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அ கலேகாட வாமீ

அ ரமாலிகா

அேமாத³மாவேலைப:
ஆனீலமாவலிதக த⁴ரமா தவ ஶ

அனு ³ரேஹ னு ரு’த வ வஜ மாவலிரா மானமு ம தஜடா³ த⁴ப³தி⁴ர வ ேபண

அ ேடா தரஶதநாமாவலிபி:⁴
அ ேடா தரஶதநாமவ யா

அ ேடா தரஶத ரிஶதிப சஶதிஸஹ ரநாமாவலிகத³ ப³க
ஆஸீ மமாவல ப:³
அ யஹரிஹரபு ரா ேடா தரஶதநாமாவ ய ய

அத²லலிதா
அத²வ ஜப⁴நாமாவலா
ப³க³லாமுகீ²
ப⁴க³வத³னு ³ரேஹ னு ரு’த வ வஜ மாவலி-
பா⁴ யத துபரி ேராதஸ ³யு திகுஸுமாவலேய

ப⁴ மாவேலாக ரு’ யு வ ேயா

⁴மாவேலாகா ஸம ⁴த³பீ⁴மா
³ர மப⁴ மாவேலபன:
³ர மப⁴ மாவேலப ய

³ர மாவலீபா⁴ ய

³ர மாவேலாகதி⁴ஷண
³ர மாவேலாகனதி⁴ய
³ர மாவேலாகய

³ர மாவேலாகயத:
³ர மாவேலாகேயாக³ப ட: ரியா
³ரு’ஹி னீலத ரா த க³தா
ச ³ரகலா
த⁴ மாவல ப³ன
⁴மாவலி
⁴மாவலீ
⁴மாவலிஜலா
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⁴மாவ ைய

³ரு’ ேடாऽ யா மாவேலாகாதி³தி
து:³க²ஜாேல
ஏத நாமாவல ேப³ன
ஏத நாமாவலீ

க³க³ே பமாவல ³ேன
கி³ரிஜாபாத³யு ³மாவல பா³
³ராமாவல காரா

இமாவல

ஜ மாவலீநா

ஜீவா ⁴யி ட²க மாவலிவிவஶக³தீ
ககாராதி³காலீ
கால ³ரு’ டி:
கால ய

க ப ³ருமாவ ப³ன
கமேல

காமா தெபௗ⁴மபுரராமாவலீ ரணயவாமா பீததனுபா⁴
க ஜஸுமாவலிகா த

ேகாமல

ரு’ ணேராமாவலீ ரு’ ணஸ தப ேராத³ர ச²வேய
ரு’ ணேராமாவலீ ரு’ ணஸ தப ேராத³ர ச²வி:
மாவலேய

மாவலய

மாவ லேபா⁴
கு தல

குஸுமாவலீ

குஸுமாவலீபி:⁴
குஸுமாவலீநா

ல மீஸஹ ரநாம ேதா ராதா⁴ரித
லாலஸா

லாமாவ லேபா⁴
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ல பி³ தனயு ³மனதான
லஸ ³ ரு’ தக³ பீ⁴ர
ேலாமாவலி

ேலாமாவலீ

ம ⁴ய த²ேராமாவலிர யேரக²
மஹாராஜவிரசிதா ரவிலபா⁴நாமாவலீஸமா யா
ம க³லா ரு’த:
ம க³ யா
முஹுரகி²லேராமாவலிரிய
நாபீ⁴ஸர தீரைஶவாலஶ காகர யாமேராமாவலீ ⁴ஷேண
நாபீ⁴ஸேராவேரா ³ ⁴தேராமாவலிவிராஜிதா
ந ரனமாவலி:
நால

நாமாவலி

நாமாவலீ

நாமாவலி ச²லா
நாமாவலி:
நாமாவலி

நாமாவலீமபீ⁴ டதா³
நாமாவலிமிமா

நாமாவலீநா

நாமாவலி ரார ப:⁴
நாமாவலீ ஜாக து து³ க³திஹாரகாய
நாமாவலி னிஶு ப⁴ ⁴னீ
நாமாவலி ச

நாமாவலி ஸமா தா

நாமாவலி ஸமா த:
நாமாவலீ ேதா ர

நாமாவலி ேதா ரமஹாம ர ய

நாமாவ யா

நிக³மாவலிஸுக³மா ரு’தி
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நீல ³ரீவ
நீதிஸுமாவலி

நியமாவேலாப

னீலா ேபா⁴த⁴ர ரு’ த³வ தி³தருசி ேத³ேவா
ப ³மாவலி
ப மாவலி ைசதேயா:
பரி மாவேலாகன

பரி மாவேலாகனப சத³ஶ
பரி மாவேலாகனப சத³ஶனி யா:
பஶுபதிய ரணபடுதரேராமாவலி பா

பா²ல
ரேபா³த⁴மமல ² ேத
ரல பா³ரிகனீயேஸ
ரத²மதி³விஷதா³மாவலீ யாவலீேட⁴
ேரமாவல பா³ய
ேரமாவேலாகருசிர மிதவ கு³ஜ ைப:
ரிய ேரமாவலீ

ராஜேகா³பாலா ேடா தரஶத

ராமாவலீமுராேர:
ரமாவ லப⁴
ரமாவ லப:⁴
ரமாவ லப⁴
ரமாவ லபா⁴யாऽஸுரா
ரானீல னி ³த⁴ப மாவலிபரிலஸித

ர ல ரு’தபாது³கா சிதபதா³ ேபா⁴ஜ
ேராமாவலி

ேராமாவலீ

ேராமாவலி ⁴ரமர பி⁴ஸர ரிேரக²
ேராமாவலி:
ேராமாவலிகபடஶு டா³ ³பு⁴தகரீ
ேராமாவலீ ³ரஜனனீ
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ேராமாவலீபத³ஜுஷ தமஸ:
ேராமாவலி ேரா சிதகாமகானன

ேராமாவலிேரகா²
ேராமாவலிரிதி

ேராமாவலீேராசமான

ேராமாவலிஸுலாவ யம ⁴யபா⁴க³ஸுேஶாபி⁴தா
ேராமாவலிவலித

ேராமாவலீவிலஸிேதன

ேராமாவலி யாஜத:
ேராமாவலீயு: ேதா
ேராமாவலீயு ேதா

ேராமாவ யாமபி

ரு ேஸேகா லுேதா³
ஸ சிதா³ மாவேலாக
ஸஹ ரநாமாவலிபி:⁴
ஸஹ ரநாமாவலிபு பகத³ ப³க
ஸஹ ரநாமாவ யா

ஸாஈ த² ரு’பா வ ³ருஸ ப ³யகுஸுமாவலி:
ஸகலக மஷபீ³ஜஹ ரீ

ஸலில

ஸமாவ க:
ஸமாவேலா ய

ஸேம ய யு லாஸ

ஸ ேமலன

ஸா கி³தேலலீ
ஸ வக மாவல வ ச

ஸ வஶ மாவலீவ லிவி ³யு ³த⁴வ
ஶ ரத ஜாலஸா யளிகத³ ப:³
ஷ முக²ஸஹ ரநாமாவ ய:
ஶதனமாவலி:
வமனிஶமுமாவ லப⁴
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வநாமாவலி து யாய

வநாமாவ ய டக

வநாமாவ ய டக

ப³க³லாமுகீ²
பா³லா
பா³லா ேடா தரஶதநாம ேதா ர

பா³லா ேடா தரஶதநாம ேதா ர

பா³லா ேடா தரஶதநாமாவலீ ேதா ர

சித³ ப³ரக ப ேயா த

ரு’ ணஸஹ ரநாமாவ யா:
ல மீநாமாவலீ ேதா ர

ல மீநாராயணஸ ஹிதாயா

ல மீ ரு’ஸி ஹ

பா வ த²நாமாவ யா

ராமா ேடா தரஶதநாமாவலி ஸமா தா

ஶாரதா³ப⁴க³வதீஸஹ ரநாமாவலீமஹாம ர ய

ேதஜினீவன த²ஸஹ ரநாமாவலி:
வ ஸேராமாவலிர ஜிதாய

வி ணுஸஹ ரநாமாவ ய த க³த
ஶுேபா⁴த³ கமா மாவல ப³
வாைஸஜத³ வ த²த³லாப⁴து த³
யாமலாஸஹ ரநாம ேதா ர

யாம ரமாவலாஸ யா

யாமாேராமாவலிரஜனி ⁴ம ⁴ரமகரீ
²லேராமாவலீமுக:²

ஸு ³ர ம யஸஹ ரநாமாமாவலீ

ஸுத⁴ மாஸதா³கலிதஶ மா

ஸூ மேராமாவலீயு ததனும ⁴யவிராஜிதா
ஸுமாவலி

ஸுநாமாவலி ய ய

ஸுரபி⁴லதமா
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ஸுெஶௗவால

ஸுெஶௗவாலேராமாவலீேராசமான

ஸூ மேராமாவலியு ததனும ³ ⁴யவிராஜிதா
வயமகா³ ³ரமாவ லப⁴
வயமா மாவேலாேக சா²
வீயதா⁴ நாமாவலி

த ³ேராமாவலிெமௗ திகாவலியுேக³
த நாமாவலிகீ தன

தாராஸஹ ரநாமாவலீதகாராதி³
த ரத²மாவல ப³ன
ரிதா⁴லீலா ரகாஶ ரு’ ணநாமாவலீ ரிய:
ரிவலீம டி³ேதாதா³ேராத³ேராமாவலிமாலின:
ஸம தா க³ ேரேமா ³க³தமதனுேராமாவலிமபி
துலஸீ

துலஸீநாமேஷாட³ஶக ேதா ர

துலஸீநாமா டக ேதா ர

ைவ ணவநாமாவலீ ேதா ர

வ : த²ேல
விலஸிேதன

வி ணுஸஹ ரநாமாவலீத:
வி வபுருைஷ ல ⁴யா
வி ட² ேலஶஸஹ ரநாம ேதா ர

யா ⁴ரச மாவலீ
யா ²யாகுஸுமாவலீ

ய லேப⁴ ரிய

யமாவேலாேகாதி³தபீ⁴திக பம ம யேதா² ²வாஸக³தீ ச
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