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અક્કલકાેટ વામી
અક્ષરમા લકા
અમાેદમાવલપૈેઃ
આનીલમાવ લતક ધરમાત્તવંશમ્
અનુગ્રહેણાનુ ત વપવૂર્જન્માવ લરાત્માનમનુ્મત્તજડા ધબિધર વ પેણ
અષ્ટાેત્તરશતનામાવ લ ભઃ
અષ્ટાેત્તરશતનામવલ્યા
અષ્ટાેત્તરશતિત્રશ તપ ચશ તસહસ્રનામાવ લકદ બકમ્
આસીન્મમાવલ બઃ
અસ્યહિરહરપતુ્રાષ્ટાેત્તરશતનામાવલ્યસ્ય
અથલ લતા
અથવ જભનામાવલા
બગલામખુી
ભગવદનુગ્રહેણાનુ ત વપવૂર્જન્માવ લ-
ભા યત તપુિરપ્રાેતસદ્યુ ક્તકુસમુાવલયે
ભ માવલાેકના ત્યુવર્ યાે
ભૂમાવલાેકા સમભૂદભીમા
બ્રહ્મભ માવલપેનઃ
બ્રહ્મભ માવલપેનાય
બ્રહ્માવલીભા ય
બ્રહ્માવલાેકિધષણં
બ્રહ્માવલાેકનિધયં
બ્રહ્માવલાેકયન્
બ્રહ્માવલાેકયતઃ
બ્રહ્માવલાેકયાેગપટ્ટઃ શ્રયાં
િહન્નીલત ત્રા તગર્તા
ચ દ્રકલા
ધમાર્વલ બન
ધૂમાવ લ
ધૂમાવલી
ધૂમાવ લજલા
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ધૂમાવલ્યૈ
દષૃ્ટાેઽ યાત્માવલાેકાિદ ત
દુઃખ લે
અેતન્નામાવલ બેન
અેતન્નામાવલી ં
ગગનાપેમાવલગ્ ે
ગિર પાદયુગ્માવલ બાત્
ગ્રામાવલઙ્કારા
ઇમાવલં
જન્માવલીનાં
વા ભૂિયષ્ઠકમાર્વ લિવવશગતીન્

કકારાિદકાલી
કાલદૃ ષ્ટઃ
કાલસ્ય
ક પદુ્રમાવ બનમ્
કમલે
કામાતર્ભાૈમપુરરામાવલીપ્રણયવામા ક્ષપીતતનુભા
ક જસમુાવ લકા ત
કાેમલ
કૃ ણરાેમાવલીકૃ ણસપ્તપત્રાેદરચ્છવયે
કૃ ણરાેમાવલીકૃ ણસપ્તપત્રાેદરચ્છિવઃ
ક્ષમાવલયે
માવલય
માવ લભાે
કુ તલ
કુસમુાવલી
કુસમુાવલી ભઃ
કુસમુાવલીનામ્
લ મીસહસ્રનામ તાતે્રાધાિરત
લાલસા
લામાવ લભાે
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લ બ તનયુગ્મનતાનના
લસદ્વતૃ્તગંભીર
લાેમાવ લ
લાેમાવલી
મ યસ્થરાેમાવ લર યરેખમ્
મહારાજિવર ચતાશ્રિવલભાનામાવલીસમા યા
મઙ્ગલા તઃ
મઙ્ગલ્યા
મુહુર ખલરાેમાવ લિરયમ્
નાભીસર તીરશવૈાલશઙ્કાકર યામરાેમાવલીભષૂણે
નાભીસરાવેરાેદ્ભૂતરાેમાવ લિવરા જતા
નક્ષત્રનમાવ લઃ
નાલં
નામાવ લ
નામાવલી
નામાવ લચ્છલાત્
નામાવ લઃ
નામાવ લ
નામાવલીમભીષ્ટદામ્
નામાવ લ મમાં
નામાવલીનાં
નામાવ લપ્રાર ભઃ
નામાવલીપૂ કતુર્દુર્ગર્ તહારકાય
નામાવ લિનશુ ભઘ્ની
નામાવ લશ્ચ
નામાવ લ સમાપ્તા
નામાવ લ સમાપ્તઃ
નામાવલી તાતે્રમ્
નામાવ લ તાતે્રમહામ ત્રસ્ય
નામાવલ્યા
િનગમાવ લસગુમાકૃ ત
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નીલગ્રીવં
ની તસમુાવ લ
િનયમાવલાપેં
ન્નીલા ભાેધર દવ દત ચદવાે
પદ્માવ લ
પ માવ લશ્ચૈતયાેઃ
પિરણામાવલાેકનમ્
પિરણામાવલાેકનપ ચદશ
પિરણામાવલાેકનપ ચદશિનત્યાઃ
પશપુ તય ત્રણપટુતરરાેમાવ લયપૂાં
ફાલં
પ્રબાેધમમલસૂ્ફત
પ્રલ બાિરકનીયસે
પ્રથમિદિવષદામાવલીયાર્વલીઢે
પ્રેમાવલ બાય
પ્રેમાવલાેક ચર મતવ ગજુ પૈઃ
પ્રયપ્રેમાવલી
રાજગાપેાલાષ્ટાેત્તરશત
રામાવલીમુરારેઃ
રમાવ લભ
રમાવ લભઃ
રમાવ લભં
રમાવ લભાયાઽસરુાણાં
રાનીલ નગ્ધપ માવ લપિરલ સતં
રત્નાલઙૃ્કતપાદુકા ચતપદા ભાજંે
રાેમાવ લ
રાેમાવલી
રાેમાવ લભ્રમરના ભસર સ્ત્રરેખં
રાેમાવ લઃ
રાેમાવ લકપટશુ ડાદ્ભુતકર
રાેમાવલી દ્રજનની
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રાેમાવલીપદજુષ તમસઃ
રાેમાવ લપ્રાે જ્ઝતકામકાનનં
રાેમાવ લરેખા
રાેમાવ લિર ત
રાેમાવલીરાેચમાનમ્
રાેમાવ લસલુાવ યમ યભાગસશુાે ભતા
રાેમાવ લવ લત
રાેમાવલીિવલ સતને
રાેમાવ લવ્યાજતઃ
રાેમાવલીયુઃક્તાે
રાેમાવલીયુક્તાે
રાેમાવલ્યામિપ
સકેાે ણાલુદાે ણાં

સ ચ્ચદાત્માવલાેકનાત્
સહસ્રનામાવ લ ભઃ
સહસ્રનામાવ લપુ પકદ બકમ્
સહસ્રનામાવલ્યા
સાઈનાથકૃપા વદુ્રર્સ પદ્યકુસમુાવ લઃ
સકલક મષબીજહ ત્રીમ્
સ લલ
સમાવલ્કઃ
સમાવલાેક્ય
સમે યત્યુ લાસં
સ મેલન
સાં ગતલેલી
સવર્કમાર્વલવંશ્ચ
સવર્શમાર્વલીવ લિવદ્યુદ્ધવમ્
શક્રતનૂ લસાક્ષ્ય ળકદ બઃ
ષ મખુસહસ્રનામાવલ્યઃ
શતનમાવ લઃ
શવમિનશમુમાવ લભં
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શવનામાવ લ તુત્યાય
શવનામાવલ્યષ્ટકમ્
શવનામાવલ્યષ્ટકં
શ્રીબગલામખુી
શ્રીબાલા
શ્રીબાલાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્
શ્રીબાલાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રં
શ્રીબાલાષ્ટાેત્તરશતનામાવલી તાતે્રમ્
શ્રી ચદ બરક પસ્યાેક્ત
શ્રીકૃ ણસહસ્રનામાવલ્યાઃ
શ્રીલ મીનામાવલી તાતે્રમ્
શ્રીલ મીનારાયણસિંહતાયાં
શ્રીલ મી સહ
શ્રીપાશ્વર્નાથનામાવલ્યાં
શ્રીરામાષ્ટાેત્તરશતનામાવ લ સમાપ્તા
શ્રીશારદાભગવતીસહસ્રનામાવલીમહામ ત્રસ્ય
શ્રીતે જનીવનનાથસહસ્રનામાવ લઃ
શ્રીવ સરાેમાવ લર જતાય
શ્રીિવ સહસ્રનામાવલ્ય તગર્ત
શભુાેદકર્માત્માવલ બં
શ્વાસજૈદશ્વ થદલાભતુ દ
યામલાસહસ્રનામ તાતે્રમ્
યામપ્રમાવલાસ યા
યામારાેમાવ લરજિનધૂમભ્રમકર
સ્થૂલરાેમાવલીમખુઃ
સબુ્રહ્મ યસહસ્રનામામાવલી
સધુમાર્સદાક લતશમાર્
સૂ મરાેમાવલીયુક્તતનુમ યિવરા જતામ્
સમુાવ લ
સનુામાવ લયર્સ્ય
સરુ ભલતમા
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સશુાવૈાલ
સશુાવૈાલરાેમાવલીરાેચમાનમ્
સૂ મરાેમાવ લયુક્તતનુમદ્ યિવરા જતામ્
વયમગાદ્રમાવ લભ
વયમાત્માવલાેકેચ્છા
વીયધા ામાવ લ
તદ્રાેમાવ લમાૈ ક્તકાવ લયુગે
તન્નામાવ લક તર્નમ્
તારાસહસ્રનામાવલીતકારાિદ
ત પ્રથમાવલ બનમ્
િત્રધાલીલાપ્રકાશશ્રીકૃ ણનામાવલી પ્રયઃ
િત્રવલીમ ડતાેદારાેદરાેમાવ લમા લનઃ
સમ તાઙ્ગપ્રેમાેદ્ગતમતનુરાેમાવ લમિપ
તુલસી
તુલસીનામષાેડશક તાતે્રં
તુલસીનામાષ્ટક તાતે્ર
વૈ ણવનામાવલી તાતે્રમ્
વક્ષઃસ્થલે
િવલ સતને
િવ સહસ્રનામાવલીતઃ
િવશ્વપુ ષૈલર્ યા
િવટ્ઠ લેશસહસ્રનામ તાતે્રં
વ્યાઘ્રચમાર્વલી
વ્યાખ્યાકુસમુાવલી
ય લભેિ પ્રયમ્
યમાવલાેકાેિદતભી તક પમમર્વ્યથાેચ્છ્વાસગતીશ્ચ
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