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 રોચન :- ચ,ુ આંખ, નમન, નેણ, દગ, નેત્ર, આંખ્મ, ઇક્ષણ , લરપ્વા, ચાવુ, અક્ષષ,નેન 

 લાજ :- યલ, ધ્લની, શ્વનનાદ, ળોય, ઘોઘાટ, ઘો, સ્લય, બભૂ, શ્વલયાલ,કરયલ,દકલ્રોર,ળબ્દ,સયૂ,કંઠ,નાદ, વાદ 
  અયલ   

 અકાળ:-  વ્મોભ, નબ, અંફય, અબ, ગગન, અંતદયક્ષ, લકાળ, અવભાન, ગમણ, સયુથ,શ્વલતાન,નબશ્વવર,પરક  

 યજની :- યાશ્વત્ર, શ્વનળા, લક્ષા, ળલષયી, માશ્વભની , શ્વલબાલયી, શ્વનળીથ, ઘોયા, દોા, શ્વત્રમાભા,યાત  

 વાગય :- વમદુ્ર, ઈદશ્વધ, યત્નાકય, બ્બ્ધ, દદયમો, વભદંય, અંબોધી, ભશયેાભણ, જરશ્વધ , ણષલ , શ્વવધ,ુ  
  કૂાય, ભકયાકટ, કુસ્તબુ,વામય,જ્રશ્વનધી,દશ્વધ, વામય, ણષલ,યત્નાકય,ભશયેાભણ,ભશોદશ્વધ 

 નવીફ :- બાગ્મ, કભષ, દકસ્ભત, આકફાર, શ્વનમશ્વત , શ્વલધાતા, પ્રાયબ્ધ, દૈલ, તકદીય  

 સલુાવ :- ભયાટ, ભશેંક , દયભર, વૌયબ, ભઘભઘાટ, ખશૂ્બ,ુ લાવ,ીભ,સગુધં ,દયભણ,પોયભ,  

 ધયતી :- થૃ્લી, ધાદયણી, લસુધંયા, લસધુા, લશ્વન, શ્વલિબયંા,ચરા, લસભુતી,ધયા, બોમ,જભીન, બોભકા, 
  ધદયત્રી , લક્ષતી, ધયણી, ભૂષુ્ઠ , ભેદદની, ભતૂ, પ્રથભી, ભશૂ્વભ,ઇરા, ઈલી, ભરૂોક,  યત્નગબાષ, 
  લશ્વન, 

 સયૂજ :- યશ્વલ, સમૂષ, શષુ્ણ, ચડંાશ,ુ ભાતષડ, ષુ્કય, દીળ, મષભા ,અદદત્મ, લચત્રબાન,ુ શ્વતગ્ભાશં ુ, ભધલા,  
  અંશભુારી , ભયીચી , ખગેળ ,બાણ, શ્વલબાકય, બ્્રિંદ, વશ્વલતા, બાસ્કય, દદલાકય,બાન,ુ દદનકય  
  ,ખયુળદે,દકયણભારી, શ્વભદશય,દદનકય,અપતાફ,અદદત્મ,કષ ,ઈષ્ણાશં.ુદીનેશુ ં  

 કંજ :- કભ, દ્મ, યશ્વલિંદ, નલરન, ઈત્ર , અંબજુ, જરજ, વયોજ, યાજીલ, વયશ્વવજ , નીયજ, ળતદર 
  ,શ્વતરસ્ભી,તોમજ,ુડંદયક, કોકનદ,કુલરમ, કુસભુ,લાદયજ,ોમણુ,ં 

 બભયો :- ભ્રભય, ભધકુય,દ્વિયેપ , અલર, ભ ૃગં, ઘડં, ભકયંદ, શ્વળરીમખુ,ભધુ , દ્વિપ ભ્રભણ  

 ાણી :- જર, વલરર, ઈદક, મ, લાદય, અંબ,ુ નીય, અફ, તોમ, તોમભ  

 શ્વલિઃ-    સષૃ્ષ્ટ, જગ,જગત,દુશ્વનમા ,વવંાય, રોક,અરભ,બ્રહ્ાડં, ભલુન,ખરક,દશય 

 દદલવ :- દશાડો,દદન,દી,હ્ ય (અજ), 
 યાત :- યાશ્વત્ર,યાત્રી,શ્વનળા,શ્વનળ,યજની,તશ્વભસ્ત,્ શ્વલબાલયી, માશ્વભની  
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 ચાદંની :-  ચદંની,ચાદંયડંુ,ચાદયણુ,ંચદં્રકાતંા,ચદં્રજ્મોત,ચદં્રપ્રબા,ચદંદ્રકા,ચાદંયભકંોડંુ,કૌમદુી,જમોત્વના, 
  ચદંદ્રકા,ચન્દ્દ્રપ્રબા 

 ળાા:- ળારા,શ્વનળા,શ્વલદ્યારમ,શ્વલદ્યાભદંદય,ળાયદાભદંદય,શ્વલનમભદંદય,જ્ઞાન ભદંદય, ફૂરલાડી,ભકતફ, 
  ધ્માનભદંદય,ફારભદંદય,શ્વળશશુ્વલશાય,ાઠળારા,ભશાળારા,શ્વલદ્યાશ્વનકેતન ગરુુકુ,ધ્માન  
  શ્વલદ્યારમ,શ્વલદ્યાબાયતી,ઈત્તયબશુ્વનમાદી,અશ્રભળાા, આંગણલાડી 

 ઘય:-  ગશૃ,અલાવ,ભકાન,ધાભ,વદન,શ્વનકેત,શ્વનકેતન,શ્વનરમ,યશઠેાણ,શ્વનકામ,શ્વનલાસ્થાન,ફગંરી,ફગંરો, 
  શલેરી,ખોયડંુ,ખોરી,કુદટય,ઝંડી,ભઢી, છાયી,ઠાભ,પ્રાવાદ,ભજંજર, ભશરેાત,ભશરે,ભશોરાત,  
  પરેટ,શ્વલરા, 

 પ્રભ ુ:-  બગલાન, ઇિય, જગદીળ, અનદંધન, શ્વલિનાથ, તાયણશાય, યેળ, શ્વલિકભાષ, શ્વલભ,ુ દીનાનાથ, વજૉનશાય, 
  નયોત્તભ, જગભોશન, અંતમાષભી, લચન્દ્ભમ, ખાલરદ, ધીળ, લચન્દ્ભમ,ધીિય, શ્વલભ,ુ આળ  

 લષતઃ – શાડ,લગદય,નગ,દદ્ર,ભધૂય,ળૈર,ચર,કોશ,ત ુગં,શ્ભા,ક્ષભાધય,ડંુગય, 
 જગંર :- લન,લગડો,યણ્મ,યાન,ઝાડી,ટશ્વલ,લનયાઆ.કંતાય,અજાડી,કાનન,ટલી,કાનન , શ્વલશ્વન  
 લયવાદ :-  વષૃ્ષ્ટ,ભેઘ,ભેશ,ભેહરુો,ભેલરો,ભેલલરમો,જૉન્દ્મ,ફરાશક 

 બભયો :- ભ્રભય , ભધકુય, દ્વિયેપ, અલર, ભ ૃગં, ભકયંદ , શ્વળલરમખુ, ભધુ, િીપ 

 ક્ષી :- ખંી, શ્વલશંગ,અંડજ ,ળકંુત,દ્વિજ,ળકુશ્વન,ખગ,બ્રાબણ,નબવગંભ,શ્વલશાગ,શ્વલશંગભ.ળકુન,ળકુશ્વન,ખેચય 

 લાદ:- નીયદ,મોદ,ઘન,ભેઘર,જીમતૂ.જરદ,ભેઘ,ફરાશક,બ્રફુર,અંબદુ,લાદયદ,ઈલી,બ્દ,જરઘય, 
  મોધય, અંબધુય,અંબલુાશ,અંબોદ,અંબોધય,તોમદ,તોમધય 

 મવુાપય:- શ્વથક, ધ્લક, થંી,યાશદાયી,માદક, લટેભાગુષ,ઈાફૃ, પ્રલાવી  
 પ્રલીણ:- કાફેર, શોંશ્વળમાય,ચારાક,દંડત,શ્વલળાયદ,ધીભાન,શ્વલદગ્ધ, પ્રગ્ન બધુ,દક્ષ, કોશ્વલિંદ, તજજ્ઞ,કભષન્દ્મ, 

 ચકોય,શ્વનણાતં,અચામષ,ખૈય,શ્વલદ્યાગફુૃ,બેજાફાજ,ાયંગત , ચતયુ,કુળ ,ાલયધો ,કુનેશ, ખફયદાય 

 ફગીચો :- લાદટકા,લાડી,ઈધાન,ાકષ ,લનીકા,અયાભ,ફૂરલાડી,ગલુરસ્તાન,ગરુળન, ખેતય,ફાગ,ઈલન  
 યજ :- શ્વલનતંી, શ્વલનલણી, પ્રાથષના, અજીજી, ફદંગી,શ્વલજ્ઞબ્પ્ત ,કયગયી,કગયી,ભ્મથષના,ઇફાદત,નનુમ,  

  યજી,આબ્લ્તજા,ચષના,અજૉલ,વયતા  
 બકો:- ઠાઠ, દંબ,દભાભ, ાખડં, ઠસ્વો,ઠઠાયો,ળોબા,ળણગાય,અડંફય,દફદફો,યોપ,બબક,ચકાટ  

  યોપ,તેજ,ડો  
 વેના :- રશ્કય, વૈન્દ્મ, ચેમ,ૂનીક,કટક,પોજ,તૃના,સ્કય,દર. 
 ઝઘડો :- ફફાર, શ્વલગ્રશ,રડાઇ,જગં,ધભવાણ,શ્વનક,તકયાય, યદુ્ધ, ટંટો, તકયાય, કરશ, યકઝક,તોપાન,  

  કજીમો,કંકાવ,હલુ્રડ,ચંાત, ઝઝંટ, ફલો, ધીંગાણુ,ં ફખેડો, બડંન,ચકભક  
 કાડ :- લસ્ત્ર, શુકં,અંફય , લવન,ટ,ચીય,કયટ,દયધાન,લ ૂગંડુ,લાઘા  
 ઝાક :- ળફનફ,ઓવ,ઠાય,ફયપ,શભે,તુાય  
 વપેદ:- ધલર, શુ્ ર,િેત,શભુ્ર,શલુચ,શ્વલળદ,ઈજફંૄ,ગૌય  
 વકૃ્ષ :- તફૃ,ઝાડ,ાદ,તરુલય ,દ્રભુ.દયખત, 
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 અંધારંુ:- તભવ,લદ,શ્વતશ્વભય,તશ્વભસ્ત્ર,ધ્લાતં,અંધકાય,કાલરભા, 
 તુ્ર:- નદં,દીકયો,સતુ,અત્ભજ,લત્વ,તનમ,તનજુ,ફેટો,છોકયો  
 તુ્રી :- દીકયી,સતુા,તનજુા,ગગી,છોકયી,ફેટી,અત્ભની,અત્ભજા,દુદશતા,કન્દ્મા,તનમા  
 ફૂર:- ષુ્,કુસભુ,ગરુ,સભુન,પ઼સનૂ,કુલ,કી, 
 ગધં:- લાવ,ફાવ,વોડ,વોયભ,ફદબ,ૂ બ,ૂકુલાવ   
 સગુધં:- સગુધંી,વૌગધં,સલુાવ,પોયભ,વૌયબ,ભશકે,ખળુબ,ુભયાટ, વોડભ,દયભર, 
 છાત્ર:- શ્વળષ્મ,શ્વળક્ષાથી,ભ્માવી,શ્વલદ્યાથી  
 શ:ુ- ઢોય,જાનલય,જનાલય,તણૃચય,ચોગુ ં
 શ્વવિંશ:- લનયાજ, કેવયી, ચંમખુ,ચંાનન, કેળી, કયબયી, શદય, ળેય,ત્રશ્વવિંગ,વાલજ,મગેૃન્દ્દ્ર,ભમદં, ગજાદય, કંુજયકા  
 શ્વળક્ષક:- ગરુુ,ધ્માક,શ્વળક્ષણકાય,શ્વળક્ષણળાસ્ત્રી,પ઼ાધ્માક 

 લાઘ :- વ્માધ઼,ળેય,ળાદુષર,િીી 
 િ:- ઘોડો,તોખાય,તેજી,ઘોટક,તયંુગ,શમ,લાજી,યેલતં,વૈધલ 

 ગઘેડો:- ખય,ગદષબ,ગધષલ,ખોરકો,લૈળાખનદંન 

 જૂથ :-  વમશૂ, ટોફંૄ, કરા, કાપરો, વમદુામ , વમચુ્ચમ, વભલામ  
 ઈજાણી:- જાપાત,જજમાપત,શ્વભજફની,જભણ,શ્વભજવર,ભેાલડો,ઈત્વલ, ઈજલણી,વબા,વભેંરન 

 દુઃખ :- અતષ, ીદડત,શ્વલાદ,લેદના,ીડા,દદષ  ,ઈતાો,વ્માશ્વધ,વ્મથા ,રામ,ફતયા,કષ્ટ,તકરીપ,જીમત, 
 અશ્વત્ત,શ્વલશ્વત્તશૂ,અદા,ભોકાણ, 

 જુ ષન :-  આન્દ્દ્રતુ્ર, વવ્મવાચી, ાથષ, ધનજંમ , ગાદંડલાલણ, દકયીટ  

 કનક :- વોનુ,ં શભે,સલુણષ,દશયણ્મ,કંચન,કંુદન,કજાય,જાંબનુદ, શાટક, 
 બાયતી:- વયસ્લતી,ળાયદા,લગયા,શ્રી,યાગેિયી,લાણી,ભયયુલાશીની,લીણાધાદયણી,શંવલાશની,   

  શંવલાદશણી,લાગીળા,લાગીિયી,લાગ્દેલી 
 કોભ:- મરુામભ,મદુૃ,કોભર,ભજુંર,સકુુભાય,નાજુક,ઋજુ,મદુૃતા, 
 કોતય :- ખીણ,કયાડ,બેખડ,ફોડ,ગપુા,ફખોર,કુશય,ખોબણી,ગશલય,ગશુા,ઘેલય 

 વા:- :- વષ,ભજૂગં,નાગ,દશ,વ્માર,બોયીંગ,ન્નગ,કાકોદય,ફ્ણધય,ઈયગ,શ્વલઘય,બોભયંગ,અળીશ્વલ, 
  કષણ,ચ:ુશ્રલા,કાકોર,  

 શાથી :- ગજ, િી,કંુજય,લાયણ,ગજાનન, શદયત, દ્વિયદ, ભાતગં,શ્વવિંધયુ,ભતયંજ,કદયણી,ઐયાલત,કુયંગ,શસ્તી,  
  ભેગ, 

 ભશળે:- ભશાદેલ,અશતુો,ઈભાશ્વત,નીરકંઠ,રુદ્ર,ળકંય,શ્વળલ,ધજૂૉટી,ઈભેળ,ળભં,ુચદં્રભૌરી,મોગેળ,નીરકંઠ, 
  શ્વત્રરોચન,ચદં્રાગદ,ળલષ,બોાનાથ 

 શાથણી:- કદયણી,કયબી,ભાતગંી,શસ્સ્તની,લાયણી 
 લાનય:- લાદંયો,કશ્વ,શદય,ળાખામગૃ,ભકષટ,રગંયૂ,કશ્વયાજ,કારદંી,શનભુાન,ફાહકુ,ફજયંગફરી, લનતુ્ર, 

  પ્રલગં,શદય,લરીમખુ 
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 મગૃ:- શયણ,કુયંગ,વાફય,રુરુ,કૃષ્ણવાય,કાલમાય,વાયંગ,છીંકાયવુ ં
 મગૃરી:- મગૃી,શયણી,શદયણી,કુયંગણી,કુયંગી 
 ભોય:- ભયયૂ,કરાી,શ્વળખડંી,શ્વળખી,ધનયલ,કરાકય,નીરકંઠ,ળકંુત,કેકાલર,કરાી,ઢેર 

 ળયીય:- દેશ,કામા,ઘટ,ખોલયુ,ંતન,તન,ુફદન,દડર,ડં,શ્વિંડ,કરેલય,ધાત્ર,ફદન ,જીસ્ભ 

 બડંાય:- કોળ, ખજાનો, કોઠાય , લખાય, ગોડાઈન  
 નયાધભ :- નીચ, ધભ,કજાત,કાતય,શયાભી,નજજવ, નઠારંુ,નપપટ,ક્રૂય, નળૃવંનફત્તય 

 બદુ્વદ્ધ :- પ્રજ્ઞા,ચેતના, ભશ્વત,ક્કર,ભેઘા,તેજ,ભની,વભજ,ભશ્વત,ડશાણ,દક્ષતા,ભનીા,જ્ઞાન 

 દુશ્વનમા :- વવંાય ,જગત,અરભ,જશા,ંશ્વલિ,ભલુન,ખરપત,ભેદદની 
 ફાક :- શ્વળશ,ુ બષક, ળાલક,ફચ્્ુ,ં ફાર,વતંશ્વત,છોકરંુ,વતંાન,દાયક,લત્વ  
 વયોલય :- વય,કાવાય,તાલ,જાળમ ,સ્ત્રોલય,ભશાકાવંાય,ખાફોલચયુ,ંતડાગ,દદઘીકા,નલાણ,લ્રલ,છીરય, 

  જરાળમ,ોખય,ણઘટ,તડાગ 

 નર:- અગ,અતળ, ક્રોધ,ાલક, જાતલેદ,દેલતા,તણખો,નાલચકેત, લશની, શ્વલિાનય, દેતલા,લચનગાયી, 
  જલરન,સ્ગ્ન,દેલતા,ાલક,અતળ,અંગાય,જાતલેદ-જાતલેદા,નલચકેતા,રેલણ, લભાન, 

  જ્લારાભારી,લદશન 

 ડદો :- અલયણ,ટંતય, અડ,ઓજર,ડ,જલશ્વનકા,ઓથુ,ંઆંતયો,અચ્છાદન  
 ચશયેો:- મખુ,લદન,ળકર,મખુાયશ્વલિંદ,દીદાય,મખુમદુ્રા,ચાડું,સ્લફૃ,અનદં,લકત્ર,સયૂત,શ્વવકર,અનન,ભોઢંુ, ત ુડં 
 ભસ્તક:- ભસ્સ્તકભસ્સ્તષ્ક.ભાથુ,ંશ્વળય,ળીષ,શ્વવય. 
 ભગજ:- બેજુ,ંદદભાગ,દદભાક 

 કા:- રરાટ,બાર,શ્વનરલટ,લરરલટ 

 લા:- ફાર,કેળ,યોભ,શ્વનભાો,તનરુુશ, 

 નાક:- નાશ્વવકા,ઘાલણષ્ન્દ઼્િમ,નાવા,નાખોરંુ 

 જીબ:- જજશલા,યવના,યવલતી,જીબરડી,જીબડી,લરૂી,રોરા,ફોફડી,ફોરતી,લાચા,લાણી, 
 નવીફદાય:-નવીફલતં,બાગ્મલાન,બાગ્મળાી,નવીફલાન,સબુાગી,ખળુનળીફ 

 શોશ્વળમાય:- ચારાક,ચતયુાઆ,ટુતા,કાફેલરમાત,કુળતા,શ્વનણુતા,ફાશોળ,ચતા 
 બદુ્વદ્ધભાન:- ધીવ,ધીભતં,ધીભાન,પ઼ાજ્ઞ,દક્ષ,ચતયુ,ભશ્વતભાન, 

 ગસુ્વો:- કો,ચીડ,ખો,યો,ખીજ,લખજલાટ 

 નવીફ:- બાગ્મ,દૈલ,દૈવ્મ,પ઼ાયબ્ધ,તકદીય,શ્વનમશ્વત,શ્વનભાષણ,કયભ, 

 ળસ્્ત:-  તાકાત,વાભથ્મષ,જોય,જોભ,ભગદૂય,દશિંભત,દેન,કૌલત,ફફલાન,તાકાતલાન,ળસ્્તભાન,વફ, 

  વભથષ,ફકટ,જોયાલય,ધયખભ,બડ 

 ફશાદુય:- જલાભંદષ ,શયૂલીય,દશિંભતલાન,બડલીય,વાશશ્વવક 

 સુદંય:- ભજેદાય,ભનોયભ,ભોશક,ફૃાફંૄ,ફૃલાન,યમ્મ,સયુમ્મ,યંગીન,યભણીમ,વૌદમષ,સુદંયતા,સશુાગી,કાન્દ્ત, 
  ખફૂસયુત,જભાર,ેળર,ભનોશય,ભનોજ્ઞ ,શવીન,રલરત,સબુગ,ચારુ   
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 અનદં:- શષ,ખળુી,શ્વલનોદ,શયખ,ભજા,ભઝા,રશયે,પ઼ભદ,પ઼ભોદ,ખળુારી,ભોજ, 

 ઈિગે:- લચિંતા,શ્વલાદ,દુઃખ,જંો,ઈચાટ,મ ૂઝંલણ,ખેદ,ક્ષોબ 

 શ્વનફષર:- દુફષર,કભજોય,નફફંૄ,ાગંફંૄ,નભાલુ,ંરાચાય,ોલુ,ંકામય 

 યભાત્ભા:- યભેળ,શદય,અંતમાષભી,ખદુા,બ઼હ્,કતાષશતાષ,ખદુાતાર,યેળ,જગદાત્ભા,દકયતાય,ભારેક,ઇિય, 
  યલયદદગાય,સ્ત્રષ્ટા,વજૉનશાય,બગલાન,ઇળ,જગદીળ,જગશ્વનમતંા,દેલેળ,દદયદ્રનાયામણ,દીનાનાથ, 

  કતાષય,જગદેિય,જગશ્વનમતંા,ચ્યતુાનદં,અનદંઘન,શ્વનમતંા,લ્રા,ખદુા,ખદુાતારા,ભાલરક,ખાશ્વલિંદ, 

  ઇશ,ુદયશંત,ળયણચયણ,વશ્વલતા 
 ખફાય:-  છાુ,ંલતષભાનત્ર,વતૃ્તત્ર,વભાચાયત્ર,વભાચાયશ્વત્રકા,ન્દ્યઝૂેય,લાલડ,વદેંળો 
 નક્ષત્ર:- તાયા, તાયક,તાયકા,તાદયકા,તાયલરમા,તાયરો,વતાયો,શ્વવતાયો,ઈડંુ,ગ્રશ ,ૠક્ષ 

 નદી:- અગા,વદયતા,તદટની,તયંલગણી,શ્વનઝષદયણી,લાદશની,ળૈલલરની,રોકભાતા,િીલતી,વલરતા,શ્વનભન્દ્ગા, 
  અનગા,ળૈલાલરની,સ્ત્રોતસ્સ્લની, યંલગણી  

 કોદકર:-  કોદકરા,કોમર,યભતૃા,યભશૃ્વતકા,કાદંફયી,ન્દ્મભતૃા 
 લન:-  શલા,લાય,ુલા,લામયો,વભીય,વભીયણ,શ્વનર,લભાન,ઈલાત  

 ચદં્ર :- ળળાકં,સધુાકય,ભમકં,ળળી,ચાદંો,દશભાશં,ુવોભ,યજનીળ,ચદંદય,ત્રીજ,શ્વવતાશં,ુયાકેળ,કરાધય,દશભકય, 
   મગૃાકં ,જૈલાતકૃ,આન્દ્દુ  

 નોકય:- દાવ,ચાકય,નચુય,ચેટક,વેલક,ચયાવી,ટાલાો,ાવલાન,શજુદયમો,લબચય,ગરુાભ,દયજન, 
  દયચાદયક પીંદલી,ખાદદભ, દકિંકય 

 ગીચ :- બયચક,જાજુડ,ડાફીડ, ઘનઘોય,ગાઢ,જભાલ,બયાલો,લગદી,જભાલડો, 
 લબભાન :-ગશ્વલિષ્ઠ,ઘભડં, ભગફૃય,તભુાખી,શંકાય,ગભુાન,ગલષ,ભદ,દષ , 
 ખેવ :- ાભદયયુ,ંઈયણુ,ંછેડી,ઈત્તયીમ,અંગલસ્ત્ર ,દુટ્ટો , ચરોઠો 
 વલાય :- પ્રબાત, યોઢ,પ્શોય, ભવકંુ,પ્રાગટ,ઈા,ઈવ:કા,ફૃણોદમ,બબાખરંુ,ાત:કા 

 શોડી:- નાલ,લશાણ,શોડકંુ,નૌકા,ભછલો,લાયણ,ફેડરી,નાઇ,નૈમા ,તયાો,દકશ્તી,નાલડંુ,તયંડ,તયણી 
 પલા:- ગ,દકલદંતી, રોકલામકા,ગતકડંુ,જુઠાણુ,ંતતૂ,તડાકો,ગગોા,કાત 

 સં્્ત :- કતાય,શાય,શયો,રાઇન,રીટી,ગંત,ઓ,ધાયા,રકીય,રેખા,રગાય,શે્રણી,રગંાય 

 સ્ત્રી:- ભદશરા,લશ્વનતા,ફા,નાયી,લાભા,રરના,અંગના,બાભા,ઓયત,બાશ્વભની,યભણી,ભાશ્વનની, 
  કાશ્વભનીપ્રભદા, 

 કાભદેલ :- ભદન,ભથંન,કંદષ,નગં,યશ્વત-ીત,ભનોજ,કંજન,ભનશ્વવજ,ભમણ,ષુ્ધન્દ્લા,ભકયધ્લજ, ચંવય  
 દાનલ:- યાક્ષવ,દૈત્મ,સયુ,ળમતાન,શ્વનળાચય,ગીલાષણ,સયુ,દેલ,શ્વત્રદ્ળ,દળાનન,ળૈતાન,રકેંળ,નયશ્વળાચ, 

  યાલણ,જાતધુાન 

 લખતાફ:- ઇરકાફ,ળયાલ,આનાભ,ાદયતોશ્વક,યુસ્કાય,બેટ,ફલક્ષવ,ઈશાય,વોગાદ,વન્દ્ભાન,ફદરો, 
  યુસ્કાય, 

 અભુણ:-ઘયેણા,ઝલેયાત,દાગીના,જણવ,રકંાય,જેલય,ભૂણ,વોનાભશોય,ળયપી 
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 શ્રીકૃષ્ણ:-  ગોશ્વલિંદ,જનાદષન,શ્વલઠ્ઠર,નદુંલરમો,ળાભ,દાળાદષ ,નદંરાર,લાસદેુલ,ફવંીધય,દાભોદય,ગોાર, 

  ભાધલ,લગદયધય,શ્માભ,કેળલ,ભોયરીધય,મયુાદય.કાનડુો,નટલય 

 બ્રહ્ા:- સ્ત્રષ્ટા, શ્વલધાતા,શ્વલશ્વધ,પ્રજાશ્વતા,શ્વતાભશ,કભરાવન,શ્વલિકભાષ,પ્રજેળ, 
 બમ:- ફીક,ડય,ખતયો,ખોપ,અતકં ,બીશ્વત,દશળેત,બો,બીયમા,પડક.ગબયાટ 

 જજજ્ઞાવા:- કુતશૂર,કૌતકુ,ચભત્કાયીક,જામફી,અતયુતા,તારાલેરી,તરલરાટ,તરવાટ  
 ઢગરો:- ુજં,ખડકરો,ઢગ,વમશૂ,પ્રકય,ટીંફો,અંફાય, 
 તરલાય:- વભળેય,ખડગ,તેગ,મ્માન,બલાની,શ્વવની,કુતેગ ખગ્ગ 

 ભરૂ:- યાધ,લાકં,ગપરત,કસયૂ,તકવીય,ક્ષશ્વત,ખાભી,્કૂ,ગોટાો,છફયડો,ભ્રાશં્વત,સ્ખરન,દો,ત્રટુી 
 ગયીફ:- યંક,દીન,કંગા,શ્વનધષન,દયીન્દ્દ્રતા,ાભય,તચૃ્છ,દકિંચન,મપુલરવ,ભલારી,માચક,ભાગણ,લબખાયી, 

  રાદ, 
 ગયદન:- ગફંૄ,ડોક,ફોચી,ગ્રીલા,ગચી,કંધય ,શ્વળયોધાય,કંઠ  
 કાપરો :- વઘં,વમદુામ,લણઝાય,કાયલા,ંરટન,ટોફંૄ,વ ૃદં,વઘંાત,ગણ,વમશૂ  
 ધન:- શ્વભરકત, િવ્મ,શ્વભયાત,થષ,ૈવા,દોરત,લસ,ુતેગાય,શ્વલત્ત  
 ગોાર:- બયલાડ,જાર,અબીય,અશીય,યફાયી,ગોલાલમો,લછાર 

 ધૂ:- ટાય,યેતી,યજ,લેફૄ,કસ્તય,લાલકુા,શ્વવકતા,ધલૂર,ખેયો,ખેયંટો,યજોટી,યજકણ,ગીયદ,જેહું,શ્વવલરકા,ભાટી, 
  મશૃ્વતકાર,શ્વવ્તા, લેફૄ  

 તપાલત:- બેદ.પયક, લબન્ન, જુદું,શ્વનયાફંૄ,વભાનતા,જુજલા,શ્વલશ્વલધ,રગ,નોખુ,ં 
 પ્રમોજન :- શતે,ુ ભકવદ,ઈદેળ,ઇયાદો,ભતરફ,લબવધંી,કોશ્વળળ,શ્વનશ્વભત્ત.કાયણ  
 ભજાક:- ટીખ,ચાલવૂી,ખળુાભત,ભશ્કયી,ચલાઇ,ઠેકડી,હદુડો,ચેષ્ટા, 
 શ્વલજમ:- જમ,પતેશ,દયણાભ,અંજાભ,વપતા,કાભમાફી,શ્વવદ્ધી,નતીજો,પેંવરો,પ,ોફાય,જૈત્ર ,જીત 

 યાજમ:- શાય,યાસ્ત,જમ,યકાવ,શ્વળકસ્ત,યાધીન,યાભતૂ,લબબલ 

 લદંન:- નભન, નભસ્કાય,પ્રણાભ,જુશાય,વરાભ,તસ્રીભ,ડણ   
 તન્દ્ભમ :- રીન,ભગ્ન,એકાગ્રતા,ઓતોત,ચક્યૂ,તલ્રીન,ભસ્ત  
 તલગંય:- શ્રીભતં,ધનલાન,ભારદાય,ૈવાદાય,ભીય,અફાદ,ધશ્વનક,ભારેતજુાય,ધનાઢય,યઇઝ 

 ધનુ :- કાભઠંુ,કોદંડ,ગાડંીલ,ચા,ળાગં,ણછ,ળયધયણી,પ્રત્મચંા,ળયાવન,કભાન 

 શ્વત :- ધણી,ઇિય,સ્લાભી,બતાષ, યભણ,ખવભ,કંથ,જીલણ,ળૌશય,લલ્રબ,નાથ,બયથાય,લય,યણ્મો,પ્રાણનાથ  
 ત્ની:- લહું,ધશ્વનમાણી,જીલનવલંગની,ફૈયી,પ્રાણેિયી,ધાાંગના,વૌબાગ્મલતી,લધ,ૂજામા,શ્રીભતી,લાગ્દત્તા, 

  ગશૃરક્ષ્ભી,લલ્રબા, 
 કાદલ:- કંદષ,કં,કાં,કીચડ,્ર,ગદું,ભેલુ,ંજફંાર,ચગુ,ંકંજ, 
 શ્વલનાળ:- ભયણ, ખલુાયી,લવાન,ભોત,યધાભ,ક્ષય,શ્વનધન,દેલરોક,ભમણુ ં
 શ્વલચાય:- ધાયણા,ઇયાદો,ભનસફૂો,તકષ ,ભકવદ,કલ્ના,ઈત્ેક્ષા,શતે,ુઅળમ,ખ્માર,ભનન,લચિંતન,ભત, 

  લબપ્રામ,લબગભ,લબવશં્વધ 
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 શ્વભત્ર:- વશોદય, બાઇફધં,યપીક,વખા,દોસ્ત,વશચય,બેફૃ,યઝાક,વાથી,લબલ્લ,ુગોઠીમો,સશુદ 

 દુશ્ભન:- દય,ુશ્વભત્ર,લૈયી,ળત્ર,ુદય 

 બસ્્ત :- ઈાવના,સ્તશુ્વત,ઇફાદત,જૂન,અયાધના,જૂા,ચષના,પ્રાથષના  
 ઈત્તભ:- શે્રષ્ઠ,્નુદંા,યભ,શ્વપ્રતભ,નુભ,વલોત્તભ,લબજાત,સુદંય,ફેનમનૂ,ખાનદાન,વયવ,જોડ, 

  દ્વિતીમ,ઈત્કૃષ્ઠ, લમષ 
 લીયતા:- ફશાદૂયી,શયૂાતન,ળૌમષ,યાક્રભ,ફ,તાકાત,જોભ,દશિંભત,કૌલત,તૌપીક, 
 ઈજલણી:- જજમાપત, ભશદેપર,જાફ્ત,શ્વભજરવ,જરવો  
 ધજા:- તાકા,ધ્લજ,લાલટો,ઝડંો,કેતન,લચશન 

 લીજી:- શ્વલદ્યતુ , તદડત,લીજ,દાશ્વભની,ળશ્વન,યોદશણી,ઈજાષ,ઐયાલતી  
 ભકાન :- શ્વનકેતન,ઘય,વદન,યશઠેાણ,ગશૃ,શ્વનલાવ,અરમ,બલન ગેશ 

 અજ્ઞા:- હકુભ,યલાનગી,નજુ્ઞા,ભજુંયી,શ્વનદેળ,મસુ્્ત,પયભાન,તાકીદ,યજા,અદેળ  
 અભતં્રણ:- દાલત,ઇજન,નોતફંૃ,શ્વનભતં્રણ,વદેંળો 
 વ્મલસ્થા:- વચંારન, તજલીજ,ેયલ,ગોઠલણ,યસુ્્ત,ફદંોફસ્ત 

 શ્વલલાશ :- રગ્ન, દયણમ,ળાદી,ાણીગ્રશણ, લેશ્વલળા 

 ાગર:- ગાડંું,ગભાય,ફેલકપૂ,મખૂષ,ળમદા,ઘેલુ,ંબડુથર,ણવભજુ,ફફષય,જડબયત,વસં્કાયી,ઠોઠ, 
  કભક્કર,નાવભજુ  

 શ્વધકાય :- શક,વત્તા,શકુભત,ાત્રતા,રામકાત,દલી 
 યીવો:- દષણ,અમનો,શ્વભયય,અદળષ,અયવી  
 સ્લબાલ:- પ્રકૃશ્વત,તાવીય,રક્ષણ,વય,છા 

 અનદં:- શષ,શયખ,રુદકત,ળોક,ઈલ્રાવ,અશરાદ,ઈત્વાશ,યંજન,રશયે,પ્રભોદ,લતુ્પ,ભોજ,સ્લાદ  
 રક્ષ્ભી:- આષ્ન્દ્દયા,શ્વવિંધવુીતા,શ્વવિંધજુા,શ્રી,અંબજુા 

 વભમ:- લખત,કા,રાગ,લવય,તક,ભોવભ,વજંોગ,શ્વનમશ્વત 

 સ્ભળાન:- ક્ષયધાભ,ભળાણ,કબ્રસ્તાન  
 ભીઠંુ:- ળફયવ,નભક,લણુ,ક્ષાય,રલણ,નભકીન  
 કોમર:- વાદયકા,ભેના,કોદકરા,કાદંફયી,બરુબરુ,યભતૃા 
 લેદ:- શ્વનગભ,ધભષળાસ્ત્ર,ઈશ્વનદ,જ્ઞાન,વભજ,ચૈતન્દ્મ,ચેતના શ્રશુ્વત 

 કાવ્મ:- દ્ય,કશ્વલતા,નજભ,કલન  
 ગણેળ:- ગણશ્વત,શ્વલનામક,ગજાનદં,રફંોધય,કાશ્વતિકેમ,ખડાનન,ગૌયીસતુ,એકદંત,શયંેફ 

 ાલષતી:- લગદયજા,ષણા,ળલાષણી,ળકંયી,ગૌયી,શભેલતી,દુગાષ,કાત્મામી,અંલફકા,બલાની,ળૈરસતુા,વતી,શ્વળલાની, 
  ઇિયી,ઈભા,ભ્રાભયી  

 ગલણકા:- લૈશ્મા,યાભજણી,તલામપ,ાત્ર,ફધંણી,કનેયા,ગણુકા,ભારજાદી, છીના, 
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 શ્વલલેક :- નમ્રતા, વભ્મતા,દાલક્ષણમ,ડશાણ,દાશ્વનળ,શ્વલનમી,વારવ,આ્રાક,દફ,ભમાષદા,વભજુ,  
  વીભા,ભરાજો  

 બયોવો:- મકીન,કીદા, પ્રતીશ્વત,શ્વલિાવ,તીજ,ખાતયી,શ્રધ્ધા,ભદાય,અસ્થા,આતફાય,વભજ  
 કાભના:- ઇચ્છા, ભનીા,ભશચે્છા,સ્શૃા,તષૃ્ણા,લાવના,ઐણા,અકાકં્ષા,ભયજી  
 કચેયી:- કામાષરમ, ભશકેભ,શ્વલબાગ,ખાત ુ,ંદપતય  
 રાગણી:- બાલના,ધાયણા,કલ્ના  
 કબતુય:- કોત,ળાશં્વતદૂત,ાયેવુ,ંાયામત 

 ભોયરી:- લાવંી,ભહલુય,ફીન,ફવંયી,ાલો,લેણુ ં
 ખરાવી:- નાશ્વલક,ભલ્રાશ,ખાયલો  
 દલા:- ઔધી,ઓવડ,ગદ,બેજ 

 વીતા:- જાનકી,લૈદેશી,ભૈશ્વથરી,જનકનદંીની, જતનમા, ભશૂ્વભજા, જનભા ંયાભશ્વપ્રમા , વબંલા, જનકતનમા 
 લેાયી:- તાજજય,લણજ,નૈગભ,લાણીમો 
 તભાચો:- રડાક,થપ્ડ,ચાડ,ચષટ,ધોર,તરપ્રશાય,ચેટો,ઓઝટ  
 જાદુગય:- ભદાયી,ગાફૃડી,ગૌડીમો,ખેરાડી 
 ઈલાવ :- નળન, ફાધંણ,ક્ષણ,રાઘંણ 

 પ્રકયણ :- ખડં,ભશૂ્વભકા,લળંાલરી,ીદઠકા,શ્વલમ,પ્રવગં,ધ્મામ,શ્વલબાગ,ળકર 

 ઝેય:- શ્વલ,ગયર,વોભર,લખ,શાશ,લેય 

 ળફૃઅત :- પ્રાયંબ, ભડંાણ,ગયણ,અયંબ,અદ્ય,શરે 

 દકયણ:- યસ્શ્ભ,ભયીલચ,અંશ,ુભયખૂ 

 કાયકનૂ :- લાણોતય,ગભુાસ્તો,ભશતેાજી,્રાકષ ,રદશમો,કાયીંદો 
 ગાય :- દયભામો ,લેતન,ભશનેતાણુ,ંભતય  
 દયલાજ :- પ્રથા,યવભ,ફૃઢી,ધાયો,પ્રણારી,ધ્ધશ્વત,યંયા,પ્રણાલરકા,ળૈરી,તયીકો ,યીત 

 કોઠાય:- લખાય,અંફાય,ગોદાન,બડંાય,ગોડાઈન  
 ગસુ્વો:- કો,ક્રોધ,યો,ખીજ,ચીડ,ણગભો,અલેળ,ખોપ  
 શબુ:- ભગંર,ઈજ્જલર,શ્વનભષર,લદાત,કલ્માણકાયી,નોતા,સુદંય 

 કંજૂવ:- તંજુી,્ધૂયો,ભાયલાડી,કૃણ,ભખ્ખી્વૂ,ચીકણુ ં 
 સ્લગષ :- દેલરોક,વોયરોક,શ્વત્રશ્વલષ્ટ ,દ્યરુોક,જીન્દ્ન્દ્ત,ભરકતૂ,શ્વત્રભલુન,દેલભશૂ્વભ  
 દીલો :- લચયાગ,ફત્તી,ળગ,દીક,ઈતે્તજક,પ્રદી,ભળાર,દી  

 બ્રાહ્ણ:- ભદેૂલ,દ્વિજ,બ્રહ્દેલ,યુોદશત,ઋજત્લજ,ભસૂયુ 

 વાયલાય :- ઇરાજ,ઈચાય,ઈામ,વેલા,લખદભત,સશુ્રલા,વબંા,ભાલજત  
 લીંટી:- અંગઠૂી, નાશ્વભકા,અંગશુ્તયી  
 જાસવૂ:- દૂત,ખેશ્વમો,ગપુ્તચય,કાવદ,ચયક,ફાતભીદાય  
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 ભાગષદળષક:- બોશ્વભમો,ગાઇડ,થદળષક,વરાશકાય  
 પ્રળવંા :- ખળુાભત,ચાંલુવંી,ભોટાઇ, 
 લયવાદ:- ભેઘ,ભેહરુો,વષૃ્ષ્ટ,જૉન્દ્મ,લાષ,ભેશ,ભેહરુો  
 ખાનગી:- શ્વલશ્રમ્બ,ગપુ્ત,અંગત,છાનુ,ંોતીકંુ  
 અળા:- ઈભેદ,સ્શૃા,લબરાા,ઇચ્છા,ધાયણા,ભશચે્છા,લરપ્વા,અકાકં્ષા,કાભના,તભન્ના,ભનોયથ,ેક્ષા, 

   અસ્થા,રારવા,રારચ,રોબ,યભાન,ભનીા,તષૃ્ણા 
 બમકંય :- કયાર,લબણ,બમાનક,દાફૃણ,બૈયલ,ક્રૂય, કયીણ,ઘોય લબષ્ભ 

 યાજા:- નયેળ,ભૂ,યામ,ાશ્વથિલ,ભદશાર,નયશ્વત,દેલ,યાજન,નશૃ્વવિંશ,નૃ,નયાશ્વધ,ફાદળાશ ,ભૂાર 

 ભાનલ:- ભાણવ,ભનજુ,ભનેખ,જન,ભાનુ,આન્દ્વાન,ભનષુ્મ, 
 શ્વલત્ર:- ાલન,શ્વલભર,શ્વનભષ,શલુચ,શુ્વનત,શદુ્ધ,શ્વનદો,શ્વલશધુ્ધ,શધુ્ધ,તૂ  
 ફદ:- અખરો,ચલ,ડોરન,ઝફેંળ  
 ઘાવ:- તણખલુ,ંકડફ,ચાયો,તણૃ,ખડ 

 વશરેી:- વખી,ફશનેણી,વદશમય,જેડર,બલગની,સ્લવા 
 પ્રશ્વતજ્ઞા:- વોગધં,કવભ,શ્વનમભ,ભાનતા,ટેક,ફાધા  
 શ્વતા:- ફા,લાલરદ,લારી,જનક,તાત,જન્દ્ભદાતા  
 યીક્ષા:- યખ,કવોટી,મલૂ્માકંન,આસ્મ્તશાન,તાવ,તાયલણી 
 શ્વળક્ષણ:- કેલણી,તારીભ,બણતય  
 ગણલેળ:- રેફાવ,યનુીપોભ,શયેલેળ  
 શ્વળખાભણ:- ફોધ,વરાશ,ધડો,વફક,ઈદેળ,શ્વળક્ષા,જ્ઞાન  
 તસ્લીય:- પોટો,છફી,છામા,પ્રશ્વતકૃશ્વત 

 નવીફ:- તકદીય,દકસ્ભત,આકફાર,બાગ્મ ,પ્રાયબ્ધ,દૈલ,શ્વનમશ્વત 

 રાચાય:- યલળ,યાધીન,ભજબયૂ,ઓશ્વળમાફંૄ,કભજોય,શ્વલલળ,વ્માકુ,શ્વલશલ,વ્મગ્ર,ળાતં,ફેચેન,ફેફાકા  
 રોશી:- ય્ત,રુશ્વધય,ળોલણત,ખનૂ 

 લવાન:- ભોત,મતૃ્યુ,ંશ્વનધન,શ્વનલાયણ,સ્લગષલાવ,ભયણ, કૈરાવલાવ,લૈકંુઠલાવ 

 નદી:- વદયતા,શ્વનમ્નગા,તદટની,શ્વનઝષદયણી, ળૈલાલરની,સ્ત્રોતસ્સ્લની 
 કૌળલ્મ:- કુળતા,પ્રલીણતા,દક્ષતા,ટુતા,શ્વનણુતા,અલડત,કાયીગયી,કુનેશ  
 શયણ:- મગૃમા,વાયંગ ,કુયંગ  
 ભઢુરી:- કુટીય,ઝંડી,ખોયડંુ,કુદટમા,છાયી 
 નપો:- રાબ,પામદો,ઈજ,ભતય,ેદાળ,ફયકત,જમલાયો,અલક  
 શ્વલકાવ:- ઈત્કષ, ઈન્નશ્વત,પ્રગશ્વત,ચડતી 
 થ્થય:- ાાણ,ઈર,શ્વળરાખડં,પ્રસ્તયચટ્ટાન  
 કામભ :- ળાિત,રગાતાય,શંભેળા,ંશ્વનયંતય,વતત, શ્વનત્મ,વદા ધ્રલુ,વનાતન,શ્વલનાળી  
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 દદી :- લફભાય,ભાદું,યોગી,ભયીઝ,રુગ્ણ 

 ગયખા:ં- જૂતા,ંચંર,ાદત્રાણ,જોડા ં
 અબાય :- ઈકાય,ાડ,શવેાન,કુતજ્ઞતા 
 ભાગષ:- યસ્તો,થં,યાશ,ડગય,લાટ,વડક,થ  
 વીભા:- શદ,ભમાષદા,લશ્વધ,વયશદ,ભરાજો,રાજ,રાનત,ળયભ 

 નગુ્રશ :- કુા,દમા,કરુણા,ભશયેફાની,ભશયે,નકંુા 
 શ્વલત્ર:- ાલન,નોત ુ,ંશલુચ,શ્વનભષર,શદુ્ધ,ચોખ્ખુ,ંસ્લચ્છ,શ્વલભ,નુીત  
 ચયજ:- શ્વલસ્ભમ,અશ્ચમષ,નલાઇ,ચફંો,શયેત  
 ભદંદય:- શ્વનકેતન,દેલારમ,દેરંુ,દેલ 

 દૂધ:- ક્ષીય,દુગ્ધ,મ  
 નાભ:- લબધાન,વજં્ઞા 
 ભાતા:- જનની,જનેતા,ભા,ભૈમા, 
 ભોતી:- ભૌસ્્તક,મકુતા  
 વભીક્ષા:- લરોકન,શ્વનયીક્ષણ,શ્વલલેચન  
 શ્વલષ્ણ:ુ- ચતભુુષજ,લૈકંુઠ,મયુાદય,ગોશ્વલિંદ  
 લચિંતા:- ફાો,ઈિગે,કરેળ,વતંા,દપકય  
 પે્રભ:- સ્નેશ,શતે,યાગ,પ્રીશ્વત,ભભતા,લશાર,નેડો,ચાશ,લાત્વલ્મ  
 ખેડતૂ:- દકવાન,કૃશ્વકાય,કૃક,કૃશ્વલર 

 બ્રહ્ા:- પ્રજાશ્વત,શ્વલધાતા,શ્વલયંચી,સ્ત્રષ્ટા 
 ચદંન:- સખુડ,ભરમજ  
 સ્લચ્છ –  શ્વલયજ,સઘુડ , ભરમજ  
 ટકાલ – કલચ, દયત્રાણ 

 ચાદયત્ર્મ –  ળીર, આસ્ભત , શ્વળમ 

 લરમ –  કંકણ, તોયણ , કટ 

 આન્દ્દ્ર –  ળલચશ્વત 

 શ્વલાદ :-  ખેદ, શ્વનયાળા, ળોક  
 વાલધ :-  શોશ્વળમાય, ખફયદાય  
 રાચાય :-  શ્વલશ્વલળ, યાધીન, વ્માકૂ, શ્વલલળ  
 ફાણ :-  તીય, આશ્વકા, કંક, ભાગષણ, શ્વલશ્વળખ, ળય 

 મજ્ઞ:-  શલન, માગ, જગન, શોભ, વત્ર, દલ, ભેઘ,ભખ  
 ગામ :-  સયુલબ , ધેન,ુ ગલયી, ગૌ , કશ્વરા  

 


