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રોચન :-ચુ, આંખ, નમન, નેણ, દગ, નેત્ર, આંખ્મ, ઇક્ષણ , લરપ્વા, ચાુવ, અક્ષષ,નેન



લાજ :-યલ, ધ્લની, નનનાદ, ળોય, ઘોઘાટ, ઘો, સ્લય, બ ૂભ, નલયાલ,કરયલ,કકલ્રોર,ળબ્દ,સ ૂય,કં ઠ,નાદ



અકાળ :- વ્મોભ, નબ, અંફય, અબ, ગગન, અંતકયક્ષ, લકાળ, અવભાન, ગમણ, સયુ થ,નલતાન,

નબનવર,પરક


યજની :-યાનત્ર, નનળા, લક્ષા, ળલષયી, માનભની , નલબાલયી, નનળીથ, ઘોયા, દોા, નત્રમાભા,યાત



વાગય :વમદ્રુ , ઈદનધ, યત્નાકય, બ્બ્ધ, દકયમો, વભંદય, અંબોધી, ભશેયાભણ, જરનધ , ણષલ, નવધ,ુ ક
ૂ ાય,

ુ
ભકયાકટ, કુ સ્તબ,વામય,જ્રનનધી,દનધ,
વામય,ણષલ,યત્નાકય,ભશેયાભણ,ભશોદનધ


નવીફ :-બાગ્મ, કભષ, કકસ્ભત, આકફાર, નનમનત , નલધાતા, પ્રાયબ્ધ, દૈ લ, તકદીય



ુ ાવ :-ભયાટ, ભશેંક , કયભર, વૌયબ, ભઘભઘાટ, ખ ૂશ્બ,ુ લાવ,ીભ,સગ
ુ ધ
સલ
ં ,કયભણ,પોયભ,



ુ ા, લનન, નલશ્વબંયા,ચરા, લસભ
ુ તી,ધયા, બોમ,જભીન,
ધયતી :- ૃથ્લી, ધાકયણી, લસધ
ંુ યા, લસધ

બોભકા,ધકયત્રી , લક્ષતી, ધયણી, ભ ૂષ્ુ ઠ , ભેકદની, ભ ૂત, પ્રથભી, ભ ૂનભ, ઇરા, ઈલી, ભ ૂરોક, યત્નગબાષ ,લનન,


સ ૂયજ :-યનલ, સ ૂમષ, શષ્ુ ણ, ચંડાશ,ુ ભાતષડ, ષ્ુ કય, દીળ, મષભા ,અકદત્મ, લચત્રબાન,ુ નતગ્ભાંશ ુ , ભધલા,

ુ ારી , ભયીચી , ખગેળ ,બાણ, નલબાકય, બ્્રિંદ, વનલતા, બાસ્કય, કદલાકય, બાન,ુ કદનકય ,ખયુ ળદે ,
અંશભ
કકયણભારી, નભકશય,કદનકય,અપતાફ,અકદત્મ,કષ ,ઈષ્ણાંશ.ુ દીનેશંુ


ુ , જરજ, વયોજ, યાજીલ, વયનવજ ,નીયજ, ળતદર , નતર
ંકજ :કભ, દ્મ, યનલિંદ, નલરન, ઈત્ર , અંબજ

ુ ,લાકયજ,ોમણ,ંુ
સ્ભી, તોમજ, ડ
ંુ કયક, કોકનદ,કુ લરમ, કુ સભ


ુ ,ભધ
ુ , દ્વિપ
બભયો :-ભ્રભય, ભધકુ ય,દ્વિયે પ , અલર, ભગ
ં ૃ , ઘંડ, ભકયં દ, નળરીમખ



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



ુ ન,ખરક,દશય
નલશ્વઃ- સ ૃષ્ષ્ટ, જગ,જગત,દુનનમા ,વંવાય, રોક,અરભ,બ્રહ્ાંડ, ભલ



કદલવ:-દશાડો,કદન,દી,હ્ય (અજ),



ુ ી,જમોત્વના,ચંકદ્રકા,
ચાંદની:ચંદની,ચાંદયડું,ચાદયણ,ંુ ચંદ્રકાંતા,ચંદ્રજ્મોત,ચંદ્રપ્રબા,ચંકદ્રકા,ચાંદયભંકોડું,કૌમદ

ચન્દ્દ્રપ્રબા


લષતઃ–શાડ,લગકય,નગ,કદ્ર,ભ ૂધય,ળૈર,ચર,કોશ,તગ
ંુ ,શ્ભા,ક્ષભાધય,ડુંગય,



જ ંગર :-લન,લગડો,યણ્મ,યાન,ઝાડી,ટનલ,લનયાઆ.કં તાય,અજાડી,કાનન,ટલી



લયવાદ :વ ૃષ્ષ્ટ,ભેઘ,ભેશ,ભેહુરો,ભેલરો,ભેલલરમો,ર્જન્દ્મ,ફરાશક



ક્ષી :- ંખી, નલશંગ,અંડજ ,ળકું ત,દ્વિજ,ળકુ નન,ખગ,બ્રાબણ,નબવંગભ,નલશાગ,નલશંગભ.ળકુ ન,ળકુ નન,ખેચય



ુ ,લાકયદ,ઈલી,બ્દ,જરઘય,
લાદ:નીયદ,મોદ,ઘન,ભેઘર,જીમ ૂત.જરદ,ભેઘ,ફરાશક,બ્રફુર,અંબદ

ુ ય,અંબલ
ુ ાશ, અંબોદ,અંબોધય,તોમદ,તોમધય
મોધય, અંબધ
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ુ ાપય:-નથક, ધ્લક, ંથી,યાશદાયી,માકક, લટેભાગષ,ુ ઈતાફૃ, પ્રલાવી
મવ



ુ ,દક્ષ, કોનલિંદ,
પ્રલીણ:-કાફેર, શોંનળમાય,ચારાક,ંકડત,નલળાયદ,ધીભાન,નલદગ્ધ, પ્રગ્ન બધ

તજજ્ઞ,કભષન્દ્મ,ચકોય,નનણાંત, અચામષ, ખૈય,નલદ્યાગફૃુ ,બેજાફાજ,ાયં ગત , ચતયુ ,કુ ળ ,ાલયધો
,કુ નેશ, ખફયદાય


ુ ળન, ખેતય,ફાગ,ઈલન
ફગીચો :-લાકટકા,લાડી,ઈધાન,ાકષ ,લનીકા,અયાભ,ફૂરલાડી,ગલુ રસ્તાન,ગર



ુ મ,
યજ :-નલનંતી, નલનલણી, પ્રાથષના, અજીજી, ફંદગી,નલજ્ઞબ્પ્ત ,કયગયી,કગયી,ભ્મથષના,ઇફાદત,નન

યજી,આબ્લ્તજા, ચષના,અર્જલ,વયતા


બકો:ઠાઠ,દં બ,દભાભ,ાખંડ,ઠસ્વો,ઠઠાયો,ળોબા,ળણગાય,અડં ફય,દફદફો,યોપ,બબક,ચકાટ,યોપ,તેજ,

ડો


વેના :- રશ્કય, વૈન્દ્મ, ચેમ ૂ,નીક,કટક,પોજ,રટન,સ્કય,દર.



ુ , ટં ટો, તકયાય, કરશ, યકઝક,તોપાન,
ઝઘડો :-ફફાર, નલગ્રશ,રડાઇ,જ ંગ, ધભવાણ, નનક, તકયાય, યદ્ધ

કજીમો,કં કાવ,હુલ્રડ, ંચાત, ઝંઝટ, ફલો, ધીંગાણ,ંુ ફખેડો, બંડન,ચકભક


કાડ :- લસ્ત્ર, શક
ંુ ,અંફય , લવન,ટ,ચીય,કયટ,કયધાન,લગ
ૂં ડુ,લાઘા



ુ ાય
ઝાક :- ળફનફ,ઓવ,ઠાય,ફયપ,શેભ,ત



ુ ,શલુ ચ,નલળદ,ઈજફૄં ,ગૌય
વપેદ:- ધલર, શ્ુ ર,શ્વેત,શભ્ર



ુ
વ ૃક્ષ :- તફૃ,ઝાડ,ાદ,તરુલય ,દ્રભ.દયખત,



અંધારં ુ:- તભવ,લદ,નતનભય,તનભસ્ત્ર,ધ્લાંત,અંધકાય,કાલરભા,



ુ :- નંદ,દીકયો,સત
ુ ,અત્ભજ,લત્વ,તનમ,તનજ
ુ ,ફેટો,છોકયો
ત્ર



ુ ી :- દીકયી,સત
ુ ા,તનજા
ુ ,ગગી,છોકયી,ફેટી,અત્ભની,અત્ભજા,દુકશતા,કન્દ્મા,તનમા
ત્ર



ુ ,ગર
ુ ,સભ
ુ ન,પ઼સ ૂન,કુ લ,કી,
ફૂર :– ષ્ુ ,કુ સભ



ગંધ :- લાવ,ફાવ,વોડ,વોયભ,ફદબ ૂ, બ ૂ,કુ લાવ



છાત્ર:– નળષ્મ,નળક્ષાથી,ભ્માવી,નલદ્યાથી



શ:ુ - ઢોય,જાનલય,જનાલય,ત ૃણચય,ચોગું



ુ ,ંચાનન,કેળી,કયબયી,શકય,ળેય,ત્રનવિંગ,વાલજ,મગ
ૃ ે ન્દ્દ્ર,ભમંદ
નવિંશ:- લનયાજ,કેળયી,ંચમખ



નળક્ષક:- ગરુ ુ ,ધ્માક,નળક્ષણકાય,નળક્ષણળાસ્ત્રી,પ઼ાધ્માક



લાઘ :- વ્માધ઼,ળેય,ળાદુષર,િીી



શ્વ:- ઘોડો,તોખાય,તેજી,ઘોટક,તયુ ં ગ,શમ,લાજી,યે લત
ં ,વૈધલ



ગઘેડો:- ખય,ગદષ બ,ખોરકો



ઈજાણી:- જાપાત,જજમાપત,નભજફની,જભણ,નભજવર,ભેાલડો,ઈત્વલ,ઈજલણી,વબા,વંભેરન



દુઃખ:અતષ,ીકડત,નલાદ,લેદના,ીડા,દદષ ,ઈતાો,વ્માનધ,વ્મથા,રામ,ફતયા,કષ્ટ,તકરીપ,જીમત,અ

નિ,નલનિ શ ૂ,અદા,ભોકાણ,


ુ ણષ,કશયણ્મ,કં ચન,કું દન,કજાય,જાંબન
ુ દ, શાટક,
કનક :- વોન,ંુ શેભ,સલ
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બાયતી:વયસ્લતી,ળાયદા,લગયા,શ્રી,યાગેશ્વયી,લાણી,ભયયુ લાશીની,લીણાધાકયણી,શંવલાશની,શંવલાકશણી,

લાગીળા,લાગીશ્વયી,

લાગ્દે લી



ુ ામભ,મ ૃદુ,કોભર,ભંજુર,સકુ ુ ભાય,નાજુક,ઋજુ,મદ
ૃ ુ તા,
કોભ:- મર



કોતય :-ખીણ,કયાડ,બેખડ,ફોડ,ગપુ ા,ફખોર,કુ શય,ખોબણી,ગશલય,ગશુ ા,ઘેલય



વા:વષ,ભ ૂજ ંગ,નાગ,કશ,વ્માર,બોયીંગ,ન્નગ,કાકોદય,ફ્ણધય,ઈયગ,નલઘય,બોભયં ગ,અળીનલ,કષ ણ,

ચુ:શ્રલા, કાકોર


શાથી :- ગજ, િી,કું જય,લાયણ,ગજાનન, શકયત, દ્વિયદ, ભાતંગ,નવિંધયુ ,ભતયં જ,કકયણી,ઐયાલત,કુ યંગ,શસ્તી,

ભેગ,


ુ ો,ઈભાનત,નીરકં ઠ,રુદ્ર,ળંકય,નળલ,ધ ૂર્જટી,ઈભેળ,ળંભ,ુ ચંદ્રભૌરી,મોગેળ,નીરકં ઠ,નત્રરો
ભશેળ:ભશાદે લ,અશત

ચન,ચંદ્રાગદ,ળલષ, બોાનાથ


શાથણી:-કકયણી,કયબી,ભાતંગી,શસ્સ્તની,લાયણી



ુ ાન,ફાહુક,ફજયં ગફરી,
ૃ ,ભકષ ટ,રંગ ૂય,કનયાજ,કારંદી,શનભ
લાનય:લાંદયો,કન,શકય,ળાખામગ

ુ ,પ્રલંગ,શકય,લરીમખ
ુ
લનત્ર


ૃ :- શયણ,કુ યંગ,વાફય,રુરુ,કૃષ્ણવાય,કાલમાય,વાયં ગ,છીંકાયવ ંુ
મગ



ૃ રી:- મગ
ૃ ી,શયણી,શકયણી,કુ યંગણી,કુ યંગી
મગ



ભોય:- ભય ૂય,કરાી,નળખંડી,નળખી,ધનયલ,કરાકય,નીરકં ઠ,ળકું ત,કેકાલર,કરાી,ઢેર



ળયીય:- દે શ,કામા,ઘટ,ખોલય,ંુ તન,તન,ુ ફદન,કડર,ંડ,નિંડ,કરેલય,ધાત્ર,ફદન ,જીસ્ભ



બંડાય:- કોળ, ખજાનો, કોઠાય , લખાય, ગોડાઈન



નયાધભ :- નીચ, ધભ,કજાત,કાતય,શયાભી,નજજવ, નઠારં ુ ,નપપટ,ક્રૂય, ન ૃળંવનફિય



બદ્વુ દ્ધ :- પ્રજ્ઞા,ચેતના, ભનત,ક્કર,ભેઘા,તેજ,ભની,વભજ,ભનત,ડશાણ,દક્ષતા,ભનીા,જ્ઞાન



ુ ન,ખરપત,ભેકદની
દુનનમા :- વંવાય ,જગત,અરભ,જશાં,નલશ્વ,ભલ



ફાક :- નળશ,ુ બષક, ળાલક,ફચ્,ંુ ફાર,વંતનત,છોકરં ુ ,વંતાન,દાયક,લત્વ



વયોલય:વય,કાવાય,તાલ,જાળમ,સ્ત્રોલય,ભશાકાંવાય,ખાફોલચય,ંુ તડાગ,કદઘીકા,નલાણ,લ્રલ,

છીરય,જરાળમ,ોખય ણઘટ,તડાગ


કા:- રરાટ,બાર,નનરલટ,લરરલટ



લા:- ફાર,કેળ,યોભ,નનભાો,તનરુ ુ શ,



નાક:- નાનવકા,ધ્રાણેન્દ્દ્રીમ,નાવા,નાખોરં ુ
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