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લ ચન-મનદ ન સચૂચક  

 
 

ગે્રડ 

 

ફાકોના 
લાચનન ું રેલર 

ફાકોના લગો પ્રભાણેન ું રેલર નક્કી કયલા  

યીક્ષા કેલી યીતે રેળો ?  

 
 D 

 

  કાંઈ નહશ 

      ફાક અક્ષયની માદીભાુંથી વાભાન્મ ૪ થી ૫ અક્ષય ણ નથી 
લાુંચી ળકત  ું તો એ ફાકને કુંઈ નહશની માદીભાું મકૂવ ું. 

 
 

C 

   
 
 
 

   અક્ષય 

      અક્ષયની માદીભાુંથી કોઈ ણ ાુંચ અક્ષય લાુંચલા કશવે  ું.ફાકને 
એની વુંદના અક્ષય લાુંચલા કશવે  ું. ચાયથી ાુંચ અક્ષયની ઓખ 
ફયાફય કયે છે તો એને ળબ્દની માદી ફતાલલી. જો તે ળબ્દ ન લાુંચી 
ળકે તો અક્ષયભાું મકૂવ ું. 

 
 
 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ળબ્દ 

     ળબ્દોના વમશૂભાુંથી ફાકને કોઈ ણ ાુંચ ળબ્દો લાુંચલા કશો. 
ફાકને એની વુંદગીના ળબ્દો લાુંચલા કશો. જો ફાક ાુંચભાુંથી 
ચાય ળબ્દો ણ વયતાથી અને વાચા લાુંચે તો ફાકને વય 
લાક્યોના લાચન ભાટે પયી પ્રમત્ન કયલા કશવે  ું. આ ફાકને વય 
લાક્યો લાુંચલાભાું ણ મ શ્કેરી થામ છે તો ળબ્દ રેલર ય મકૂવ ું. 
      ફાકને વુંદ કયેર ળબ્દોના ાુંચભાુંથી ચાય ળબ્દ ણ ફાક 
લાુંચી નથી ળકત  ું તો અક્ષયની માદી તેની વભે મકૂલી.   

 
 
 
 
A 

    
 
 
 
 
 
 
 

   લ ક્ય 

     ફાકને વય લાક્યો લાુંચલા કશવે  ું. ફાક વડવડાટ અને એક ધાયી 
ગતતથી લાુંચે તો ફાકને પકયો કે લાતાા લાુંચલા ભાટે કશવે  ું. 
     જો ફાક ધીભે ધીભે લાુંચે , લચ્ચે લચ્ચે અટકી જામ , ત્રણ થી ચાય 
ળબ્દ લાુંચલાભાું ભરૂ કયે ણ જો લાક્યની જેભ લાુંચે તો તેલા ફાકોને 
વય લાક્યોભાું ગણી ળકામ. 
     ફાક લાયુંલાય યોકાઈ જામ , ાુંચથી છ ળબ્દોથી લધાયે ળબ્દો  
લાુંચલાભાું મ શ્કેરી થામ અને છૂટા છૂટા ળબ્દોની જેભ લાક્યો લાુંચે તેલા 
ફાકને લાક્યભાું ન ફતાલતાું ળબ્દો દેખાડલા. 
   

 
A+ 

  

  પકયો 

   ફાક લાતાા વડવડાટ , વશરેાઈથી અને એકધાયી ગતતથી આખ ું 
લાક્ય લાુંચે તો એલા ફાકને લાતાાના કે પકયાના રેલરભાું ગણી 
ળકામ. 
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લાચન-તનદાન કવોટી  

 અક્ષયો 
ભ         જ       વ  

   ણ     પ     ન      ગ  

ત     છ     લ       ખ  

ઉ      ડ     અ      ઠ       

ક     ઝ     ચ     ય    

   દ      ફ         ઊ   

 ળબ્દો 
ભગય       ટ રી    ચ ાંદરો  

ઝ ડ        ત ણી    ઠાંડી  

ભ છરી     તીય       ફચયયાં 

વેલ         દ દ       લૈળ ખ  

ક જર       નક્કી     ગૌળ   

લાંદન       ફ જોટ    જન લય      

 લાક્યો 
   ગાભભાું એક તાલ છે. 

    તાલભાું ચાય કાચફા છે. 

    તાલભાું ફે ફતક છે. 

    તાલભાું ાુંચ શુંવ છે. 

    શુંવ રૂાા અને સ ુંદય છે. 

    ાણીભાું ગ રાફી કભ છે. 

    ભાછરી આભતેભ તયે છે. 

    તેભાું એક વોનેયી ભાછરે છે. 
 

 પકયો 
    જ ુંગરભાું લાુંદયાન ું એક ટોળું યશ.ે 
એ આખો હદલવ ઝાડ ય કદૂાકદૂા કયે. 

જ ુંગરભાું આભતેભ પયત  ું યશ.ે પો ખાઈ 

ેટ બયે. ટોાભાું થોડાું ફચ્ચાું શતાું. 

ફચ્ચાું  તો ફવ આનુંદ જ કયે. ડાી 

ય ઊંધા રટકે. એકફીજાની  પ ૂુંછડી 

ખેંચે. હૂાહૂ કયી મકેૂ. અંધાર ું  થામ તો 

ણ જ ુંે નહશ.  
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લાચન-તનદાન કવોટી   

 અક્ષયો 
ળ     મ     ણ      ડ    

   ત્ર     બ     ઇ       શ  

ક્ષ    ધ     ઝ      ઋ 

   ઘ     છ     ઢ         

ઠ     પ           જ્ઞ  

   ઈ     થ     ટ       ર  

 ળબ્દો 
યક્ષણ     ટ ઢ    ન ક   સયડો  

પ મદો    ઋતય    મજ્ઞ   પ્રત   

આદત    ઠૂાંઠ ાં    ત     છત્રી  

કોદ ી    સ ૂાંઢ    અષ્ટ    લ   

ઢોચરમો    શ ડક ાં         વૈમનક  

શ્રભજીલી   મલસ્ભમ   સ્લ ધ્મ મ  

 

 લાક્યો 
 ખાયેક એ ખજૂયની ભાછી છે. 

 રાછી સ્લબાલે ઘણી ઉદાય છે. 
દ તનમાભાું વૌથી ભોટ ું તીથા ભા-ફા છે. 

 તવાઈની લાણી તોછડી છે. 

 ભધભાખી દોડાદોડી કયે છે. 

 ક્ષભા એ લીયોન ું આભૂણ છે. 

 દ તનમાનો વૌથી ભશાન વ્મક્તત. 

 પ્રાથાનાએ આત્ભાનો ખોયાક છે. 
 

 પકયો 
    કાગડો વકૃ્ષ ય ઊંચે ભાે ફાુંધે 
છે. એનો ભાો ાુંદડાુંભાું છુામેરો 

શોમ છે . ઝટ નજયે ચડે નશીં. ભાો 

ફનાલલા તે રોખુંડના તાય , જાડાું 

વાુંઠીકડાું, નાળમેયનાું છાુંરાું લગેયેનો 

ઉમોગ કયે છે. લયવાદ કે લુંટો વાભે 

ટકી ળકે તેલો ભજબતૂ ભાો તે ફાુંધે 

છે. 
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લાચન મલૂમાુંકન કવોટી  

 અક્ષયો 
ભ         જ       વ  

   ણ     પ     ન      ગ  

ત     છ     લ       ખ  

ઉ      ડ     અ      ઠ       

ક     ઝ     ચ     ય    

   દ      ફ         ઊ   

 ળબ્દો 
ગયભ   હટહકટ   છજરી   નૌક  

લ ાંદયો  કાંદય     લૈતરયાં   લલ્લલ્લબ  

તૈમફ   કતૂયો  ભમૂભક    શ્મ ભ  

કક્કો    લાંદન   ન યાંગી  ભોશન  

અવ ઢ   ત યલણી   એકભેક    

મનળ    ટ્કોણ    લયય જા    

 લાક્યો 
 ચોય અંધાયાભાું વુંતાઈ ગમો. 

કતૂયો જોયળોયથી બવલા રાગ્મો. 

 શયેેદાયને લશભે ડયો. 

 તેણે બમસચૂક અલાજ કમો. 

 રોકો બેગા થમા, ચોય બાગ્મો. 

 ચોયનોીછો કયી, તેને કડયો. 

 છેલટે રોકોએ ચોયને ોરીવને     

  શલારે કમો. 

 પકયો 
    શ ઓ આણાું વાથી છે . 

ભીંદડીફાઈ ણ આણાું તભત્ર. ક્યાયેક 

દૂધ ી જામ. યુંત   આણને શયેાન 

કયતા ઉંદયડા એ ભીંદડીફાઈનો ખોયાક. 

એભને ઉંદય ફહ  બાલે. ઘયભાું એક 

ળફરાડી શોમ તો ઉંદયોનો ત્રાવ દૂય થઈ 

જામ છે. જેથી ઉંદયો કડાું કાતયતાું 

ફુંધ થઈ જામ છે. 
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લાચન મલૂમાુંકન કવોટી  

 અક્ષયો 
ળ     મ     ણ      ડ    

   ત્ર     બ     ઇ       શ  

ક્ષ    ધ     આ      ઋ 

   ઘ     છ     ઢ         

ઠ     પ           જ્ઞ  

   ઈ     થ     ટ       ર  

 ળબ્દો 
મલજ્ઞ ન   દય ાંદ    અપલૂવ   યો  

લ ૂાંટ લ ૂાંટ     ધ મભિક     અમતમથ  

લવાંતઋતય    મત્રકોણ    ભક્કક્કભ  

હયત ળની    વહશમ યી   ઠચમો  

ય જદ્વ યી    પ્રદચક્ષણ    આશ્ચમવ  

પ્ર ભ ચણકત   મલૂ્લમલન  અમલૂ્લમ  

 લાક્યો 
ક ગડો આખ  ળયીયે ક   યાંગનો   

  શોમ છે. 

ક ગડ ને ભ ણવનો વશલ વ ગભે છે. 

ક ગડો ભ ત્ર ભ ાંવ શ યી ક્ષી નથી. 

ક ગડો આણો વપ ઈ ક ભદ ય ગણી   

  ળક મ. 

ક ગડ ન ાં ઈંડ ાં કોમર વેલે છે. 

ક ગડો ચત યય અને ચ ક્ષી તયીકે   

 ઓખલ ભ ાં આલે છે. 

 પકયો 
   આણ ું જીલન સયૂજ વાથે જોડમેલ ું છે. 

સયૂજ ઊગે ને વલાય થામ ને આખી સષૃ્ટટ 

જાગે અને ોતોતાની પ્રવતૃિભાું જોડામ. 

એ ખફૂ તે ત્માયે સષૃ્ટટ ણ થોડો 

આયાભ કયે ને લી ાછા કાભે ચડે. 

સયૂજ ઢે એટરે પયી ાછુું સષૃ્ટટભાું 

હયલતાન આલે. અજલાળું દ તનમાન ું 

અરગ રૂ ફતાલે અને અંધારૂું દ તનમાન ું 

અરગ રૂ ફતાલે.   
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રેખન-મનદ ન સચૂચક  

 
 

ગે્રડ 

 

ફાકોના 
રેખનન ું રેલર 

 

   ટેસ્ટીંગ વાભગ્રી ફ કોને ટેસ્ટ કયલ ની દ્ધમત અને તેને 
રેલર આલ ન  ભ દાંડ 

 
D 
 

કાંઈ નશીં અક્ષયો 
     મળક્ષક ફ કને અક્ષયન  
રીસ્ટભ ાંથી ફે-ત્રણ અક્ષયો રખ લળે. 
ફ ક ફે-ત્રણ અક્ષય ણ રખી ળકે 
નશીં તો ‘ડી ગે્રડ’ભ ાં આલળે. 

 
 

  C 

અક્ષયો મૂ ક્ષયો 
    મળક્ષક ફ કને અક્ષયન  
રીસ્ટભ ાંથી  ાંચ અક્ષય રખ લળે. 
ફ ક  ાંચેમ અક્ષય રખી ળકે તો ‘વી 
ગે્રડ’ભ ાં આલળે. 

 
 

B 

ોત નયાં ન ભ, 
મભત્રો કે કયટયાંફન  
વભ્મોન  ન ભ 

અને ળબ્દો 

નાભ, તભત્રોનાું નાભ, 
ક ટ ુંફના સ્્મોના નાભ 

અને ળબ્દો 

     મળક્ષક ફ કને ોત નયાં ન ભ , 
મભત્રો કે કયટય ાંફન  વભ્મોન  ન ભ રખલ  
કશળેે અથલ   ાંચ ળબ્દો રખ લળે અને 
તેને આલડે તો ‘ફી ગે્રડ’ભ ાં આલળે.  

 
A 

વ દ  
લ ક્યો 

લ ક્યો 
    મળક્ષક ફ કોને વ દ ાં  ાંચ લ ક્યો 
રખ લળે અને  ાંચેમ આલડે તો તે ‘એ 
ગે્રડ’ભ ાં ગણ ળે. 

 
A+ 

પકયો પકયો 
     મળક્ષક ફ કોને એક પકયો 
રખ લળે અને તે તેને આલડે તો તે 
ફ ક ‘એ પ્રવ ગે્રડ’ભ ાં ગ ળે.    
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રેખન-તનદાન કવોટી 

 અક્ષયો 
ભ         જ       વ  

   ણ     પ     ન      ગ  

ત     છ     લ       ખ  

ઉ      ડ     અ      ઠ       

ક     ઝ     ચ     ય    

   દ      ફ         ઊ   

 ળબ્દો 
જ    નભન   કરભ  ગયભ  

ભ વ    ડ   ક ગ  આક ળ  

નહશ    ણી    મલભર  ચચય ગ  

પયર    ભમૂભ    ચેતન   કોથી  

ૈવ    ોટ   ચૌશ ણ   કૌમળક 

ભાંથન  લાંદન   પ્     જીલન  

     

 લાક્યો 

 ભેં એક જોકય જોમો. 

 તેના શાથભાું રાકડી શતી. 

તેણે રાુંફી ટોી શયેી શતી. 

તે નલા નલા ખેર ફતાલતો. 

 અભે ફધાું તાી ાડતા. 

 ખેર જોઈને ભજા કયતાું. 

 ભજા કયી વૌ ઘયે જતાું.  

 પકયો 
      ચકરીન ું એક ફચ્્ ું શત  ું. તે 

ફહ  તોપાની શત  ું. જ્માયે તે કોઈને 

ઊડતાું જોત  ું , તેને ઊડલાન ું ભન 

થત  ું. ાુંખો નાની શોલાથી તે ઊડી 

ળકત  ું નહશ. એક હદલવ તે એકલ ું 

શત  ું ત્માયે તેણે ઊડલાની કોતળળ 

કયી અને તે ડી ગય ું.  
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રેખન મલૂમાુંકન કવોટી 

 અક્ષયો 
ળ     મ     ણ      ડ    

   ત્ર     બ     ઇ       શ  

ક્ષ    ધ     ઝ      ઋ 

   ઘ     છ     ઢ         

ઠ     પ           જ્ઞ  

   ઈ     થ     ટ       ર  

 ળબ્દો 
ઢોર   ચકરી   ઠચમો   ખેડતૂ   

ળૈરી  બૌમભક   ઊધઈ   તેટી  

દૂધ    શોી   ઢોચરમો   કોભર  

મજ્ઞ   મલજ્ઞ ન   છ   રોખાંડ 

ઋમ  ઉન ો   ધોયણ   ઝ ાંઝય  

યાંગ   શોરો   ઐય લત   ગ જય   

 લાક્યો 
 ચકરી ચીં ચીં કયે છે. 

 ઢોરી ઢોર લગાડે છે. 

 ળૈરી ગળણતભાું શોતળમાય છે. 

 ફોયભાું ઠળમો શોમ છે. 

 ખેડૂત ખેતી કયે છે. 
 વૌયબ અને બૌતભક ગીત ગામ છે. 

 ઊંટ યણન ું લશાણ છે. 

 આજે યતલલાયની યજાની ભજા. 

 પકયો 
      ઉનાાભાું ગયભી ફહ  ડે છે. 

નાનાું-ભોટાું વૌ ગયભીથી ફચલા ુંખો 

ચાલ  કયે છે. ઘયની ફશાય ગયભ લનૂા 

કાયણે ફધાું ઘયભાુંજ યશલેાન ું વુંદ કયે 

છે. ગયભીભાું ફધાું સ  તયાઉ કડાું 

શયેલાન ું વુંદ કયે છે. ઉનાાભાું 

ફધાું યવેલે યેફઝેફ થઈ જામ છે. 

ગયભીભાું તડબચૂ અને ટેટી ખાલાું 

જોઈએ.  
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ટેસ્ટીંગ પોયભેટ 

ળ  નયાં ન ભ:- .......................................................પ્ર . ળ  .  ત :-................................, જજ:- .............................................. 

ધોયણ:-  

ક્રભ
 

 ક્રભ
 

 
 
 

ફ કનયાં ન ભ 

મનદ ન (મપ્ર-ટેસ્ટ) મલૂ્લમ ાંકન (ોસ્ટ ટેસ્ટ) 

કાંઈ
 ન

હશ 
અ

ક્ષય
 

ળબ્
દ 

લ 
ક્ય

 

પક
યો 

ગે.
શ 

જય
 

કાંઈ
 ન

હશ 

અ
ક્ષય

 

ળબ્
દ 

લ 
ક્ય

 

પક
યો 

ગે.
શ 

જય
 

D C B A A+ - D C B A A+ - 

૧              

૨              

૩              

૪              

૫              

૬              

૭              

૮              

૯              

૧૦              

૧૧              

૧૨              

૧૩              

૧૪              

૧૫              

૧૬              

૧૭              

૧૮              

૧૯              

૨૦              

 



                              ઝ ાંઝડ પ્ર થમિક  લ  ,ત -મનોર, જિ-ળડોદર                       ધોરણ: - 

સિય:-                   ઉચ ર ત્િક ળગગ ક યગ ટ ઈિ-ટેબ                ત રીખ:-    /     /         થી      /     /  
ગ નો 

ક્રિ 

દદળસ ૦ થી ૪ ગણુ િ ટે 

ળાચન ેખન 

 
 

ગલુું
૧ 

૧ મલૂક્ષરોની ઓલખ અને ળાચન મલૂક્ષરોની ઓલખ અને અનુેખન 

૨ મલૂક્ષરોની ઓલખ અને ળાચન મલૂક્ષરોની ઓલખ અને શ્રતુેખન 

૩ સાદા ફે-ત્રણ અક્ષર ળાલા બ્દોનુું ળાચન સાદા ફે-ત્રણ અક્ષર ળાલા બ્દોનુું અનુેખન, શ્રતુેખન 

૪ સાદા ત્રણ-ચાર અક્ષર ળાલા બ્દોનુું ળાચન સાદા ત્રણ-ચાર અક્ષર ળાલા બ્દોનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

૫ સાદા ળાક્યો અને સાદા ગાનુું ળાચન સાદા ળાક્યો અને સાદા ગાનુું અનુેખન, શ્રતુેખન 

૬ સાદા ળાક્યો અને સાદા ગાનુું ળાચન સાદા ળાક્યો અને સાદા ગાનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

ગલુું
૨ 

૭ કાના ળાલા ફે-ત્રણ અક્ષરના બ્દોની સમજ/ળાચન કાના ળાલા ફે-ત્રણ અક્ષરના બ્દોનુું અનુેખન, શ્રતુેખન

૮ કાના ળાલા ત્રણ-ચાર અક્ષરના બ્દોનુું ળાચન કાના ળાલા ત્રણ-ચાર અક્ષરના બ્દોનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

૯ કાના ળાલા નાના ળાક્યોનુું ળાચન કાના ળાલા નાના ળાક્યોનુું અનુેખન, શ્રતુેખન 

૧૦ કાના ળાલા નાના ગાનુું ળાચન કાના ળાલા નાના ગાનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

ગલુું
૩ 

૧૧ હ્સ્ળ ઇ (િ )ળાલા ફે-ત્રણ અક્ષરના બ્દોની સમજ/ળાચન હ્સ્ળ ઇ (િ )ળાલા ફે-ત્રણ અક્ષરના બ્દોનુું અનુેખન, શ્રતુેખન

૧૨ હ્સ્ળ ઇ (િ ) ળાલા ત્રણ-ચાર અક્ષરના બ્દોનુું ળાચન હ્સ્ળ ઇ (િ ) ળાલા ત્રણ-ચાર અક્ષરના બ્દોનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

૧૩ હ્સ્ળ ઇ (િ ) ળાલા નાના ળાક્યોનુું ળાચન હ્સ્ળ ઇ (િ ) ળાલા નાના ળાક્યોનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

૧૪ હ્સ્ળ ઇ (િ ) ળાલા નાના ગાનુું ળાચન હ્સ્ળ ઇ (િ ) ળાલા નાના ગાનુું અનુેખન,શ્રતુેખન 

ગલુું
૪ 

૧૫ દીઘઘ ઈ ( ી)ળાલા ફે-ત્રણ અક્ષરના બ્દોની સમજ/ળાચન દીઘઘ ઈ ( ી)ળાલા ફે-ત્રણ અક્ષરના બ્દો બ્દોનુું અનુેખન, શ્રતુેખન

૧૬ દીઘઘ ઈ ( ી) ળાલા ત્રણ-ચાર અક્ષરના બ્દોનુું ળાચન દીઘઘ ઈ ( ી) ળાલા ત્રણ-ચાર અક્ષરના બ્દોનુું શ્રતુેખન 

૧૭ દીઘઘ ઈ ( ી) ળાલા નાના ળાક્યોનુું ળાચન દીઘઘ ઈ ( ી) ળાલા નાના ળાક્યોનુું અનુેખન,શ્રતુેખન 

૧૮ દીઘઘ ઈ ( ી) ળાલા નાના ગાનુું ળાચન દીઘઘ ઈ ( ી) ળાલા નાના ગાનુું અનુેખન,શ્રતુેખન 



ગ નો 
ક્રિ 

દદળસ ૦ થી ૪ ગણુ િ ટે 

ળાચન ેખન 

ગલુું 
૫ 

૧૯ હ્સ્ળ ઉ ( )ુળાલા ફે-ત્રણ અક્ષરના બ્દોની સમજ/ળાચન હ્સ્ળ ઉ ( ુ)ળાલા ફે-ત્રણ અક્ષરના બ્દોનુું અનુેખન, શ્રતુેખન

૨૦ હ્સ્ળ ઉ ( )ુ ળાલા ત્રણ-ચાર અક્ષરના બ્દોનુું ળાચન હ્સ્ળ ઉ ( ુ) ળાલા ત્રણ-ચાર અક્ષરના બ્દોનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

૨૧ હ્સ્ળ ઉ ( )ુ ળાલા નાના ળાક્યોનુું ળાચન હ્સ્ળ ઉ ( )ુ ળાલા નાના ળાક્યોનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

૨૨ હ્સ્ળ ઉ ( )ુ ળાલા નાના ગાનુું ળાચન હ્સ્ળ ઉ ( ુ) ળાલા નાના ગાનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

ગલુું
૬ 

૨૩ દીઘઘ ઊ ( )ૂળાલા ફે-ત્રણ અક્ષરના બ્દોની સમજ/ળાચન દીઘઘ ઊ ( ૂ)ળાલા ફે-ત્રણ અક્ષરના બ્દોનુું અનુેખન, શ્રતુેખન

૨૪ દીઘઘ ઊ ( )ૂ ળાલા ત્રણ-ચાર અક્ષરના બ્દોનુું ળાચન દીઘઘ ઊ ( )ૂ ળાલા ત્રણ-ચાર અક્ષરના બ્દોનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

૨૫ દીઘઘ ઊ ( )ૂ  ળાલા નાના ળાક્યોનુું ળાચન દીઘઘ ઊ ( ૂ)  ળાલા નાના ળાક્યોનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

૨૬ દીઘઘ ઊ ( ૂ) ળાલા નાના ગાનુું ળાચન દીઘઘ ઊ ( )ૂ ળાલા નાના ગાનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

ગલુું
૭ 

૨૭ એક માત્રા ( )ે ળાલા ફે-ત્રણ અક્ષરના બ્દોની સમજ/ળાચન એક માત્રા ( ે) ળાલા ફે-ત્રણ અક્ષરના બ્દોનુું અનુેખન, શ્રતુેખન

૨૮ એક માત્રા ( ે) ળાલા ત્રણ-ચાર અક્ષરના બ્દોનુું ળાચન એક માત્રા ( ે) ળાલા ત્રણ-ચાર અક્ષરના બ્દોનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

૨૯ એક માત્રા ( )ે ળાલા નાના ળાક્યોનુું ળાચન એક માત્રા ( ે) ળાલા નાના ળાક્યોનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

૩૦ એક માત્રા ( ે) ળાલા નાના ગાનુું ળાચન એક માત્રા ( ે) ળાલા નાના ગાનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

ગલુું
૮ 

૩૧ ફ ેમાત્રા (  ) ળાલા ફે-ત્રણ અક્ષરના બ્દોની સમજ/ળાચન ફે માત્રા (  ) ળાલા ફે-ત્રણ અક્ષરના બ્દોનુું અનુેખન, શ્રતુેખન

૩૨ ફ ેમાત્રા (  ) ળાલા ત્રણ-ચાર અક્ષરના બ્દોનુું ળાચન ફે માત્રા (  ) ળાલા ત્રણ-ચાર અક્ષરના બ્દોનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

૩૩ ફે માત્રા (  ) ળાલા નાના ળાક્યોનુું ળાચન ફે માત્રા (  ) ળાલા નાના ળાક્યોનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

૩૪ ફે માત્રા (  ) ળાલા નાના ગાનુું ળાચન ફે માત્રા (  ) ળાલા નાના ગાનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

ગલુું
૯ 

૩૫ કાનો માત્રા ( ો) ળાલા ફે-ત્રણ અક્ષરના બ્દોની સમજ/ળાચન કાનો માત્રા ( ો) ળાલા ફે-ત્રણ અક્ષરના બ્દોનુું અનુેખન, શ્રતુેખન

૩૬ કાનો માત્રા ( ો) ળાલા ત્રણ-ચાર અક્ષરના બ્દોનુું ળાચન કાનો માત્રા ( ો) ળાલા ત્રણ-ચાર અક્ષરના બ્દોનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

૩૭ કાનો માત્રા ( ો) ળાલા નાના ળાક્યોનુું ળાચન કાનો માત્રા ( ો) ળાલા નાના ળાક્યોનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

૩૮ કાનો માત્રા ( ો) ળાલા નાના ગાનુું ળાચન કાનો માત્રા ( ો) ળાલા નાના ગાનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 



ગ નો 
ક્રિ 

દદળસ ૦ થી ૪ ગણુ િ ટે 

ળાચન ેખન 

ગલુું
૧૦ 

૩૯ કાનો ફે માત્રા (  ) ળાલા ફે-ત્રણ અક્ષરના બ્દોની સમજ/ળાચન કાનો ફે માત્રા (  ) ળાલા ફે-ત્રણ અક્ષરના બ્દોનુું અનુેખન, શ્રતુેખન

૪૦ કાનો ફે માત્રા (  ) ળાલા ત્રણ-ચાર અક્ષરના બ્દોનુું ળાચન કાનો ફે માત્રા (  ) ળાલા ત્રણ-ચાર અક્ષરના બ્દોનુું  
અનુેખન,શ્રતુેખન 

૪૧ કાનો ફે માત્રા (  ) ળાલા નાના ળાક્યોનુું ળાચન કાનો ફે માત્રા (  ) ળાલા નાના ળાક્યોનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

૪૨ કાનો ફે માત્રા (  ) ળાલા નાના ગાનુું ળાચન કાનો ફે માત્રા (  ) ળાલા નાના ગાનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

ગલુું
૧૧ 

૪૩ અનુ્ ળાર ( ું) ળાલા ફે-ત્રણ અક્ષરના બ્દોની સમજ/ળાચન અનુ્ ળાર ( ું) ળાલા ફે-ત્રણ અક્ષરના બ્દોનુું અનુેખન, શ્રતુેખન

૪૪ અનુ્ ળાર ( ું) ળાલા ત્રણ-ચાર અક્ષરના બ્દોનુું ળાચન અનુ્ ળાર ( ું) ળાલા ત્રણ-ચાર અક્ષરના બ્દોનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

૪૫ અનુ્ ળાર ( ું) ળાલા નાના ળાક્યોનુું ળાચન અનુ્ ળાર ( ું) ળાલા નાના ળાક્યોનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

૪૬ અનુ્ ળાર ( ું) ળાલા નાના ગાનુું ળાચન અનુ્ ળાર ( ું) ળાલા નાના ગાનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

ગલુું
૧૨ 

૪૭ જોડાક્ષરો ળાલા બ્દોની સમજ/ળાચન જોડાક્ષરો ળાલા બ્દોનુું અનુેખન, શ્રતુેખન

૪૮ જોડાક્ષરો ળાલા અક્ષરના બ્દોનુું ળાચન જોડાક્ષરો ળાલા અક્ષરના બ્દોનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

૪૯ જોડાક્ષરો ળાલા નાના ળાક્યોનુું ળાચન જોડાક્ષરો ળાલા નાના ળાક્યોનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

૫૦ જોડાક્ષરો ળાલા નાના ગાનુું ળાચન જોડાક્ષરો ળાલા નાના ગાનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

પનુરા
-

ળતઘન 

૫૧ પનુરાળતઘન ગાનુું ળાચન પનુરાળતઘન ગાનુું અનુેખન,શ્રતુેખન 

૫૨ પનુરાળતઘન ગાનુું ળાચન પનુરાળતઘન ગાનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

૫૩ પકરાઓનુું ળાચન પકરાઓનુું અનુેખન,શ્રતુેખન 

૫૪ પકરાઓનુું ળાચન પકરાઓનુું  અનુેખન,શ્રતુેખન 

૫૫ નાની-નાની ળાતાઘઓનુું ળાચન નાની-નાની ળાતાઘઓનુું  અનુેખન 

૫૬ નાની-નાની ળાતાઘઓનુું ળાચન નાની-નાની ળાતાઘઓનુું  અનુેખન 

નોંધ: - જરૂરીયાત મજુફ સમય અને દદળસમાું પેરપાર કરળો. 
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નભ ભગ ગન જન યડ વય કઠ ફચ 
નખ ભદ ગ લખ યપ વખ કડ ફટ 
ન ભવ ગમ લડ યફ વટ કણ ફડ 
નલ ભય ગ લગ યભ વજ કપ ફથ 
નય ભક જગ લણ યવ દભ ક ફ 
નબ ભચ જ લન યણ દખ કય ફભ 
નટ ભછ જડ લય યલ દડ કભ અજ 
નચ ભત જળ લટ યથ દક્ષ કર અદ 
નજ ગર જલ લ યન દય કટ અડ 
નઝ ગજ જર લઢ યચ દ કણ અત્ર 
નમ ગડ જત લદ યછ દન કળ અક્ષ 
નવ ગભ જય લધ યદ દળ કક્ષ છર 
ભન ગ જક લમ વશ દજ ફઢ છક 
ભદ ગત જખ લક્ષ વગ દટ ફય છજ 
ભ ગઢ જચ ય વત દર ફન છડ 
ભઠ ગણ જટ યગ વચ દવ ફક છણ 
ભઢ ગટ જભ યજ વઢ કચ ફર છન 
ભધ ગત જમ યટ વભ કદ ફગ છ 
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છફ ડલ તફ ટક ખણ શઠ ધજ ઢવ 

છભ ડભ તભ ટ ખત શ ધ ઠભ 

છ ડય તમ ટત ખ શભ ધક ઠફ 

છત ડગ તક્ષ ટફ ખર શણ ધડ ઠય 

છટ ડ રટ ટ ખય શવ ધ ઠ 

ગ ડક રઢ ચ ખવ શક પ ઠક 

ડ ડખ રક્ષ ચ ખ શચ પય ઠચ 

ણ ડચ રઠ ચણ ખડ શજ પર ઠન 

ય ડટ રફ ચક ખબ શન પન ઠવ 

ત ડન રણ ચખ ખળ શદ પજ ઘય 

 ત રત ચગ ઝડ શફ પડ ઘવ 

થ તજ ર ચડ ઝક શય પણ ઘન 

ચ તન રમ ચભ ઝફ શર પવ ઘટ 

ઢ તર ટગ ચય ઝ ધન ઢભ ઘભ 

દ ત ટ ચર ઝભ ધણ ઢ ઘચ 

પ તય ટવ ખટ ઝન ધત ઢગ બટ 

ફ તડ ટન ખગ ઝલ ધય ઢચ બડ 

ક્ષ તટ ટચ ખચ ઝય ધભ ઢન બભ 
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બજ ળત શ્રભ ભરભ જયખ યભત દળક કયભ 

બય ળય નભન ભયક જગન યટન દયદ કઠણ 

બખ ળફ નજય ગયભ જફય યજત દભણ ફટણ 

બણ ળમ નકર ગયક જભણ વભય દપન ફદ 

બવ થડ નમન ગગન લયવ વપય કવભ ફતક 

બ થય નગય ગભય લભ વગડ કળ ફદર 

બક થટ નગદ ગજય લગય વકર કયણ ફચત 

બલ થભ નક્ષત્ર ગયજ લજન વખત કરભ ફગર 

બમ થ નયભ ગજન લખત વક્ષભ કભ ફટક 

બ થર ભનન ગગય લચન વનત કથક ફયપ 

બક્ષ થબ ભપત ગપર લદન વજડ કદભ ફશન 

મજ્ઞ થ ભકય ગભત લગય વલન કદય અલર 

મક્ષ ટ ભદન ગદફ લભ વશન કપન અક 

મભ ગ ભયણ જખભ લતન વરભ કડક અલધ 

મવ ક્ષમ ભગય જઠય યકભ વયવ કલચ અજમ 

મત ક્ષત્ર ભગન જતન યક્ષણ દભન કવભ અબમ 

ળણ ક્ષણ ભગજ જનભ યતન દશન કણવ અટક 

ળક ક્ષભ ભજન જવત યભણ દખર કફય અદર 
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અક્ષય ઠન રર ચમન શફક ધલર ઠણક 

અભય ઠણ રવણ ચયભ શયખ ધભણ ઈતય 

અમન ણવ રઘય ચભય શલન ધગળ ઈજન 

અકર ડયક ટક ખરક શઝય ધયભ ઈમ 

અબણ ડફક ટણક ખભણ ઘભય ધભન ળયદ 

અભન ડણક ટળય ખડક ઘટન પરક ળમન 

અરગ ડઝન ટગય ખફય ઘટક પટક ળટક 

છનક ડગય ટપન ખદન ઘફય પણવ ળતક 

છગન તયત ચ ખનન બગત પયક ળથ 

છતય તગય ચક ઝફક બલન પયજ ળભન 

છય તડ ચડત ઝરક બભય પડક ળયત 

લન તછય ચરભ ઝડ બયત પઝર ળયભ 

યફ તક્ષક ચયક ઝપય બજન પડચ થયક 

તન તયવ ચભન ઝયણ બક્ષણ પઝય થનક 

યત તભય ચઢણ ઝક બક્ષક ઢચક થડક 

ટર તયપ ચદય શજભ મજન ઢયણ ઉદમ 

કડ રફય ચર શયણ મલન ઠભક શ્રલણ 

ઝર રક ચયવ શરક મયલ ઠવક ઋબ 
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નટખટ ગફરખ લતય વગલડ કયલત અગલડ નઘટ 

નપયત ગણ લગણ વભતર કભખભ અલઢલ યલ 

નતય ગણતય લણજણ વભજણ કરફર અચયજ યલય 

નડતય ગવ લયતન વભયવ કયજણ અનળન ડતય 

નટલય ગયદન યકજક વયલય કરયલ અનઢ રટણ 

નલતય ગણતય યડયડ વચલણ કનગડ અનફન રટન 

નયત જગભગ યવલત દડદડ કટકટ અયજન ડડ 

ભપરય જણતય યણભણ દળયથ ફખતય અલયત રર 

ભયકટ જડતય યગયગ દભદભ ફકફક અરચર ડગભગ 

ભતય જલરત યડણ દપતય ફચણ અફડક ડયફન 

ભનશય જયભય યણભર દરદર ફતણ છભછભ ડગડગ 

ભરભર જયપય વગણ દડફડ ફડફડ છકછક ડભડભ 

ભખભર જચય વયશદ દરત ફયકત છટટ ડચડચ 

ભફરક જનગણ વયકવ કતય ફયતન છનછન તયલય 

ભનલય જબય વયલ કચકચ અલગત ગયજ તનભન 

ભયભય લડણ વલરત કચચ અકફય ગયણ તયખટ 

ગતય લટફટ વયઘવ કનખન અણનભ ગયલ તલ 

ગપરત લરકર વયજન કડતય અજગય યય તભતભ 
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તડફડ ચભચભ ઝયભય ઘભઘભ ઢફઢફ નલતયણ 

તયલણ ચણતય ઝટઝટ ઘડભર ઢચઢચ નલરગઢ 

રથફથ ચરગત ઝટટ બતય ઢનઢન નલરય 

રગલગ ચચ ઝગભગ બલતય ઠભઠભ નયનગય 

રડલણ ચટટ ઝશ બડબડ ઠકઠક નયરક્ષણ 

રવ ચડડ ઝભઝભ બગલત ઠનઠન નયબક્ષણ 

રલઘણ ખડખડ ઝઝ મભદત ળયફત નયફતક 

રટટ ખડતર શદય મતત થનગન જકભર 

રખરખ ખબ શલદ ધડકન થયથય છકટ 

રચચ ખવખવ શભદભ ધયત થથ રગયલગય 

ટકટક ખરખર શખડખ ધવભવ ક્ષણબય જબયત 

ટનટન ખભખભ શરચર ધગધગ   

ટલ ખખ શતત ધભધભ   

ટચભચ ખનનન શયશય પયપય   

ટભટભ ખયયય શઠશઠ પટપટ   

ટટ ખટયલ ઘડતય પડપડ   

ચકભક ખરફર ઘડણ પડચણ   

ચલ ખભખભ ઘનપ ઢભઢભ   
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કનક બણ.                    મળ ગ કડ. 

છગન બણ.                   યભણ ળયફત કય 

નમન બણ.                   બયત ગણન ગણ. 

જમ યભત યભ.               ભનન ફતક ગણ. 

વન વયવ રખ.            કનક બજન કય. 

ઝરક કવયત કય.            નલર ગઢ ય ચડ. 

ધલર ફદ રખ.           ળયદ યડ યડ ન કય. 

જનક ગયભ ગયભ જભ.      અજમ કળ કડ. 

ઉદમ યથ ય ચડ.           તન શલન કય. 

બગત બજન કય.            પઈ ભગ ભયડ. 

છગન ઝડ કય.             ભગન વશજ ફન. 

છગન ડગ બય.              યભણ ભયક ભયક શવ. 

બયત ફયપ ઘવ.             કનક લજન કય. 

ફફન શઠ ન કય.            લડ વયવ. 

થડ વયવ.                   લતન વયવ. 

 લયવ વયવ.                ઝટઝટ લયવ. 

ધડધડ લયવ.                ઝયભય લયવ. 
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 જમ બણતય બણ.           ભનન ગણતય કય. 

 ઝરક યભત ગભત કય.      વન ખડખડ શવ. 

 બગત નભન કય.            ભગન બણ. 

 બગત નભ.                  બયત નભન કય. 

 બયત વયવ બણ.            બયત ઝટઝટ બણ. 

 બયત નલ ફતક ગણ.       ફફન દવ ફદ ગણ. 

 અજમ છ પ ગણ.          નલર રખ. 

 નલર ફતક રખ.           નલર વયવ અક્ષય રખ. 

 યતન યભ.                   યતન ઘય ઘય યભ. 

 યતન કડ કડ યભ.       જનક જભ. 

 જનક જભણ જભ.            યભણ જભણ જભ. 

 અભય યભત યભ.            નલર નભન કય. 

 જગત ફયપ ઘવ.            અજમ કભ ગણ. 

 નમન લજન કય.            ભગન વયવ બણ. 

 નટલય બજન કય.           રક બયત બય. 

 ઉદમ જટટ ચઢ.           જમ ળયફત કય. 
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નભ.    યભ. 

કનક નભ.      યતન યભ. 

નભન કય.      યતન યભત યભ. 

કનક,નભન કય.      જનક યભત યભ. 

ભકન,નભન કય. 
 

 

જભ.                 લડ. 

જનક જભ.             ચડ. 

કદભ જભ.             લડ ય ચડ. 

ગયભ ગયભ જભ.      નમન લડ ય ચડ.  

                       ચભન લડ ય ચડ.
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ચૌધયી વલપરુકુભાય ળાંકયબાઈ 

ઉ વળક્ષક 
ઝાાંઝડ પ્રાથવભક ળાા, 

તા- વળનોય, જજ- લડોદયા 
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        ગલુાં-૨  

ન+્આ=ના   મ+્આ=ભા       

ગ+્આ=ગા   જ્+આ=જા      

વ+્આ=લા    ર્+આ=યા 

સ+્આ=વા    દ્+આ=દા  

ક્+આ= ક    બ+્આ=બ  

છ્+આ=છ    પ+્આ=પ  
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નાલ ભા ભાઝા જાગ લાય લાકા યાણ વાજ 
નાના ભાખ ભાઠા જાન લાઢ લાચા યાન વાચ 
નાક ભાઘ ભાથા જા લાર લાજા યા વાઠ 
નાદ ભાપ ભાદા જા લાઘ લાડા યાફ વાપ 
નાભ ભાત ભાના જાભ લાક લાતા યામ વાફ 
નાય ભાય ભામા જાત લાછ લાદા યાલ વાભ 
નાડ ભાવ ભાલા જાચ લાજ લાયા યાશ વાય 
નાચ ભાગ ગાભ જાજ લાટ લારા યા વાલ 
નાગ ભાઠ ગાય જાટ લાડ લાઘા યાજા વાચા 
નાથ ભાન ગા જાણ લાણ યાખ યાકા વાકા 
નાત ભાતા ગાર જાય લાત યાવ યાગા વાજા 
નાક ભામા ગામ જાર લાદ યાત યાડા વાડા 
નાજ ભાયા ગાજ જાલ લાન યાળ યાણા વાદા 
નાણા ભારા ગાઢ જાત્રા લામ યાજ યાતા વાયા 
નાટ ભાભા ગાથા જાતા લાલ યાડ વા દાગ 
નાળ ભાવા ગાન જાથા લાવ યાભ વાત દાઢ 
ના ભાત્રા ગાતા જાા લાશ યાચ વાદ દાણ 
નાકા ભાજી ગાા લાચ લા યાતા વાગ દાન 
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દાભ કાજ કાફા ફાર આડ છા ાવ ડામા 
દાવ કાય કાભા ફાજી આન છાણ ાડ તા 

દાદા કા કારા ફાા આ છાત્ર ાભ તાક 

દાજ કાટ કાા ફાા આય છાર ામ તાય 

દા કાર કાત્રા ફાફા આર છાલ ાય તાવ 

દાટ કાભ ફાર ફાધા આળ છાણા ાત્ર તાત 

દાફ કાન ફા ફાટા આળા છામા ાા તાન 

દાભ કાખ ફાગ ફાલા આકા છારા ાકા તાડ 

દાલ કાગ ફાય આગ આખા છાતા ાછા તાજ 

દાશ કાછ ફાણ આણ આગા છાના ાના તાગ 

દાણા કા ફાપ આજ આછા છાા ડા તાઢ 

દાતા કાપ ફાભ આબ આટા ાક ડાક તાણ 

દાલા કાકા ફાજ આભ આડા ાટ ડાઘ તાલ 

દાના કાચા ફાઢ અખા આા ાન ડાટ તાકા 
દાત કાણા ફા અઝા આફા ાઠ ડાભ તાજા 

દાણ કાથા ફાત આચ આજ્ઞા ા ડાર તાતા 
કાચ કાના ફાથ આછ છાળ ાલ ડા તાફા 
કાઢ કાા ફાદ આઠ છાફ ાર ડાફા તાયા 
તાા રાખા ચાય ખા શાથ ભાા બાા પાભ 



ઝ ાંઝડ પ્ર થમિક શ ળ  ,ત -મશનોર , જિ- વડોદર  
 

વલપરુ એવ. ચૌધયી           લાાંચે તે વલચાયે, વલચાયે તે વલક્વે        Page 5 

 

   

ગણા રાપા ચાર ખાડા શાભ લાા માક પાટ 

ચણા રાયા ચા ખાટા શાળ ચાા માન પા 

કણા રારા ચાડ ખાતા શાર રાા માય પાર 

તણા ટાઢ ચાલ ખાણા શાલ બાટ માદ પાલ 

ાણા ટાર ચાશ ખાયા શામ બાત માત્રા પાડા 
બાણા ટાક ચા ખારા શાથા બાર ધાક ઢાર 

રાર ટાક ચાા ખાલા શાા બાવ ધાડ ઢા 

રાબ ટાચ ખાય ઝાડ શાભા બાન ધાય ઢાક 

રાખ ટા  ખાવ ઝા શાયા બાગ ધાભ ઢાા 
રાજ ટાકા ખાર ઝાય ઘાવ બાડ ધાન ઢાવા 
રાત ટાગા ખાણ ઝાભ ઘાટ બાલ ધાગા ઠાગ 

રાલ ટાટા ખાટ ઝા ઘાણ બાડા ધાફા ઠાભ 

રાગ ટાણા ખાધ ઝાખા ઘાત બાણા ધાભા ઠાલ 

રાડ ચાવ ખાડ ઝાઝા ઘાટા બાબા ધાયા ઠાગા 
રાદ ચાક ખાદ ઝારા કા બાભા પા ઠારા 
રાળ ચાટ ખાન શાય ના બામા પાડ ળાભ 

રા ચાખ ખાલ શાટ ાા બાતા પાગ ળા 
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ળાન નાાવ ભાણવ ભાયગ જાતક લામદા વાધના 
ળાક નાદાય ભાગણ ભાલા જાકાય લાછટ વાલજ 

ળાખ નાદાન ભાછરા ગાગય જાણતા લામય વાશવ 

ળાશ નાતાર ભાટરા ગામફ જાાન લાટકા વારભ 

ળાા નાયાજ ભાધલ ગામક જાડળ લાનય વાફય 

ળાણા નાાક ભાયણ ગાયણ જાનક લાભન વાથ 

ળાખા નાભના ભાલઠા ગાજય જાપયા લાવણ વાદય 

ળાકા નાનક ભાકડ ગાપર જારન લાશન વાકય 

થાક નાન ભાચડા ગાફડા જાલક યાજન વાયવ 

થા નાટક ભાતભ ગાજણ લાચક યાઘલ વાધન 

થા નાગય ભાજન ગાભાતા લાચન યાક્ષવ વાક્ષાત 

થાભ નાચણ ભાજભ ગામન લાઘણ યાજણ વાજણ 

થામ નાયદ ભાતય ગાયણ લાદન યાજત વજન 

થાન નામક ભાદક જાદલ લાદ યાપડા વાતભ 

થાણા નાયણ ભાનતા જાદય લામક યામણ વાધક 

થાા નાળક ભાનદ જાજભ લામયા યાલત વાધના 
થાના નાશક ભાક જાચક લાયવ વાક્ષય વાયવા 
ક્ષાય ભાતય ભાન જાગલા લામાકા વાકાય વાભાન 

દાખર કામદા ફાફય આબાય આલાવ ાઠક ડાકણ 
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દાતણ કાગડા ફાખડ આખય આશાય ામર ડામવ 

દાદય કાતયા ફાચકા આખરા છાટક ાણ ડારડા 
દાભન કાકડા ફાજયા આદભ છારક ારલ  તાયણ 

દાનત કાદલ ફાટરા આદા છાલક ાલય તાવક 

દાનલ કાચડ ફાધક આપત છાટ ાકટ  તાયાજ 

દાડભ કાચફા  ફાપણ આાત છાફા ાટણ તાભવ 

દાખરા કાજર ફાફત આબાવ છાફડા ાતા તાકાત 

દાતાય કાદય ફાફયા આમાત છાવઠ ાધય તાણા 
દાફરા કાયભા ફાદાભ આયફ ાકટ  ાયવ તાગડ 

દામણ કાાળ ફાયડ આયવ ાગર ારક તાવક 

દાશક કાલડ ફારા આયાભ ાચન ારન તાજક 

કાગ ફામડ આરા આલાયા ાચક ાલન તાદવ 

કાતય ફાફત આગભ આરભ ાદય ડાભય તાયક 

કાડ ફાયવ આઘાત આદાન ાલક ડાફરા તાયકા 
કાજ ફાલ આગ આવ ાડ ડામર તાક 

કાફય ફાવઠ આધાય આળમ ાભય ડામણ રારચ 
કામય ફાલન આચાય આશ્રમ ાદયા ડાકરા રાચાય 

કાયણ ફાકા આકાય આશ્રભ ાછ ડામયા રાતા 
કામભ ફાકાત આકાળ આવાન ાટરા ડાફય રારવા 
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રારાળ ચાશક ખાટરા શાજય બાયત ધાયણા ઠાલકા 
રારન ચારક ખાટ શાડકા બાયણ ધાલટ ઠાભક 

રાકડા ચાશના ખાય શાકાય બાલના ધાણકા ઠાયણ 

રાગત ચાકાય ખાફય શાટડા બાદય પાટક ળાવન 

રાઘલ ચાચય ખાયલા શાથણ બાગરા પાગણ ળાફાવ 

રાબક ચાતક ખાયાટ શારત બાખયા પાજર ળાભ 

રામક ચાદય ખાલડા શારાય બાજ પાચય ળાભા 
રાલણ ચાનક ખાચય શાલડા બાદયા પાયવ ળાયદા 
રરાટ ચાટ ઝાક શાકભ બાજન પાલટ થાણ 

ટાલય ચાણ ઝાભય ઘાતક માજક પાનવ થાગડ 

ટાઢક ચાફકા ઝારય ઘામર માચક પામય થાનક 

ટાઢાવ ચાફખા ઝાટ ઘાઘયા માચના પાધય થાલક 

ટાચકા ચાભય ઝાખયા લાલ માતના પાપડા થાક 

ટાલય ચારાક ઝાકભ ભાલ માદલ  ઢાફય થાટ 

ટાય ચાણ ઝાટકા તાલ ધાયક ઢાભણ થાફડ 

ટારા ખાતય ઝાયણ ખાલ ધાયણ ઢારા  

ચાયણ ખાયાવ ઝાઝભ ઢાલ ધાલણ ઢાઢય  

ચાલર ખાલડ શાજત ફાદ ધાફા ઢારણ  

ચારક ખાખયા શાકર ફા ધાભણ ઠાકય  
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નાભભાત્ર ભાગળય જાતલાન યાશફ યાભામણ દાતયડા 
નાનણ ભાતફય જાતલાય યામધન યાભફાણ દાનદાતા 
નાચગાન ભાથાપાડ જાનભાર યામગઢ યાખનાય દાનાત્ર 

નાકદાય ભાથાભાય જાનલય યાણાલાલ વાચલણ દાનપ 

નાકાદાય ભાનત્ર જાતાત યાગભમ વાશવતા દાબાત 

નાગદાદા ભાનદાય જામપ યાભયાજ વાયલાય દાલાાત્ર 

નાગયવ ભાયલાડ જાભપ યાજલાન વાધાયણ દાવજન 

નાગયાજ ભાયપત લાતામાન યાજલણ વાક્ષયતા દાવબાલ 

નાયામણ ભારદાય લાટાઘાટા યાજકથા વાચલટ દાશકતા 
નાભદાય ભાલજત લાકછટા યાજકા વાટાાટા કાભદાય 

નાતજાત ભાલતય લાઘનખ યાજગઢ વાખદાય કાકક્ષ 

નાતલાન ભાલાદાય લાચકતા યાજગયા વાડાફાય કાકદ 

નાભઠાભ ગાનકરા લાછયડા યાજઘાટ વાભવાભા કાભકાજ 

નાભલાય ગાભત લાઢકા યાજથ વાલધાન કાગલાવ 

નાળબાગ ગાભઠણ લાભનતા યાજાટ વાલયણા કાટભા 

ભાનાન જાગયણ યાગભારા યાજાર વાલયદા કાાકા 

ભારાભાર જાટકલા યાજકાજ યાજબાા દાણાદાય કાભમાફ 

ભાધાય જાચકતા યાજાલાદ યાજભાતા દાલાન કાયતક 

ભાગાભાગ જાણકાય યાભદાવ યાજાયાભ દાકતય કાભલળ 



ઝ ાંઝડ પ્ર થમિક શ ળ  ,ત -મશનોર , જિ- વડોદર  
 

વલપરુ એવ. ચૌધયી           લાાંચે તે વલચાયે, વલચાયે તે વલક્વે        Page 11 

 

કાયખાના આગભન આશલાન ડાકઘય રાજત ઝાડાન 

કાયગત આચભન છાકાભ તડાભાય રારફાગ શાથગ 

કાતબાય આવાવ છાત્રારમ તડાતડ ટાણાવય શાશાકાય 

કાયાલાવ આજકાર છાકરા તાડત્ર ટાયજન શાથવા 

કારજ્ઞાન આનફાન છાત્રાર તાભયવ ચાતયણ શાથવાપ 

કાલતયા આગાત છાાભાય તાયાગન ચાયબાગ  શારચાર 

કાલાદાલા આનાન છામાટ તાયાનાથ ચાયભાવ શાથકાભ 

ફાણ આકાયણા ાનખય તાયાભાયા ચારફાજ શાયભાા 
ફાયાજા આગદાન ામદ છણાલટ ચાનકતા શાલબાલ 

ફાયદાન આગદાશ ાયાલાય પણાધય ચાણવદ ઘાટદાય 

ફાકામદા આજ્ઞાકાય ામભાર કણાદય ચાકયણ ઘાટાફાજ 

ફાગામત આથયણ ાકયક્ષા રાગલગ ચાયણકા ઘાતભાન 

ફાનાખત આભયણ ાઠળાા રાખકાભ ખાનદાન ઘાતલાય 

ફાદળાશ આચયણ ાઠભાા રાજલાફ ખાનાન ઘાવચાયા 
ફાદાદા આમકય ાથયણ રાયલા ખાણકાભ પાયગત 

ફાવખા આયાધના ાનાત્ર રામકાત ખાણદાણ પાટાપાટ 

ફાશઠ આલકાય ાયામણ રારાર ખાતાદાય પાડાપાડ 

ફાયક્ષા આલડત ાલાગઢ રાલાયવ ખાતાલાય પાલલા 
ફાયવ આવભાન ાવાદય રાયવ ઝારાલાડ પામફય 
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ઢારગત નાગયલાડ ગાનલાદન યાજબલન દાણાફજાય 

ઢારલણ નાટકકાય ગાભગયાવ યાક્ષવકામ દાતણબાય 

ઠાલકાય નાણાફજાય ગામનશાય યાઘલદાવ દાભનગય 

ઠારાઠભ નાતફશાય ગામનકાય યાજકાયણ દાફભાક 

ઠાઠભાઠ નાભકયણ જાભનગય યાજઘાતક દાનલગઢ 

ઠાકયડા નાભગણના જાપયાફાદ યાજભાયગ કાગત્ર 

ઠાભકતા નાભધાયક જાણફશાય યાજળાવન કાકણશાય 

ળાકાશાય નાભલાચક જાજયભાન યાધાયભણ કાતયાદાય 

ળાણણ નાયદકરા લામદાવય યાભબજન કાનકાલા 
ળાનદાય નાભશ્રલણ લાયવાગત યાભળયણ કાભયચના 
ળાાત્ર ભાણવજાત લાઘફાયવ યાભાલતાય કામદાફાજ 

ળાશફાજ ભાધલભાવ લાતાલયણ વારભાક કાયણવય 

ફાદળાશ ભાનલયાજ લાચનાઠ વાલધાનતા કારભાન 

થાણદાય ભાનલાચક લાચનારમ વયવાભાન કાગકાભ 

થાલકાય ભાકયણ લાચનભારા વાગયલાડા કાકયાાય 

ભથાભણ ભાપકવય લાદનકરા વાતવાગય કાતયકાભ 

કથાકાય ભાયણશાય લાભનકથા વાજનતાયા ફાભણગાભ 

તથાગત ભાદયાટ લાયવદાય વાવયલાડ ફાભણલાડ 

નાગદભન ગાડાભાયગ યાજનગય વાગયતટ ફાદાદાના 
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આડઅવય ાકયક્ષણ ચારચરન ધાકધભાક નગયયચના 
આકાયત્ર ાયવનાથ ચાકટય ધાડભધાડ નયનાયામણ 

આગળાભક ારનશાય ખાતયદાય ધાયણાગત તરલાયફાજ 

આજ્ઞાકાયક ડાકડભા ખાડાખલડા ધાયણશાય તરલાયફાજ 

આજ્ઞાારક તાયણશાય ખાવભશર પાગણલદ શાાઠળારા 
આજ્ઞાારન તાકાતદાય ખાધાખયચ પાટકદાય ભશાબાગલત 

આતળફાજ તાકાતલાન ઝાઝયભાન ળાકફજાય યડાયભથક 

આદભજાદ તાભાક શાથખયચ ળાયદાભઠ વયજણશાય 

આદયાત્ર તાળાભક શાથલણાટ ળાવનકાય વશામકાયક 

આદયબાલ લણાટળા બાયલાશક ળાવનકા ગામનલાદન 

આલખાણ રાયલાશ બાયકાયક ળાભદાવ ચારચરગત 

આવભાન રાબદામક બાયલાચક થાણદાય ભાનલવશજ 

આભજનતા રારચટાક બાલલાચક ક્ષાયભાક આઘાતજનક 

આશ્રભળાા રાકડાકાભ બાયક્ષભતા  ભાભરતદાય 

આબાયલળ રાગરગાટ બાલત્રક  કામદાારન 

છાત્રબલન રાબબલન ાયબાક  યાજકાયબાય 

ાટનગય રાબકાયક બાલફજાય  બાગલતાઠ 

ાનભવારા ચાભડકાભ મભમાતના  કામદાારક 

ાતાલાવ ચાયણકાભ માતનાબય   અવયકાયક 
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 બગત કથા કય.          યાજા વબા બય. 

 આળા આઠ ધજા કા.    બયત ગયભ ગયભ ળાર રાલ. 

 યભા જાભપ વાપ કય.    યભા જાભપ કા. 

 ધાયા વાત નાભ રખ.     ભામા શાયા ફનાલ. 

 યાગ ખડખડ શવ.       રતા ભભયા લઘાય. 

 બાલના પયલા જા.        નમના વાભાન રાલ. 

 ધાયા ચાય ભાા કય.     કાના કાડ કા. 

 છામા ભાખણ રાલ.       ભામા કાગ રાલ. 

 બયત કાન ફતાલ.       જનક નાક ફતાલ. 

 કનક ગાર ફતાલ.       યભા ઝાડ ફતાલ. 

 યાભ ડાા ફતાલ.        યાધા શાથ વાપ કય. 

 ધાયા લા વાપ કય.      દાદા પયલા જામ. 

 કાકા તયલા જામ.         જમા કાન વાપ કય. 

 ભામા યભલા જામ.        યાજા જાભપ ખામ. 

 જમા જભલા જામ.        કાયતક,ભાગળય ભાવ થામ. 

 દમા ળાક ફનાલ.         છામા ગાજય ખા. 

 ભા રાડલા ફનાલ.       માના રાડલા ખા. 
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 તાયા ગાભ જા.             જભના આવ ના ખા. 

 યભા ઘયકાભ કય.           માના યાભામણ રાલ. 

 યાગ વામકર ચરાલ.    તાયા ભશાબાયત રાલ. 

 છામા કાગ રખ.         જભના બયત રખ. 

 ભામા ાછા જા.          રારા ફાય નાભ રખ. 

 ભાયા ભાભા વાયા.          ભાયા કાકા વાયા. 
 

    આ દાદા         આ ભાયા દાદા. 

   આ ભાભા        આ ભાયા ભાભા. 

   આ ભાવા        આ ભાયા ભાવ. 

  આ કાકા         આ ભાયા કાકા. 

            ભગન       ભગન ગાભ જા. 

           ગગન       ગગન ગાભ જા. 

          છગન       છગન ગાભ જા. 

         જભના      જભના ગાભજા. 
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તાયા તાયા                     ગામ, ગામ 

 ટભક તાયા,રક તાયા          આલ આલ,       

 ભરક તાયા,ચભક તાયા          ઘાવ ખા,દાણા ખા, 

 ઝક તાયા,ચક તાયા          પયલા જા, ચયલા જા. 
        
આલ, આલ                       

  આળા આલ,ભભતા આલ,             

  ગાલા આલ, ખાલા આલ,                      

  યભલા આલ, પયલા આલ,             

  બણલા આલ,ગણલા આલ.      
 

 

ભામા આલ.  

   આબા આલ,કાતય રાલ,      

   કાગ રાલ,ધજા ફનાલ,  

   વયવ ભજાના યભકડાાં ફનાલ.             
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ચૌધયી વલપરુકુભાય ળાંકયબાઈ 

ઉ વળક્ષક 
ઝાાંઝડ પ્રાથવભક ળાા, 

તા- વળનોય, જિ- લડોદયા 
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 ગલુાં-૩  
ન+્ઇ=મન     મ+્ઇ=મિ       

ગ+્ઇ=ગિ     જ્+ઇ=જિ  

વ+્ઇ=મવ     ર્+ઇ=રર            

સ+્ઇ=મિ     દ્+ઇ=રદ  

ક્+ઇ=રક      બ+્ઇ=ગિ 

છ્+ઇ=મિ     પ+્ઇ=મિ 
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વનિ લદદ દદન વમા ચચતા ચબક્ષા વળય વનકટ 
વનકા વલટ દદલા વન ચચના ચબખા વળલ વનબાલ 
વનત વલણા દદલ વક ચચય ચબ વળલા વનાત 
વનવધ વલવધ દદ વચ ચચખ મવત વળકા વનકાર 
વનળા વલના દકદટ વત ચચત વધમા વથભ વનધન 
નાચબ વલબા   કવ વત ચચત્ર વધફ વથલ વનળા 
વભત વલ કચર દડર ચચત્રા વધફ વથક વનશાર 
વભત્ર વલરા કવલ દડવ ચખર વધયા ચક્ષવત વનકાવ 
વભવત દયટ કાવળ દડકા ચખરા દપટ ઇવત વનયાળ 
વભશ્ર દયક્ષા ચફન વતવથ ચખિ દપદા ઇરા વનઝાભ 
વભશ્રા યવલ ચફર ચરવ ચખભ દિક  વનકાશ 
ભચણ યાવત્ર ચફચર ચરટ ચઝરા દિકા  વનખાય 
ભવત યાવળ અવત ચરપા દશત દિચ  વનચખર 
વભવશ્ર વવય અચબ દટન દશભ વળર  વનગાશ 
ચગદય વવખા અચર દટભ દશભા વળરા  વનતાય 
ચગય વવભ આદદ દટકા દશર વળક્ષા  વનદાન 
જિન દદર વિટ દટર દશના વળખા  વનવભ 
િવત દદળા વતા ચચર દશટ વળમા  વનમવત 
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વનયાળા ભદશના વલકટ વલનાળ વલરા યવળમા વાવથમા 
વનરમ ભદશભા વલકાય વલક્ષ વલલાદ યદશત વાવધકા 
વનરાભ ભદશરા વલકાવ વલત વલળાખા યાવધકા વાચફત 

વનલાવ ભાવનતા વલગત વલદા વલળાર વવતાય વાયવથ 

વનળાન ચગમય વલચાય વલવન વલળા વવકર દદલવ 

વનવાવા ચગયજા વલચઝટ વલપ વલશ્રાભ વવાઈ દદલાવા 
વભનાય ગજિમા વલધાન વલબાગ વલમ વવરક દદરાવા 
વભરન ગચણત વલયાટ વલબાલ વલશગ વવવભ દદમય 

વભળન ગદયભા વલચચત્ર વલબાવ વલશાય વવલામ દદભાગ 

વભરા ગાવમકા વલિમ વલભર દયલાિ વવવલર દદક 

વભવનટ જિજ્ઞાળા વલજાવત વલભા દયવા વવતાય દદળાન 

વભવશ્રત જિવભ વલજ્ઞાન વલભાન દયમાિ વવતાયા દચક્ષણ 

વભશ્રણ જિયાપ વલજ્ઞાત વલયર દયફન વવગાય દચક્ષણા 
વભજાિ જિકય વલદામ વલયશ દયકાફ વવતભ દવધચચ 

વભટાલ જિબાન વલદદત વલયાગ દયધભ વવરાઇ દાચમા 
વભત્રતા જિલાન વલધલા વલયાિ યચક્ષત વદયતા દકતાફ 

વભવથરા િદડત વલધાતા વલયાભ યચક્ષતા વભાવધ દકનાય 

વભદશય િવનત વલધાન વલવલધ યચચત વચમા દકયણ 

ભાચરક િવતન વલનમ વલલાશ યવવક વવલતા દકળાન 
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દકનાયા વાવા વતફટ દટકટ ખવનિ દપકય 

કદડમા વળાચ વતતય દટદપન ખદડમા દપગય 

કચણકા વનાક વતવનય દટક દશવાફ દપવનળ 

કવથત વટાઈ તવનક દટરક દશયર પચરત 

ચફિાત વમય તાવભર ચચવત્રત દશભાભ દપતય 

ચફરાડ વમાઝ ગચણત ચચનાઇ શાવવભ વળક્ષક 

ચફડાણ વત્રકા ચરચખત ચચકન શાદપિ વળક્ષણ 

ચફશાય વતત ચરટય ચચકાય શદયત વળકાય 

ચફભાય વથક ચરફાવ ચચતાય ચબક વળચક્ષત 

અચખર વલત્ર ચરરાભ ચચત્રણ બાચણમા વળમા 

અચચત્ર ાદટર ચરપાપા ચાદયત્ર બાવલક વળખય 

અજિત ાચણવન ચરવભટ ચચરત માચચત વળવથર 

અજ્ઞાવત ાચરકા ચરવકા ચદકત માચજ્ઞક વળચફય 

અવતવથ ચમા રાચરમા ચખતાફ માવત્રક વળકર 

અવધક દડનય રાચમા ચખરાપ વધયાણ ળાવત 

અદદવત વતરક રચરત ખાચમા ધવનક નાવથમા 
આદશય વતવતક્ષા રચરતા ખાદદભ ધયચણ વાવથમા 
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વથક વનમવભત વભત્રબાલ વલજ્ઞાક વલનમન યાિકવલ 

વથયતા વનયાધાય ચગયનાય વલજ્ઞાન વલનામક યવલયથ 

દાચણમા વનગભન ચગદયયાિ વલકયા વલનાળક યવલધાભ 

ચચણમા વનયક્ષય ચગયધય વલદકયણ વલબાકય યચમાત 

ચક્ષવતિ વનખારવ ગાચણવતક વલકવવત વલબાિન યભાવત 

ફચક્ષવ વનમભન ગવતભાન વલખલાદ વલબલના યથવત 

દચક્ષણ વનકટતા ગણવત વલઘટન વલવાભણ યચવમતા 
ાચક્ષક વનિધાભ ગવતભમ વલચયણ વલરામત વવપાદયળ 

ક્ષચણક વનતાયણ જિનારમ વલચચરત વલવલધતા વવયતાિ 

લચણક વનબાલણ િનદશત વલચાયણા વલળાયદ વવયાલ 

 વનમાભક િગવત વલચચત્રતા વલાન વવયાભણ 

 વનલાયણ િવનવધ વલટભણા વલભતા વવવકાય 

 વભતાક્ષય જાવતલાદ વલટાભણ વલમક વાશજિક 

 વભતબા જાવતગત વલતયક દયવલઝન વવલનમ 

 વભરાલટ વલચાયક વલતયણ દયમાવત દદનકય 

 વભશ્રજાત વલટાવભન વલધામક દયવાભણ દદનયાત 

 વભતાશાય વલવાભણ વલવધવય યાિભચણ દદલાકય 
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દદરદાય ફચરદાન અવલનાળ દડવવભવ ચચત્રળાા 
દદતલાય ફવધયતા અવળચક્ષત દડજાઈન ચચત્રાભણ 

દદરાલય અકવથત આદદકવલ દડચરલય ચચયાભણ 

દદળાભાન અગચણત આદદકા દડવલિન ચચડાભણ 

દકયાણ અચગમાય વતાભશ વતવથક્ષમ ચખરાપત 

દકરદકર અઘદટત વતયાઇ વતવથત્ર ચખરાલટ 

દકયતાય અવધકાય વકચય વતયકવ ચખરચખર 

દકનખાફ અવતજ્ઞાન વગાટ ચરટભવ ચખદભત 

દકપામત અવતવાય ાદયજાત ચરાભણ ચખિલણ 

દકટદકટ અવધકતા વલત્રતા ચરવકાય ચખરલણ 

દકરકાય અચબગભ દયદ ચરવલાન દશતકય 

દકવવભવ અચબભાન દયભર રાક્ષચણક દશતાલશ 

ચફમાયણ આયચક્ષત દયણાભ દટચભણ દશભચગદય 

ચફયાદય અયચચત દયવભવત દટટકાય દશભારમ 

ચફયદાઇ અચરચખત દયત્ર ચચત્રટ દશભાચર 

ફાવભત્ર અવલકાય દયધાન ચચત્રક્થા દશરચાર 

ફચરશાય અવલચ દિમાય ચચત્રકાય દશપાિત 
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દશભવળરા ભાદપત્ર વનકાવકાય વલયાટકામ દટભદટભતા 
દશભામત દિચચણમા વનતયાભણ વલશ્રાભકાર ચચતયાભણ 

ઘદડમા અદિઆના વનદાનકાય વલશ્રાભઘય ચખરચખરાટ 

ચબક્ષાાત્ર કદિમાયા વનયક્ષયતા વલનાળક દશવાફદાય 

ચબખાયણ વળલયાવત્ર વનયાળાલાદ વલમલાય દશતકાયક 

ચબક્ષાશાય વળકામત વનળાનદાય દયપાઇનય દશભવળખય 

બાાવલદ વળક્ષાત્ર વભરનવાય યાભચદયત દશભવદયતા 
બાલચચત્ર વળખાભણ ચગયજાગય યાભયચચત અભાવનત 

અચબભાન વળલારમ ચગતપતાય યાિવલરાવ અચબલાદક 

અચબળા વળખલણ જિજ્ઞાવાવશ યવવકકરા યભગવત 

મક્ષવત ક્ષચણકતા વલધાનવબા ચફયાિભાન યભવતા 
મજ્ઞવલવધ ક્ષદકયણ વલગતલાય ચફનલાયવ ડાકવલબાગ 

અવધવત ક્ષણચચત્ર વલિમભાા ચફનળયત ક્ષચણકલાય 

અવધકતા  વલિમમાત્રા અચગમાયવ ક્ષવત્રમલટ 

અવધાન  વલજ્ઞાનલાદ અવધકતભ કરાવલજ્ઞાન 

દપટકાય  વલદામભાન અવધકયણ જ્ઞાનવલચાય 

પદયમાદ  વલયશગાન અવનમવભત જ્ઞાનવલજ્ઞાન 
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 દશના ચગયનાય ચડ.          અદદવત દાચમા ખા. 

 અવભત કવલતા ગા.            વવલતા દશવાફ રખ. 

 વનમવત દયવલઝન કય.        વલિમ વતરક કય.  

 વલભા વકવનક ચાર.      વલયર વતવથ ફતાલ. 

 આવતપ વલચાય કય.           વનવધ વયાવભડ ફનાલ. 

 ચફના ઘદડમા રાલ.        વભરન ભાા િ. 

 કવલતા વવતાય લગાડ.        વનચખરા વનળા ચાર. 

 વભયઝા દટદકટ રાલ.           અવનર ઘદડમા રખ. 

 અવનતા વલજ્ઞાન બણાલ.      દદળાન વલભાન ફતાલ. 

 દદળા વલચાય કય.            દકયણ જિયાપ ફતાલ. 

 વલભર વન રાલ.            યાવધકા વનળા ચાર. 

 વલબા વલભાન ચરાલ.         દદા કવલતા ગા. 

 દકળન ચચત્ર ફનાલ.           દદનકય ગચણત બણાલ. 

 વનભા જિયાપ ફતાલ.          વળલ વનમભ રખ. 

 વળખા ચચત્ર ફનાલ.           વલભા વતરક કય. 

 અવભત ચખરા રાલ.           વલયાટ દવ વભવનટ ગણ. 
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 ભદશભા દડઝાઇન ફનલ.      વલળાર ચગમય ાડ. 

 દદક દદલાર ય ચડ.     િગત ઘદડમા રાલ. 

 વવયાિ દટદકટ ફતાલ.      વભટયાિ ચગટાય લગાડ. 

 દદા વનળા જા.           ભવના બિન ગા. 

 વલનલ વવતાપ ખા.        વલિમ યાભ યાભ રખ. 
 

 

 

આલ                        ચાર 

આલ વવલતા આલ.            વનળા ચાર. 

આ વવતાય રાલ.              યાવધકા,વલયાિ,કવર,યવલ 

વવલતા વવતાય લગાડ.         વનળા ચાર. 

આલ રચરતા આલ.            વલચાય વલચાય 
રચરતા કવલતા ગા.                 વલજ્ઞાન વલમ ય વલચાય. 

                                    ગચણત વલમ ગણ. 
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ચૌધયી વલપરુકુભાય ળાંકયબાઈ 

ઉ વળક્ષક 
ઝાાંઝડ પ્રાથવભક ળાા, 

તા- વળનોય, જજ- લડોદયા 
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 ગલુાં-૪  

ન+્ઈ=ની    મ+્ઈ=ભી       

ગ+્ઈ=ગી     જ્+ઈ=જી  

વ+્ઈ=લી     ર્+ઈ=યી            

સ+્ઈ=વી     દ્+ઈ=દી 

ક્+ઈ=કી      બ+્ઈ=ફી 

છ્+ઈ=છી     પ+્ઈ=ી 
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નીય ભી લીળી વીખ દીક્ષા ફીડી છી ડીન 
નીર ભાજી લીડ વીટ દી ફીન ીઠ ડાશી 

નીક ગીચ લીટ વીડી આદી ફીના ીડ ડાી 
નીભ ગીત લીયા વીતા કીક ફી ીઠી ડભી 
નીચ ગીધ લીક વીધ કીકી અડી ી ડગી 
નીર ગીય લીર વીભ કીડડ અઢી ીા તીજ 
નીરી ગીતા લીરા વીન કીર અણી ીણા તીડ 
નાની ગી લીવ વીર કીડ અબી ીડા તીવ 
નીતા ગી લાી વીભા કણી અભી ાી તીખા 
ભીત ગણી લાણી વીધી કી અરી ીચ તીય 

ભીટ જીલ યીત વી ફકી આખી ીઢ તીડા 
ભીઠી જીદ યીઝ વીય ફાકી આયી ીત તાી 
ભીણ જીલા યીર વી ફીક આજી ીય તાણી 

ભીની જીબ યીવ દીન ફીજ છીણ ાી ાણી 
ભીર જી યીડ દી ફીફી છીણી ાણી લાણી 
ભીઠા જીક યીવત દીઠ ફીર છી ી યાણી 
ભીના જીર યી દીદી ફીરી છીી ડીવ રીટી 

ભભી લીજ યી દીના  ફીડ છયી ડીર રીરી 
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રીરા ટણી ખીર શીક બાબી પણી થીજ નીડય 
રીક ટીણી ખીણ શી બી કાપી થાી નીજ 

રીખ ટીલી ખીય ઘી માયી ઢીક થીભ નીયણ 
રીગ ચીકી ખીરી ઘીવ મભી ઢીર થીપ નીયલ 
રીઝ ચીજ ખી ઘાયી દામી કઢી થીક નીયવ 

રીચ ચીડ ખણી ઘાણી મીક ઢીરી શાથી નીચરા 
રીચી ચીન ખાખી ઘાટી મીફ ઢીભ કાથી નીચતા 
રીટી ચીની ઝીક ઘણી ધીફ ઢીફ ઈક્ષા નીવતજ્ઞ 
રીન ચીવ ઝીણ બીભ ધીજ ઢી ઈજા નીગભ 
રીર ચીક ઝીર બીંત ધીજ ઠીક ઈવત નીચાણ 

રાણી ચીર ઝીણી બીવત ધણી ઠીફ ઈદ નીયખ 
રારી ચીરા   શીટ બીખ ધાણી ઠીઠ ઈા નીરભ 
ટીક ચીય શીન બીડ ધીય ળીખ ઈન નીશાય 

ટીકા ચીણી શીના બી પીણ ળીટ ઈવ નાલણી 
ટીકી ચણી શીય બીની પીટ ળીત  નાદાની 
ટીરી ચાચી શીયા બીર પીય ળીર  નલરની 
ટાી ખીજ શીર બાણી પીપા ળીળી  ભીઠાવ 

ટાઢી ખીટી શીચ બાી પી ળળી  ભીટય 
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ભીઠડા યઘજી રાચાયી દીકયી ાયકી અતીત આદભી 
ભીઠાઈ યભાજી યફાયી દીક ફીકણ અનાડી આધીન 

ભીનડી વતાજી યીમર દીલાન ફીકય અનાભી આફાદી 
ભીનાય ભાતાજી કયીના દીડા ફીભાય અાી આઝાદી 
ભાતાજી જીકય ઝયીના દીવકા ફીભાયી અીર આબાયી 

ભાગણી દાદાજી નગયી દીલડી તફીફ અપીણ આબાવી 
જભીન લીજી ચીફયી દીલાની ફીડાણ અફીર આયઝી 
જાભીન લીયતા વીભાડા દીલાર ફયણી અયીવા આયતી 
ગીયદી લીછણ વીવભ દાદીજી ફીજરી અળી અાઢી 
ગીતાજી લીયડી વીલણ દણી અકાયી આગાશી આવાભી 

ગીયજા લીયણ વીવ દીફડી અકારી અલની આશીય 
ફગીચા લાલણી ાયવી કીચડ અકીક અલી છીરા 
ગણી લાભણી વાયણી કીટક અક્ષમી અવરી છીછયી 

જીલન લીમા વાણવી કીકરી અગાવી આખયી છીણી 
જીગય લયણી વભાણી ફાકી અઝીઝ અગાભી છાણી 
જીલત યીઝન દીલક્ષત કીચાટ અઝીભ આગલી ીડડત 
જીલણ યીડય દીકયા કીટરી અટાયી આજથી ી 

જીબય રલાયી દીદાય કણકી અદાણી આટરી ીાવ 
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ીમય પયતી રાખણી ચીબડી ઝડી પીકાળ અક્ષીય 
ીરણ તીતય રણણી ચીભકી ઝડતી પીયકી ક્ષીણતા 

ીવણી તીતરી રાડરી ચીભટી શીટય પીટય ઈલક્ષત 

લફીન બભતી રાગણી ચીરય શીનતા ઢીરાળ ઈડય 

ડીઝર તાણી ટીકડી ચીલટ શીયક ઢીર ઈડરી 

ડીરય રશાણી ટીખ ચાણી શીંચકા ઢીભચા ઈથય 

છાફડી આણી ટીરડી ચાીવ શીફાકા ઠીકયી ઈદગા 

દાફડી ગણી તરાટી ચાયણી બીણ ભયાઠી ઈભાન 
ાઘડી ફયણી ટીચકી ચાવણી બીનાળ ગાભઠી ઈયાન 
નાલડી રીણ ટીચય ખીચડી બીતડી ઠીકયા ઈયાની 

વભડી રીભડી ટીણી  ખીજડા બીતય ળીતર ઈળાન 

રીભડી રીરાળ ચીફયી ખીજડી બીરડી ળીતા ઈમ 
તીકભ કીટરી ચીભની ખાયણી ધીયતા ળીવ  

તીખાળ ચકરી ચીકણી ઝીરણ ધીયજ ળીળભ  

તીયથ ગરી ચીકાય ઝીણ ાયધી ળાફાળી  
ગભતી રીલય ચીકાળ ઝાયણી ધીભાળ ળીભી  
બણતી રીરાભ ચીડડમા ઝાટી ધાભણી થીભ  

યભતી રીડય ચીટી ઝાકી ધાફી થીગડી  
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નીડયતા લીણાધય યાતયાણી ફીફાછા ીઠફ રક્ષાધીળ 
નીવતભાન લીયયવ વીતાપ ફાફીયા ીડાકાયી રખાભણી 

નીયવતા લીયાવન વીતાયાભ અકાદભી ીયવલા રડાભણી 

નીકલા લીતયાગ વીડયમર અકારીન ીડયમડ રજાભણી 

નીવતકથા લીયગવત વાલયણી અખફાયી ાણીત રદાભણી 

નીવતલાદ લીયગાથા વાચલણી અખાત્રીજ ડીરાઈટ રવણી 

નીશાડયકા લીણાકાય દીનાનાથ અજનફી તાયલણી રમકાયી 

ભીનાકાય લાભણી દીલાવી અજલાી તાડત્રી રાઠીધાયી 

ભીનાકાયી લડયમાી દીનદાય અજામફી તકરીપ રાબકાયી 
ગીતકથા લનયાજી દીનબાલ અણધાયી તરલાડી રાબદામી 

ગીતકાય લનભાી દીભાા આથભણી તકરાદી ટીટા 

ગીતાાઠ લધાભણી દીવળખા અણીદાય તવલીય ટીકટીક 
ગભગીન યીતબાત દીાલરી અધીયાઈ તશવીર ટીકાકાય 

જીલદમા યીતવય દીલાનગી અનાક્ષયી રીરાધય ટીટી 

જીલકથા યીકઝીક કીડીમાય અનાચયી રીરાલતી ચીલટાઈ 

જીલદાન યાશદાયી કીકીમાયી છાભણી રીરાગીત ચીવકાય 
જીયાવય યીણાભ ફીજત્ર છફીકાય રીરાકાય ચીડાચીડ 

જીબરડી યીભાણ ફીફાઢા છડીદાય રીરલણી ચીવાચીવ 
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ચીકણાળ શકીકત બગલતી મજ્ઞળીર પાલણી ક્ષભાલાદી 
ચડાભણી શઠીરાઈ બગીયથ મથાકાયી ઢીફાઢીફ ક્ષમકાયી 

ખીચાખીચ શડચી બજલણી માદગીયી ઢીફાક ક્ષણજીલી 

ખીરાવયી શભયાશી બણવારી ધીફાધીફ ઢાભણી જ્ઞાવતલાદી 

ખીવાખારી શલાાણી બરાભણી ધીયજતા ઠીકઠાક જ્ઞાનદી 

ખીવાપાડ શલાફાયી બમબીત ધાજાધાયી ઠીકઠીક જ્ઞાનલાદી 

ખટયાગી શાથગાડી બરીલાય ધડાધડી ઠીકાઠીક જ્ઞાનશીન 

ખતલણી શાથતાી બલદી ધફાધફી ઠીઠીમાયી ત્રીકભજી 

ખાયાખયી ઘડીઘડી બલદીમ ધયાળામી ળીતકામ શ્રીકયણ 
ખાટીભીઠી ઘણીલાય બાઈફીજ ધાયાકીમ ળીલયાભ શ્રીનગય 

ખાણીીણી ઘનદી બાગીદાયી ધાયાલાશી ળીતતા શ્રીનાથજી 

ખાતાલશી ઘયઘાટી બાતીગ પીટકાય ળીરલાન શ્રીવનલાવ 
ઝીણલટ શીભી બાયતીમ પટકડી ળતાલયી ઈદગાશ 

ઝીણલણ કીદાય બયલાશી પીતયત ળાકાશાયી ઈવતશાવ 

ઝણઝણી બીતલચત્ર બાાકીમ પયકડી ળીરદાન  

ઝાટકણી બીતત્ર મક્ષયાત્રી પટાકડી થીજલણી  
ઝારાલાડી બીખારાર મજભાની પદામી થયથયી  

શીયાકણી બીણતા મજ્ઞફરી પાશયી થયયાટી  
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નકળીકાભ જલાફદાયી યાભનલભી ફીજાલયણ ીડાકાયક 
નગયલાવી જાગીયદાય વીલણકાભ ફદયીનાથ દલીદાન 

નગીનલાડી જાપયાફાદી વભીકયણવ ફદગાડી યલાનગી 

નલાફળાશી જાભીનત્ર  વફભયીન ફજફયી યીક્ષાત્ર 

નલીનતભ લીયજલાન વભકારીન ફાતભીદાય ાલનકાયી 

ભીનાફજાય લતનદાયી વભજદાયી અક્ષયલાવી ડીરયળી 

ભતાવધકાયી લભનકાયી વભાજલાદી અગભજ્ઞાની તાવનીવ 

ભદદકાયી લશનળીર દીકભારા અરગલાદી તયપદાયી 

ભદદનીળ લાણીવલરાવ દીકભાા અબમકાયી તરાડી 
ભશાનલભી લાયવદાયી દશનળીર અબાયતીમ તરફદાયી 

ભશીવાગય લીજભથક દખરગીયી અભયલાણી તાજગીદાય 

ભાગણીદાય લીજભાક દયલાનગી અભયાલતી રરચાભણી 
ભાણીકાભ લીણાલાદક કીટનાળક અભરદાયી રાયલાશી 

ગામકલાડી લાણાલાદન કભકભાટી અભાનલીમ ચકચકીત 

ગગનગાભી લીભાકયાય કટફાજી અભીનજય ચીડડમાઘય 

જીલનવાથી યીતડયલાજ કભનવીફ આદયણીમ ચીરઝડ 
જભીનદાય યીતયવભ કરાનગયી આશ્રભલાવી ખડગધાયી 

જરલાડશની યાભકશાની ફીજગલણત છટકફાયી ખફયદાયી 
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ખફયત્રી બાલનાળીર યાજદયફાયી શાથકાયીગયી  
ખયફચડી બીતકરય યભણીકરાર ળયીયયચના  

ખયીદદાય બીણઆગ લાતાલયણીમ ળયીયવલજ્ઞાન  

ખાતયદાયી બીતવત્રકા લશનળીરતા ળીતાવાતભ  

ખાતયાણી ક્ષલણકલાદી કભરકાકડી   

ઝભઝભાટી ક્ષીયવાગય કાડફજાયી   

ઝયઝયીત જ્ઞાનદીક અક્ષયનલભી   

ઝયભયીમા જ્ઞાનવાવા અખફાયીમાદી   

શીયાજડડત ઈભાનદાયી અગભનીગભ   
શણશણાટી ઈવલીવન અથડાઅથડી   

શલરદાયી નીવતવલમક અદરાફદરી   

શાથચારાકી નલીનીકયણ અનાદયણીમ   
શાથવપાઈ ગયભીલાશક અનાલયણીમ   

બજનાલરી ગયભીભક અયાધીનતા   

બટકાભણી ગયીફનલાજ અપયાતપયી   

બયતલીણા જભીનભાલરક અભયવયીતા   
બાયતલાવી જભીનવલકાવ તશવીરદાય   

બાલનગયી યાજદયફાય ખાતયીત્રક   
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 યાવધકા ગી-ગી ફયપી ખા.        યી વીડી રાલ. 

 રીરા ખાટી-ખાટીઆભરીચાખ.       વભડી ભાછરી ખામ. 

 રીટ  તીખી-તીખી ચટણી બન વ.    વભડી ભાછરી ખામ. 

ગીતા કડલી-કડલી ટીકી ગ.    ફકયી ચયતી શતી. 

આયતી કાચી-કાચીકાકડી કા.     ભાછરી તયતી શતી. 

યીમા યભતી-યભતી આલી.         યાજીલ ભાછરી કડી રાલ. 

ઈરા યડતી-યડતી આલી.           ભારતી ગીત ગાતી શતી. 

આયતી લીણા લગાડતી શતી.       ફકયી નાની-નાની શતી. 

યીમા શવતી-શવતી આલી.          બાબી ભાયી ચારી પયલા. 

ાણી બયલા ભાટરી રાલી.        વાક્ષી અઢી આના રાલી. 

છાળ બયલા લારી રલી.         બાયતી દાીમા ખા. 

ચા બયલા કીટરી રાલ.            નીતા નદી પયલા ચાર. 

ળાકા વભાયલા છયી રાલી.         વીતા ાણી ીલડામ. 

રાવી કાઢલા ચભચી રાલ.       યીચા ગાડી ગાડી યભ. 

કઢી આલા લાટકી રાલ.          આ ભાયી લાડી ભજાની. 

ચા ીલા યકાફી રાલ.             ભાલજી ભાટરી વાપ કય. 

ાડી બયલા ફયણી રાલ.        વરીભ ફયપી ખા. 
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છયી લાગી.           રાકડી રીધી. આભરી ાડી. 

  ફીક રાગી.                 આભરી ચાખી. 

  ભાછરી કડી.              આભરી ખાટી રાગી. 

  ફદાભ ડી.                 ફયણી દીઠી. 

  ખયફ આલી.                વાકય રીધી. વાકય ચાખી. 

  ખીચડી લઘાયી              વાકય ભીઠી-ભીઠી રાગી.   

                            

ગયભી ડી.                   ભીઠી ભીઠી ખીય. 

  લીજી ચભકી.                  રીરા ખીય ખામ. 

  કી ખીરી.                      નીતા ખીય ખામ. 

  નાની-નની કી ખીરી.          ખીય વાયી રાગી                  

                                   ખીય ભીઠી-ભીઠી રાગી. 

ભજા ભજા                       

  પયલાની ભજા. બણલાની ભજા. 

  ગાલાની ભજા.ખાલાની ભજા. 

  તયલાની ભજા. નાચલાની ભજા. 
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                  ગાડી 

ગાડી ગાડી ગાડી, 

ભીના, તાયી નલી ગાડી. 

કયીભ તાયી નલી ગાડી. 

નલી નલી ગાડી ચારી. 

નાની નાની ગાડી ચારી. 

ી...ી...ી...કયતી ગાડી ચારી. 

 ગાડી ચારી. 

ગાડી ચારી, ગાડી ચારી. 

વીભા તાયી ગાડી ચારી. 

યીટા તાયી ગાડી ચારી. 

નલી નલી ગાડી ચારી. 

આડી અલી ગાડી ચારી. 
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ચૌધયી વલરુકુભાય ળાંકયબાઈ 

ઉ વળક્ષક 
ઝાાંઝડ પ્રાથવભક ળાા, 

તા- વળનોય, જજ- લડોદયા 
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 ગલુાં-૫  
ન+્ઉ=ન ુ      મ+્ઉ=મ ુ

ગ+્ઉ=ગ ુ      જ્+ઉ=જુ 

વ+્ઉ=વ ુ      ર્+ઉ=રુ               

સ+્ઉ=સ ુ      દ્+ઉ=દુ 

ક્+ઉ=કુ        બ+્ઉ=બ ુ

છ્+ઉ=છુ       +્ઉ= ુ
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નુ ગરુુ વરુ યાહ ુ વાધ ુ દુ:ખી બધુ આડુ ાસ ુ
નયુ ગજુ વવુા રય ુ વાસ ુ દુડી બરુ આબ ુ તુ્રી 

નવ ુ ગણુ લગ ુ લરુ વાબ ુ દુની બભુ આય ુ યુી 
નાકુ ગભુ લડુ   રૂ વામ ુ દુલા બચુ છુક રુી 
નાડુ ગવુ લધ ુ ઋણ વીધ ુ દામ ુ બઆુ છુટ ડુગ 
મખુ ગણુી લસ ુ સખુ સખુી કુભ બખુા છુા રાડુ 
મરુ          ગરુ લહ ુ સધુા સખુા કુમ ુ બકુા છુયી લડુ 
મજુ ગાઉ લાજુ સતુ સજુ્ઞા કુભા ફકુ છજુ ડુ 
મકુ ગજુ લાય ુ સુ સતુા કુળ ફગ ુ છત ુ અડુ 
મછુ જુઆ લાલ ુ વગ ુ સધુી કુર ફચ ુ છા ુ ડાકુ 

મવુન જુગ લાળુ વત ુ સયુ કુ ફધ ુ છુભ તજુ 
મયુા જુશા લાસ ુ વમ ુ સલુા કુડી ફાજુ યુ તભુ 
મુા જુદા વલભ ુ વહ ુ સળુી કુહ ુ ફાબ ુ રુ તરુા 

મરુ જગ ુ રૂભ વાચ ુ દુઆ કટુ અણ ુ તુ્ર તયુા 
મલુી જત ુ રુર વાજુ દુભ કડુ અડુ રુૂ તુા 
ભધ ુ જવ ુ રુક્ષ વાટુ દુશા કાજુ આઉ યુા તન ુ
ભન ુ જશ ુ રુઝ વાઢુ દુરા કાઠુ આખ ુ શ ુ તાજુ 

ભાઠુ જાદુ યફુ વાદુ દુ:ખ કુટી આછુ ાટુ તાળુ 



ઝ ાંઝડ પ્ર થમમક વ ળ  ,ત -મવનોર , જજ- ડોદર  
 

     વલરુ એવ. ચૌધયી                 લાાંચે તે વલચાયે, વલચાયે તે વલક્વે                     Page 4                                                                                                                                                 
 

તતુ ટ ુ ખળુી ભહ ુ લાય ુ શબુ નુયુ મનુીભ ગરુાર 
તયુી ટબ ુ ખદુ જહ ુ આય ુ વળશ ુ નવુખા મયુખા ગલુાય 

યણ ુ ટાઢુ ખદુા ઘભુ બાય ુ શયુ નકામ ુ મયુઘી જુલાય 
બણ ુ ટુથ ખરુ ઘાટુ ધયુા શતુ નકુર મયુત જુલા 
ગણ ુ ટુય ખાજુ ઘણુ ધતુા શકુ નાખળુ મયુાદ જુશાય 

લટુ ચુ ખાત ુ કાળુ ધણુ થરુ નાજુક મરુકી જુગાય 
લકુ ચરુા ખયુી તાળુ ધનુ થલુ ુ મકુુટ મરુાભ જુરાફ 
લભુ ચકુ ઝુરા ચાળુ ધવુન યુ મરુક ગરુાફ જુગત 
રઘ ુ ચગુ ઝાઉ લાળુ ધણુી યુા મયુરી ગરુાફી જુદાઈ 
રાગ ુ ચકુ ઝાઝુ નાળુ ફુલા શ્રતુ મદુત ગટુખા જુલાન 

રાસ ુ ચ ુ ઝાડુ ભજુ ફુદી  મજુફ ગણુક જુરભ 
રીધ ુ ચગ ુ ઝીલ ુ ભરુ ફુઆ  મગુર ગરુાભ જુતાલ 
રીલ ુ ચળુ હતુ ુ બલ ુ પલ ુ  મળુ ગરુાભી જુફાન 

ટુલા ચાકુ શજુ બાગ ુ ઢાઉ  મકુટી ગભુાન જુફાની 
ટુન ચીકુ શથ ુ બાડુ ઢબ ુ  મકુાભ ગગુ જુરભી 
ટુર ચબુ શસ ુ બાભ ુ ઢાળુ  મકુાલ ગજુય જુરાઈ 
ખાટુ ચવુ શાઉ યગુ ટાઢુ  મકુુટી ગજુયી જુગવત 

ટુક  ખળુ રશત ુ યલુા                                                                                                                                                                                                                                                                                          ઠુભ  મકુુય ગણુન વરુય 
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લટાઉ સધુાયા સધુીય દુવલધા બખુાય અનગુ તભુાય ટુલાર 
લયત ુ સદુાભા સનુીતા કુભાય બયુજ અનુ તુાય ટુકડા 

લસધુા સુાત્ર સપુર કુભાયી બયુજી આતયુ તરુના ટુચકી 
લશાલ ુ સગુભ સભુન કુભાતા બયુાક આસ ુ તરુવી ચગુર 
વલદુય સુય સયુત કુટીય બરુઢમા આસયુ તણુાઇ ચટુકી 

વલધયુ સજુન સયુબી કુટીર બયુાઈ છુાલ તપુાન ચનુાલ 
વલરુ સકુાની સરુબ કુતફુ બઢુાા રુાલ તમુરુ ચકુદા 
વલમખુ સકુાર સવુલધા કુનીવત અકડુ કુાય તયુીમા ચકુાલ 
રુઆફ સકુા દુકાન કુાત્ર અકુર વુનત તરુજા ચતયુ 
રૂવધય સખુડી દુશાઈ કુવત અતરુ રુુ તલુય ચયુણ 

 રુદન સતુી દુવનમા કુતુ્ર અગણુી યુાણ યણજુા ચવુકી 
રુચચત સખુદ દુકા કુભી અમરુ કાઉ અણજુા ખયુળી 
યખડુ સગુયી દુરાયા કુયાન અડધ ુ ડખ ુ લશુાય ખળુારી 

યડવ ુ સજુર દુખાલ કુશાડી અમકુ તુ્રક લટુારુ ખરુાવા 
યતાળુ સજુાણ દુગભ કુરીન અધનુા તુ્રતા રઘતુા ખદુાઈ 
રુક્ષતા સજુાતા દુબાી કુળ અધાત ુ યુાણી લઘુદી ખભુાની 
સકુાન સતુર દુરાયી કુકવ અધયુા ડુકાલ ટુકડી ખભુાયી 

સખુડ સથુાય દુલાઈ બકુાની અનજુ ડુભવ ટુચકા ખલુાય 
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ખળુાર બડથ ુ ફુલાયા વત્રમખુી મરુતાન ગણુગાન જનળત્ર ુ
ઝુકાય યગુર ફુદીના ઉનાળુ મકુાફરા ગુસુ જમયુ 

ઝુયણ યવુનટ પાકવ ુ ઉગાલ મખુકરા ગુચુ જરતરુા 

ઝુડાર યલુતી ફુરણ ઉઠાલ મખુગત ગજુયાન જલાય ુ

ઝુકાલ યલુાન ફુરાલ ઉડાલ મખુચચત્ર ગણુાકાય લાયમુાન 

હકુભ યલુક ઠુભકા નકુવાન મખુટ ગણુકાયી લાયભુમ 

હતુાળા યલુાની ઠુભકી નખયાળુ મખુીડા ગણુલતી લાયુતુ્ર 

હભુરા મમનુા શકુય નલયગુ મખુબાગ ગણુલાન રુકાલટ 
શરકુ માત્રાળુ શકુન ભનબુાઈ મખુબાલ ગણુશીન રુચચકય 
શાઉવ ધજુાયી ળતાય ુ નલયલુા મખુયજી ગચુણમર યાભાનજુ 

ઘલુડ ધતુાયા ળત્રતુા મખુત્ર મખુીદ ગનુારશત યઘનુાથ 

ઘટત ુ ધતુાયી ળભવ ુ મખુાઠ મગુદા ગભુયાશ યઘુવત 
ઘડાઉ ધભુાડા વળમાળુ મરુામભ મવુનદ ગરુજાય સધુાકય 

ભલુન ધણુવ ુ વત્રગણુા મવુીફત મવુનયાજ ગરુળન સતુયાઉ 

ભલુડ ધતુાઈ વત્રધાત ુ મવુાપયી મવુનલય જુગફ સગુભતા 
ભરુકા ધભુાવ વત્રટુી ભધકુય મરુાકાત જુનલાણી સકુુભાય 
ભવુાલ ધનુ વત્રયુા મખુલાવ ગજુયાત જુવનમય સકુલણી 

ભરુાવ ુ ધનયુ વત્રભજુ મફુાયક ગજુયાતી જુથલાદ સખુકય 
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સખુદાતા કુભકુભ બધુલાય અનચુય શુા ચુાચુ 
સખુદામી કુલાન બવુનમાદ અનચુચત ડુગડુગ ચભુારીવ 

સઘુડતા કુલચન બવુનમાદી અનદુાન ડુગડુગી ચરુબરુ 

સચુરયત કુરગરુુ ફહગુણુ અનુભ તરુાદાન ખળુનભુા 

સતુયાઉ કુરટરતા ફહચુય અનયુાગ તરુાવલવધ ખળુાભત 

સધુયાઈ કુદયત ફારયગુ અનયુાધા અણબુાય ખળુાભદ 

સધુાયણા કુદયતી ફામખુ અનલુાદ લવુધમાણા ખળુરદર 

સનુલણી કુાત્રતા ફહભુાી અનવુાય રઘકુથા ખળુશાર 

સભુધયુ કુભાઈ ફાહફુરી છુકછુક રઘભુતી ખળુશારી 
સરુતાન કુલારયકા અકુળ છુટકાય રઘબુાય ઝુરાવણ 

સલુચન કુયફાન અજુગત ુ છુાલવ ુ રઘચુરવ ઝુરાલતા 

સવુલચાય કુરક્ષણી અણગુવત યુાતન રઘળુાખા ઝગડાળુ 
દુયાચાય કુરદી અણફુ યુલણી ટુભટુભ ઝુકાલટ 

દુયાચાયી કુરવત અણબુાય તુ્રદામી ટુનટુન હતુાળન 

દુખલવ ુ કુળતા અનભુાન તુ્રબાલ ટુકટુક હતુાળની 

દુબલણી કુરયલાજ અદભતુ યુજન ચકુલણી હરુાભણ 
દુયાશાયી કુરીનતા અનબુલી યુલાય ચુચા હરુાભણી 

દુરશન કુવલલાશ અનગુાભી રુરકત ચુકીદી શરયમખુ 
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ઘઘુલાટ યવુનમન નલજુલાન ગણુલાચક યજનીમખુ 
ઘઘુલાટા યલુયાજ નલજુગર ગણુવલકાવ યવભાધયુી 

ઘભુયાઈ ધતુકાય નલયલુતી ગણુકથન યાજકુભાય 

ઘભુયડી ધતુાયણ મખુકભ ગણુદામક યાજમકુુટ 

ઘઘુયારી ધતુાલવ ુ મળુધાય ગણુલાશક યાભતરુવી 

ઘભુયણ ધતુકાયી ભજમદુાય ગણુાનવુાય યાભદુલાઈ 
ઘયુકાટ ફુયવદ ભધભુારતી ગરુાફજ સખુકયણ 

ભરુલણી ફુરલણી ભધયુબાી ગરુાભદાય સદુાભાયુી 

ભરુાભણી ફુરાલટ મકુુટધાયી જુગતયાભ સધુાયાલટ 
ભરુકણ ુ ફુયવત મખુકભર જુફાનદાય સખુકાયણ 

યગુકાયી ઢુભઢુભ મખુકભ જુગાયખાનુાં સુરયચચત 

યગુલાણી ઢચુચ ુ મખુરક્ષણ લાદાનલુાદ સયુવરયતા 
નલયગુ શબુાળમ મખુલચન લસધુાવત સયુવાગય 

મક્ષયુી શબુાશબુ મખુલાચન લાનયમખુ દુકાનદાય 

મદુકુ વળશુાર મગુટધાયી લાભનયુ દુવનમાદાયી 

યગુવત શબુળમી મદુતવય વલયરલાય ુ દુવનમાબય 
યગુફ ળત્રબુાલ મવુનકુભાય લાયતુનમ દુયાચબગભ 

યગુાચાય ઇગણુ મયુરીધય રુઆફદાય કુરદીક 
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કુરનામક અનુારન તુાયચગરય નકુવાનકાયી  
કુરનાળક અનલુાદક તદનવુાય મખુવજાલટ  

કુરવલજ્ઞાન અનળુાવન તકુાયાભજી મરુલણીદાય  

કુરાવધવત આધવુનકતા રઘગુણુક ગણુવલમક  

કુસભુાલરી અનશુ્રવલક ખળુખફય નુયાલતાય  

બરુબરુાટ આસયુબાલ ખળુખળુાર નુયાગભન  
ફહભુાવનત અનળુીરન ખળુનવીફ ખદુભતરફ  

ફહરુકતા આનભુાવનક ખળુવનમત યલુયાજદ  

ફહલુચન છામાનલુાદ હકુભનામ ુ   
ફહગુચુણત દાનવુાય હકુભફાજી   

અકુળરતા યુાણકથા હકુભવય   

અજાતળત્ર ુ યુાણકા ઘઘુયલાટ   
અણવુલજ્ઞાન યમરુક ઘયુઘયુાટ   

અતરુનીમ યશયુાભ યગુનામક   

અનકુયણ લનસતુ શકુનાલરી   

અનચુરયત શુારક શબુાલવય   
અનનુાવવક ાાણયગુ ઉયુાણ   

અનુભતા તભુાયળાશી ઉબમગણુી   
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 ભન ુયુી ળાક ખા.              ભાનવી મયુરી લગાડ. 

 કુળ ધીમ ુધીમ ુચાર.           કરુણા વાબ ુરાલ. 

 કુમદુ આબ ુચાર.               સભુન દુકાનઉઘાડ. 

 વલરુ ઝાડુ રાલ.              કુમદુ ટુલાર રાલ. 

 કયન જાદુ ફતાલ.              તુાય ગરુાફા રાલ. 

 તરુણ ઝાડુ વાપ કય.            સનુીર સખુડી ફનાલ. 

 અરુણા ઘી રાલ.                ફકુર પચમાભાાં યભ. 

 સવુભત ભધયુ ગીત ગા.          કન ુગણુાકાય કય. 

 સમુરુ ગાડી ચાલ ુકય.          યામ ુરાઈટ ચાલ ુકય. 

 નુભ ફજાયભાાં ગઈ.            બીભ રાડુ ખામ. 

 છુક છુક કયતી ગાડી ચારી.      કન ુસઘુડ ઘવ. 

 જુાયી યાભ ધનુ ગાતા.          તન ુયાત ુગાજય રાલ. 

 વવલતા કાળુ ારટયુાં વાપ કય.    કુસભુ તરુવી ઉગાડ.  

 ભયયુ કુશાડીથી રાકડા કા.     અરુણા ગરુાફ ઉતાય. 

 ઉદમ ગરુાર ઉડાડ.             સબુા રુ ફનાલ. 

 ખળુી રુ ફતાલ.               સથુાય ખયુળી ફનાલ. 
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સભુન દુકાન ઉઘાડ.              ફટુક ટુલાર આ. 

 ફાલ ુધનુ ચરાલ.              સશુાની કુરપી ખા. 

 વલન ુલાળુ કય.                   ભધયુ મકુુટ રાલ. 

 વનકુર રુાલા ફનાલ.            સયુજ બાલ ુફતાલ.    

 ફા ુબગલાનની ધનુ ગામ.      ળાલ ુવગડી ચાલ ુકય.                                                                                                   

બબ ુ–ઢબ ુ

બકુ - ચકુ 

નટુ - ગટુ 

બટુ - મટુ 

કન ુ- મન ુ

હીરુ-ીરુ 

ીરુ-નીરુ 

ટીકુ-કીકુ 
ચીકુ-ચીન ુ

ચીન-ુમીન ુ

  અરુણ ભ ઈ છે. 
    તરુણ ભ ઈ છે. 
    રુણ દે છે. 
    કુમદુ બહને છે. 
    કુસમુ ક કી છે. 
  ભીઠુાં ખારુાં  છે. 
    ભયચુાં તીખુાં છે. 
    રીંબ ુખાટુાં છે. 
    ચીકુાં ભીઠુાં છે. 
    કાયેલુાં કડવુાં છે. 

   બ બ ુ- સ બ ુ

   બ લ ુ- લ લ ુ

   ર જુ - ક જુ 

   મ ધ ુ- સ ધ ુ

   ભ ન ુ- ન ન ુ
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ચૌધયી વલરુકુભાય ળાંકયબાઈ 

ઉ વળક્ષક 
ઝાાંઝડ પ્રાથવભક ળાા, 

તા- વળનોય, જજ- લડોદયા 
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 ગલુાં-૬  

 ન+્ઊ=ન ૂ      મ+્ઊ=મ ૂ

 ગ+્ઊ=ગ ૂ      જ્+ઊ=જૂ 

 વ+્ઊ=વ ૂ       ર+ઊ=રૂ                                  

સ+્ઊ=સ ૂ        દ્+ઊ=દૂ 

ક્+ઊ=ક ૂ       બ+્ઊ=બ ૂ

છ્+ઊ=છૂ       +્ઊ= ૂ
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નયૂ જૂઠ સડૂ કૂ છૂ ડૂર ટયૂ ખફૂી ભયૂી 
નયૂી જૂજ સડૂી કૂી છૂી તટૂ ટટૂ ઝૂર ભરૂી 

નનૂ જૂન સપૂી કલૂા છૂક તભૂ ટકૂ ઝૂભ ભવૂી 
મૂ જૂર સભૂ બચૂ યૂ તડૂી ચરૂા હકૂ યથૂ 
મડૂી વરૂ સયૂ બટૂ યૂી તણૂ ચડૂી હૂ યકૂા 
મકૂ વભૂ સયૂી બભૂ ણૂી તતૂ ચનૂી હડૂ ધભૂ 
મછૂ લધ ૂ સૂ બઝૂ જૂા તૂ ચવૂ હફૂ ધૂ 
મજૂી રૂખ દૂય બટૂી ગૂ તયૂી ચઈૂ ઘભૂ ધકૂ 
મઠૂી રૂ દૂધી બડૂ ગૂી તટૂી ચનૂ ઘવૂ ધડૂ 
મઢૂ રૂઢ દૂત બડૂી છૂ લભૂ ચૂ ઘકૂ ધવૂ 

મૂ રૂવ દૂધ બથૂ જૂ લખૂ ચયૂ ઘડૂ ફૂગ 
મૂી રૂઢઢ દૂણી બયૂી ડૂી લરૂી ખનૂ ભરૂ ફૂગી 
ગઢૂ સકૂ કટૂ આલ ૂ યૂા લઈૂ ખટૂ ભતૂ ફૂટ 

ગજૂ સતૂ્ર કખૂ આડૂ ડૂફ લકૂ ખફૂ ભલૂા ફૂદી 
ગટૂ સચૂચ કદૂ આદૂ ડૂભ લટૂ ખટૂી ભયૂા ફૂર 
ગડૂી સઝૂ કચૂ છૂટ ડૂચ લણૂ ખણૂા ભખૂ ફૂરી 
જૂઈ સઈૂ કડૂ છૂટા ડૂચા લણૂી ખતૂ ભવૂભ ફૂળ 

જૂથ સગૂ કણૂી છૂટી ડૂગ લૂ ખૂ ભૂ ઢભૂ 
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ઢફૂ નૂયુ ગગૂ યાતડૂી સયૂતી કકૂયી અગઢૂ છૂડી 
ઢલૂા નતૂન ગડૂીમા યાઊવ સરૂટ કટૂતા અચકૂ જૂાયી 

ઢઆૂ નનૂભ ગભૂડુ યાઊત સલૂય કજૂન અછૂત જૂજત 
ઠૂવ નાસયૂ ગટૂકા યસરૂ વતૂ કણૂ અછૂટ ડૂરા 
ઠૂઠી નાબદૂ ગટૂખા યમજૂી વબતૂ કણૂાળ અટટૂ તૂા 
શૂ વનગઢૂ ગડૂચી યમજૂ વબયૂી કતૂયા અતટૂ ભૂડી 
શરૂ નમનૂા ગફૂય સતૂક સમુરૂ કથૂરી અનઢૂ યૂણ 
શયૂ મયૂખ જૂઠણ સયૂજ વમૂ કદૂણ આયજૂ ાટડૂી 
શૂી મવૂી જૂઠાઇ સચૂન વમશૂ દૂદન આહતૂી વડૂી 
શભૂ મયૂત જૂઠાણ ુ સચૂચત વયય ૂ કૂન છૂટક ીયૂ 

શરૂી મૂક જાકફૂ સચૂના વલકૂ કયૂીમા જૂક ડૂફતી 
થઈૂ મગૂરી જાદૂઇ સચૂચકા વલનૂ કરૂય નૂભ ડૂભચી 
થૂ મયૂરી જાસદૂ સચૂક કકૂડા બયૂાઇ કયૂ ડૂગરી 

થરૂ મરૂક જાસવૂી સતૂય કકૂડી બડૂવ ુ વડૂી ડૂફકા 
થકૂ મૂથી લજૂદ સતૂી કતૂયી બડૂકી વતૂ ડૂફકી 
થરૂી ભજુય લસરૂ સૂડી કદૂકા બફૂડી કતૂ ડૂભ 
થથૂ ૂ ભજુયી લાલડૂી સયૂણ કચૂડા બભૂરા તૂી ડૂકયી 

ૂ ભાસભૂ ઢયકટૂ સયૂત કકૂય અખટૂ યૂક ડૂફાડ 
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તટૂક ચકૂણ ખસયૂ ઘભૂચી ધતયૂી ભયૂકી નયૂનાભ 
તભૂડી ચગૂઠી ખળુબ ૂ ઘભૂટી ધણૂલા ભૂણ નયૂફીફી 

તભૂરી ચગૂણી ઝૂરડી ઘભૂણી ભતૂડી યઢૂયમા નયૂભાપ 
તલૂય ચટૂકી ઝૂરણ ઘભૂય ભવૂળય યનૂાની નયૂનામુાં 
તાબતૂ ચડૂરી ઝૂરણા ઘયૂકી બાડૂત મહદૂી નયૂભાપ 
લગૂદી ચનૂડી ઝૂભય ઘલૂડ બાડૂતી માકદૂી નલનયૂ 
લટૂણ ચનૂીદા હકૂરી ઘવૂણ બભકૂ શયૂણ મકૂબાલ 
લખૂયી ચૂકી હકૂ ફૂટડી ભખૂય શકૂય મઠૂીબય 

લખૂવ ચવૂકી હફૂહ ૂ પટયૂ ભચૂક ળહયૂ મડૂીદાય 

લખૂાળ ખટૂર હરૂય ઢપતયૂ ભચૂયી ળામરૂ મૂીક્ષ 

લભૂખી ખજૂર શડૂડ ઢચકૂ ભછૂામા થકૂણી મડૂીલાદ 

લરૂતા ખયૂી શબકૂ ઠૂભકી ભતૂડ થબચૂી મયૂખાઈ 

લફૂવી ખટૂણ શાફૂવ ઠૂભયી ભૂવત  મરૂગાભી 
ટભૂણ ખનૂવ ઘભૂડી ઠૂભક ભૂાર  મરૂચચત્ર 

ટટૂરા ખૂણી ઘભૂયી ધકૂડ ભૂારી  મરૂતાણ 

ટડૂા ખજૂય ઘઘૂયા ધધૂરી ભબૂાગ  મરૂવણ 

ટબડૂી ખજૂયી ઘઘૂડા ધભૂવ ભવૂભકા  મરૂદાય 

ચયૂણ ખટરૂી ઘઘૂયી ધડૂભ ભવૂભવત  મરૂધાત ૂ
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મૂભતૂ મૂસતૂ્ર ગ ૂાંદાાક સચૂચત્ર વભસતૂ્ર 

મરૂવલવધ મરૂલવુાં જૂનાગઢ સઝૂબઝૂ સચૂવનકા 

મૂાક્ષય મઢૂભવત જૂઠાફોલુાં સટૂકેવ સતૂ્રાઠ 

મરૂાશાય મરૂભતૂ જૂથલાદ સતૂતુ્ર સતૂ્રભમ 

મરૂાશયી મરૂાક્ષય જૂનાગઢી સતૂ્રકાય સતૂ્રયગુ 

મૂગત મરૂાધાય વડૂકટ સતૂ્રધાય સનૂકાય 

મયૂઝાવુાં મ ૂાંડાભણ રૂયેખા સતૂ્રાત સયૂદવ 

મરૂાઠ મ ૂાંજાભણ રૂલતી સધૂબધૂ સયૂાલરી 

મરૂબાગ મરૂાશાય રૂાાંતય સનૂકાય સકૂલવુાં 

મરૂલવુાં ગઢૂલાદ રૂભઝૂભ સનૂમનૂ સરૂટાવુાં 

મઢૂભવત ગઢૂલાદી રૂભરાવુાં સપૂીલાદ દૂધાક 

મયૂજાવુાં ગણૂાટ રૂાંધાભણ સફૂાગીયી દૂણાલવુાં 

મરૂધાત ુ ગ ૂાંચલણ રૂાંધાલવુાં સફેૂદાય દૂધાત ુાં 

મરૂાઠ ગ ૂાંચલાડો રૂલાન સફેૂદાયી દૂધબાઈ 

મરૂબાગ ગ ૂાંથાભણ સકૂગળાં સભૂવાન દૂતાલાવ 

મૂગાભી ગથૂાભણી સકૂલવુાં સયૂેટી દૂધઘય 

મૂવલવધ ગ ૂાંચલવુાં સચૂલવુાં સયૂોખાય દૂધયાજ 
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દૂધલાી કટૂવાક્ષી છૂટચાર જૂાાઠ લટૂાલટૂ 
દૂધાશાયી કદૂાકદૂ છૂટાશાથ યૂાલવુાં લરૂીફાઈ 

દૂયગત કદૂાકદૂી છૂતાછૂત ડફૂાડફૂ લખૂુાંાખુાં 

દૂયગાભી કફૂાલાી ગૂીપર ડફૂડફૂ લ ૂાંટચણયુાં 

દૂયફીન બભૂાબભૂ ગૂીપ ડકૂાલવુાં લ ૂાંટાલ ૂાંટ 

દૂધલાન બજૂલવુાં છૂગાછ ડૂાંખલાન લ ૂાંટાલવુાં 

દૂયલાશી બટૂઘય છૂાછ ડચૂાલવુાં લણૂીાટ 

દૂધલાો બભૂયાડ છૂાછૂ ડરૂાલવુાં લભૂઝૂભ 

કકૂગાડી બભૂયાશ છૂાછૂી ડફૂનાય લવૂાલવૂી 

કચૂાાણી છૂટાછૂટ છેૂલા ડફૂાડવુાં ટટૂફૂટ 

કચૂચડુી છૂટાછેડા જૂનીમ તટૂાતટૂ ટટૂાટટૂ 

કટૂાકટૂ છૂટકાય જૂાયણ તટૂમટૂ ટૂાંકાલવુાં 

કટૂાલવુાં છૂાછૂ યૂાટ તતેૂતતેૂ ટૂાંકુાંટચ 

કચૂકી છૂાછૂી યેૂરુુાં  તટૂફૂટ ટૂાંાભણ 

કચૂગીત છૂભાંતય  ૂાંખાલવુાં તટૂલાણ ટૂાંાલવુાં 

કટૂનીવત છૂાંદાલવુાં જૂવનક તટૂાતટૂ ટચૂકાય 
કટૂચરવ છૂઆછૂત જૂાાટ લટૂપાટ ટકૂટકૂ 
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ચડૂદાન ખ ૂાંચલવુાં ઘભૂાઘભૂ ભભૂાંડર ધૂવી 
ચડૂાભચણ ખ ૂાંદાખ ૂાંદ ઘભૂાઘભૂી ભવૂભગત ધભૂકેત ુ

ચડૂીઘય ઝૂરાગાડી ઘયૂકાવુાં ભવૂભદાન ધભૂધાભ 

ચૂચા ઝૂરાલવુાં ઘ ૂાંટાલવુાં ભવૂભદાશ ધૂધાણી 

ચૂાચૂ ઝૂકાલવુાં ઘઘૂયૂલ ભરૂચકૂ ધૂધૂ 

ચડૂઘય ઝૂાંટાલવુાં ઘભૂડવુાં ભરૂથીએ ધૂીળા 

ચકૂલવુાં હકૂાહકૂ ઘયૂકવુાં ભરૂલવુાં ધ ૂાંઆ ૂાંઆ 

ચ ૂાંટાલવુાં હૂાહૂ ભકેૂભકૂા ભતૂખાનુાં ધ ૂાંધલાટ 

ચ ૂાંથાલવુાં હડૂહડૂ ભખૂભયો ભવૂભદાતા ધૂધા 

ચ ૂાંલાીવ હૂાંછીઘોડો ભતૂકાર ભવૂભબાય ધૂલાવ 

ખનૂખાય હૂકાય ભતૂકા ભવૂભમાન ધૂખાણ 

ખનૂયેજી હકૂરાલ ભતૂનાથ ભયૂચના ધૂભમ 

ખૂલવુાં હૂાંપાલવુાં ભતૂવત ભરૂકણ ફૂટાથ 

ખફૂીદાય ઘઘૂલવુાં ભતૂફચર ભવૂલબાગ ફૂટફૉર 

ખણૂાદાલ ઘઘૂલાવુાં ભતૂબાઈ ધૂછાાંલ ફૂટપાટ 

ખટૂાખટૂ ઘભૂાલવુાં ભતૂમજ્ઞ ધૂદાન ફૂરકણી 
ખચૂણમારુાં  ઘભૂાડવુાં ભતૂાલ ધૂદાની ફૂરકોફી 
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ફૂરઝાડ ફૂરફાગ નમનૂાદાય રૂઢઢપ્રમોગ દૂયગાવભતા 
ફૂરડોર ફૂરભાા નમનૂાકાય રૂરૂક દૂયગાવભની 

ફૂરણજી ફૂરલાી મકૂડાલેયો રૂલાચક દૂયલાશક 

ફૂરણળી ફૂરશાય મકૂલાચન રૂરૂાી દૂયશ્રલણ 

ફૂરદાન ઢૂાંકાલલાં મકૂાચબનમ રૂસુાંદયી દૂધલાશન 

 ફૂરભચણ ઠૂાંઠલાવુાં મનૂરાઈટ રૂઢદલાની દૂધવઢયતા 

ફૂરલડી ઠૂાંગાાણી મરૂનામક રૂલાફદાય કકૂડેકકૂ 

ફૂરલવુાં ઠૂભકવુાં મૂનામક સચૂચત્રક કટૂણખાનુાં 

ફૂરલાડી શનૂકાય મૂલતની સચૂલાલવુાં કૂભાંડકૂ 

ફૂવપાવ શનૂમનૂ ગડૂીડઓ સતૂ્તયપેણી કકૂડદભ 

ફૂયફૂય શયૂલીય ગ ૂાંગાભણ સતૂયળા કકૂડીદાલ 

ફૂરઝય શયૂતાન ગ ૂાંગાલવુાં સયૂજમખુી કચૂકદભ 

ફૂરઝયા શઢૂમઢૂ ગ ૂાંદયાક સચૂનાત્ર કટૂનીવતક 

ફૂરઘય શરૂાચણ ગડૂારાકડી સયૂજછઠ કટૂનીવતજ્ઞ 

ફૂરછડી થ ૂાંકદાની જૂનુાંયુાણુાં સરૂટાલવુાં છૂીોરીવ 

ફૂરછાફ થ ૂાંકલાનુાં જૂકાલદાય દૂયઅંદેળ છૂતઅછૂત 
ફૂરઝડી થથૂકાય વરૂનવભર દૂયઅંદેળી છૂાંટુાંછલાયુાં 
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છૂયછ ખણેૂખાાંચયે ભતૂલાવી ફૂરભાછરી  
યૂણોી ખફૂસયૂત ભતૂબલન ફૂરપાઢદ  

ણૂણવલયાભ ખનૂવદાય ભગૂોવલદ ફૂરકોફીજ  

લૂણકાચરન ખનૂવદાયી ભ ૂાંજયલાડ ફૂરગજયો  

લૂણભવૂભકા ખફૂસયૂતી ધ ૂાંધલાલવુાં ફૂરગ ૂાંથણી  

જૂનથા ખનૂખયાફા ધૂધાયણુાં ફૂરપાટાક  

જૂનીમતા ઝૂડઝાટ ધૂધડાકા ઠૂભકાલવુાં  

યૂણયૂી ઝૂરણશાય ધૂઢગરી ઠૂાંઠલાલવુાં  

યૂફશાય હકૂરાલવુાં ધૂધભાટ   

લગૂડુાંરત્ુાં હૂાંઢડમાભણ ધૂધભાવ   

લટૂણનીવત ઘઘૂયભા ધૂીડલો   

લભૂઝૂભવુાં ઘવૂણખોય ધૂીવનળા   

લણૂશયાભ ઘઘૂયાટ ફૂરકયણી   

લણૂશરાર ઘભૂટદાય ફૂરકાજરી   

ચડૂાકયણ ઘવૂણનીવત ફૂરકાતયી   

ચડૂાકયભ ભતૂકારીન ફૂરછાફડી   
ચકૂલનાય ભતૂલાવ ફૂરપટાક   



ઝ ાંઝડ પ્ર થમિક શ ળ  ,ત -મશનોર , જિ- વડોદર  
 
 

    વલરુ એવ. ચૌધયી              લાાંચે તે વલચાયે, વલચાયે તે વલક્વે                    Page 11 

 

 આ કબતૂય વપેદ.        નૂભ જાસદૂ રાલ. 

 જૂા કયૂ વગાલ.     જૂરી દૂધાક ફનાલ. 

 સભૂના ચ ૂાંદડી રાલ.      જાન ૂખજૂયાક ફનાલ. 

 યામ ૂસતૂય લણ.          સફૂોધ સવૂલચાય લાાંચ. 

 યાભ નાભની ધનૂ ગા.    મનૂી ખજૂય રાલ. 

 જૂા બભૂાબભૂ ન કય.    સયૂજદાદાની જૂા થામ.    

 ગગૂથી ધૂા કયામ.    સપૂી ફૂટાથા ય ચાર.     

 નૂભ બભૂ ન ાડ.      રૂાચયૂણ ચાટ.               

 કેયયૂ તડબચૂ કા.       નૂભ દૂધ ી. 

 ીયૂ દૂયફીન આ.    લાાંદયા હૂા..હૂ કયતા.       

 ભૂણ ખજૂય ખા.         ભયયૂી ચભચી આ.          

 સશુાની સૂડી આ.      ભાી જભરૂખ આ.  

 ભીના ફૂરલડી ફનાલ.    ઝૂરણા છાંદનુાં નાભ.    

 નતૂના કદૂકા ન ભાય.    રૂા દૂધી રાલ. 



ઝ ાંઝડ પ્ર થમિક શ ળ  ,ત -મશનોર , જિ- વડોદર  
 
 

    વલરુ એવ. ચૌધયી              લાાંચે તે વલચાયે, વલચાયે તે વલક્વે                    Page 12 

 

   જૂરી મૂાની ૂી ફનાલ.  

   રૂરા ચડૂી ઉતાય. 

   સયૂજ કલૂા નજીક આલ.     

   તારૂાં વયનામુાં આ. 

   વવલુાં કણૂુાં ઘાવ ખામ.     

   શાથીની સ ૂાંઢ રાાંફી. 

   ગામની  ૂાંછડી રાાંફી.       

   કતૂયા બવતા શતા. 

   મૂા રાાંબ ુશત ુાં.             

   દૂધીનુાં ળાક ફનાલ.           

   દૂવધમા દાાંત ડી ગમા.     

   ગાડી યૂાટ જામ. 

   ફધા સનૂમનૂ થઈ ગમા.    

   કાકા યૂી ખામ.              
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   ભવૂભકા ાણીયૂી ફનાલ.   
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   બગલાનનુાં જૂન થામ. 
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  ભયયૂ અમરૂનુાં દૂધ રાલ. 

   છૂક..છૂક.. કયતી ગાડી ચરી.   

   વનળા ખફૂજ વલળા શતી. 

   ગચણતભાાં સતૂ્રો બણલાના.     

   ચરૂા ય ાણી ગયભ કય. 
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    સ        -  સ ૂ
    ઉ  -  ઊ 
    િ  -  જૂ 
    બ  -  બ ૂ
    પ  -   ૂ

 ધળૂી - મળૂી 
 મળૂી - શળૂી 
 સડૂી - ચડૂી 
 ડૂી - કડૂી 
 મડૂી - રૂડી 

  કપૂ - ભપૂ 
  ભપૂ - ધપૂ 
  સ ૂાંઠ - સ ૂાંઢ 
  સ ૂાંઢ - મ ૂાંઢ 
  ઊંટ - ખ ૂાંટ 

 ખજૂર - િજૂર 
 સબતૂ - સબરૂ 
 કરૂ - કસરૂ 
 કતૂ - સતૂ 
 િયરૂ - કેયરૂ 
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ચૌધયી વલરુકુભાય ળાંકયબાઈ 

ઉ વળક્ષક 
ઝાાંઝડ પ્રાથવભક ળાા, 

તા- વળનોય, જજ- લડોદયા 
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        ગલુાં-૭  

ન+્એ=ને      મ+્એ=ભે       

ગ+્એ=ગે      જ્+એ=જે           

વ+્એ=લે      ર્+એ=યે 

સ+્એ=વે      દ્+એ=દે   

ક્+એ= કે     બ+્એ=બ ે

છ્+એ=છે     પ+્એ=પે 
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નેક ગેજ લેયા યેખા દેયા કેળ એચ ેન 
નેકી ગેટ લેગ યેત દેલી કેલા એર ેરા 
નેતા ગેભ લેધ યેર દેળ ફેફી એપ ેરી 
નેશા ગેવ લેળ યેખ દેન ફેટી એજ ેણ 
નેત્ર ગેય લેણ યેતી દેના ફેડા એકી ડેયા 
 નેણ ગેર લેચ યેવ દેખ ફેયી એજી ડેયી 
નેજા ગે લેભ યેળા દેલા ફેજ એલા ડેની 
ભેર જેઠ લેર વેલા દેરા ફેર એના ડેન 
ભેઘ જેભ લેજ વેના દેશ ફેરા   એદ ડેો 
ભેદ જેર લેઠ વેક દેવ ુ ફેકી એકા ડેક 
ભેરા જેઠી લેઢ વેભી કેક ફેન છેદ ડેડી 
ભેના જેઠા લેત વેજ કેગ ફેટા છેડા ડેર 
ભેથી જેફ લેજા વેર કેા ફેડ છેકા ડેટ 
ભેલા જેટ લેગા વેપ કેડ ફેગ છેર તેર 
ભેચ જેન લેટ વેભ કેડી ફેડુ ેટ તેજ 
ભે લેદ લેફ વેટ કેલી એક ેજ તેય 
ભેખ લેદી લેય વેત ુ કેભ એન ેચ તેભ 
ભેજ લેતા યેલા દેલ કેય એભ ેઠી તેલી 
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તેથી ટે ખેદ ઘેય બેટ પેર થેરા ભેયેજ 

તેલા ટેલ ખેયી ઘેયા બેરુ પેણ થેરી ભેલાડા 
તેડ ટેરી ખેડૂ ઘેઘ ુ બેટ પેક્ષ થે ભેજય 

તેડા ટેગ ઝેય ઘેલ ુ બે પેઝ નેશાર ભેયઠ 

તેના ટેફ ઝેયી ઘેરુ બેર ઢેર નેટટલ ગેરન 

તેરી ટેટ ૂ શભે ડાે મેન ઢેફ નેા ગેયત 

તેવ ુ ચેન શરે ભાે મેના ઢેા નેાી ગેયેજ 

ગણે ચેય શડે ાે મેતા ઠેવ નેચય ગેરવા 
બણે ચેયી શતે જાે ામે ઠેક નેતય ગેયતા 
તેણે ચેરા શતે ુ ચાે ધેન ુ ઠેઠ નેણન ગેયીતા 
રેળ ચેક શઠે તાે લધે ઠેય નેવડી ગેગયૂ 

રેશ ચેવ શરેી ગે પેય ઠેરા નેનકા જેરય 

રેન ચેટ શભેા યે પેયી ળેડ ભેનકા જેશાદ 

રેખ ચેત શજેી દે પેવ ળેય ભેઢક જેઠાણી 
રે ખેડ શને ફે પેટ ળેયા ભેડર જેઠજી 

રેગ  ખેતી શને ુ બેજ પેભ ળેઢા ભેદાન જેવર 

રેય ખેય શમે ુ બેગ પેયા ળે ભેા જેરભ 

રેફ ખેવ ઘેટુ બેખ પેટા ળેક ભેલાડ જેવય 

રેલી ખેર ઘેડ બેદ પેન ળેખ ભેલડ જેસયૂ 
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જેવનત યેકડે દેલીકા કેતકી ફેશાર છેલાડે તેભના ટેફર 

જેકર યેરભ દેણ કેભેયા ફેનાભી ેકેજ તેભજ ટેકયી 
જેવોય યેશાન દેલ કેડીરા એકડા ેગાભ તેલય ટેહકુ 

જેતનૂ યેલાજી દેકાયા ેકેજ એકડી ેનર ગણેરા ટેનીળ 

લેતા ડયેરા દેલાની કેલ એકરા ેટા બણેરા ટેજયી 
લેયણ ભયેરા દેલર કેરન એકરી ેજય તેભણે ટેરય 

લેયાન વેલક દેશાત કેફર એનક ેકેટ જેભણે ટેકણ 

લેચાણ વેવલકા દેલય કેલીન એરચી ેેય રેલડ ટેય 

લેદાન વેજર દેલજી ફેશદ એયણ ડઈરી રેલાની ચેતન 

લેડભી વેનેટ દેવાઈ ફેતાજ એકર ડેવનભ રેળન ચેયીટી 
લેલાઈ વેળન કેળય ફેબાન એટરે ડેવય રેખખત ચેલડા 
લેચાણ વેલન કેયારા ફેકાય એકતા ડેવલડ રેટટન ચેતક 

લેલાણ વેતયૂ કેદાય ફેળક એરાન તેતય રેફર ચેશય 

લેતાર વેપય કેયર ફેફવ એકભ તેત્રીવ રેવય ચેરજી 

લેાયી વેલા કેસડૂા ફેઠક એલન તેરગ ુ રેખન ચેતારી 

લેદના દેયાણી કેફર ફેરડી એભને તેયવ રેલાના યચેતા 
લેધક દેલતા કેભર ફેચેન છેડતી તેમયુ રેભન ખેચય 

યેળભ દેલા કેયભ ફેનડી છેલાડા તેલડ રેખક ખેડૂત 

યેલડી દેલાત કેટરા ફેચાય છેલટે તભને રેફય ખેતય 
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ખેલના શબેઆુ મેભના ઢેચય નેનરતા ભેાલડા જેનાતેના 
ખેરાડી શભેતા મેયાત ઠેકડા નેનશયી ભેલણી લેગલાન 

ઝેયીલુાં ઘેઘયુ મેયાત ઠેયલા નેચયર ભેઘયજ લેધળાા 
ઝેલય ઘેયતા મેનભ ઠેકાણાાં નેતયણી ભેયાભણ લેવલળા 

ઝેબયૂ ઘેભય મેજન ઠેરાણ નેજાધાયી ગેયરાબ લેદભવૂભ 

ઝેતયૂ ઘેરન ધેનકુ ળેયડી નેકટદર ગેયદાય લેયણતા 
શલેાન ભેરા લધેય ળેય નેકટદન ગેરણ લેાયણ 

શયેત બેરા ધેફડ ળેતાન નેનભાત્ર ગેયબાલ લેયઝેય 

શડેકી જેરા પેટયમા ળેયની  નેત્રભણી ગેરછાર લેયાલ 

શતેા તેરા પેળન ળેઠાણી ભેનેજય ગેયયીતી લેદભાા 
શઠે ગેરા પેવરા ળેરજા ભેઘયાજા ગેયજન લેદભાતા 
શયેાન પેરા પેભવ ળેપારી ભેઘધયા ગેભરય લેળભૂા 
લશરેી બેખડ પેરાલ થેરાાં ભેઘભણી ગેયજાણ લેકેળન 

શરેી બેયલ પેપવાાં થેવ ુ ભેયાભણ જેઠીભધ લેધકતા 
શતેફૂ બેભાજી પેયન થેયાી ભનભે જેભતેભ યેવાદાય 

શભેર બેટાલ ઢેફય  ભેભયણ જેલીતેલી યેરગાડી 
શતેર બેભજી ઢેફરુ  ભેકયણ જેવતેુવ ુ યેટઢમા 

શભેાની બેરાણ ઢેરણ  ભેયફાન જેનેતેને યેટડમભ 

શડુેઆ બેખડા ઢેરન  ભેજફાન જેથીતેથી યેખાખચત્ર 
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યેડીભેડ દેલયાજ કેટરાક એકલીવ ેળાલય રેખકના 
યેફજેફ દેલતા કેલટડમા એકવઠ ેટરાદ રેયવ 

યેખાદાય દેલયાણી કેચય એકનાથ ેરલાન રેણદેણ 

યેશભત દેખયેખ કેળટયમા એકદ ડેવીફર રેતયણી 
યેરભવૂભ દેળલાવી ફેનમનૂ એકદભ ડેરીકેટ રેળભાત્ર 

યેતઘડી દેલજીત ફેતારીવ એકાએક તેજયૂ ટેકયીના 
વેવભનાય દેળલટો ફેજૂફાન એકીવાથે તેતારીવ ટેરીવડૂ 

વેલયવ દેલયાજા ફેસભૂાય એકફાજુ તેભનાથી ટેલલળ 

વેલાધન દેરભાન ફેટયજી એકણ તેજલાન ટેડીફાય 

વેનીટય દેશગાભ ફેચયાજી એકરતા તેયલાડ ટેયર 

વેનેટયી દેયાવય ફેજીજક એભતેભ તેરધાય ચેતલણી 
દેયાવય કેભીકર ફેદયદી છેકાછેક તેતયડી ચેકચાક 

દેલદૂત કેકાયલ ફેરગાડી છેડાછેડ તેડાઘય ચેનચાા 
દેલબાા કેલણી ફેપીકય છેતયાઈ બણેરાભાાં ચેટયજી 

દેળદાઝ કેળકારા ફેટાફેટી છેડાછેડી ગણેરાભાાં ચેકબકુ 

દેલમાન કેળલજી ફેબાનતા ેટજૂા યણેરા ચેકભેટ 

દેલાદાય કેળયાજ એકરૂ ેટબય લયણેરા ખેરટદર 

દેલભવૂભ કેળફાયી એકતાય ેચદાલ રેલાદેલા ખેરટદરી 
દેલદાવ કેખફનેટ એકયાય ેરાેરી રેલાજેલા ખેતયભાાં 
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યખેલા બેજાફાજ ઠેયલલા જેવરભેય કેટકેટરા તેરીફજાય 

અખેયાજ બેયુી ઠેકાઠેક લેયવલખેય કેળયીનાંદ રેખનકાભ 

શફેતાઈ બેલણ ળેયલાની લેદલચન કેરનયુ રેશરદાક 

શભેયાજ બેલણી ળેયલાણી લેાલદય ફેયલાશ રેટયેડ 

શભેરતા બેભળેન ળેયખાન લેજીટેફર ફેવશામક ખેદાનભેદાન 

શતેલાન બેળે ળેખાલત લેળનલાન ફેચનબયી ખરનામક 

શરેીેડ બેખયણ ળેનાગ લેદઠન એકભેકના શયેાનગતી 

શભેખેભ બેદીજન ળેબાગ યેરભછેર ેેયભીર શયેાનીમત 

શયેાભજી બેટીજન કે્ષત્રલાન યેરટડી ેયાભીટય છેરછફીરા 
શયેકેય બેદીફાજ કે્ષત્રાર યેલતીઘાટ ેયશાટ છેતયાભણી 

શયેાનતા મેનકેન નેનભટકા યેલાનેતીયે ેયકાભ છેરછફીરી 

શયેાનગી લધેયવુાં નલેવયથી યેલાનેનીયે ડેરીકેળન એકયાગતા 
શયેપેય પેરાલવુાં નેત્રલચન યેડરાઈટ તેનતરાલ એકલીવભી 

શયેાપેયી પેળનતા ભશયેફાની વેલાવદન પેડયેળન એકત્રીવભી 

ઘેયદાય પેકાલવુાં ભેભેા વેલકબાલ પેયફદરી ળેયદરાર 

ડાેડાે પેયલણી ગેયવભજ દેલદાનલ પેયનશીટ ળેતાનગીયી 
ાેાે પેયપાય ગેયલશીલટ દેદીમાાડા ઠેકઠેકાણે કે્ષત્રારક 

ભાેભાે પેયનેળ ગેયવભજૂ દેલભવૂભકા શભેનજય  

બેદાબેદ ઠેયઠેય જેતરલાવી દેલનગયી શભેખફય  
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 આ ફા છે.                   તેજવ તેર નાખ. 

ફા કાભ કયે છે.               દેલ કેયભ યભે. 

 ફા ભને ગભે છે.              યેલા કાભ કયે. 

 આ ભાભા છે.                 કેદાય ફેવલા આલે. 

 ભાભા જભે છે.                દેલ દડે યભે છે. 

 આ ફેન છે.                   ભશળે ખેતય ખેડે છે. 

 ફેન યભે છે.                  દેલયાજ દાન કયે છે. 

 યેરગાડી આલે છે.            જૂાયી ફુર લીણે છે. 

 ભશળે અને યભેળ જભે છે.     યાજા મકુુટ શયેે છે. 

 યેળ અને યેખા યભે છે.           ખળુી ગરુાર ઉડાડે છે. 

 ભશભેાન આલે છે.             દાદા ભને યેલડી આે છે. 

 યાધે ભાભાની લાડીએ જા.     ભધનેુ સખુડી બાલે છે. 

 જમેળ ફે ેન આે છે.       યભા રેળન કયે છે. 

 કેતન ખાયેક ખામ છે.         ભાયે ભાભાને ઘયે જવુાં છે.  

 વેજર ળેયડી કાે છે.         રતાને કેા બાલે છે. 

 દેલર ખેતયે ચાર.            અક્ષમ દાદયે ચડે છે. 
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 આબે તાયા ચભકે છે.          અભે રખીએ છીએ. 

 યેશાન યભત યભાડે છે.         કાકા લાડીએ કાભ કયે છે. 

 ભશભેાન ઘયે આલે છે.         દાદા ેય લાાંચે છે. 

 ફશને ચા ફનાલે છે.           દાદી કેયી કાે છે. 

 અભે યભીએ છીએ.             કાકી ભને ગભે છે. 

 અભને ભજા ડે છે.            એ ધીયે ધીયે ચારે છે. 

 યાતે્ર લશરેા સઈૂ જવુાં.          યેળ વાઈકર ચરાલે. 
 

 ટકે છે.                   ખેડે છે. 

   ન ટકે છે.                 ખેતય ખેડે છે.  

   તે ન ટકે છે.              શ લડે ખેડે છે.  

   ભશળે તે ન ટકે છે.        ખેડતૂ ખેતય ખેડે છે.  
 

 આજે ભાભી આલે છે.      ગણે છે. 

   કેયી ાકી રાલે છે.          દાખરા ગણે છે. 

   ભાયે ફે ખાલી છે.            યેશાન દાખરા ગણે છે.  
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 આ ભાયા દદા છે.           આ નદી છે. 

દાદા ભને ગભે છે.              નદીભાાં ાણી છે.  

દાદા ભને યેલડી આે છે.      ાણીભાાં એક નાલડી છે.  

દાદા ભને યભડે છે.            નદી ટકનાયે યેતી છે.  

દાદા ભને લાયતા કશ ેછે.      યેતીભાાં અભે યભીએ છીએ.  

ભાયા દાદાને નભન.           નદી અને યેતી અભને ગભે છે.  

 તાયા      લયવાદ 

 યાતે તાયા તાયા.              ઈરાને લયવાદ ગભે છે. 

 આબે તાયા તાયા.             ઈકફારને ણ લયવાદ ગભે છે. 

 આબ બયીને તાયા.            ઈરા અને ઈકફાર ગામ છે.  

 યાતે તાયા ચભકે છે.           લયવ લયવ; ભેશ લયવ, 

 યાતે તાયા ઝફકે છે.           ધયતીને છે તયવ તયવ. 

 ઝગભગ ઝગભગ ઝફકે છે.    ધયતી ભાગે ાણી ાણી. 

 યાતે તેજ આે છે.             ઝયભય ઝયભય ,લયવ લયવ 

 ભને તાયા ગભે છે.             ટટ ટટ ટક ટક. 

 જતીનને તાયા ગભે છે.        ભેશ લયવે, ધયતી શયખે, 

 વયરાને ણ તાયા ગભે છે.    ધયતી શયખે, ખેડતૂ શયખે. 
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        લાડી  

          ચાર જગત, લાડીએ. 

          આભાયી લાડી ભજાની છે. 

          લાડી રીરીછભ છે. 

                    અભાયી લાડીએ યફ છે. 

                    અભાયી લાડીએ ગામ છે. 

                    ફા ગામને ખડ આે છે. 

                    ફશને લાછડીને લશાર કયે છે. 

         અભે ઝાડ નીચે યભીએ છીએ. 

         બાબી બાત રાલે છે. 

         લાડીએ જભલાની ભજા આલે. 

         લાડીએ કેલી ભજા ડે. 
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ચૌધયી વલપરુકુભાય ળાંકયબાઈ 

ઉ વળક્ષક 
ઝાાંઝડ પ્રાથવભક ળાા, 

તા- વળનોય, જજ- લડોદયા 
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 ગલુાં-૮  
ન+્ઐ=નૈ      મ+્ઐ=ભૈ 

ગ+્ઐ=ગૈ      જ્+ઐ=જૈ 

વ+્ઐ=લૈ       ર્+ઐ=યૈ            

સ+્ઐ=વૈ       દ્+ઐ=દૈ 

ક્+ઐ=કૈ       બ+્ઐ=ફૈ 

છ્+ઐ=છૈ      પ+્ઐ=ૈ 
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નૈન લૈધ કૈડ  ૈય ઝૈડ પૈફ  નૈમતક જૈનભ વૈમદ 
નૈમ  લૈજ્ઞ કૈપ ડૈરી શૈમ  પૈર  નૈલેદ જૈસયુ વૈમનક 

નૈ યૈન કૈક તૈફ શૈભ પૈડ  નૈમત લૈબલ વૈદય 
નૈલ યૈન  ફૈજ તૈર શૈડ પૈડી નૈધ લૈય ગ વૈરજા 
ભૈત્રી યૈલ ફૈય તૈરી શૈડુ ઢૈલ નૈમભ લૈદેશી દૈલત 
ભૈરી યૈડુ ફૈય  તૈડ શૈબ ુ ઢૈફ નૈનન લૈળ ખ દૈમનક 
ભૈમ  વૈક  ફૈર  તૈય શૈટુ ઢૈચ નૈલત લૈકુાંઠ દૈહશક 
ભૈથી વૈજ ઐય  તૈઝ ઘૈય ઠૈઠ કનૈમ  લૈળ રી કૈર વ 
ગૈય વૈર ઐમ  રૈર  બૈડ ળૈર ભૈમત લૈળ ખી કૈકેમી 
ગૈમ  દૈલ ઐમત ચૈત્ર બૈય ઠૈર  ભૈથનુ લૈય ગી ફૈજજક 

ગૈણ દૈત ઐદ ચૈન બૈમ  ળૈરી ભૈમથરી લૈહદક ઐમ ળ 
ગૈડ  દૈચ ઐણી ચૈય બૈર  ળૈન ભૈકર વલૈમ  ઐમય 
ગૈઢ દૈત્ર છૈમ  ચૈડ બૈરી થૈય ભૈમ ર બલૈમ  છૈરજા 

જૈન દૈલી છૈર ચૈફ ધૈય થૈમ  ગૈયત લૈત ર ૈળ ચી 
જૈલ દૈત્રી છૈર  ખૈડ ધૈલ થૈલ જૈમભન યલૈમ  ૈય ુ
જૈડ કૈગ ૈવ  ખૈફ ધૈત્રી  જૈમભની યૈમત ૈવ થી 
લૈદ કૈર ૈકી ખૈય પૈફ  જૈકર યૈલત તૈમફ 

લૈમ કૈડ ૈડ  ખૈલ પૈડ  જૈમલક યૈખખક તૈમ ય 



ઝ ાંઝડ પ્ર થમભક ળ   ,ત -મળનોય , જજ- લડોદય  
 

    વલપરુ એવ. ચૌધયી                            લાાંચે તે વલચાયે, વલચાયે તે વલક્વે                            Page 4 

 

તૈજવ નૈમનત ર કૈર વજી નૈધમત    
તૈન ત નૈમતકત  ફૈજન થ લૈળ ખનાંદ    

ખેરૈમ  નૈતભ ઐય લત યૈમતલીય    
ચૈરભ નૈનશયી ૈવ દ ય કૈર વમત    
ચૈતય ભૈત્રીબ લ ૈળ ખચક કૈકઈભ ત     

ખૈફય જૈમલકત  ૈવ  ત્ર ફૈજન થજી    
ખૈયત જૈનમનુી તૈતયીમ ઐમતશ મવક    
ઝૈરભ લૈય ગત  તૈરીત્ર ખૈફયગ ટ    
શૈમ ત લૈત ખરક શૈમ કટ શૈમ ધ યણ    
શૈતકુ લૈહદકત  શૈડ શ ય શૈમ લય     

બૈયલ લૈબલત  બૈયલજી શૈમ ધ યણ     
બૈયલી લૈલ હશક ધૈયલ ન બૈયલન થ    
બૈમ જી ઘડલૈમ  ળૈત મનક ક રબૈયલ    

ધૈલત યૈલતક  ળૈળલક     
પૈમ ઝ દૈલગમત      
ળૈળલ દૈલમોગ      
ળૈરે દૈતય જ      

થૈક ય દૈમનકત       
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 લૈયાગ દલાખાને જા.             લૈદ દલા આે છે. 

 જૈનભ પજૂા કય.                કૈરાવ લૈદ ઢ. 

 લૈળારી નૈલેદ કય.             લૈબલ દૈવનકરખ. 

 જૈવભન ભૈત્રી કય.               નૈવનત તૈમાય થા. 

 કનૈમા ભાખણ ખા.             ફૈજનાથ ૈવા રાલ. 

 ભૈત્રી યલૈમા ફનાલ.           તૈમફ થૈરી રાલ. 

 તયલૈમા તાલભાાં તયે છે.     લૈબલી કૈરાવ ચાર.  

 ળૈરે બૈમાને તૈમાય કય.      વૈવનક રડાઈ રડે છે. 

 લૈબલ ૈવા ગણે છે.           કૈકઈ બયતની ભાતા છે. 

 લૈયાગ તૈમાય થમ છે.         ચૈત્ર છી લૈળાખ આલે. 

 ભને જૈન બે બાલે છે.        બૈમાજી ાણી પયુી ફનાલે છે. 

 ગલૈમા ગામન ગામ છે.       કૈરાવ ભાંદદય જા.  

 જૈનભને ૈયુાં બાલે છે.       જાનૈમા થૈ થૈ નાચે છે. 

 લૈદેશી વીતાનુાં નાભ છે.        લૈદદકગણણત વલમ છે. 

 વૈરજા બૈમાને રાલ.          પૈમાઝ યભત યભાડ. 

 જૈવભન ચૈત્ર રખ.              તૈમફ લૈળાખ રખ. 

 કનૈમાભાખણ ખા.              ખેરૈમા ગયફે યભે છે. 
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    ચૈતય, 

      ચૈતય લૈળાખ, 

      ચૈતય લૈળાખ ફે ભદશના. 

      ચૈતયભાાં ખીરે ફુર. 

      લૈળાખે આલે આંફા. 

      કોમર ટહકેુ ભીઠે યાગે. 

      નાચે થૈ થૈ થૈ ભોય. 

      ગાભ ગાભનાાં ખેડુ છૈમા. 

      ખેતય ખેડે બૈમા.  

                       બૈમા 

                         બૈમા નાચે,ફશનેા નાચે. 

                         બૈમા નાચે તા તા થૈમા.  

                         ફશનેા નાચે તા તા થૈમા.  

                         ભૈમા આે ૈવા.  

                         ૈવા રઈ યાજી થઈએ.  
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ચૌધયી વલપરુકુભાય ળાંકયબાઈ 

ઉ વળક્ષક 
ઝાાંઝડ પ્રાથવભક ળાા, 

તા- વળનોય, જજ- લડોદયા 
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 ગલુાં-૯  
ન+્ઓ=નો    મ+્ઓ=ભો 

ગ+્ઓ=ગો    જ્+ઓ=જો 

વ+્ઓ=લો     ર્+ઓ=યો 

સ+્ઓ=વો    દ્+ઓ=દો 

ક્+ ઓ=કો     બ+્ઓ=ફો                           

છ્+ઓ=છો    પ+્ઓ=ો 
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નોટ ભોટી ગોટ  જોલ  યો વોડ  દોક કોણી 
નોક ભોક  ગોત્ર જોરુ યોલ  વોની દોઢ ફોય 

નોઝ ભોર ગોફ  જોની યો  વોન  દોણી ફોધ 
નોભ ભોયી ગોર જોડો યોર વો કોય ફોજ 
નોલ  ભોડ  ગગો જોરો યોળ વોર કોક ફોટ 
નોખ  ભોબ ગોરી લોટ યોભ  વોપ  કો ફોર 
નોચ ભોઢ જોય લોર યોક વોજી કોટ ફોરી 
નોય ભોન  જોટો યલો યોભ વોમ કોઈ ફોવ 
ભોય ભોઢે જોડ રલો યોટી વોય કોચ ફોો 
ભોકો ભોયે જોી નલો યોત  વોરો કોટટ ફોી 

ભોક્ષ ગોય જોભ ભ લો યોજો દોયો કોયી ફોખ  
ભોખ ગો જોક ફ લો યોઝ દોટ કોભ ફોડ 
ભોચી ગોો જોય  તલો યોપ દોડ કોઠી ફોણી 

ભોજ ગોયી જોડ ે યોગ વોમો દોડી કોણ ઓખ  
ભોજી ગોઠ જોડી યોગી વોટી દોય કોળ ઓ 
ભોત ગોખ જોફ યોજ વોભ દો કોર ઓડ 
ભોતી ગોલ  જોય યોજી વોવ દોયો કોફ  ઓણ 

ભોટ  ગો  જોળ યોડ વોવ  દોશો કોઢ ઓો 
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ઓય છો ડોર તોટો રોબી ટો ખોડ શોળ 
ઓરો છોઈ ડોક તોફ  રોશી ટોો ખોડ  શોભ 

ઓભ ોક ડોમો તોર  રોથ ટોડો ખોડી શોી 
ઓવ ો ડોળી તોડી રોગ ચોક ખોદ શોડી 
ઓવો ોટ ડોઝ કણો રોઢી ચોય ખો ખો શોકો 
ઓળી ોટ  ડોડી ભણો રોટો ચો ખોટ શોરો 
ઓરી ોઢ ડોફો બણો રોન ચો ખોર શોશ  
ઓન ોત ડોન યણો રોચ ચોર ખોફો શોરી 
ઓપ ો ડોટ  જાણો રીરો ચોખ  ખોટી ઘોડો 
ઓટ ોથી ડોય  ણો ર રો ચોકી ઝોક ઘોડી 

ઓછ  ોરી ડોો ભ ણો રોઢુ ચોથ ઝોટ  ઘોઘ  
ઓયી ોણી ડોડો ળ ણો ટોચ ચોરી ઝોટો ઘોધ 
છોડ ોચ  ડોવો રોટ ટોટી ચોટી ઝોી ભ ો 

છોર ોયો તોક રોટી ટોઠ  ચોયી ઝોરી  ો 
છોયો ોયી તો રોક ટોી ચોી શોજ જાો 
છોયી ોી તોડ રોચો ટોી ખો શોડ ચ ો 
છોક ોત ે તોર રોકો ટોરી ખોો શોજ બોો 

છોડી ોર  તોય રોબ ટોક ખોજ શોઠ પો 
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પ ો મોબ પોર ળોધ નોકય ભોલ ડ જોફન યોળની 
ઢ ો ધોધ પોપ  ળોબ  નોકયી ભોવભ જોખભ યોગ ન 

ફ ો ધોફી ભપો ળોગ નોટીવ ગોભતી જોકય વોગ ત 
ભોો ધોકો નપો નળો નોતય ગોખણ જોજન વો યી 
ટ ો ધોતી ઢોર ળોખ નોફત ગોચય જોડણી વોડભ 
બોઈ ધોી ઢોય થોય નોળમો ગોટરો જોતય વોફત 
બોજ ધોયી ઢો થોક નોયત  ગોટ ો જોગણ વોન ય 
બોગ ધોર ઢોરી થોથ ભોટય ગોઝ યો લોટય વોટ 
બોગી ધોખો ઢોરો  થોબ ભોગયો ગોટરી લોકો વોયઠ 
બોય ધોભ ભઢો થોબો  ભોટ ગોટઠમો યોક  દોજક 

બોભ પોજ લઢો થોડો ભોજડી ગોદડી યોકડ દોરત 
બોટ પોઈ ઠોઠ થોડી ભોટ ઈ ગોધરો યોટરો દોટશત્ર 
બોો પોક ઠોક ક્ષોબ ભોકૂપ ગોમણી યોટરી દોઆફ 

બોણ પોજી ઠોડ ક્ષોબ  ભોયચો ગોય ણી યોચક દોકડો 
બોો પોભ ઠોવ શ્રોપ ભોયરી ગોયવ યોતર દોટયમો 
મોગ પોટ  ભઠો શ્રોત  ભોવ  ગોલ  યોભન દોમત 
મોગી પોન ળોક  ભોટયમો ગોરણ યોનક કોમર 

મોભ પોડ ળોય  ભોરલી ગોપણ યોણી કોકભ 
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કોરવો ઓજાય ોક ય તોયણ ટોડરો ખોય ક મોજક  
કોઈક ઓખ ોતડી તોખ ય ટોરો ખોખરી મોળગની  

કોકડી ઓજવ ોફ ય તોભય ચોડી રખોટી ધોલ ણ  
કોગ  ઓટરો ોયવ તોપ ન ચોયવ ખોટીો ધોયણ  
કોટડી ઓખય ોરીવ તો ટ ચોકડી ખોદ ણ ધોફણ  
કોઠરો ઓકડી ોળ ક ગણોત ચોટરી ખોય કી ધોટયમો  
કોઠ ય ઓગણ ોટ ળ ચ ણોદ ચોત્રીવ શોફ ો ધોત  
કોતય ઓછ ડ ોટરો યણોર ચોલીવ શોકરી ધોર ઈ  
કોથી ઓટરી ોક રોચન ચોવઠ શોજયી પોયભ  
કોયડો ઓયડી ોટરી રોધીક   ચોધ ય શોટર પોગટ  

ફોયડી ઓવયી ોઈચ  રોકર ચોતયો શોક ટ પોતયી  
ફોકડો ઓગડ ોદો રોટયી ચોગભ બોજન પોઈફ   
ફોધક છોકય  ોડો રોટટમો ચોગ ન બોજક ઢોરક  

ફોનવ છોકયી ોર દ રોદય  ચોથ ઈ બોગ ઢોકી  
ફોફડો છોકયો ડોકયો રોથર ચોમથમો બોજાઈ ઢોળરમો  
ફોરકો છોગ    લડો રોભડી ચો ટ બોમભમો ઢો લ  
ફોતડો ોટ ઝગડો ટોરી ચોભ સ ુ બોટલો ઢોરડી  

ઓવડ ોણ રીભડો ટોકી ચોલટ મોજન  ઠોકય  
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ળોખીન નોટબકૂ જોયદ ય વોભયવ ફોરફ ર  લડોદય   
ળોણ નોંધોથી જોય લય વોશ ભણ ફોરચ ર ચકડો  

ળોક નોતટયમો જોગલ ઈ વોદ ફ જી ફોચ વણ તોડપોડ  
ળોધન ભોક ળ જોભદ ય દોયલણી ફોજાદ ય તોખ નુાં  
થોડીક ભોજળોખ યોજગ ય દોડધ ભ ફોર ચ રી તોડજોડ  
થોટયમો ભોતીચયૂ યોજભે દોશય ઓગણીવ તોત પયુી  
થોકડો ભોતીચ યો યોગચ ો દોશય ફ ઓખ ણ તોરભ   
થોથય ભોશભ મ  યોજગ યી દોડ દોડ ઓટ ભણ તો ભણી  
થોયટ ભોતીઝયો યોજનીળી દોડ દોડી ઓયભ ઈ ચણોટી  

 ગોઠલણ ફયોફય કોથભીય ઓયમવમો ગણોતય   
 ગો ક ય ય જગયો કોઈણ ઓમળમ  બણોગણો  
 ગોયીવણ  વોભન થ કોચયફ ઓર ડ રોકગીત  
 ગોડ ઉન વોવ મટી કોશય ભ ોખયણ રોકકથ   
 ગોરભ ર વોદ ગય કોરક ત  ડોરલણ રોકભ ત   
 ગોયફ પ ુ વોટડમભ કોરલ ડ ડોવ ડોળી રોકર જ  
 ગોલ ળમો વોભલ ય કોતયણી ડોટ ડોટ રોથોથ  
 ગોલ રણ વોનયી ફોઈરય ડોર લલ  રોકવબ   
 ગોદલયી વોદ ફ જ ફોધ ઠ ડોકભ   રોકભત  
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રોબ ભણી ખોજન ય મોગદ ન નપોખોટ યોકકડ ટ  
રરો ત ખોદ ભણી મોગીય જ પોઈફુલ  યોજફયોજ  

રોટઘય ખોદ ભણ મોગફર પોટ લ ો યોભનળ શી  
રીરોછભ ખોજલીય મોગભ મ  ઢોરોભ યો યોક ણક ય  
રીરોતયી ઝોીોી મોગ વન ઢોરલ ગે દોરતલ ન  
રોકર ડ શોંમળમ ય મોજન ય ઠોક ઠોક દોયલણીક ય  

ટોીલ ો શોન યત આમોજન ઠોકઠોક દોરત ફ દ  
ટોીધ યી શોળકોળ મોગીપતુ્ર ઠોડેદ ય દોયલન ય  
યોકટોક ઘોડ વય ધોધભ ય ળોબ મ ત્ર  કો મભ ન  

ચોકીદ ય ઘોડ પયૂ ધોખ ધડી ળોક તયુ કોઈકલ ય  

ચોખલટ ખોોબયી ધોતીપતુ્ર ળોધખો કોય  ક  
ચોયલ ડ બોગલટો ધો ભણી નોકયળ શી કોતયક ભ  
ચોટકમ ત બો ન થ ધો લીય  નોનખટ ઈ ફોરચ રન   

ચોકરેટ બોજપયુી ધોફીઘ ટ ભોયેમળમવ ઓગણત્રીવ  
ચોતયપ બોજત્ર પોજદ ય ભોય યીફ પ ુ ઓગણચ વ  
ચોયટટમો બોગલવુાં પોજદ યી જોયજુરભ ઓખ શયણ  
ખોદક ભ બોલણ પોપળમ  જોખભક યક ઓગણચ રીવ  

ખોડીમ ય બો ય જા તોડપોડ જોગ નુાંજોગ ઓગણવ ઠ  
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ઓખત્ર બોજન રમ    

છોકયભત બો ન થજી    

ોટર ર બોજનત્ર    

ડોરભડોર બોજમત્રક     

તોધડ ક  ધભધોક ય    
તોપ નખોય ધોલય ભણ    

તોરભ ક ધોયણલ ય    

રોકજીલન ઢોરનગ ય     

રોબર રચ ઢો લદ ય    

રોકલ મક  ઢોરકન દ    

રોચનભન ળોબ મભ ન    

રોકવેલક ળોકજનક    

ચોયફજાય     

ચોયલટુ રુ     

ખોફોબયીને     

ખોોબયીને     

ખોખોયભત     

ઘોડેવલ ય     
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 ધલર ફોય ખામ છે.              યોનક દોહા ગામ છે. 

 કોમર ભાોફનાલે છે.           કાગડો ભાો ફનાલે છે. 

 ઘોડાગાડી દોડે છે.                ડોરભા ાણી બયામ છે. 

 ભાસી હરલોફનાલે છે.           યોહન ચોડી લાાંચે છે. 

 ભોહન બભયડો પેયલતો હતો.     સોનર સોાયી ખામ.  

 છામા યોટરા ઘડે છે.             છોટાબીભને રાડુ બાલે. 

 ડોયેભોન અભને ગભે છે.          ચકડો ગો-ગો પયે. 

 ચોકીદાયચોકી કયતો હતો.        ોટને ભયચા ફહુ બાલે. 

 છોકયી ભોજડી હયેે છે.          ભોહન ભોતી યોલ. 

 ળાાભાાં સો ઓયડા હતા.      ભોય રૂાળુ ક્ષી છે. 

 દયયોજ સાદુ બોજન કયવુાં.       કોભરને ચોકરેટ બાલે છે. 

 ોટ યાભ નાભ ફોરતો હતો.   છોકયાઓ ખો-ખો યભે છે.   

 ભોફાઈરભાાં ગીતો લાગે.         છોકયીઓ ખો-ખો યભે છે. 

 ભોક્ષ ફૂટફોર યભતો હતો.        યહભેાન વતજોયી ખોર. 

 ગોભતી ઓટરો લાે છે.          બાયત ભાયો દેળ છે. 

પોયભ છોડને ાણી ા.            કોમર કાી હોમ છે.    

 ભોય ભોજથી નાચતો હતો.        સોપા ોચા ોચા હોમ. 
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સોજીનો ળીયો ફને છે.            સોહભ સોડા રાલે છે. 

 સોનાડી ભીઠે હોમ છે.       લયસાદ ધોધભાય લયસે છે. 

 રોકો ભેો જોલા ભાટે જામ છે.   સોભલાયે યજા છે. 

 રોકો દોડધાભ કયતા હતા.       રીભડો રીરોછભ હોમ છે. 

 ભોહન ચોકરેટ રાલ.            ોતાનુાં જાતે કયવુાં જોઈએ. 

 રોકોને ભદદ કયલી જોઈએ.     ઓરાડ તાલકુો છે. 

 લડોદયા લડોનુાં ળહયે છે.         ઓખાણ ભોટી ખાણ છે. 

 કાનજી ગામો ચયાલતો હતો.     ચકડો ગો-ગો પયે.  

 છોકયીઓ રોકગીતો ગામ છે.    આ ચબતૂયો ભોટો છે. 

 રોકો દાણા નાખે છે.             ગોલાળમો ગામો ચાયે. 

 ઢોર ઢભ-ઢભ લાગે.             ફા યોટરો ભીઠો રાગે છે. 

 ભોટાઓને ભાન આવુાં .       બોજન સાપ હાથે જભવ.ુ 

 કોથીનો ઉમોગ કયલો નહી.   ફાકો તોપાન કયે છે.        
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    લાયતા યે લાયતા, બાબો ઢોય ચાયતા,   

      ચટી ફોય રાલતા, છોકયા સભજાલતા,   

      એક છોકયો યીસાણો, કોઠી ાછ સાંતાણો, 

      કોઠી ડી આડી, છોકયાએ બભૂ ાડી, 

      અયયય ભાડી, અયયય ભાડી.                    
 

      ચારો, 

        ચારો,પયલા ચારો. 

        જુઓ,સાભે ચકડો છે. 

        ચકડો ગો-ગો પયે છે. 

        આણે ચકડોાભાાં ફેસીએ. 

        દોડો-દોડો ફધાનો લાયો યાખો. 

        હરેા ગોી,ભોના અને ગોભતી ફેસે. 

      ગોાર,ભોહન અને સોહન તભે ચકડો પેયલો. 

        પયતાાં પયતાાં ગીતો ગાઓ. 
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  હાથી,                     હોડી 

   જાડો ાડો હાથી,            આ હોડી છે. 

   સ ૂાંઢભાાં રાલે ાણી.          હોડીને સઢ છે. 

   ાણી તો ગાંદુ,               હોડીથી નદી ાય કયી ળકામ. 

   સાભેથી આલે ચાંદુ,           હોડી સયયય....કયતી જામ. 

   ચાંદુ ભાથે ચોટરી, 

   ફા ફનાલે યોટરી,      આલો, 

   યોટરીના કટકા,    આલો ભેઘયાજા, 

   ચાંદુ ભાથે રટકા.    લગડાલો લાજા. 

                             ી-ી,ી-ી,ોભ-ોભ, 

                             ી-ી,ી-ી,ોભ-ોભ. 

                             યેરભછેર યેરભછેર, 

                             નદી નાા યેરભછેર, 

                             છર ફર, છર ફર, છોભ-છોભ. 

                             છર ફર, છર ફર, છોભ-છોભ. 

                             આલો ભેઘયાજા, લગડાલો લાજા.   
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ચૌધયી વલપરુકુભાય ળાંકયબાઈ 

ઉ વળક્ષક 
ઝાાંઝડ પ્રાથવભક ળાા, 

તા- વળનોય, જજ- લડોદયા 
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 ગલુાં-૧૦  

ન+્ઔ=નૌ   મ+્ઔ=મૌ 

ગ+્ઔ=ગૌ   જ્+ઔ=જૌ 

વ+્ઔ=ળૌ    ર્+ઔ=રૌ                                               

સ+્ઔ=શૌ    દ્+ઔ=દૌ         

ક્+ઔ=કૌ    બ+્ઔ=બૌ 

છ્+ઔ=છૌ   પ+્ઔ=ૌ 
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નૌક  જૌરી ૌકી નૌક ર ગૌપજૂા ૌરુવ નૌક બ 
નૌડ  જૌટ  ચૌ નૌતમ જૌષર તૌષીદ નૌજળ ન 

નૌ  ળૌઠ  ચૌદ નૌખ  શૌરભ તૌષીન નૌક શેન  
નૌળ  રૌ ચૌટ  નૌશેન  શૌમમત્ર ૌકકક નૌક ચ ક 
નૌટ  શૌર ઝખૌ મૌખખક શૌરળ ૌષ ણ  નૌક મળષ ર 
મૌક  શૌક  ભૌમ મૌળી શૌક ર ચૌદ મૌખકત  
મૌન શૌન  યૌન મૌ ન  શૌજન ચૌષ ણ મૌખખકત  
મૌ શૌથી ૌચ મૌખક દૌકષત્ર ચૌધરી મૌનધ રી 
મૌજી દૌર ૌર મૌ દ દૌકષત્રી ભૌમતક મૌનરી 
મૌ  દૌર   ગૌરળ કૌમદુી ભૌમમક મૌનપરુી 

મૌત દૌડ  ગૌશેળ  કૌળત ભૈમમમત મૌન ત્ર 
મૌી કૌઆ  ગૌધન કૌ યૌળન ગૌરીપજૂા 
મૌમ ઔડ   ગૌદ ન કૌમક યૌખગક ગૌશેળક 

ગૌણ ૌઆ  ગૌચર કૌરળ ૌષર ગૌરીપજૂન 
ગૌરી ૌળ   ગૌધણ ઔવધ ૌનક ગૌરીમખર 
ગૌખ ૌત્ર  ગૌમખુ ઔવમધ  ગૌતમનગર 
ગૌત્ર ૌત્રી  ગૌમખુી ઔરશ  ગૌલશેળ  

ગૌધી ૌર  ગૌતમી ઔશમ  શૌરઘર 
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  ગૌતભ યભત યભ.                                    

    ગૌયલ ાવે ભોફાઈર પોન છે.      

    બૌવતક ગૌધણ જોલા ચાર.            

    નૌકા વલશાય કયલાની ભજા ડે.   

    અભાયા ગાભભાાં ગૌળાા છે.   

    વૌથી ભોટા દાદા છે.  

    ગૌળાા ખફૂજ ભોટી છે.            

    ળૌથી નાનો બઈ છે. 

    ગૌયલ ૈવા ગણે છે.  

    કૌયલો વો શતા. 

    આજે ભૌખખક કવોટી છે. 

    કાકા કૌઆ ઊડે છે.                          

    ભોશન નૌકા ચરાલે છે. 
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    નૌતભ આજે ગૌયી પજૂા છે.           

    ભૌણયીનાભનુાં ગાભ છે. 

    નૌજલાનો આણી યક્ષા કયે છે.      

    વૌની આવાવ વલમ છે.  

    ગૌ વેલકો ગામની વેલા કયે.        

    કૌવળકને દૂધ બાલે છે. 

    વૌ બણલા જામ છે. 

    ગામને ગૌભાતા કશલેામ. 

    ચૌરા ઓયડો લાે છે. 

    છોકયીઓ ગૌયી પજૂાકયે છે. 

    ભૈત્રી ગૌ પજૂા કયે છે. 

    ગૌળાાભાાં ઘણી ફધી ગામો શોમ.   

    ગૌયલ,કૌળર ગૌળાાભાાં જામા છે. 
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   ગૌયી ગામ વૌથી લધાયે દૂધ આે છે. 

  કાી ચૌદવ દદલાી શરેા આલે. 

   વળક્ષક બૌવભવતક આકાયો ફતાલે છે. 

   લૌઠાનો ખફૂ ભોટો ભેો બયામ છે. 

   ઔધ આણને દલા તયીકે ઉમોગી છે. 

   વનળાભાાં વૌથી નાનો વૌયલ છે. 
 

                  આ છે કૌવળક, આ છે વૌયબ. 

                       આ છે કૌવર, આ છે ગૌયલ. 

                       આ છે બૌવતક , આ છે નૌતભ. 

આ વૌ ભાયા બાઈફાંધ છે. 

કૌવળક વૌથી ઊંચો છે. વૌયબ વૌથી નીચો છે. 

કૌવર વૌને શવાલે છે. ગૌયલ વૌને યભાડે છે. 

બૌવતક વૌથી જાડો છે. નૌતભ વૌથી નાનો છે. 
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 ગૌળાા 

     અભાયા ગાભભાાં ગૌળાા છે. 

     ગૌળાા ખફૂજ ભોટી છે. 

     ગૌતભ અને નૌતભ ગૌળાાભાાં જામ છે. 

     ગામો ગૌચયભાાંથી ચયીને આલી. 

     યફાયી ગામોને દોશ ેછે. 

     ગામનુાં દૂધ ભીઠુાં શોમ છે. 

     દૂધ વૌને બાલે છે. 

     હુાં ણ દૂધ ીવુાં છાં 
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ચૌધયી વલરુકુભાય ળાંકયબાઈ 

ઉ વળક્ષક 
ઝાાંઝડ પ્રાથવભક ળાા, 

તા- વળનોય, જજ- લડોદયા 
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 ગલુાં-૧૧  
 ન+્અં=નાં     મ+્અં=ભાં 

 ગ+્અં=ગાં     જ્+અં=જ ાં 

 વ+્અં=લાં      ર્+અં=યાં  

 સ+્અં=વાં      દ્+અં=દાં 

 ક્+અં=કાં       બ+્અં=ફાં                    

 છ્+અં=છાં      +્અં=ાં 
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નાંગ ગાંદ  લ ાંવ વ ાંઠો ક ાંદો અંળ તાંબ ુ ચાંો હશિંદી ધાંધ 
નાંદ ગાંજા યાંગ મવિંશ ક ાંધ આંખ તાંગ ખાંડ હશિંવ  મધિંગ ુ

નાંદી ગાંજી યાંજ સ ૂાંઢ કુાંડ આંચ તાંત્રી ખાંત હ ૂાંપ ધોંવ 
નાંદુ ગાંદુ યાંક દાંગ ફાંધ આંસ ુ તાંગી ખ ાંચો શાંડી પાંડ 
મનિંદ  ગ ાંઠ યાંળ દાંબ ફાંદી છાંદ તાંત ુ ખ ાંધ ઘાંટ પાંદ 
ભાંદ ગ ાંધી યાંબ  દાંત ફાંધી છ ાંમ રાંચ ખ ાંબી ઘ ાંચી પ ાંગ ુ
ભાંત્ર ગુાંદ ય ાંક દાંડ ફાંડી ાંખી ર ાંચ ખ ૂાંટ ઘ ાંટો પ ાંદ 
ભાંચ ગ ૂાંચ યીંછ દાંતી ફાંટી ાંચ રાંક  ખ ૂાંધ ઘેંવ પ ાંપ ાં 
ભાંથ જ ાંગ વાંત દાંબી ફાંદ  ાંખો રાંફ ઝાંડો ઘાંટી પાંટ 
ભાંછી જ ાંત ુ વાં દાંળ ફાંકો ાંજો ર ાંબ ુ ઝ ાંખ ુ બાંબો પેંક 

ભાંડી જ ાં વાંચો દ ાંત ફ ાંગ ાં લુાંટ ઝ ાંઝ બીંડી ટાંગ 
ભાંદી જ ાંત્રી વાંખ કાંવ ફ ાંમ ાંથ રીંબ ુ ઝ ાં બીંત ઢાંગ 
ભ ાંદુ જ ાંબ ુ વાંગ કાંકુ બફિંદુ  ાંખ રેંઘો ઝાંડ બેંવ ઢ ાંઢુ 

મુાંગુાં જ ાંખ વાંઘ કાંઠ બુાંદ ેંડો ચાંદ  શાંવ ભ ૂાંડ ઢીંકો 
ભોં લાંળ વાંગી કાંથ અંધ ડાંખ ચાંદો શ ાંજા માંક ઢોંગ 

ગાંગ  લાંદો વાંજુ કાં અંક ડાંકો ચાંી શ ાંડો માંત્ર ઠાંડુ 
ગાંધ લાંડો વાંમઘ ક ાંટો અંગ ડાંડો ચ ાંદો શ ાંવ માંત્રી ઠાંડો 

ગાંદ લ ાંધો વ ાંજ ક ાંઠો અંત ડ ાંગ ચ ૂાંક હશિંદ ધાંધો ઠૂાંગો 
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ઠૂાંઠુ નાંદન ભાંડ જ ાંજીય યાંગત વાંડ વ દાંળીલુાં કાંદોયો 
ઠાંડ  નાંફય ભાંહદય જ ાંજા યાંજા વાંત ન દાંત ી ક ાંકયી 

ઠાંઠો નાંખ વ ુ ભ ાંકડ જ ાંગરી યાંગોી વાંત  દાંત રી ક ાંતણ 
ળાંખ મનિંદવ ુ ભ ાંચડો જ ાંવુાં યાંગવ ુ વાંબ  દાંબીલુાં હકિંભત 
ળાંક  મનિંદય ભ ાંડલો જજિંદગી યાંગીરો વાંદેશ દ ાંમતયુાં કુાંબ ય 

ળાંભ ુ નોંજણુાં ભીંઢ જીંડવ ુ યાંગરો વાંદ  કાંઈક કુાંલય 
ળ ાંત નોંધવ ુ ગાંધક લાંદન યાંગીન વાંફાંધ કાંન ફાંગડી 
થ ૂાંક ભાંડ ગાંજીપ  લાંદન  યાંજાડ વાંબલ કાંની ફાંધન 
થાંફ ભાંજયી ગાંદકી લાંટો યેંકડો વાંબ ય કાંવયો ફાંગ ી 

 ભાંડી ગાંબીય લાંળજ વાંદેળ વાંભત કાંડર  ફાંદૂક 
 ભાંઝીર ગ ાંગડી લાંબચત વાંતો વાંમભ કાં વ ફાંજય 
 ભાંતય ગુાંદય લાંચ ણ વાંકટ વાંમોગ કાંજૂવ ફાંવયી 
 ભાંગ થ ૂાંકવ ુ લ ાંકડુ વાંખ યો વાંલત કાંદોઈ ફાંગરો 
 ભાંથન ગોંદરુ લીંજણો વાંગભ વાંલ દ કાંટ ો ફાંદગી 
 ભાંજન ગ ાંઠડી લીંટવ ુ વાંગત વાંવદ કાંગન ફાંદય 
 ભાંકોડો ગ ૂાંગણુાં લીંટરો વાંગીત વાંવ ય કાંકોત્રી ફ ાંધણી 
 ભાંજીય  જ ાંગર લીંધવુાં વાંગીન વાંશ ય કાંક વ અંજન 
 ભાંજૂય જ ાંગભ યાંજન વાંચ ય દાંડક કાંત ન અંદય 
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અંકુય ાંદય તાંબયુો ચાંદન ઝાંખન  ઘ ૂાંઘટ પ ાંહટમો થ ાંબરી 
અંકુળ ાંગત ત ાંતણો ચાંડ  ઝાંઝટ ઘોંઘ ટ પ ાંવવ ુ થ ાંબરો 

અંગ ય ાંકજ તાંતીલુાં ચ ાંખડી ઝાંખવ ુ લ ાંક ફાંકવ ુ  
અંગઠૂો ાંજાફ રાંગડી ચ ાંચડ ઝ ાંઝયી વાંગ પેંકવ ુ  
અંજરી ાંચ ાંગ રાંગય ચ ાંદની ઝ ાંઝડ બાંડ ય ઢાંઢેયો  

અંતય ાંચ ત રાંટ ચ ાંદરો ઝાંફેળ બાંગ ણ ઢ ાંકવ ુ  
અંદ જ ાંજયી રાંફ ણ બચિંતન ઝીંકવ ુ બાંજન ઢ ાંકણી  
અંધ રુ ાંજેઠી રાંઘન ચ ૂાંટણી ઝાંડી બાંડ યો ઢીંગરી  
અંફોડો ાંહડત ર ાંછન ચ ૂાંદડી શાંગ ભી બ ાંગવ ુ ઢીંગરો  
આંગણુાં  ાંગળુ રીંફડો ખાંજય શાંભેળ  બ ાંબય ઢીંચણ  

આંચકી  ાંજરુ ટાંક ય ખાંજન શ ાંડરી ભ ૂાંગ ઠાંડક  
આંજવ ુ  ાંદડી ટાંક યો ખાંડણી શ ાંપવ ુ બોંકવ ુ ઠ ાંવવ ુ  
આંફવુાં  ાંણ ટ ાંકવ ુ ખાંડીત શ ાંમવમો મ ાંમત્રક ઠીંગણુાં  

એંધ ણ ડાંપ વ ટ ાંકણી ખાંડેય હશિંડોો માંજન ળાંકય  
છ ાંટવ ુ ડાંખવ ુ ટ ાંગવ ુ ખાંતીલુાં હશિંભત ધ ાંધર ળાંખર   
છ ાંમડો ડુાંગય ટીંગ વ ુ ખ ાંડવ ુ હશિંવક ધીંગ ણુાં ળીંગડુાં  
છીંકવ ુ ડુાંગી ચાંચ ખ ૂાંચવ ુ ઘાંટડી ધ ૂાંધળુાં ળીંગોડુાં  

છાંદવ ુ ડાંખેલ ુ ચાંર ખ ૂાંદવ ુ ઘુાંભટ પ ાંકડુ થાંબવુાં  
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નીંદ ભણ યાંગયેજ વાંળોધન અંધજન ચાંચત  ળ ાંમતલ ન 
નાંદલ નુાં યાંજાડવ ુ વ ાંબવ ુ છાંટક લ ચ ાંદબરમો ળાંકુકોણ 

ભાંદ હકની યાંગતત  મવિંધ લણૂ છાંછેડવ ુ ચોંટ ડવ ુ ળાંખજીરુાં 
ભાંદલ ડ યાંગ લવ ુ મવિંશ વન ાંચતાંત્ર ખાંખેયવ ુ થ ૂાંકદ ની 
ભ ાંગબરક વાંમોજક દાંતકથ  ાંચ લન ખાંજલ  નાંદનલન 

મ ૂાંડ લવુાં વાંકરન દાંત લરી ાંચકોણ ઝ ાંખલ લ નાંદગો ર 
ભોંઘલ યી વાંજીલની કાંદમૂ ાંવ ુ ઝાંઝ લ ત નાંફયલ ય 
ગાંદલ ડ વાંકેરવ ુ કાંક લટી  ાંગયવ ુ ઝ ાંઝયીમ  નાંદયફ ય 
ગ ૂાંથ ભણ વાંગઠન કાંકોતયી ડાંબ યણુાં શાંવય જ ભાંગલ ય 
ગ ૂાંચલણ વાંગયવ ુ કુાંલ યીક  ડુાંગય  શાંક યવુાં ગાંધમલશીન 

જજિંદગ ની વાંઘ હડમો કાંથય લી ચેત તાંત્ર ફાંક લવુાં ગાંધન ળક 
જ ાંગફ ઝ વાંડોલણી ફાંડખોય વશતાંત્રી પાંગોવુાં ગ ાંધીનગય 
લાંળલેરો વાંત ડવ ુ ફાંધ યણ લ ૂાંટણીયુાં ઢાંઢોવુાં જ ાંતનુ ળક 

લ ાંકહડયુાં વાં દક ફાંધ ભણ રાંફઘન ઢાંક લવુાં યાંગયોગ ન 
લીંછવ ુ વાંેતરુ ફાંમધમ ય ટાંકળ   ઢાંગઢ  વાંગીતકર  
લીંટ વ ુ વાંબમલત અંધ ક ય ટાંકય લ ઠાંડકત  વાંકડ ભણ 
લાંદનીમ વાંબ લન  આંતયડુાં ચાંદયલો ળાંક ળીર દાંતભાંજન 

યાંગક ભ વાંભેરન આંતયવુાં ચાંદીગઢ ળાંભભેુો કાંક રતાંત્ર 
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ફાંધ યણીમ હશિંભતલ ળુાં     
ફાંદૂકધ યી હૂાંડીમ ભણ     

ફાંદયગ શ ઘોંઘ ટલ ળુાં     
ફ ાંગર દેળ ઘ ૂાંઘટલ ળુાં     
અંતહયમ  બોંમતીયુાં     

અંતયદેળી ળ ાંમતવદન     
અંજનતુ્ર      
આંતયભન      
છાંટકોયવુાં      

 ાંજય ો      

ત ાંતણ લ ળુાં      
રાંફચોયવ      
રાંગડીદ લ      

ચાંદનશ ય      
ચાંચભન      
ખાંજલ વુાં      
ઝાંર લવુાં      

હશિંભતલ ન      
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 ભમાંક દૂધ ી.                  સીતા ાંદય રખ. 

 નીતા લાંદન કય.                ભાંજયી રુાલ ફનાલ. 

 કુાંબાય ભાટરા ફનાલે છે.       કાંચના ચા ફનાલ. 

 યાંજન સાઈકર ચરાલ.         ભમાંક ભાંજીયા લગાડ. 

 નાંદન લાંદન કય.               લાંદના કાંતાન ાથય. 

 ભહળે ાંચાલન રખ.           યભેળ ાંદય યાંગ રાલ. 

 લાંદના તાંગ ચગાલ.          સાંતને લાંદન કયામ. 

 ફાંસયી ાંખીને ચણ નાખે છે.    આબા જ ાંતય-ભાંતય ચાર. 

 યાંગફેયાંગી ાંખીઓ ઊડે છે.     લાંકીતા ફાંગડી રાલ. 

 સાંતયા ખાટાાં હોમ છે.           ભાંથન ખાંજયી લગાડે છે. 

 સા અને લીંછી ડાંખ ભાયે છે.   નાંદન તાંગ ચગાલે છે. 

 ગાભભાાં ાંચામત ઘય હોમ.     ાંડડત ળાંખ લગાડે છે. 

 ઝાાંઝડ ગાભનુાં નાભ છે.         ઝાાંઝયી ગભાાં હયેામ. 

 નાંદન ભાંડદયભાાં ચાર.           રીંબ ુખાટાાં હોમ છે. 

 દૂકાનભાાં યાંગફેયાંગી ફૂર હતાાં.   કડાાં યાંગફેયાંગી છે. 

 ભાંડદયભાાં જૂા-આયતી થામ.    કાંચન ફેર લગાડ.   
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તાલનાાં કાાંઠે ભાંડદય છે.         યીંછ જ ાંગરભાાં યહ.ે 

ભાંડદયના ફગીચાભાાં ફૂર છે.      લસાંત આંખ ફાંધ કય.  

ાાંદડાાં રીરા યાંગના  હોમ.      જમાંત નાક ફાંધ કય. 

જ ાંગરભાાં સ ુાંદય ાંખી હતાાં.       ફાંગડી રાર યાંગને છે. 

લેણીભાાં સગુાંધીત ફૂર છે.        ચાંદૂની આંખભાાં આંસ ુછે. 

ાંખીની ાાંખો ઉડલા ભાટે છે.    ીા યાંગનો તાંગ છે. 

સકૂાાં ભયચાાં રાર યાંગના હોમ.   ઘાંટડી લગી ટન-ટન. 

ચાંદનનુાં રાકડુાં ઠાંડક આે છે.    ચાંદનનો ચાાંદરો કયામ. 

હુાં ાંખીનાાં ીંછા બેગા કરુ છાં.   નદીભાાં ઘણુાં ાણી છે. 

હુાં ભાભાને કાગ રખુાં છાં.       એક નાનુાં ાંખી હત ુાં. 

ભાાભાાં ાંખીનાાં ઈંડા હતાાં.    સસલુાં ધોળાં-ધોળાં હોમ છે. 

ગાંદકીનાાં કાયણે ભાાંદા ડામ.   ડુાંગય ઉય ભાંડદય છે. 

સાાંજે આંગણાભાાં ાંખી આલે.   આંગણાભાાં યાંગોી યુી છે. 

હુાં લાાંચતાાં ળીખી ગમો.          કાંસાયો લાસણ ઘડે છે. 

ળાાભાાં ાંદય ઓયડા છે.      ળાઆભાાં ાણીની ટાાંકી છે.  

હુાં ભોટો થઈને વલભાન ચરાલીળ.  ૈડુાં ગો-ગો પયે છે. 
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લાાંચ,લાાંચ.                      ાંખી, 

  ચોડી લાાંચ,                   યાંગફેયાંગી ાંખી, 

  ભાંથન લાાંચ,યાંજન લાાંચ.           આંગણે ાંખી આલે છે. 

  ડકિંજર લાાંચ,નાંદન લાાંચ.          ચકરી આલે ,કાફય આલે છે. 

  સુાંદય-સુાંદય ચોડી લાાંચ.         લસાંતા દાણા નાખ. 

  ઝટઝટ ચોડી લાાંચ.             ચકરી ચીં...ચીં...કયતી ચણે. 

  ાંખીની,ઉંદયની લાત લાાંચ.       કાફય કરફર કયતી ચણે. 

  લાાંચલાની ખફૂ ભજા ડે.         દાણા ચણી ાંખી યાજી. 

  ઘણુાં ફધુાં જાણલા ભે.        ાંખી યાજી અભે યાજી. 
 

ઊંટની ડોક રાાંફી હોમ છે.     એક ચતયુ કીડી હતી. 

હાથીની સ ૂાંઢ રાાંફી હોમ છે.        એનુાં નાભ ઝીણી હત ુાં 

ગામની  ૂાંછડી રાાંફી હોમ છે.      આંફા નીચે એનુાં દય હત ુાં. 

ોટની ચાાંચ લાાંકી હોમ છે.      એક લાય તેના દયભાાં ાણી બયાયુાં. 

સસરાના કાન લાાંકા હોમ છે.      કીડી એક ાાંદડાાં ય ચડી. 

યીંછના લા રાાંફા હોમ છે.       ાાંદડુાં લહતે ુાં લહતે ુાં ઝાડ ાસે ગયુાં. 

ફગરાની ડોક લાાંકી હોમ છે.   ઝીણી ઝાડ ય ચડી એટરે ફચી ગઈ. 
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          ફાગ, 

            ભાયા ગાભભાાં ફાગ છે. 

                    ફાગભાાં ઘણાાં ઝાડ છે. 

                    ઝાડ ય ઘણાાં ાંખી છે. 

             ાંખી દાણા ખામ છે. 

             ાંખી ઇમ ણ ખામ છે. 

  ફાગભાાં સયસ તાલ છે. 

  તાલભાાં સ ુાંદય કભ છે. 

              તાલભાાં ભાછરાાં તયે છે. 

              કાચફા અને ફતક ણ તયે છે. 

ફતકને ભભયા બાલે છે. 

       ફાક ફતકને ભભયા આે છે. 

              હાંસ ણ ાણીભાાં તયે છે. 

              તે ધીભે ધીભે તયે છે. 

ફાગભાાં હયણ યભે છે. 

હયણ તકાાં લાાાં છે. 
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           હાથી, 

             એક હતો તોપાની હાથી. 

                     એના હતા ચાય-ાાંચ સાથી. 

                     જ ાંગરભાાં એ પયતાાં પયે. 

           પાલે તેભ ઝાડલાાં તોડે. 

           તાકાત એભની એટરી ફધી; 

                    કોઈ ન યોકે એભને કદી. 

                    ાંખીના તો ભાા ડે, 

           ઈંડા એભના બાાંગી ડે, 

           ફધાાં ાંખી બેગાાં થમાાં,  

                    હાથી સાભે દોડી ગમાાં. 

                    લાત જાણે આભ ફની,; 

           ફધાએ હાથીને ચાાંચ ભાયી. 

           આથી હાથી ગબયામા, 

                    જ ાંગર છોડીને બાગી ગમા. 

                    ને ફધાાં ાંખી યાજી થમાાં. 
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(જોડાક્ષયો) 
  

ચૌધયી વલરુકુભાય ળાંકયબાઈ 

ઉ વળક્ષક 
ઝાાંઝડ પ્રાથવભક ળાા, 

તા- વળનોય, જજ- લડોદયા 
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 ગુાં-૧૨ (જોડાક્ષય) 

ક્ક ખ્ખ ઉચ્ચ ઘટ્ટ થ્થ 
છપ્ા છેલ્રે 

ઉચ્ચાયણ બટ્ટી ગપ્ા છેલ્ુાં 
શક્ક દખ્ખણ ઉચ્ચાયલાા દટ્ટી જથ્થો ટિપ્ણ છેલ્રા 

ભક્ક્ભ ચોખ્્ુાં ઉચ્ચપ્રદેળ ગટ્ટી થ્થય બ્ફ ટદલ્રી 
ભક્કભતા ચોખ્ખા વાચ્્ુાં ભોટ્ટો શથ્થો બફલ્રી 
નક્કી ચોખ્ખાઇ જ્જ ટ્ટો નથ્થો ડબ્ફો ટકલ્રો 
વવક્કો ચોખ્ખાાં ડટ્ટો ન્ન ડબ્ફા ટકલ્રોર 
ટપક્કા ચોખ્ખી વજ્જતા ઠ્ઠ યબ્ફય ઉલ્રેખ 
વધક્કાય ગ્ગ બરજ્જત વાંન્ન જબ્ફય ઉલ્રાવ 
ચક્કય દયજ્જો છઠ્ઠાં વન્નાયી મ્ભ અયલલ્રી 
ચોક્કવ ફુગ્ગા ઉજ્ૈન બચઠ્ઠી પ્રવન્ન ભલ્રક 
કક્કો ફુગ્ગાલાો ઉજ્જડ છઠ્ઠા ન્નારાર ભમ્ભી છલ્રક 

કક્કાલાયી ફગ્ગો બાાવજ્જતા જાવાબચઠ્ઠી ફને્ન ગમ્ભત દલ્રક 
તકુ્કર ફુગ્ગો ઈજ્જત ત હુન્નય ડામ્ભય વ્લ તફક્કો ચોગ્ગો વજ્જન ટકન્ના લ્ર એક્કો ચ્ચ વજ્જડ તત્ય ઉન્નન્નત અવ્લર 
અક્કર વજ્જડફાંધ તત્કા ઉત્ન્ન લુલ્રિંગ છવ્લીવ 
ધક્કો ચુ્ચાઈ ટ્ટ વ્મક્ક્તત્લ અન્ન ્લુ્રી નવ્લાણુાં 
મકૂ્કો ચ્ચીવ વત્લયે અન્નદાતા હુલ્રડ સ્વ છક્કો ફચ્્ુાં ભોટ્ટો ત્લયીત પ્ હુલ્રાવ 

 ફચ્ચાાં વટ્ટો  ભશોલ્રો જુસ્વો 
 લચ્ચે બટ્ટ  પ્ા લલ્રબ બખસ્વા 
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ટશસ્વો નાખ્યુાં આયોગ્મ ણ 

ત્માયે ધ 
સયેુન્નર 

ગસુ્વો ડાંખ્યુાં અમોગ્મ ત્માગ વાભાન્નમ 
ઠુસ્વો મખુ્મ અક્ગ્ન ણુ્મ ત્માાં અધ્ધય યાજેન્નર 

ક ભખૂ્યુાં ચ 

સણૂ્મા ત્મજવુાં વાધ્મ ભશને્નર 
ભખૂ્મા ભાણ્યુાં તાત્કાબરક ભાધ્મભ ટશતેન્નર 

વેક્િય લણરખ્મો ઈચ્છા જાણ્યુાં નતૃ્મ ભાધ્મવભક ફન્નયુાં 
યેક્િય વલખ્માત કચ્છ તાણ્યુાં નેતતૃ્લ ભધ્મ ફન્નમો 
ડોક્િય ખ્માવત સ્લચ્છ અજાણ્મા મતૃ્ય ુ ભધ્મભાાં ભાન્નમ 
રેક્ચય ગ 

ભચ્છય શ્રણુ્લાંત ુ ભશાત્ભા લધ્મા ભાન્નમતા 
ાંક્ક્ત સ્લચ્છતા તાણ્મો શતે્લી વલધ્નો ન્નશાલા 
પ્રોજેક્િ રાગ્મા ખેંચ્મો દાનણુ્મ ત્ની ધ્માન નાન્નમતય 
ક્ાાં રાગ્મો શોંચ્મા ત 

પ્રત્મક્ષ એકધ્માન ન્નય ુ
ટે્રક્િય લાગ્મો લચ્ચે પ્રત્મેક અધ્માન ન્નયિુન 
ક્ાાંક જાગ્મો જ 

યત્નજી પ્રોત્વાશન આધ્માત્ભ ન્નમામ 
ક્ાયેક રગ્ન અત્માયે પ્રમત્ન અધ્મમન ન્નમામાધીળ 
ક્રીક વૌબાગ્મ વભજ્મા આધ્માત્ભ પ્રભતુ્લ ધ્મેમ ન્નમાયી 

ખ 

ઊગ્યુાં વજ્જતા અત્માંત વત્માગ્રશ ફેધ્માન ન્નમાયો 
મગુ્ધતા જુ્મ આત્ભા વત્મ ધ્માનથી જાન્નયઆુયી 

અવાંખ્મ બાગ્મો જ્માાં આત્ભીમતા વાટશત્મ યાષ્ટ્ટ્રધ્લજ જન્નભ 
વાંખ્મા ભાગ્મો વજ્જ આત્ભાયાભ ઈત્માટદ ન 

જન્નભભવૂભ 
યાખ્યુાં બાાંગ્મો જ્મોત તત્કા થ 

ટશન્નદુ 
પ્રખ્માત બાગ્મ જ્મોવત તત્ય અન્ન ટશન્નદી 
રખ્યુાં જગ્મા ગાજ્મો તત્લ થૃ્લી ઈન્નર કેન્નર 
ચાખ્યુાં મોગ્મ યાજ્મ ત્મજવુાં જથ્થો ઈન્નસ્ેક્િય ધાન્નમ 
ખ્માર લાગ્મા યાજ્મવ્માી ત્માયથી થ્થય ઈન્નરલદન અન્નમ 
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ફબ્ફય વપ્િેમ્ફય જલ્ા વ્માવ ળ 

દુષ્ટ્કા 
ગબ્ફય મ્શણેુાં લાલલ્ભકી વ્માધ ચેષ્ટ્િા 

પ્માય જબ્ફય ટડવેમ્ફય ટપલ્ભ લણણવ્યુાં રશ્કય કૃષ્ટ્ણ 
પ્માયથી વબ્જીમાાં ગમ્ય ુ વળલ્ વ્માાય રશ્મ તષૃ્ટ્ણા 
પ્રીઝ ફબ્ફે યમ્બા વળલ્કાય વ્માજ પ્રલેશ્મા ઓગષ્ટ્િ 
સ્લપ્ન ડબ્ફો બરમ્ફામત વળલ્ી વ્માકયણ મશુ્કેર ધનષુ્ટ્મ 
સ્થાપ્મો બ 

ભમ્ભી ચાલ્મા વ્મમ ભશ્કયી શે્રષ્ટ્ઠતા 
વપ્િેમ્ફય ફમ્ી કૌળલ્મ વ્મલસ્થા મશુ્કેરી વૌયાષ્ટ્ટ્ર 
પ્રાપ્ત વભ્મ ર 

કલ્ેળ વ્મલવામ ઉશ્કેયવુાં યાષ્ટ્ટ્ર 
છપ્ા વભ્મો અલ્ેળ વ્મલશાય ચશ્ભાાં યાષ્ટ્ટ્રપે્રભ 
ટિપ્ણ વભ્મતા વાંકલ્ અમલૂ્મ છોડાવ્મા યક્શ્ભકા યાષ્ટ્ટ્રવત 
વનરુપ્મા ઝભ્બો કલ્ અલ્ ટદવ્મ  

યાષ્ટ્ટ્રગીત 
કમ્પ્યિુય અભ્માવ કામાકલ્ યેલ્લે કાવ્મ યાષ્ટ્ટ્રધ્લજ 
કાપ્યુાં અભ્માવક્રભ કલ્તરૂ લ 

કાવ્મવાંગ્રશ સ્ષ્ટ્િ વ તપૃ્ત અભ્મથણના મલૂ્માાંકન કાવ્મઠન રષ્ષ્ટ્િ 
તપૃ્તી ભ 

કલ્ના રાવ્મા પેયવ્મો સષૃ્ષ્ટ્િ સ્િેિ 
ગપ્ાાં ફાલ્મકા રખાવ્યુાં આવ્મો ષુ્ટ્ યેસ્િ 
ગપુ્ત યમ્મ ફોલ્મો વભજાવ્યુાં થાંબાવ્મા ષુ્ટ્ો લેસ્િ 
ગપુ્તા યમ્મા ચાલ્મો રવ્મ યાજ્મવ્માી ષુ્ટ્ક ફેસ્િ 

એયોપ્રેન ામ્મા કલ્માણ રવ્મો કતણવ્મ ષુ્ટ્ક ગેસ્િ 
આપ્મો જમ્મા ફદલ્યુાં ફોરાવ્મા લિવ્યુાં પ્રવતષ્ષ્ટ્ઠત ઈસ્રાભ 

ફ 
મ્શયે ્લુ્રી ફોરાવ્મો દળાણવ્મા ફારસષૃ્ષ્ટ્િ સ્રેિ 

ામ્મો મલૂ્મ વ્મક્ક્ત પયકાવ્મો બવલષ્ટ્મ સ્ત્રી 
બ્બ્રક જામ્મો મલૂ્મલાન વ્મથા ઉઠાવ્મો વળષ્ટ્મ વાંસ્કૃવત 
સ્તબ્ધ ગ્રામ્મ મલૂ્મો વ્મોભ વ્માંઢ લૈષ્ટ્ણલ સ્ેવળમર 
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સ્ીકય સ્કરૂ વલસ્ભમ ક્ષ 
ાઠયક્રભ ગ્રાભજન પ્રશ્ન 

સ્ષ્ટ્િ સ્તાંબ વલસ્તાય લક્રીબલન ગ્રામ્મ પ્રવવૃિ 
સ્ધાણ સ્તય ટકસ્ભત રક્ષ્ભી ખ્ર 

એકાગ્રતા રોકવપ્રમ 
સ્ળણ સ્થ વળસ્ત રક્ષ્મ અંગે્રજી રૂટઢપ્રમોગ 
સ્િેળન સ્થાના દોસ્ત રક્ષ્ભણ બખ્રસ્તી આગ્રશ પ્રસ્તતુ 
સ્િોર સ્થાવનક કાંઠસ્થ બક્ષ્મ  આગ્રા પ્રસ્તાલના 
સ્ભાયક વાંસ્કાય તેજસ્લી ક્ર ગ્ર 

અગ્રણી પે્રભતા 
સ્મવૃત વાંસ્કૃવત ગસુ્વો ગ્રાંથ પ્રજ્ઞા 

સ્ભળાન વાંસ્થા અકસ્ભાત ટક્રમા વાંગ્રશ ધ્ર 
પ્રખ્માત 

સ્નેશ સમૂાણસ્ત ધભણસ્થાન ટક્રમાદ વલગ્રશ પ્રભ ુ
સ્નાન વયસ્લતી યસ્તો ટક્રમાત્ભક વાંગ્રશોથી ધ્રલુ પ્રભતુ્લ 
સ્નાતક સુ્તક યાજસ્થાન ટક્રકેિ વભગ્ર ધ્રજુાયી પ્રબાત 
સ્લપ્ન પ્રસ્તતુ  

ટક્રળ વભગ્રતા ધ્રજુતો પ્રાપ્ત 
સ્લસ્થ યસ્ય વલક્રભ વાભગ્રી ધ્રલુકુભાય પ્રાણ 
સ્લરૂ શસ્તક ગળયુાં ચક્રભ વત્માગ્રશ ધ્રુત પ્રાણી 
સ્લણણ શાસ્મ ફળયુાં અક્રભ ટડગ્રી ધ્રુદ પ્રાભાબણક 

સ્લબાલ ભસ્ત ભળયુાં કામણક્રભ ઉગ્રશો પ્ર 
પ્રામવિત 

સ્લાદ નાસ્તો ઊછળયુાં આઈવક્રીભ કુળાગ્ર પ્રામોબગક 
સ્લાગત જુસ્વો ભળમા ળસ્ત્રટક્રમા ગ્રશ પે્રભ પ્રાલપ્ત 
સ્લાધ્મામ લસ્ત ુ ભળમો વટક્રમ ગ્રશણ પ્રવાંગ પ્રાદેવળક 
સ્લાથણ લસ્ત્રો ીગળમા ક્રભ ગ્રાશક પે્રભા પ્રાચીન 
સ્લજન ક્સ્ભથ ચાળમા ક્રભાાંક ગ્રાહ્ય પ્રવાંવા પ્રાધાન્નમ 
સ્લીકાય ક્સ્ભત લળમા ક્રભલાચક ગ્રાભ પ્રવન્ન પ્રાથણના 
સ્લતાંત્ર ક્સ્લચ ફળમો કાાંવતકાયી ગ્રાભવેલક પે્રયણા પ્રાથવભક 
સ્લગણ ક્સ્થય ગાળમો યાક્રભ ગ્રાભજીલન પે્રયક પ્રજા 
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પ્રજાવત એવપ્રર વ્ર દ્દ શ્વ હ્ર નડયો 
પ્રમાવ બાાપ્રમોગ યડયો 
પ્રમાગ ફ્ર વ્રત મદુ્દા શ્વાવ હ્રદમ ઊાડયો 
પ્રમોગ તીવ્ર મદુ્દાઓ વલશ્વાવી હ્રદમવભા ઊઠયા 
પ્રમત્ન ફે્રભ વ્રજ મકુદ્દભો અશ્વ હ્રદમરિો ાંડયા 
પ્રલેળ ફે્રળ દ્ધ તદ્દન અવશ્વન હ્મ 

ડય ુ
પ્રલાવ ફે્રળનય દ્વ અશ્વભેલ ાઠયક્રભ 
પ્રવલણ ફે્રભલકણ વદ્ધય િ બ્રાહ્મણ ાક્ુાં 
પ્રવવદ્ધ યીફે્રળ વમદૃ્ધ દ્વાય બ્રાહ્મણો કડયો 
પ્રવતજ્ઞા બ્ર વમદૃ્ધદ્ધ દ્વાયા પ્રામવિત બ્રહ્મચમણ ફફડયો 
પ્રવતષ્ટ્ઠા જીણોદ્ધાય દ્વાયકેળ િાતા બ્રહ્મવ્રત ખવેડયો 
પ્રોજેક્િ બ્રાહ્મણ બદુ્ધદ્ધ દ્વાયકા વિભ હ્ય 

ભાાંડય ુાં 
પ્રોત્વાશન બબ્રિન ફૌદ્ધ વવિંશરદ્ધદ્વ વિભે લાળમો 
પ્રદેળ બબ્રગેડ યદુ્ધ દ્ધદ્વદર વનિમ ડાહ્ુાં પાળમો 

પ્રદૂણ પેબ્રઆુયી યદુ્ધભવૂભ દ્ધદ્વવતમ આિમણ કહ્ુાં છૂિયા 
પ્રદાન કબ્રસ્તાન વદૃ્ધ દ્ધદ્વજ હ્ન નાહ્યો દેખાડયો 
પ્રકાળ લાઈબે્રળન વદૃ્ધો ઋ ડાહ્યો ્કૂ્ા 
પ્રકૃવત બે્રઈન વદૃ્ધદ્ધ બચહ્ન લહ્યો મકૂ્ા 
પ્રતા મ્ર વવદ્ધદ્ધ ઋવ વલયાભબચહ્ન અવહ્ય ચડયો 
પ્રત્મે વલરુદ્ધ ઋત ુ બચહ્નો યહ્ુાં યડયો 
પ્રત્મેક નમ્રતા વલરુદ્ધાથી ઋતગુીત વલયાભબચહ્નો યહ્યો કાઢ્ુાં 
પ્રગવત વામ્રાજ્મ અંધશ્રદ્ધા ઋતઓુ  મ ક્ાાંક 
પ્રધાન નમ્રતાથી અશદુ્ધ ઋતયુાજ  ક્ાાંમ 
પ્રથભ ધમૂ્રાન શદુ્ધીકયણ ઋબ  ડયો ક્ાયેક 
વપ્રમ વલનમ્રતા ફૌદ્ધદ્ધક ઋજત્લક  જડયો ઘડયો 
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ષ્ટ્ઠ વેલાવવૃિ શ્ર 
શે્રષ્ટ્ઠતા વછર તુ્ર 

(ક)ૃ વેલાવનવિૃ શ્રતુ ચાંર ત્ર 
વાંવનષ્ટ્ઠ વિા ઈશ્વય શ્રદ્ધા રૂર ૌત્રી વાંસ્કૃત 
ઘવનષ્ટ્ઠ વિાધીળો શ્વાવ શ્રભ રૂરદેલ વલત્ર થૃ્લી 

પ્રભવુનષ્ટ્ઠા ઉિભ નશ્વય શ્રીરાંકા રાક્ષ ભાંત્રો સષૃ્ષ્ટ્િ 
પ્રવતષ્ટ્ઠા વલોિભ શ્વાન શ્રીજી રવ્મ ભૈત્રી પ્રકૃવત 
વનષ્ટ્ઠા વવૃિ વલશ્વાવ શ્રીદેલી ત્ર 

નલયાત્રી સ્મવૃત 

ષ્ટ્િ વિય પ્રશ્નો શ્રીગણેળ માંત્ર પ્રવવૃિ 
વિ વલશ્વ શ્રોતા સ્ત્રીબરિંગ લસ્ત્ર મદુૃરા 

યાષ્ટ્ટ્ર વનવભિ શ્ર શ્રા સ્ત્રીઓ લાત્રક મતૃ્ય ુ
યાષ્ટ્ટ્રપે્રભ દિ શ્રીભતી માત્રા વત્રજ્મા તષૃ્ટ્ણા 
યાષ્ટ્ટ્રગીત દિક શ્રલણ ર 

ભાત્ર વત્રલેદી નેતતૃ્લ 
યાષ્ટ્ટ્રવત ઉિય શ્રાલણ ાત્રા વત્રકભ નતૃ્મ 
યાષ્ટ્ટ્રીમ ઉિીણણ શ્રવભક બર છાત્ર વત્રકોણ વદૃ્ધ 

યાષ્ટ્ટ્રધ્લજ ઉિયામણ વતાશ્રી ઈન્નર છાત્રારમ વત્રયાંગો વકૃ્ષ 
વૌયાષ્ટ્ટ્ર આવિ ભાતશૃ્રી ઈન્નરલદન સ્લતાંત્ર વભત્ર વદૃ્ધદ્ધ 
ભશાયાષ્ટ્ટ્ર ગણુલિા ભ્રાતશૃ્રી ઈન્નરજીત ત્રાવ વલબચત્ર વવૃિ 

િ અરફિ જૂ્મશ્રી વમરુ સતૂ્રો બચત્ર શૃાંખરા 
વવિોતેય વલશ્રાભ રવ્મો વભમત્રક ચટયત્ર કૃવગીત 

ભશિભ વિાલન અંધશ્રદ્ધા રલી વલણત્ર કાંકોત્રી કૃવત 
રઘિુભ વિાણુાં શ્રીભાન રવલડ ત્રણ કાોત્રી કૃષ્ટ્ણ 
રિા વિાલીવ શ્રીના શભેેન્નર ત્રણેમ એકત્ર તપૃ્ત 
લિા વવિેય શ્રીયાભ મરુણ ત્રાાંવા ળસ્ત્ર તતૃીમ 
પ્રવવૃિ  આશ્રભ મરુારેખ ત્રીવ યાત્રી ગશૃપ્રધાન 
વનવવૃિ  શે્રષ્ટ્ઠ મરુક કે્ષત્ર વત્રબોલન ગશૃકામણ 
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આકૃવત વૌંદમણ લણ બાગણલ વનણણમ ચાતમુણ આતણ 
આવવૃિ વાથણ ફોડણ ભોમણ વનભણ ચચાણ આળીલાણદ 

(કણ ) વાથણક ખચણ નભણદા વનબણમ ચતથુણ અલાણચીન 
વર્જન શોનણ નયુણ વનદેળ કણણરોક અધણવલયાભ 

ણણ વલણ ક્રાકણ નીતમાણ વનદો કભણ અધભણ 
કણણ વર્જક શણ ૈનધભણ વનધણન કામણ અથણ 
ઈાણ વલણનાભ મખૂણ યવુનલવણર દળણન કામણક્રભ અથણણૂણ 
સ્ધાણ વલણધભણ મખૂાણઈ યવુનલવવિિી વલદ્યાથી કામણયત ધૈમણ 
સ્ળણ ઉલણળી મવૂતિ લણણ વલચાયુણ કામો ધભણ 
સ્લણણ કૃતાથણ ભભણ ણૂણ ટદનચમાણ ટકવતિ ધભણસ્થાનો 
લણણ વલે ભાનબયુું ્ણૂણ ટયવોવણ કીતણન ધભણદાન 
કકણ વવલિવ ભાયુું લણણન દુદણળા કોભવણ દભણગરુુ 
અકણ જીણણ ભાચણ લણણભા દુુઃખબમો કતણવ્મ ધભણગ્રાંથ 
સ્લગણ જીણોદ્ધાય ભાવભિક લાતાણ દુગણભ કતાણ ધભેન્નર 
વાંદબણ રુુાથણ તાટકિક લાતાણઓ દુગણવત મવૂતિ ધભાણવન 
સમૂણ પે્રભલૂણક લાવિક લાયુું દદણ  ગશૃકામણ ધાવભિક 

સલુણણ લૂણજ વાધણ લણ દદી ગર્જના ધયુણ 
સમૂણભાા પ્રાથણના ભામો લાણયાણી દળણનાથણ ગલણ ળૌમણ 
સમૂાણસ્ત ાલણતી ભાકેિ લચણસ્લ દળાણલેરી અણણ ળૌમણગીત 
સમૂોદમ મણિન ભાગણ આચામણ દળાણલાઈ આિમણ ળીણક 

વણ યુણણ ભાગણદળણન લતણણકૂ દળાણવ્મા આલકામણ  
વાણકાય માણલયણ ભાગણદળણક લતણભાન પમાણ આવથિક  
વભણણ લણત ભાધમુણ લગણ ઉિીણણ આદળણ  

વભાનાથી ટયલતણન ભમાણદા લગણખાંડ ઉભેયુણ આદળો  
વભથણન દાથણ બાલાથણ લગીકયણ ચભણ આકણણ  
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 વલાયે સયૂજ ઊગ્મો.         ભમ્ભીએ ચપ્ાથી કેયી કાી. 

   ભેં કાગ રખ્મો.             પ્ાએ તાંગની કન્ના ફાાંધી. 

   અભે આંગણુાં લાળયુાં.          એક ફચ્યુાં ફોલ્યુાં 

   ભોશને પ્મારો ઘસ્મો.         ળાાનુાં ભેદાન ચોખ્્ુાં છે.   

   તભે સુ્તક લાાંચ્યુાં.           ભને લાણઋત ુગભે છે. 

  ઠાંડો લન આવ્મો.            ભેદાનની લચ્ચે વકૃ્ષો છે. 

   આકાળભાાં ચાાંદો નીકળમો.    ગૌતભે અિય રગાવ્યુાં છે. 

   ભેં કેયીનો સ્લાદ ચાખ્મો.     ગાડીનુાં એલન્નજન ખયાફ છે.  

   મનુ્નો કમ્પ્યિુય ચરાલે છે.    અભે ભજૂયના ૈવા આપ્મા. 

   ફા ાવે નાસ્તો ભગ્મો.      ફાએ ભને કેાાં આપ્મો.    

   ફાકો પ્રવવૃત કયતા યશો.   યધુ્ધ વલનાળ નોંતયે છે. 

   છી હુાં યભલા દોડયો.       વલયાિ કોશરીએ છગ્ગો ભામો. 

   દકે્ષ વભત્રોને ફોરવ્મા.       વાંતયાનો સ્લાદ ખટ્ટો ભીઠ્ઠો છે.  

   વભત્રએ ટ્ટી ફાાંધી.           ળબ્દો યથી લાક્ો ફનાલો. 

   અભે થ્થય ગોઠવ્મા.        ળાાભાાં ધ્લજ પયકાવ્મો. 

   વસ્તા અનાજની દુકાન.      ભેં વલાયે ઊઠીને સ્નાન કયુું. 
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   અબ્દુરની દુકાન ગાભભાાં છે.    સ્રેિભાાં છપ્ન રખ્મા છે.    

   સ્લતાંત્રતા એ ભાયો શક્ક છે.   વળક્ષક વાંખ્મા રખાલે છે.      

   ફવભાાં ધક્કા મકુ્કી થામ છે.   વવક્કો ગો ગો પયે છે.      

   વળમા ચુ્્ુાં પ્રાણી છે.         ચ્ચીવને અંકભાાં રખો. 

   વન્નાયી એિરે વાયી સ્ત્રી.         હુાં ગરુુને જોઈ પ્રવન્ન થમો. 

   અન્ન તેલા ઓડકાય.              ભાયા કાકા ડ્રાઈલય છે. 

   છેલ્ુાં નાભ ભારુાં  છે.              વધૃ્ધોને ભદદ કયલી . 

   અયલલ્રી જજલ્રાનુાં નાભ છે.     સલુ્તાનને ગસુ્વો આવ્મો. 

   આ સુ્તક પ્રખ્માત છે.           બ્રાહ્મણો મજ્ઞ કયે. 

   આયોગ્મ વાચલવુાં જોઈએ.        સુ્તકો આણાાં વભત્ર છે. 

   એક જગ્મા ખારી છે.    ભશભેાનોનુાં સ્લાગત કયુું. 

   સ્લચ્છ બાયત સ્લસ્થ બાયત.      જૂ્મ વતાશ્રીને પ્રણાભ. 

   નૈઋત્મના લનો લામ છે.        કુર યાજ્મો કેિરા છે?  

  ફાાઓ નતૃ્મ કયે છે.            અટશિંવા યભો ધભણ. 

  શતે્લી વત્મનુાં ારન કય.           થૃ્લી ગો પમાણ કયે છે. 

  સ્લાધ્મામોથી સુાંદય છે.          ન્નમામાધીળ ન્નમામ કયે. 
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  જાન્નયઆુયી અંગે્રજી ભટશનો છે.   

  આ ભાયી જન્નભભવૂભ છે. 

  એમ્બ્યરુન્નવ દદીને રઈ જામ.   

  ભને યાષ્ટ્ટ્રગીત ગભે છે. 

  ગ્રામ્મ જીલન વાદગી ણૂણ છે.   

  આજે ગીત સ્ધાણ છે. 

  યાષ્ટ્ટ્રધ્લજ વરાભી અામ.      

  સમૂાણસ્ત થલા આવ્મો છે. 

  વલદ્યાથીઓ આઈસ્ક્રીભ ખામ છે.  

  મગૃજ એ રષ્ષ્ટ્િ ભ્રભ છે. 

  લનસ્વતના ણણ રીરાાં શોમ.   

  પ્રકાળે પ્રવતજ્ઞા ત્ર લાાંચ્યુાં.  

  વલક્રભને ટક્રકેિ યભલી ગભે.   

  ભને રૂટઢપ્રમોગો લાાંચલા ગભે. 



ઝ ાંઝડ પ્ર થમિક  લ  ,ત -મનોર , જજ- ળડોદર  
 

 વલરુ એવ. ચૌધયી                  લાાંચે તે વલચાયે, વલચાયે તે વલક્વે                                       Page 12 

 

 

  કાવ્મની પ્રથભ ાંક્ક્ત ગાઓ.  

  પ્રાથણના એ આત્ભાનો ખોયાક છે.   

  વભમનો મોગ્મ ઉમોગ કયલો.   

  પ્રજે્ઞળ અવ્લર નાંફયે ાવ થમો.   

  પ્રજ્ઞા એિરે પ્રવવૃત દ્વાયા જ્ઞાન.  

  બગલાન પ્રત્મે શ્રધ્ધા યાખલી.  

  અભે ક્કડ દાલ યભલા રાગ્મા. 

  વ્માવ અને વત્રજ્મા ગબણતભાાં આલે.    

  વળક્ષકે પ્રોજેક્િ લકણ  ફનાલલા કહ્ુાં. 

  છઠ્ઠા ધોયણભાાં વિય ફાકો છે.  

  ળાાભાાં સ્લચ્છતા જાલલી જોઈએ. 

  સ્લચ્છ અને ચોખ્્ુાં ાણી ીવુાં જોઈએ. 

  ભમ્ભીએ ડબ્ફો બયીને નાસ્તો આપ્મો.  

  લેકેળનભાાં પયલા જલાનુાં નક્કી થયુાં.  
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  ફાકોએ અભ્માવભાાં ધ્માન આવુાં. 

  છોકયાઓ બગલ્રી દાંડો યભલા રાગ્મા.   

  કલ્ેળને ગભાાં પોલ્રો ડયો. 

  અભે ક્કડ દાલ યભલા રાગ્મા. 

  ફાએ પ્મારો બયીને દૂધ આપ્યુાં. 

  યાજાએ ટકલ્રાઓ ફાંધાવ્મા શતા. 

  ટયલતણન એ વાંવાયનો વનમભ છે. 
             વલાય થયુાં. 

               હુાં લશરેો લશરેો જાગ્મો. 

             જાગીને દાાંતણ કયુું. 

             દાતણ કયીને દોડયો. 

             નાશીને ભેં લા ઓળમા. 

             ફાએ ભને નાસ્તો આપ્મો. 

             છી હુાં વનળાે જલા વનકળમો. 

             યસ્તાભાાં ભાયો વભત્ર ભળમો. 

             આજે ળાાભાાં ધ્લજ લાંદન કામણક્રભ છે. 
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           અભે એક બફલ્રી ાી છે. 

               તેને ફે ફચ્ચાાં છે. 

               ફને્ન ફચ્ચાાં ફહ ુરૂાાાં છે. 

               ફચ્ચાાં બફલ્રી ાછ દોડે છે. 

               બફલ્રીને ગેર કયે છે. 

               બફલ્રી તેભને ચાિે છે. 

               હુાં ફચ્ચાાંને યભાડુાં છાં 

               હુાં તે ફને્નને દૂધ ીલડાવુાં છાં 

               ભને બફલ્રીનાાં ફચ્ચાાં ગભે છે. 
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 આજે ટદલાી છે. 

   હ ાં અને ગૌતિ ળહે  ઊઠ્ય . 

   ગૌતિે આંગણ ાં ળ ળ્ ાં. 

   અને િેં ઘર ળ ળ્ ાં. 

   અિે બને્નએ આંગણ િ ાં રાંગોલી પ રી. 

   અિે ળહે ાં ન હી,કપડ ાં પહરેી તૈય ર થય . 

   સૌએ સ થે ન સ્તો કયો. 

   ન સ્તો કરળ ની િજા આળી. 

   સ ાંજે આંગણ િ ાં,ગોખ િ ાં દીળ  મકૂ્ય . 

   પપ્પ  ફટ કડ   વ્ય  છે. 

   ત ર  િાંડલ,ચક્કરડી,કોઠ્ી અને ટેટ . 

   ફટ્ટ... ફટ્ટ....ફટ્ટ ...ફટ્ટ...... 

   અિે િમ્િી,પપ્પ  જોડે ફટ કડ  ફોડય . 

   ફટ કડ  ફોડળ ની િજા આળી. 
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ચૌધયી વલપરુકુભાય ળાંકયબાઈ 

ઉ વળક્ષક 
ઝાાંઝડ પ્રાથવભક ળાા, 

તા- વળનોય, જજ- લડોદયા 
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 પનુયાલતતન  

 નદી  

    આ નદી છે. 

    આ અભાયા ગાભની નદી છે. 

    નદીભાાં ઘણુાં ાણી છે. 

    નદી ય એક પરુ છે. 

    પરુ ય ઘણાાં લાશન આલજા કયે છે. 

    કન ુઝટ-ઝટ નદીએ ચાર. 

    યેણ ુજરદી નદીએ ચાર. 

    નદીની યેતીભાાં આણે યભીએ. 

    નદીએ યભલાની ફહ ુભજા ડે. 
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 સયૂજ 

   સયૂજ દાદા 

   સયૂજ દાદા આલે છે. 

   તે અજલાળાં રાલે છે. 

   ગાભના કકૂડા જાગી ગમા છે. 

   તે કકૂડે કકૂ....કયલા રાગી ગમા છે. 

   દૂય-દૂય ઝારય લાગે છે. 

   ગામનાાં ધણ ચયલા નીકે છે. 

   સયૂજ દાદાને અભાયાાં લાંદન. 
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 દરયમો 

   ભાયા ભાભાના ગાભ ાવે દરયમો છે. 

   દરયમો એટરે ાણીજ ાણી. 

   દૂય-દૂય સધુી ાણીજ ાણી. 

   દરયમાભાાં શોડી અને જશાજ તયે. 

   દરયમાભાાં ઊંચા-ઊંચા ભોજા આલે. 

   દરયમાભાાં ન્શાલાની ભજા ડે. 

   છીરાાં લીણલાની ભજા. 

   રકનાયે વયવ નાળમેયી શોમ. 

   લન લાતા આભ તેભ ડોરે. 
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 ાંખી 

   ાંકજના આંગણે ાંખી આલે છે. 

   ાંકજ ાંખીને દાણા નાખે છે. 

   ાંખી દાણા ચણે છે. 

   ાંકજને કાફય ગભે છે. 

   ાંકજને ચકરી ણ ગભે છે. 

   કાફય કરફર કયી દાણા ચણે છે. 

   ચકરી ચીં..ચીં... કયી દાણા ચણે છે. 

   આંગણાભાાં યાંગફેયાંગી ાંખી આલે છે. 
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 તાલ 

   અભાયા ગાભભાાં એક તાલ છે. 

   તાલભાાં ચાય કાચફા છે. 

   તાલભાાં ાાંચ ફતક છે. 

   ાણીભાાં સુાંદય કભના ફુર છે. 

   તાલભાાં ભાછરીઓ ણ છે. 

   ભાછરીઓ આભ-તેભ પયે છે. 

   અભે તેભને ભભયા નાખીએ છીએ. 

   તાલભાાં દેડકા ણ છે. 

   દેડકા કદૂા-કદૂ કયે છે. 

   તાલ રકનાયે ઘણાાં વકૃ્ષો છે. 

   રીંફડાનુાં વકૃ્ષ છે,લડનુાં વકૃ્ષ છે. 

   જાાંબનુ ુાં વકૃ્ષ છે,ફદાભનુાં વકૃ્ષ છે. 

   વકૃ્ષ ય ચડલાની ભજા ડે. 



ઝ ાંઝડ પ્ર થમિક શ ળ  ,ત -મશનોર , જિ- વડોદર  
 

   વલપરુ એવ. ચૌધયી              લાાંચે તે વલચાયે, વલચાયે તે વલક્વે                    Page 7 

 

  ખેતય  

    આ અભારુાં  ખેતય છે. 

    ફાા અને કાકા ખેતયે કાભ કયે છે. 

    તેઓ ખેતય ખેડે છે. 

    ખેતયા ાવે કલૂો છે. 

    કલૂા ય ાં છે. 

    ધોધની જેભ ાણી આલે છે. 

    ન્શાલાની ભજા ડે. 

    ફોયે ફા ખાલાનુાં રાલે. 

    ફાા ફદોને ઘાવ નીયે છે. 

    અભે ફધાાં આંફા નીચે ફેવીએ. 

    જભીએ અને આયાભ કયીએ. 

    છી ફધાાં કાભે જઈએ. 
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   યજા   

     ઉભા આજે યજા છે. 

     ત ુાં અભાયે ફગીચે પયલા ચાર. 

     બગીયથ, ત ુાં ણ આલ, 

     ફગીચાભાાં જાભપનાાં ઝાડ છે. 

     ઉભેદ જાભપ ઉતાય. 

     બગીયથ ાથયણુાં ાથય. 

     આણે ફેવીને જાભપ ખાઈએ. 

     જાભપ ખાઈને યાજી થઈએ. 

     યાજી થઈને ઘેય જઈએ. 
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  વલભાનઘય 

    આજે યવલલાયની યજા છે. 

    રકયીટ અને હુાં વલભાનઘય જોલા ગમાાં. 

    અભે ઝડથી ફવભાાં ફેઠાાં. 

    ફવભાાંતો ળગયદી જ ળગયદી. 

    રકયીટે અભાયી રટકીટ રીધી. 

    ફવ વલભાનઘયે શોંચી. 

    અભે વલભાનને ઊતયત ુાં અને ચડત ુાં જોયુાં. 

    અભને વલભાનઘય જોલાની ભજા ડી. 
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  ભારુાં  કુટુાંફ 

    ભારુાં  નાભ વરયતા છે. 

    આ ભાયાાં ફા છે. 

    ભાયાાં ફાનુાં નાભ ળાયદાફેન છે. 

    ભાયા ફાપજુીનુાં ના ભનબુાઈ છે. 

    ેરા ઘોરડમાભાાં ભાયો નાનો બાઈ છે. 

    એનુાં નાભ વલજમ છે. 

    તે ઊંઘે છે. 

    હુાં યોજ લશરેી ઊઠુાં છાં. 

    નાશી ધોઈને તૈમાય થાઉં છાં. 

    છી બણલા ફેસુાં છાં. 

    વલજમને યભાડુાં છાં. 

    ફાને કાભભાાં ભદદ ણ કરુાં  છાં. 
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    નાની ભાયી આંખ, એ જોતી કાાંક કાાંક. 

            એ તે કેલી અજફ જેલી લાત છે! 

      નાક ભારુાં  નાનુાં એ સ ૂાંઘે ફુર ભજાનુાં, 

            એ તે કેલી અજફ જેલી લાત છે! 

      નાના ભાયા કાન, એ વાાંબે દઈ ધ્માન, 

            એ તે કેલી અજફ જેલી લાત છે! 

      નાનુાં ભોઢુાં ભારુાં , એ ફોરે વારુાં  વારુાં , 

            એ તે કેલી અજફ જેલી લાત છે! 

      નાના ભાયા શાથ, એ તાી ાડે વાથ, 

            એ તે કેલી અજફ જેલી લાત છે! 

      ગ ભાયા નાના, એ ચારે છાનાભાના, 

            એ તે કેલી અજફ જેલી લાત છે! 
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 નીચેના મૂાક્ષયોનો ભશાલયો કયો:- 

ઠ ઢ ધ ઘ ગ દ ડ  

ઠગ ઢગ ધજા ઘય ગયભ દમા ડગલુાં ળાા 
આઠ ટાઢ ધયભ ઘાવ ગજવુાં દા ડાભય ન 

શોઠ અઢાય ધન ઘાયી ગાભ દવ ડોર શ 

જેઠ ઢાંગ ધયા ઘયાક ગાજય દભ ડફલુાં જ 

ઠેકાણુાં ઢગરો ધનયુ ઘ ૂાંઘટ ગાફડુાં દડો ડોર વનળા 

 

ત ટ થ ઠ વ ળ  

તા ટારી થડ ળેઠ વગડી ળાક ો 

તેરી ટાભેટુાં થાક ાઠ વવયા ળાા દો 

તરલાય ટેટી થાાંબરો ઠેકાણુાં વયવ ળયભ ોણ 

તયાો ફટન અથાણુાં ઠળમો વાગય ળવન ઋવ 

તો નટ થોબવુાં ઠાવયા વભડી ળેઠ ટ્ 
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ચૌધયી વલરુકુભાય ળાંકયબાઈ 

ઉ વળક્ષક 
ઝાાંઝડ પ્રાથવભક ળાા, 

તા- વળનોય, જજ- લડોદયા 
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 ચારો ાકુાં કયીએ  
૧ ભાયે એક નાનુાં ઘય છે. 

ઘયભાાં એક નાનકડુાં કફાટ છે. 
કફાટભાાં ચોડીઓ છે. 
ચોડીભાાં નાનાાં નાનાાં ચચત્રો છે. 
ચચત્રભાાં એક ફગીચો છે. 

૨ દાદી અભને યોજ લાતાા કહ ેછે. 
લાતાા સાાંબી રીધા છી જ ભને ઊંઘ આલે છે.  
કારની લાતાા યૂી થઈ નથી. 
એ લાતાા દાદી આજે યૂી કયળે. 

૩ હમે ુભાયી ફહને છે. 
ફહને બણલા જામ છે. 
ફહનેને બણવુાં ગભે છે.  

ફહને ભને બણાલે છે. 
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૪ ગીતા ાસે ોટ છે. 
ોટનો યાંગ રીરો છે. 
ોટની ચાાંચ રાર છે. 
ોટ જાભપ અને ભયચુાં ખામ છે.   

૫ ભને સાઈકર ફહ ુગભે છે. 
હુાં યોજ ળાાએ સાઈકર ઉય જાઉં છાં અને  

સાાંજે પયલા જાઉં છાં. 
ભાયી સાઈકરનો યાંગ રાર અને કાો છે. 

૬ અભાયા ગાભભાાં સુાંદય ફગીચો છે. 
ફગીચાભાાં ફાકો યભલા ભાટે જામ છે. 
ફગીચાભાાં યાંગફેયાંગી ફૂરો છે. 
ફગીચાભાાં ભને પયવુાં ફહ ુગભે છે. 

૭ ભાયી ાસે કાા યાંગનુાં ખભીસ છે. 
તેભાાં વસતાયા રાગેરા છે. 
વસતાયા ચભકે છે. 
વસતાયા રાર,ીા અને રીરા યાંગના છે. 
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૮ ભેં આજે ચા ફનાલી હતી. 
ચાભાાં ખાાંડ નાખલાનુાં ભરૂી ગઈ. 
ભેં ફધાને ચા આી. 
ફધાાંએ ચા ભજાથી ીધી. 

૯ ફહને ભાયી નાની. 
રાલી નાની લાટકી. 
લાટકીભાાં રાલી ખીય. 
સાભે છે ભીની ભાસી. 
ભીનીને જોઈ ફહને ભાયી બાગી. 

૧૦ અભાયા ગાભભાાં તાલ. 
તાલભાાં એક નાની નાલ છે. 
તાલભાાં ાાંચ કાચફા છે. 
કાચફા નાના-નાના છે. 
કાચફા દાણા ખામ છે. 

૧૧ એક દદલસ દકયણ, કન ુઅને ભીના લાડીએ ગમાાં. 
લાડીભાાં તેભણે ફોય અને ચીકુ ખાધાાં. 
છી ફધાાં ફાકો લાડીભાાં ઝાડ ય ચડીને  
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આંફરી-ીી યભલા રાગમાાં. 
યભીને તેઓ ઘયે ગમાાં. 

૧૨ એક નાનુાં ફાક છે. 
ફાક આખો દદલસ ઘયની ફાયીભાાં ફેસી યહ ેછે.  
ફાકને ાંખી ફહ ુગભે છે. 
ફધાાં ાંખીભાાં ોટ ફહ ુગભે છે. 
ફાકને ગરુાફનુાં ફૂર ાણ ખફૂ ગભે છે. 

૧૩ ભાયા ભાભાના રગન છે. 
ઘયભાાં ઘણાાં ફધા ભહભેાન છે. 
ઘયભાાં ભીઠાઈ ફને છે. 
ફધાાં ભીઠાઈ ખામ છે. 
ફાકો તોપાન કયે છે. 

૧૪ ભાયી ાસે એક સસલુાં છે. 
એનો યાંગ દૂધ જેલો સપેદ છે. 
એ કદેૂ છે તો દડા જેવુાં રાગે છે. 
ફાકોને એ જોલાની ભજા ડે છે. 
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૧૫ આ ભાયી વનળા છે. 
વનળાભાાં સયસ ભેદાન છે. 
ભેદાનભાાં ફાકો યભે છે અને ભસ્તી કયે છે.  

કન ુઅને ભન ુફુદયડી પયે છે. 
ફીજાાં ફધાાં રાંગડી યભે છે. 
ઘાંટ લાગતાાં જ ફધાાં ફાકો, 
બણલા ભાટે લગાભાાં જામ છે. 

૧૬ દદલાીની યજા ડી. 
અભે ભાભાના ઘયે પયલા ગમાાં. 
યેરગાડીભાાં ફેઠા. 
યેરગાડીભાાં ઘણા ડબ્ફા હતા. 
સુાંદય ભજાની ફાયીઓ ણ હતી. 
ગાડી છૂક....છૂક.... કયતી ચારતી હતી. 
ગાડીભાાં ફેસલાની ભજા ડી. 

૧૭ આ અભારુાં  સુાંદય ભજાનુાં ગાભ છે. 
ગાભભાાં એક ફેંક છે. 
ફેંકભાાં ૈસાની રેલડ-દેલડ થામ છે. 
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ગાભભાાં એક ાંચામત ઘય ણ છે. 
ાંચામતના લડા સયાંચ છે. 
તેઓ તેભના સભ્મો સાથે ભી 
ગાભનો લદહલટ ચરાલે છે.  

૧૮ કૃણાર તેના કાકા સાથે ભેાભાાં ગમો. 
ભેાભાાં ખફૂજ બીડ હતી. 
ચકડો ગો ગો પયત ુાં હત ુાં. 
છોકયાઓ વડૂાાં લગાડતાાં હતાાં. 
યાંગફેયાંગી ફુગગાલાાઓ બભૂો ાડતા હતા.  

૧૯ કોભરફેન રીલુાં ળાકબાજી રાલે છે. 
મૂો ને તાાંદજો રાલે. 
યલય ને બીંડા રાલે. 
કડલાાં કડલાાં કાયેરાાં રાલે. 
ભીઠાાં-ભીઠાાં ળક્કદયમાાં રાલે. 

ળક્કદયમાાંનો ળીયો ફને. 
ળીયો ખાલો સૌને ગભે. 
રીલુાં ળાકબાજી ખાવુાં સૌને ગભે. 
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૨૦ વળમાો આલે ઠાંડી ડે. 
ઠાંડીથી ફચલા સ્લેટય, ટોી,ભપરય, હયેામ. 
આ ફધુાં ઊનભાાંથી ફને. 
સાાંજ ડતાાં તાણુાં કયામ. 
યાતે્ર યજાઈ અને ધાફો ઓઢીને સઈૂ જલામ.  

૨૧ ૧૫ભી ઓગસ્ટ એ આણો યાષ્ટ્રીમ તહલેાય છે. 
તે દદલસે દયેક જગમાએ યાષ્ટ્રધ્લજ પયકે છે. 
સૌ યાષ્ટ્રધ્લજને સરાભી આે છે. 
યાષ્ટ્રગીત ગલામ છે. 

આણે ૧૫ભી ઓગસ્ટ ધાભધભૂથી ઉજલીએ છીએ. 
૨૨ આ ઘય છે. 

ભાણસ ઘય ફાાંધે છે. 
ઘયની ચાયેફાજુ બીંત હોમ છે. 

ઘયની ઉય છાત હોમ છે. 
ધાફા લાા ઘયને અગાળી હોમ છે. 
જેનાથી ઘય સયસ રાગે છે.    

૨૩ એક જ ાંગર હત ુાં. 
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તે જ ાંગરભાાં એક લાાંદયાઓનુાં એક ટોળાં યહ.ે 
તે આખો દદલસ ઝાડ ય કદૂા-કદૂા કયે. 
ઊંધા રટકે, હૂા-હૂ કયે. 
ફીજા જાનલયોને હયેાન કયે.  

૨૪ ઉનાાભાાં ખફૂ ગયભી ડે છે. 
ગયભીથી ફચલા રોકો ફે-ત્રણ લાય ન્હામ છે. 
રીંબ ુળયફત ીએ છે. 
તડબચૂ અને કેયી જેલાાં પો ખામ છે. 
સાાંજે પયલા જામ છે. 

૨૫ યેળ, ચારો એક સયસ ભજાનુાં ચચત્ર દોયીએ. 
ચચત્રભાાં એક દલાખાનુાં દોયીશુાં. 
દલાખાનાભાાં થોડાક દદીઓ દોયીશુાં. 
દદીઓને તાસતા ડોક્ટય દોયીશુાં. 
ડોક્ટયના હાથભાાં ઈન્જેક્ળન દોયીશુાં. 
ચચત્ર દોયી વળક્ષકને ફતાલીશુાં.   
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૨૬ આજે સલાયભાાં ચાયેફાજુ અંધારુાં  હત ુાં. 
આકાળ કાા દડફાાંગ લાદોથી છલામેલુાં હત ુાં. 
સયૂજ તો લાદ ાછ સાંતામેરો હતો. 
થોડીલાયભાાં ગડ્ગડાટ અલાજ થમો. 
મળુધાય લયસાદ લયસી ડયો. 
ચાયે ફાજુ ાણી-ાણી થઈ ગયુાં. 
સાાંજ ડતાાં આકાળ સયસ યાંગોથી ઘેયાઈ ગયુાં. 
ભસ્ત ભજાનુાં ભેઘધનષુ્ટ્મ યચાયુાં. 
ભેઘધનષુ્ટ્મ જોલાની ભજા ડી. 
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 એક હતો કાગડો. 

 તેને ખફૂ તયસ રાગી હતી. 

 તે ાણીની ળોધભાાં અહીં-તહીં ઊડતો હતો. 

 ઊડતો-ઊડતો તે એક ફાગભાાં આવ્મો. 

 ફાગભાાં તેણે કૂાંજો જોમો. તે કૂાંજા ય ફેઠો. 

 કૂાંજાભાાં ાણી થોડુાં હત ુાં. તે ાણી ી ન ળક્યો. 

 તેણે કૂાંજાની ાસે કાાંકયાનો ઢગરો જોમો. 

 કાગડો ચતયુ હતો. 

 તેણે એક છી એક કાાંકયો  

 ચાાંચભાાં રઈ કૂાંજાભાાં નાખલા ભાાંડયો. 

 કૂાંજાભાાં ધીયે-ધીયે ાણી ઊંચે આવ્યુાં. 

 કાગડાએ ાણી ીધુાં. તેની તયસ છીાઈ. 

 કાગડો ખળુ થતો ઊડી ગમો. 

કૂાંજભાાં ાણી થોડુાં, કાગ કયે વલચાય, 

કાંકય નાખી ઊંચે રાલી, કાગડો ામ્મો સાય. 
 

તયસ્મો કાગડો 
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એક હત ુાં વળમા. 

તેને ખફૂ ભખૂ રાગી હતી. 

તે ખોયાકની ળોધભાાં આભ-તેભ બટકત ુાં હત ુાં. 

પયત ુાં પયત ુાં તે એક લાડી નજીક હોંચયુાં. 

લાડીભાાં દ્રાક્ષના લેરા હતા. 

દ્રાક્ષની ાકી લભૂો જોઈ તેના ભોં ભા ાણી આવ્યુાં. 

તે છીંડાભાાંથી અંદય ેઠુાં. 

લાડીભાાં દ્રાક્ષના ભાાંડલા કમાા હતા. 

ભાાંડલા ય ઊંચે દ્રાક્ષ રટકતી હતી. 

દ્રાક્ષ જોઈ તે કહ ે: કેલી ભીઠી દ્રાક્ષ છે!  

વળમાે દ્રાક્ષા રેલા કદૂકો રગાવ્મો. 

તે દ્રાક્ષ સધુી ન હોંચી ળક્ુાં. 

પયી કદૂકો રગાવ્મો. છતાાં દ્રાક્ષ ના ભી. 

વળમા કદૂકા ભાયીભાયીને થાકી ગયુાં. 

તે વનયાળ થઈ ગયુાં. 

છેલટે લાડી છોડતાાં તે ફોલયુાં : દ્રાક્ષ તો ખાટી છે. 

દ્રાક્ષ ખાટી છે 
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આલી દ્રાક્ષ કોણ ખામ ? 

વળમા જેલા ભાણસ કોક, 

ફોલમા છી તે કયતા પોક. 
 

 

એક હતી કીડી. 

એકલાય તે નદીના લહણેભાાં તણાલા રાગી. 

ાસેના ઝાડ ય એક કબતૂયે આ જોયુાં. 

કબતૂયને દમા આલી. 

કબતૂયે ઝાડ યથી એક ાન તોડ્ુાં. 

ાન તેણે નદીભાાં નાખયુાં. કીડી તે ાન ય ચડી ગઈ. 

કબતૂય ઊડત ુાં ઊડત ુાં આવ્યુાં. તે ાન રઈને ઊડી ગયુાં. 

ાન સાથે કીડી ણ હતી. 

કબતૂયે ાન ઝાડના થડ ાસે મકૂ્ુાં. કીડી ફચી ગઈ. 

કીડીએ કબતૂયનો આબાય ભાન્મો. 

થોડા દદલસ છી એકલાય એક વળકાયી આવ્મો. 

ઝાડા ય કબતૂય ફેઠુાં હત ુાં. 

કીડી અને કબતૂય 
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વળકાયીએ કબતૂય તયપ તીય તાક્ુાં. કીડીએ તે જોયુાં. 

તે કબતૂયને ફચાલલા ઈચછતી હતી. 

કીડીએ વળકાયીને ચટકો બમો. 

વળકાયી વનળાન ચકૂી ગમો. તીય ફીજી દદળાભાાં ગયુાં. 

કબતૂય રાગ જોઈ ઊડી ગયુાં. કબતૂય ફચી ગયુાં. 

કીડીએ કબતૂયનો ઉકાયનો ફદરો લાી દીધો. 

હાંભેળા ઉકાય કે અકાયનો ફદરો, 
ઉકાયથી લાલો જોઈએ માદા યાખો. 

 

 

 

 

એક હતો પેયીમો. 

તે ટોીઓ લેચલાનો ધાંધો કયે. 

થેરાભાાં ટોીઓ બયે. 

થેરો ખબે બયાલી ચારતો ચારતો, 

એક ગાભથી ફીજે ગાભ જામ. 

એકલાય તે ટોીઓ લેચીને ફીજે ગાભ જતો હતો. 

ટોીલાો પેયીમો 
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તેને ખફૂ થાક રાગમો હતો. 

યસ્તાભાાં એક ઝાદ નીચે થીરો મકૂીને તે સઈૂ ગમો. 

તે ઝાડ ય લાાંદયા હતા. 

એક છી એક લાાંદયો નીચે આવ્મો. 

થેરાભાાંથી ટોીઓ રઈ ભાથા ય હયેી રીધી. 

છી ઝાડ ય દોડાદોડી કયલા રાગમાાં. 

અલાજ થતાાં પેયીઓ જાગી ગમો. 

જોયુાં તો થેરાભાાંથી ટોીઓ ગભૂ! તેણે ઊંચે જોયુાં. 

ટોીઓ લાાંદયાઓના ભાથા ઉય હતી. 

પેયીઓ ગસુ્સે થમો. 

તેણે હલાભાાં ઊંચે હાથ લીજ્મો. 

લાાંદયાઓએ ણ એભ જ કયુું. 

તેણે એક ત્થય રઈ લાાંદયા તયપ પેંક્યો. 

લાાંદયાઓએ ણ ઝાડનાાં ાન તોડી સાભે પેંક્યા. 

ટોીઓ ન ભલાથી પેયીઓ વનયાળ થમો. 

તે રભણે હાથ દઈ નીચે ફેસી ગમો. 

હલે શુાં કયવુાં ? એટરાભાાં તેને એક યકુ્ક્ત સઝૂી. 
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તેણે ોતાની ટોી હાથભાાં રીધી. 

પેયીમાએ ટોી હલાભાાં ઝૂરાલી. 

લાાંદયાઓએ ણ તેની નકર કયી. 

પેયીમાએ ઝડથી ટોી નીચે પેંકી. 

લાાંદયાઓએ ણ એભજ કયુું. 

ફધી ટોીઓ નીચે આલી. 

પેયીમાએ ઝટ્ટ ટોીઓ બેગી કયી. 

ફચકાભાાં ટોીઓ બયી. 

થેરો ખબે બયાલી તે હસતો હસતો નીકી ગમો. 

ઝાડ ય લાાંદયા તેને જતો જોઈ યહ્યા. 
  

 

 

એક હતો ઉંદય. 

તેને સાત  ૂાંછડીઓ હતી. 

તે વનળાે બણલા ગમો. 

વનળાભાાં સૌ તેને ‘ ઉંદય સાત  ૂાંછડીઓ ’ , 

કહીને ખીજલલા રાગમા. 

ઉંદય સાત  ૂાંછદડમો 
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ઉંદય યડતો યડતો ઘેય આવ્મો. 

ભમ્ભીને ફધી લાત કહી. 

ભમ્ભી તેને લાાંદ ાસે રઈ ગઈ. 

લાાંદે તેની એક  ૂાંછડી કાી નાખી. 

પયી ઉંદય વનળાે ગમો. 

હલે ફધાાં ‘ઉંદય છ  ૂાંછડીઓ’ કહી ખીજલલા રાગમા. 

પયી ઉંદય ઘેય આવ્મો. 

પયી ભમ્ભી તેને લાાંદ ાસે રઈ ગઈ. 

લાાંદે તેની એક  ૂાંછડી કાી રીધી. 

વનળાભાાં પયી છોકયાાં તેને ખીજલલા રાગમા:  

‘ઉંદય ાાંચ  ૂાંછડીઓ.’ 

આભ ઉંદયેએક છી એક ફધી જ  ૂાંછડીઓ કાલી નાાંખી. 

હલે તેને એક ણ  ૂાંછડી ન હતી. 

ઉંદય પયીથી વનળાે ગમો. 

 ફધાાં જોઈ હસ્માાં અને ફોલમાાં :  

ઉંદય ફાાંડો ! ઉંદય ફાાંડો ! ઉંદય બાગમો ઘેય. 

ભમ્ભીને કહ ે: હુાં બણલા નહીં જાઉં. 
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ફધાાં ભને ‘ફાાંડો ફાાંડો’ કહી ખીજલે છે. 

ભમ્ભીએ તેને સભજ ાડી :  

ફેટા ! આણે ખીજાઈએ તો રોકો ખીજલે. 

તુાં ખીજાઈળ નહી. તે વનળાે ગમો. 

છોકયાાં ખીજલલા રાગમાાં. 

ણ ઉંદય ગસુ્સે ન થમો. 

તે હસીને ફોલમો : હા, હુાં ફાાંડો ! ફસ ?  

આ સાાંબી સૌ ચૂ થઈ ગમા. 

હલે ઉંદયને કોઈ ખીજલતુાં ન હત ુાં. 
 

 

એક નાની નદી હતી. 

નદી ય રાકડાનો સાદો રુ ફાાંધેરો હાતો. 

આ રુ ખફૂ સાાંકડો હતો. 

તેના યથી સાભસાભે ફે જણ સાય થઈ ળકતા ન હતા. 

એક લાય આ રુ ય સાભસાભે છેડેથી ફે કતૂયા આવ્મા. 

ફાંને કતૂયા રુની ભધ્મભાાં બેગા થમા. 

સભજુ ફકયીઓ 
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કોઈ કોઈને યસ્તો આલા તૈમાય ન હતા. 

કોઈ ાછાં જલા ભાાંગત ુાં ન હત ુાં. 

ફાંને સાભસાભે ઘયુદકમાાં કયલા રાગમાાં. 

છેલટે ઝઘડી ડયા. 

ફાંને ઊછીને નદીભાાં ડયા. 

ફેઉ કતૂયા ાણીભાાં તણાલા રાગમા. 

યાણે તયીને દકનાયે હોંચમા. 

થોડીલાય ફાદ રુના એક છેડેથી કાી ફકયી આલી. 

ફીજે છેડેથી સપેદ ફકયી ણ આલી. 

ફાંને ફકયીઓ રુના ભધ્મબાગભાાં બેગી થઈ. 
ફકયીઓ સભજુ હતી. 
તે કતૂયાની જેભ ઝઘડી નહીં. 
એક ફકયી નીચે ફેસી ગઈ. 
ફીજી ફકયી સાચલીને તેને ઓાંગી આગ ગઈ. 
છી ફીજી ફકયી ઊબી થઈ આગ ચારી. 
આભ ફાંને ફકયીઓએ સભજીને રુ ઓાંગમો. 
કેલી સભજુ ફકયીઓ !  
સભજણથી જે રેત ુાં કાભ, એના થામે સાયા કાભ તભાભ. 
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એક હતો વસિંહ. 

લડના ભોટા ઝાડ નીચે ફોયે આયાભ કયે. 

ઝાદના થડભાાં દય. 

એ દયભાાં એક ઉંદય યહ.ે 

ઉંદય દયની ફહાય નીકે. 

સતેૂરા વસિંહ ય તે દોડાદોડી કયે. 

કોઈલાય વસિંહના લા ણ કાી નાખે. 

વસિંહને આ ન ગભે. 

વસિંહ ચખજામ ણ ઉંદય કડામ નહીં. 

એકલાય વસિંહ ઊંઘલાનો ઢોંગ કયી જાગતો ડી યહ્યો. 

ઉંદય આવ્મો. તે લા કાલા રાગમો. 

છી વસિંહ ેતેને ાંજાભાાં કડયો. 

ઉંદય ગબયાઈ ગમો. 

વસિંહ કહ,ે ાજી ઉંદય ! આજ હુાં તને ખાઈ જઈળ. 

ઉંદય કયગયલા રાગમો. 

તે કહ,ે વસિંહયાજ ભને છોડી દો. 

વસિંહ અને ઉંદય 
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કોઈલાય હુાં તભાયા કાભભાાં આલીળ. 

વસિંહને થયુાં : આ નાનકડો ઉંદય ભને શુાં કાભભાાં આલળે?  

ણ વસિંહને દમા આલી. વસિંહ ેઉંદયને છોડી દીધો. 

એક દદલસની લાત. વસિંહ આયાભ કયતો હતો. 

વળકાયીઓ આવ્મા અને વસિંહને જાભાાં પસાવ્મો. 

વળકાયીઓ ાાંજરુાં  રેલા ળહયેભાાં ગમા. 

વસિંહ ત્રાડ ાડલા રાગમો. 

ઉંદયે તે ત્રાડ સાાંબી. ઉંદય ફહાય આવ્મો. 

વસિંહને પસામેરો જોઈ કહ:ે વસિંહયાજા, ચચિંતા ના કયો. 

હુાં ભાયા બાઈફાંધોને ફોરાવુાં છાં.  

ઉંદય દયભાાં ગમો. ફધા ઉંદયોને ફોરાલી રાવ્મો. 

ફધાાંએ બેગા ભી જા કાી નાખી. 

વસિંહ મકુ્ત થમો. 

વસિંહ ેનાનકડા ઉંદયનો આબાય ભાન્મો. 
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ળબ્દો ળોધો 
ધ પ ળ  ગ ભ વ ધ ધ ર 

ન મ ળ ટ  ધ ગ  ટ ક 

ગ ગ ટ ઘ ર ય ત દ આ ક 

ડ  ય મ ત મ ધ ઇ દ ગ 

ત ણી ણ  ભા ભ વલ ભ ભ ર 

જ ઝ ત હશ  ઈ ચા ણ ત ત 

લા લ મ ગ ચ ગ ય ચ ન ક 

ચા જ ગો ઝ જ ખ ણા થ ઢો ર 

 ગો ય ભ ડ વ ણ બ ગ ત 

મ ખ વ ઝ અ ા ઢ ફ ફ જ 

 

 નીચે આેરા ળબ્દો ચોયવ ભાાંથી ળોધો:- 
(૧) વલચાયણા       (૬) કતય           (૧૧) આદભ 

(૨) ગોય    (૭) તયર             (૧૨) ળમન 

(૩) ગણી         (૮) ધન              (૧૩) બગત 

(૪) હશભામત       (૯) ઢોર              (૧૪) ગોયવ 

(૫) લાચા        (૧૦) અાઢ          (૧૫) જગત 
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ળબ્દો ળોધો 
આ બ મ  આ ન ચ ય ઠ વ 

ઢ ન થ ગ ચ  કા ટ ય ડ 

 ઝ  ઈ  ગ ુ ણ ટ ક થ 

અ વલ ય ત આ ણા દ ગ ઝ ર 

વ અ ઝ ક અ કા  ભ  ઈ 

ધ કા ર લ ઝ ય ના છ જ ન 

ય જ ક પ આ ભ ધો ધ ભા ય 

ખ ર  ળ ગ ુ ધ થ આ ધે ડ 

ઇ ઠ જ ક ઢ ચ ઠ વ થ અ 

શો વ ટ થ ઠ અ ડ પ ણ વ 

 

 નીચે આેરા ળબ્દો ચોયવ ભાાંથી ળોધો:- 
(૧) ગઝર             (૬) ધોધભાય          (૧૧) નબ 

(૨) અવલયત         (૭) આધેડ            (૧૨) કાજર 

(૩) ગણુાકાય           (૮) પણવ             (૧૩) વલ  

(૪) ચકાટ            (૯)આબ              (૧૪) ગ  

(૫) ગભુનાભ           (૧૦) ઝરક           (૧૫)  શોઠ  
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ળબ્દો ળોધો 
ફ ણ ર ક ગ ઘ દ લા  ઈ 

ગ ઝ દ  ફ ઢ ફ થ મ  

ઓ ભ કા ય ટ કો યી જ ગ ત 

ખો મ ઘ ણ  થ  ય વે લો 
રી છ ય ત  ી ધ છ કે ત 

ર ઘ ક ળ ળ ચ ત જ વ ય 

ફ મ વ ય ઢ  અ છ યી છ 

ા  ડ ફ ઇ ત ખ ભ જ ડ 

તા ગ અ ત વ ઝ વ ઘ  આ 

લ અ ઢ પ ધ મા દ ચ ત ણ 

 

 નીચે આેરા ળબ્દો ચોયવ ભાાંથી ળોધો:- 
(૧) તાલ            (૬)યવેલો            (૧૧) થયી 

(૨)કેવયી             (૭)ઓઝર             (૧૨) ઓભકાય 

(૩) ળયફત         (૮) કોથી            (૧૩) માદ 

(૪) તાવ          (૯) જગત             (૧૪) દલા 

(૫) ખોરી           (૧૦) ઘય              (૧૫) ાડ   
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ળબ્દો ળોધો 
લ બ ઝ  જ લ ડ ધ ર ચી 
અ ટ થ ફ યો લ ળ ઘ ભ અ 

દો ણ વ ઇ મ ધા ર ચ ઠ પ 

ય વા  ઈ ડા યો ર ધ ડ વ 

લ ઇ આ ભા ન વ ન ર ઘ ચ 

ણી રા વી ય ય ઘ વ ડ ક  

લ જ ણ ણ ટ વ ઈ ખ ક દ 

ા લા ગ ઢ ધ ગા ત ઝ લ વા 
આ ફ રૂ ઝ  ઈ ફ ચ થ  

ણ છ ફ પ અ ભ ણ  ટ  

 

 નીચે આેરા ળબ્દો ચોયવ ભાાંથી ળોધો:- 
(૧) સીિ ડ             (૬) કદ                (૧૧) ડ યરો 

(૨) ચિચી          (૭) સગ ઈ             (૧૨) સ થલ  

(૩)  િળ બ         (૮) આલસ             (૧૩) રસ લ  

(૪) ળધ રો            (૯) આબરૂ             (૧૪)  ળ ગઢ 

(૫) દોરળણી          (૧૦) િ રણ            (૧૫) સડક   
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ળબ્દો ળોધો 
લ યી અ ય ગો ર ક ગો ા ર 

ા ગ અ ય જી અ ડ ડ જો અ 

ગ ગ જો ર ગો ર ગ ક યા અ 

ર ય ર યી ક રી રો યી ગો  

લ ગ ત જી યા ર ગો ત યા યા 
ય રો ભી જી યા ર ગો ત ય યા 
રી અ દ ય જો યા લ ય યી ય 

જો યી આ યા ર રો તો પા ન ભી 
ય યા ા અ દ અ ય રી ડ રી 
ભી આ જી યા ડ યી ગ આ ય ય 

 

 નીચે આેરા ળબ્દો ચોયવ ભાાંથી ળોધો:- 
(૧) ાગર             (૬) અયજી             (૧૧) ડગરો  

(૨) રીરોતયી          (૭) ગોતય              (૧૨) તયા 

(૩) ગોરક             (૮) ગોાર            (૧૩) ગોયીરો 

(૪) તોપાન            (૯) ભીયા               (૧૪) અજોડ 

(૫) આદભી           (૧૦)જોયાલય            (૧૫) રોદયા    
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ળબ્દો ળોધો 
ન ર દે ન ય ક ત ણ હક ણ 

ત ટો ત ચ ટો ઇ ન યો ક ણ 

જ છો ગો ટો  ઇ વ ત ર ત 

ણ ન ડ ગો રો ઈ ણ હક ગો રા 
ટો ય ક વા ક દે ગો ય ગો ર 

ટ ક રા કા ય ન  ણ ય રા 
વ છો ય જ વ દે ઇ ણ ય જ 

 રા વ  ત ળ ન વ ટો ન 

લા ઇ ન ળ ત રા ઇ ય ર ક 

દે ટ હક ક હક રો છો ટ ત જ 

 

 નીચે આેરા ળબ્દો ચોયવ ભાાંથી ળોધો:- 
(૧) જનક              (૬) વતત               (૧૧) વાકય  

(૨) ટોરો         (૭) દેળ                 (૧૨) ઈવયો 

(૩) રાઇટ             (૮) છોડ                 (૧૩) ગોચય  

(૪) હકયણ             (૯) કરાકાય              (૧૪) જતન  

(૫) ગોરક            (૧૦) વયરા               (૧૫) દેલા  
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ળબ્દો ળોધો 
ભા ક ફા ણ દ ભા ક ડી ભા ય 

ફા ડ અ વી ભ લ ડ ફી ક ણ 

ડ દો ફા ડ વી ત દો અ લ દો 
ડી ડ ત ુ ણ ડ ય દો ય રો ફી 
ણ ડ લ ભ ડી દ ભા ભા પ ડ 

વી લ ણ દો ડી અ વી ન ફા દો 
ભ ક દો ક ડો ડી ણ દ લ ભ 

ભ ય ભા ડી ભ ભ ક ણ ય ડ 

ફા ભ ણ ફી દ દ ડી ભા દો દો 
દ ક વ ડ દ ત ુ બફ લ દો ણ 

 

 નીચે આેરા ળબ્દો ચોયવ ભાાંથી ળોધો:- 
(૧) વીલણ            (૬) ફીકણ              (૧૧) ભાલતય 

(૨) દોડ              (૭) દભડી              (૧૨) દોકડો 

(૩) તભુડી             (૮) ફાપરો             (૧૩) બફભાય  

(૪) કડદો              (૯) અવીભ             (૧૪) ભયણ  

(૫) અયભાન           (૧૦) ભાણવ           (૧૫) ભદદ   
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ળબ્દો ળોધો 

ભ ટ ભ ભ ભ ભ લ ુ શા ય ડ 

ય ભ ભ ડ ક ભ ડ ભ ય ન 

યા ડ ફ શા ભો ય ક પ ૂ ન ભ 

ત પ ૂ શા ડ ડ ટ ચ હ ુ ડ દ 

ભ ભ દ ય જી ય ય થ શા ય 

જી ભ ય દ ભો વ ભ ય પ ૂ ભો 
શા ય ભ ડ ટ ડ ક ફ ય ત 

ય બ ડ ફ બ ભ યો ટ ભ ય 

ડ ક ય ડ ત લ ુ ભો ચ કો પ ૂ

પ ૂ શા દ ભ ફ દ પ ૂ ડ ફ લ ુ

 

 નીચે આેરા ળબ્દો ચોયવ ભાાંથી ળોધો:- 
(૧) ચયક             (૬) ભોટય             (૧૧) ભોવભ  

(૨) દયજી             (૭) પનૂભ             (૧૨) બભયો 

(૩) લશુાય            (૮) હકુભ              (૧૩) કટકો  

(૪) દડફડ           (૯) બયભ             (૧૪) શાથ  

(૫) યભત            (૧૦) ભોય             (૧૫) ભભયા   
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ળબ્દો ળોધો 

ક ચો  ડો આ ભ ચો ભ ડો ત 

ય શ ે ય ભ ભ દે શા ભો ટ ય 

ય ણ લ ય ધ ુ દે ક દે લ ચો 
ય શ ે ય ત ય ય લ શ ે લ ભો 
ય  ભ ક ય ત ભ તા ક ક 

ક ટ ય ત મો ખ ટ  ટ ત 

દે લ વ વછ ધ ુ શા લ દે ચા કા 
ભ ય કા ય ચા આ ન વછ  લ 

ચો ભ  ડો વછ લા ય મો લ ધ ુ

શા કા  વછ શ ે ય  ટ યો લ 

 

 નીચે આેરા ળબ્દો ચોયવ ભાાંથી ળોધો:- 
(૧) ભધયુ           (૬) ભોટય                (૧૧) દેલતા 

(૨) ખટટ      (૭) કાવછમો             (૧૨) ચોયવ 

(૩) આચાય         (૮) ભશાદેલ            (૧૩) ટાયો 

(૪) ચોડો          (૯) કયણ                (૧૪) યશભેત 

(૫) કશલેત          (૧૦) કટય             (૧૫) શલેાન   
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ળબ્દો ળોધો 

વા  ક ા ન ટે ફ ર ગ ા 
જ ણ ભી ન હ ુ સ ૂ ભ ક ણ વત 

સ ૂ બર હ ુ ફ લા ન શા વ  વ 

ભ ય પો ટે સ ૂ જ દે પો વત ન 

ય ણ ટે બર પો ન લ ભ બર ન 

ણ ભી ા બર ગ હ ુ સ ૂ ય જ ર 

ભી ટે ભ જ ક ટે ય ભી વ હ ુ

 ર ય ળા વા ર ભ ા ક વત 

 યે ળા ળા હ ુ કા ય ન વા ક 

પો ય ક કા ણ લા ક ય ભા ર 

 

 નીચે આેરા ળબ્દો ચોયવ ભાાંથી ળોધો:- 
(૧) નલાફ              (૬) ટેબરપોન             (૧૧) યેળા  

(૨) સયૂજ            (૭) વભીય               (૧૨) ભબરન  

(૩) ગણવત            (૮) ભશાદેલ              (૧૩) કયભાર 

(૪) ળાહકુાય            (૯) વા                  (૧૪) ટેફર  

(૫) વારભાક          (૧૦) ભયણ               (૧૫) ાભય   
 


