
 

આપણો શબ્દવૈભવ 

 
 

લોચન :-ચક્ષ,ુ આંખ, નયન, નણે, દગ, નેત્ર, આંખ્ય, ઈક્ષણ , લલપ્સા, ચાક્ષસુ, આક્ષષ,નને 

 

અવાજ :-રવ, ધ્વની, નનનાદ, શોર, ઘોઘાટ, ઘોષ, સ્વર, બમૂ, 

નવરાવ,કલરવ,કકલ્લોલ,શબ્દ,સરૂ,કં ઠ,નાદ 

 

આકાશ :- વ્યોમ, નભ, અંબર, આભ, ગગન, અંતકરક્ષ, અવકાશ, આસમાન, ગયણ, 

સરુપથ,નવતાન, નભનસલ,ફલક 

 

રજની :-રાનત્ર, નનશા, લક્ષપા, શવષરી, યાનમની , નવભાવરી, નનશીથ, ઘોરા, દોષા, 
નત્રયામા,રાત 

 

સાગર :-સમદુ્ર, ઉદનિ, રત્નાકર, અબ્બ્િ, દકરયો, સમદંર, અંભોિી, મહરેામણ, જલનિ , 

અણષવ , નસધ,ુ અકૂપાર, મકરાકટ, કુસ્તભુ,સાયર,જ્લનનિી,દનિ, સાયર, 

અણષવ,રત્નાકર,મહરેામણ,મહોદનિ 

 

નસીબ :-ભાગ્ય, કમષ, કકસ્મત, ઇકબાલ, નનયનત , નવિાતા, પ્રારબ્િ, દૈવ, તકદીર 

 

સવુાસ :-પમરાટ, મહેંક , પકરમલ, સૌરભ, મઘમઘાટ, ખશૂ્બ,ુ વાસ,પીમળ,સગુિં 

,પકરમણ,ફોરમ, 

 

િરતી :-પથૃ્વી, િાકરણી, વસુિંરા, વસિુા, અવનન, નવશ્વભરંા,અચલા, વસમુતી,િરા, 
ભોય,જમીન, ભોમકા,િકરત્રી , લક્ષતી, િરણી, ભપૂષુ્ઠ , મેકદની, ભતૂળ, પ્રથમી, ભનૂમ, ઈલા, 
ઉવી, ભલૂોક, રત્નગભાષ,અવનન, 

 

સરૂજ :-રનવ, સયૂષ, શષુ્ણ, ચડંાશ,ુ માતષડ, પષુ્કર, દીશ, અયષમા ,આકદત્ય, લચત્રભાન,ુ 

નતગ્માશં ુ, મિવા, અંશમુાલી , મરીચી , ખગેશ ,ભાણ, નવભાકર, બ્્લિંદ, સનવતા, ભાસ્કર, 



કદવાકર, ભાન,ુ કદનકર ,ખરુશદે, કકરણમાલી, નમકહર,કદનકર,આફતાબ,આકદત્ય,અકષ, 
ઉષ્ણાશં.ુદીનેશુ ં
 

પકંજ :-કમળ, પદ્મ, અરનવિંદ, નલલન, ઉત્પલ , અંબજુ, જલજ, સરોજ, રાજીવ, સરનસજ , 

નીરજ, શતદલ , નતલસ્મી, તોયજ, પુડંકરક, કોકનદ,કુવલય, કુસમુ,વાકરજ,પોયણુ,ં 
 

ભમરો :-ભ્રમર, મધકુર,દ્વિરેફ , આલલ, ભૃગં, ઘડં, મકરંદ, નશલીમખુ,મધપુ , દ્વિફ 

 

પાણી :-જલ, સલલલ, ઉદક, પય, વાકર, અંબ,ુ નીર, આબ, તોય, તોયમ 

 

નવશ્વઃ- સષૃ્ષ્ટ, જગ,જગત,દુનનયા ,સસંાર, લોક,આલમ,બ્રહ્ાડં, ભવુન,ખલક,દહર 

 

કદવસ:-દહાડો,કદન,દી,અહ ્ર (આજ),  

 

રાત:- રાનત્ર,રાત્રી,નનશા,નનશ,રજની, તનમસ્ત   
 

ચાદંની:-ચદંની,ચાદંરડુ,ંચાદરણુ ં,ચદં્રકાતંા,ચદં્રજ્યોત,ચદં્રપ  રભા,ચકંદ્રકા,ચાદંરમકંોડુ,ંકૌમ ુ

દી,જયોત્સના,ચકંદ્રકા,ચન્દ્દ્રપ્ર ભા  
 

શાળા:- શાલા,નનશાળ,નવદ્યાલય,નવદ્યામકંદ ર,શારદામકંદર,નવનયમકંદર,જ્ઞાન મકંદર, 

ફૂલવાડી,મકતબ, અધ્યાપન મકંદર,બાલમકંદર,નશશનુવહાર,પાઠશા 
લા,મહાશાલા,નવદ્યાનનકેતન ગરુુકુળ,અધ્યાપનનવદ્યાલય,નવદ્યા 
ભારતી,ઉત્તરબનુનયાદી,આશ્રમશાળા, આંગણવાડી  
 

ઘર:ગહૃ,આવાસ,મકાન,િામ,સદન,નનકેત ,નનકેતન,નનલય,રહઠેાણ,નનકાય,નનવા 
સ્થાન,બગંલી,બગંલો,હવેલીખોરડુ,ં ખોલી,કુકટર,ઝપંડી,મઢી, છાપરી,ઠામ,પ્રાસાદ,મજંજલ, 

મહલેાત,મહલે,મહોલાત,ફલેટ,નવલા,  
 

પવષતઃ–પહાડ,લગકર,નગ,અકદ્ર,ભિૂર ,શૈલ,અચલ,કોહ,તુગં,અશ્મા,ક્ષમાિ ર,ડુગંર,  

 

જગંલ :-વન,વગડો,અરણ્ય,રાન,ઝાડી,અટનવ, વનરાઇ.કંતાર,આજાડી,કાનન,અટવી  
 

વરસાદ :વષૃ્ષ્ટ,મઘે,મેહ,મેહલુો,મવેલો, મવેલલયો,પર્જન્દ્ય,બલાહક  

 



ભમરો :-ભ્રમર , મધકુર, દ્વિરેફ, આલલ, ભૃગં, મકરંદ , નશલલમખુ, મધપુ, િીફ  

 

પક્ષી :- પખંી, નવહગં,અંડજ ,શકંુત,દ્વિજ,શકુનન,ખગ,બ્રાભણ,ન ભસગંમ, 

નવહાગ,નવહગંમ.શકુન,શકુનન,ખચેર  

 

વાદળ:-નીરદ,પયોદ,ઘન,મેઘલ,જીમતૂ. જલદ,મેઘ,બલાહક,અબ્રફુલ,અંબદુ,વા 
કરદ,ઉવી,અબ્દ,જલઘર,પયોિર, અંબિુર,અંબવુાહ, અંભોદ,અંભોિર,તોયદ,તોયિર  

 

મસુાફર:-પનથક, અધ્વક, પથંી,રાહદારી,યાકક, વટેમાગુષ,ઉપારૂ, પ્રવાસી  
 

પ્રવીણ:-કાબલે, હોંનશયાર,ચાલાક,પકંડત,નવશારદ,િી માન,નવદગ્િ, પ્રગ્ન બિુ,દક્ષ, કોનવિંદ, 

તજજ્ઞ,કમષન્દ્ય,ચકોર,નનષણાતં, આચાયષ, ખૈર,નવદ્યાગરુૂ,ભેજાબાજ,પારંગત , ચતરુ,કુશળ 

,પાવરિો ,કુનેહ, ખબરદાર  

 

બગીચો :-વાકટકા,વાડી,ઉિાન,પાકષ,વનીકા ,આરામ,ફૂલવાડી,ગલુલસ્તાન,ગલુશન, 

ખેતર,બાગ,ઉપવન  

 

અરજ :-નવનતંી, નવનવણી, પ્રાથષના, આજીજી, બદંગી,નવજ્ઞબ્પ્ત 

,કરગરી,કગરી,અભ્યથષના,ઈબાદત, અનનુય, અરજી,ઇબ્લ્તજા, અચષના,આર્જવ,સરળતા  
 

ભપકો:- ઠાઠ, દંભ,દમામ, પાખડં, ઠસ્સો,ઠઠારો,શોભા,શણગાર,આડબંર,દ 

બદબો,રોફ,ભભક,ચળકાટ,રોફ,તેજ,ડોળ   

 

સેના :- લશ્કર, સૈન્દ્ય, ચેમ,ૂઅનીક,કટક,ફોજ,પતૃના,અસ્કર, દલ.  

 

ઝઘડો :-બબાલ, નવગ્રહ,લડાઈ,જગં, િમસાણ, અનનક, તકરાર, યદુ્ધ, ટંટો, તકરાર, કલહ, 

રકઝક,તોફાન, કજીયો,કંકાસ,હલુ્લડ, પચંાત, ઝઝંટ, બળવો, િીંગાણુ,ં બખેડો, 
ભડંન,ચકમક  

 

કાપડ :- વસ્ત્ર, અશુકં,અંબર , વસન,પટ,ચીર,કરપટ,પકરિાન,લ ૂગંડુ, વાઘા  
 

ઝાકળ :- શબનબ,ઓસ,ઠાર,બરફ,હમે,તષુાર  

 

સફેદ:- િવલ, શુ્ લ,શ્વતે,શભુ્ર,શલુચ,નવશદ,ઉજ ળં,ગૌર  



 

વકૃ્ષ :- તરૂ,ઝાડ,પાદપ,તરુવર ,દ્રમુ.દરખત,  

 

અંિારંુ:- તમસ,વદ,નતનમર,તનમસ્ત્ર,ધ્વાતં, અંિકાર,કાલલમા,  
 

પતુ્ર:- નદં,દીકરો,સતુ,આત્મજ,વત્સ,તનય,ત નજુ,બેટો,છોકરો  
 

પતુ્રી :- દીકરી,સતુા,તનજુા,ગગી,છોકરી,બે ટી,આત્મની,આત્મજા,દુકહતા,કન્દ્યા, તનયા  
 

ફૂલ :– પષુ્પ,કુસમુ,ગલુ,સમુન,પ઼સનૂ,કુવ ,કળી,  
 

ગિં :- વાસ,બાસ,સોડ,સોરમ,બદબ,ૂ બ,ૂકુવાસ  

 

સગુિં:- સગુિંી,સૌગિં,સવુાસ,ફોરમ,સૌરભ,મ હકે,ખશુબ,ુપમરાટ, સોડમ,પકરમલ  

 

છાત્ર:– નશષ્ય,નશક્ષાથી,અભ્યાસી,નવદ  યાથી  
 

પશ:ુ- ઢોર,જાનવર,જનાવર,તણૃચર,ચોપગુ ં 
 

નસિંહ:- વનરાજ,કેશરી,પચંમખુ,પચંાનન,કેશી ,કરભરી,હકર,શેર,ત્રનસિંગ,સાવજ,મ ૃ

ગેન્દ્દ્ર,મયદં  

 

નશક્ષક:- ગરુુ,અધ્યાપક,નશક્ષણકાર,નશક  ષણશાસ્ત્રી,પ઼ાધ્યાપક વાઘ :- 

વ્યાધ઼,શેર,શાદુષલ,િીપી  
 

અશ્વ:- ઘોડો,તોખાર,તજેી,ઘોટક,તરંુગ,હય, વાજી,રેવતં,સૈિવ  

 

ગઘડેો:- ખર,ગદષભ,ગિષવ,ખોલકો,વશૈાખનદંન   

 

ઉજાણી:- જાફાત,જજયાફત,નમજબની,જમણ,નમજસલ, મેળાવડો,ઉત્સવ, 

ઉજવણી,સભા,સમંલેન  

 

દુઃખ :- આતષ, પીકડત,નવષાદ,વદેના,પીડા,દદષ  ,ઉતાપો,વ્યાનિ,વ્યથા 
,લાય,બળતરા,કષ્ટ,તકલીફ,અજીયત,આપ નત્ત,નવપનત્ત શળૂ,આપદા,મોકાણ,  

 

કનક :- સોનુ,ં હમે,સવુણષ,કહરણ્ય,કંચન,કંુદન,ક જાર,જંાબનુદ, હાટક,  



 

ભારતી:- સરસ્વતી,શારદા,લગરા,શ્રી,રાગેશ  વરી,વાણી,મયરુવાહીની,વીણાિાકરણી 
,હસંવાહની,હસંવાકહણી,વાગીશા,વા ગીશ્વરી, વાગ્દેવી  
 

કોમળ:- મલુાયમ,મદુૃ,કોમલ,મજુંલ,સકુુમાર ,નાજુક,ઋજુ,મદુૃતા,  
 

કોતર :-ખીણ,કરાડ,ભખેડ,બોડ,ગફુા,બખોલ, કુહર,ખોભણી,ગહવર,ગહુા,ઘવેર  

 

સાપ :- સપષ,ભજૂગં,નાગ,અકહ,વ્યાલ,ભોરીં ગ,પન્નગ,કાકોદર,ફ્ણિર,ઉરગ,નવષઘર 

,ભોમરંગ,આશીનવષ,અકષણ, ચક્ષ:ુશ્રવા, કાકોલ,  

 

હાથી :- ગજ, િીપ,કંુજર,વારણ,ગજાનન, હકરત, દ્વિરદ, 

માતગં,નસિંધરુ,મતરંજ,કકરણી,ઐરાવત ,કુરંગ,હસ્તી, મગેળ,  

 

મહશે:-મહાદેવ,આશતુોષ,ઉમાપનત,નીલ કંઠ,રુદ્ર,શકંર,નશવ,ધરૂ્જટી,ઉમ ે

શ,શભં,ુચદં્રમૌલી,યોગશે,નીલકંઠ, નત્રલોચન,ચદં્રાગદ,શવષ, ભોળાનાથ  

 

હાથણી:-કકરણી,કરભી,માતગંી,હસ્સ્ત ની,વારણી  
 

વાનર:- વાદંરો,કનપ,હકર,શાખામગૃ,મકષટ, લગંરૂ,કનપરાજ,કાલદંી,હનમુાન,બા 
હકુ,બજરંગબલી, પવનપતુ્ર,પ્લવગં,હકર,વલીમખુ  

 

મગૃ:- હરણ,કુરંગ,સાબર,રુરુ,કૃષ્ણસાર, કાલળયાર,સારંગ,છીંકારવુ ં 
મગૃલી:- મગૃી,હરણી,હકરણી,કુરંગણી,કુરંગી   
 

મોર:- મયરૂ,કલાપી,નશખડંી,નશખી,િનરવ, કલાકર,નીલકંઠ,શકંુત,કેકાવલ,કલા પી,ઢેલ  

 

શરીર:- દેહ,કાયા,ઘટ,ખોલળયુ,ંતન,તન,ુબદન ,કડલ,પડં,નપિંડ,કલેવર,િાત્ર,બદન ,જીસ્મ  

 

ભડંાર:- કોશ, ખજાનો, કોઠાર , વખાર, ગોડાઉન  

 

નરાિમ :- નીચ, અિમ,કજાત,કપાતર,હરામી,નજજસ, નઠારંુ,નફફટ,ક્રૂર, નશૃસંનબત્તર  

 

બદુ્વદ્ધ :- પ્રજ્ઞા,ચેતના, મનત,અક્કલ,મઘેા,તજે,મનીષ,સમજ, 

મનત,ડહાપણ,દક્ષતા,મનીષા,જ્ઞાન  



 

દુનનયા :-સસંાર ,જગત,આલમ,જહા,ંનવશ્વ,ભવુન,ખલફત, મેકદની 
 

 બાળક :-નશશ,ુ અભષક, શાવક,બચ્ુ,ં બાલ,સતંનત,છોકરંુ,સતંાન,દારક, વત્સ  

 

સરોવર :-સર,કાસાર,તળાવ,જળાશય ,સ્ત્રોવર,મહાકાસંાર,ખાબોલચયુ,ં 
તડાગ,કદઘીકા,નવાણ,પલ્લવ,છીલર, જલાશય,પોખર પણઘટ,તડાગ  

 

અનલ :-આગ,આતશ, ક્રોિ,પાવક, જાતવદે,દેવતા,તણખો, નાલચકેત, વહની, નવશ્વાનર, 

દેતવા, લચનગારી,જવલન,અસ્ગ્ન, દેવતા,પાવક,આતશ,અંગાર, 

 

જાતવદે-જાતવેદા,નલચકેતા,પલવેણ, પવમાન જ્વાલામાલી,વકહન  

 

પડદો :-આવરણ,પટંતર, આડ,ઓજલ,પડળ,જવનનકા,ઓથુ,ંઆંતરો,આ ચછાદન  

 

ચહરેો:- મખુ,વદન,શકલ,મખુારનવિંદ,દીદાર,મ ુખમદુ્રા,ચાડું,સ્વરૂપ, 

આનદં,વકત્ર,સરૂત,નસકલ,આનન,મોઢંુ , તુડં  

 

મસ્તક:- મસ્સ્તકમસ્સ્તષ્ક.માથુ,ંનશર,શીષષ ,નસર. મગજ:- ભજુે,ંકદમાગ,કદમાક  

 

કપાળ:- લલાટ,ભાલ,નનલવટ,લલલવટ  

 

વાળ:- બાલ,કેશ,રોમ,નનમાળો,તનરુુહ, નાક:- નાનસકા,ઘાલણષ્ન્દ઼્િય,નાસા,નાખોરંુ   

 

જીભ:- જજહવા,રસના,રસવતી,જીભલડી,જીભડી, લલૂી,લોલા,બોબડી,બોલતી,વાચા,વા ણી,  
 

નસીબદાર:- નસીબવતં,ભાગ્યવાન,ભાગ્યશાળી,નસી બવાન,સભુાગી,ખશુનશીબ  

 

હોનશયાર:- ચાલાક,ચતરુાઇ,પટુતા,કાબેલલયાત, કુશળતા,નનપણુતા,બાહોશ,ચપળતા  
 

બદુ્વદ્ધમાન:- િીસ,િીમતં,િીમાન,પ઼ાજ્ઞ,દક્ષ, ચતરુ,મનતમાન,  

 

ગસુ્સો:- કોપ,ચીડ,ખોપ,રોષ,ખીજ,લખજવાટ  

 

નસીબ:-ભાગ્ય,દૈવ,દૈવ્ય,પ઼ારબ્િ, તકદીર,નનયનત,નનમાષણ,કરમ,  

 



શસ્્ત :-તાકાત,સામથ્યષ,જોર,જોમ,મગદૂર ,કહિંમત,દેન,કૌવત,બળ  

 

બળવાન:-તાકાતવાન,શસ્્તમાન,સબળ,સ મથષ,બળકટ,જોરાવર,િરખમ,ભડ  

 

બહાદુર:- જવામંદષ ,શરૂવીર,કહિંમતવાન,ભડવીર ,સાહનસક  

 

સુદંર:- મજેદાર,મનોરમ,મોહક,રૂપાળં,રૂ પવાન,રમ્ય,સરુમ્ય,રંગીન,રમણીય, 

સૌદયષ,સુદંરતા,સહુાગી,કાન્દ્ત,ખ ૂબસરુત,જમાલ, પેશલ,મનોહર,મનોજ્ઞ 

,હસીન,લલલત,સભુગ,ચારુ  

 

આનદં:-હષષ,ખશુી,નવનોદ,હરખ,મજા, મઝા,લહરે,પ઼મદ,પ઼મોદ,ખશુાલી,મોજ ,  

 

ઉિગે:- લચિંતા,નવષાદ,દુઃખ,અજપંો,ઉચાટ,મ ૂ ંઝવણ,ખેદ,ક્ષોભ  

 

નનબષલ:-દુબષલ,કમજોર,નબળં,પા ંગળં,નમાલુ,ંલાચાર,પોપલુ,ંકાયર 

પરમાત્મા:પરમેશ,હકર,અંતયાષમી, ખદુા,બ઼હ્,કતાષહતાષ,ખદુાતાલ, 

પરેશ,જગદાત્મા,કકરતાર,માલેક,ઈશ  વર,પરવરકદગાર,સ્ત્રષ્ટા, સર્જનહાર, 

ભગવાન,ઈશ,જગદીશ,જગનનયતંા,દેવશે, દકરદ્રનારાયણ,દીનાનાથ,કતાષર,જગ 

દેશ્વર,જગનનયતંા,અચયતુાનદં, આનદંઘન,નનયતંા, 
અલ્લા,ખદુા,ખદુાતાલા,માલલક,ખાનવિંદ,ઈશ,ુઅકરહતં,અશરણચરણ,સનવતા  
 

અખબાર:-છાપુ,ંવતષમાનપત્ર,વતૃ્ત પત્ર,સમાચારપત્ર,સમાચારપનત્રકા, 
ન્દ્યઝૂપેપર,વાવડ,સદેંશો  
 

નક્ષત્ર:- તારા,તારક,તારકા,તાકરકા,તારલલયા ,તારલો,સતારો,નસતારો,ઉડુ,ંગ્રહ ,ૠક્ષ  

 

નદી:-આપગા,સકરતા,તકટની,તરંલગણી, નનઝષકરણી,વાકહની,શૈવલલની,લોકમા 
તા,િીપવતી,સલલતા,નનમન્દ્ગા,આનગા , શૈવાલલની, સ્ત્રોતસ્સ્વની  
 

કોકકલ:-કોકકલા,કોયલ,પરભતૃા,પરભ ૃનતકા,કાદંબરી,અન્દ્યભતૃા\  
 

પવન:-હવા,વાય,ુવા,વાયરો,સમીર, સમીરણ,અનનલ,પવમાન  

 



ચદં્ર :-શશાકં,સિુાકર,મયકં,શશી,ચાદંો, કહમાશં,ુસોમ,રજનીશ,ચકંદર,અત્રીજ 

,નસતાશં,ુરાકેશ,કલાિર,કહમકર,મ ૃગાકં ,જૈવાતકૃ,ઇન્દ્દુ  

 

નોકર:-દાસ,ચાકર,અનચુર,ચેટક,સેવક ,ચપરાસી,પટાવાળો,પાસવાન,હજુકરયો 
,અલભચર,ગલુામ,પકરજન,પકરચાકરક ફીંદવી,ખાકદમ, કકિંકર  

 

ગીચ :- ભરચક,અજાજુડ,અડાબીડ, ઘનઘોર,ગાઢ,જમાવ,ભરાવો,લગદી, જમાવડો,  
 

અલભમાન :-ગનવિષ્ઠ,ઘમડં, મગરૂર,તમુાખી,અહકંાર,ગમુાન,ગવષ ,મદ  

 

ખેસ :- પામકરયુ,ંઉપરણુ,ંપછેડી,ઉત્તરીય, અંગવસ્ત્ર ,દુપટ્ટો , ચલોઠો  
 

સવાર :-પ્રભાત, પરોઢ,પ્હોર, મળસકંુ,પ્રાગટ,ઉષા,ઉસ:કાળ,અરૂણો 
દય,ભળભાખરંુ,પાત:કાળ  

 

હોડી:- નાવ,વહાણ,હોડકંુ,નૌકા,મછવો,વારણ ,બેડલી,પનાઈ,નૈયા 
,તરાપો,કકશ્તી,નાવડુ,ંતરંડ,તરણી   
 

અફવા:-ગપ,કકવદંતી, લોકવાયકા,ગતકડુ,ંજુઠાણુ,ંતતૂ, તડાકો,ગપગોળા,કાતળ  

 

પસં્્ત :-કતાર,હાર,હરોળ,લાઈન,લીટી,પગંત ,ઓળ,િારા,લકીર,લખેા,અલગાર,શ્રણેી 
,લગંાર  

 

સ્ત્રી:-મકહલા,વનનતા,અબળા,નારી, વામા,લલના,અંગના,ભામા,ઓરત,ભાનમ 

ની,રમણી,માનનની,કાનમની પ્રમદા,  
 

કામદેવ :-મદન,મથંન,કંદપષ,અનગં,રનત–પીત ,મનોજ,કંજન,મનનસજ,મયણ,પષુ્પિન  
વા,મકરધ્વજ  

 

દાનવ:-રાક્ષસ,દૈત્ય,અસરુ,શયતાન, નનશાચર,ગીવાષણ,સરુ,દેવ,નત્રદ્શ 

,દશાનન,શતૈાન,લકેંશ,નરનપશાચ,રાવ ણ,જાતિુાન  

 

લખતાબ:-ઈલકાબ,શરપાવ,ઇનામ,પાકરતો નષક,પરુસ્કાર,ભેટ,બલક્ષસ,ઉપહાર, 

સોગાદ,સન્દ્માન,બદલો,પરુસ્કાર,  



 

આભષુણ:-ઘરેણા,ઝવેરાત,દાગીના,જણસ ,અલકંાર,જેવર,ભષૂણ,સોનામહોર,અશર ફી  
 

શ્રીકૃષ્ણ: ગોનવિંદ,જનાદષન,નવઠ્ઠલ,નદુંલલયો ,શામળ,દાશાદષ ,નદંલાલ,વાસદેુવ, 

બસંીિર,દામોદર,ગોપાલ,માિવ,લગકર િર,શ્યામ, કેશવ,મોરલીિર,મરુાકર.કાનડુો,નટવ ર  

 

બ્રહ્ા:-સ્ત્રષ્ટા, નવિાતા,નવનિ,પ્રજાનપતા,નપતામહ,ક મલાસન,નવશ્વકમાષ,પ્રજેશ,  

 

ભય:-બીક,ડર,ખતરો,ખોફ,આતકં ,ભીનત,દહશેત,ભો,ભીરયા,ફડક.ગભરાટ   

 

જજજ્ઞાસા:-કુતહૂલ,કૌતકુ,ચમત્કા રીક,અજાયબી,આતરુતા,તાલાવલેી, તલવલાટ,તલસાટ  

 

ઢગલો:-પુજં,ખડકલો,ઢગ,સમહૂ,પ્રકર ,ટીંબો,અંબાર,  

 

તલવાર:-સમશેર,ખડગ,તેગ,મ્યાન,ભવા ની,અનસની,કુતેગ ખગ્ગ  

 

ભલૂ:-અપરાિ,વાકં,ગફલત,કસરૂ,તકસી ર,ક્ષનત,ખામી,્કૂ,ગોટાળો,છબરડો, 
ભ્રાનંત,સ્ખલન, દોષ,ત્રટુી  
 

ગરીબ:-રંક,દીન,કંગાળ,નનિષન,દરી ન્દ્દ્રતા,પામર,તચૃછ,અકકિંચન,મ ુ

ફલલસ,મવાલી,યાચક,માગણ,લભખારી, અલાદ,  

 

ગરદન:-ગળં,ડોક,બોચી,ગ્રીવા, ગળચી,કંિર ,નશરોિાર,કંઠ  

 

કાફલો :-સઘં,સમદુાય,વણઝાર,કારવા,ંપલટન ,ટોળં,વ ૃદં,સઘંાત,ગણ,સમહૂ  

 

િન:-નમલકત, િવ્ય,નમરાત,અથષ,પૈસા,દોલત, વસ,ુતગેાર,નવત્ત  

 

ગોપાલ:-ભરવાડ,અજપાલ,આભીર,આહીર,ર બારી,ગોવાલળયો,વછપાલ  

 

ધળૂ:-અટાર,રેતી,રજ,વળે,કસ્તર, વાલકુા,નસકતા,ધલૂલ, ખેરો, ખેરંટો, રજોટી, 
રજકણ,ગીરદ,જેહુ,ંનસલલકા,માટી, મનૃતકા  
 

તફાવત:-ભદે.ફરક, લભન્ન, જુદું,નનરાળં,અસમાનતા,જુજવા,નવ નવિ,અલગ,નોખુ,ં  
 

પ્રયોજન :-હતે,ુ મકસદ,ઉદેશ,ઈરાદો,મતલબ,અલભસિંી, કોનશશ,નનનમત્ત.કારણ  



 

મજાક:- ટીખળ,ચાપલસૂી,ખશુામત,મશ્કરી,ચવા ઈ,ઠેકડી,હદુડો,ચેષ્ટા,  
 

નવજય:-જય,ફતેહ,પકરણામ,અંજામ,સફળ તા,કામયાબી,નસદ્ધી,નતીજો,ફેંસલો 
,ફળ,પોબાર,જૈત્ર ,જીત  

 

પરાજય:-હાર,પરાસ્ત,અપજય,રકાસ,નશ કસ્ત,પરાિીન,પરાભતૂ,અલભભવ  

 

વદંન:- નમન, નમસ્કાર,પ્રણામ,જુહાર,સલામ,તસ  લીમ,પડણ  

 

તન્દ્મય :-લીન,મગ્ન,એકાગ્રતા,ઓતપોત,ચક્ ૂર,તલ્લીન,મસ્ત  

 

તવગંર:-શ્રીમતં,િનવાન,માલદાર,પૈ સાદાર,અમીર,આબાદ,િનનક,માલેતજુાર 

,િનાઢય,રઈઝ  

 

િનષુ :-કામઠંુ,કોદંડ,ગાડંીવ,ચાપ,શાગં ,પણછ,શરિરણી,પ્રત્યચંા,શરાસન, કમાન  

 

પનત :- િણી,ઈશ્વર,સ્વામી,ભતાષ, રમણ,ખસમ,કંથ,જીવણ,શૌહર,વલ્લભ,ના 
થ,ભરથાર,વર,પરણ્યો,પ્રાણનાથ  

 

પત્ની:-વહુ,ંિનનયાણી,જીવનસલંગની ,બૈરી,પ્રાણેશ્વરી,અિાાંગના,સૌ 
ભાગ્યવતી,વધ,ૂજાયા,શ્રીમતી,વાગ  દત્તા,ગહૃલક્ષ્મી, વલ્લભા,  
 

કાદવ:- કંદપષ,પકં,કાપં,કીચડ,્લષ,ગદું ,મલેુ,ંજબંાલ,ચગુ ં 
 

નવનાશ:-મરણ, ખવુારી,અવસાન,મોત,પરિામ,અક્ષર, નનિન,દેવલોક,મયણુ ં 
 

નવચાર:-િારણા,ઈરાદો,મનસબૂો ,તકષ,મકસદ,કલ્પના,ઉત્પકે્ષા,હ ે

ત,ુઆશય,ખ્યાલ,મનન,લચિંતન,મત,અલભ પ્રાય, અલભગમ,અલભસનંિ  

 

નમત્ર:- સહોદર, ભાઈબિં,રફીક,સખા,દોસ્ત,સહચર,ભે રૂ,રઝાક,સાથી,લભલ્લ,ુગોઠીયો,સ ુહદ  

 

દુશ્મન:-કરપ,ુઅનમત્ર,વરૈી,શત્ર ુ,અકર  

 

ભસ્્ત :-ઉપાસના,સ્તનુત,ઈબાદત,પજૂન,આરા િના,પજૂા,અચષના,પ્રાથષના  
 



ઉત્તમ:- શ્રેષ્ઠ,્નુદંા,પરમ,અનપ્રતમ,અન ુપમ,સવોત્તમ,અલભજાત,સુદંર,બે 
નમનૂ,ખાનદાન,સરસ,અજોડ,અદ્વિતીય, ઉત્કૃષ્ઠ, વયષ  
 

વીરતા:-બહાદૂરી,શરૂાતન,શૌયષ, પરાક્રમ,બળ,તાકાત,જોમ,કહિંમત,કૌ વત,તૌફીક,  

 

ઉજવણી:-જજયાફત, મહકેફલ,જાફ્ત,નમજલસ,જલસો  
 

િજા:- પતાકા,ધ્વજ,વાવટો,ઝડંો,કેતન,લચહ ન  

 

નવજળી:-નવદ્યતુ , તકડત,વીજ,દાનમની,અશનન,રોકહણી, ઉજાષ,ઐરાવતી  
 

મકાન :-નનકેતન,ઘર,સદન,રહઠેાણ,ગહૃ,નન વાસ,આલય,ભવન ગેહ  

 

આજ્ઞા:- હકુમ,પરવાનગી,અનજુ્ઞા,મજુંરી,નન દેશ,મસુ્્ત,ફરમાન,તાકીદ,રજા,આ દેશ  

 

આમતં્રણ:-દાવત,ઈજન,નોતરૂ,ંનનમ ંત્રણ,સદેંશો  
 

વ્યવસ્થા:-સચંાલન, તજવીજ,પેરવ,ગોઠવણ,યસુ્્ત,બદંો બસ્ત  

 

નવવાહ :-લગ્ન, પકરણય,શાદી,પાણીગ્રહણ, વેનવશાળ  

 

પાગલ:-ગાડું,ંગમાર,બવેકૂફ,મખૂષ ,શયદા,ઘલેુ,ંબડુથલ,અણસમજુ,બબષર 

,જડભરત,અસસં્કારી,ઠોઠ,કમઅક્કલ, નાસમજુ ,  

 

અનિકાર :-હક,સત્તા,હકુમત,પાત્રતા,લાયકા ત,પદવી  
 

અરીસો:-દપષણ,આયનો,નમરર,આદશષ,આ રસી  
 

સ્વભાવ:-પ્રકૃનત,તાસીર,લક્ષણ,અસ ર,છાપ  

 

આનદં:-હષષ,હરખ,પલુકકત,અશોક,ઉલ  લાસ,આહલાદ,ઉત્સાહ,રંજન,લહરે,પ્ર 

મોદ,લતુ્ફ,મોજ,સ્વાદ  

 

લક્ષ્મી:- ઇષ્ન્દ્દરા,નસિંધસુીતા,નસિંધજુા,શ્રી ,અંબજુા  

 

સમય:- વખત,કાળ,લાગ,અવસર,તક,મોસમ,સજંોગ ,નનયનત  



 

સ્મશાન:-અક્ષરિામ,મશાણ,કબ્રસ્તા ન  

 

મીઠંુ:- શબરસ,નમક,લણુ,ક્ષાર,લવણ,નમકીન  

 

કોયલ:- સાકરકા,મેના,કોકકલા,કાદંબરી,બલુ બલુ,પરભતૃા  
 

વેદ:- નનગમ,િમષશાસ્ત્ર,ઉપનનષદ,જ્ઞાન, સમજ,ચૈતન્દ્ય,ચેતના શ્રનુત  

 

કાવ્ય:- પદ્ય,કનવતા,નજમ,કવન  

 

ગણશે:- ગણપનત,નવનાયક,ગજાનદં,લબંોિર,કા નતિકેય,ખડાનન,ગૌરીસતુ,એકદંત,હ ેરંબ  

 

પાવષતી:-લગકરજા,અપષણા,શવાષણી ,શકંરી,ગૌરી,હમેવતી,દુગાષ,કાત  
યાયી,અંલબકા,ભવાની,શૈલસતુા,સતી, નશવાની,ઈશ્વરી,ઉમા, ભ્રામરી  
 

ગલણકા:-વૈશ્યા,રામજણી,તવાયફ,પા ત્ર,બિંણી,કનેરા,ગણુકા,માલજાદી  
 

નવવેક :-નમ્રતા, સભ્યતા,દાલક્ષણય,ડહાપણ,દાનનશ,નવ 

નયી,સાલસ,ઇ્લાક,અદબ,મયાષદા,સમ જુ,સીમા,મલાજો  
 

ભરોસો:-યકીન,અકીદા, પ્રતીનત,નવશ્વાસ,પતીજ,ખાતરી,શ્ર ધ્િા,મદાર,આસ્થા,ઇતબાર,  

કામના:-ઈચછા, મનીષા,મહચેછા,સ્પહૃા,તષૃ્ણા,વા સના,ઐષણા,આકાકં્ષા,મરજી  

 

કચેરી:- કાયાષલય, મહકેમ,નવભાગ,ખાત ુ,ંદફતર  

 

લાગણી:-ભાવના,િારણા,કલ્પના  
 

કબતુર:-કપોત,શાનંતદૂત,પારેવુ,ં પારાયત  

 

મોરલી:-વાસંળી,મહવુર,બીન,બસંરી, પાવો,વણેુ ંખલાસી:-નાનવક,મલ્લાહ,ખારવો  
 

દવા:- ઔષિી,ઓસડ,અગદ,ભેષજ  

 

સીતા:- જાનકી,વૈદેહી,મૈનથલી,જનકનદંીની  
 



વેપારી:-તાજજર,વણજ,નૈગમ,વાણીયો  
 

તમાચો:-લપડાક,થપ્પડ,ચાપડ,ચપષટ, િોલ,તલપ્રહાર,ચપેટો  
 

જાદુગર:-મદારી,ગારૂડી,ગૌડીયો,ખે લાડી  
 

ઉપવાસ :-અનશન, બાિંણ,ક્ષપણ,લાઘંણ  

 

પ્રકરણ :-ખડં,ભનૂમકા,વશંાવલી,પીકઠકા,નવ ષય,પ્રસગં,અધ્યાય,નવભાગ,શકલ  

 

ઝેર:- નવષ,ગરલ,સોમલ,વખ,હળાહળ,વેર  

 

શરૂઆત :-પ્રારંભ, મડંાણ,પગરણ,આરંભ,આદ્ય,પહલે  

 

કકરણ:- રસ્શ્મ,મરીલચ,અંશ,ુમયખૂ  

 

કારકૂન :-વાણોતર,ગમુાસ્તો,મહતેાજી,્લા કષ,લકહયો,કારીંદો  
 

પગાર :-દરમાયો ,વતેન,મહનેતાણુ,ંમળતર  

 

કરવાજ :-પ્રથા,રસમ,રૂઢી,િારો,પ્રણાલી, પધ્િનત,પરંપરા,પ્રણાલલકા,શલૈી,ત રીકો ,રીત  

 

કોઠાર:- વખાર,અંબાર,ગોદાન,ભડંાર,ગોડાઉન  

 

ગસુ્સો:- કોપ,ક્રોિ,રોષ,ખીજ,ચીડ,અણગમો, આવેશ,ખોફ  

 

શભુ:- મગંલ,ઉજ્જવલ,નનમષલ,અવદાત,કલ્યા ણકારી,પનોતા,સુદંર  

 

કંજૂસ:- પતંજુી,્િૂરો,મારવાડી,કૃપણ,મખ  ખી્સૂ,ચીકણુ ં 
 

સ્વગષ :- દેવલોક,સોરલોક,નત્રનવષ્ટપ ,દ્યલુોક,જીન્દ્ન્દ્ત,મલકૂત,નત્રભવુ ન,દેવભનૂમ  

 

દીવો :- લચરાગ,બત્તી,શગ,દીપક,ઉત્તેજક,પ  રદીપ,મશાલ,દીપ  

 

બ્રાહ્ણ:-ભદેૂવ,દ્વિજ,બ્રહ્દે વ,પરુોકહત,ઋજત્વજ,ભસૂરુ  

 

સારવાર :-ઈલાજ,ઉપચાર,ઉપાય,સેવા,લખદમત, સશુ્રવા,સભંાળ,માવજત  



 

વીંટી:- અંગઠૂી, અનાનમકા,અંગશુ્તરી  
 

જાસસૂ:-દૂત,ખેનપયો,ગપુ્તચર,કાસદ ,ચરક,બાતમીદાર  

 

માગષદશષક:-ભોનમયો,ગાઈડ,પથદશષ ક,સલાહકાર  

 

પ્રશસંા :-ખશુામત,ચાપંલુસંી,મોટાઈ,  

 

વરસાદ:-મઘે,મેહલુો,વષૃ્ષ્ટ,પર  જન્દ્ય,વષાષ,મેહ,મેહલુો  
 

ખાનગી:-નવશ્રમ્ભ,ગપુ્ત,અંગત,છા નુ,ંપોતીકંુ  

 

આશા:-ઉમેદ,સ્પહૃા,અલભલાષા,ઈચછા ,િારણા,મહચેછા,લલપ્સા,આકાકં્ષા 
,કામના,તમન્ના,મનોરથ,અપેક્ષા, આસ્થા,લાલસા,લાલચ, લોભ, અરમાન,મનીષા,તષૃ્ણા  
 

ભયકંર : -કરાલ,લભષણ,ભયાનક,દારૂણ,ભૈરવ,ક  રૂર, કરપીણ,ઘોર લભષ્મ  

 

રાજા:- નરેશ,ભપૂ,રાય,પાનથિવ,મકહપાલ,નર પનત,દેવ,રાજન,નનૃસિંહ,નપૃ,નરાનિપ 

,બાદશાહ ,ભપૂાલ  

 

માનવ:-માણસ,મનજુ,મનખે,જન,માનષુ, ઇન્દ્સાન,મનષુ્ય,  

 

પનવત્ર:-પાવન,નવમલ,નનમષળ,શલુચ, પનુનત,શદુ્ધ,નનદોષ,નવશધુ્િ,શ ુધ્િ  

 

બળદ:- આખલો,ચળવળ,ડોલન,ઝબેંશ  

 

ઘાસ:- તણખલુ,ંકડબ,ચારો,તણૃ,ખડ  

 

સહલેી: સખી,બહનેપણી,સકહયર,જેડલ,ભલગની, સ્વસા  
 

પ્રનતજ્ઞા:-સોગિં,કસમ,નનયમ,મા નતા,ટેક,બાિા  
 

નપતા:- બાપ,વાલલદ,વાલી,જનક,તાત,જન્દ્મદા તા  
 

પરીક્ષા:-પરખ,કસોટી,મલૂ્યાકંન,ઇ સ્મ્તહાન,તપાસ,તારવણી 
 



નશક્ષણ:-કેળવણી,તાલીમ,ભણતર 

 

ગણવેશ:-લબેાસ,યનુીફોમ,પહરેવેશ 

 

નશખામણ:-બોિ,સલાહ,િડો, સબક,ઉપદેશ,નશક્ષા,જ્ઞાન તસ્વીર:-ફોટો,છબી,છાયા,પ્રનતકૃ નત 

 

નસીબ:-તકદીર,કકસ્મત, ઇકબાલ,ભાગ્ય ,પ્રારબ્િ,દૈવ,નનયનત 

 

લાચાર:-પરવશ,પરાિીન,મજબરૂ, ઓનશયાળં,કમજોર,નવવશ,વ્યાકુળ,નવ 

હવળ,વ્યગ્ર,અશાતં,બચેેન,બેબાકળા 
 

લોહી:- ર્ત,રુનિર,શોલણત,ખનૂ 

 

અવસાન:-મોત,મતૃ્યુ,ંનનિન,નનવારણ , સ્વગષવાસ,મરણ, કૈલાસવાસ,વકંુૈઠવાસ 

 

નદી:- સકરતા,નનમ્નગા,તકટની, નનઝષકરણી, શવૈાલલની,સ્ત્રોતસ્સ્વની 
 

કૌશલ્ય:-કુશળતા,પ્રવીણતા,દક્ષતા , પટુતા,નનપણુતા, આવડત, કારીગરી, કુનેહ 

 

હરણ:- મગૃયા,સારંગ ,કુરંગ 

 

મઢુલી:-કુટીર,ઝપંડી,ખોરડુ,ંકુ કટયા,છાપરી 
 

નફો:- લાભ,ફાયદો,ઉપજ, મળતર, પેદાશ,બરકત, જયવારો,આવક 

 

નવકાસ:-ઉત્કષષ, ઉન્નનત,પ્રગનત,ચડતી 
 

પથ્થર:-પાષાણ,ઉપલ,નશલાખડં, પ્રસ્તરચટ્ટાન 

 

કાયમ :-શાશ્વત,લગાતાર,હમંેશા,ં નનરંતર,સતત, નનત્ય,સદા ધ્રવુ,સનાતન,અનવનાશી 
 

દદી :- લબમાર,માદું,રોગી,મરીઝ,રુગ્ણ 

 

પગરખા:ં-જૂતા,ંચપંલ,પાદત્રાણ,જો ડા ં
 

આભાર :-ઉપકાર, પાડ,અહસેાન, કુતજ્ઞતા 
 



માગષ:- રસ્તો,પથં,રાહ, ડગર,વાટ, સડક, પથ 

 

સીમા:- હદ,મયાષદા, અવનિ,સરહદ, મલાજો,લાજ,લાનત,શરમ 

 

અનગુ્રહ :-કુપા, દયા, કરુણા, મહરેબાની, મહરે, અનકંુપા 
 

પનવત્ર: પાવન,પનોત ુ,ંશલુચ,નનમષલ, શદુ્ધ,ચોખ્ખુ,ંસ્વચછ,નવમળ,પનુી ત 

 

અચરજ:-નવસ્મય,આશ્ચયષ,નવાઈ,અચ ંબો,હરેત 

 

મકંદર:- નનકેતન,દેવાલય,દેરંુ,દેવળ 

 

દૂિ:- ક્ષીર,દુગ્િ,પય 

 

નામ:- અલભિાન,સજં્ઞા 
 

માતા:- જનની,જનતેા,મા,મૈયા, 
 

મોતી:- મૌસ્્તક,મકુતા 
 

સમીક્ષા:-અવલોકન,નનરીક્ષણ,નવવેચ ન 

 

નવષ્ણ:ુ- ચતભુુષજ,વૈકંુઠ,મરુાકર,ગોનવિંદ 

 

લચિંતા:- બળાપો,ઉિગે,કલેશ,સતંાપ, કફકર 

 

પ્રેમ:- સ્નેહ ,હતે, રાગ, પ્રીનત,મમતા, વહાલ, નડેો, ચાહ,વાત્સલ્ય 

 

ખેડૂત:- કકસાન,કૃનષકાર,કૃષક,કૃનષવલ 

 

બ્રહ્ા:- પ્રજાપનત, નવિાતા, નવરંચી, સ્ત્રષ્ટા 
 

ચદંન:- સખુડ,મલયજ 

 

 
 


