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઼ૃયીુહદ્ 
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•  રઙ ગઽૉ ઽૃઅ વૂવ્ નીથ્ ફૉ રીળૉ  રીધૉ જીઅનૃ, 

મૉ જીળ રઽૂફૉ �ૉરૉ ઘીલ દ્ રીફ઼ ઋઢીણૃઅ  રીઅનૃ 

•  રપ ,ઈનૃ ળ઼ રશષૂ, જીડૉ  બળર જદૃળ 
"ી઼ ,સળનૂ, ષૉનફી, યીઙૉ ઞ&ળ 

•  રફ ર'ર, રઞમૄદ ઞૉરફીઅ )નલ ુષસીશ રઽીફ, 
઼ીજૂ +,ી ઼ીધ મીષણીઅ ગીરઙળીઅ મશષીફ. 

•  રલી.ની રૄગૉ  ફ/ઽ, ઼ 0ફ વણદીઅ ગ્ઊ, 
2લર ગૃવષઅદૂ ફીળૂફૃઅ ઽ઼ષૃઅ ઽ્ઢૉ ઽ્લ. 

•  રઽૉરીફ્ફૉ રીફ /નવ યળૂફૉ નૂપીઅ ફ/ઽ 
ઑ દ્ રૉણૂ ફ/ઽ ર઼ીથ ઼ીજૃઅ ઼્ળ/ઢલ્ યથૉ 

•  રી બણ રીળી ઈપીળ જ઼્વીઅ ગ્થ જણીષસૉ 
ઙલી જણીષથઽીળ 4ષદી 5દળ ઈષસૉ 

•  રીઙથ ઝ્7અ  રઽૂબુદ જ્ધૂ ચળફૂ ફીળ 
ઝદઇઝદ ઼રઞૉ ફ/ઽ ગઽૉ વીષ વીષ ફૉ વીષ 

•  રી:લી ઼રૂ ઞઙદરીઅ જૂઞ ઑગ �ૂુદ, 
રી:લૉ ગનૂ ફષ રશૉ જૂઞ ઑલ �ૂુદ. 

•  ‘રી7અ , દી7અ ’ ગળૉ  દૉફૉ વ્ગ્ ગઽૉ, ‘રી7અ , રી7અ .’ 
‘દી7અ , રી7અ ’ ગઽૉ દૉફૉ વ્ગ્ ગઽૉ, ‘દી7અ , દી7અ .’ 

•  રીઙ.ફૉ રઅુટવ ઇઙળ < ઽ્લ દ્ દૉ =લીઅ ઞ ઝૉ , 
જીવફીળીફીઅ જળથ ફૉ બઅઘૂકફી બઙ ઼ૃપૂ. 
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•  રીઽ ર/ઽફીફૃઅ રીષઢૃઅ, ઞઅઙવ રઅઙવ ઙૂદ, 
઼રલ ુષફીફૃઅ મ્વષૃઅ, ઑ ?થ ઼ળઘૂ ળૂદ. 

•  ુ ર? ઑષ્ સ્પષ્, ઞૉ તીવ ઼ળૂઘ્ ઽ્લ 
઼ૃઘરીઅ બીઝશ બણૂ ળઽૉ, નૃઆઘરીઅ ઈઙશ ઽ્લ 

•  રૃઘ ર્ળ્ રીધૉ રુથ, ટૉળ દ2લૃઅ ફ/ઽ ફીઙ, 
અ઼ઙદ ઝદીઅ ઼ૃપલB ફ/ઽ, ર્ડૃઅ  દૉફૃઅ ઇયીઙ. 

•  રૃCગૉવૂરીઅ ુર?ફૂ ઘળૂ ગ઼્ડૂ ધીલ, 
ઽૂળ્ અ઼ચીણૉ  જણૉ  દ્ ઞ જરગ બળઘીલ. 

•  રૄળઘફૉ ર્ય્ ફ/ઽ, ગી઼નફૉ ફ/ઽ ધીગ, 
ુફઅનગફૉ વ0ી ફ/ઽ, ફગડીફૉ ફ/ઽ ફીગ. 

•  ર્દૂ યીઅ:લૃઅ ષDપદી, રફ યીઅ:લૃઅ ગષૉથ; 
ચ્ણ્ યીઅ:લ્ ઘૉણદીઅ,ઑફૉ ફઽD ઼ીઅપ્ ફઽD ળૉથ 

•  રો?ૂ ગૉ  �ૂુદફૉ ગીઞૉ ઝૉ  ફીવીલગ નૃઞ.ફ, 

ઇઅઙીળ્ મીશદ્ ઌફ્, ઢઅણ્ ગીશૃઅ ગળૉ  દફ. 

•  ઇ'વ ઋપીળૉ  ફી રશૉ 

ઽૉદ ઽીડૉ  ફી ષૉજીલ 

&બ ઋઝૂફૃઅ ફી રશૉ 

�ૂદ બળીથૉ ફી ધીલ 

•  ઇઙળ મશઅદીઅ ઙૃથ ગળૉ , ફૉ ઼ૃઘણ ચી અ઼દીઅ; 
સૄળ ઽ્લ દૉ ળથ જણૉ, ફૉ ગીલળ ફી અ઼દી 

•  ઇુGરીઅ મશષૃઅ યવૃઅ, યવૃઅ ુષહફૃઅ બીફ, 
ુસલશ ઘઅ/ણદ ફી યવૃઅ, ફષ ગI  ુસલશ ઼રીફ 

•  ઇણૂ ગણૂ ષીષ ફૉ ફષચથ ગૄષ્ 
ઞૉથૉ ફ <લી દૉ 4ષદ્ રૄક 
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•  ઇુદ �ૉરૂ ફૉ મઽૃ ઍથૂ, ઞૉફૉ ષૉળ ચથીઅલ, 
઼ૃઘૉ ફ ઼ૄઑ ગ્ઊ નૂ, દૉ દ્ ?થ ઞથીલ 

•  ઇમૉ દમૉ ગૉ  ઼્વ ઽૂ ઈફૉ, ઇઢૉ ગઢૉ ગૉ  ઈઢ 
ઊગણૉ  દૂગણૉ  ગૉ  જીળ ઈફૉ સૃઅ સી બો઼ી જીળ 

•  ઇષૉઞ ઘ્લ્ ઈષસૉ, ઙલીઅ રશૉ ઝૉ  ઙીર, 
ઙલ્ ફ ઇષ઼ળ ઈષસૉ, ઙલૃઅ રશૉ ફી ફીર. 

•ઇુદ �ૉરૂ ફૉ મઽૃ ઍથૂ, ઞૉફૉ ષૉળ ચથીઅલ, 

઼ૃઘૉ ફ ઼ૄઑ ગ્ઊ નૂ, દૉ દ્ ?થ ઞથીલ. 

• ઇષૉઞ ઘ્લ્ ઈષસૉ, ઙલીઅ રશૉ ઝૉ  ઙીર, 

ઙલ્ ફ ઇષ઼ળ ઈષસૉ, ઙલૃઅ રશૉ ફી ફીર. 

• ઈય ફ/ઽ ુફર.શ ઼ની, 4ષફ ફ/ઽ ષથગવૉસ, 

બથ દૉફ્ પીળૂઑ ફ/ઽ, ુ ષહીન ઋળરીઅ વૉસ 

• ઋKર ઼ૐધૂ ઈમ&, ઼ 0ફ ગૉ ળ્ ઼ીધ, 

વ0ી ઙઊ < વીઘફૂ, ભળૂ ફ ઈષૉ ઽીધ. 

• ઑગવ નૉદી નીફ ઞૉ, ઑગવ ટૄટૉ ઞઅઙ, 

ઑગવ ઞઙુફઅની ઼ઽૉ, ઑ રનBફૉ ળઅઙ (‘સૉહ’) 

• ગણષીમ્વ્ સૉ/ઢલ્, ઞૄઢીમ્વૂ ફીળ, 

ુફ=લઞરીઊ બળ્થવી, ઑદી રીધૉ યીળ. 

• ઇ/ઽરૃઘ ુમઅનૃ ુષહ ધલૃઅ, ગૉશૉ ધલૃઅ ગબૄળ, 
ઝૂબૉ ઞશ ર્દૂ ધલૃઅ, ઼ અઙદફીઅ ભશ સૄળ 

• મીગળ મNજીઅ વીઘ વીઘૉ ુમજીળી, 
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ુ અ઼ઽથ મNજૃઅ ઑગ ઑગૉ  ઽ5ળીઅ, 

• બDબશ બીફ ઘળઅદી, ઽ઼દૂ ગૃઅબુશલીઅ, 
રૃઞ ષૂદૂ દૃઞ ષૂદસૉ પૂળૂ મીબૃ/ણલીઅ. 

ગૄષી તીઅગથ તીઅગOઅ ઘૉદળ તીઅગથ ષીણ, 
મીબફૃઅ તીઅગથ મૉડણ્, ચળફૃઅ તીઅગથફી. 

• ગ્લવણૂફૉ ગીઙ, ષીફૉ ષળદીલ ફઽD 
4યવણૂરીઅ ઞષીમ ઼ીજૃઅ ઼્ળ/ઢલ્ યથૉ. 

• ઙ્ણૂ બૄઝૉ  ઙ્/ણલી ગ્થ યવૉળ્ નૉસ? 
અ઼બદ ઽ્લ દ્ ચળ યવી, ફઽD દ્ બળનૉસ. 

• પફ <મફ ફૉ ઢીગળૂ દૉ ઋબળ ઇુષષૉગ; 
ઑ જીળૉ  યૉઙીઅ ઽૃષીઅ,ઇફળધ ગળૉ  ઇફૉગ;. 

• જૂવૉ જૂવૉ ઙીણૂ જવૉ, જૂવૉ જૂવૉ ગબૄદ; 
બથ ઑ જૂવૉ ફષ જવૉ, ચ્ણી, ુ અ઼ઽ ઼બૄદ. 

• મૉ’ ળી ઈઙશ ઙીષOઅ, રૄઅઙી ઈઙશ ચીવ; 
ઇઅપી ઈઙશ ફીજષૃઅ, ઑ ?થૉ ઽીવઽષીવ. 

• ર્દૂ યીઅ:લૃઅ ષDપદી, રફ યીઅ:લૃઅ ગષૉથ;ચ્ણ્ યીઅ:લ્ ઘૉણદીઅ,ઑફૉ ફઽD ઼ીઅપ્ ફઽD ળૉથ. 

• ચૉવૂ રીધૉ મૉણવૃઅ, રળગડ ગ્ડૉ  ઽીળ;ઞૃઙીળૂ ઙીઅઢૉ ઇધ. દૉ ડગૉ  ગૉ ડવૂ ષીળ? 
 

• ુષબદ બણૉ  ફી ષવઘૂઑ, ષવઘૉ ુષબદ ફી 5લ;ુષબદૉ ઋપર ગૂ4ઑ, ઋપર ુષબદ ફૉ ઘીલ. 

• રૉરીફૃઅફૉ રીફ , નવયળ નવ નૂપીઅ ફઽD;રીથ઼ ફ/ઽઅ બથ ર઼ીથ, ઼ ીજૃઅ ઼્ળ/ઢલ્ યથૉ. 

• નશ ભળૉ  ષીનશ ભળૉ  ભળૉ  ફનૂફીઅ બૄળ,સૄળી મ્Pલી ફી ભળૉ  બુQર ઋઙૉ ઼ૄળ. 
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• ગઅધી ળથરીઅ બૉઢગૉ  , ગૉફૂ <ષૉ ષીડ; 
઼ીધૂ દીળીઅ ?થ ઝૉ , ઽોલૃઅ ગડીળૂ ઽીધ. 

• ઍદૃઑ ઌઙૉ ર્ઙળી, ઍદૃઑ ઈષૉ ભૄવ, 
ઍદૃ ુષફીફૃઅ જી/ઽલૉ , દૉ દ્ પૄશૉ પૄશ. 

• ઇઙળ મશઅદીઅ ઙૃથ ગળૉ , ફૉ ઼ૃઘણ ચ અ઼દીઅ; 
સૄળ ઽ્લ દૉ ળથ જણૉ, ફૉ ગીલળ ફી અ઼દી. 

• ઙૃથફૂ ઋબળ ઙૃથ ગળૉ  ઑ દ્ ષૉ’ષીળી ષR; 
ઇષઙૃથ ઋબળ ઙૃથ ગળૉ  ઘળૂ ઘુ?લી ષR. 

•જઅઙી રીતૃ ચળ ળઽૉ, ?થ ઇષઙૃથ ઽ્લ; 
ગીબણ ભીડૉ  , ઍથ ષપૉ, ફીર ફી 5થૉ ગ્લ. 

•  ફઙૃથૉ ષી઼ ફ ળીઘૂઑ, ઼ ઙૃથીફૂ બદ 5લ, 
જઅનફ બ/ણલૃઅ જ્ગરીઅ, Sપથ રૄવ ષૉજીલ. 

•  ફઽD ઈનળ ફઽD ઈષગીળ ફઽD ફોફ્રીઅ ફૉઽ 
ફ ઑષી ચૉળ ગનૂ ઞષૃઅ યવૉ ગઅજફ ષળ ૉ઼ રૉચ 

•  ફીર ળઽઅદી ઢ'ળીઅ ફીથીઅ ફષ ળઽઅદ 
ગૂુદ. ગૉ ળી ગ્ડણીઅ બીTી ફષ બણઅદ 

•  ફીરૂ ફળરીઅ ફUદી ઞઙ ગનૂ ગરૂ ફ <લ, 
ઞૃક, ?ીઞષૃઅ દ્વદીઅ ફરદૃઅ યીળૂ ઽ્લ. 

•  ુ ફજ્ષૂ ઇઅઙ ઑ ુફઞફૃઅ 4ષફળ઼ ઇબ.દૂ ઈષૂ, 
઼ઽફસૂવદી પળીફૂ ઑ, 4ષફરીઅ ુફદ સૂઘૃઅ ઝૃઅ . 

•  ુ ફઞ ચળફૃઅ, બળફૃઅ ષળૉ , =લીઅ દૉષ્ રફ-ળઅઙ, 
નળ4 બઽ્શૃઅ ષૉદળૉ , ર્જૂ ષૉદળૉ  દઅઙ. 

•  ુ ફ=લ ઞષૃઅ ુફસીશરીઅ, યથષૃઅ ળીઘૂ ુજK 
ઙૃ7ફૂ ુસWી રીફષૂ, ઑષૂ &ણૂ ળીઘ્ ળૂદ. 
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•  ુ ફવ.0 ફળ વીઞૉ ફ/ઽ, ગળ્ ગ્/ડ ુપ'ીળ, 
ફીગ ગબીલૃઅ દ્ ગઽૉ : ‘ઇઅઙૉ કઝ્ યીળ !’ 

•  ુ ફસી-ુફળીસી ડશસૉ ગીશૂ, ઋહી ઌઞશૂ ટઙસૉ, 
ઈઞ ણૄXલ્ ઼ુષદી દૉ સૃઅ ફ/ઽ ગીવ �યીદૉ ઌઙસૉ ? 

•  ફૂજ Y/Z દૉ ફષ ગળૉ  ઞૉ ર્ડી ગઽૉષીલ 

સદ વીઅચથ < ુ અ઼ઽ ગળૉ  દ્ લ દૅથ ફષ ઘીલનૂઢૉ ગળણૉ  ગૃદળ્, બૂઢૉ ગળણૉ  ષીચ 

ુષ"ી ૉ઼ ગળણૉ  ષીુથલ્, નમીલ્ ગળણૉ  ફીઙ 

• 5ફરીઅ ગ્ઊ 5થૉ ફ/ઽ ગૉ  ઽૃઅ ષળફૂ ભૃઊ 

ઙીણૉ  ગ્ઊ મૉ઼ીણૉ  ફ/ઽ ફૉ ન્ણૂ ન્ણૂ રૄઊ 

- 

• 2લીઅ ફ બઽ\જૉ ળુષ =લીઅ બઽ\જૉ ગુષ 

2લીઅ ફ બઽ\જૉ ળુષ =લીઅ બઽ\જૉ ઇફૃયુષ 

- 

• ળીદૉ ઞૉ ષઽૉવી ઼ૄઊ ષઽૉવી ઌઢૉ દૉ ફળ ષૂળ 

મશ, મૃુ,, ફૉ પફ ષપૉ, ઼ૃઘરીઅ ળઽૉ સળૂળ 

• ગળદીઅ ઼્મદ "ીફફૂ મૉ મીઞૃફૃઅ નૃ:ઘ 

ુઘ2લૃઅ ગળણૉ  ુબઅણૂઑ /ળ^લૃઅ જીડૉ  રૃઘ 

- 

• ઽૃઅ ગ7અ , ઽૃઅ ગ7અ  ઑ ઞ ઇ_ીફદી 

સગડફ્ યીળ 2લર "ીફ દીથૉ 

-ફળુ અ઼ઽ રઽૉદી 

• ષીણ ધઊ જૂયણીઅ ઙશૉ, ઼\ચૂ ષ`દૃ aલીઅધૂ રશૉ 

ઘશૃઅ ઘીદૃઅ ઽ્લ < ઇb, દ્ 4ષૉ ફ/ઽ ઑગૉ  ઞફ 

-સીરશ યR 

• ગીથીફૉ ગીથ્ ગઽૉ દ્ ગણષીઅ વીઙૉ ષૉથ 

ઽશષૉ ળઽૂફૉ બૄઝૂલૉ સીધૂ ઘ્લીઅ ફૉથ 
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-નવબદળીર 

• cઽીવૂ મીમીઅ,઼ઽફ ગળષૃઅ ઑ લ ઝૉ  ઑગ PઽીOઅ 

રીdલૃઅ દૉફૃઅ `રળથ ગળષૃઅ ઑ લ ઝૉ  ઑગ PઽીOઅ 

-ગવીબૂ 

• રફૉ ઼નયી:લ ગૉ  સXન્ રeી દીળૉ  ફઙળ 5ષી 

જળથ વઊ ન્ણષી મૉ઼ૃઅ દ્ ષળ઼્ફીઅ ષળ઼ વીઙૉ 

-રફ્ઞ ઘઅણૉ /ળલી 

 

 

ઈળ્�લફી ઼ૃયીુહદ્... 
 

(૧) �ખે પાણી દાતંે �ણૂ, પેટ ના ભરો ચાર� �ણૂ  

મ�તક� તેલ, કાને તેલ, રોગ તનના કાઢ� મલે  

(૨) ઉનાળે ક�ર� ને આમળા ભલા, િશયાળે &ુઠં, તેલ ભલા,  

ચોમાસે અજમો-લસણ ભલા, િ-ફલા /ણી જો બાર� માસ  

(૩) ઉનાળો જોગીનો, િશયાળો ભોગીનો, ચોમા& ુરોગી2ુ,ં  

િમતાહાર� આચાર સ4ંહતા 5 પાળે દદ6  ના લે કોઈ2ુ ં 

(૪) બાજર�ના રોટલા ને 9ળૂાના ખાય જો પાન,  

હોઈ ભલે કો ઘરડા, િમતાહાર� લે થા જવાન  

(૫) રોટલા,કઠોળને ભા?, ખાનારની તબીઅત તા?  

9ળૂો, મોગર�,ગાજર, બોર રાતે ખાય તે રહ� ન રા?  

(૬) ફણગાવલેા કઠોળ 5 ખાય, લાબંો, પોહળો, તગડો થાય  
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Aૂધ-સાકર, એલચી, વર�યાળ� ને DાE ગાનારા સૌ ખાય  

(૭) મધ ,આAુ રસ મળવી, ચાટ� પરમ ચHરુ  

Iાસ ,શરદ�, વેદના, ભાગે જJર  

(૮) ખાડં,મીLંુ અને સોડા એ સફ�દ -ણ ઝેર કહ�વાય,  

િનત ખાવા પીવામા ંએ િવવેક NOુPથી જ લેવાય  

(૯) ક?યા2ુ ં9ળૂ હાસંી અને રોગ2ુ ં9ળૂ ખાસંી  

(૧૦) 4હSગ,મરTુ ંને આમલી ને સોપાર� ન ેતેલ  

જો ખાવાનો શોખ હોઈ તો પાચંેય વ�H ુમેલ  

(૧૧) લUN ુકહ� Vુ ંગોળ ગોળ ,ભલે રસ મારો છે ખાટો,  

માXંુ સેવન જો કરો તો િપY ને માXંુ લાતો  

(૧૨) ચણો કહ� Vુ ંખરબચડો, પીળો રંગ જણાય,  

ભીના દાળ ને ગોળ ખાય, તે ઘોડા 5વો થાય  

(૧૩) મગ કહ� Vુ ંલીલો દાણો ને માર� માથે ચાAું,  

બે ચાર મહ�ને Zમેે ખાય તો માનસ ઉઠા[ુ ંમાAું  

(૧૪) આમલીમા ં\ણુ એક છે,અવ\ણુ ]રુા -ીસ  

લUNમુા ંઅવ\ણુ એક નહU, \ણુ છે ]રુા વીસ  

(૧૫) કાર�� ુ ંકહ� Vુ ંકડ^ુ ંને માર� માથે ચોટલી,  

જો ખાવાની મઝા પડ� તો ખા5 રસ-રોટલી  

(૧૬) સવ6 રોગોના ક_ટોમા ંઉYમ ઔષધ ઉપવાસ  

ન હોઈ 52ુ ંપેટ સાફ, તેને ભોજન આપે -ાસ 


