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(૧) મઠુ લાલી :- તાાંત્રિકનો પ્રમાગ ત્રનષ્પ કયલો.
(૨) કટીન ાંુ ચટ થવ ાંુ :- કટની મોજના ત્રનષ્પ જલી.
(3) અંક લાલો :- હદ થલી.
(૪) લત ાંુ કયાલવ ાંુ :- હજાભત કયલી.
(૫) ડો લાજાડલો :- ઢોર લગડલી જાહેયાત કયલી.
(૬) ચાયે હાથે બોમે ડલા :- ફઘી યીતે રાચાય થઇ જવ.ાંુ
(૭) એકોતેય કુ  તાયલા :- તભાભ પ ૂલવજોનો ઉદ્ધાય કયલો.
(૮) ળગ સાંકોયલી :-દદલાની જ્મોત પ્રજલલરત કયલી.
ુ ી વ્મક્ત કયલી.
(૯) રાસી ચ ૂરે ચડલી :- ખળ
(૧૦) આંખે ડદ આલલા :- સત્મ ન દે ખાવ.ાંુ
ુ મ ભકો.
(૧૧) ભારનો ભેય :;- ભાાનો મખ્
(૧૨) દદલાસી ભેલી :- ફાજુ ય મ ૂકી દે વ.ાંુ
ુ ભાાં હોવ ાંુ :- લચુ ચ ાંુ હોવ.ાંુ
(૧૩) ભમ
(૧૪) ગડભથર કયલી :- ત્રનયથવક ભહેનત કયલી.
(૧૫) છિી લાજા લગાડલા :- ફેન્ડલાજા લાગલા.
(૧૬) બહુ ાગીયી કયલી :- અણઆલડત ફતાલલી.
(૧૭) નાકરીટી તાણલી :- અત્માંત નમ્ર ણે ળયણે જવ.ાંુ
(૧૮) રોધાની ભેખ ેસી જલી :- લેદના થલી.
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(૧૯) ારલે ગાંઠાવ ાંુ :- ાછ–ાછ જવ.ાંુ
(૨૦) ફાાંકયી ફાાંઘલી :- લેય ફાાંઘવ.ાંુ
(૨૧) ચકભક ઝયલી :-કાજ્મો થલો.
(૨૨) જડાઈ જવ ાંુ :- સ્થથય થઇ જવ.ાંુ
(23) ઢગરો થવ ાંુ :- હતાળ થવ.ાંુ
ુ ત્રનણવમ કયલો.
(૨૪) કભય કસલી :- ભજબત
(૨૫) ગ ઢીરા થઇ જલા :- ડયી જવ.ાંુ
(૨૬) સાભે લ્રે ફેસવ ાંુ :- ત્રલયોઘ નોંઘાલલો.
(૨૭) ભનભાાં ભ ૂત બયાવ ાંુ :- ભનભાાં રત રાગલી.
(૨૮) તાી રાગલી :- રગની રાગલી.
(૨૯) કાગડો ફોરલો :- કોઈક આલે એલા સાંકેત.
(૩૦) ખેર ભાાંડલો :- યભત યભલી.
(૩૧) ભોંભાાં ાણી આલવ ાંુ :- ઇથછા થલી.
(૩૨) હાડોહાડ થવ ાંુ :- પ ૂયે પ ૂયા હોલા.
(૩૩) ભાટી લાલી :- મ ૃત્યુ છીની અંત્રતભ દિમા કયલી.
(૩૪) ફાં પાડો ભાયલો :- ગથુ સો થલો.
(૩૫) ફાંગડીઓ ભોકરલી :- ના ભયદાનગી દળાવ લલાાં સ્ત્રીન ાંુ ઘયે ણ ાંુ ભોકરવ.ાંુ
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