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વલબક્તત 

દાદા ભદંદયે ગમા છે. આભા ંત્રણ ફાફત છે.  
૧ જલાની દિમાની ઘટના છે.  
૨ એ દિમા કયનાય છે અને  
૩ જલાન  ંરક્ષ્મસ્થાન છે.  

ભાયી ફશનેણી મ ફંઈથી ભાયા ભાટે વસ રાલી  
૧ અશીં રાલલાની ઘટના છે.  
૨ રાલલાભા ંઆલેરી લસ્ત   છે.  
૩ રાલનાય વ્મક્તત છે અને  
૪ એ રાલલાની ઘટનાન રાબ ભેલનાય વ્મક્તત છે.  

નીચે આેર લાક્ય ધ્માન નથી જ ઓ 

 ૧ શાથ કેટલ  ંફધ  કાભ કયે છે – શાથ કતાસ છે 

 2 હ ં ભાયા શાથ ધઉં છં  - શાથ ધલાની દિમા કયનાય છે 
 ૩ એ શાથથી કેટલ  ંેદા કર ં  છં – શાથ ેદા કયલા ભાટેન  ંવાધન છે 
 ૪ આ ભાયા શાથન  ંરખાણ નથી – શાથન  ં રખાણની વલળેતા દળાસલે છે  
વજં્ઞાન લાક્યના દિમા દની વાથે કે અન્મ વજં્ઞાની વાથે જે વફંધં તેન  ંનાભ વલબક્તત. વલબક્તતઓ પ્રત્મ 
વલના અને પ્રત્મ લડે તેભજ નાભ મગી દ્વાયા દળાસલામ છે 

વલબક્તતઓના પ્રકાયોઃ 
૧ કતાસ વલબક્તત  (શરેી વલબક્તત)  

પ્રત્મમ (અન ગ) વલના યજ  થામ છે અથલા ‘એ’, ’ને’ તથા ‘થી’ પ્રત્મમથી ણ વ્મતત થામ છે    
દિમાકયનાય એ કતાસ  (કણ પ્રશ્ન છૂલાથી ભે)  
જેની ઇચ્છા, કે પ્રમત્નથી ઘટના ફને, અથલા ઘટના ય જેન કાબ ૂશમ તે કતાસ  
૧ યભેળ ખામ છે  ૨ યભેળે ખાધ  ં  

૩ ભશનને ખાવ  ંછે  ૪ ભશનથી ખલા છે નશીં  

૨ કભસ (ફીજી વલબક્તત). પ્રત્મમ „ને‟ છે. 
દિમાન વલમ શમ તેને કભસ કશલેામ (શ  ંઆપય ?ંશ  ંકય ું?,શ  ંખાધ ?ં જેલાપ્રશ્ન છૂલાથી ભે) 
કતાસ જેના ય પ્રબાલ ાડી ળકે તે કભસ (ફીજી વલબક્તત). 
૧ ભશન ચચત્ર જ એ છે   

૨ વલદ્યાથી વળક્ષકને વાબંે છે        
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૩ વલદ્યાથી વળક્ષકને પ્રશ્ન  છે છે. 
૪ દાદાજી ફાકને લાતાસ કશ ેછે.  આ લાક્યભા ંફે કભસ છે કશલેાની લસ્ત   ંલાતાસ પ્રધાન કભસ  અને 
કશલેાની દિમાન  ંરક્ષ્મ ફાકને  ગૈણ કભસ છે. 

૩ કયણ (ત્રીજી વલબક્તત). એ અને થી તથા લડે પ્રત્મ, દ્વાયા, ભાયપત જેલા નાભ મગીઓથી  
દળાસલામ છે.  
કયણ એટરે વાધન. ભા ચપ થી ળાક વભાયે છે. –  ચપ  નાભના વાધનથી ળાક વભાયતી શમ છે. 
૧ આ શાથે/થી છડેરા ચખા છે 
૨ ભઢે/થી ફલ્મા શમ ત લચન ાડ જ 
૩ તરલાયથી/લડે ળાક ન વભાયામ  

૪ વપં્રદાન (ચથી વલબક્તત). ’ને’ પ્રત્મ તથા ભાટે, કાજે, લસ્તે, વાર ,નાભમગી દ્વાયા દળાસલામ છે  
વ્મક્તત કશ કં ભેલે કે અન બલે તે વપં્રદાન  

 “ડૉતટયે દદીને દલા આી.”,  

“ડૉતટયે દદીને વરાશ આી.”  

“ ડૉતટયે દદીને વભમવય દલા રેલાન  ંકહ્ ”ં.  

આ ત્રણેમ લાક્યભા ંડૉતટય કતાસ છે. શરેા લાક્યભા ંદલા કભસ છે, ફીજા લાક્યભા ંવરાશ કભસ છે અને 
ત્રીજા લાક્યભા ંડૉતટયન  ંકથન કભસ છે. આણે શરેા ંચચાસ કયી જ છે કે દિમાદને „શ ‟ં છૂલાથી 
કભસ ભે. આભ આણે જઈએ છીએ કે ત્રણેમ લાક્યભાથંી „દદીને‟ ળબ્દ શટાલી દઈએ ત ણ કાભ 
ચારે. આથી અશીં દદી ગોણ કભસ  છે, કાયણ કે કતાસ જેના ય પ્રબાલ ાડે તે કભસ. યંત   દિમા 
કયનાય ડૉતટય દદીને અન રક્ષીને દિમા કયે છે  તેથી એ ગોણ કભસ ગણામ. 
૧ આભા ંફીજી લાત એ નોંધલાની છે કે વપં્રદાનની વલબક્તત ભાત્ર આવ ,ં કશવે  ,ં છૂવ  ં 
   જેલા ંગણમાગંાઠં્ા ંદિમાદ વાથે જ આલે. 
૨ શજી એક લાક્ય રઈએ. “છકયાઓને રાફંા લા ળબતા નથી”. અશીં ત કઈ કતાસ  
   નથી. રાફંા લાલાા છકયાને જઈને તભને ભનભા ંન ગમય .ં આભ, અશીં, છકયાઓ કે  
   રાફંા લા ફને્નને કશ  ંથત   ંનથી. ણ તભે અન બવ્ય .ં આલા અન બલ કે રાગણીના  
   અચબપ્રામ ણ વપં્રદાનભા ંઆલે. 
૩ કતાસ અને વપં્રદાનભા ંફને્ન વ્મક્તત શમ છે, યંત   કતાસન પ્રવવૃિ ય કાબ ૂશમ છે,  વપં્રદાનન   
   નશીં. ફને્નન તપાલત ઉદાશયણની જડીઓથી વભજીએોઃ  
(૧) હ ં વલચાર ં  છં (કતાસ); ભને વલચાય આલે છે (વપં્રદાન).  
(૨) હ ં જઉં છં (કતાસ); ભને દેખામ છે (વપં્રદાન). 
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“છકય મ ૂઝંામ છે”, “છકયી ળયભાઈ ગઈ”, “પે્રક્ષક કંટાી ગમા”. “ફધા થાક્યા છે”     
જેલા ંલાક્યભા ંકતાસબાલ નથી. ભાત્ર અમ ક પ્રકાયન અન બલ થામ છે. આ ણ વપં્રદાન જ છે. 

૫ અાદાન (ાચંભી વલબક્તત)  
થી,એથી ,ભાથંી તથા થકી, લડે જેલા નાભમગી લડે દળાસલામ છે. 
કઈ લસ્ત   તાની જગ્મા ફદરે કે છૂટી ડીને ફીજે જામ તે અાદાન  

૧ ઝાડ યથી ાદંડ ં ખય ું.” અશીં ાદંડાન  ંસ્થાન ફદરાય .ં  
૨ હ ં ત વલાયે જ ઘયેથી નીકી ગમ છં.  ઘયેથી નીકલાની – સ્થાન ફદરલાની –  દિમા કયે છે. 
૩ અભદાલાદથી યભેળ તાના લતનભા ંજામ છે – અભદાલદથી છૂટા ડલાન  ં
૪ ભને આ આવતઓભાથંી  ફચાલ – આવિઓભાથંી છૂટલાની બાલના  

૬ છઠ્ઠી વલબક્તત (વફંધં વલબક્તત )  
ન, ની, ન ,ં ના, ના,ં જેલા પ્રત્મમ અને તણ ,ં કેર  જેલા નાભમગીઓ લડે દળાસલામ છે. 
૧ ક તયાની જીબ રટકતી શતી – જીબ અને કતૂયા વજં્ઞા દન વફંધં ‘ની’ પ્રત્મથી દળાસલામ છે 
૨ કાયેગયના શાથ ક ળ છે. - કાયીગય અને શાથ વજં્ઞા દન વફંધં ‘ન’ પ્રત્મથી દળાસલામ છે 
૩ યભાન  ંયભકડ ં સ  દંય છે-   યભા અને યભકડા વજં્ઞા દન વફંધં ‘ન ’ં પ્રત્મથી દળાસલામ છે 

૪ યાજનેતાના કામો વાયા છે - યાજનેતા અને કામો વજં્ઞા દન વફંધં ‘ના’ પ્રત્મથી દળાસલામ છે 
૫ વકૃ્ષના ટ કટે ટ કડા કયી નાખ – વકૃ્ષ અને ટ કડા વજં્ઞા દન વફંધં ‘ના’ પ્રત્મથી દળાસલામ છે  

૭ અવધકયણ (વાતભી વલબક્તત).  
‘એ’ અને ‘ભા’ં પ્રત્મમ તથા ઉય, તયપ, વાભે, સ ધી જેલા નાભ મગીથી દળાસલામ છે. 
લસ્ત   જમા ંશમ, યશ,ે મ કામ કે દિમા કયે તે અવધકયણ 

સ્થ અને વભમ દળાસલતી વલબક્તત એટરે અવધકયણ વલબક્તત   
૧ ચડી કફાટભા ંછે.”  

૨ થાી ટેફર ય યાખી છે. 
૩ આંખભા ંકશ કં ડ્ .ં 
૪ દપતય ટેફર નીચે મકેૂર છે  
આભા ંકતાસ નશીં ણ સ્થાન અવધકયણની ભવૂભકાભા ંછે. „કફાટભા‟ં, „ટેફર ય‟, „આંખભા‟ં લગેયે 
સ્થાન છે. „ભા‟ં „ય‟, „નીચે‟ એના પ્રત્મમ છે. 
૧ વલદ્યાથીઓ ભેદાનભા ંછે  
૨ યાતે્ર ઘયભા ંદીલ ફે છે  
૩ લાદંય છાયા ઉય ફેઠ છે. 
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૮ વફંધન વલબક્તત (આઠ્ઠભી વલબક્તત) કઇ પ્રત્મ નથી  
વીધ  ંવફંધન શમ ત્માયે એ પ્રમજામ છે  

વફંધન વલબક્તતન  ંદ લાક્યથી સ્લતતં્ર યશ ેછે તેને અલ્વલયાભ કે ઉદગાય ચચન્શથી જૂદ ં  ાડલાભા ં
આલે છે  
શ ે! યાભ શ ે! ઇશ્વય  

ફશને, ભાયે તભાયી ક્ષભા ભાગલી છે  
અળક અશીં આલ   
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