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Words containing tAl

તાલ્ શ દાઃ

અ ભ ત્તિવહતાલ બમ્
અ યાગતાલયં
અિડ્ડતા લપ્તમાગ
અધ તા લ મન્
આિદતાલ
આિદતાલઃ
આિદતાલાે
અદ્વતૈાલયાયૈ
અગાધમેત પાતાલમષે
અ ગ્ ચક્રકૃતાલયા
અ ગ્ ચક્રકૃતાલયાયૈ
અ ગ્ કુ ડકૃતાલયા
અ ગ્ કુ ડકૃતાલયાયૈ
અ ગ્ તુ તતાલાિદ
આ નનુા ભહૃ ક ઠતાલુમૂદ્ધાર્ તમ બકે
અક ઠતા વાેષ્ઠમના સકં
આક્રા તાલય મ દરાસહચરં
અક્ષસ્રકુ્ક ભ ચ તા લ ખતવરકરાં
અલ યાપાતાલે
અ પભુક્તા પભાષી
અ ભ સ ભિરતાલવાલબલવ દ્વશ્વ ભરાર ભવ
અ બુતાલ
આમી લતાલસિવવ તતતારકાક્ષીમ્
આમાેદૈિવકલીકૃતા લપટલે
આમાેદમેદુરમ ન્ન મતા લકા તં
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તાલ્ શ દાઃ

આમ્રૈરામ્રાતકૈ તાલનાિરકેલૈઃ
અ તાલાભિનિવ ણયુ યદે્દવાિરસદૂનઃ
અ તાલાભિનિવ ણયુ યદે્દવાિરસદૂનાય
આમુક્તમુક્તાલઙ્કારભાસરુ તનકુ ચુકઃ
આમુક્તમુક્તાલતમસ્ય
અના મકાકનીયસ્યાે તત તાલાે
અ ધીકૃતા લિનચયાં
અનેક તાલાે
અન્નરા શકૃતાલયા
અનુચરશ યાિદગુણામગ્રેસરબાેધિવર ચતાલાેકામ્
અ યાે ક્તસકૂ્તમુક્તાલી ં
અપાદકેશપ યર્ તાદૃ યતાલ જતાર
આપા ડુગ ડપ તતાલકકુ તલાલીમ્
અપરાધશતાલયં
આપાતાલાિદ્દવં
આપાતાલગભીરે
આપાતાલનભઃસ્થલા તભવુનબ્રહ્મા ડમાિવસુ્ફર
આપાતાલતલં
આપાતાલિવઘૂ ણતા ભ સ
આપાતાલિવશુ કમૂલકુહરાને્મીલ જટાસતં તસ્
અપ્રમેયસગુુણા તાલયં
અરટતટઘિટકજૂટ તાિડતતાલીકપાલતાટઙ્કાં
અધર્તાલાે થતૈઃ
આતાર્લીવરદે
અસકલક લકાકુલીકૃતા લ
અસકલક લકાકુલીકૃતા લ ખલનિવક ણર્િવકા સકેશરાણામ્
અસસૃં્કતાલિકન્
અષ્ટલ યા શ્રતાલયાય
અષ્ટતાલભેદાઃ
અષ્ટતાલઃ
અષ્ટતાલરાગકૃતે
અ સતાલુ
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તાલ્ શ દાઃ

અ સતાલુઃ
અ પતાલ
અસ્રતાલસમુદ્ભવમ્
અ તવ્ય તાલકા તાઃ
અ તતાલક્ષણા
અતાલજ્ઞમકાલજ્ઞમશાસ્ત્રજ્ઞં
અતલિવતલસતુલરસાતલતલાતલમહાતલપાતાલાખ્યાિન
આતાલી
અતાલુક ઠાે
અથે દ્રતાલ-
અ તરભસાકૃતાલઘપુ્ર તજ્ઞામ ત ગરં
અ તતાલી
આત્તદ પ્ત ચતાલાતલ ક્ષતને
આવ જતાલકા લ
અવટુતટઘિટતચૂલીતાિડતતાલીપલાશતાટઙ્કામ્
અયામ તા વા યેિ વ ષુ
બહુતાલલય સ્થ તઃ
બહુતાલલય સ્ટ તઃ
બહુતરગુણદશર્નાદ યપુેતા પદાષેઃ
બૈતાલભૂત
બકતાલપુ્રદાહકઃ
બકતાલપુ્રદાહકાય
બલાકપૈલવૈતાલિવરજે યાે
બાલતાલમ્
બાલતાલપ્રયાે જતમ્
બા લકાતા લકાતાલલીલાલયાસઙ્ગસ દ શતભ્રૂલતાિવભ્રમઃ
બેતાલ
બેતાલા
બેતાલ વરં
બેતાલપ્રમખુેશ્વર
બેતાલપૂગસ્ય
બેતાલી
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તાલ્ શ દાઃ

બેતા લની
ભદ્રાદ્યા તાલાદ્યાઃ
ભદ્રશ્રીલાેહભા ડીરમહાતાલખિદરવકુલકુમુદકા યમધુ દાવનાિન
ભગ્ તાલ
ભાગ્યાેદયાેત્તાલલીલપ્રદા
ભક્તાલ ધ સ દ્ધદાત્રે
ભક્તાલ મીિવના શ યૈ
ભક્તાલ બનકરા ભાે ય
ભક્તાલાપને
ભક્તાલીભાલસ જ જિનમરણ લપેઃ
ભક્તા લિદવ્યપદવીપ્રદ
ભક્તા લગીતમખુર કૃતપાદપદ્મે
ભક્તા લકામધનેુયાર્
ભક્તા લિકન્
ભક્તા લમાનસસરાજેિવહાર ઙ્ ગ!
ભાલસ્થચ દ્રશકલાે જવ લતાલકાઢ ે
ભન તા લનાસાે
ભા ડીરતાલવનગા
ભા ડીરતાલવનગાયૈ
ભરત તાલજઙ્ગતઃ
ભરતાેક્તતાલપ્રભેદઃ
ભગર્મૂધર્કૃતાલયાયૈ
ભ સતાલપેમ ડતાય
ભવદમલચરણ ચ તારત્નલતાલઙૃ્કતા
ભવનાદેલાલતા લઙ્ ગત
ભાવરાગતાલમાેિદને
ભાવરાગતાલમાેિદની ં
ભાવરાગતાલિવશ્વા શ યૈ
ભવશીષર્કૃતાલયા
ભવેત્તાલૈ તં
ભવેત્તાલિનયતા
ભવેત્તાલે
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ભવેત્તત તાલઃ
ભેતાલ
ભેતાલા ગ્ ધરા શવે
ભેતાલાઃ
ભેતાલં
ભેતાલનટનપ્રીતા
ભેતાલનટનર સકા
ભેતાલનટનર સકાયૈ
ભેતાલપ્રભુસગાર્યાે લઙ્ઘ્યવૈ
ભેતાલસં તાય
ભેતાલા તવ
ભેતાલસપુ્રીતાય
ભ દત તાલુગ્ર થ
ભ ડદ્વાર્દશતાલઃ
ભન્નતાલુકે
ભ્રનૂતે્રાશ્રાતે્રનાસાહ વાેષ્ઠતાલૂરદે
ભૂચક્રમાપાતાલં
ભપૂાતાલકકુ વ્યાેમ
ભપૂાતાલા તિરક્ષગાઃ
ભૂિરભાગ્યાેદયાેત્તાલલીલાપ્રદા
ભૂતબેતાલઘાતાય
ભૂતબેતાલનાશક
ભૂતભેતાલ
ભૂતભેતાલડ ભકાઃ
ભૂતભેતાલકૂ મા ડ
ભૂતા ચતાલયદ્વારિવતાનાે કાય
ભૂતાલયં
ભૂતાલયિનવા સની
ભૂતાલયાય
ભૂતાલયાયનમઃ
ભૂતાલયાે
ભૂતાલી
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ભૂતપ્રેતાલયે
ભૂતવૈતાલશાે ભતઃ
બીઢ તાલુસમુૂલા
બલતાલપ્રભાવામાં
બસહ તા લસાકારા
બ્રહ્મરાક્ષસકૂ માંડભેતાલભયભજંનમ્
બ્રહ્મરાક્ષસશાિકનીડાિકનીકાિકનીહાિકનીયાિકનીરાિકનીલાિકનીવેત્તાલ
બ્રહ્મરાક્ષસવૈતાલાઃ
બ્રહ્મ તુ તતાલાિદ
બ્રહ્મતાલ
બ્રહ્મતાલભેદાઃ
બ્રહ્મતાલા તરે
બ્રહ્મતાલ પ્રયા
બ્રહ્મતાલ પ્રયાય
બ્રહ્મતાલ પ્રયાે
બ્રહ્મતાલુ
બ્રહ્મવેતા લકાયૈ
હ દ્વવાહપાતાલં
હ પાદસમાક્રા તસપ્તપાતાલદ િપતઃ
હ પાદસમાક્રા તસપ્તપાતાલવેિપતઃ
હત્તાલ
દતાલકસયંુતા

બુ દ્ધમાન્ની તસ પન્ન ત્યક્તાલસ્યઃ
બુ દ્ધરાસાિદતાલાેકા
ચૈકતા લકા
ચા સતતાલુ જહ્વાઃ
ચાતાલ
ચતુ તાલા
ચાભક્તાલાપમાત્રતઃ
ચલત્તા ડવાેદ્દ ડવ પદ્મતાલમ્
ચ ડતાલ
ચ દ્રતાલ
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ચાપુતાલે
ચારાખ્ય વડતાલઃ
ચા સતતાલુ જહ્વાઃ
ચાતલતલાતલિવતલસતુલરસાતલમહાતલપાતાલં
છત્રચ્છાયાકૃતાલયા
છત્રચ્છાયાકૃતાલયાયૈ
છત્રચ્છાયાકૃતાલયે
છત્રચ્છાયાકૃતાલયે!
ચતુરસ્ર સ્ત્ર ભભદૈ તાલ તુ
ચતુગ્રર્ થ તાલમાત્ર તથવૈ
ચતુ તાલ
ચતુ તાલં
ચતુ તાલા તર સ્થતાૈ
ચતુ તાલા તરાેિ ક્ષપ્તૈઃ
ચતુ તાલપ્રમાણને
ચતુ તાલ તુ
ચાિવ મતાલઙૃ્કતમ્
ચાિવ મતાલઙૃ્કતં
ચદ્વ્યાેમતાલુકં
ચ તામ ણકૃતાલયા
ચ તામ ણકૃતાલયાયૈ
ચરાે જ્ઝતાલક્તકપાટલને
ચત્રગુપ્તાલયાતાચ્યાં
ચત્રકૂટકૃતાલયાયૈ
ચત્રતાલ
ચત્ત ચ તામ ણકૃતાલયાયૈ
ચત્તૈકાગ્રતાલક્ષણને
ચત્ત ક્ષપ્તગતાયતાલીનતાભૂ મકાત્રયમ્
ચત્તાલા
છાેિટકા ભિદગ્બ ધન તાલત્રય ચ
ચ્યુતાલયા
ચહ્નતાલ
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ચહ્નતાલઃ
દદ્યાદ્ધિરતાલમનઃ
દા ક્ષણાશાિનલચ લતલતાલીનમત્તા લમાલ્
દલતા લનઃ
દ તાલય
દ તાલયઃ
દ તા લ
દ તાલી
દ તા લકા
દ તા લકાધરણિનશ્ચલપા ણયુગ્મમધાિદતાે
દ તા લકુસમુાે કૃષ્ટકાેમલાધરપ લવઃ
દ તા લર બ
દ તા લ તવ
દ તાેષ્ઠતાલુ
દ તાેષ્ઠતાલુ જહ્વાનામા પદં
દ ત્યતાલવ્યા તમ યે
દ ત્યતાલવ્યા તમડ્યે
દશતાલભૂ મ હદ ઘઃ
દશતાલસમુન્નમ્રઃ
દત્તકરતાલમુચ્ચકૈઃ
દિયતા િવતાલ બનાટા
દિયતા િવતાલ બનાથા
દિયતા િવતાલ બનાથ
દિયતા લઙ્ગનાે સકુા
દિયતા લઙ્ગનાે સકુાયૈ
દિયતાલાેકનાિદભવઃ
દેશીતાલ
દેવાનામ તાલયમ્
દેવા યુતાલઙ્કારિવભ્રમાઃ
દેવા યુતાલઙ્કારિવક્રમાઃ
દેવતાલક
દેવતાલ મ ત
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દેવતાલય
દેવતાલયમ્
દેવતાલયે
દેવતા લઙ્ગનૈાર્મ પિવક પતૈઃ
દેવતા લઙ્ગનૈાર્મ પિવક પતૈઃ।
દેવેશ તાલુ
દેવેશ તાલૂ
દેવીકાેટકૃતાલયામ્
ધનધા યક તકિવતાલલનાસતુહ યર્મખુ્યકામપરૈઃ
ધરાધરકૃતાલયા
ધરાધરસતુાલીમસરાે હતબાહવે
ધારૈ તાલવના સપત્રૈ છદ્યમાન
ધિરત્રીધરતુલ્યરાેધસ તિડ લતા લઙ્ ગતનીલમૂતર્યઃ
િધકૃ્કતાપેમરાૈ યપીઠકૃતાલયમ્
િધ મિધ મિધ મિધ મતાલિવનાેિદતમાનસમ જુલપાદગતે
તતાલ
ધૂ મતા લઙ્ ગતાૈ
ધૂતાલ્
ધૂતાલયાય
િદક્પાતાલમિહ
િડ તડીતાલિહ તાલતુલસીકુલ ક્ષ
દ પિયતા પાે
દ પ્ત તાલ
દ ઘર્તા વાેષ્ઠાઃ
િદવ્યજ્યાે તલર્તાલયઃ
દ યમાન તાલાે
દ્રાિવતાિરદ્રાર્િવતા પ ત્યુદ્રાર્િવતકૈતવઃ
દુગ્ડદિડતક્રતાલયુક્તં
દુગ્ડતાલ
દુગ્ધદિધતક્રતાલયુક્તં
દુગ્ધતાલ
દુગ્ધતાલીય
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દુઃ ખતાલ મીઃ
દુ લા તાલીયકૈઃ
દૂન ચત્તાહ્લાદકશ્ચ
દૂવાર્સાેમુચુકુ દાિદિન મતાલયસં સ્થતાય
દુ શ્ચત્તાહ્લાદકાે
દ્વાદશા તાલયાં
દ્વાદશ તાલઃ
દ્વારકાપેમરાૈ યપીઠકૃતાલયમ્
દ્વાૈતાલવ્ય
દ્વયતાલકમ્
દ્વગુણ તાલયાેગને
દ્વકલ તાલઃ
દ્વરદકરિવલુપ્તિહ તાલતાલીવના વાં
દ્વરેફકલકૂ જતાનુકૃતસી કૃતાલંકૃતાઃ
દ્વરેફા કણર્તાલા યા વારય ત મુહુમુર્હુઃ
દ્વશ યાતાલયાેગને
દ્વતાલા તરગા મ ભઃ
દ્વતાલા તરિવ ક ભાે
દ્વતાલશ્ચા યેકતાલ તથવૈ
દ્વતાલવ્યઃ
દ્વતીયપાતતાલને
દ્વતીયતાલ
અેકાગ્રતાલક્ષણસ્ય
અેકા તાલાેચના તમ્
અેકતાલ
અેકતાલ-
અેકતાલં
અેકતાલે
અેકતાલી
અેકતા લકા
અેકતાલાે
અેત પાતાલપઙ્ક લુત મવ
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અેતત્તાલતમાલસાલસરલવ્યાલાેલવ લીલતા
અેતાવતાલં
અેતાવતાલમઘિનહર્રણાય
અેતાવતાલમલ મ દ્રયલાલસને
અેતષેામુદાત્તાલં બનાે
ગજવત્તાલાંકુશઃૈ
ગજયૂથકણર્તાલૈઃ
ગલતાલુશાષેાે
ગણપ તલ લતા યામાવાતાર્લીપરાપાત્ર
ગણપ ત તુ તતાલાિદ
ગણપ તતાલમ્
ગ ડિપત્તતાલુકિવ ફાેટકાિદ વ
ગ ધકાદ તાલકાદાે
ગ ધાક્ષતાલંકૃતામ્
ગ ધમત્તા લમાલમ્
ગા ધારયશાવે તહેમતાલરાજ યખચરગવ્યાશ્ચ
ગ ધવનાર્નાતાલસમ વતૈઃ
ગ ધતાલાિદસ ભવં
ગતાલસઃ
ગતાલસાય
ગતાલયમ્
ગતાલીક
ગતાલીકમપજૂયત્
ગતાલીકમપજૂયત્।
ગતાલાેકે
ગતાલાેકેશ્વર
ગતસવાર્ તાલાેકાે
ગ તતા લન્
ગ તવાદ્યતાલપાઠ્યગ્રહમાેક્ષિવશારદાે
ગાૈણમખુ્યાવધૂતા લહૃદયા બુજવ ત
ગેહાદ્બિહરવિહતાલીપિરજને
ઘનતાલ
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ઘનતાલઃ
ઘટકકર્ટતાલ
ઘ્રાણધૂમાયનતાલુિવદારણ-

ગીતાલાપપૂરણાથ
ગીતાલસાય
ગીતતાલલયા વતમ્
ગીતવાિદત્ર દ્વકલાતાલમ યલયસ્રાેતાેગતાય તસમગ્રહમાગાર્ણાં
ગીતવાિદત્રતાલને
ગી તચતુ કલતાલિવલ બતલયગાપેુચ્છાયત્યતીતગ્રહમાગાર્ણાં
ગાેધૂ લચ્છુિરતાલકઃ
ગાેધૂ ળચ્છુિરતાલકાય
ગાપેૈિવશ ખુરરજ છુિરતાલકસ્રક્
ગાવેદ્ધર્નકૃતાલયા
ગાવેધર્નકૃતાલયા
ગાવેધર્નકૃતાલયાયૈ
ગ્ર થીશ્વરપરમાત્મ શા તમહાતાલુર ધ્રમાસાદ્ય
ગ્રેતાલયસ્થમ ચરેણ
ગ્ ણવેરરાૈ યપીઠકૃતાલયમ્
ગુ ફ દ્વતયસાૈભાગ્ય જતતાલ
ગુ ફ દ્વતયસાૈભાગ્ય જતતાલફલદ્વયી
ગુ ફ દ્વતયસાૈભાગ્ય જતતાલફલદ્વ યૈ
ગુ તાલ
ગુ તાલાઘવમ ભવીક્ષ્ય
ગુ તાલઃ
ગવુર્ધ તા લઘું
ગવુાકખ જૂર્રનાિરકેલતાલદુ્રમાણાં
હહદાહમયીકેકૈકાવાસદ્ે તાલયા
હૈહૈતાલધરા
હૈહયૈ તાલજઙ્ઘૈશ્ચ
હૈહયા તાલજઙ્ઘાશ્ચ
હંસતાલઃ
હંસતાલે
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હનુ તાલુ
હરમૂ તહર્િરનતે્રકૃતાલયા
હરેહર્િરનતે્રકૃતાલયામ્
હરેમૂર્ તહર્િરનતે્રકૃતાલયા
હિરદ્રાને્મત્તતાલકૈઃ
હિરનતે્રકૃતાલયાયૈ
હિરપાદકૃતાલયા
હિરપાદકૃતાલયાયૈ
હિરતાલ
હિરતાલ-
હિરતાલ-૨૨
હિરતાલદેશ ચરા
હિરતાલાિદ
હિરતાલાિદ તનેા વ-
હિરતાલજનક
હિરતાલક
હિરતાલકઃ
હિરતાલકમ્
હિરતાલકાયૈિર દ્રે
હિરતાલકે
હિરતાલમ્
હિરતાલં
હર તાલં
હિરતાલમનઃ શલાઃ
હિરતાલમનઃ શલાિહઙ્ગુલુકચૂણાર્નાં
હિરતાલમારણમ્
હિરતાલમાદ્ર
હિરતાલમવ ગજુમ્
હિરતાલમયૈઃ
હિરતાલમયં
હિરતાલમ યા તદેવ
હિરતાલ મશ્રં
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હિરતાલ ચ
હિરતાલિનભં
હિરતાલિનભા તથા
હિરતાલપલા વતઃ
હિરતાલસમાનનવાંશકુઃ
હિરતાલસમપ્રભા
હિરતાલસમપ્રભાયૈ
હિરતાલસિન્નભા
હિરતાલશ્ચ
હિરતાલસ્ય
હિરતાલતટૈ ર્તાઃ
હિરતાલવણર્ઃ
હિરતાલવણા
હિરતાલવઙ્કઃ
હિરતાલને
હિરતા લકા
હિરતા લકાકથા
હિરતા લકાપજૂન
હિરતા લકાવ્રત
હિરવક્ત્રકૃતાલયા
હતાર્ લકાવ્રતિનણર્ય
હ સતાલાપવી ક્ષતૈઃ
હ સતાલાપે
હ સતાલ સતાન ા
હ તાલ્
હ તાલ બ
હ તાલ બઃ
હ તાલ બૈહર્ર ત
હ તાલ બન
હ તાલ બપ્રપતન મદં
હ તાલ બાે
હ તા લઙ્ગન

14 sanskritdocuments.org



તાલ્ શ દાઃ

હ તા લઙ્ગનક
હ તા લઘપુરાક્રમઃ
હ તા લેભે
હ તતાલ
હ તતાલશ્ચ
હતાલાેકે
હતસપ્તતાલમ્
હેમતાલ
હેમતાલવનાઢ ાશ્ચ
હેમતાલવનં
હંતાલ
િહમાચલકૃતાલયાય
િહમકરાેત્તાલતાલા ભઘાતી
હીનતાે જ્ઝતરાૈ યપીઠકૃતાલયમ્
િહઙ્ગુલહિરતાલકાચનીલી-
િહ તાલ
િહ તાલ-
હી તાલ
િહ તાલઃ
િહ તાલૈબ જપૂરકૈઃ
િહ તાલવૈર્કુલૈરિપ
િહ તાલકાઙ્કાેલૈઃ
િહ તાલાનાં
િહ તાલફલમ્
િહ તાલસિહતાસ્ત્રયઃ
િહ તાલવન સ દ્ધદા
હીશાનકાેણસ્થાનકૃતાલયઃ
હાેરે દુયુક્તાલયિદઙ્મખુષેુ
હૃદ્ગ્ર થતાલુકાગ્ર થકપાટાસ્ફાેટનાકુલમ્
હૃિદતાલં
હૃન્ના ભબ્રહ્મર ધ્રાકર્ વગર્પાતાલભૂ મગા
હૃતાલઙ્કરણાં
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હૃ ક ઠ તાલનુા સકે
હૃ ક ઠતાલમૂધર્ભ્રૂમ ય ત્તઃ
હૃ ક ઠતાલુગા ભ તુ
હૃ ક ઠતાલુમૂદ્ધર્ભ્રૂમ ય ત્તઃ
હૃત્તાલુઅક્ષી
હ્યાશ્રાવણાતાલઃ
હ્યતાલાિન
ઇદમુચ્છ્વ સતાલકં
ઇદમુચ્છ્વ સતાલકં
ઇદ તાલક્ષણં
ઇ દ્ર તુ તતાલાિદ
ઈશાન તુ તતાલાિદ
ઇષ્ટાપૂતર્વ્રતાલાપેા સદંંશે
ઇતીવાનતાલેઃ
ઇત્યેકતાલ્યાં
જડતાલસ્યયાે તથા
લપાતાલા

જલતાલ
જલતાલઃ
જમતાલઃ
જ બૂદ્વ પકૃતાલયા
જ બૂદ્વ પકૃતાલયાયૈ
જનકસતુાલ મણા યાં
જનતાલાેક્ય
નુિનત બાંસગ ડતાલ-ુ

જરા તાલાે લાેકાિહતા તકઃ
તાલંકારયાેગં

જય વ ત્તાલજઙ્ઘ તસ્ય
જયવાત્તાર્ લકા
જયવાત્તાર્ લકાતથા
ઝ પાતાલ
જહ્વામૂલગલક્લાેમતાલુતાેયવહાઃ
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જતાલસ્યા
ે તાલા
ેયુભક્તા લિકન્

જૃ દાવનકૃતાલયાય
કા ચદ્વિનતા લઙ્ગ્ય
કદંબિનબિહ તાલસજર્બેધૂક ત દુકૈઃ
કાહલૈ તાલશ દૈશ્ચ
કજવનપ્રાેદ્બાેધવૈતા લકાઃ
કાકતાલવત્
કાકતાલીય
કાકતાલીયં
કાકતાલીય મત્યત્ર
કાકતાલીયમનુ્માથનેવે
કાકતાલીય યાયઃ
કાકતાલીયતઃ
કાકતાલીયવત્
કાકતાલીયયાેગને
કાકતાલીયને
કાકતાલુિકન્
કાલકુરલા લકા લમક દલિવ જતા લિવ
કલમિવકલતાલં
કાલતાલ
કલાતાલલયા વતઃ
કલાતાલલયા વતમ્
કલાતાલલયે
કલાતાલપ્રમાણજમ્
કલતાલરવાે ન્મશ્રવીણાવે તલ વનૈઃ
ક લતાલક્તકરસં
ક લતા લક
કલાેત્તાલ
કલાેત્તાલાઃ
કલાેત્તાલા તધારાવાક્પ્રવાિહણે

tAlwords.pdf 17



તાલ્ શ દાઃ

કામતાલ
કાંબાે તાલજઙ્ઘાઃ
કાંસ્યિન મતકરતાલકમ્
કાંસ્યિન મતકરતાલમ્
કાંસ્યતાલ
કાંસ્યતાલાિદકં
કાંસ્યતાલાિદવાદ્યં
કનકતાલાભ
કનકવજ્રવૈડૂયર્મુક્તાલઙૃ્કતભષૂણે
ક દપર્દપર્દ લતાલ લતાઙ્ગનાઙ્ગસ બ ધબ ધનવશા
કા તાલકભારલ લતાફાલા તા
કા તાલકં
કા તાલકા તા
કા તાલકા તકશરમ્
કા તાલકા તાયૈ
કા તાલ યૈ
કા તાલાપ મરણિવવશઃ
કા તા લલાેલદલકા તા ભશાે ભ તલકા તાભવ તમનુસા
કા તાલાેકનલ જયા
કા તાલાેકત્રયા
ક ઠાિદતા વ તં
ક ઠકૂપતાલનુાસા ક્ષભ્રૂમ યલલાટમૂિધ્ન
ક ઠમુર તાલુ
ક ઠસ્થલલસદ્વાન મલન્મત્તા લમ ડતાય
ક ઠસ્થા તાલુસ્થાના તુ
ક ઠતાલૈરલીનાં
ક ઠતાલવ્યા
ક ઠતાલવ્યાૈ
ક ઠતાલવ્યાવાેઆૈ
ક ઠતા વાિદસ્થલાવ ચ્છન્નઃ
ક ઠાેષ્ઠતાલુકાકર્ યા જહ્વાિન ક્રમણે
ક ઠ્યતાલવ્યાૈ
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ક ઠ્યાવહાિવચુયશા તાલવ્યા
કિપતાલિવભાગને
કપાેતાલાવ ત ત્તરાઃ
કપાેતાલીસમાકુલમ્
કરૈયર્દ્રજતાલયસ્થૈઃ
કરા ભાે હાનાદસત્તાલભેદમ્
કરતાલ
ખ◌़રતાલ
કરતાલઃ
કરતલજતાલૈઃ
કરતાલક
કરતાલલયાલયલાસ્યગુરાે
કરતાલલયાપેેતાયૈ
કરતાલં
કરતાલમનાેહરમ્
કરતલતાલતરલવલયાવ લક લતકલ વનવંશે
કરતાલી
કરતાલીદાનાે સકુસરુિવતતાન દે
કરતા લકા
કરતા લકાઃ
કરતા લકામ્
કરતા લકાયાં
કરતા વધરા
કિરકણર્તાલતરલં
કણર્પાતાલસ ભવમ્
કણર્તાલ
કણર્તાલા યાં
કણર્તાલૈઃ
કણર્તાલૈદૂર્ર કૃતાઃ
કણર્તાલકૃતાત્યુચ્ચવૈાર્યવુી જતિનજર્રઃ
કણર્તાલકૃતાત્યુચ્ચવૈાર્યવુી જતિનઝર્રઃ
કણર્તાલતરલાઃ
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કણર્યાે તાલપત્ર ચ
કણર્યાે તાલપ ત્ર ચ
કણાત્તા લતકુ તલા તિનપતત્તાેયક્ષણાસઙ્ ગના
કપૂર્રધૂલીર ચતાલવાલઃ
કતર્વ્યમકરાૈ તાલમાનતઃ
કતર્વ્ય તાલત્રયમથાિપ
કતર્વ્ય યશ્ર તાલપ્રમાણતઃ
કાયર્શ્ચતુ તાલપ્રમાણતઃ
કા શ્ચ કરતાલં
ક મીરજચ્છુિરતતાલકયુગ્મલ મીમ્
ક મીરજચ્છુિરતતાલકયુગ્મલ મીમ્
ક તાલદુ્રમાણાં
ક તૂર ઘનસાર ષતકુચાગ્રાલ બમુક્તાલતા
કાસ્યતાલાખ્ય
કાસ્યતાલે
ક થતા તાલુરાેગા
કિટતા તાલુરાેગા
કાૈ તાલી
કિવતાલહર
કિવતાલઙ્કાર
કિવતાલતાયાઃ
કિવતાલતે
કે ચદ્ધિરતાલિનભા તથા
કે ચ કદ બજ બીરસાલતાલતમાલકાઃ
કે ચ પાતાલગભષુ
કે ચદ્ધિરતાલિનભા તથા
ખ◌़◌ે વતાલે
કેયૂરકાેિટક્ષતતાલુદેશા
ખદ્યાેતાલીિવલ સતિનભાં
ખ ડતાલ
ખ ડતાલઃ
ખ ડતાલે
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ખન્નાગાિરપક્ષપ્ર તભટિવકટશ્રાતે્રતાલા ભરા
ખરતાલ
ખજૂર્રતાલપ ત્રવૈાર્
ખેિડતાલ
ખેિટતાલ
ખેિટ્ટતાલે
ખ્યાતા તાલજઙ્ઘા
િકમુ પાતાલીયં
કાપેકાકકૃતાલયઃ
ક્રમુકમધુકમુ તાલાેધ્રાણાં
ક્રા તપાતાલઃ
ક્રા તપાતાલાય
ક્ર ડાતાલ
કૃ ણપદા જભ ક્તવસધુાપાતાલમાલ બતા
કૃ ણતાલ
કૃ ણાેષ્ઠતાલુ જહ્વઃ
કૃતાલક
કૃતાલં
કૃતાલવાલૈઃ
કૃતાલય
કૃતાલયા
કૃતાલયાઃ
કૃતાલયમ્
કૃતાલયામ્
કૃતાલયાૈ
કૃતાલયાયૈ
કૃતાલયાે
કૃતાલાેક
કૃતાલાેલા
ક્રાેધરક્તાક્ષ તાલાઙ્કાે
ક્રાેશતાલ
ક્ષણમનુભવં તાલ તસ્ય
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ક્ષીરસહાેદરમ દ મત ચિનર સતનતા લહૃ ત્ત મરા
ક્ષાે ભતાશષેપાતાલાં
કુચ દના ચતાલકે
કુ ભા ભષેકસ દ પ્તાલયવ્રાતાય
કુ ભતાલ
કુમુદ તાલ તષેુ
કુ દદ તા લ
કુ દકુડ્મલદ તા લ
કુ દ વષ તાલફલપ્રકાશાઃ
કુવ તાલ ભનં
કુયાર્ તાલત્રયં
કુયાર્ત્તાલત્રયસમ વતમ્
કૂ મા ડ સપ્તપાતાલનાયકાે
કુતાલમ્
લઘુ શખરતાલ
લઘુતાલ
લઘવુાતાર્લી
લગ્ ા પાતાલાદ્વા
લ મીતાલ
લલાતાલ્
લલાટપયર્ તિવલ બતાલકમ્
લ લતાલક
લ લતાલકામનુિદનં
લ લતાલકવે લતાિન
લ લતાલકાયૈ
લ લતાલકાયાં
લ લતાલ લતાશ્રયઃ
લા લતાલ લતાશ્રયઃ
લ લતાલ લતાશ્રયાય
લ લતાલ લતા ત્મકા
લ લતાલ લતા ત્મકાયૈ
લ લતાલાપસઙ્ગીતા
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લ લતાલાપસઙ્ગીતાયૈ
લ લતાલસા
લ લતાલયા
લ લતાલયે
લા લતાલીના
લ લતાલીનાયૈ
લ લતા લઙ્ગનાલાપૈ તિર યા યુ કટં
લ લતા લ લતા
લ લતતાલ
લ લતાતાલુસ ભવા
લમકા તાલશાલાશ્ચ
લ બમાના તાલા
લ ભરાસકૈતાલી ભઃ
લ બમુક્તાલતા ચતા
લ બમુક્તાલતા ચતાયૈ
લં બમુક્તાલતા ચતાયૈ
લ બાેષૈ્ઠ તાલજઙ્ઘૈ તથાપરૈઃ
લતાલક
લતાલકઃ
લતાલમ્
લતાલય
લતા લઙ્ગ
લતા લઙ્ગનત પરા
લાૈિહત્ય તાલ વજકદ બકાૈ
લવઙ્ગલતાલયે
લયતાલજ્ઞતા
લયતાલકલાપાતપ્રમાણિનયતાત્મકમ્
લયતાલકલાપાતપ્રમાણિનયતાક્ષરમ્
લયતાલકલાપાતપ્રમાણયાેગષેુ
લયતાલસમ વતમ્
લયતાલવણર્પદય તગીત્યક્ષરભાવકં
લીલાતાલ
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લાેભનીય દુપાદપાતકૃતતાલમેલનમનાેહરમ્
લાેભ તા લપરે
લાેિહતાલંકૃત
લાેિહતાલપેનાદ્રાર્
લાેિહતાલુ
લાેિહતાલુઃ
લાેકાિદ્રદ્વ પપાતાલ સ ધુગ્રહમુિન વરૈઃ
લાેલ લાટ લલાટાલક તલકલતાલાસ્યલીલાિવલ્
લાેલ બરા જલ લતાલક લશાેભે
લાેલા તાલકટૈઃ
લુ લતાલકકેશા ત
લુ લતાલકમખુીત્યેત પદં
લુ લતાલકા તાઃ
લૂતાલૂતિનવાિર ણ
મદનકદનૈધનાયાવેતાલ્યા
મધુરતાલ દઙ્ગહ તાઃ
મહાબાહુ તાલજઙ્ઘાે
મહા બલકૃતાલયઃ
મહા બલકૃતાલયાય
મહા બલકૃતાલયાયૈ
મહાચ દ્ર મતા લસા
મહાદેવકૃતાલયા
મહાપદ્મિનષ ણા તા લ મીમજરતાન્નમઃ
મહાપાતાલપાદા તલ વા
મહાપાતાલસજં્ઞયા
મહાતાલાય
મહાતાલેશ્વર
મહાતાલી
મહાતાલાે
મહતા પગઃ
મહાવેતા લકા
મકાર તાલુદેશે
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મલયતાલને
મ લતાલ
મ લતાલાે
મ લતાલાેત્તરેષુ
મ લકાગ ધમત્તા લ
મ લકાગ ધમત્તા લજુષં્ટ
મમાદેશા પાતાલતલસશં્રયાન્
મમાદેશા પાતાલે
મમાપતાલ
મમતાલ બ
મમતાલ બપુત્રિવત્તગ્ હાિદષુ
માંસતાલ તથવૈ
મન તાલ
મન તાલં
માન સ્થતા લાભગ્ હે
મ દારમાલાક લતાલકાયૈ
મ દારમાલાલુ લતાલકાયૈ
મ દ મતાલઙૃ્કતં
મ દ મત મતાલા
મ દ્રમ યમતાલજ
મનાેહરા સતાલકં
મનાનેતર્કતાલૈશ્ચ
મરકતાલંકૃતીય ત
મરકતાલઙૃ્કતીય ત
માગર્તાલ
માગર્તાલાઙ્ગયાેગતઃ
મા તાલયેશ
મ ત્તાલી
માસતાલા
માતાલ વનવતીતમી
માતાલવ
માતાલી
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માત્રાયા તાલ
મ સ્યતાલવુદેકતાલ દ્બ-
મત્તાલ બ
મત્તાલયઃ
મત્તા લ લ મદપઙ્કલગ્ મ્
મત્તા લમાલા
મત્તા લમાલાં
મત્તા લમાલાસુ્ફટં
મત્તા લમાલાિવલસદલકાઢ મખુાંબુજઃ
મત્તા લિવભ્રમ પાિર તપુ પાવતંસકાય
મત્તા લિવલસત્
મત્તા લયૂથિવ તં
મશ્ર તાલઃ
મશ્રતાલ વાદ્યુગ્મે
ાયાતાલુકાયૈ

માેિદતા લિરતરેતરયાેગાદ યતામભજતા તશયં
ચ્છ લાિવિહતા લઙ્ગાદ્ભાવ
દુલૈ તાલીપ ચકમાનૈ મ લતાં
દુતાલ
ગયાિવનાેદ ચતાલાભં
ગે દ્રર સતત્રસ જનક યાહતા લઙ્ગનમ્
તાલક
ત્તાલકસરુાષ્ટ્ર જે
મુદ્ભા સતા વરતલામત્રલાેકય તઃ
મુિદતા લઙ્ગનં
મુિદતા લયાે ષ ત
મુગ્ધ મતા પદશનં
મુહૂતાર્લ્
મુહૂતાર્લંકાર
મુહુ તા લકાઃ
મુહુ તનૈ તાલ સમં
મખુામાેદાનુરક્તા લ
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મખુત તાલુ
મુક્તા ભગ્રર્ થતાલકાં
મુક્તાલક્ષણા યાયઃ
મુક્તાલલામં
મુક્તાલલ તકા ચત
મુક્તાલઙ્કાર
મુક્તાલઙ્કારા
મુક્તાલઙૃ્કત
મુક્તાલઙૃ્કતકુ તલા તસર ણ
મુક્તાલઙૃ્કતકુ તલા તસર ણ
મુક્તાલતા
મુક્તાલતાપ્રહ સત તનભાર ખન્નાઃ
મૂલ તાલકરાે
મુર લસર લરાગૈમર્દર્લૈ તાલશઙ્ખૈઃ
નાભેરધ તા લઙ્ગસ્ય
નાિદતા પમથ
નગરરાજદેવતાલાેહમ ણકારવાે
નલૈ તાલૈઃ
ન લનીદલતાલ તૈઃ
નાલી જહ્વામૂલગલતાલુક્લા ઃ
ન તાલયસભંવઃ
નાનાતાલકલાકલાપિનપુણઃ
નાનાતાલસમ વતમ્
નાનાિવધમહાવાદ્યનૈાર્નાતાલૈશ્ચ
ન દતા લસ ચયાશુ
નરદનજુસપુવર્વ્રાતપાતાલલાેકઃ
નાિરકેલતાલતાલી બ વ ચર બ વ ત દુકામલકપ્રાચીનામલકકિપ થફલરસતયા
નમર્કમર્કૃતાલયા
ન તતલયચ્છેદાહતા તા લકાઃ
ન તતલયચ્છેદાહતા તા લકાઃ
નતા લકૃતભાષા
નતાલીષ્ટવારા શરાકાશશાઙં્ક
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નતા લસરુવ લી
નતાલીયદાિરદ્ર્યદુઃખાપહ યૈ
નતાલીયદાિરદ્ર્યદુઃખાપહવ્યૈ
નતાલીયદાિરદ્ય
નતનાિકલાેકવિનતાલલાટ સ દૂરશાેણકા ત તાેઃ
નવતાલ-
નવતાલા ત્મકાં
નવતાલાે
નતે્રા તપાદકરતા વધરાેષ્ઠ જહ્વા
િનબદ્ધતાલં
િન ત સ્થતકણર્તાલાઃ
િનિહતાલમ પકા
િનઃશષેૈર તભીમૈભતાલૈર ભ ષક્તા
િનજકણર્તાલૈઃ
િનજકણર્તાલતાડનયા
નીલતાલ
નીલતાલઃ
નીલતાલાે
નીલતાેલકૃતાલય
િનરાબાધા ત મ તાલવને
િનર તાલ બાનામકૃતસકૃુતાનાં
િનર તાલસ્યમાેહાશાિવકે્ષપાય
િનરાસ્થ તાલષેુ
િનરતાલશ્ચ
િનમુર્ક્તાલક્તકપ્રભમ્
િનરૃ તવ ણવાયુકુબેરેશાનાદ્યાકાશપાતાલિદગ્બ ધનાય
િનસારતાલે
િનસા તાલે
િન શતા સલતાલનૂૈ તથા
િન પીિડતાલક્તકવત્ત્યજ ત
િનત્યમચર્તાલમ્
િનવારય તિન્નજકણર્તાલૈઃ
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િન ત્તતાલઃ
િનયુક્તા લહતીઃ
ન્નતાલયે
પતાલ
આેઆૈદ તા લરિહતાે
પચે લમતાલમ્
પાદા જનમ્રા ખલદેવતાલે
પાદૈ તાલા તરાે થતૈઃ
પદપ્રા તાલ બાં
પાદ તાલા તર ય ત સ્ત્રકમીષ સમુન્નતમ્
પડતાલ
પાદતાલા
પદતાલં
પદતાલસ્ય
પદાવષ્ટ ધપાતાલં
પદ્માકરકૃતાલયે
પદ્માર યકૃતાલયઃ
પદ્મતાલં
પદ્મેશ મત્રશતપત્રગતા લવગાર્ઃ
પ દ્મનીપ તદ તા લદમનાય
પક્ષપાતા લાેકેષુ
પક્વૈ તાલફલૈ તદા
પક્વતાલમ્
પક્વતાલં
પક્વતાલાિન
પનસતા લકા
પણવીતાલી
પ ડતાલયવા સની
પા ડુગણપ તતાલકા તયા
પા ણદ્વ દ્વાગ્રકૂજ સલુ લતિવલસ વણર્તાલાનુકૂલા
પાણીિત્રતાલિદગ્ધં
પર તાલાપા
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પર તાલાપાયૈ
પરબ્રહ્માત્મતાલક્ષણમ્
પર તા લાેકાલાેકનામાચલાે
પારાવારા બુપૂરક્વથનિપશિુનતાેત્તાલપાતાલયાત્ર
પારાવારા બુપૂરક્વથનિપશિુનતાેત્તાલપાતાલયાત્રા
પિરણ મતાલાત
પિરપાલય તા લ
પિરશુ કતાલવઃ
પવર્તાલયઃ
પવર્તાેદિધપાતાલા
પયાર્યસ પાિદતકણર્તાલં
પશપુત્નીસતુાલયાઃ
પાતૈ તાલે
પાતાલ્
પતાલ
પાતાલ
પાતાલા
પાતાલભેદઃ
પાતાલભેદ
પાતાલભાે ગનરકં
પાતાલભાે ગવગર્
પાતાલભાે ગવગર્ઃ
પાતાલભૂધરા
પાતાલભૂતલવ્યાેમ
પાતાલભૂતલવ્યાેમચાિરણ છદ્મચાિરણઃ
પાતાલબુદુ્બદાકારતે ે લઙ્ગમહાકૃતયે
પાતાલચાિરણી
પાતાલાદ્
પાતાલદેશે
પાતાલદેવતાહંતા
પાતાલાધ તલં
પાતાલાિધપતયે
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પાતાલાિધપ ત પ્રયા
પાતાલાિદ
પાતાલાિદગતાન્
પાતાલાિદલાેકસજં્ઞયા
પાતાલાિદલાેકાૈ
પાતાલિદઙ્નરકભાગણલાેકસસં્થા
પાતાલિદશાં
પાતાલાદૂ વર્ શરા
પાતાલદ્વારં
પાતાલાદ્યાશ્ચ
પાતાલગઃ
પાતાલગં
પાતાલગમનં
પાતાલગા મના
પાતાલગા મનઃ
પાતાલગા મની
પાતાલગઙ્ગા
પાતાલગાંગજલમ જનિનમર્લાંગાઃ
પાતાલગ ડહનુમતે
પાતાલગ દાહ્વય
પાતાલગ ડ્।આહ્વયઃ
પાતાલગ ડી
પાતાલગ ડ્।ઈ
પાતાલગ ડ્।ઈલતા
પાતાલગ ડ્।ઈરસઃૈ
પાતાલગ ક◌़◌્૨આહ્વયઃ
પાતાલગ ક◌़◌્૨ઈ
પાતાલગ ક◌़◌્૨ઈલતા
પાતાલગતા મવ
પાતાલગાય
પાતાલગાયૈ
પાતાલજંઘાે
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પાતાલજઙ્ઘકં
પાતાલજંઘાય
પાતાલજઙ્ઘાે
પાતાલક યા ભઃ
પાતાલકારણં
પાતાલકેતુ
પાતાલકેતુશ્ચ
પાતાલખ ડ
પાતાલખ ડમ્
પાતાલખ ડે
પાતાલકુક્ષાૈ
પાતાલકુ ક્ષકુહરે
પાતાલકુલપાલકઃ
પાતાલકુલપવર્તસયંુતામ્
પાતાલકુ જે
પાતાલલંકા
પાતાલલીનં
પાતાલ લઙ્ગાય
પાતાલલાેક
પાતાલલાેકાિધષ્ઠાત્રી
પાતાલલાેકઃ
પાતાલલાેકાનિપ
પાતાલલાેકસ્યાશ્રયં
પાતાલમ્
પાતાલં
પાતાલાં
પાતાલમ યયુઃ
પાતાલમડ તાદ્વસડુાતલમ્
પાતાલમધ તાદ્વસધુાતલમ્
પાતાલમિધ તષ્ઠ ત
પાતાલમગમત્તદા
પાતાલમાનાભેિવ યસતે્તતઃ
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પાતાલમ ડલં
પાતાલમ ડનઃ
પાતાલમ ડનાય
પાતાલમાપુઃ
પાતાલમાપુ વદનુગ્રહેણ
પાતાલમાયા તં
પાતાલમાયયુઃ
પાતાલમેકૈકં
પાતાલમેકાિકની
પાતાલમેતસ્ય
પાતાલમવે
પાતાલમીશ
પાતાલ મ ત
પાતાલ મવ
પાતાલાં લાેકા સાંકષર્ણાે
પાતાલ પ્તસ્થાે
પાતાલ પ્તસ્ટાે
પાતાલમુદ્યતફણાકૃ તશ ◌ૃઙ્ગકાે
પાતાલમૂલભુિવ
પાતાલમૂલં
પાતાલમૂલ શઃ
પાતાલમૂલસ્થઃ
પાતાલમૂલાય
પાતાલમૂલે
પાતાલમૂલેશ્વરભાેગસહંતાૈ
પાતાલમૂલેશ્વરભાે ગસહંતાે
પાતાલમવુ
પાતાલં
પાતાલનાગમાલાઢ ાે
પાતાલનગર
પાતાલાનાં
પાતાલાનામધશ્ચા તે
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પાતાલાનામધાેભાગે
પાતાલનરક સ્થ તઃ
પાતાલનરકેશાય
પાતાલનાથે
પાતાલનાયકઃ
પાતાલાઙ્ ઘ્રિરલાકુ ક્ષઃ
પાતાલાિન
પાતાલિનલય
પાતાલિનલયે
પાતાલાની ત
પાતાલિનવા સ ભઃ
પાતાલિનવા સનામિપ
પાતાલિનવા સનાે
પાતાલાન્ન
પાતાલાિન્નભર્યઃ
પાતાલા તઃ
પાતાલા તરગાેચરઃ
પાતાલા તરગાેચરૈઃ
પાતાલા તે
પાતાલા તાે
પાતાલ તુ
પાતાલપદરત્ને યાે
પાતાલપ ચદશવિહ્ન
પાતાલપાતાત્
પાતાલપ તતવસરુ ક્ષણે
પાતાલપ્રસ્થ
પાતાલપુરદારણઃ
પાતાલરાજ્ઞી
પાતાલર ધ્રે
પાતાલર તે યાે
પાતાલરત્નાત્
પાતાલરત્નાય
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પાતાલસદ્મ બલાિદલા
પાતાલસદશૃૈ વર્લ જહૈ્વભર્યંકરૈઃ
પાતાલસદશૃૈ વર્લ જહૈ્વભર્યઙ્કરૈઃ
પાતાલસદશૃી ં
પાતાલસહાેદરા ણ
પાતાલસજં્ન્ઽઅકાઃ
પાતાલસજં્ઞયા
પાતાલસસંં્થ
પાતાલસઙ્ગ-
પાતાલસિંનભમ્
પાતાલસપ્તધાૈલાેકાનાં
પાતાલસપ્તકમ્
પાતાલસપં્ત
પાતાલસપ્તસ્થા
પાતાલશ્ચ
પાતાલાશ્ચા તિરક્ષગાઃ
પાતાલસ્ફાેટકા લકા
પાતાલસ્ફાેિટની
પાતાલસ્થા
પાતાલસ્થાઃ
પાતાલસ્થલસસં્થાશ્ચ
પાતાલસ્થસ્ય
પાતાલસ્થે
પાતાલસ્થને
પાતાલ સ્થત સહાય
પાતાલ સ્થત સહાય
પાતાલસ્થાે
પાતાલસ્થાેર્
પાતાલસ્ય
પાતાલસ્યા તરાલે
પાતાલાસ્યેશ્વરપ્રાણપ્રેયસી
પાતાલતલ
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પાતાલતલચાિરણી
પાતાલતલાદહાષ ત્
પાતાલતલાિધવાસઃૈ
પાતાલતલગંશ્ચાિપ
પાતાલતલજંબાલબહુલા
પાતાલતલમ્
પાતાલતલમાગતમ્
પાતાલતલમ તતઃ
પાતાલતલમાર ય
પાતાલતલમા શ્રતાઃ
પાતાલતલમવ્યયમ્
પાતાલતલિનમર્ગ્ ા
પાતાલતલિનમર્ગ્ ાયૈ
પાતાલતલસશં્રયાન્
પાતાલતલસસં્થષેુ
પાતાલતલસં સ્થતમ્
પાતાલતલસં સ્ટતમ્
પાતાલતલસશં્રયાન્
પાતાલતલાત્
પાતાલતલવા
પાતાલતલવાસકૃત્
પાતાલતલવા સનાૈ
પાતાલતલવા સની
પાતાલતલિવ ય તા
પાતાલતલયાે ષતા
પાતાલતલે
પાતાલાૈકસ્
પાતાલાવિધ
પાતાલવિહ્નઃ
પાતાલવગ
પાતાલવણર્ન
પાતાલવત્મર્ના
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પાતાલવસનાે
પાતાલવાસી
પાતાલવા સન્
પાતાલવા સનઃ
પાતાલવા સને
પાતાલવા સની
પાતાલવા સનાે
પાતાલવા સ યૈ
પાતાલવા સ યે
પાતાલવટમ યસઙ્કટતયા
પાતાલાવટમ યસઙ્કટતયા
પાતાલાવતરણ
પાતાલવતી
પાતાલિવજય
પાતાલિવજયં
પાતાલવી યશ્ચ
પાતાલિવવર ત મરિનકરં
પાતાલ દ્ધિહબુક ક્ષ તમા િવદ્યાયાના બુગેહસખુબ ધુચતુષ્ટયાિન
પાતાલાય
પાતાલય ત્ર
પાતાલયાે ષતઃ
પાતાલે
પાતાલે૦
પાતાલે યશ્ચ
પાતાલે યાે
પાતાલેકૂમર્નાયકઃ
પાતાલેશાલય સ્થતઃ
પાતાલેશાલય સ્થતાય
પાતાલેશે
પાતાલષેુ
પાતાલે વ ખલષેુ
પાતાલે વથવા

tAlwords.pdf 37



તાલ્ શ દાઃ

પાતાલાેદિધમુિનનગદ્વ પલાેકાિધબીજ
પાતાલાેદિધમુિનનગદ્વ પલાેકાિધબીજચ્છ દાેભૂત વરમખુનદ સપ્તસ પ્ત
પાતાલાેદરભીષણે
પાતા પાતાલપાતા પતગપ તગતેભ્રૂર્યુગં
પઠે પે્રતાલયે
પ તતાલ બન
પ તતાલાપવ જતાઃ
પ તતાલયે
પ તવ્રતાલક્ષણૈર યૈઃ
પટુપટહક ઝ લીતાલઘ ટાિનનાદૈઃ
પવનપદવીમુદ્ગહૃીતાલકા તાઃ
પવનાેદૂ્ધતરાજતાલીવન વિનઃ
પવનાેદ્ડૂતરાજતાલીવનડ્વિનઃ
પાયા પાતાલપ તતવસરુક્ષી
પેટ ચમર્હ તકણર્તાલમૂલધમિનકાકપાટિકિટકા
ફક્વતાલાિવ ત
ફલપ્રદાવભ સતાલઙ્કાર દ્રાક્ષ ક્
ફ ણિનલયપાતાલ મતરે
ફા ટાકૃતાલયા
િપ ડહિરતાલ
પીતાલઙ્કાલભૂ ષતામ્
પીતાલઙ્કારભષૂણા
પીતાલઙ્કારસ પન્ના
પીતાલપેનપુ પવસ્ત્રમ ખલાલઙ્કારસ ભૂ ષતં
પીતા લપ્તં
પીઠ ભૂતાલકા તં
િપત્તા લપ્તાદ્રાર્
િપત્તાત્તાલુગલે
િપયાલ તાલમવે
લુત તાલે
પાેતાલ
પ્રચ ડ તાલાે
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પ્રાદ ક્ષ યકૃતાલયાઃ
પ્રાદેશતાલગાેકણાર્ તજર્ યાિદયુતે
પ્રદ પાે વ લતાલયે
પ્રહ્લાદ તાલધાર
પ્રખ્યાતા હ્યાસહસ્રાય
પ્રક્ષાલતાલકરયાેઃ
પ્રલેબાેષૈ્ઠ તાલજઙ્ઘૈ તથાપરૈઃ
પ્રણિદતા લિન
પ્રણતા લવાચ્છા
પ્રણતા લવાચ્છા-
પ્રણતા લવા છા
પ્રાણત્રુટત્તાલનુા
પ્રા ત્ય લયતાલવશાનુગૈઅઃ
પ્રપન્નજનતાલાલનૈકપ્રયાજેન
પ્રાપ્તાલ બા
પ્રા થતાલાભઃ
પ્ર તુતાલાપપાઠે
પ્રથમૈકતાલં
પ્ર થતાલુક
પ્ર તપાિદતા લ ગા પરાે
પ્ર તતાલ
પ્ર તતાલઃ
પ્ર તતાલક
પ્ર તતાલકાઃ
પ્ર તતાલ તુ
પ્ર તતાલે
પ્ર તતાલી
પ્રિટતાલુક
પ્રેમમત્તા લસઙ્ઘૈઃ
પ્રેરયં તાલમૂદ્ર્ડિન
પ્રેરયં તાલમૂદ્ધર્િન
પ્રેતભૂ મકૃતાલયા
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પ્રેતભૂ મકૃતાલયાયૈ
પ્રેતાલય
પ્રેતાલયા
પ્રેતાલયં
પ્રેતાલયિનવા સ યૈ
પ્રેતાલયસ્થમ ચરેણ
પ્રેતાલયા સ્થખ ડૈ બભીતકાઙ્ગારસમધૂમયુતૈ
પ્રેતાલયા સ્થખ ડે બભીતકાઙ્ગારસ
પ્રેતાલયે
પ્રેતાવાસકૃતાલયઃ
પ્રી ણતાલ્યા લયલ બક ત્તઃ
વ વયા તાલાેકા

પ્રયાલતાલખજૂર્રહર તક િવભીતક
પ્રયવ્રતા લેભે
પ્રાેક્તા લુક્
પ્રાેક્તમેકતાલં
પ્રાે ક પતપ્રચુરતાલુકમ તકસ્ય
પ્રાેત્તાલ
પૂગફલૈિહ તાલૈઃ
પનુરેકક તાલ સ્ત્રકલઃ
પનુરેકતાલમ્
પનુ તાલઃ
પનુ તાલં
પનુ તાલાન્
પુ ય ચત્તા લાેકાનતીત્ય
પુરાણતાલં
પુર તાલ્
પુર તા લાભ
પુર તા લાભં
પુર તા લાભસ્યાયાેગઃ
પુર તા લાભે
પુર તા લાહં
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પુર તા લક્ષણ
પુર તા લ મન્
પુર તા લીનાિહશ્વ સતિવલાેલપ લવાનામ્
પૂણર્ક ણાવૈદગ્ યમુત્તાલયત્
પવૂર્તાલે
પવૂર્તાલને
પવૂર્વદ ભધેયત સામ યાર્ ક્ષપ્તાલઙ્કારમાત્રપ્રતીત્યાેઃ
પતુ્રપાતૈ્રાનસરુા પાતાલતલમાનયન્
યતાલુક ઠાેષ્ઠમના સકં
ર ચતાલયઃ
રદા તાલુ
રાગરા ગ ણકાપ્ર ત તાલપા ણગર્દાપહઃ
રાગતાલલયાલાસ્યકૃ ત દપ્રસાિરણે
રાગતાલલયલાસ્ય પાય
રાજતાલ
રક્તાલઙ્કાર
રક્તાલઙ્કરણં
રક્તાલઙ્કારસયંૂક્તા
રક્તાલઙ્કારસયંુક્તાં
રક્તાલઙ્કારસવાર્ઙ્ગાય
રક્તાલઙ્કારસભુગાે
રક્તાલઙ્કારવ તાં
રક્તા લપ્તપયાેધરાં
રક્તા લપ્તપયાેધરા જપપટ બદ્યામભી ત વરમ્
રક્તા લપ્તપયાેધરા જપપટ વદ્યામભી ત વરમ્
રક્તા પપ ષ મશ્રુકણાર્ઃ
રક્તાલુ
રક્તાલુઃ
રક્તાલુક
રક્તાલુકં
રક્તાશાેકલતાલયા
રક્તતા વાેષ્ઠપ લવઃ
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રક્તતા વાેષ્ઠપ લવાય
રામસીતાલ મણસહસ્રનામ તાતે્રમ્
રામ તાલાઙ્કભૂભારહારણાે
રમાવામદગૃ તા લ
રણ કરતાલક-
રઙ્ગતાલ
રઙ્ગતાલે
રઙ્ગતાલને
રાપાતાલાનયદલસાબદ્ધમઙ્ગુષ્ઠકમર્
રરક્તાલઙ્કાર
રસતાલકમ્
રસાતલપાતાલગઙ્ગારાેિહણીકુ ડમ તકુ ડ મત્યાિદ
રતતાલી
રતતા લકઃ
રતતા લન્
ર યા વિનયતાલયઃ
ર તતાલ
ર તતાલસ્ય
રાૈિહણેય તાલાઙ્કાે
રાૈ યપીઠકૃતાલયમ્
રાૈ યપીઠકૃતાલયસ્ય
ધૂર્તા લ દ વજપટ શખનૈૂર્નમાહૂયમાનઃ
રેફાિદ તાલવ્યા તઃ
રેફા તતાલ-
રેફયુક્ત તાલવ્યાિદઃ
રેવતીભષૂણ તાલ ચહ્નઃ
િરપુબલહ તાલસાે
ઋ યમૂકકૃતાલય
ઋતુરતૃુકર તાલાે
રાેધ તાલાે
રાેમાલીલ લતા લઅપઙ્ ક્તમિહતા
ચરકનકયપૂવ્યાયતાલ બબાહુઃ
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દ્રભેતાલ્યૈ
દ્ર તાલીકર તાલી
દ્ર તુ તતાલાિદ
દ્રતાલસ્ય
દ્રવેતાલ્યૈ
પકતાલ
પપેશલમાધુયર્હ સતાલાપવી ક્ષતૈઃ।
િવ જતકમલનાલાલીનમત્તા લમાલામ્
વ તાલાેકે
સચિકતાલાેકં
સદારાગતાલા ભલીનપ્રભાવમ્
સાદરિવતીણર્યાવૈનહ તાલ બં
સદ્ધાવભાવરસતાલયુત મતાક્તૈ
સાધુબર્લ તાલીકરાે
સદ્વ પપાતાલાં
સગર તાલજઙ્ઘ જત્
સાહસ્રતાલાિદ ભઃ
સહતાલમૂલી
સહેતા પં
સહ્યાચલકૃતાલયા
સક ટકારદુભદસપ્તતાલપ્રભેદકઃ
સાલતાલાંશ્ચ
સાલતાલતમાલા લચ દનામરભૂ હૈઃ
સ લલમ જનાકુલજનહ તાલ બનં
સમ તાદુત્તાલ વલદનલક લાકવલન
સમ તાલ્
સમ તા લપનં
સમ તા લાેકા સમગ્રા વદનૈ વર્લદ્ ભઃ
સમ તા લાેકે
સમ તા લાેકાેત્તરં
સમ તાલાેક
સમ વતલય વેકતાલાે
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સમાપ્તાલ
સમ તા લઙ્ગસયંુક્તઃ
સમ તપાતાલાનદહત્
સમતાદુત્તાલસુ્ફિરતપદસ પાતજિનતૈ
સમતાલં
સખં્યાતીતા તાલ ક્ષા
સકં્રદ્ડ તાલ વન મવ
સકં્રદ્ધ તાલ વન મવ
સ મખુતાલં
સિંનતાલ
સ પાદ્યહર્િહતાલમથાર્ ત દ્ધતાઃ
સ પષ્ટકવચ્ચાસ્યા તાલઃ
સશંુ યમાણતા વાેષ્ઠક ઠાે
સશંુ યમાણતા વાેષ્ઠ-ક ઠાે
સમુ ખાતાલાનપ્ર તભસભુનાભી
સમુત્તાલશ્ચૂડાભજુગફણરત્નવ્ય તકરે
સ યગ્લયતાલસમ વતમ્
સ યકૢ્કપ્તાલકચ્છટા
સા યતાલિવશારદ
સ ધવદ્વજ્રતાલશ્ચ
સાઙ્ગ ચતા લઙ્ગ-
સન્નમયે લયતાલવશાનુગઃ
સન્નતાલાૈિકકાન દદશ્રીપદમ્
સિન્નિહતાલયે
સ તા લકઃ
સપાતાલા
સપાતાલં
સપાતાલતલં
સપાતાલતલં
સપ્તભેતાલ
સપ્તિદનમ ય તાલતાે થૈ
સપ્તપાતાલ
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સપ્તપાતાલચરણઃ
સપ્તપાતાલચરણાય
સપ્તપાતાલધારકઃ
સપ્તપાતાલગામી
સપ્તપાતાલગા મને
સપ્તપાતાલગાેચરઃ
સપ્તપાતાલલાેકાચલા ધ
સપ્તપાતાલલાેકાચલા ધગ્રહદ્વ પધાતુ વરાિદ વ પે
સપ્તપાતાલં
સપ્તપાતાલાં
સપ્તપાતાલનાયકાય
સપ્તપાતાલા તગર્તપાતાંલ-
સપ્તપાતાલપાદસ્થાે
સપ્તપાતાલપાદાય
સપ્તપાતાલપાદાે
સપ્તપાતાલસિહતૈકિવશ ત
સપ્તપાતાલસશં્રયઃ
સપ્તપાતાલસશં્રયાય
સપ્તપાતાલતલવાસકઃ
સપ્તસપ્તપાતાલસશં્રયાય
સપ્તતાલ
સપ્તતાલહરાય
સપ્તતાલપ્રભેદ
સપ્તતાલપ્રભતે્રે
સપ્તતાલપ્રભેત્તા
સપ્તતાલપ્રભેત્તે
સપ્તતાલપ્રભે ત્રે
સપ્તતાલસમુચ્છેત્તા
સપ્તતાલિવભ જનઃ
સપ્તતાલિવભેદનઃ
સપ્તતાલિવભેદનાય
સપ્તતાલવ્યધાકૃષ્ટ વજપાતાલદાનવઃ
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સપ્તતાલવ્યધાકૃષ્ટ વ તપાતાલદાનવાય
સપ્તતાલવ્યથાકૃષ્ટ વજપાતાલદાનવઃ
સપ્તિવશહૃતાલ ધવષાર્ યત્ર
સપ્તિવશહૃતા લ ધં
સરલૈલાધ્રૈિહ તાલૈદવદા ભઃ
સાર વતાલંકાર
સવર્ભૂતાલ મતં્ર
સવર્ભૂતાલયૈઃ
સવર્દેવતા લઙ્ગાનાં
સવર્દેવતા લઙ્ગાનાં
સવર્દ્વાર સ્થતાલયા
સવર્િનગમા તકૃતાલયાય।
સવર્પાતાલવા સને
સવાર્થર્તાલક્ષણસ્ય
સવર્ મન્નકેતાલયક્ગ્રજ્ઞાનં
સવર્તાલાવચરાણાં
સસગર્ તાલુગઃ
સસતાલિવભ જનારા
સતાલગભઃ
સતાલાગ્રૈઘર્નૈિરવ
સતાલૈઃ
સતાલં
સતાલમકર્સ્ય
સતાલનાદૈ િદનૈ ર્તાશષેિદશામખુમ્
સતાલપતનાક્ષરમ્
સતાલ વરાન દગા ભીયર્રાગમ્
સતાલવીણામુરજ ષ્ટવે ભઃ।
સતાલવીણામુરજેષ્ટવે ભઃ
સતાલ ત
સતાલે
સતતાલહર
સતતાલાે લતદયયા
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સતતપિરચલ કણર્તાલપ્રરાેહ
સત્યમેતા લાેઽકાન્
સત્યમેતા લાંકાન્
સાૈષ્ઠવસયંુક્તૈલર્યતાલવશાનુગૈઃ
સિવતા લસસં્થઃ
સિવતા પ
શાલૈ તાલૈઃ
શાલૈ તાલૈ તમાલૈશ્ચ
શાલાં તાલાં તમાલાંશ્ચ
શાલતાલાિદ ભવર્નૈઃ
શાલતાલૈશ્ચ
શાલ ક્ષકૃતાલયા
શ યાતાલ
શ યાતાલદયઃ
શ યાતાલાિદપાતમ્
શ યાતાલકલા વતમ્
શ યાતાલકૃતાનીહ
શ યાતાલમથાિપ
શ યાતાલા તરાપેેતમ્
શ યાતાલા વતાે
શ યાતાલપ્રવેશને
શ યાતાલસિન્નપાત
શ યાતાલ તથવૈ
શ યાતાલાૈ
શ યાતાલાવવપાણાવુત્તરસ્થા
શ યાતાલને
શ યાતાલાે
શનકૈ ત્તાિરતાલઙૃ્ક ત
શર રતાલકતર્વ્યઃ
શરાેદેવ્યા તાલ તમચૂણર્યત્
શવાર્ણીપા ણતાલૈશ્ચલવલયઝણ કાિર ભઃ
શ શસતુા લાભ સ્થતશ્ચ દ્રમા-
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ષષ્ઠસપ્તમયાે તાલઃ
ષષ્ઠ તાલનાદઃ
ષષ્ઠતાલ તથા
શા તાલવ્યાઃ
શસ્ત્રાસ્ત્રારાિત્રિદવા વગર્મત્યર્પાતાલતલે
શત્રાે સતાલને
ષટ્તાલ
શષેાિહશ્વાસસ તાપા પાતાલાિન
શર શલૂા ક્ષશલૂકણર્ ષના સકાશલૂગા ડશલૂકપાેલ ષતાલુ લાૈ
શીષર્ક ઠતા વાેષ્ઠદ તગા
શશલુીલાનતર્નચ્છદ્મતાલ
શશલુીલાનતર્નચ્છદ્મતાલ
શીતાલયા
શીતાલાેઃ
શીતાલુ
શીતાલુઃ
શીતાલુમર્નુ ે
શવાન દા તાલાેલીભૂતાં
શવતાલ
ષાેડશશ્વિરતાલાય
ષાેડશ વિરતાલાપગીતગાનિવચક્ષણઃ
શ્રીચ દ્રકા તાલયે
શ્રીહિરવક્ત્રકૃતાલયાયૈ
શ્રીખ ડચૂણર્હિરતાલસગુ ધતીથઃ
શ્રીકુત્તાલક્ષતે્રે
શ્રીલ લતાલકારાિદઅષ્ટાેત્તરશતનામાવલી
શ્રીમદ્ભગવતાલાપાદુદ્દધાર
શ્રીમદ્ભાગવતાલાપઃ
શ્રીમદ્ભાગવતાલાપાત્ત કથં
શ્રી યામાવાતાર્લીચક્રા ણ
શ્રીતાલ
શ્રીતાલિપ પલવટૈનર્વનાિરકેલૈઃ
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શ્રતા લસ કા યસપુાિર ત
શ્રીવૈતા લકા
શ્રીવાતાર્લીમ ત્ર સ દ્ધભૂર્યાિદ ત
શ્રાતે્રતાલૈરપસારય તં
શકૂર તાલ
શકુ્લદંષ્ટ્ર ાગ્રસ દ પ્તપાતાલભ્રા તપન્નગા
શુ ડાદ ડાઢ ગ ડાેદ્ગ લતમદજલાે લાેલમત્તા લમાલં
શૂ યાગારકૃતાલય
શુ કક ઠાૈષ્ઠતાલુકઃ
શુ કક ઠાૈષ્ઠતાલુકાઃ
શુ કક ઠાૈષ્ઠાતાલુકઃ
શુ કક ઠાેષ્ઠતાલુકાઃ
શુ કતા વાેષ્ઠાઃ
શુ કાેષ્ઠતાલુક ઠૈભર્યાનકાે
શ્વતાલલા શકાેષ્ટાનાં
શ્વેતપત્રાયતાલઙ્ઘ્યશક્તેઃ
યાવનીલશબલા સતતાલનૂ્
સદ્ધવૈતાલી
સકતાલીનાે
સહતાલ
સહતાલાખ્ય
સ ધુમ યકૃતાલયા
સ દુરહિરતાલા યાં
સ દુરહિરતાલકૈઃ
સ દૂરમ ડતા લકમ ડલા
સીતાલહર
સતાલક
સીતાલક-
સીતાલકન દા
સીતાલ મણ
સીતાલ મણભરતશનુશ્ચહનુમ સમેત
સીતાલ મણા યાં
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સીતાલ મણલાેકપાલસિહતં
સીતાલ મણસખઃ
સીતાલ મણસશંાે ભપા યાર્ય
સીતાલ મણસયંુક્તઃ
સીતાલ મણસયંુતઃ
સીતાલ મણસયંુતમ્
સીતાલ મણસયંુતં
સીતાલ મણસયંુતમ્
સીતાલ મણસયંુતં
સીતાલ મણસિેવતં
સીતાલ મણસવે્યા
સીતાલ મણાપેેતઃ
સીતાલઙૃ્કતવામભાગં
સીતાલઙૃ્કતવામભાગમમલં
સીતાલઙૃ્કતવામભાગમિનશં
સીતાલઙૃ્કતવામાઙ્ગં
સતાલકર્
સીતાલસ લાેચનપૂણર્ચ દ્ર
સતાલતા
સીતાલતા લઙ્ ગતઃ
સીતાલ મણભરતશત્રુઘ્નહનુમ સમેત
સીતાલ મણાઙ્ગત
સતા લ
સતા લ-
સતા લઙ્ગનિન ર્ત
સીતા લઙ્ગનિન ર્ત
સતાલાેિહતાૈ
સીતાલાેકનત પરં
સીતાલાેષ્ટ
સીતાલાેષ્ઠ
સતતાલુ જહ્વાઃ
મરબાણાિયતાલાેકા
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મરબાણાિયતાલાેકાયૈ
મતા પભાષં

સાેદરલાભમાનપાતાલિવત્તવ્યયરા શસસં્થાઃ
સાે મશ્વાસકદ થતાધર ચવ્યર્ તાલકા
સ્ફ તા લવ્રાતગી તશ્રુ તિવ તકલાને્મી લતાધાર્ ક્ષ
સ્ફ તાલાેકમ યવ તન મ દ્રયસિન્નકૃષ્ટમ યથ
સ્ફ તાલાેકમ યવ તન મ દ્રયસિન્નકૃષ્ટમથ
સ્ફ તાલાેકા તભૂ ે
સ્ફ તાલાેકવ ત
સુ્ફરત્તાલહર યુતાત્
સુ્ફિરતાલાેકમ્
સુ્ફટકૃતકણર્તાલયા
સુ્ફતાલાેક ય બકાે
સુ્ફટ સરાેગ ધહૃતા લપિત્રક
સુ્ફટ સરાેગ ધહૃતા લપિત્રક-
સ્ર વર્ તાલઃ
તાલાઙ્કાસ્યતથાિવધા
તાલાેિન્નદ્રકરાે
તાલૂત્તાનૈઃ
તનતાલયુગાપર્ણમ્
તનયાેદૃર્શાે તરલતાલીકં
સ્થ ગતભવુનાભાેગપાતાલકુક્ષેઃ
સ્થા માૈ લકૃતાલયા
સ્થા માૈ લકૃતાલયાયૈ
સ્થતાલયા
સ્થતા લયા પ્ર ત્યેષાં
સ્થ તચક્રકૃતાલયા
સ્થૂલતાલ
સધુા સક્તાલવાલાેદ્ય કાયમાનલતાગ્ હા
સગુ ધમુક્તાલતા ભઃ
સગુ ધવિનતાલાેલઃ
સહૃુદુત્તમતાલપત્રે
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સમુ દહ સતાલાેકિવમુહ્યચ્છ ભુ
સમુનાેદલતા લનઃ
સપુણર્તાલ વજ ચિહત્નાૈ
સપુણર્તાલ વજ ચિહ્નતાૈ
સપુાતાલમૂલં
સરુલાેકમાનષુજગ પાતાલપારાત્યયે
સરુસ નગ્ડતાલુકમ્
સરુસ નગ્ધતાલુકમ્
સરુતાલસા
સરુતાલસાયૈ
સયૂતાલૂ
સયૂાદયાંશહુિરતાલિનભાશ્ચ
સસુ બદ્ધસતુાલભાનમ્
સુ મતા લઙ્ ગતાઙ્ગં
સતુાલ
સતુાલઃ
સતુાલ મીક તદ્યુ તર તમ તપ્રી ત તયઃ
સતુાલલાસ્યલાસકં
સતુાલં
સતુાલુકઃ
સવુણર્તાલ
વહ તા લ ખતશ્ચ
વૈહર્ તતાલાિદ ભઃ
વ પિવવાહપાતાલં
વામીભક્તાલા
વાનાવ ચ્છન્નતાલક્રમમ ત મવા વાદ્યમાનં
વ વાતાર્લી
વરસપ્તકમૂચ્છર્નતાલગણૈઃ
વરતાલબ ધં
વરતાલાનુભાવકમ્
વરતાલપદાત્મકમ્
વભૂર્પાતાલભેદં
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વભૂર્પાતાલચાિરણઃ
વગર્ભપૂાતાલાિન
વગર્ભૂલાકપાતાલતલયાે ષતઃ
વગર્મત્ત્યર્પાતાલમાગ
વગર્મત્યર્પાતાલગમનરત્નાિન
વગર્મત્યર્પાતાલમ્
વગર્પાતાલભૂલાેકે
વગર્પાતાલભૂમ તકે
વગર્પાતાલાિદવગર્ઃ
વગર્પાતાલં
વગર્પાતાલમત્યષુ
વગર્પાતાલયુક્તાં
વગર્સારાખ્યનવીનતાલઃ
વગર્સારાખ◌़◌્યનવીનતાલઃ
વગ્યર્દ્ભુતાલઙ્કરણા બરસ્રક્
વણર્રજતાલઙ્કારેણ
વતાલનેાથ
વતાલુમૂલં
વરતાલપદાત્મકમ્
સ્યાદ્દિ્વકલ તાલશ્ચ
સ્યાદ્વતૈાલીયે
સ્યા દ્વકલ તાલ તથા
સ્યા પુન તાલઃ
સ્યા ત્તક્તાલબુિનગદ્યતે
ત ચ્ચત્તાલ બન વને
તદત્ય તાહ્લાદં
તદ્બતૈાલીયં
તિડતા લભા
તાલ
તાલ-
તાલા
તાલાબ
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તાલબદ્ધ
તાલબદં્ધ
તાલભક્ષિત્રધામૂત્તી તારકા
તાલભ ક્ષકા
તાલભ ક્ષકાયૈ
તાલભઙ્ગ
તાલભઙ્ગં
તાલભઙ્ગાે
તાલભટ
તાલભેચ્ચે
તાલભેદઃ
તાલભેદનસુ દર
તાલ ત્
તાલભુગ્ધનેુકાિરઃ
તાલભજંુ
તાલભજેુ
તાલભજૂર્પટદશર્ને
તાલા ય તરપા તતૈઃ
તાલચ્ચાયાસુ
તાલચ
તાલચાપદારવશાઙ્ર્ગા ણ
તાલચર
તાલચ્છદકૃતકુ જકુટ રઃ
તાલ ચહ્નયદવે
તાલદલાદં્ય
તાલદલં
તાલદાનરતા
તાલદાનરતાયૈ
તાલડારકઃ
તાલદશકમાત્રાયામાિન
તાલદા યૈ
તાલધારક
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તાલધારકઃ
તાલધરાે
તાલ વજ
તાલ વ
તાલ વજસાેદરાે જલ કેતવે
તાલ વ ે
તાલા યાય
તાલા યાયઃ
તાલાિદ
તાલાિદ યાે
તાલાિદધાિર યક્ષા ણ
તાલાિદઃ
તાલાિદકં
તાલાિદક તથા
તાલાિદરસિન યાર્સઃ
તાલાિદશ્ચ
તાલાિદ યસ્રભેદાે
તાલાિદવ
તાલદુ્રમ
તાલદુ્રમઃ
તાલદુ્રમારાેહણક ર્વદ્ધ્રવુમ્
તાલદુ્રમવનમભૂદત્ર
તાલડ્વ
તાલડ્વ ે
તાલદ્વયમપુાચરેત્
તાલદ્વયવે
તાલાદ્યઃ
તાલાડ્યાયઃ
તાલગભર્
તાલગજુર્નમુ ષતં
તાલગતં
તાલઘાતનમ્
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તાલઘાતનપ્રકારઃ
તાલઘા તને
તાલગીતપાતા તુ
તાલગી તલયય તમાગર્પ્રાધા યાિન
તાલાગ્રાન્
તાલાગ્રાિન્નપત ખરઃ
તાલાગ્રે
તાલગ્રીવં
તાલઃ
તાલાઃ
તાલહલમદ્રાઃ
તાલહ તને
તાલૈઃ
તાલનૈાર્દૈ ર્દઙ્ગૈમુર્રજડમ કૈગ તસદ્વ લક ભઃ
તાલૈયુર્ક્તં
તાલૈશ્ચ
તાલજ
તાલ
તાલજૈઃ
તાલજલજં
તાલજં
તાલજઙ્ઘ
તાલજઙ્ઘા
તાલજઙ્ઘા ભધા
તાલજઙ્ઘદૈત્યહર તાલજઙ્ઘાિરપૂ જતઃ
તાલજઙ્ઘાિદકૈઃ
તાલજઙ્ઘઃ
તાલજઙ્ઘકમ્
તાલજંઘાંશ
તાલજઙ્ઘાન્
તાલજઙ્ઘાિન્નહત્યા ૈ
તાલજઙ્ઘા સહૈહયાન્
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તાલજઙ્ઘશ્ચ
તાલજઙ્ઘાે
તાલજટા
તાલ તા તથા
તાલજવા
તાલ યા
તાલજ્ઞ
તાલક
તાલકાભ
તાલકાિદના
તાલકઃ
તાલકલાજ્ઞાને
તાલકમ્
તાલકં
તાલકા ડઃ
તાલક દં
તાલકરાય
તાલકાદ્ર્ડા
તાલકાદ્ધાર્
તાલક મા ડં
તાલકસ્ય
તાલાકટ
તાલકેન
તાલકેશર
તાલકેશી
તાલકેશીતમા લની
તાલકેશ્વર
તાલકેતુ
તાલકેતું
તાલકેતુશ્ચ
તાલખંડપુરાવાસાય
તાલખ ડપુરાવાસઃ
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તાલખંડપુરાવાસાય
તાલખજૂર્રપાત્રાણાં
તાલાખ્યા
તાલકાેદ્ઘાટનય ત્રમ્
તાલક્રમાનુગાઃ
તાલાક્ષરવશા વષેાં
તાલક્ષીર
તાલક્ષીરક
તાલાખ◌़◌્યા
તાલલ ધઘન વિપ
તાલલ મન્
તાલલય વં
તાલા લસઙુ્કલમ્
તાલમ્
તાલં
તાલમ
તાલમદ્દલવાદ્યાૈઘ વિનસા યાજપાનટનાય
તાલમ યાગ્રિનલયા
તાલમદં્ય
તાલમાલા
તાલમાલં
તાલમાલમાલં
તાલમાનકુશલૈ તથા
તાલમાનં
તાલમાનરસા-
તાલમાનરસઃૈ
તાલમાનને
તાલમન્ઽજિરઃ
તાલમદર્ક
તાલમદર્લ
તાલમદ્દર્લઃ
તાલમાત્ર
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તાલમાત્રા તર સ્થતાૈ
તાલમાત્રા તરે
તાલમાત્રસમુ થતમ્
તાલમાત્રાિવિન ક પાે
તાલમય
તાલમયઃ
તાલા બુ
તાલમેકકમ્
તાલામ્ઃ
તાલ મ ત
તાલ મત્યેવં
તાલાંશ
તાલાંશ્ચ
તાલાંસ્ત્રીનધર્તાલાંશ્ચ
તાલમખુાિવ ત
તાલમૂલં
તાલમૂલિનકે તશ્ચ
તાલમૂલી
તાલમૂ લકા
તાલમૂલ્યા
તાલમુત્તમમ્
તાલં
તાલાન્
તાલાન
તાલનાદદાયૈ
તાલનાહૃદા
તાલાનાં
તાલાનાં
તાલનવમી
તાલ ચ
તાલાઙ્ગ
તાલાઙ્ગવે યુક્તઃ
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તાલાઙ્ગ્યૈ
તાલઙ્ક
તાલાંક
તાલાઙ્કઃ
તાલાઙ્કઃ
તાલાઙ્કસ્ય
તાલાઙ્કાય
તાલાઙે્ક
તાલઙ્ક કૃ
તાલાઙ્કાે
તાલા સ પિરક પયન્
તાલ વેકં
તાલા વિન ભદ્ય
તાલાપચર
તાલપક્ષ તાલકરાે
તાલપક્વફલાશી
તાલપક્વફલા શને
તાલપ મવ
તાલપણર્
તાલપણ
તાલપણ
તાલપાતાિન્નબાેધત
તાલપાતાર
તાલપત્રકનકાયૈ
તાલપત્રકે
તાલપત્રમ્
તાલપતં્ર
તાલપત્રસ્ય
તાલપત્રે
તાલપાત્રે
તાલપત્રી
તાલપિત્રકા
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તાલપ યા
તાલપ ત્ર
તાલફલ
તાલફલ-
તાલફલાદિપ
તાલફલૈઃ
તાલફલમ્
તાલફલં
તાલફલા બુના
તાલફલાિન
તાલફલા યભુઙ્ક્થાઃ
તાલફલા યાદન્
તાલફલા યાદ હ
તાલફલા યાદન્મનુ યા
તાલફલા સ્થલ
તાલફલા સ્થમ
તાલફલાપેમાં
તાલપ્રભેદઃ
તાલપ્રલ બ
તાલપ્રમાણા યાં
તાલપ્રમાણચરણામ ખલં
તાલપ્રમાણં
તાલપ્રમાણિનિદષ્ટાિન
તાલપ્રમાણાશ્ચ
તાલપ્રમાણતઃ
તાલપ્ર તારે
તાલપ્રતાિપની
તાલપ્રતાિપ યૈ
તાલ પ્રયા
તાલપુ પક
તાલાર્
તાલરાગ ત્તૈકપ ડતઃ
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તાલર ધ્રકે
તાલરસાપૂરં
તાલ વર્સૂ મ જહ્વાયા મત્યથર્ઃ
તાલરેચનકઃ
તાલરેચનક
તાલ િપણી
તાલ િપ યૈ
તાલ-સ્
તાલસમં
તાલસમુચ્છ્ર યમ્
તાલસયંુક્તં
તાલસ ચ લતપાદપ લવમ્
તાલસ દભાર્
તાલસઙ્કાશાૈ
તાલાશ
તાલશ દ
તાલશ દાૈ
તાલશ યે
તાલશ્ચ
તાલાશ્ચક પરે
તાલશ્ચાકાશજ તથા
તાલશ્ચ ચપૂુટઃ
તાલશ્ચરન્
તાલશીલ
તાલ શ જતૈઃ
તાલાશાેકમધૂકૈઃ
તાલશદુ્ધ
તાલ સ દ્ધદા
તાલ સ દ્ધઃ
તાલ ખ લતં
તલ તાલઃ
તાલ તાલવનં
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તલ તાલાય
તલ તાલાયનમઃ
તાલા તમાલિહ તાલખજૂર્રાઃ
તાલા તમાલાશ્ચ
તાલ તથવૈ
તાલસ્થાભ્રમના શની
તાલસ્થભ્રમના શ યૈ
તાલસ્થાન
તાલા સ્થ-

તાલા સ્થમ
તાલા સ્ટ-

તાલા સ્ટમ
તાલાસ્ત્રયાે
તાલ તુ
તાલસુ દર
તાલસરુા
તાલ વન
તાલ વનવતી
તાલ વરા
તાલ વરાયૈ
તાલસ્ય
તાલસ્યાટવા
તાલસ્યાથવા
તલતાલ
તાલતલઃ
તલાતલમહાતલપાતાલનામકાનામધાે
તાલાતાલ પ્રયા
તલાતલરસાતલમહાતલપાતાલાખ્યસ્ય
તાલતાિપન્ઽજ તલે દ વરવ લયઃ
તાલત ણ-

તાલત ણાં
તાલત ણાં
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તાલાત્મા
તાલત્રયછાે તકા ભદશિદશાે
તાલત્રયદાનને
તાલત્રયં
તાલત્રયમહં
તાલત્રય મ ત
તાલત્રયણ
તાલત્રયે
તાલત્રયેણ
તાલિત્રકટુકા વતમ્
તાલિત્રકવુકા વતમ્
તાલિત્રતયં
તાલાૈ
તાલઊ
તાલાવચર
તાલાવચરા
તાલાવચરચારણમ સ્યબ ધકલુ ધકગાપેાલકશાૈ ડકાનાં
તાલાવચરણ
તાલવાદનમ્
તાલાવધારણમ્
તાલવાિદ વં
તાલવાદ્ય
તાલવલી
તાલવન
તાલવનં
તાલવનં
તાલવન સ્થતા
તાલવન સ્થતાયૈ
તાલવને
તાલવનેશ્વરાય
તાલવનાેદે્દશી
તાલાવ યવેમવે
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તાલાવ યવેમવેાથ
તાલાવધર્મવે
તાલાવધર્તાલશ્ચ
તાલવ જતા
તાલવ જતાયૈ
તાલવતી
તાલવેચનક
તાલવે દઙ્ગાિદ
તાલિવધાને
તાલિવધાનાે
તાલિવિધઃ
તાલ ક્ષ યૈ
તાલ ક્ષ સ્થતાયૈ
તાલ ક્ષ વ પાય
તાલ ત
તાલ તા યાં
તાલ તચલનાય
તાલ તાઃ
તાલ તક
તાલ તકમ્
તાલ તકરાૈ
તાલ તકરાવુભાૈ
તાલ તકાૈ
તાલ તં
તાલ ત મવ
તાલિવ્ર તંક પયા મગ ધપુ પાક્ષતૈરિપ
તાલ ત ચ
તાલ તાિનલાિધકમ્
તાલ તસ્ય
તાલ તતામ્
તાલ તવત્
તાલ તં
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તાલવ્ય
તાલવ્ય-

તાલવ્યા
તાલવ્યાદાૈ
તાલવ્યાદાવજયઃ
તાલવ્યાિદ
તાલવ્યાિદ-
તાલવ્યાદ
તાલવ્યાિદઃ
તાલવ્યાિદર તસ્ટા-
તાલવ્યાિદર તસ્થા-
તાલવ્યાદ ત
તાલવ્યઃ
તાલવ્યજનગુણઃ
તાલવ્યમ યાિપ
તાલવ્યમ યાપીયમ્
તાલવ્યમ યાે-
તાલવ્યમડ્યાિપ
તાલવ્યમડ્યાપીયમ્
તાલવ્યમડ્યા-ે
તાલવ્યમૂદ્ર્ડ યા તાે-
તાલવ્યમૂદ્ધર્ યા તાે-
તાલવ્યાનાં
તાલવ્યા ત
તાલવ્યા તં
તાલવ્યા તસ્ય
તાલવ્યા તે
તાલવ્યા તાે
તાલવ્યસ્ય
તાલવ્યવગાર્દ્યાિદઃ
તાલવ્યવગાર્દ્યાપેડઃ
તાલવ્યવગાર્દ્યાપેધઃ

66 sanskritdocuments.org



તાલ્ શ દાઃ

તાલવ્યવગર્પ્રથમાે
તાલવ્યે
તાલવ્યાપેડઃ
તાલવ્યાપેધઃ
તાલાય
તાલાયનમઃ
તાલય ત્ર
તાલય ત્રા ણ
તાલય ત્રે
તાલય ત
તાલયતી ત
તાલયેત્
તાલયાેગ તુ
તાલયાેગતઃ
તાલયાેગાે
તાલાયુધા
તાલાયુધાયૈ
તાલયુગં
તાલે
તાલે ય
તાલે યઃ
તાલને
તાલનેવૈ
તાલે યૈ
તા હ
તા લ
તાલી
તાલીદલદુ્ય ત
તાલીદલઘિટતકણર્તાટઙ્કામ્
તાલીદલં
તાલીદલમ ત દુલં
તાલીદલર ચત
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તાલીદલિવભષૂણા
તાલીદલિવભૂ ષણી
તાલીદલનેાિપતકણર્ભષૂાં
તાલીદલનેાિપતકણર્ભષૂા મા વીમદાેદૂ્ઘ ણતનતે્રપદ્મામ્
તા લઃ
તા લક
તા લકા
તા લકઃ
તા લકા ચ
તા લકટ
તા લકે
તા લક મ્
તાલીમધુરસપ્રીત તાલીગુળસભુક્ષકઃ
તા લન્
તા લને
તા લનનેમઃ
તાલીપલાશા ચતકણર્ હા
તાલીપત્રલતાિવતાનત ભઃ
તાલીપત્રમ્
તાલીપતં્ર
તાલીપટ્ટ
તાલીપ ત્ર
તાલીપુટ
તાલીરસજ
તાલીસગુગ્ગુલકચ દનપાિરભદ્ર
તાલીસ તાડ્યમાનાેદ્ભટમુરજરઃવાડ બરાે લા સતાઙ્ગાય
તા લશ
તાલીશ
તાલીશક
તાલીશપ ત્ર
તા લત
તાલીતાલભૂ ર્નાં
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તાલીતમાલકુલપુ પપરાગપૂરૈઃ
તા લતનગર
તાલીવનદેવતેડ્ય તાલીદેવીવરપ્રદઃ
તાલીવનકૃતક્ર ડાય
તાલીવનકૃતક્ર ડાે
તાલીવનમમર્રેષુ
તાલીવનસમાસીન તાલીફલસભુક્ષકઃ
તાલીવન યામમપુક ઠં
તાલીવર
તાલીયવૈાર્
તાલીયક
તાલાે
તાલાેચ્છેદાે
તાલાેદવ જતાઃ
તાલાેદ્ઘાિટની
તાલાપેમ તની
તાલાપેમ ત યૈ
તાલાપેિનષદ્
તા પ
તા પકભ્રમરસપ્રક પના
તાલુ
તાલૂ
તાલુભેયાર્િદજ વને
તાલુચક્રમ્
તાલુચકં્ર
તાલુચકે્ર
તાલુદેશહંિરઃ
તાલુદ્વારે
તાલુદ્વય યાસસખાયાે તુ
તાલુગલપ્રલપેઃ
તાલુગલપ્રશાષે
તાલુગતા
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તાલૂગત
તાલુઃ
તાલજુ
તાલુ જહ્વ
તાલુ જિહ્વકા
તાલુક
તાલુકા
તાલુકાચકં્ર
તાલુકાઃ
તાલુકમ્
તાલુકં
તાલુકાં
તાલુકં
તાલુક ટક
તાલુક ટકમ્
તાલુક ટકમાહ
તાલુક ટકાત્
તાલુકા તસ્થાવાવત્તા
તાલુકણષુ
તાલુકયાેમર્ યે
તાલુકે
તાલુક્લાેમ
તાલુકાપેિર
તાલુક્ષ્ય
તાલુક્ષ્યાયણી
તાલુલપેઃ
તાલું
તાલુમ યગતઃ
તાલુમ યસ્થં
તાલુમ યે
તાલુમડ્યે
તાલુંકં
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તાલુમૂલ
તાલુમૂલગતાં
તાલુમૂલં
તાલુમૂલં
તાલુમૂલાત્
તાલુમુલે
તાલુમૂલે
તાલુમૂલાે વર્ભાગે
તાલનુ
તાલનુાશ
તાલુિન
તાલનુી
તાલુ યેકાં
તાલુ યવે
તાલપુાક
તાલપુાકં
તાલપુાત
તાલપુીડક
તાલપુ્રપનં્ન
તાલપુુ પુટ
તાલપુુ પુટે
તાલપુુ પવુે
તાલુર
તાલૂર
તાલુર ધ્રકે
તાલુરસનાગ્રિનપીડના
તાલૂ વ
તાલુરાેગાણાં
તાલષૂક
તાલુશાેભનમ્
તાલુશાષે
તાલુ સહાસનસ્થાય
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તાલુસ્થા
તાલુસ્થાન
તાલુસ્થાનં
તાલુસ્થાયૈ
તાલુિવ
તાલુિવદ્રધી
તાલુિવશાષેણ
તા વ યાગ્રં
તા વાિદ
તા વાિદષુ
તા વાિદસ્થાનઘટ્ટનાત્
તા વાિદસ્થાનમા ય તરપ્રયત્નૈ ત
તા વગ્રે
તા વ તખે શતાં
તા વ તં
તા વ તગર્ભ
તા વ તિવ ચ્છન્ના
તા વાે
તા વાેશ્ચવૈ
તા વાેષ્ટપુટાિદ ભનૂણાં
તા વાેષ્ઠદ તપાલી જહ્વાનતે્રા તપાયુકરચરણૈઃ
તા વાેષ્ઠનાસારસં
તાલ્યૈ
તાલ્યાય
તાલ્યુગ્મં
તમાલનીલમામુક્તમુક્તાલતમસ્ય
તમાલતાલિહ તાલકૃતમાલાિવલા સતમ્
તમાલતાલીવનરા જનીલા
તામતાલસ્થાનવતી
તા બૂલસારસાૈગ ધસકલા ાયતાલુકા
તા બૂલસારસાૈગ ધસકલા ાયતાલુકાયૈ
તા બૂલવ લીપિરણદ્ધપૂગા વેલાલતા લઙ્ ગતચ દનાસુ
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તામ્રસીસત્રપવુૈકૃ તકારકૂટ ત્તકંસતાલલાેહકમાર્ તાન્
તામ્રતાલસ્થાનવત્યૈ
તામ્રતાલુ
તામ્રતાલુ જહ્વાશ્ચ
તામ્રાેષ્ઠતાલવુદનાઃ
તા ડવતા લક
ત દ્રાિનલાત્તાલુશાષે ત મરં
ત ડુલવૈતા લક
ત યાસતાલકઃ
ત ત્રીતાલસમાયુક્તાૈ
તપનીયિનકષર્રા જગાૈરસુ્ફરદુત્તાલતિડચ્છટાટ્ટહાસમ્
તાપન્નયહરાતાલ
તારમુક્તાલતાહારશઙ્ુગાિરણી
તાિરમત તાલધરઃ
ત જર્નીમ યમા યા તાલદ્વય દદ્યાત્
ત ણતમાલમલીમસતાલં
ત ણે દુ શખ તાલ તીથર્ નાત સ્રશખેરઃ
ત તાલીવદલાંબરસ લલજશરચમર્પટ્ટલખેાઃ
ત મ પાતાલમ યગાત્॥
તસ્યાેક્તાલંકારાિદ
તાતાલયે
તતાનેકતમાલતાલમ્
તતશ્ચૈકકલ તાલસિન્નપાતઃ
તત તાલઃ
તત તાલં
તત તાલત્રયં
તત તાલાે
ત ક ઠતાલૂકમથવા યપુ જિહ્વકા
ત પાદશાૈચસ લલૈમાર્ જતાલકબ ધનઃ
ત પાદશાૈચસ લલૈમાર્ જતાલકબ ધનઃ।
ત પરમેકતાલમ્
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ત પાતાે પાતતાલક્રમન મતદશૃ તા ડવાેત્તાલતાલી
ત પ ડતાલકમ્
તત્રત્યતાલવનમેચકતીરમવે
તત્તાલવનં
તત્તત્તાલ
ત વ પ તલ તાલ તાિ ત્રક ત ત્ર
તનેાહતાલાેકે
ટ િકતાશષેપાતાલા
ટ િકતાશષેપાતાલાયૈ
તલકતાલે
ત ય તા લ બનં
તટ તા લ બનં
તાેકૃત્તાલ વિનસભાઙ્ગણા
ત્રસ્યિન્નજિનજવધૂદાેલર્તા લઙ્ ગતાનાં
ત્ર ય તાલ બદ ડં
િત્રિદવપાતાલભૂતલજુષાં
ણરા હ્વય તાલાે
િત્રપુટતાલકે
િત્રપુવતાલકે
િત્રતાલ)
િત્રતાલિદગ્બ ધહુતાશશાલાન્
િત્રતાલાિદક્રમઃ
[િત્રતાલાિદપરમીકરણા તં
િત્રતાલં
િત્રતાલમૂ વા વર્મસ્ત્રમ ત્રસિહતમ્
િત્રતાલાિન
િત્રતાલા તરમુ ક્ષપેૈગર્ચ્છે પ ચપદ ં
િત્રતાલા તરિવ ક ભમુિ ક્ષપેચ્ચરણં
િત્રતાલે ત
િત્રતાલાે
િત્રતયતાલં
યસ્રતાલિવિધ
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ય તાલ બદ ડં
ત્તાલુ
તુક ઠતાલવ્યાવાે
તુિરતાલકા
તૂયાર્રાવૈરાિહતાેત્તાલતાલૈગાર્ય તી ભઃ
વદ્ભ્રૂલતાલાેલતરઙ્ગમાલં
વ ક તવૈતા લકાઃ
વેકતાલકમ્
ત્યક્તાલસ્યા
ઉચ્ચૈ ત્તાલગ ડસ્થલબહુલગલદ્દાનપાનપ્રમત્ત
ઉચ્ચૈ ત્તાલખેલદ્ભજુવનપવનાેદૂ્ધતશલૈાૈઘપાત
ઉચ્ચતાલ
ઉદ્ધતૈ દ્ધતાલાપૈદા ભકૈર તમાિન ભઃ
ઉિદત તા વાકાશા તે
ઉદ્યાનદેવતાલયિપ વનવ મીકમાગર્ ચ ત તાઃ
ઉન્મૂ લતાલાનિવલાભના ભશ્
ઊદ્ર્ વાધ તાલત્રયં
ઊદ્ર્ વાેદ્ર્ વતાલત્રય દ વા
ઊદ્ર્ડ્વાડ તાલત્રયં
ઊ વર્ના ભરધ તાલુ
ઊ વર્પાતાલમત્યષુ
ઊ વર્તાલ
ઊ વર્ભેતાલ્યૈ
ઊ ભહમતાલાભૈદા ભવર્લયવ ગુ ભઃ
ઊ માણ તાલવ્યાઃ
ઉ ણવેતાલી
ઉતાલ ધં
ઉતત્તત્તાલ દઙ્ગગીતસિહતં
ઉ કણર્તાલ
ઉ પાતાલાતક પા યસરુપિરષદામાહવપ્રા થનીના
ઉત્તાલ
ઉત્તાલૈઃ
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ઉત્તાલાલકભ જનાિન
ઉત્તાલમ્
ઉત્તાલાપીતહાલારસિવવશમનાે ત્તતાલા
ઉત્તાલતાલભતે્રે
ઉત્તાલતાલભેત્તા
ઉત્તાલતાલીિનવહે
ઉત્તાલતાલીવનસ પ્ર ત્ત
ઉત્તાલતાલીવનસપં્ર ત્ત
ઉત્તાલતાલીવનસપં્ર ત્તસમીરસીમ તતકેતક કાઃ
ઉત્તાલતાટકાે પાતદશર્ને
ઉત્તાલીભવન
ઉત્તલાેત્તાલભતે્રે
ઉત્તાનતાલભતે્રે
ઉત્તે ત્તાલખુરારવં
વાચ્યુતાલયે
વિદ્નકુ ડક્તાલયે
વિહ્નકુ ડકૃતાલયા
વિહ્નકુ ડકૃતાલયે!
વિહ્નકુ ડલકૃતાલયાયૈ
વિહ્ર કુ ડકૃતાલયા
વિહ્ર કુ ડકૃતાલયાયૈ
વૈ ય તાલુ શવૈા તગર્તહ તાઃ
વૈતાલ
વૈતાલિક
વૈતાલપુર
વૈતા લ
વૈતાલી
વૈતા લક
વૈતા લકા
વૈતા લકિડ ડભા ડાનામ્
વૈતા લકઃ
વૈતા લકાઃ
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વૈતા લકૈઃ
વૈતા લકાનાં
વૈતા લક ણ
વૈતા લકાશ્ચવૈ
વૈતા લકાૈ
વૈતા લકવ્રત
વૈતા લકાયા યર્તામ્
વૈતા લક નાં
વૈતા લન્
વૈતાલીય
વૈતાલીયં
વૈતાલીય મવ
વૈતાલીયસ્ય
વજ્રતાલને
વજ્રવેતાલ્યૈ
વકારયુક્ત તાલવ્યાિદ
વક્રતાલ
વક્રતાલી
વક્તા લ
વક્ત્રતાલ
વલાિરક યાસકૃુતાલયાય
વ ગદ્વક્ષાે હમપુ ચતૈહર્ તતાલૈહર્સયેુઃ
વ લતાલાેકનં
વ લક વાદનપ્રિક્રયાલાેલતાલીદલાબદ્ધ
વ લીડાેલાિવહરદટવીદેવતાલાલનીયાઃ
વંશતાલાિદસભંૂતં
વિનતાલાેચના બુ ભઃ
વિનતાલાેલ
વરરાૈ યપીઠકૃતાલયમ્
વધર્નપારસીકપાતાલલાેકા તર સહલષેુ
વરેણૈતાવતાલં
વાિરિધ તાલતા ભપિરવીતમ્
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વાિરતરાિત્રકે લરવતા લ યાપહાસાદ્ધિરઃ
વણર્તાલ
વણર્તાલલયગ્ર થવાદ્યા ભનયવધર્નાત્
વણર્તાલપદાશ્રયઃ
વ ષતાલાેિહતાક્ષઃ
વાતાર્લાપ
વાતાર્લાપઃ
વાતાર્લાપં
વાતાર્ લ
વાતાર્લી
વાતાર્લીબુદ્ યા
વાતાર્ લકા
વાતાર્લી ં
વાતાર્લીપાદુકા
વાતાર્લીપિરપૂ જતા
વાતાર્લીપ્રત્યઙ્ગં
વાતાર્ લસદનમ્
વાતાર્લી સ દ્ધય ત્રં
વાતાર્લીવારાહીવરાહમખુ્ય ધ યાદયઃ
વાતાર્લાપેં
વાતાર્લ્યાઃ
વાતાર્લ્યૈ
વાતાર્લ્યજેશ્વર
વાત્તાર્ લ
વાત્તાર્લી
વાત્તાર્લ્યાદ્યા
વતુર્લાલાબુતા લનીમ્
વ ણ તુ તતાલાિદ
વસીતાલઙૃ્કતા બરે
વસીતાલઙૃ્કતા બરે।
વ તાલઙ્કારગ ધાદ્યૈઃ
વ તાલઙ્કારગ ધાદ્યૈભૂર્ષિય વાત્મન તનુમ્
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વસ્ત્રા તાલ બનં
વતાલઃ
વાતાલય
વતાલયચરૈમર્ત્ય
વાતાલયાિધપ
વાતાલયાધીશ
વાતાલયાધીશ્વર
વાતાલયનાથ
વાતાલયપતે
વાતાલયવાસ
વાતાલયેશ
વાતાલયેશસ્ય
વાતાલયેશ્વર
વાતાલી
વાતા લઃ
વાતા પદં
વાયુ તા વ સ્થ
વાયુ તા વ સ્ટ
વાયુ તુ તતાલાિદ
વેદા તાલાેક
વેદપૂતતાલવે
વે તાલદર વનૈઃ
વેતાલે
વેતાલનેા યધાિય
વેતાલનેવૈમુક્ત તુ
વેતાલનેાંસતઃ
વેતાલ
વેતાલા
વેતા લ
વેતાલી
વેતાલાે
વેતાલાે થાપન
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વેતાલ્યૈ
િવ ચલક તાલકાે
િવિધવશાત્તાલસ્ય
િવિધવ કૃતવાતાર્લીવિરવસ્યઃ
િવ તા લસમુદ્ગકાય
િવ તા લસમૂહકઃ
િવદ્યા વરતાલપદાત્મકમ્
િવદ્યપુ્રભા સતા લકમ્
િવિહતાલકર્ પાશ્રયદત્ત
િવિહતા લિનક્વણજય વનયઃ
િવહૃતાલાતકે
િવખ્યાતા તાલજઙ્ઘા તથવૈ
િવક્રા તા તાલજઙ્ઘા તથવૈ
િવલગ્ પાતાલબધનૂભાેગા
િવલુ લતાલકમાલ્યે
િવલુ લતાલકસહૃં તરા શ ગદશૃાં
વીણા સ્થતાલાવુફલે
િવનતાલ
િવનતા લિવભવદા
વીણાવે રવાે ન્મશ્રકલતાલતતાનુગમ્
િવિનિદ્રતાેરગસતુાલીઢાિનલાનાં
િવિનગર્તાલાેિહત જહ્વમનુ્મખુ વિનઃ તા
િવપિરતાલઙ્કારૈિવકૃતાચરા ભધાનવષેૈશ્ચ
િવર ચતાલાેકશ દાનુબ ધઃ
િવરામબ્રહ્મતાલકમ્
િવરામા તતાલે
િવરામ તાલ
િવર તવિનતાલ ધસઙ્ગપ્રમાેદઃ
વીરવ્રતાલઙૃ્કતાે
િવસગર્તાલુગઃ
િવશાલાયા તાલાે
િવ તુ તતાલાિદ
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િવશ્રા તવૈતા લક
િવશુ કતાલુમૂલાનાં
િવશુ કતાલુમૂલ વા
િવશુ યત્તાલુ દકં
િવતાલ
વીતાલ બં
િવતાલ ચવૈ
િવત તા લપ્તમાગણ
િવવ વરમ તતાલં
િવિવ સાવેતાલીિવગમપિરશદુ્ધે
િવ તા ણાસ્યકુહરા ણાચલત્તાલવઃ
િવ ક્ષપ્તાલાતકે
વાપેાતાલલઙ્કાપ તિવભાલા
વ્રજલતાલઙ્કાર પાતુ
વ્રજતા પને
દ્ધ ર્દુતાલફલાપેમઃ
ક્ષાસ્યશ્ચાે ણતાલુકઃ
દાવનકૃતાલયઃ
દાવનકૃતાલયાય
ત્તાલયા ક્ષપદ્માકર્ઃ
ત્તાલય પ્રયાે
ત્તાલયપુરાવાસાે
ત્તાલય સ્થતઃ
ત્તા ત્તકર તાલાે
વ્યચર કલગીતા લ
વ્યચર કલગીતા લન લનીપુ લને
વ્યજનૈ તાલ તૈશ્ચ
વ્યક્તાલસ વાે
વ્યાલ બનીલલ લતાલકકુ ચતાક્ષી
વ્યાલ બનીલલુ લતાલકકુ ચતાક્ષી
વ્યરાેચતાલં
વ્યાવ ગ કપાલતાલર ણતૈ ર્ત્ય પશાચાઙ્ગનાઃ
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યદાનુરાગાનુગતા લ ચત્રા શ્ચર તનપે્રમપિર લુતાઙ્ગાઃ
યજુદવતાલયઃ
યાલી ભરાત્મતનુતાલીસકૃિ પ્રયકપાલીષુ
યમભટભૂતચમૂપ્તેતાલાય
યમ તુ તતાલાિદ
ય તાલજઙ્ઘાન્
ય તાલજઙ્ઘા યવના છકા હૈહયબબર્રાન્
યથાવદ તતાલાે
ય તતાલ
ય સ લલમ જનાકુલજનહ તાલ બનં
યત્તાલજઙ્ઘાખ્યમાવૈર્તે પેસહૃંતમ્
યત્તાલ સ્થત મ દ્રગાપેસદશૃં
યત્તાલુક ઠાેષ્ઠમના સકં
યાવ ચ્ચતાલાેકવશાિન્ન શ
યાવ લુ લતાલકમખુી
યયાવુદ િરતાલાેકઃ
યાેગ્યતાલક્ષણઃ
યાેગ્યતાલક્ષણમાહ
યાેગ્યતાલક્ષણાે
યાેિનમ યકુતાલયા
યાેિનપાતાલદુ તરામ્
યુદ્ધાેત્તાલભપૂાલદપર્
યુગ્મતાલકૃતં
યુગ્મતાલં
યુગ્મતાલને
યુગ્માજૈ મશ્રતાલ વા ન્મશ્રાે
યુક્તતાલાિદ
યુ મદ્યશઃશ્રવણિનશ્ચલકણર્તાલે
યૂ થકા તાલપ યર્શ્ચ
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