્મમઃ-મ/એર,મ,મુ,મા,માં,ર,રી,ર)ુ 

-જ ેકૃદંત બૂતકાની હક્રમાન થમ ફતાલે તેને બૂતકૃદંત કશેલામ. 

દા.તા. 

*કળા હશં અલેર શતી. 

*ચકુનુ હયણાભ વારુ અવ્મું શતું. 

*નગર ગમેર ણ યકામ નહશ. 

(૩) વંફધક બૂતકૃદંત/વ્મમી કૃદંત  (પ્રત્મમઃ-આ,આન) 
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-અ કૃદંતભાં બૂતકા,લતમભાનકા કે બનલષ્મકાની (થએરી,થનાય કે થતી) હક્રમાની ૂલમની 

શેરા થઆ ગમેર હક્રમા દળામલે છે. 

દા.તા. 

*નલિાથીએ ાઠ લાંચી જલાફ રખ્મ. 

*આન્દ્દીયા યાઇને નનયાધાય ફની ગઆ. 

*કળા સ્કૂરભાં ચારીન ેગઇ. 

(૪) બનલષ્મકૃદંત  (પ્રત્મમઃ-નાય,નાય,નાડ્ડ,નાયાં,લાન,લાનું,લાની,લાનાં) 

-અ કૃદંત થનાય હક્રમાન થમ વૂચલે છે. 

દા.તા. 

*યળભીફશેનત કારે અલનાય શતા. 

*તું ખાલાનું ભાકરનાય કણ ? 

*ટાઆભટેફર ફનાલનાય દયેકને ભાયી વૂચના. 

(૫) નલર્ધમથમ  કે વાભાન્દ્મ કૃદંત  (પ્રત્મમઃ-લ,લા,લી,લાં,લુ) 

-અ કૃદંત પયજ ને હક્રમાન થમ દળામલે છે. 

-અ કૃદંત કાઇ કા દળામલત નથી. 

દા.તા. 

*નળક્ષકે કહ્યું કે તાયે નનમનભત લાંચલુ. 

*શંભેળા પ્રાથના કયલી. 

*નલિાથીઓ નનમનભત વલાયે લશેરા ઈઠલંુ 

(૬) શેત્લથમ કૃદંત  (પ્રત્મમઃ-લા,લાને) 

-અ કૃદંત હક્રમાન ઈદે્દળ શેતુ કે કાયણ દળામલે છે. 

દા.તા. 

*નલિાથીઓ યભત યભલા ભેદાનભાં જામ છે. 

*ગહયફ ાવે ખાલા ન્ન નથી. 

*વંજમ બણલાન ેભાટે જામ છે. 
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                                અકંાર  
 

 રંકાય એટરે ળું ? 

-ળાહશત્મ કૃનતની ળબાભાં ને પ્રબાલભાં લધાય કયે તેભા બાાકીમ તત્લને રંકાય કશેલાભાં 

અલે છે. 

 રંકાય ના પ્રકાય. 

*ળબ્દારંકાય 

-લાતમભાં કે ંનતતભાં જ્માયે ળબ્દની ભદદથી ચભતકૃનત વજામમ ત્માયે ળબ્દારંકાય કશે છે. 

*થમરંકાય 

-લાતમભાં કે ંનતતભાં થમની ભદદથી ચભતકૃનત વજામમ ત્માયે થમરંકાય ફને છે. 

 ઈભેમ એટરે ળું ? 

- લાતમભાં કે ંનતતભાં જનેી વયખાભણી કયલાની શમ તેને ઈભેમ કશે છે. 

 ઈભાન એટરે ળું ? 

- લાતમભાં કે ંનતતભાં જનેી વાથે વયખાભણી કયલાની શમ તેને ઈભાન કશે છે. 

 

*ળબ્દારંકાય  

(૧) લણામનું પ્રાવ રંકાય,લગમવગાઇ,નુપ્રાવ રંકાય  

- લાતમ કે ંનતતના પ્રાયંબે એકન એક લણમ (ક્ષય) ફે થલા ફે થી લધાયે અલી લાતમભાં 

ચભતકૃનત વજ ેત્માયે લણામનંુ પ્રાવ રંકાય ફને છે. 

દા.તા. 

*બજયે બજતું બતૂભાં. 

*કાને કફજ ેકયલાના નેક પ્રમત્ન થમા છે. 

*ખંડ ને નલબાજ્મ વભમનાં કટકા કયી નાખ્મા. 

(૨)ત્માનુંપ્રાવ રંકાય  (પ્રાવાનુંાવ)  
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-ફે ંનતતના ંતે વભાન ઈચ્ચાય લાા ને રગ થમ, ધયાલતા ળબ્દ અલી ંતે પ્રાત 

યચામ ત્માયે ત્માનંુપ્રાવ રંકાય ફને છે. 

દા.તા. 

*લડ એલા ટેટા 

   ફા એલા ફેટા  

*નહશ ળકુ શાઇ ફચાનલ કઇને 

    શ્કત જલે યશુ ફેવી યઆન ે

(3)મભક રંકાય 

-લાતમભાં ફે એક વયખા ળબ્દના જુદા જુદા થમ થતા શમ ત્માયે મભક રંકાય ફને છે. 

દા.તા. 

*તભાયી ાઘડી ભને અજ ેાઘડી અળ. 

*તભે ભને શં ફેવાડીને જ ફેવાડી અ. 

(૪) અંતયપ્રાવ  (પ્રાવાનુંપ્રાવ) 

-શેરા ચયણના છેલ્લા ળબ્દ ને નફજા ચયણનાં શેરા ળબ્દ લચ્ચે જ્માયે પ્રાવ યચામ ત્માયે 

અંતયપ્રાવ રંકાય ફને છે. 

દા.તા. 

*અયે કાંઠે ગાત,જાત વાભે તીય. 

*ભાભા અવ્મા,રાવ્મા ભજાની લાત.  

 

*થમરંકાય 

(૧) ઈભાં રંકાય  

ઈભાં રંકાયભાં જલે,જલેી,જલુે,જભે,વયખી,વયખ,ુતુલ્મ,ળા,ળી,ળુ,ળ,ળભ,કેલ,ભાિ,પતત 

જલેા ળબ્દ અલે ત્માયે ઈભાં રંકાય ફને છે. 

દા.તા. 

*રક નબખાયીની જભે,તાકી યશી શતી. 

*દભમંનતનું ભુખ ચંદ્ર જલંુે છે. 
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(૨) રૂક રંકાય  

-ઈભાન ને ઈભેન એકરૂ ફતાલાભાં અલે ત્માયે રૂક રંકાય ફને છે. 

દા.તા. 

*દભમંતીનંુ  ભુખ ચંદ્ર છે. 

*ુિના લવાન છી ભાં ળક વાગયભાં ડૂફી ગઆ. 

(૩) ઈત્પ્રેક્ષા રંકાય  

-ઈભેમ જાણે ઈભાન શમ તેલ તકમ  કયલાભાં અલે ત્માયે ઈત્પે્રક્ષા રંકાય ફને છે. 

- ઈત્પે્રક્ષા લાચક ળબ્દઃ-જાણે,યખ,ેળકે,ળું. 
દા.તા. 

*શમું જાણે હશભારમ 

*દભમંતીનું  ભુખ ત જાણે ચંદ્ર. 

(૪) વ્મનતયેક રંકાય  

-ઈભાન કયતા ઈભેમને ચહઢમાતું ફતાલાભાં અલે ત્માયે વ્મનતયેક રંકાય ફને છે. 

-લાતમભાં જ્માયે નતળમ નત થઆ શમ ત્માયે વ્મનતયેક રંકાય ફને (કતામ,થહક) 

દા.તા. 

*શરકા ત ાયેલડાની ાંખથી ભશાદેલજી ભયા. 

* કાચફાની ઝડ અગ નચત્ત ત કણ ભાિ. 

(૫) નન્દ્મમ રંકાય  

-ઈભેમની વયખાભણી ઈભેમ વાથે કયલાભાં અલે ત્માયે નન્દ્મમ રંકાય ફને છે. 

દા.તા. 

*ભાઁ તે ભા ઁ

*ગાંધીજી તે ગાંધીજી 

(૬) શ્ર્લે રંકાય  

-જ્માયે ળબ્દને જોડલાથી કે તડલાથી થલા એક જ ળબ્દાના ફે થલા ફે થી લધાયે થમ ફને 

ત્માયે શે્ર્લ રંકાય ફને છે. 

દા.તા. 
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*ભમુય નૃત્મ કયે છે. 

*લને ઝાડ ાડંુ્ય. 

(૭) વ્માજસ્તુનત રંકાય 

-જ્માયે નનંદા દ્વાયા લખાણ ને લખાણ દ્વાયા નનંદા કયલાભાં અલે ત્માયે વ્માજસ્તુનત રંકાય ફને 

છે. 

દા.તા. 

*ળી તભાયી ફશાદૂયી ઉંદય જોઇ બાગ્મા. 

*ળી તભાયી શંળીમાયી ગુજયાતીભાં નાાવ થમા. 

(૮) વજીલાયણ રંકાય  

-નનજીલ લસ્તુભાં જ્માયે વજીલ નંુ અયણ કયલાભાં અલે ત્માયે વજીલાયણ રંકાય ફને છે. 

દા.તા. 

*ભને રાગ્મંુ ચાંદ ધીભે ધીભે ચારી યહ્ય છે. 

*યસ્તાઓ દડે છે. 
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છંદ 
 

 કાવ્મભાં ભધુયતા રાલલા ભાટે નનમભ નુવાય કયેર ભે લાી યચનાને છંદ કશેલાભાં અલે છે. 

 મનત એટરે ળું ? 

-કાવ્મભાં કે ંનતતભાં ગાતા ગાતા જ ેજગ્માએ ટકી જઆએ તેને ટક સ્થાન કે મનત કશેલાભાં અલે 

છે. 

 ગણ એટરે ળું ? 

-િણ ક્ષયના વભૂશને ગણ કશેલાભાં અલે છે. 

 મનત બંગ એટરે ળું ? 

-છંદની નરટીભાં જ ેઠેકાણે મનત અવ્મ શમ ત્મા ળબ્દ ૂય ન થત શમ તેને મનત બંગ 

થમ ગણામ. 

 શ્રુનત બંગ એટરે ળું ? 

-એક ગુરુ ક્ષયને સ્થાને ફે રઘુ ક્ષય અલે તેને શુ્રનત બંગ કશેલામ છે. 

 ચયણ એટરે ળું ? 

-છંદની વયખા ભાલાી ંનતતને ચયણ કશેલાભાં અલે છે 

 ગણવૂિ એટરે ળું ? 

-છંદના ફંધાયણ ભેલલા ભાટે રઘુ ગુરુ નનળાની લાા વૂિને ગણવૂિ કશે છે. 

 છુટ એટરે ળું ? 

-ંનતતભાં રમ ફેવાડલાભાં રઘુ ને ગુરુ ને ગુરુ ને રઘુ ગણલાભાં અવ્મા શમ તેને છુટ 

કશેલાભાં અલે છે. 

 ફંધાયણ એટરે ળું ? 

-છંદને ઓખભાં ભાટે નક્કી કયેરા વૂિને ફંધાયણ કશેલાભાં અલે છે. 
 

*છંદ ા બે પ્રકાર છે.* 
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*ક્ષયભે છંદ 

*ભાિાભે છેદ 

 

 રઘુ ક્ષય એટરે ળું ? (રઘુની નનળાની-U)( રઘુ ક્ષયની ૧ ભાિા) 

-જ ેલણમભાં હ્વસ્લ સ્લય શમ તેને રઘુ ક્ષય કશે છે.  

હ્વસ્લ સ્લયઃ- હશ,મુ,વૃ,ઊ,ઈ,ઇ    કક્કાના ફધા ક્ષય. 

 રઘુ ક્ષય-ગુરુ તમાયે ગણામ ? 

-છંદની ંનતતભાં વંમુતતાક્ષય અલત શમ ને એલા જોડાક્ષયને નરધે જો ૂલમના લણમભાં 

થડકાય ઈદબલત શમ ત તેલ થડકાય લીળે ળબ્દ રઘુ શલા છતા ગુરુ ગણલાભાં અલે 

છે 

દા.તા.- ુ-ષ્- 

 જોડાક્ષયન થડકાય ઓછ શમ ત જોડાક્ષય ૂલમન રઘુક્ષય રઘુ જ ગણામ 

છે. 

દા.તા -ભUળુ્ય 

 નુસ્લાદ નતવ્ર શમ ત તે શંભેળા ગુરુ ફને છે 

દા.તા.- ગંગા 

            ખાધ ુ

                   * ને શલ શમ ત રઘુ ફને છે 

 નલવગમ રંફાનલને ફરાત ત તેના ૂલમન રઘુ ક્ષય ગુરુ ફને છે. 

દા.તા.- નન-
:શ્વાવ 

                       *ને રંફાવ્મા નલના ફરામ ત રઘુન રઘુ યશે છે. 

 

દા.તા. દુU:ખ 

 ગુરુ ક્ષય એટરે ળું ? (ગુરુની નનળાની – છે) (ગુરુક્ષયની ૨ ભાિા) 

-કા,કી,કૂ,કે,કૈ,ક,કો,કં,ષં્ટ,સ્થા,ષ્ટા,ષ્ટી,ઇ,ઉ. 
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ગણવૂિ- મભાતાયાજબાનવરગા 

 
 

*ક્ષયભે છંદ* 

(૧) ૃથ્લી છંદ 

-૧૭ ક્ષય,મનત ૮ ભા કે ૯ ભા ક્ષયે 

-ફંધાયણઃ- જ વ જ વ મ ર ગા 

 -સ્લરૂઃ- ૧૦ રઘુ ક્ષય , ૭ ગુરુ ક્ષય  
 

 
 

ંનતતઓ. 

*ટંક ભયજીલીમા, ડગબયંત ઈત્વાશના. 

*નવીફ નલપયે, નરમે નમન રક અડા કયી. 

ક્રમ ગણ ઘુ-ગુરુ બંધારણ ઉ.દા. વિહ્ન અક્ષર ઘુ-ગુરુ 

  ૧ મ મ ભા તા  U - - રઘુ, ગુરુ, રઘુ 

૨ ભા ભા તા યા  - - - ગુરુ, ગુરુ, ગુરુ 

૩ તા તા યા જ  - - U ગુરુ, ગુરુ, રઘ ુ

૪ યા યા જ બા - U - ગુરુ, રઘુ, ગુરુ 

૫ જ જ બા ન U – U રઘુ, ગુરુ, રઘ ુ

૬ બા બા ન વ - U U ગુરુ, રઘુ, રઘ ુ

૭ ન ન વ ર U U U  રઘુ, રઘુ, રઘ ુ

૮ વ વ ર ગા U U - રઘુ, રઘુ, ગુરુ 

૯ ર રઘ ુ U રઘ ુ

૧૦ ગા ગુરુ - ગુરુ 

જ વ જ વ મ રગા 

બUભ- બU યU તU ખં- ડU ભાંU વ-  કU U બો- ભU ખૂં- દી- લU - 



 

http://updateskaushik.blogspot.in                                      પરમાર કૌશિકકુમાર એસ. 34 

(૨) નળખહયણી છંદ 

-૧૭ ક્ષયે, મનત ૬ કે ૧૨ ભા ક્ષયે 

-સ્લરૂઃ- ૯ રઘુ ક્ષય, ૮ ગુરુ ક્ષય  

- ફંધાયણઃ- મ ભ ન વ બ ર ગા 

-માદયાખઃ- છ એ ફાયે છેદી મભનવબરાગે નળખહયણી 

મ ભ ન વ બ રગા 

લU ા- લી- ફા- અ- લી- નનU જU વU કU રU વં- તા- નU ક્રU ભU ળ- 

 

ંનતતઓ. 

*કદી ભાયી ાવે લણલણ તના શત કૂવુભ. 

*નલચાયે એલંુ કે રવરવ થત ભર વગડ. 

(૩) ભંદાક્રાંતા છંદ 

-૧૭ મનત જ ,થા કે ૧૦ ભા ક્ષયે  

-સ્લરૂઃ-૭ રઘુ , ૧૦ ગુરુ ક્ષય  

-ફંધાયણઃ- ભ બ ન ત ત ગા ગા  

ભ બ ન ત ત ગા ગા 

ધી- ભે- ઉ- ઠી- નળU નથU રU કU યU ને- ને- િU ની- ા- વU યા- ખી- 

 

ંનતતઓ. 

*ફખી ળીળી હટનનંુ ડફરું ફારદી કૂખકાણી. 

*દાદી લાંકી યનવક કયતી ગનષ્ઠથી ફા યાજી. 

*નંધ* 

ક્રભ છંદ પ્રથભ ક્ષય છેલ્લા ફે ક્ષય 

૧ ૃથ્લી U - U U - 

૨ નળખહયણી U - - U - 

૩ ભંદાક્રાન્દ્તા - - - - - 
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(૪) ળાદુમરનલક્રીહડત છંદ 

-૧૯ મનત, ૭ કે ૧૨ ભાં ક્ષયે  

-સ્લરૂઃ-૮ રઘુ ક્ષય, ૧૧ ગુરુ ક્ષય  

-ફંધાયણઃ- ભ વ જ વ ત ત ગા 

ભ વ જ વ ત ત ગા 

ભે- ત- એ- કU દU પે- તU ને- દU યU ળU ના- ખ્મા- રા- બ- યી- ી-રીU ધી- 

 

ંનતતઓ. 

*ઉબા ઈત્વલ અંગણે જગનત ભાંથી ફની ંનફકા. 

*ગાજ ેવાગય યાજ અજ ગયલા તપાનના તાયભા ં

(૫) ષ્ડગ્ધયા છંદ 

-૨૧, મનત  ૭ – ૭ – ૭   ક્ષયે. 

-સ્લરૂઃ- ૯ રઘુ ક્ષય , ૧૨ ગુરુ ક્ષય 

-ફંધાયણઃ- ભ ય બ ન મ મ મ  

ભ ય બ ન મ મ મ 

ધી- ભે- ધી- ભે- છU ટા- થી- કુU વુU ભU યU જU રU ઇ- ડ- રU ત-લ- મુU લા- મે- 

 

ંનતતઓ. 

*ચાવે લલ્લયી થી હયભર પ્રવયે નેિને તૃનપ્ત થાલે. 

*બૂખ્માં દૂખ્મા ઈઘાડા ભનુજ બટકતાં ૃથ્લીને લૃક્ષ ખે. 

(૬) ભનશય છંદ  

-કુર ‘૨’  ંનતત ,પ્રથભ ંનતતના ૧૬ ક્ષયે ,નફજી ંનતતના ૧૫ ક્ષય કુર= ૩૧ ક્ષય 

-મનત ‘૮’ ભાં ને ૧૬ ભાં ક્ષયે. છેલ્લ ક્ષય ગુરુ 

-ફંધાયણઃ- નથી. 
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માદયાખઃ- ચયણ મુગરે એકિીવ ક્ષય છે. જનેા = ૧૬ ક્ષય અઠે અઠે થબ છંદ                           

ભનશયનાભન = ૧૫ ક્ષય.   ૧૬ + ૧૫ = ૩૧ 

ંનતતઓ. 

*દાખે દરતયાભ, ાભયન ાનાય ભુંફઇભાં શત તે રૂટાઇ ગમ ભાલ. 

*રુ છે તે લાગ્મંુ એભાં કયી તે ળી કાયીગયી વાફેરું લગાડ ત શંુ જાણંુ કે તુ ળાણ છે. 

(૭) નુષુ્ટ છંદ 

-કુર ‘૨’ ંનતતના ‘ચાય’ ચયણ દયેક ચયણભાં અઠ અઠ  ક્ષય (ગણવૂિ નથી.) 

-શેરા ને િીજા ચયણભાં ૫,૬,૭ ભાં ક્ષય નુક્રભે રઘુ,ગુરુ,ગુરુ (U - -) 

-ફીજા ને ચથા ચયણભાં ૫,૬,૭ ભ ક્ષય નુક્રભે રઘુ,ગુરુ,રઘુ  (U – U) 

 દા.તા. 

*છામા ત લડUરા-જે-લી બાલત નંદનાયભ દેલના ધાભUના- જે-નુ, શૈમંુ જાણે હશભારમ. 
 

ંનતતઓ. 

*લવે ળું નલશ્વભાં અલી, વત્મ ધભમ પ્રવાયતી 

    ભર ભાનલી વત્તા, વલમરક પ્રવાયતી. 

*પ્રવયી યશી ચાઇ, ળાખાઓ ળૈરયાજની  

    ન જણામ જળે કેલી, વંર્ધમા એ ભર્ધમ ફાજથી. 

 

 

*ભાિાભે છેદ* 

 

 રઘુ ક્ષયની એક ભાિા 

 ગુરુ ક્ષયની ફે ભાિા 
 

(૧) શહયગીત છંદ  
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-ભાિા ૨૮, મનત ૧૪ ને ૧૬ ભી ભાિાએ છેલ્લ ક્ષય ગુરુ (-) 

દા.તા. 

 અ૨ પે્ર૨ ભ૧ ા૨ યા૨ લા૨ ય૧ ભાં૨ ન્દ્શા૨ તા૨ ભ૧ ય૧ ણ૧ ૧ ણ૧ નચ૨ ષ્ટ૧ છે૨. -૨૮ 

ભાિા 

ંનતતઓ. 

*તું નાનકડી ફાા શળે, કડેબયી કોભામમના 

* ચકાટ તાય એજ ણ, તું જ ખૂનની તરલાય છે. 

(૨) ચાઇ છંદ 

-કુર ચાય ચયણ. દયેક ચયણભાં ંદય-ંદય ભાિા, મનત ંદયભી ભાિાએ. 

દા.તા. 

 રા૨ ફા૨ જો૨ ડે૨ ટંૂ૨ ક૨ જા૨ મ૧, ભ૧ યે૨ ન૧ શં૨ તા૨ ભાં૨ શ૨ થા૨ મ૧  = ૩૦ 

ભાિ  

ંનતતઓ. 

*કાી ધી યાતી ગામ,ી એ ાણી ચયલા જામ. 

*ચાય ગને અંચ ચાય, ંૂછડાથી ઈડાડે ભાખ. 

(૩) દશયા છંદ 

-કુર ચાય ચયણ , મનત ૧૩ ભાિાએ. શેરા ને િીજા ચયણની ૧૩-૧૩ ભાિા 

-ફીજી ને ચથા ચયણની ૧૧-૧૧ ભાિા, છેલ્લા ફે ક્ષય ગુરુ રઘુ. 

દા.તા. 

 ળે૨ યી૨ નભ૨ િ૨ વ૨ ભ૧ ે૨, તા૨ ી૨ નભ૨ િ૧ ૧ ને૨ ક૧
 

જે
૨ ભા૨ વુ૧ ખ૧ દુઃ૧ ખ૧ લા૨ નભ૧ એ૨, વ૨ રા૨ ખ૧ ન૧ ભાં૨ એ૨ ક૧  

ંનતતઓ. 

*દીક ના ફે દીકયા, કાજ ને જલાળ 

    એક કૂત કાુ કયે, ફીજો હદમે પ્રકાળ 

*બણતાં ંહડત નીજ,ે રખતાં રહશમ થામ 
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    ચાય-ચાય ગાઈ ચારતા, રાંફ ંથ કામ  

(૪) વલૈમા છંદ  

-૩૧ કે ૩૨ ભાિા , મનત ૧૬ ભી ૧૭ ભી ભાિાએ છેલ્લા ક્ષય નુક્રભે ગુરુ,રઘુ કે ફંને ગુરુ 

-ફિીવા વલૈમાભાં છેલ્લા ફે ક્ષય ગુરુ અલે છે. 

-૩૧ ભાિાના છંદને એકિીવ વલૈમાને 

-૩૨ ભાિાના છંદને ફિીવ વલૈમા કશે છે. 

દા.તા. 

 અ૨ કા૨ ળે૨ વં૨ ર્ધમા૨ ખી૨ ર૧ તી૨, ભા૨ થે૨ વા૨ ત૧ ભ૧ કે૨ ય૨ ચાં૨ દ૧  

ંનતતઓ. 

*ંતયની એયણ ય કાની ડે શથડી ભેદાન રૂ. 

*કામમ વાધલંુ નહશ ત ભયલંુ ળૂયલીયની એ છે હયત. 
 

 
 


 

 
 

 

 
                      All Copyright © 2015 this Book Kaushik Parmar All rights reserved. 
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                                            ભાપી િક  

                        

 નભિ, નભસ્તે  શંુ યભાય કોનળક  જ ેઅ ગુજયાતી વ્માકયણ  ફુક ટાઆ 

કયનાય.... 

       શંુ જટેરું ગુજયાતી વ્માકયણ જાણત જ ેફધુ જ. તભાયી વભક્ષ જાશેય કમુમ ....  

       અ વાશવ ફ્કત શંુ એકરા એ જ કમુમ છે .ભાટે.... નભિ, અભા કાઇ બુર શમ,જોડણી 

બુર શમ ...તથા કઇ ખટા ળબ્દભાં રખાઆ ગમુ શમ ત ....ભને ભાપ 

કયજો...........   
 

           અ ફુક નફજા નભિને  ળયે કયલા નલનંતી ....નભિ.......... 
  
                                                                   તભાય વશકાય ફદર ...અબાય.... 

                                                                                  કોનળક યભાય  
                                   
 

ભાયા નલળ ે

                                                           
           નાભ-યભાય કોનળકકુભાય ળનનવંશ (નલિાથી) 

          રામકાત- C.C.C  (I T C T)  computer Corse  

                           G.K.S (I T) Opane Office Tools Corse  

                           G.C.C (English typing 40 speed) S E B  

                           S S C -Passed  

                           H S C- 12 Science Runing to 2015 student  

             

           Gov. Job General Information (http://updateskaushik.blogspot.in/) 

                            નાભ ન blog ચરાલી યહ્ય છંુ..ભાટે પેવફુક ેજ રાઇક કય ને ભેલ તભાયા પેવફુક કાઈન્દ્ટ 

ભાં Gov.જોફ, લનલી ભાહશતી,News, યજફ યજની ઘટનાઓ...એક દભ હિ......નનચેની નરંક 

ઓન કય..ને રાઇક કય....... 
                           http://www.facebook.com/kaushikcom   

http://updateskaushik.blogspot.in/
http://www.facebook.com/kaushikcom
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