
વૈદ કૈકયી ચૈતર દૈનિક િૈનતકતા
િૈયા કૈતવ તૈયાર સૈનિક જૈવશાસ્ત્ર
તૈલી કૈલાશ જૈનવક િૈઋત તૈલચચત્ર
શૈવ કૈરવી વૈરાગ પૈમાિા વૈચારરક
જૈવ જૈિમ વૈશાખ પૈનત્રક શૈલેન્દ્ર
ખૈફ ધૈરત ખૈરત બૈચિક વૈજયતંી
જૈિ ધૈવત તૈયબ વૈકલ્પ દૈત્યગરુૂ
ભૈયો મૈત્રક િૈનમશ શૈલજા દૈત્યસેિા
શૈલી મૈતે્રય િૈયત િૈનતક દૈત્યજિ
મૈત્રી મૈનિલ જૈિમ વૈરાગ શૈલરાજ
દૈવ રૈયત જૈનમિી વૈકુઠ જૈિત્વ
પૈકી શૈશવ તૈયારી હૈદર જૈિાગમ
પૈડુ શૈયર ભૈયાજી હૈતકુ ગૈરરક
શૈલ સૈકડો ભૈરવ તૈનતલ ઘૈલચી
હૈયા સૈલાબ શૈલેશ દૈતૈય તૈલગં
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પખંો ઢોલી પાટલો કાગડો વાગોળ
તારો સોિી ખાટલો મોગરો કરડયો
છાયો મોદી ખોદવું આસો દાગીિો
ધોધ સોદો ખોલવું ગોદામ વારસો
કુવો દોરો ચોરવું છોકરી ચકુાદો
મોજુ ધધંો છોડવું ખોરાક પોષણ
ખારો દાવો પલોઠી રોટલો ઓછાળ
પારો વીમો અજોડ ઓટલો કટોકટી 
હીરો કટકો કોઠાર ચોટલો ચોકીદાર
મોતી બેડોળ ખજાિો કોદાળી છટકવું
ગોળી કોલસો ગોચર ઓસરી ભાદરવો
લોટ કોમળ ગોટાળો ટોપલી ગલગોટો 
સોફા કોનશષ દરીયો હોટલ પડછાયો
મોચી ખટારો તોફાિ ઓફીસ ગોદાવરી
જોશી ખતરો ગરોળી ખગોળ આગબોટ
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િૌક કૌરવ સૌન્દ્દયય કૌટંુચબક
શૌમ કૌટીલ્ય સૌગાત િૌકાદળ
શૌયય કૌતકુ સૌજન્દ્ય િૌકાકાર
ચૌદ ગૌતમ દૌરહત્રી િૌકાપનિ
ચૌર ગૌદાિ દૌહીત્ર લૌરકકતા
િૌકા ગૌરાગં ભૌનતક શૌયયગીત
શૌભ ગૌધિ ભૌનમક મૌયયગીત
પૌઆ યૌવિ મૌચખક ભૌમત્વ
પૌત્ર ચૌહર રૌરતા ભૌગોચલક
પૌત્રી ગૌચર ઔષધ ભૌનમનતક
રૌર ગૌતમી બૌનધક મૌિવ્રત
મૌિી ગૌણત્વ મૌચલક મૌિધારી
મૌયય ચૌદશ મૌસમી શૌચાલય
ભૌમ તૌહીિ મૌનિલ શૌરકિા
ગૌણ લૌકીક ગૌશાળા બૌધ્ધકિા
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કંકુ પખંી કંકણ કંચિ ખજંરી
ગગંા મછંા કંકર કંજુસ ચગંલુ
ગદું મજું કંગિ કંટક ચચંળ
ચપંા અંજુ ચદંિ કંટાળો જગંલી
ગધં રંગ ચપંક ખઢેંર પચંાત
છદં શખં અંકુશ ખભંાત પકંજ
મદં ડખં ચગંશુ અંજીર િદંિી
જગં શભંુ જતંર ગડંેરી િદંિ
જતં ુ સઘં મતંર િખંિા મયકં
પચં સગં અંકુર જગંલ મિંિ
તતં્ર અંગ પચંાગ મગંલ મદંીરા
મચં ભગં કંગિા પચંર મરંદર
મતં્ર િગં કંગાલ પગંત મડંળી
ખડં દંગ કાગંારૂ પલગં સગંીત
શકંા જગંી કંગાળ ખજંિ સગંત
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