
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

$ , ડ, ત, ણ, ઇ, ઈ 
પકડ પારસ ડમે ઇમારત ઈસ 
જતન તારક પેન ઇજનેર ઈનામ 
પતન સાકર પડ ે પપતા પાડી 
કણક પાવન તપે પનદાન પાણી 
પણછ નાપાસ વેણ પતરાડ નસીબ 
પવન આસાન એરણ ગણણત ગરીબ 
જગત તણાવ ડસેર દદવાન દકનારી 
અમર વાગડ પેપર ણબમાર બારમાસી 
ગણન નાગણ તેતર પવરાન નાસપપત 
વતન બાબત વેરણ ગણપપત પનસરણી 

ળબ્દ 
ડામયી 

નામ :- 

Z લ,ય,વ,દ,એ ની ભાત્રા 
લય લજન લાન લાયવ વેલ 
વય ગયભ નાલ વલાય દેલ 
દવ નજય દાવ વાયવ ગેવ 
લદ નયભ દાલ લાનય ભેના 
લન યવભ યાજા નાયદ યેલા 
નલ લગય લાવ દાભન યભે 
દભ ભદદ વાદ યાજન જભે 
જલ ગયજ વાલ જલાય ભેદાન 
દય વયવ લાય નાગય દેલયાજ 
નવ નગય લાદ જલાન યેવાદાય 

^ ઝ, ઘ, શ, , ઉ, ઊ 
શજભ તાલ હશભ ઉના ઊન 
ઘટક ઝાક હશય ઉભા ઊખાણા 
શલન લાદ હશવાફ ઉતયડ જૂા 
શયખ ઘટના હશભાની ઘલુડ હકૂ 
શયણ ઉભા હશતેન કુભાય મૂા 
ઝડ ઉકેર ઘી તલેુય  સયૂજ 
ફદ ેટા ઘય સયુત ઝબકૂ 
ઉય યખેલા શરીભા હકુભ ભજૂયી 
ઊજ શૈદય શભીદ સખુડી ઉશાય 
અચ શૈદયાફાદ ઝડી લશુાય નલાજૂની 



 

  

5 ર, ટ, ચ, ખ, ઐ ની ભાત્રા 
ખભણ ટાર ચચભની લૈદ વૈનનક 
ખફય ખાખયા ચફરાડી ૈવા લૈયાગ 
રવણ રાટ નનગભ જૈન નૈનતક 
જભણ ચાચય હદલાર તૈરી કૈરાવ 
ખનન રારચ ચચનગાયી ભૈના લૈહદક 
ખત ટેલ ચટણી દૈનનક જૈનલક 
ફતક યેખા નાલડી જૈનભન ઐયાલત 
ડતય ચે છાફડી નૈલેદ લૈદયાજ 
ચણતય છેલટ ફભણી દૈલત ૈવાદાય 
કયતફ ખેતય રવણી લૈયાગ લૈચાહયક 

& બ, મ, ધ, પ, ઓ, ઔ 
બજન મનત બૈયલ પોયભ કૌયલ 
બયભ નધયાણ પૈજાન ઓજાય ગૌયલ 
અબણ હપયકી ધૈલત ભોયફી ગૌતભ 
મભન બીભ ભનૂભ ટહકૂો ચૌદવ 
ધાયક પીણ ધનૂ કકૂડો બૌનતક 
પાટક ધીયજ ફૂર બભયડો બૌનભક 

બાગરા બમબીત ધભૂકેત ુ બોણ મૌલન 
માચના બેખ ફુલાયા ધોધભાય ગૌયીજૂા 
પટાપટ પેણ યલુક ઓખાણ બૌગોચરક 

રામન ટેચરનલઝન ધલુાયણ યાજકોટ બૌનભનતક 

# ક,ફ,અ,છ,એ,આ 
કનક ભકાન કાયગય ફે કેયભ 
કફય ફાયવ જાનદાય એક લયવે 
નયક આલક યાજલાદ ફેન લેયાન 
ગજફ કાફય નાભલાય છેદ દેલભ 
કદભ આકાય વફનાભ ફેવ આલજે 
ગયક આલન કાભદાય ભને વેલન 
કદય જાલન આલકાય કેભ એકભ 
યફય ગયફા ફયાફય વાભે એલભ 
કવફ વાદય નાભદાય આલે જેકફ 
જનક કાદલ ફાયદાન ફેવે વેલક 

! ગ,ભ,ન,જ, । 
ભગ નભન ગાભ નભાજ ભજા 
ગભ ગભન જાન નજભા નાભ 
જભ ભનન ભાન જભના   
જગ ભગજ જાગ નગભા   
નભ ભગન નાગ જાજભ   
ભન જગન ભાભા     
જન ગગન જાભ     
ગજ   ગાજ     
    ભાગ     
    નાના     



 

 

  

!Z દંડયહશત વભાન મૂાક્ષયોના જોડાક્ષયો 
ટ્ટ ઉજ્જડ ક્કડ છઠ્ઠો બટ્ટ 
ચચઠ્ઠી ળક્કહયયુ ં અક્કર વજ્જ ચક્કય 
બઠ્ઠી નવ્લાણુ ં   ઝટ્ટ ગજ્જય 
બટુ્ટી રક્કડખોદ   કક્કો તદ્દન 
કફડ્ડી વક્કયટેટી   વજ્જન ચટ્ટ 
મઠુ્ઠી ભાટ્ટી   ાક્ુ ં   
ધક્કો નલદ્યા   અક્કડ   
ટ્ટો ફાહ્ય   નક્કય   
એક્કો કહ્ુ ં   વજ્જતા   
ટક્કય નફ્પટ   રજ્જા   

* ઢ, ઠ, ળ, થ, કં 
ળભન શાથી થૈભ ળખં ળાનંત 
ળયભ થાી ળૈળલ ળકું નળિંગડંુ 
ળથ ળયણાઈ લૈળાખી ઘટં નીંદણ 
ળયદ ઢુલા શોઠ યંગ ઢીંગરી 

ળાનદાય ગથથૂી ઢગરો અંગત ફગંડી 
ભથાભણ થેરો ઢોરક ભથંન તગં 

ળાવનકા થેરા કૌતકુ ચદંન ઢાકંણ 
ઠચમો ઠેવ કૌટંુચફક કોહડયુ ં ઠંડક 
બાનભની વયેયાળ ૌયાચણક શીંચકો ઉંદય 
અચબગભ થેરેવેનભમા ઠગ વગંાથ ળતયંજ 

!) ક્ષ, શ્ર, ઋ, ફૃ 
ક્ષભા શ્રભ ઋન ફૃભ કે્ષત્ર 
ક્ષણ શે્રમ ઋણ ફૃ ક્ષોબ 
ભોક્ષ શ્રોતા ઋત ુ ફૃઠવુ ં વાક્ષી 
ક્ષમ શે્રણી ઋચા ફૃભાર યક્ષાફધંન 
ક્ષાય શ્રલણ ઋબ ફૃાા શ્રીભતં 

ક્ષનત્રમ આશ્રભ ઋતુબંયા ફૃનમો ફૃઢ 
અક્ષમ શ્રનભક   ફૃફફૃ ફૃાતંય 
ચક્ષનતજ શ્રીભાન   ફૃર ફૃભઝુભ 
અક્ષય નભશ્રણ   ભળફૃભ ક્ષી 
કે્ષત્રપ શ્રાલણ   કદફૃુ ં દચક્ષણ 

!$  'ય' કાય ( ,ૃ પ્ર, પ) 
ષૃ્ઠ પ્રાણ ગલપ ટે્રન વકૃ્ષ 
નૃ પ્રાથપના શપ ડ્રભ નત ૃ
કૃા પ્રહિમા વપ યાષ્ટ્ર પ્રવાય 
મગૃ પ્રધાન ચચપ ટ્રસ્ટ પ્રગાઢ 
ગશૃ પ્રચાય તપણ ટ્રાહપક વલપ 

પ્રવનૃત પ્રકાય નનવગપ ટ્રક કજૉ 
નતૃ્મ પ્રવાદ આચામપ ટ્રાભ તજૉ 
અમતૃ પ્રનતજ્ઞા વભપણ ટે્રક ટે્રક 
તષૃ્ણા પ્રકાળ આળીલાપદ ટ્રાન્વોટપ  અપણ 
વસં્કૃત પ્રત્મેક સમૂપગ્રશણ ટ્રાન્ઝેક્ળન સ્ધાપ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

!# દંડયહશત અને વદંડી અવભાન મૂાક્ષયોના જોડાક્ષયો 

સ્રેટ ભસ્ત અલ્ેળ સ્લચ્છ વ્શાર 
વત્મ સસુ્ત લૈયાગ્મ બાસ્કય ક્યાયો 
નાસ્તો ચસુ્ત ફખ્તય અબ્દુર ધ્લજ 
નળલ્ા બાગ્મ ફમ્ય અબ્ફાવ પ્મારો 
ખ્માનત લન્મ રાલણ્મ લનસ્નત મ્માન 
વસ્ત ુ ં અન્મ કલ્ના વયસ્લતી નાચ્મો 
ગપુ્ત ધાન્મ આયોગ્મ હયસ્સ્થનત કાવ્મા 
ભસ્તી શનૂ્મ અલ્ના ચચત્રાત્ભક આવ્મા 
ષુ્ પ્રેટ અનન્મ અલ્ાશાય ગાજ્મા 
મોગ્મ કલ્ેળ  નાલીન્મ ધ્માન ભનષુ્મ 

( , ત્ર, જ્ઞ 
બાા તુ્ર મજ્ઞ અાઢ નત્રશૂ 
ઉા ત્રણ વજં્ઞા નલાદ લાત્રક 
નલ નેત્ર આજ્ઞા નનાદ જ્ઞાન 
ો ત્રાજવુ ં જ્ઞાની અનનભે જ્ઞાતા 

આનળ વચચત્ર જ્ઞાનત નભત્ર જ્ઞાનીઠ 
મૂક નત્રયંગો નલજ્ઞાન વત્ર નત્રકભ 
ભની નત્રદેલ અજ્ઞાત છત્રી ઔધ 
લેળભૂા નલત્ર જીજ્ઞાવા ત્ર મજે્ઞળ 
નલમાગં નલયાનત્ર માચજ્ઞક ચૈત્ર ભતં્ર 
નલદૂક માત્રાધાભ અજ્ઞાન નત્રકોણ નલળે 

!! વદંડી મૂાક્ષયોના જોડાક્ષયો 
થપ્ી ચનુ્ની કચ્ચય યત્ન અગત્મ 
યસ્વી ગપ્ા ં ખચ્ચય બાગ્મા શોંચ્મા 
ઝભ્બો જપ્ી જબ્ફય શસ્મા રશ્કય 
ફચ્ચુ ં ન્ના ગબ્ફય જમ્મા અવ્લર 
ડબ્ફો ફુગ્ગા ગમ્ભત રાવ્મા ચ્ચીવ 
રસ્વી ચોખ્્ુ ં દખ્ખણ મોગ્મ અલ્રડ 
ફચ્મો ચફલ્રી અધ્ધય ફોલ્મા છપ્ન 
ભમ્ભી ચપ્ ુ મયુબ્ફો ભધ્મ અપ્ ુ
પ્ા જજલ્રો અયણ્મ અન્મ સુ્તક 
મનુ્ની ચોગ્ગો યવગલુ્રા કાવ્મ વ્મસ્ત 

 
 
 

                    આબાય 


