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Shrimad Bhagavata Purana

மth³ பா⁴க³வத ராண

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥
01010011 ஜnhமாth³யshய யேதாऽnhவயாதி³தரதசாrhேத²Shவபி⁴jhஞ:shவராTh
01010012 ேதேந ph³ரம ’தா³ ய ஆதி³கவேய iµயnhதி யthஸூரய:
01010013 ேதேஜாவாmh’தா³mh யதா² விநிமேயா யthர thஸrhேகா³ऽmh’ஷா
01010014 தா⁴mhநா shேவந ஸதா³ நிரshதஹகmh ஸthயmh பரmh தீ⁴ம
01010021 த⁴rhம: phேராjh²தைகதேவாऽthர பரேமா நிrhமthஸராmh ஸதாmh
01010022 ேவth³யmh வாshதவமthர வsh ஶிவத³mh தாபthரேயாnhலநmh
01010023மth³பா⁴க³வேத மஹாiµநிkh’ேத கிmh வா பைரவர:
01010024ஸth³ேயா ’th³யவth◌⁴யேதऽthர kh’திபி: ◌⁴ ஶுஷுபி⁴shதthth
01010031 நிக³மகlhபதேராrhக³தmh ப²லmh
01010032 ஶுகiµகா²த³mh’தth³ரவஸmhதmh
01010033 பிப³த பா⁴க³வதmh ரஸமாலயmh
01010034iµஹுரேஹா ரகா ⁴வி பா⁴கா:
01010041ைநேஷऽநிஷேthேர ஈஶய: ெஶௗநகாத³ய:
01010043ஸthரmh shவrhகா³ய ேலாகாய ஸஹshரஸமமாஸத
01010051 த ஏகதா³  iµநய: phராதrhஹுதஹுதாkh³நய:
01010053ஸthkh’தmh ஸூதமாநmh பphரch²த³மாத³ராth
01010060 ’ஷய ஊ:
01010061 thவயா க² ராநி ேஸதிஹாஸாநி சாநக⁴
01010063ஆkh²யாதாnhயphயதீ⁴தாநி த⁴rhமஶாshthராணி யாnhத
01010071 யாநி ேவத³விதா³mh ேரShேடா² ப⁴க³வாnhபா³த³ராயண:

01010073அnhேய ச iµநய:ஸூத பராவரவிேதா³ வி:³

01010081 ேவthத² thவmh ெஸௗmhய தthஸrhவmh தththவதshதத³iνkh³ரஹாth
01010083 ph³:shநிkh³த⁴shய ஶிShயshய ³ரேவா ³யமphத
01010091 தthர தthராஜஸாShமnhப⁴வதா யth³விநிசிதmh
01010093 mhஸாேமகாnhதத: ேரயshதnhந: ஶmhமrhஹ
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01010101 phராேயlhபாஷ:ஸph◌⁴ய கலாவshnhேக³ ஜநா:
01010103 மnhதா:³ஸுமnhத³மதேயா மnhத³பா⁴kh³யா பth³தா:
01010111 ⁴ணி ⁴கrhமாணி ேராதvhயாநி விபா⁴க³ஶ:

01010113அத:ஸாேதா⁴ऽthர யthஸாரmh ஸiµth³th◌⁴’thய மநீஷயா
01010115 ph³ ப⁴th³ராய ⁴தாநாmh ேயநாthமா ஸுphரத³தி
01010121ஸூத ஜாநா ப⁴th³ரmh ேத ப⁴க³வாnhஸாthவதாmh பதி:
01010123 ேத³வkhயாmh வஸுேத³வshய ஜாேதா யshய சிகீrhஷயா
01010131 தnhந: ஶுShஷமாநாமrhஹshயŋhகா³iνவrhணிmh
01010133 யshயாவதாேரா ⁴தாநாmh ேமாய ச ப⁴வாய ச
01010141ஆபnhந:ஸmhsh’திmh ேகா⁴ராmh யnhநாம விவேஶா kh³’ணnh
01010143 தத:ஸth³ேயா விiµchேயத யth³பி³ேப⁴தி shவயmh ப⁴யmh
01010151 யthபாத³ஸmhரயா:ஸூத iµநய: phரஶமாயநா:
01010153ஸth³ய: நnhthபshph’Shடா:shவrh⁴nhயாேபாऽiνேஸவயா
01010161 ேகா வா ப⁴க³வதshதshய NhயேலாேகTh³யகrhமண:

01010163 ஶுth³தி⁴காேமா ந ஶ ◌்’iΝயாth³யஶ: கமலாபஹmh
01010171 தshய கrhமாNhதா³ராணி பகீ³தாநி ஸூபி: ◌⁴
01010173 ph³ ந: ரth³த³தா⁴நாநாmh லயா த³த⁴த: கலா:
01010181அதா²kh²யா ஹேரrhதீ⁴மnhநவதாரகதா:² ஶுபா: ◌⁴
01010183 ஈலா வித³த⁴த:shைவரவரshயாthமமாயயா
01010191 வயmh  ந விth’phயாம உthதமேலாகவிkhரேம
01010193 யchch²’Nhவதாmh ரஸjhஞாநாmh shவா³shவா³ பேத³ பேத³
01010201 kh’தவாnhகில கrhமாணி ஸஹ ராேமண ேகஶவ:

01010203அதிமrhthயாநி ப⁴க³வாnh³ட: ◌⁴ கபடமாiνஷ:

01010211 கமாக³தமாjhஞாய ேthேரऽshnhைவShணேவ வயmh
01010213ஆநா தீ³rhக⁴ஸthேரண கதா²யாmh ஸஹேர:
01010221 thவmh ந:ஸnhத³rhஶிேதா தா⁴thரா ³shதரmh நிshதிதீrhஷதாmh
01010223 கmh ஸththவஹரmh mhஸாmh கrhணதா⁴ர இவாrhணவmh
01010231 ph³ ேயாேக³வேர kh’Shேண ph³ரமNhேய த⁴rhமவrhமணி
01010233shவாmh காShடா²ம⁴ேநாேபேத த⁴rhம: கmh ஶரணmh க³த:
01020010 vhயாஸ உவாச
01020011இதி ஸmhphரநஸmh’Shேடா விphராmh ெரௗமஹrhஶணி:
01020013 phரதிjhய வசshேதஶாmh phரவkhiµபசkhரேம
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01020020ஸூத உவாச
01020021 யmh phரvhரஜnhதமiνேபதமேபதkh’thயmh th³ைவபாயேநா விரஹகாதர
ஆஜுஹாவ
01020023 thேரதி தnhமயதயா தரேவாऽபி⁴ேந³shதmh ஸrhவ⁴த’த³யmh
iµநிமாநேதாऽsh
01020031 ய: shவாiνபா⁴வமகி²லதிஸாரேமகமth◌⁴யாthமதீ³பமதிதிதீrhஷதாmh
தேமாऽnhத⁴mh
01020033 ஸmhஸாmh கணயாஹ ராண³யmh தmh vhயாஸஸூiνiµபயா
³mh iµநீநாmh
01020041 நாராயணmh நமshkh’thய நரmh ைசவ நேராthதமmh
01020043 ேத³வீmh ஸரshவதீmh vhயாஸmh தேதா ஜயiµதீ³ரேயth
01020051iµநய:ஸா⁴ ph’Shேடாऽஹmh ப⁴வth³பி⁴rhேலாகமŋhக³ளmh
01020053 யthkh’த: kh’Shணஸmhphரேநா ேயநாthமா ஸுphரத³தி
01020062ஸ ைவ mhஸாmh பேரா த⁴rhேமா யேதா ப⁴khதிரேதா⁴ேஜ
01020063அைஹkhயphரதிஹதா யயாthமா ஸுphரத³தி
01020071 வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி ப⁴khதிேயாக:³ phரேயாத:
01020073 ஜநயthயாஶு ைவராkh³யmh jhஞாநmh ச யத³ைஹகmh
01020081 த⁴rhம:shவiνSh²த: mhஸாmh விShவkhேஸநகதா²ஸு ய:
01020083 ேநாthபாத³ேயth³யதி³ ரதிmh ரம ஏவ  ேகவலmh
01020091 த⁴rhமshய யாபவrhkh³யshய நாrhேதா²ऽrhதா²ேயாபகlhபேத
01020093 நாrhத²shய த⁴rhைமகாnhதshய காேமா லாபா⁴ய  shmh’த:
01020101 காமshய ேநnhth³யphதிrhலாேபா⁴ ேவத யாவதா
01020103 வshய தththவjhஞாஸா நாrhேதா² யேசஹ கrhமபி: ◌⁴
01020111 வத³nhதி தthதththவவித³shதththவmh யjhjhஞாநமth³வயmh
01020113 ph³ரேமதி பரமாthேமதி ப⁴க³வாநிதி ஶph³th³யேத
01020121 தchch²ரth³த³தா⁴நா iµநேயா jhஞாநைவராkh³யkhதயா
01020123 பயnhthயாthமநி சாthமாநmh ப⁴khthயா தkh³’தயா
01020131அத: mhபி⁴rhth³விஜேரShடா² வrhரமவிபா⁴க³ஶ:

01020133shவiνSh²தshய த⁴rhமshய ஸmhth³தி⁴rhஹேதாஷணmh
01020141 தshமாேத³ேகந மநஸா ப⁴க³வாnhஸாthவதாmh பதி:
01020143 ேராதvhய: கீrhதிதvhயச th◌⁴ேயய: jhயச நிthயதா³
01020151 யத³iνth◌⁴யாநா khதா: கrhமkh³ரnhதி²நிப³nhத⁴நmh
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01020153 சி²nhத³nhதி ேகாவிதா³shதshய ேகா ந rhயாthகதா²ரதிmh
01020161 ஶுேஷா: ரth³த³தா⁴நshய வாஸுேத³வகதா²சி:
01020163shயாnhமஹthேஸவயா விphரா: Nhயதீrhத²நிேஷவth
01020171 ஶ ◌்’Nhவதாmh shவகதா:² kh’Shண: Nhயரவணகீrhதந:
01020173’th³யnhத:shேதா²யப⁴th³ராணி வி⁴ேநாதி ஸு’thஸதாmh
01020181 நShடphராேயShவப⁴th³ேரஷு நிthயmh பா⁴க³வதேஸவயா
01020183 ப⁴க³வththதமேலாேக ப⁴khதிrhப⁴வதி ைநSh²கீ
01020191 ததா³ ரஜshதேமாபா⁴வா: காமேலாபா⁴த³யச ேய
01020193 ேசத ஏைதரநாவிth³த⁴mh shதி²தmh ஸththேவ phரத³தி
01020201 ஏவmh phரஸnhநமநேஸா ப⁴க³வth³ப⁴khதிேயாக³த:
01020203 ப⁴க³வthதththவவிjhஞாநmh iµkhதஸŋhக³shய ஜாயேத
01020211 பி⁴th³யேத ’த³யkh³ரnhதி²சி²th³யnhேத ஸrhவஸmhஶயா:
01020213யnhேத சாshய கrhமாணி th³’Shட ஏவாthமநீவேர
01020221அேதா ைவ கவேயா நிthயmh ப⁴khதிmh பரமயா iµதா³
01020223 வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி rhவnhthயாthமphரஸாத³நீmh
01020231 ஸththவmh ரஜshதம இதி phரkh’ேதrh³shைதrhkhத: பரமஷ ஏக
இஹாshய த⁴thேத
01020233 shதி²thயாத³ேய ஹவிசிஹேரதி ஸmhjhஞா: ேரயாmh தthர க²
ஸththவதேநாrhnh’mh sh:
01020241 பாrhதி²வாth³தா³ே ⁴மshதshமாத³kh³நிshthரயீமய:
01020243 தமஸsh ரஜshதshமாthஸththவmh யth³ph³ரமத³rhஶநmh
01020251 ேப⁴ேர iµநேயாऽதா²kh³ேர ப⁴க³வnhதமேதா⁴ஜmh
01020253ஸththவmh விஶுth³த⁴mh ேமாய கlhபnhேத ேயऽiν தாநிஹ
01020261iµiµேவா ேகா⁴ரபாnhthவா ⁴தபதீநத²
01020263 நாராயணகலா: ஶாnhதா ப⁴ஜnhதி யநஸூயவ:

01020271 ரஜshதம:phரkh’தய:ஸமஶீலா ப⁴ஜnhதி ைவ
01020273 பிth’⁴தphரேஜஶாதீ³nhையவrhயphரேஜphஸவ:

01020281 வாஸுேத³வபரா ேவதா³ வாஸுேத³வபரா மகா:²
01020283 வாஸுேத³வபரா ேயாக³ வாஸுேத³வபரா: khயா:
01020291 வாஸுேத³வபரmh jhஞாநmh வாஸுேத³வபரmh தப:
01020293 வாஸுேத³வபேரா த⁴rhேமா வாஸுேத³வபரா க³தி:
01020301ஸ ஏேவத³mh ஸஸrhஜாkh³ேர ப⁴க³வாநாthமமாயயா
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01020303ஸத³ஸth³பயா சாெஸௗ ³ணமயா³ே வி: ◌⁴
01020311 தயா விலேதShேவஷு ³ேணஷு ³ணவாநிவ
01020313அnhத:phரவிShட ஆபா⁴தி விjhஞாேநந விjh’mhபி⁴த:
01020321 யதா²யவேதா வநிrhதா³Shேவக:shவேயாநிஷு
01020323 நாேநவ பா⁴தி விவாthமா ⁴ேதஷு ச ததா² மாnh
01020331அெஸௗ ³ணமையrhபா⁴ைவrh⁴தஸூேமnhth³யாthமபி:◌⁴
01020333shவநிrhேதஷு நிrhவிShேடா ⁴ŋhkhேத ⁴ேதஷு தth³³nh
01020341 பா⁴வயthேயஷ ஸththேவந ேலாகாnhைவ ேலாகபா⁴வந:
01020343லாவதாராiνரேதா ேத³வதிrhயŋhநராதி³ஷு
01030010ஸூத உவாச
01030011 ஜkh³’ேஹ ெபௗஷmh பmh ப⁴க³வாnhமஹதா³தி³பி:◌⁴
01030013ஸmh⁴தmh ேஷாட³ஶகலமாெதௗ³ ேலாகsh’யா
01030021 யshயாmhப⁴ ஶயாநshய ேயாக³நிth³ராmh விதnhவத:
01030023 நாபி⁴ரதா³mh³ஜாதா³th³ph³ரமா விவsh’ஜாmh பதி:
01030031 யshயாவயவஸmhshதா²ைந: கlhபிேதா ேலாகவிshதர:
01030033 தth³ைவ ப⁴க³வேதா பmh விஶுth³த⁴mh ஸththவrhதmh
01030041 பயnhthயேதா³பமத³ph◌⁴ரசுஷா ஸஹshரபாேதா³⁴ஜாநநாth³⁴தmh
01030043ஸஹshரrhத⁴ரவநாகmhஸஹshரெமௗlhயmhப³ரNhட³ேலாlhலஸth
01030051 ஏதnhநாநாவதாராmh நிதா⁴நmh பீ³ஜமvhயயmh
01030053 யshயாmhஶாmhேஶந sh’jhயnhேத ேத³வதிrhயŋhநராத³ய:
01030061ஸ ஏவ phரத²மmh ேத³வ: ெகௗமாரmh ஸrhக³மாத:
01030063 சசார ³சரmh ph³ரமா ph³ரமசrhயமக²Nh³தmh
01030071 th³விதீயmh  ப⁴வாயாshய ரஸாதலக³தாmh மmh
01030073 உth³த⁴Shயnhiνபாத³thத யjhேஞஶ: ெஸௗகரmh வ:
01030081 th’தீயmh’ஸrhக³mh ைவ ேத³வrhthவiµேபthய ஸ:

01030083 தnhthரmh ஸாthவதமாசShட ைநShகrhmhயmh கrhமmh யத:
01030091 rhேய த⁴rhமகலாஸrhேக³ நரநாராயvh’
01030093 ⁴thவாthேமாபஶேமாேபதமகேராth³³சரmh தப:
01030101 பசம: கபிேலா நாம th³ேத⁴ஶ: காலவிphதmh
01030103 phேராவாசாஸுரேய ஸாŋhkh²யmh தththவkh³ராமவிநிrhணயmh
01030111ஷShட²மthேரரபthயthவmh vh’த: phராphேதாऽநஸூயயா
01030113ஆnhவீகீமலrhகாய phரலாதா³தி³ph◌⁴ய ஊசிவாnh
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01030121 தத:ஸphதம ஆthயாmh ேசrhயjhேஞாऽph◌⁴யஜாயத
01030123ஸ யாமாth³ைய:ஸுரக³ணரபாthshவாயmh⁴வாnhதரmh
01030131அShடேம ேமேத³vhயாmh  நாேப⁴rhஜாத உkhரம:
01030133 த³rhஶயnhவrhthம தீ⁴ராmh ஸrhவாரமநமshkh’தmh
01030141 ’பி⁴rhயாசிேதா ேப⁴ேஜ நவமmh பாrhதி²வmh வ:
01030143 ³kh³ேத⁴மாேமாஷதீ⁴rhவிphராshேதநாயmh ஸ உஶthதம:
01030151பmh ஸ ஜkh³’ேஹ மாthshயmh சாுேஷாத³தி⁴ஸmhphலேவ
01030153 நாvhயாேராphய மமyhயாமபாth³ைவவshவதmh மiνmh
01030161ஸுராஸுராiµத³தி⁴mh மth²நதாmh மnhத³ராசலmh
01030163 த³th◌⁴ேர கமட²ேபண ph’Shட² ஏகாத³ேஶ வி: ◌⁴
01030171 தா⁴nhவnhதரmh th³வாத³ஶமmh thரேயாத³ஶமேமவ ச
01030173அபாயயthஸுராநnhயாnhேமாnhயா ேமாஹயnhshthயா
01030181 சrhத³ஶmh நாரmhஹmh பி³ph◌⁴ரth³ைத³thேயnhth³ரrhதmh
01030183 த³தா³ர கரைஜராேவரகாmh கடkh’th³யதா²
01030191 பசத³ஶmh வாமநகmh kh’thவாகா³த³th◌⁴வரmh ப³ேல:

01030193 பத³thரயmh யாசமாந: phரthயாதி³thஸுshthபிShடபmh
01030201அவதாேர ேஷாட³ஶேம பயnhph³ரமth³ேஹா nh’பாnh
01030203 th:ஸphதkh’thவ:பிேதா நி:thராமகேராnhமmh
01030211 தத:ஸphதத³ேஶ ஜாத:ஸthயவthயாmh பராஶராth
01030213 சkhேர ேவத³தேரா: ஶாகா² th³’ShThவா mhேஸாऽlhபேமத⁴ஸ:

01030221 நரேத³வthவமாபnhந:ஸுரகாrhயசிகீrhஷயா
01030223ஸiµth³ரநிkh³ரஹாதீ³நி சkhேர வீrhயாNhயத: பரmh
01030231 ஏேகாநவிmhேஶ விmhஶதிேம vh’Shணிஷு phராphய ஜnhமநீ
01030233 ராமkh’Shவிதி ⁴ேவா ப⁴க³வாநஹரth³ப⁴ரmh
01030241 தத: கெலௗ ஸmhphரvh’thேத ஸmhேமாஹாய ஸுரth³விஷாmh
01030243 ³th³ேதா⁴ நாmhநாஜநஸுத: கீகேடஷு ப⁴விShயதி
01030251அதா²ெஸௗ க³ஸnhth◌⁴யாயாmh த³shphராேயஷு ராஜஸு
01030253 ஜநிதா விShiΝயஶேஸா நாmhநா கlhகிrhஜக³thபதி:
01030261அவதாரா யஸŋhkh²ேயயா ஹேர:ஸththவநிேத⁴rhth³விஜா:
01030263 யதா²விதா³ந:lhயா:ஸரஸ:sh:ஸஹshரஶ:

01030271 ’ஷேயா மநேவா ேத³வா மiνthரா மெஹௗஜஸ:

01030273 கலா:ஸrhேவ ஹேரேரவ ஸphரஜாபதய:shmh’தா:
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01030281 ஏேத சாmhஶகலா: mhஸ: kh’Shணsh ப⁴க³வாnhshவயmh
01030283இnhth³ராvhயாலmh ேலாகmh mh’ட³யnhதி ேக³ ேக³
01030291 ஜnhம ³யmh ப⁴க³வேதா ய ஏதthphரயேதா நர:
01030293ஸாயmh phராதrhkh³’ணnhப⁴khthயா :³க²kh³ராமாth³விiµchயேத
01030301 ஏதth³பmh ப⁴க³வேதா யபshய சிதா³thமந:
01030303 மாயா³ணrhவிரசிதmh மஹதா³தி³பி⁴ராthமநி
01030311 யதா² நப⁴ ேமெகௗ⁴ேகா⁴ ேரiΝrhவா பாrhதி²ேவாऽநிேல
01030313 ஏவmh th³ரShட th³’யthவமாேராபிதம³th³தி⁴பி: ◌⁴
01030321அத: பரmh யத³vhயkhதமvhட⁴³ணph³’mhதmh
01030323அth³’Shடாதவshthவாthஸ ேவா யthநrhப⁴வ:

01030331 யthேரேம ஸத³ஸth³ேப phரதிth³ேத⁴ shவஸmhவிதா³
01030333அவிth³யயாthமநி kh’ேத இதி தth³ph³ரமத³rhஶநmh
01030341 யth³ேயேஷாபரதா ேத³வீ மாயா ைவஶாரதீ³ மதி:
01030343ஸmhபnhந ஏேவதி வி³rhமmhநி shேவ மயேத
01030351 ஏவmh ச ஜnhமாநி கrhமாணி யகrhரஜநshய ச
01030353 வrhணயnhதி shம கவேயா ேவத³³யாநி ’thபேத:
01030361ஸ வா இத³mh விவமேமாக⁴ல:sh’ஜthயவthயthதி ந ஸjhஜேதऽshnh
01030363 ⁴ேதஷு சாnhதrhத ஆthமதnhthர: ஷாTh³வrhகி³கmh kh◌⁴ரதி
ஷTh³³ேணஶ:

01030371 ந சாshய கசிnhநிேணந தா⁴ரைவதி ஜnh:மநீஷ ஊதீ:
01030373 நாமாநி பாணி மேநாவேசாபி:◌⁴ ஸnhதnhவேதா நடசrhயாவாjhஞ:

01030381ஸ ேவத³ தா⁴: பத³வீmh பரshய ³ரnhதவீrhயshய ரதா²ŋhக³பாேண:

01030383 ேயாऽமாயயா ஸnhததயாiνvh’ththயா ப⁴ேஜத தthபாத³ஸேராஜக³nhத⁴mh
01030391அேத²ஹ த⁴nhயா ப⁴க³வnhத இthத²mh யth³வாஸுேத³ேவऽகி²லேலாகநாேத²
01030393rhவnhதி ஸrhவாthமகமாthமபா⁴வmh ந யthர ⁴ய: பவrhத உkh³ர:
01030401இத³mh பா⁴க³வதmh நாம ராணmh ph³ரமஸmhதmh
01030403 உthதமேலாகசதmh சகார ப⁴க³வாnh’:

01030411 நி:ேரயஸாய ேலாகshய த⁴nhயmh shவshthயயநmh மஹth
01030413 ததி³த³mh kh³ராஹயாமாஸஸுதமாthமவதாmh வரmh
01030421ஸrhவேவேத³திஹாஸாநாmh ஸாரmh ஸாரmh ஸiµth³th◌⁴’தmh
01030423ஸ  ஸmhராவயாமாஸமஹாராஜmh பதmh
01030431 phராேயாபவிShடmh க³ŋhகா³யாmh பதmh பரமrhபி: ◌⁴

bhagpur.pdf 7



மth³ பா⁴க³வத ராண

01030433 kh’Shேண shவதா⁴ேமாபக³ேத த⁴rhமjhஞாநாதி³பி:◌⁴ ஸஹ
01030441 கெலௗ நShடth³’ஶாேமஷ ராrhேகாऽ⁴ேநாதி³த:
01030443 தthர கீrhதயேதா விphரா விphரrhேஷrh⁴ேதஜஸ:

01030451அஹmh சாth◌⁴யக³மmh தthர நிவிShடshதத³iνkh³ரஹாth
01030453 ேஸாऽஹmh வ: ராவயிShயா யதா²தீ⁴தmh யதா²மதி
01040010 vhயாஸ உவாச
01040011இதி ph³வாணmh ஸmhshய iµநீநாmh தீ³rhக⁴ஸthmh
01040013 vh’th³த: ◌⁴ லபதி:ஸூதmh ப³vh’ச: ெஶௗநேகாऽph³ரவீth
01040020 ெஶௗநக உவாச
01040021ஸூத ஸூத மஹாபா⁴க³ வத³ ேநா வத³தாmh வர
01040023 கதா²mh பா⁴க³வதீmh Nhயாmh யதா³ஹ ப⁴க³வா²க:
01040031 கshnhேக³ phரvh’thேதயmh shதா²ேந வா ேகந ேஹநா
01040033த:ஸேசாதி³த: kh’Shண: kh’தவாnhஸmhதாmh iµநி:
01040041 தshய thேரா மஹாேயாகீ³ஸமth³’ŋhநிrhவிகlhபக:
01040043 ஏகாnhதமதிnhநிth³ேரா ³ேடா⁴ ட⁴ இேவயேத
01040051 th³’ShThவாiνயாnhதmh’மாthமஜமphயநkh³நmh ேத³vhேயா யா
பத³⁴rhந ஸுதshய சிthரmh
01040053 தth³வீய ph’chச²தி iµெநௗ ஜக³³shதவாshதி shthmhபி⁴தா³ ந 
ஸுதshய விவிkhதth³’Shேட:

01040061 கத²மாலத: ெபௗைர:ஸmhphராphத:ஜாŋhக³லாnh
01040063 உnhமthதகஜட³வth³விசரnhக³ஜஸாவேய
01040071 கத²mh வா பாNhட³ேவயshய ராஜrhேஷrhiµநிநா ஸஹ
01040073ஸmhவாத:³ஸம⁴thதாத யthைரஷா ஸாthவதீ தி:
01040081ஸ ேகா³ேதா³ஹநமாthரmh  kh³’ேஹஷு kh³’ஹேமதி⁴நாmh
01040083அேவேத மஹாபா⁴க³shதீrhதீ²rhவmhshததா³ரமmh
01040091அபி⁴மnhஸுதmh ஸூத phராஹுrhபா⁴க³வேதாthதமmh
01040093 தshய ஜnhம மஹாசrhயmh கrhமாணி ச kh³’ணீ ந:
01040101ஸ ஸmhராThகshய வா ேஹேதா: பாNh³நாmh மாநவrhத⁴ந:
01040103 phராேயாபவிShேடா க³ŋhகா³யாமநாth³’thயாதி⁴ராThயmh
01040111 நமnhதி யthபாத³நிேகதமாthமந: ஶிவாய ஹாநீய த⁴நாநி ஶthரவ:

01040113 கத²mh ஸ வீர: யமŋhக³ ³shthயஜாmh ைவஷேதாthshரShமேஹா
ஸஹாஸுபி: ◌⁴
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01040121 ஶிவாய ேலாகshய ப⁴வாய ⁴தேய ய உthதமேலாகபராய ஜநா:
01040123 வnhதி நாthமாrhத²மெஸௗ பராரயmh iµேமாச நிrhவிth³ய த: கேலவரmh
01040131 தthஸrhவmh ந:ஸமாசவ ph’Shேடா யதி³ஹ கிசந
01040133 மnhேய thவாmh விஷேய வாசாmh shநாதமnhயthர சா²nhத³ஸாth
01040140ஸூத உவாச
01040141 th³வாபேர ஸமiνphராphேத th’தீேய க³பrhயேய
01040143 ஜாத: பராஶராth³ேயாகீ³ வாஸvhயாmh கலயா ஹேர:
01040151ஸ கதா³சிthஸரshவthயா உபshph’ய ஜலmh ஶுசி:
01040153 விவிkhத ஏக ஆந உதி³ேத ரவிமNhட³ேல
01040161 பராவரjhஞ:ஸ ’: காேலநாvhயkhதரmhஹஸா
01040163 க³த⁴rhமvhயதிகரmh phராphதmh ⁴வி ேக³ ேக³
01040171 ெபௗ⁴திகாநாmh ச பா⁴வாநாmh ஶkhதிராஸmh ச தthkh’தmh
01040173அரth³த³தா⁴நாnhநி:ஸththவாnh³rhேமதா⁴nhரதாஷ:

01040181 ³rhப⁴கா³mhச ஜநாnhவீய iµநிrhதி³vhேயந சுஷா
01040183ஸrhவவrhரமாmh யth³த³th◌⁴ெயௗ தமேமாக⁴th³’kh
01040191 சாrhேஹாthரmh கrhம ஶுth³த⁴mh phரஜாநாmh வீய ைவதி³கmh
01040193 vhயத³தா⁴th³யjhஞஸnhதthைய ேவத³ேமகmh சrhவித⁴mh
01040201 ’kh³யஜு:ஸாமாத²rhவாkh²யா ேவதா³சthவார உth³th◌⁴’தா:
01040203இதிஹாஸராணmh ச பசேமா ேவத³ உchயேத
01040211 தthரrhkh³ேவத³த⁴ர:ைபல:ஸாமேகா³ைஜநி: கவி:
01040213ைவஶmhபாயந ஏைவேகா நிShேதா யஜுஷாiµத
01040221அத²rhவாŋhகி³ரஸாமாthஸுமnhrhதா³ே iµநி:
01040223இதிஹாஸராநாmh பிதா ேம ேராமஹrhஷண:

01040231 த ஏத ’ஷேயா ேவத³mh shவmh shவmh vhயshயnhநேநகதா⁴
01040233 ஶிShைய: phரஶிShையshதchசி²Shையrhேவதா³shேத ஶாகி²ேநாऽப⁴வnh
01040241 த ஏவ ேவதா³ ³rhேமைத⁴rhதா⁴rhயnhேத ைஷrhயதா²
01040243 ஏவmh சகார ப⁴க³வாnhvhயாஸ: kh’பணவthஸல:

01040251shthஶூth³ரth³விஜப³nh⁴நாmh thரயீ ந திேகா³சரா
01040253 கrhமேரய டா⁴நாmh ேரய ஏவmh ப⁴ேவதி³ஹ
01040255இதி பா⁴ரதமாkh²யாநmh kh’பயா iµநிநா kh’தmh
01040261 ஏவmh phரvh’thதshய ஸதா³ ⁴தாநாmh ேரய th³விஜா:
01040263ஸrhவாthமேகநாபி யதா³ நாShயth³th◌⁴’த³யmh தத:
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01040271 நாதிphரத³th³th◌⁴’த³ய:ஸரshவthயாshதேட ஶுெசௗ
01040273 விதrhகயnhவிவிkhதshத²இத³mh ேசாவாச த⁴rhமவிth
01040281 th◌⁴’தvhரேதந  மயா ச²nhதா³mh ³ரேவாऽkh³நய:
01040283 மாநிதா நிrhvhயேகந kh³’தmh சாiνஶாஸநmh
01040291 பா⁴ரதvhயபேத³ேஶந யாmhநாயாrhத²ச phரத³rhஶித:
01040293 th³’யேத யthர த⁴rhமாதி³shthஶூth³ராதி³பி⁴ரphத
01040301 ததா²பி ப³த ேம ைத³ேயா யாthமா ைசவாthமநா வி: ◌⁴
01040303அஸmhபnhந இவாபா⁴தி ph³ரமவrhசshய ஸthதம:
01040311 கிmh வா பா⁴க³வதா த⁴rhமா ந phராேயண நிபிதா:
01040313 phயா: பரமஹmhஸாநாmh த ஏவ யchதphயா:
01040321 தshையவmh கி²லமாthமாநmh மnhயமாநshய கி²th³யத:
01040323 kh’Shணshய நாரேதா³ऽph◌⁴யாகா³தா³ரமmh phரா³தா³’தmh
01040331 தமபி⁴jhஞாய ஸஹஸா phரththதா²யாக³தmh iµநி:
01040333 ஜயாமாஸ விதி⁴வnhநாரத³mh ஸுரதmh
01050010ஸூத உவாச
01050011அத² தmh ஸுக²மாந உபாநmh ph³’ஹchch²ரவா:
01050013 ேத³வrh: phராஹ விphரrhmh வீபாணி:shமயnhநிவ
01050020 நாரத³ உவாச
01050021 பாராஶrhய மஹாபா⁴க³ ப⁴வத: கchசிதா³thமநா
01050023 பShயதி ஶார ஆthமா மாநஸ ஏவ வா
01050031jhஞாதmh ஸுஸmhபnhநமபி ேத மஹத³th³⁴தmh
01050033 kh’தவாnhபா⁴ரதmh யshthவmh ஸrhவாrhத²பph³’mhதmh
01050041jhஞாதமதீ⁴தmh ச ph³ரம யthதthஸநாதநmh
01050043 ததா²பி ேஶாசshயாthமாநமkh’தாrhத²இவ phரேபா⁴
01050050 vhயாஸ உவாச
01050051அshthேயவ ேம ஸrhவத³mh thவேயாkhதmh ததா²பி நாthமா பShயேத ேம
01050053 தnhலமvhயkhதமகா³த⁴ேபா³த⁴mh ph’chசா²மேஹ thவாthமப⁴வாthம⁴தmh
01050061ஸ ைவ ப⁴வாnhேவத³ஸமshத³யiµபாேதா யthஷ: ராண:

01050063 பராவேரேஶா மநைஸவ விவmh sh’ஜthயவthயthதி ³ணரஸŋhக:³
01050071 thவmh பrhயடnhநrhக இவ thேலாகீமnhதசேரா வாவாthமஸா
01050073 பராவேர ph³ரமணி த⁴rhமேதா vhரைத:shநாதshய ேம nhநமலmh விசவ
01050080நாரத³ உவாச
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01050081 ப⁴வதாiνதி³தphராயmh யேஶா ப⁴க³வேதாऽமலmh
01050083 ேயைநவாெஸௗ ந Shேயத மnhேய தth³த³rhஶநmh கி²லmh
01050091 யதா² த⁴rhமாத³யசாrhதா²iµநிவrhயாiνகீrhதிதா:
01050093 ந ததா² வாஸுேத³வshய மமா யiνவrhணித:
01050101 ந யth³வசசிthரபத³mh ஹேரrhயேஶா ஜக³thபவிthரmh phரkh³’ணீத கrhசிth
01050103 தth³வாயஸmh தீrhத²iµஶnhதி மாநஸா ந யthர ஹmhஸா நிரமnhthஶிkhயா:
01050111தth³வாkh³விஸrhேகா³ஜநதாக⁴விphலேவா யshnhphரதிேலாகமப³th³த⁴வthயபி
01050113 நாமாnhயநnhதshய யேஶாऽŋhகிதாநி யthஶ ◌்’Nhவnhதி கா³யnhதி kh³’ணnhதி
ஸாத⁴வ:

01050121ைநShகrhmhயமphயchதபா⁴வவrhதmh ந ேஶாப⁴ேத jhஞாநமலmh நிரஜநmh
01050123த: ந: ஶவத³ப⁴th³ரவேர ந சாrhபிதmh கrhம யத³phயகாரணmh
01050131 அேதா² மஹாபா⁴க³ ப⁴வாநேமாக⁴th³’ுசிரவா: ஸthயரேதா
th◌⁴’தvhரத:
01050133 உkhரமshயாகி²லப³nhத⁴iµkhதேய ஸமாதி⁴நாiνshமர தth³விேசShதmh
01050141தேதாऽnhயதா²கிசந யth³விவத:ph’த²kh³th³’ஶshதthkh’தபநாமபி:◌⁴
01050143 ந கrhசிthkhவாபி ச :³shதி²தா மதிrhலேப⁴த வாதாஹதெநௗவாshபத³mh
01050151ஜு³phதmh த⁴rhமkh’ேதऽiνஶாஸத:shவபா⁴வரkhதshய மஹாnhvhயதிkhரம:
01050153 யth³வாkhயேதா த⁴rhம இதீதர:shதி²ேதா ந மnhயேத தshய நிவாரணmh ஜந:
01050161 விசேऽshயாrhஹதி ேவதி³mh விேபா⁴ரநnhதபாரshய நிvh’thதித:
ஸுக²mh
01050163 phரவrhதமாநshய ³ணரநாthமநshதேதா ப⁴வாnhத³rhஶய ேசShதmh விேபா:◌⁴
01050171 thயkhthவா shவத⁴rhமmh சரmh³ஜmh ஹேரrhப⁴ஜnhநபkhேவாऽத² பேதthதேதா
யதி³
01050173 யthர khவ வாப⁴th³ரம⁴த³iµShய கிmh ேகா வாrhத² ஆphேதாऽப⁴ஜதாmh
shவத⁴rhமத:
01050181 தshையவ ேஹேதா: phரயேதத ேகாவிேதா³ ந லph◌⁴யேத யth³ph◌⁴ரமதாiµபrhயத:◌⁴
01050183 தlhலph◌⁴யேத :³க²வத³nhயத:ஸுக²mh காேலந ஸrhவthர க³பீ⁴ரரmhஹஸா
01050191 ந ைவ ஜேநா ஜா கத²சநாvhரேஜnhiµnhத³ேஸvhயnhயவத³ŋhக³
ஸmhsh’திmh
01050193 shமரnhiµnhதா³ŋhkh◌⁴rhப³ஹநmh நrhவிஹாchேச²nhந ரஸkh³ரேஹா
ஜந:
01050201இத³mhவிவmh ப⁴க³வாநிேவதேரா யேதா ஜக³thshதா²நநிேராத⁴ஸmhப⁴வா:
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01050203 தth³தி⁴ shவயmh ேவத³ ப⁴வாmhshததா²பி ேத phராேத³ஶமாthரmh ப⁴வத:
phரத³rhஶிதmh
01050211 thவமாthமநாthமாநமேவயேமாக⁴th³’khபரshய mhஸ: பரமாthமந: கலாmh
01050213அஜmh phரஜாதmh ஜக³த:ஶிவாய தnhமஹாiνபா⁴வாph◌⁴த³ேயாऽதி⁴க³Nhயதாmh
01050221 இத³mh  mhஸshதபஸ: தshய வா shவிShடshய ஸூkhதshய ச
³th³தி⁴த³thதேயா:
01050223அவிchேதாऽrhத:² கவிபி⁴rhநிபிேதா ய³thதமேலாக³iνவrhணநmh
01050231 அஹmh ராதீதப⁴ேவऽப⁴வmh iµேந தா³shயாsh கshயாசந
ேவத³வாதி³நாmh
01050233 நிபிேதா பா³லக ஏவ ேயாகி³நாmh ஶுஷேண phராvh’
நிrhவிவிதாmh
01050241 ேத மyhயேபதாகி²லசாபேலऽrhப⁴ேக தா³nhேதऽth◌⁴’தkhட³நேகऽiνவrhதிநி
01050243சkh:kh’பாmh யth³யபி lhயத³rhஶநா:ஶுஷமாேணiµநேயாऽlhபபா⁴ணி
01050251 உchசி²Shடேலபாநiνேமாதி³ேதா th³விைஜ: ஸkh’thshம ⁴ேஜ
தத³பாshதகிlhபி³ஷ:

01050253 ஏவmh phரvh’thதshய விஶுth³த⁴ேசதஸshதth³த⁴rhம ஏவாthமசி: phரஜாயேத
01050261 தthராnhவஹmh kh’Shணகதா:² phரகா³யதாமiνkh³ரேஹஶ ◌்’ணவmh
மேநாஹரா:
01050263 தா: ரth³த⁴யா ேமऽiνபத³mh விஶ ◌்’Nhவத: phயரவshயŋhக³
மமாப⁴வth³சி:
01050271 தshmhshததா³லph³த⁴ேசrhமஹாமேத phயரவshயshக²தா மதிrhமம
01050273 யயாஹேமதthஸத³ஸthshவமாயயா பேய மயி ph³ரமணி கlhபிதmh பேர
01050281 இthத²mh ஶரthphராvh’காvh’ ஹேரrhவிஶ ◌்’Nhவேதா ேமऽiνஸவmh
யேஶாऽமலmh
01050283ஸŋhகீrhthயமாநmhiµநிபி⁴rhமஹாthமபி⁴rhப⁴khதி:phரvh’thதாthமரஜshதேமாபஹா
01050291 தshையவmh ேமऽiνரkhதshய phரதshய ஹைதநஸ:

01050293 ரth³த³தா⁴நshய பா³லshய தா³nhதshயாiνசரshய ச
01050301 jhஞாநmh ³யதமmh யthதthஸாாth³ப⁴க³வேதாதி³தmh
01050303அnhவேவாசnhக³Shயnhத: kh’பயா தீ³நவthஸலா:
01050311 ேயைநவாஹmh ப⁴க³வேதா வாஸுேத³வshய ேவத⁴ஸ:

01050313 மாயாiνபா⁴வமவித³mh ேயந க³chச²nhதி தthபத³mh
01050321 ஏதthஸmhஸூசிதmh ph³ரமmhshதாபthரயசிகிthதmh
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01050323 யதீ³வேர ப⁴க³வதி கrhம ph³ரமணி பா⁴விதmh
01050331ஆமேயா யச ⁴தாநாmh ஜாயேத ேயந ஸுvhரத
01050333 தேத³வ யாமயmh th³ரvhயmh ந நாதி சிகிthதmh
01050341 ஏவmh nh’mh khயாேயாகா:³ஸrhேவ ஸmhsh’திேஹதவ:

01050343 த ஏவாthமவிநாஶாய கlhபnhேத கlhபிதா: பேர
01050351 யத³thர khயேத கrhம ப⁴க³வthபேதாஷணmh
01050353 jhஞாநmh யthதத³தீ⁴நmh  ப⁴khதிேயாக³ஸமnhவிதmh
01050361rhவா யthர கrhமாணி ப⁴க³வchசி²யாஸkh’th
01050363 kh³’ணnhதி ³ணநாமாநி kh’Shணshயாiνshமரnhதி ச
01050371 ஓmh நேமா ப⁴க³வேத ph◌⁴யmh வாஸுேத³வாய தீ⁴ம
01050373 phரth³mhநாயாநிth³தா⁴ய நம:ஸŋhகrhஷய ச
01050381இதி rhthயபி⁴தா⁴ேநந மnhthரrhதிமrhதிகmh
01050383 யஜேத யjhஞஷmh ஸ ஸmhயkh³த³rhஶந: மாnh
01050391இமmh shவநிக³மmh ph³ரமnhநேவthய மத³iνSh²தmh
01050393அதா³nhேம jhஞாநைமவrhயmh shவshnhபா⁴வmh ச ேகஶவ:

01050401 thவமphயத³ph◌⁴ரத விதmh விேபா: ◌⁴ ஸமாphயேத ேயந விதா³mh
³⁴thதmh
01050403 phராkh²யா :³ைக²rhiµஹுரrhதி³தாthமநாmh ஸŋhkhேலஶநிrhவாணiµஶnhதி
நாnhயதா²
01060010ஸூத உவாச
01060011 ஏவmh நிஶmhய ப⁴க³வாnhேத³வrhேஷrhஜnhம கrhம ச
01060013 ⁴ய: பphரchச² தmh ph³ரமnhvhயாஸ:ஸthயவதீஸுத:
01060020 vhயாஸ உவாச
01060021 பி⁴ுபி⁴rhவிphரவேத விjhஞாநாேத³ShTh’பி⁴shதவ
01060023 வrhதமாேநா வயshயாth³ேய தத: கிமகேராth³ப⁴வாnh
01060031shவாயmh⁴வ கயா vh’ththயா வrhதிதmh ேத பரmh வய:
01060033 கத²mh ேசத³iµத³shரா: காேல phராphேத கேலவரmh
01060041 phராkhகlhபவிஷயாேமதாmh shmh’திmh ேத iµநிஸthதம
01060043 ந ேயஷ vhயவதா⁴thகால ஏஷ ஸrhவநிராkh’தி:
01060050 நாரத³ உவாச
01060051 பி⁴ுபி⁴rhவிphரவேத விjhஞாநாேத³ShTh’பி⁴rhமம
01060053 வrhதமாேநா வயshயாth³ேய தத ஏதத³காரஷmh
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01060061 ஏகாthமஜா ேம ஜநநீ ேயாnhடா⁴ ச கிŋhக
01060063 மyhயாthமேஜऽநnhயக³ெதௗ சkhேர shேநஹாiνப³nhத⁴நmh
01060071ஸாshவதnhthரா ந கlhபாth³ேயாக³ேமmh மேமchச²தீ
01060073 ஈஶshய  வேஶ ேலாேகா ேயாஷா தா³மயீ யதா²
01060081அஹmh ச தth³ph³ரமேல ஊவாmhshத³ேபயா
01060083 தி³kh³ேத³ஶகாலாvhthபnhேநா பா³லக: பசஹாயந:
01060091 ஏகதா³ நிrhக³தாmh ேக³ஹாth³³ஹnhதீmh நிஶி கா³mh பதி²
01060093ஸrhேபாऽத³ஶthபதா³shph’Shட: kh’பmh காலேசாதி³த:
01060101 ததா³ தத³ஹஶshய ப⁴khதாநாmh ஶமபீ⁴phஸத:
01060103அiνkh³ரஹmh மnhயமாந: phராதிShட²mh தி³ஶiµthதராmh
01060111shபீ²தாஜநபதா³mhshதthர ரkh³ராமvhரஜாகராnh
01060113 ேக²டக²rhவடவாச வநாnhபவநாநி ச
01060121 சிthரதா⁴விசிthராth³நிப⁴ப⁴kh³ந⁴ஜth³மாnh
01060123 ஜலாஶயாசி²வஜலாnhநநீ:ஸுரேஸவிதா:
01060131 சிthரshவைந: பthரரைத²rhவிph◌⁴ரமth³ph◌⁴ரமரய:
01060133 நலேவiΝஶரshதnhப³ஶகீசகக³வரmh
01060141 ஏக ஏவாதியாேதாऽஹமth³ராmh விபிநmh மஹth
01060143 ேகா⁴ரmh phரதிப⁴யாகாரmh vhயாேலாகஶிவாரmh
01060151 பராnhேதnhth³யாthமாஹmh th’Thபேதா ³⁴த:
01060153shநாthவா பீthவா ரேத³ நth³யா உபshph’Shேடா க³தரம:
01060161 தshnhநிrhமiνேஜऽரNhேய பிphபேலாபshத²ஆத:
01060163ஆthமநாthமாநமாthமshத²mh யதா²தமசிnhதயmh
01060171 th◌⁴யாயதசரmhேபா⁴ஜmh பா⁴வநிrhதேசதஸா
01060173ஔthகNhTh²யாகலாshய ’th³யாnhேம ஶைநrhஹ:
01060181 phேரமாதிப⁴ரநிrhபி⁴nhந லகாŋhேகா³ऽதிநிrhvh’த:
01060183ஆநnhத³ஸmhphலேவ ேநா நாபயiµப⁴யmh iµேந
01060191பmh ப⁴க³வேதா யthதnhமந:காnhதmh ஶுசாபஹmh
01060193அபயnhஸஹேஸாthதshேத²ைவkhலvhயாth³³rhமநா இவ
01060201 தி³th³’ுshதத³ஹmh ⁴ய: phரணிதா⁴ய மேநா ’தி³
01060203 வீமாேऽபி நாபயமவிth’phத இவார:
01060211 ஏவmh யதnhதmh விஜேந மாமாஹாேகா³சேரா கி³ராmh
01060213 க³mhபீ⁴ரலணயா வாசா ஶுச: phரஶமயnhநிவ

14 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

01060221ஹnhதாshஜnhமநி ப⁴வாnhமா மாmh th³ரShஹாrhஹதி
01060223அவிபkhவகஷாயாmh ³rhத³rhேஶாऽஹmh ேயாகி³நாmh
01060231ஸkh’th³யth³த³rhஶிதmh பேமதthகாமாய ேதऽநக⁴
01060233 மthகாம: ஶநைக:ஸா⁴ ஸrhவாnhiµசதி ’chச²யாnh
01060241ஸthேஸவயாதீ³rhக⁴யாபி ஜாதா மயி th³’டா⁴ மதி:
01060243thவாவth³யமmh ேலாகmh க³nhதா மjhஜநதாம
01060251 மதிrhமயி நிப³th³ேத⁴யmh ந விபth³ேயத கrhசிth
01060253 phரஜாஸrhக³நிேராேத⁴ऽபி shmh’திச மத³iνkh³ரஹாth
01060261 ஏதாவ³khthேவாபரராம தnhமஹth³⁴தmh நேபா⁴ŋhக³மŋhக³வரmh
01060263அஹmhச தshைம மஹதாmh மயேஸஶீrhShவநாமmh வித³ேத⁴ऽiνகmhபித:
01060271 நாமாnhயநnhதshய ஹதthரப: பட²nh³யாநி ப⁴th³ராணி kh’தாநி ச shமரnh
01060273 கா³mh பrhயடmhshShடமநா க³தshph’ஹ: காலmh phரதீnhவிமேதா³
விமthஸர:
01060281 ஏவmh kh’Shணமேதrhph³ரமnhநாஸkhதshயாமலாthமந:
01060283 கால: phரா³ர⁴thகாேல த³thெஸௗதா³மநீ யதா²
01060291 phரjhயமாேந மயி தாmh ஶுth³தா⁴mh பா⁴க³வதீmh தiνmh
01060293ஆரph³த⁴கrhமநிrhவாே nhயபதthபாசெபௗ⁴திக:
01060301 கlhபாnhத இத³மாதா³ய ஶயாேநऽmhப⁴shத³nhவத:
01060303 ஶிஶயிேஷாரiνphராணmh விவிேஶऽnhதரஹmh விேபா: ◌⁴
01060311ஸஹshரக³பrhயnhேத உthதா²ேயத³mh sh’த:
01060313 மசிரா ’ஷய: phராேணph◌⁴ேயாऽஹmh ச ஜjhஞிேர
01060321அnhதrhப³ச ேலாகாmhshthnhபrhேயmhயshகnhதி³தvhரத:
01060323அiνkh³ரஹாnhமஹாவிShேரவிகா⁴தக³தி: khவசிth
01060331 ேத³வத³thதாமாmh வீmh shவரph³ரமவி⁴தாmh
01060333rhchச²யிthவா ஹகதா²mh கா³யமாநசராmhயஹmh
01060341 phரகா³யத:shவவீrhயாணி தீrhத²பாத:³ phயரவா:
01060343ஆஹூத இவ ேம ஶீkh◌⁴ரmh த³rhஶநmh யாதி ேசத
01060351 ஏதth³th◌⁴யாரசிthதாநாmh மாthராshபrhேஶchச²யா iµஹு:
01060353 ப⁴வnh⁴phலேவா th³’Shேடா ஹசrhயாiνவrhணநmh
01060361 யமாதி³பி⁴rhேயாக³பைத:² காமேலாப⁴ஹேதா iµஹு:
01060363iµnhத³ேஸவயா யth³வthததா²thமாth³தா⁴ ந ஶாmhயதி
01060371ஸrhவmh ததி³த³மாkh²யாதmh யthph’Shேடாऽஹmh thவயாநக⁴

bhagpur.pdf 15



மth³ பா⁴க³வத ராண

01060373 ஜnhமகrhமரஹshயmh ேம ப⁴வதசாthமேதாஷணmh
01060380ஸூத உவாச
01060381 ஏவmh ஸmhபா⁴Shய ப⁴க³வாnhநாரேதா³ வாஸவீஸுதmh
01060383ஆமnhthrhய வீmh ரணயnhயெயௗ யாth³’chசி²ேகா iµநி:
01060391அேஹா ேத³வrhrhத⁴nhேயாऽயmh யthகீrhதிmh ஶாrhŋhக³த⁴nhவந:
01060393 கா³யnhமாth³யnhநித³mh தnhthrhயா ரமயthயாரmh ஜக³th
01070010 ெஶௗநக உவாச
01070011 நிrhக³ேத நாரேத³ஸூத ப⁴க³வாnhபா³த³ராயண:

01070011 தவாmhshதத³பி⁴phேரதmh தத: கிமகேராth³வி:◌⁴
01070020ஸூத உவாச
01070021 ph³ரமநth³யாmh ஸரshவthயாமாரம: பசிேம தேட
01070023 ஶmhயாphராஸ இதி phேராkhத ’mh ஸthரவrhத⁴ந:
01070031 தshnhshவ ஆரேம vhயாேஸா ப³த³ஷNhட³மNh³ேத
01070033ஆேநாऽப உபshph’ய phரணித³th◌⁴ெயௗ மந:shவயmh
01070041 ப⁴khதிேயாேக³ந மந ஸmhயkhphரணிேதऽமேல
01070043அபயthஷmh rhணmh மாயாmh ச தத³பாரயmh
01070051 யயா ஸmhேமாேதா வ ஆthமாநmh th³thமகmh
01070053 பேராऽபி மiνேதऽநrhத²mh தthkh’தmh சாபி⁴பth³யேத
01070061அநrhேதா²பஶமmh ஸாாth³ப⁴khதிேயாக³மேதா⁴ேஜ
01070063 ேலாகshயாஜாநேதா விth³வாmhசkhேர ஸாthவதஸmhதாmh
01070071 யshயாmh ைவ யமாயாmh kh’Shேண பரமேஷ
01070073 ப⁴khதிthபth³யேத mhஸ: ேஶாகேமாஹப⁴யாபஹா
01070081ஸ ஸmhதாmh பா⁴க³வதீmh kh’thவாiνkhரmhய சாthமஜmh
01070083 ஶுகமth◌⁴யாபயாமாஸ நிvh’thதிநிரதmh iµநி:
01070090 ெஶௗநக உவாச
01070091ஸ ைவ நிvh’thதிநிரத:ஸrhவthேராேபேகா iµநி:
01070093 கshய வா ph³’ஹதீேமதாமாthமாராம:ஸமph◌⁴யஸth
01070100ஸூத உவாச
01070101ஆthமாராமாச iµநேயா நிrhkh³ரnhதா²அphkhரேம
01070103rhவnhthயைஹகீmh ப⁴khதிthத²mh⁴த³ே ஹ:
01070111ஹேரrh³phதமதிrhப⁴க³வாnhபா³த³ராயணி:
01070113அth◌⁴யகா³nhமஹதா³kh²யாநmh நிthயmh விShiΝஜநphய:
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01070121 பேதாऽத² ராஜrhேஷrhஜnhமகrhமவிலாபநmh
01070123ஸmhshதா²mh ச பாNh³thராmh வேய kh’Shணகேதா²த³யmh
01070131 யதா³ mh’ேத⁴ ெகௗரவsh’ஜயாநாmh வீேரShவேதா² வீரக³திmh க³ேதஷு
01070133vh’ேகாத³ராவிth³த⁴க³தா³பி⁴மrhஶ ப⁴kh³ேநாத³Nhேட³th◌⁴’தராShThரthேர
01070141 ப⁴rh: phயmh th³ெரௗணிதி shம பயnhkh’Shஸுதாநாmh shவபதாmh
ஶிராmh
01070143 உபாஹரth³விphயேமவ தshய ஜு³phதmh கrhம விக³rhஹயnhதி
01070151 மாதா ஶிஶூநாmh நித⁴நmh ஸுதாநாmh நிஶmhய ேகா⁴ரmh பதphயமாநா
01070153 ததா³த³th³வாShபகலாலா தாmh ஸாnhthவயnhநாஹ கிடமா
01070161 ததா³ஶுசshேத phரmh’ஜா ப⁴th³ேர யth³ph³ரமப³nhேதா:◌⁴ ஶிர ஆததாயிந:
01070163 கா³Nh³வiµkhைதrhவிஶிைக²பாஹேர thவாkhரmhய யthshநாshய
த³kh³த⁴thரா
01070171இதி phயாmh வlh³விசிthரஜlhைப:ஸ ஸாnhthவயிthவாchதthரஸூத:
01070173அnhவாth³ரவth³த³mhஶித உkh³ரத⁴nhவா கபிth◌⁴வேஜா ³thரmh ரேத²ந
01070181 தமாபதnhதmh ஸ விலய ³ராthமாரேஹாth³விkh³நமநா ரேத²ந
01070183 பராth³ரவthphராணபphஸுrhvhயாmh யாவth³க³மmh th³ரப⁴யாth³யதா² க:
01070191 யதா³ஶரணமாthமாநைமத ராnhதவாநmh
01070193அshthரmh ph³ரமஶிேரா ேமேந ஆthமthராணmh th³விஜாthமஜ:

01070201அேதா²பshph’ய ஸலmh ஸnhத³ேத⁴ தthஸமாத:
01070203அஜாநnhநபி ஸmhஹாரmh phராணkh’chch²ர உபshதி²ேத
01070211 தத: phரா³Shkh’தmh ேதஜ: phரசNhட³mh ஸrhவேதா தி³ஶmh
01070213 phராபத³மபி⁴phேரய விShiΝmh ShiΝவாச ஹ
01070220அrhஜுந உவாச
01070221 kh’Shண kh’Shண மஹாபா³ேஹா ப⁴khதாநாமப⁴யŋhகர
01070223 thவேமேகா த³யமாநாநாமபவrhேகா³ऽஸmhsh’ேத:
01070231 thவமாth³ய: ஷ:ஸாாதீ³வர: phரkh’ேத: பர:
01070233 மாயாmh vhத³shய சிchச²khthயா ைகவlhேய shதி²த ஆthமநி
01070241ஸ ஏவ வேலாகshய மாயாேமாதேசதஸ:

01070243 வித⁴thேஸ shேவந வீrhேயண ேரேயா த⁴rhமாதி³லணmh
01070251 ததா²யmh சாவதாரshேத ⁴ேவா பா⁴ரrhஷயா
01070253shவாநாmh சாநnhயபா⁴வாநாமiνth◌⁴யாநாய சாஸkh’th
01070261 கித³mh shவிthேதா ேவதி ேத³வேத³வ ந ேவth³mhயஹmh
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01070263ஸrhவேதா iµக²மாயாதி ேதஜ: பரமதா³ணmh
01070270ப⁴க³வாiνவாச
01070271 ேவthேத²த³mh th³ேராணthரshய ph³ராமமshthரmh phரத³rhஶிதmh
01070273ைநவாெஸௗ ேவத³ஸmhஹாரmh phராணபா³த⁴ உபshதி²ேத
01070281 ந யshயாnhயதமmh கிசித³shthரmh phரthயவகrhஶநmh
01070283 ஜயshthரேதஜ உnhநth³த⁴மshthரjhேஞா யshthரேதஜஸா
01070290ஸூத உவாச
01070291 thவா ப⁴க³வதா phேராkhதmh பா²lh³ந: பரவீரஹா
01070293shph’ShThவாபshதmh பkhரmhய ph³ராமmh ph³ராமாshthரmh ஸnhத³ேத⁴
01070301ஸmhஹthயாnhேயாnhயiµப⁴ேயாshேதஜ ஶரஸmhvh’ேத
01070303ஆvh’thய ேராத³ க²mh ச வvh’தா⁴ேதऽrhகவநிவth
01070311 th³’ShThவாshthரேதஜsh தேயாshthlhேலாகாnhphரத³ஹnhமஹth
01070313 த³யமாநா: phரஜா:ஸrhவா:ஸாmhவrhதகமமmhஸத
01070321 phரேஜாபth³ரவமாலய ேலாகvhயதிகரmh ச தmh
01070323 மதmh ச வாஸுேத³வshய ஸஜஹாராrhஜுேநா th³வயmh
01070331 தத ஆஸாth³ய தரஸா தா³ணmh ெகௗ³தஸுதmh
01070333 ப³ப³nhதா⁴மrhஷதாmhரா: பஶுmh ரஶநயா யதா²
01070341 ஶிபி³ராய நிநீஷnhதmh ரjhjhவா ப³th³th◌⁴வா mh ப³லாth
01070343 phராஹாrhஜுநmh phரபிேதா ப⁴க³வாநmh³ேஜண:

01070351ைமநmh பாrhதா²rhஹ thராmh ph³ரமப³nh⁴மmh ஜ
01070353 ேயாऽஸாவநாக³ஸ:ஸுphதாநவதீ⁴nhநிஶி பா³லகாnh
01070361 மthதmh phரமthதiµnhமthதmh ஸுphதmh பா³லmh shthயmh ஜட³mh
01070363 phரபnhநmh விரத²mh பீ⁴தmh ந mh ஹnhதி த⁴rhமவிth
01070371shவphராnhய: பரphராண: phரShthயkh◌⁴’ண: க²ல:

01070373 தth³வத⁴shதshய  ேரேயா யth³ேதா³ஷாth³யாthயத: ◌⁴ மாnh
01070381 phரதிதmh ச ப⁴வதா பாசாlhைய ஶ ◌்’Nhவேதா மம
01070383ஆஹShேய ஶிரshதshய யshேத மாநிநி thரஹா
01070391 தத³ெஸௗ வth◌⁴யதாmh பாப ஆததாyhயாthமப³nh⁴ஹா
01070393 ப⁴rhச விphயmh வீர kh’தவாnhலபாmhஸந:
01070400ஸூத உவாச
01070401 ஏவmh பதா த⁴rhமmh பாrhத:² kh’Shேணந ேசாதி³த:
01070403ைநchச²th³த⁴nhmh ³ஸுதmh யth³யphயாthமஹநmh மஹாnh
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01070411அேதா²ேபthய shவஶிபி³ரmh ேகா³விnhத³phயஸாரதி:²
01070413 nhயேவத³யthதmh phயாைய ேஶாசnhthயா ஆthமஜாnhஹதாnh
01070421 ததா²’தmh பஶுவthபாஶப³th³த⁴மவாŋhiµக²mh கrhமஜு³phேதந
01070423நிய kh’Shபkh’தmh ³ேரா:ஸுதmh வாமshவபா⁴வா kh’பயா நநாம
ச
01070431 உவாச சாஸஹnhthயshய ப³nhத⁴நாநயநmh ஸதீ
01070433iµchயதாmh iµchயதாேமஷ ph³ராமே நிதராmh ³:

01070441ஸரஹshேயா த⁴iνrhேவத:³ஸவிஸrhேகா³பஸmhயம:
01070443அshthரkh³ராமச ப⁴வதா ஶிேதா யத³iνkh³ரஹாth
01070451ஸ ஏஷ ப⁴க³வாnhth³ேராண: phரஜாேபண வrhதேத
01070453 தshயாthமேநாऽrhத⁴mh பthnhயாshேத நாnhவகா³th³வீரஸூ: kh’பீ
01070461 தth³த⁴rhமjhஞ மஹாபா⁴க³ ப⁴வth³பி⁴rhெகௗ³ரவmh லmh
01070463 vh’நmh நாrhஹதி phராphmh jhயmh வnhth³யமபீ⁴ணஶ:

01070471 மா ேராதீ³த³shய ஜநநீ ெகௗ³த பதிேத³வதா
01070473 யதா²ஹmh mh’தவthஸாrhதா ேராதி³mhயiµகீ²iµஹு:
01070481ைய: ேகாபிதmh ph³ரமலmh ராஜnhையரதாthமபி: ◌⁴
01070483 தthலmh phரத³ஹthயாஶு ஸாiνப³nhத⁴mh ஶுசாrhபிதmh
01070490ஸூத உவாச
01070491 த⁴rhmhயmh nhயாyhயmh ஸகணmh நிrhvhயகmh ஸமmh மஹth
01070493 ராஜா த⁴rhமஸுேதா ராjhயா:phரthயநnhத³th³வேசா th³விஜா:
01070501 நல:ஸஹேத³வச தா⁴ேநா த⁴நஜய:
01070503 ப⁴க³வாnhேத³வகீthேரா ேய சாnhேய யாச ேயாத:
01070511 தthராஹாமrhேதா பீ⁴மshதshய ேரயாnhவத: ◌⁴ shmh’த:
01070513 ந ப⁴rhrhநாthமநசாrhேத² ேயாऽஹnhஸுphதாnhஶிஶூnhvh’தா²
01070521 நிஶmhய பீ⁴மக³தி³தmh th³ெரௗபth³யாச சrh⁴ஜ:

01070523ஆேலாkhய வத³நmh ஸkh²த³மாஹ ஹஸnhநிவ
01070530ப⁴க³வாiνவாச
01070531 ph³ரமப³nh⁴rhந ஹnhதvhய ஆததாயீ வதா⁴rhஹண:

01070533 மையேவாப⁴யமாmhநாதmh பபாயiνஶாஸநmh
01070541 phரதிதmh ஸthயmh யthதthஸாnhthவயதா phயாmh
01070543 phயmh ச பீ⁴மேஸநshய பாசாlhயா மயேமவ ச
01070550ஸூத உவாச
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01070551அrhஜுந:ஸஹஸாjhஞாய ஹேரrhஹாrhத³மதா²நா
01070553 மணிmh ஜஹார rhத⁴nhயmh th³விஜshய ஸஹrhத⁴ஜmh
01070561 விiµchய ரஶநாப³th³த⁴mh பா³லஹthயாஹதphரப⁴mh
01070563 ேதஜஸா மணிநா நmh ஶிபி³ராnhநிரயாபயth
01070571 வபநmh th³ரவிதா³நmh shதா²நாnhநிrhயாபணmh ததா²
01070573 ஏஷ  ph³ரமப³nh⁴நாmh வேதா⁴ நாnhேயாऽshதி ைத³க:
01070581 thரேஶாகாரா:ஸrhேவ பாNhட³வா:ஸஹ kh’Shணயா
01070583shவாநாmh mh’தாநாmh யthkh’thயmh சkhrhநிrhஹரதி³கmh
01080010ஸூத உவாச
01080011அத² ேத ஸmhபேரதாநாmh shவாநாiµத³கchச²தாmh
01080013 தா³mh ஸkh’Sh க³ŋhகா³யாmh ரshkh’thய ய:shthய:
01080021 ேத நிநீேயாத³கmh ஸrhேவ விலphய ச ph◌⁴’ஶmh ந:
01080023ஆphதா ஹபாதா³ph³ஜரஜ:தஸjhஜேல
01080031 தthராநmh பதிmh th◌⁴’தராShThரmh ஸஹாiνஜmh
01080033 கா³nhதா⁴mh thரேஶாகாrhதாmh ph’தா²mh kh’Shmh ச மாத⁴வ:

01080041ஸாnhthவயாமாஸ iµநிபி⁴rhஹதப³nh⁴ஶுசாrhபிதாnh
01080043 ⁴ேதஷு காலshய க³திmh த³rhஶயnhந phரதிkhயாmh
01080051ஸாத⁴யிthவாஜாதஶthேரா:shவmh ராjhயmh கிதைவrh’தmh
01080053 கா⁴தயிthவாஸேதா ராjhஞ: கசshபrhஶதாஷ:

01080061 யாஜயிthவாவேமைத⁴shதmh thபி⁴thதமகlhபைக:
01080063 தth³யஶ: பாவநmh தி³ு ஶதமnhேயாவாதேநாth
01080071ஆமnhthrhய பாNh³thராmhச ைஶேநேயாth³த⁴வஸmhத:
01080073 th³ைவபாயநாதி³பி⁴rhவிphைர: ைத: phரதித:
01080081 க³nhmh kh’தமதிrhph³ரமnhth³வாரகாmh ரத²மாshதி²த:
01080083 உபேலேப⁴ऽபி⁴தா⁴வnhதீiµthதராmh ப⁴யவிவலாmh
01080090 உthதேராவாச
01080091 பா பா மஹாேயாகி³nhேத³வேத³வ ஜக³thபேத
01080093 நாnhயmh thவத³ப⁴யmh பேய யthர mh’th: பரshபரmh
01080101அபி⁴th³ரவதி மாஶ ஶரshதphதாயேஸா விேபா⁴
01080103 காமmh த³ஹ மாmh நாத² மா ேம க³rhேபா⁴ நிபாthயதாmh
01080110ஸூத உவாச
01080111 உபதா⁴rhய வசshதshயா ப⁴க³வாnhப⁴khதவthஸல:
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01080113அபாNhட³வத³mh கrhmh th³ெரௗேணரshthரம³th◌⁴யத
01080121 தrhேயவாத²iµநிேரShட² பாNhட³வா: பச ஸாயகாnh
01080123ஆthமேநாऽபி⁴iµகா²nhதீ³phதாநாலயாshthராNhபாத³:³

01080131 vhயஸநmh வீய தthேதஷாமநnhயவிஷயாthமநாmh
01080133ஸுத³rhஶேநந shவாshthேரண shவாநாmh ராmh vhயதா⁴th³வி:◌⁴
01080141அnhத:shத:²ஸrhவ⁴தாநாமாthமா ேயாேக³வேரா ஹ:
01080143shவமாயயாvh’ேth³க³rhப⁴mh ைவராThயா:தnhதேவ
01080151 யth³யphயshthரmh ph³ரமஶிரshthவேமாக⁴mh சாphரதிkhயmh
01080153ைவShணவmh ேதஜ ஆஸாth³ய ஸமஶாmhயth³ph◌⁴’³th³வஹ
01080161 மா மmhshதா²ேயததா³சrhயmh ஸrhவாசrhயமேய chேத
01080163 ய இத³mh மாயயா ேத³vhயா sh’ஜthயவதி ஹnhthயஜ:

01080171 ph³ரமேதேஜாவிநிrhiµkhைதராthமைஜ:ஸஹ kh’Shணயா
01080173 phரயாபி⁴iµக²mh kh’Shணத³மாஹ ph’தா²ஸதீ
01080180nhthவாச
01080181 நமshேய ஷmh thவாth³யவரmh phரkh’ேத: பரmh
01080183அலயmh ஸrhவ⁴தாநாமnhதrhப³ரவshதி²தmh
01080191 மாயாஜவநிகாchச²nhநமjhஞாேதா⁴ஜமvhயயmh
01080193 ந லயேஸ ட⁴th³’ஶா நேடா நாThயத⁴ேரா யதா²
01080201 ததா² பரமஹmhஸாநாmh iµநீநாமமலாthமநாmh
01080203 ப⁴khதிேயாக³விதா⁴நாrhத²mh கத²mh பேயம  shthய:
01080211 kh’Shய வாஸுேத³வாய ேத³வகீநnhத³நாய ச
01080213 நnhத³ேகா³பமாராய ேகா³விnhதா³ய நேமா நம:
01080221 நம: பŋhகஜநாபா⁴ய நம: பŋhகஜமாேந
01080223 நம: பŋhகஜேநthராய நமshேத பŋhகஜாŋhkh◌⁴ரேய
01080231 யதா²’ேகஶ க²ேலந ேத³வகீ கmhேஸந th³தா⁴திசிரmh ஶுசாrhபிதா
01080233விேமாசிதாஹmh சஸஹாthமஜா விேபா⁴ thவையவ நாேத²நiµஹுrhவிபth³க³th
01080241விஷாnhமஹாkh³ேந: ஷாத³த³rhஶநாத³ஸthஸபா⁴யா வநவாஸkh’chch²ரத:
01080243 mh’ேத⁴ mh’ேத⁴ऽேநகமஹாரதா²shthரேதா th³ெரௗNhயshthரதசாshம
ஹேரऽபி⁴ரதா:
01080251 விபத:³ஸnh தா: ஶவthதthர தthர ஜக³th³³ேரா
01080253 ப⁴வேதா த³rhஶநmh யthshயாத³நrhப⁴வத³rhஶநmh
01080261 ஜnhைமவrhயதபி⁴ேரத⁴மாநமத:³ மாnh
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01080263ைநவாrhஹthயபி⁴தா⁴mh ைவ thவாமகிசநேகா³சரmh
01080271 நேமாऽகிசநவிthதாய நிvh’thத³ணvh’thதேய
01080273ஆthமாராமாய ஶாnhதாய ைகவlhயபதேய நம:
01080281 மnhேய thவாmh காலஶாநமநாதி³நித⁴நmh வி⁴mh
01080283ஸமmh சரnhதmh ஸrhவthர ⁴தாநாmh யnhத:² க:

01080291 ந ேவத³ கசிth³ப⁴க³வmhசிகீrhதmh தேவஹமாநshய nh’mh
விட³mhப³நmh
01080293 ந யshய கசிth³த³யிேதாऽshதி கrhசிth³th³ேவShயச யshnhவிஷமா
மதிrhnh’mh
01080301 ஜnhம கrhம ச விவாthமnhநஜshயாகrhராthமந:
01080303 திrhயŋhnh’ஷு யாத:³ஸு தத³thயnhதவிட³mhப³நmh
01080311 ேகா³phயாத³ேத³thவயி kh’தாக³தா³ம தாவth³யா ேத த³ஶாகலாஜநஸmhph◌⁴ரமாmh
01080313 வkhthரmh நிநீய ப⁴யபா⁴வநயா shதி²தshய ஸா மாmh விேமாஹயதி பீ⁴ரபி
யth³பி³ேப⁴தி
01080321 ேகசிதா³ஹுரஜmh ஜாதmh Nhயேலாகshய கீrhதேய
01080323 யேதா:³ phயshயாnhவவாேய மலயshேயவ சnhத³நmh
01080331அபேர வஸுேத³வshய ேத³வkhயாmh யாசிேதாऽph◌⁴யகா³th
01080333அஜshthவமshய ேமாய வதா⁴ய ச ஸுரth³விஷாmh
01080341 பா⁴ராவதாரயாnhேய ⁴ேவா நாவ இேவாத³ெதௗ⁴
01080343த³nhthயா ⁴பா⁴ேரண ஜாேதா யாthம⁴வாrhதி²த:
01080351 ப⁴ேவऽshnhkhயமாநாநாமவிth³யாகாமகrhமபி: ◌⁴
01080353 ரவணshமரrhஹாணி கShயnhநிதி ேகசந
01080361 ஶ ◌்’Nhவnhதி கா³யnhதி kh³’ணnhthயபீ⁴ணஶ: shமரnhதி நnhத³nhதி
தேவதmh ஜநா:
01080363 த ஏவ பயnhthயசிேரண தாவகmh ப⁴வphரவாேஹாபரமmh பதா³mh³ஜmh
01080371அphயth³ய நshthவmhshவkh’ேதத phரேபா⁴ ஹாஸshவிthஸு’ேதா³ऽiνவிந:
01080373 ேயஷாmh ந சாnhயth³ப⁴வத:பதா³mh³ஜாthபராயணmh ராஜஸு ேயாதாmhஹஸாmh
01080381 ேக வயmh நாமபாph◌⁴யாmh ய³பி: ◌⁴ ஸஹ பாNhட³வா:
01080383 ப⁴வேதாऽத³rhஶநmh யrh ’காேவஶி:

01080391 ேநயmh ேஶாபி⁴Shயேத தthர யேத²தா³நீmh க³தா³த⁴ர
01080393 thவthபைத³ரŋhகிதா பா⁴தி shவலணவிலைத:
01080401இேம ஜநபதா:³shvh’th³தா: ◌⁴ ஸுபkhெவௗஷதி⁴வீத: ◌⁴
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01080403 வநாth³நth³த³nhவnhேதா ேயத⁴nhேத தவ வீைத:
01080411அத² விேவஶ விவாthமnhவிவrhேத shவேகஷு ேம
01080413shேநஹபாஶமmh சி²nhதி⁴ th³’ட⁴mh பாNh³ஷு vh’Shணிஷு
01080421 thவயி ேமऽநnhயவிஷயா மதிrhம⁴பேதऽஸkh’th
01080423 ரதிiµth³வஹதாத³th³தா⁴ க³ŋhேக³ெவௗக⁴iµத³nhவதி
01080431kh’Shணkh’Shணஸக²vh’ShNhyh’ஷபா⁴வநிth◌⁴kh³ராஜnhயவmhஶத³ஹநாநபவrhக³வீrhய
01080433 ேகா³விnhத³ ேகா³th³விஜஸுராrhதிஹராவதார ேயாேக³வராகி²ல³ேரா
ப⁴க³வnhநமshேத
01080440ஸூத உவாச
01080441 ph’த²ேயthத²mh கலபைத:³ பதாகி²ேலாத³ய:
01080443 மnhத³mh ஜஹாஸ ைவNhேடா² ேமாஹயnhநிவ மாயயா
01080451 தாmh பா³ட⁴thபாமnhthrhய phரவிய க³ஜஸாவயmh
01080453shthயச shவரmh யாshயnhphேரmh ராjhஞா நிவாத:
01080461 vhயாஸாth³ையவேரஹாjhைஞ: kh’Shேணநாth³⁴தகrhம
01080463 phரேபா³தி⁴ேதாऽபீதிஹாைஸrhநா³th◌⁴யத ஶுசாrhபித:
01080471ஆஹ ராஜா த⁴rhமஸுதசிnhதயnhஸு’தா³mh வத⁴mh
01080473 phராkh’ேதநாthமநா விphரா:shேநஹேமாஹவஶmh க³த:
01080481அேஹா ேம பயதாjhஞாநmh ’தி³ட⁴mh ³ராthமந:
01080483 பாரkhயshையவ ேத³ஹshய ப³vhேயா ேமऽௌணீrhஹதா:
01080491 பா³லth³விஜஸு’nhthர பிth’ph◌⁴ராth’³th³ஹ:

01080493 ந ேம shயாnhநிரயாnhேமாோ யபி வrhஷாதாைத:
01080501ைநேநா ராjhஞ: phரஜாப⁴rhrhத⁴rhமth³ேத⁴ வேதா⁴ th³விஷாmh
01080503இதி ேம ந  ேபா³தா⁴ய கlhபேத ஶாஸநmh வச:
01080511shthmh மth³த⁴தப³nh⁴நாmh th³ேராேஹா ேயாऽஸாவிேஹாthதி²த:
01080513 கrhமபி⁴rhkh³’ஹேமதீ⁴ையrhநாஹmh கlhேபா vhயேபாmh
01080521 யதா² பŋhேகந பŋhகாmhப:◌⁴ ஸுரயா வா ஸுராkh’தmh
01080523 ⁴தஹthயாmh தைத²ைவகாmh ந யjhைஞrhமாrhShமrhஹதி
01090010ஸூத உவாச
01090011இதி பீ⁴த: phரஜாth³ேராஹாthஸrhவத⁴rhமவிவிthஸயா
01090013 தேதா விநஶநmh phராகா³th³யthர ேத³வvhரேதாऽபதth
01090021 ததா³ ேத ph◌⁴ராதர:ஸrhேவ ஸத³ைவ:shவrhண⁴ைத:
01090023அnhவக³chச²nhரைத²rhவிphரா vhயாஸெதௗ⁴mhயாத³யshததா²
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01090031 ப⁴க³வாநபி விphரrhேஷ ரேத²ந ஸத⁴நஜய:
01090033ஸ ைதrhvhயேராசத nh’ப:ேவர இவ ³யைக:
01090041 th³’ShThவா நிபதிதmh ⁴ெமௗ தி³வchதவாமரmh
01090043 phரேணiµ: பாNhட³வா பீ⁴Shமmh ஸாiνகா:³ஸஹ சkh
01090051 தthர ph³ரமrhஷய:ஸrhேவ ேத³வrhஷயச ஸthதம
01090053 ராஜrhஷயச தthராஸnhth³ரShmh ப⁴ரதŋhக³வmh
01090061 பrhவேதா நாரேதா³ ெதௗ⁴mhேயா ப⁴க³வாnhபா³த³ராயண:

01090063 ph³’ஹத³ேவா ப⁴ரth³வாஜ:ஸஶிShேயா ேரiΝகாஸுத:
01090071 வShட²இnhth³ரphரமத³shthேதா kh³’thஸமேதா³ऽத:
01090073 கவாnhெகௗ³தேமாऽthச ெகௗஶிேகாऽத²ஸுத³rhஶந:
01090081அnhேய ச iµநேயா ph³ரமnhph³ரமராதாத³ேயாऽமலா:
01090083 ஶிShையேபதா ஆஜkh³iµ: கயபாŋhகி³ரஸாத³ய:
01090091 தாnhஸேமதாnhமஹாபா⁴கா³iνபலph◌⁴ய வஸூthதம:
01090093 ஜயாமாஸ த⁴rhமjhேஞா ேத³ஶகாலவிபா⁴க³விth
01090101 kh’Shணmh ச தthphரபா⁴வjhஞ ஆநmh ஜக³தீ³வரmh
01090103’தி³shத²mh ஜயாமாஸ மாயேயாபாthதவிkh³ரஹmh
01090111 பாNh³thராiνபாநாnhphரரயphேரமஸŋhக³தாnh
01090113அph◌⁴யாசShடாiνராகா³ைரரnhதீ⁴⁴ேதந சுஷா
01090121அேஹா கShடமேஹாऽnhயாyhயmh யth³யmh த⁴rhமநnhத³நா:
01090123 விmh நாrhஹத² khShடmh விphரத⁴rhமாchதாரயா:
01090131ஸmhshதி²ேதऽதிரேத² பாNhெடௗ³ ph’தா² பா³லphரஜா வ:◌⁴
01090133 Shமthkh’ேத ப³ஹூnhkhேலஶாnhphராphதா ேதாகவதீ iµஹு:
01090141ஸrhவmh காலkh’தmh மnhேய ப⁴வதாmh ச யத³phயmh
01090143ஸபாேலா யth³வேஶ ேலாேகா வாேயாவ க⁴நாவ:

01090151 யthர த⁴rhமஸுேதா ராஜா க³தா³பாணிrhvh’ேகாத³ர:
01090153 kh’Shேऽshth கா³Nh³வmh சாபmh ஸு’thkh’Shணshதேதா விபth
01090161 ந யshய கrhசிth³ராஜnhமாnhேவத³ விதி⁴thதmh
01090163 யth³விjhஞாஸயா khதா iµயnhதி கவேயாऽபி 
01090171 தshமாதி³த³mh ைத³வதnhthரmh vhயவshய ப⁴ரதrhஷப⁴
01090173 தshயாiνவிேதாऽநாதா² நாத² பா phரஜா: phரேபா⁴
01090181 ஏஷ ைவ ப⁴க³வாnhஸாாதா³th³ேயா நாராயண: மாnh
01090183 ேமாஹயnhமாயயா ேலாகmh ³ட⁴சரதி vh’Shணிஷு
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01090191அshயாiνபா⁴வmh ப⁴க³வாnhேவத³³யதமmh ஶிவ:

01090193 ேத³வrhrhநாரத:³ஸாாth³ப⁴க³வாnhகபிேலா nh’ப
01090201 யmh மnhயேஸ மாேலயmh phயmh thரmh ஸு’thதமmh
01090203அகேரா:ஸசிவmh ³தmh ெஸௗ’தா³த³த²ஸாரதி²mh
01090211ஸrhவாthமந:ஸமth³’ேஶா யth³வயshயாநஹŋhkh’ேத:
01090213 தthkh’தmh மதிைவஷmhயmh நிரவth³யshய ந khவசிth
01090221 ததா²phேயகாnhதப⁴khேதஷு பய ⁴பாiνகmhபிதmh
01090223 யnhேமऽஸூmhshthயஜத:ஸாாthkh’Shே த³rhஶநமாக³த:
01090231 ப⁴khthயாேவய மேநா யshnhவாசா யnhநாம கீrhதயnh
01090233 thயஜnhகேலவரmh ேயாகீ³iµchயேத காமகrhமபி: ◌⁴
01090241 ஸ ேத³வேத³ேவா ப⁴க³வாnhphரதீதாmh கேலவரmh யாவதி³த³mh
ேநாmhயஹmh
01090243phரஸnhநஹாஸாணேலாசேநாlhலஸnhiµகா²mh³ேஜா th◌⁴யாநபத²சrh⁴ஜ:

01090250ஸூத உவாச
01090251 தி⁴Sh²ரshததா³கrhNhய ஶயாநmh ஶரபஜேர
01090253அph’chச²th³விவிதா⁴nhத⁴rhமாnh’mh சாiνஶ ◌்’Nhவதாmh
01090261 ஷshவபா⁴வவிதாnhயதா²வrhணmh யதா²ரமmh
01090263ைவராkh³யராேகா³பாதி⁴ph◌⁴யாமாmhநாேதாப⁴யலnh
01090271 தா³நத⁴rhமாnhராஜத⁴rhமாnhேமாத⁴rhமாnhவிபா⁴க³ஶ:

01090273shthத⁴rhமாnhப⁴க³வth³த⁴rhமாnhஸமாஸvhயாஸேயாக³த:
01090281 த⁴rhமாrhத²காமேமாாmhச ஸேஹாபாயாnhயதா²iµேந
01090283 நாநாkh²யாேநதிஹாேஸஷு வrhணயாமாஸ தththவவிth
01090291 த⁴rhமmh phரவத³தshதshய ஸ கால: phரthபshதி²த:
01090293 ேயா ேயாகி³நச²nhத³mh’thேயாrhவாசி²தshthதராயண:

01090301தேதா³பஸmh’thய கி³ர:ஸஹshரணீrhவிiµkhதஸŋhக³mh மந ஆதி³ேஷ
01090303kh’Shேணலஸthபீதபேட சrh⁴ேஜ ர:shதி²ேதऽதth³’kh³vhயதா⁴ரயth
01090311 விஶுth³த⁴யா தா⁴ரணயா ஹதாஶுப⁴shததீ³ையவாஶு க³தாத⁴ரம:
01090313நிvh’thதஸrhேவnhth³யvh’thதிவிph◌⁴ரமshShடாவஜnhயmh விsh’ஜஜநாrhத³நmh
01090320பீ⁴Shம உவாச
01090321இதி மதிபகlhபிதா விth’Sh ப⁴க³வதி ஸாthவதŋhக³ேவ வி⁴mhநி
01090323shவஸுக²iµபக³ேத khவசிth³விஹrhmh phரkh’திiµேபயth³ப⁴வphரவாஹ:

01090331 th⁴வநகமநmh தமாலவrhணmh ரவிகரெகௗ³ரவராmhப³ரmh த³தா⁴ேந
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01090333 வரலகலாvh’தாநநாph³ஜmh விஜயஸேக² ரதிரsh ேமऽநவth³யா
01090341 தி⁴ ரக³ரேஜாவி⁴mhரவிShவkhகசதரமவாrhயலŋhkh’தாshேய
01090343 மம நிஶிதஶைரrhவிபி⁴th³யமாந thவசி விலஸthகவேசऽsh kh’Shண
ஆthமா
01090351ஸபதி³ஸகி²வேசா நிஶmhய மth◌⁴ேய நிஜபரேயாrhப³லேயா ரத²mh நிேவய
01090353shதி²தவதி பரைஸநிகார ’தவதி பாrhத²ஸேக² ரதிrhமமாsh
01090361 vhயவதph’தநாiµக²mh நிய shவஜநவதா⁴th³விiµக²shய
ேதா³ஷ³th³th◌⁴யா
01090363மதிமஹரதா³thமவிth³யயா யசரணரதி: பரமshய தshய ேமऽsh
01090371shவநிக³மமபஹாய மthphரதிjhஞாmh’தமதி⁴கrhமவphேதா ரத²shத:²
01090373 th◌⁴’தரத²சரேऽph◌⁴யயாchசலth³³rhஹவ ஹnhப⁴mh க³ேதாthதய:
01090381 ஶிதவிஶிக²ஹேதா விஶீrhணத³mhஶ:தஜபphத ஆததாயிேநா ேம
01090383 phரஸப⁴மபி⁴ஸஸார மth³வதா⁴rhத²mh ஸ ப⁴வ ேம ப⁴க³வாnhக³திrhiµnhத:³
01090391 விஜயரத²mhப³ஆthதேதாthேர th◌⁴’தஹயரநி தchch²ேயணீேய
01090393 ப⁴க³வதி ரதிரsh ேம iµrhேஷாrhயஹ நிய ஹதா க³தா:shவபmh
01090401லதக³திவிலாஸவlh³ஹாஸ phரணயநிணகlhபிேதாமாநா:
01090403 kh’தமiνkh’தவthய உnhமதா³nhதா: ◌⁴ phரkh’திமக³nhகில யshய
ேகா³பவth◌⁴வ:

01090411iµநிக³ணnh’பவrhயஸŋhேலऽnhத:ஸத³ தி⁴Sh²ரராஜஸூய ஏஷாmh
01090413அrhஹணiµபேபத³ ஈணீேயா மம th³’ஶிேகா³சர ஏஷ ஆவிராthமா
01090421தமமஹமஜmhஶரபா⁴ஜாmh’தி³’தி³தி⁴Sh²தமாthமகlhபிதாநாmh
01090423phரதிth³’ஶவைநகதா⁴rhகேமகmhஸமதி⁴க³ேதாऽshவி⁴தேப⁴த³ேமாஹ:

01090430ஸூத உவாச
01090431 kh’Shண ஏவmh ப⁴க³வதி மேநாவாkh³th³’Shvh’thதிபி: ◌⁴
01090433ஆthமnhயாthமாநமாேவய ேஸாऽnhத:வாஸ உபாரமth
01090441ஸmhபth³யமாநமாjhஞாய பீ⁴Shமmh ph³ரமணி நிShகேல
01090443ஸrhேவ ப³⁴shேத Shணீmh வயாmhவ தி³நாthயேய
01090451 தthர ³nh³ப⁴ேயா ேந³rhேத³வமாநவவாதி³தா:
01090453 ஶஶmhஸு:ஸாத⁴ேவா ராjhஞாmh கா²thேப: Shபvh’Shடய:
01090461 தshய நிrhஹரதீ³நி ஸmhபேரதshய பா⁴rhக³வ
01090463 தி⁴Sh²ர: காரயிthவா iµஹூrhதmh :³கி²ேதாऽப⁴வth
01090471 Shrhiµநேயா ’Shடா: kh’Shணmh தth³³யநாமபி: ◌⁴
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01090473 ததshேத kh’Shண’த³யா:shவாரமாnhphரய: ந:
01090481 தேதா தி⁴Sh²ேரா க³thவா ஸஹkh’Shே க³ஜாவயmh
01090483 பிதரmh ஸாnhthவயாமாஸ கா³nhதா⁴mh ச தபshவிநீmh
01090491 பிthரா சாiνமேதா ராஜா வாஸுேத³வாiνேமாதி³த:
01090493 சகார ராjhயmh த⁴rhேமண பிth’ைபதாமஹmh வி: ◌⁴
01100010 ெஶௗநக உவாச
01100011 ஹthவா shவkhத²shph’த⁴ ஆததாயிேநா தி⁴Sh²ேரா த⁴rhமph◌⁴’தாmh
வShட:²

01100013ஸஹாiνைஜ: phரthயவth³த⁴ேபா⁴ஜந: கத²mh phரvh’thத: கிமகாரthதத:
01100020ஸூத உவாச
01100021வmhஶmh ேராrhவmhஶத³வாkh³நிநிrh’தmh ஸmhேராஹயிthவா ப⁴வபா⁴வேநா
ஹ:
01100023 நிேவஶயிthவா நிஜராjhய ஈவேரா தி⁴Sh²ரmh phதமநா ப³⁴வ ஹ
01100031 நிஶmhய பீ⁴Shேமாkhதமதா²chேதாkhதmh phரvh’thதவிjhஞாநவி⁴தவிph◌⁴ரம:
01100033 ஶஶாஸ கா³nhth³ர இவாதாரய: பth◌⁴பாnhதாமiνஜாiνவrhதித:
01100041 காமmh வவrhஷ பrhஜnhய:ஸrhவகாம³கா⁴ ம
01100043:shம vhரஜாnhகா³வ: பயேஸாத⁴shவதீrhiµதா³
01100051 நth³ய:ஸiµth³ரா கி³ரய:ஸவநshபதிவீத: ◌⁴
01100053 ப²லnhthேயாஷத⁴ய:ஸrhவா: காமமnhvh’ தshய ைவ
01100061 நாத⁴ேயா vhயாத⁴ய: khேலஶா ைத³வ⁴தாthமேஹதவ:

01100063அஜாதஶthராவப⁴வஜnhநாmh ராjhஞி கrhசிth
01100071 உthவா ஹாshதிநேர மாஸாnhகதிபயாnhஹ:
01100073ஸு’தா³mh ச விேஶாகாய shவஸுச phயகாmhயயா
01100081ஆமnhthrhய சாph◌⁴யiνjhஞாத: பShவjhயாபி⁴வாth³ய தmh
01100083ஆேராஹ ரத²mh ைகசிthபShவkhேதாऽபி⁴வாதி³த:
01100091ஸுப⁴th³ரா th³ெரௗபதீ³nhதீ விராடதநயா ததா²
01100093 கா³nhதா⁴ th◌⁴’தராShThரச thஸுrhெகௗ³தேமா யெமௗ
01100101 vh’ேகாத³ரச ெதௗ⁴mhயச shthேயா மthshயஸுதாத³ய:
01100103 ந ேஸேர விiµயnhேதா விரஹmh ஶாrhŋhக³த⁴nhவந:
01100111ஸthஸŋhகா³nhiµkhத:³ஸŋhேகா³ஹாmh ேநாthஸஹேத ³த:◌⁴
01100113 கீrhthயமாநmh யேஶா யshய ஸkh’தா³கrhNhய ேராசநmh
01100121 தshnhnhயshததி⁴ய: பாrhதா:²ஸேஹரnhவிரஹmh கத²mh
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01100123 த³rhஶநshபrhஶஸmhலாப ஶயநாஸநேபா⁴ஜைந:
01100131ஸrhேவ ேதऽநிைஷரைshதமiν th³தேசதஸ:

01100133 வீnhத:shேநஹஸmhப³th³தா⁴ விேசshதthர தthர ஹ
01100141 nhயnhத⁴nhiνth³க³லth³பா³ShபெமௗthகNhTh²யாth³ேத³வகீஸுேத
01100143 நிrhயாthயகா³ராnhேநாऽப⁴th³ரதி shயாth³பா³nhத⁴வshthய:
01100151 mh’த³ŋhக³ஶŋhக²ேப⁴rhயச வீபணவேகா³iµகா:²
01100153 ⁴nh⁴rhயாநகக⁴Nhடாth³யா ேந³rh³nh³ப⁴யshததா²
01100161 phராஸாத³ஶிக²ராடா: ◌⁴ நாrhேயா தி³th³’யா
01100163 வvh’ஷு:ஸுைம: kh’Shணmh phேரமvhடா³shேத:

01100171தாதபthரmh ஜkh³ராஹ iµkhதாதா³மவி⁴தmh
01100173 ரthநத³Nhட³mh ³டா³ேகஶ: phய: phயதமshய ஹ
01100181 உth³த⁴வ:ஸாthயகிைசவ vhயஜேந பரமாth³⁴ேத
01100183 விகீrhயமாண:ஸுைம ேரேஜ ம⁴பதி: பதி²
01100191அயnhதாஶிஷ:ஸthயாshதthர தthர th³விேஜதா:
01100193 நாiνபாiνபாச நிrh³ணshய ³thமந:
01100201அnhேயாnhயமாthஸஜlhப உthதமேலாகேசதஸாmh
01100203 ெகௗரேவnhth³ரரshthmh ஸrhவதிமேநாஹர:
01100211ஸ ைவ கிலாயmh ஷ: ராதேநா ய ஏக ஆத³விேஶஷ ஆthமநி
01100213அkh³ேர ³ேணph◌⁴ேயா ஜக³தா³thமநீவேர நிதாthமnhநிஶி ஸுphதஶkhதிஷு
01100221 ஸ ஏவ ⁴ேயா நிஜவீrhயேசாதி³தாmh shவவமாயாmh phரkh’திmh
sh’தீmh
01100223அநாமபாthமநி பநாமநீ விதி⁴thஸமாேநாऽiνஸஸார ஶாshthரkh’th
01100231ஸ வா அயmh யthபத³மthர ஸூரேயா ேதnhth³யா நிrhதமாதவந:
01100233பயnhதி ப⁴khththகதாமலாthமநா நnhேவஷஸththவmh பமாrhShமrhஹதி
01100241 ஸ வா அயmh ஸkh²யiνகீ³தஸthகேதா² ேவேத³ஷு ³ேயஷு ச
³யவாதி³பி: ◌⁴
01100243 ய ஏக ஈேஶா ஜக³தா³thமலயா sh’ஜthயவthயthதி ந தthர ஸjhஜேத
01100251 யதா³யத⁴rhேமண தேமாதி⁴ேயா nh’பா வnhதி தthைரஷ  ஸththவத:
கில
01100253 த⁴thேத ப⁴க³mh ஸthயmh’தmh த³யாmh யேஶா ப⁴வாய பாணி த³த⁴th³ேக³
ேக³
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01100261 அேஹா அலmh லாkh◌⁴யதமmh யேதா:³ லமேஹா அலmh Nhயதமmh
மேதா⁴rhவநmh
01100263 யேத³ஷ mhஸாmh’ஷப: ◌⁴ ய: பதி:shவஜnhமநா சŋhkhரமேணந சாசதி
01100271அேஹா ப³த shவrhயஶஸshதிரshக ஶshத² Nhயயஶshக ⁴வ:

01100273 பயnhதி நிthயmh யத³iνkh³ரேஹதmh shதாவேலாகmh shவபதிmh shம
யthphரஜா:
01100281நmhvhரதshநாநஹுதாதி³ேநவர:ஸமrhசிேதாயshய kh³’தபாணிபி:◌⁴
01100283பிப³nhதி யா:ஸkh²யத⁴ராmh’தmhiµஹுrhvhரஜshthய:ஸmhiµiµஹுrhயதா³ஶயா:
01100291 யா வீrhயஶுlhேகந ’தா: shவயmhவேர phரமth²ய ைசth³யphரiµகா²nh
ஶுShண:

01100293 phரth³mhநஸாmhபா³mhப³ஸுதாத³ேயாऽபரா யாசா’தா ெபௗ⁴மவேத⁴
ஸஹshரஶ:

01100301 ஏதா: பரmh shththவமபாshதேபஶலmh நிரshதெஶௗசmh ப³த ஸா⁴ rhவேத
01100303யாஸாmh kh³’ஹாthShகரேலாசந:பதிrhந ஜாthவைபthயா’திபி⁴rh’தி³
shph’ஶnh
01100311 ஏவmhவிதா⁴ க³த³nhதீநாmh ஸ கி³ர: ரேயாதாmh
01100313 நிேணநாபி⁴நnhத³nhஸshேதந யெயௗ ஹ:
01100321அஜாதஶth: ph’தநாmh ேகா³பீதா²ய ம⁴th³விஷ:

01100323 பேரph◌⁴ய: ஶŋhகித:shேநஹாthphராŋhkhத சரŋhகி³ணீmh
01100331அத²³ராக³தாnhெஶௗ: ெகௗரவாnhவிரஹாராnh
01100333ஸnhநிவrhthய th³’ட⁴mh shநிkh³தா⁴nhphராயாthshவநக³mh phைய:
01100341ஜாŋhக³லபாசாலாnhஶூரேஸநாnhஸயாiµநாnh
01100343 ph³ரமாவrhதmh ேthரmh மthshயாnhஸாரshவதாநத²
01100351 மத⁴nhவமதிkhரmhய ெஸௗவீராபீ⁴ரேயா: பராnh
01100353ஆநrhதாnhபா⁴rhக³ேவாபாகா³chch²ராnhதவாேஹா மநாkh³வி: ◌⁴
01100361 தthர தthர ஹ தthரthையrhஹ: phரthth³யதாrhஹண:

01100363ஸாயmh ேப⁴ேஜ தி³ஶmh பசாth³க³விShேடா² கா³mh க³தshததா³
01110010ஸூத உவாச
01110011ஆநrhதாnhஸ உபvhரjhய shvh’th³தா⁴ஜநபதா³nhshவகாnh
01110013 த³th◌⁴ெமௗ த³ரவரmh ேதஷாmh விஷாத³mh ஶமயnhநிவ
01110021ஸ உchசகாேஶ த⁴வேளாத³ேரா த³ேராऽphkhரமshயாத⁴ரேஶாணேஶாணிமா
01110023தா³th◌⁴மாயமாந:கரகஜஸmhேட யதா²ph³ஜக²Nhேட³கலஹmhஸஉthshவந:

bhagpur.pdf 29



மth³ பா⁴க³வத ராண

01110031 தiµபthய நிநத³mh ஜக³th³ப⁴யப⁴யாவஹmh
01110033 phரthth³ய: phரஜா:ஸrhவா ப⁴rhth’த³rhஶநலாலஸா:
01110041 தthேராபநீதப³லேயா ரேவrhதீ³பவாth³’தா:
01110043ஆthமாராமmh rhணகாமmh நிஜலாேப⁴ந நிthயதா³
01110051 phthth²lhலiµகா:² phேராrhஹrhஷக³th³க³த³யா கி³ரா
01110053 பிதரmh ஸrhவஸு’த³மவிதாரவாrhப⁴கா:
01110061நதா:shம ேத நாத²ஸதா³ŋhkh◌⁴பŋhகஜmhவிசைவchயஸுேரnhth³ரவnhதி³தmh
01110063 பராயணmh ேமேஹchச²தாmh பரmh ந யthர கால: phரப⁴ேவthபர: phர: ◌⁴
01110071 ப⁴வாய நshthவmh ப⁴வ விவபா⁴வந thவேமவ மாதாத²ஸு’thபதி: பிதா
01110073 thவmh ஸth³³rhந: பரமmh ச ைத³வதmh யshயாiνvh’ththயா kh’திேநா
ப³⁴விம
01110081அேஹாஸநாதா² ப⁴வதாshம யth³வயmh thைரவிShடபாநாமபி ³ரத³rhஶநmh
01110083 phேரமshதshநிkh³த⁴நிநநmh பேயம பmh தவ ஸrhவெஸௗப⁴க³mh
01110091யrhயmh³ஜாாபஸஸார ேபா⁴ ப⁴வாnhnhம⁴nhவாத²ஸு’th³தி³th³’யா
01110093 தthராph³த³ேகாphரதிம: ே ப⁴ேவth³ரவிmh விநாேவ
நshதவாchத
01110101கத²mh வயmh நாத²சிேராேத thவயி phரஸnhநth³’ShThயாகி²லதாபேஶாஷணmh
01110103 ேவம ேத ஸுnhத³ரஹாஸேஶாபி⁴தமபயமாநா வத³நmh மேநாஹரmh
01110111இதி ேசாதீ³தா வாச: phரஜாநாmh ப⁴khதவthஸல:

01110113 ஶ ◌்’Nhவாேநாऽiνkh³ரஹmh th³’ShThயா விதnhவnhphராவிஶthரmh
01110121 ம⁴ேபா⁴ஜத³ஶாrhஹாrhஹராnhத⁴கvh’Shணிபி: ◌⁴
01110123ஆthமlhயப³லrh³phதாmh நாைக³rhேபா⁴க³வதீவ
01110131ஸrhவrhஸrhவவிப⁴வNhயvh’லதாரைம:
01110133 உth³யாேநாபவநாராைமrhvh’தபth³மாகரயmh
01110141 ேகா³ரth³வாரமாrhேக³ஷு kh’தெகௗகேதாரmh
01110143 சிthரth◌⁴வஜபதாகாkh³ைரரnhத: phரதிஹதாதபாmh
01110151ஸmhமாrhதமஹாமாrhக³ ரth²யாபணகசthவராmh
01110153khதாmh க³nhத⁴ஜலphதாmh ப²லShபாதாŋhைர:
01110161 th³வா th³வா kh³’ஹாmh ச த³th◌⁴யதப²ேலுபி:◌⁴
01110163அலŋhkh’தாmh rhணmhைப⁴rhப³பி⁴rh⁴பதீ³பைக:
01110171 நிஶmhய phேரShட²மாயாnhதmh வஸுேத³ேவா மஹாமநா:
01110173அkhரேசாkh³ரேஸநச ராமசாth³⁴தவிkhரம:

30 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

01110181 phரth³mhநசாேத³Shணச ஸாmhேபா³ ஜாmhப³வதீஸுத:
01110183 phரஹrhஷேவேகா³chச²ஶிதஶயநாஸநேபா⁴ஜநா:
01110191 வாரேணnhth³ரmh ரshkh’thய ph³ராமண:ஸஸுமŋhக³ள:

01110193 ஶŋhக²rhயநிநாேத³ந ph³ரமேகா⁴ேஷண சாth³’தா:
01110195 phரthjhஜkh³ ரைத²rh’Shடா: phரணயாக³தஸாth◌⁴வஸா:
01110201 வாரiµkh²யாச ஶதேஶா யாைநshதth³த³rhஶேநாthஸுகா:
01110203லஸthNhட³லநிrhபா⁴தகேபாலவத³நய:
01110211 நடநrhதகக³nhத⁴rhவா:ஸூதமாக³த⁴வnhதி³ந:
01110213 கா³யnhதி ேசாthதமேலாகசதாnhயth³⁴தாநி ச
01110221 ப⁴க³வாmhshதthர ப³nh⁴நாmh ெபௗராமiνவrhதிநாmh
01110223 யதா²விth◌⁴பஸŋhக³mhய ஸrhேவஷாmh மாநமாத³ேத⁴
01110231 phரவாபி⁴வாத³நாேலஷகரshபrhஶshேதண:

01110233ஆவாshய சாவபாேகph◌⁴ேயா வைரசாபி⁴மைதrhவி: ◌⁴
01110241shவயmh ச ³பி⁴rhவிphைர:ஸதா³ைர:shத²விைரரபி
01110243ஆஶீrhபி⁴rhjhயமாேநாऽnhையrhவnhதி³பி⁴சாவிஶthரmh
01110251 ராஜமாrhக³mh க³ேத kh’Shேண th³வாரகாயா:லshthய:
01110253ஹrhmhயாNhயாஹுrhவிphர ததீ³ணமேஹாthஸவா:
01110261 நிthயmh நிமாநாmh யத³பி th³வாரெகௗகஸாmh
01110263 ந விth’phயnhதி  th³’ஶ: ேயா தா⁴மாŋhக³மchதmh
01110271 ேயா நிவாேஸா யshேயார: பாநபாthரmh iµக²mh th³’ஶாmh
01110273 பா³ஹேவா ேலாகபாலாநாmh ஸாரŋhகா³mh பதா³mh³ஜmh
01110281தாதபthரvhயஜைநபshkh’த: phரஸூநவrhைஷரபி⁴வrhத: பதி²
01110283 பிஶŋhக³வாஸா வநமாலயா ப³ெபௗ⁴ க⁴ேநா யதா²rhேகா³பசாபைவth³ைத:
01110291 phரவிShடsh kh³’ஹmh பிthேரா: பShவkhத:shவமாth’பி: ◌⁴
01110293 வவnhேத³ ஶிரஸா ஸphத ேத³வகீphரiµகா²iµதா³
01110301 தா: thரமŋhகமாேராphய shேநஹshiνதபேயாத⁴ரா:
01110303ஹrhஷவிவதாthமாந:rhேநthரைஜrhஜல:

01110311அதா²விஶthshவப⁴வநmh ஸrhவகாமமiνthதமmh
01110313 phராஸாதா³ யthர பthநீநாmh ஸஹshராணி ச ேஷாட³ஶ
01110321பthnhய:பதிmh phேராShய kh³’ஹாiνபாக³தmh விேலாkhயஸஜாதமேநாமேஹாthஸவா:
01110323உthதsh²ராராthஸஹஸாஸநாஶயாthஸாகmhvhரைதrhvh³தேலாசநாநநா:
01110331 தமாthமைஜrhth³’Shபி⁴ரnhதராthமநா ³ரnhதபா⁴வா: பேரபி⁴ேர பதிmh
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01110333 நிth³த⁴மphயாshரவத³mh³ ேநthரேயாrhவிலjhஜதீநாmh ph◌⁴’³வrhய
ைவkhலவாth
01110341 யth³யphயெஸௗ பாrhவக³ேதா ரேஹாக³தshததா²பி தshயாŋhkh◌⁴க³mh
நவmh நவmh
01110343 பேத³ பேத³ கா விரேமத தthபதா³chசலாபி யchch²rhந ஜஹாதி கrhசிth
01110351ஏவmh nh’பாmhதிபா⁴ரஜnhமநாமௌணீபி: ◌⁴ பvh’thதேதஜஸாmh
01110353 விதா⁴ய ைவரmh வஸேநா யதா²நலmh ேதா² வேத⁴ேநாபரேதா நிராத: ◌⁴
01110361ஸ ஏஷ நரேலாேகऽshnhநவதீrhண:shவமாயயா
01110363 ேரேம shthரthநடshேதா² ப⁴க³வாnhphராkh’ேதா யதா²
01110371 உth³தா³மபா⁴வபிஶுநாமலவlh³ஹாஸ
01110372 vhடா³வேலாகநிஹேதா மத³ேநாऽபி யாஸாmh
01110373ஸmhiµய சாபமஜஹாthphரமேதா³thதமாshதா
01110374 யshேயnhth³யmh விமதி²mh ஹைகrhந ேஶ:

01110381 தமயmh மnhயேத ேலாேகா யஸŋhக³மபி ஸŋhகி³நmh
01110383ஆthெமௗபmhேயந மiνஜmh vhயாph’Nhவாநmh யேதாऽ³த:◌⁴
01110391 ஏததீ³ஶநஶshய phரkh’திshேதா²ऽபி தth³³ண:

01110393 ந jhயேத ஸதா³thமshைத²rhயதா² ³th³தி⁴shததா³ரயா
01110401 தmh ேமநிேரऽப³லா டா: ◌⁴ shthைரணmh சாiνvhரதmh ரஹ:

01110403அphரமாணவிேதா³ ப⁴rhவரmh மதேயா யதா²
01120010 ெஶௗநக உவாச
01120011அவthதா²mhேநாபsh’Shேடந ph³ரமஶீrhShேேதஜஸா
01120013 உthதராயா ஹேதா க³rhப⁴ ஈேஶநாவித: ந:
01120021 தshய ஜnhம மஹா³th³ேத: ◌⁴ கrhமாணி ச மஹாthமந:
01120023 நித⁴நmh ச யைத²வாthஸ phேரthய க³தவாnhயதா²
01120031 ததி³த³mh ேராchசா²ேமா க³தி³mh யதி³ மnhயேஸ
01120033 ph³ ந: ரth³த³தா⁴நாநாmh யshய jhஞாநமதா³ch²க:
01120040ஸூத உவாச
01120041அபீபலth³த⁴rhமராஜ: பிth’வth³ரஜயnhphரஜா:
01120043 நி:shph’ஹ:ஸrhவகாேமph◌⁴ய: kh’Shணபாதா³iνேஸவயா
01120051ஸmhபத:³ khரதேவா ேலாகா ம ph◌⁴ராதேரா ம
01120053 ஜmh³th³வீபாதி⁴பthயmh ச யஶச thதி³வmh க³தmh
01120061 கிmh ேத காமா:ஸுரshபாrhஹா iµnhத³மநேஸா th³விஜா:
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01120063அதி⁴ஜrhiµத³mh ராjhஞ:ுதி⁴தshய யேத²தேர
01120071 மாrhக³rhப⁴க³ேதா வீர:ஸ ததா³ ph◌⁴’³நnhத³ந
01120073 த³த³rhஶ ஷmh கசிth³த³யமாேநாऽshthரேதஜஸா
01120081அŋh³Shட²மாthரமமலmh sh²ரthரடெமௗநmh
01120083அபீvhயத³rhஶநmh யாமmh த³th³வாஸஸமchதmh
01120091மth³தீ³rhக⁴சrhபா³ஹுmh தphதகாசநNhட³லmh
01120093தஜாmh க³தா³பாணிமாthமந:ஸrhவேதா தி³ஶmh
01120095 பph◌⁴ரமnhதiµlhகாபா⁴mh ph◌⁴ராமயnhதmh க³தா³mh iµஹு:
01120101அshthரேதஜ:shவக³த³யா நீஹாரவ ேகா³பதி:
01120103 வித⁴மnhதmh ஸnhநிகrhேஷ பrhையத க இthயெஸௗ
01120111 வி⁴ய தத³ேமயாthமா ப⁴க³வாnhத⁴rhம³ph³வி: ◌⁴
01120113ஷேதா த³ஶமாஸshய தthைரவாnhதrhத³ேத⁴ ஹ:
01120121 தத:ஸrhவ³ேத³rhேக ஸாiνலkh³ரேஹாத³ேய
01120123 ஜjhேஞ வmhஶத⁴ர: பாNhேடா³rh⁴ய: பாNh³ெவௗஜஸா
01120131 தshய phதமநா ராஜா விphைரrhெதௗ⁴mhயkh’பாதி³பி:◌⁴
01120133 ஜாதகmh காரயாமாஸ வாசயிthவா ச மŋhக³ளmh
01120141ரNhயmh கா³mh மmh kh³ராமாnhஹshthயவாnhnh’பதிrhவராnh
01120143 phராதா³thshவnhநmh ச விphேரph◌⁴ய: phரஜாதீrhேத²ஸ தீrhத²விth
01120151 தrhph³ராமshShடா ராஜாநmh phரரயாnhவிதmh
01120153 ஏஷ யshnhphரஜாதnhெதௗ mh ெபௗரவrhஷப⁴
01120161ைத³ேவநாphரதிகா⁴ேதந ஶுkhேல ஸmhshதா²iµேப
01120163 ராேதா ேவாऽiνkh³ரஹாrhதா²ய விShiΝநா phரப⁴விShiΝநா
01120171 தshமாnhநாmhநா விShiΝராத இதி ேலாேக ப⁴விShயதி
01120173 ந ஸnhேத³ேஹா மஹாபா⁴க³ மஹாபா⁴க³வேதா மஹாnh
01120180ராேஜாவாச
01120181அphேயஷ வmhயாnhராஜrhnhNhயேலாகாnhமஹாthமந:
01120183அiνவrhதிதா shவிth³யஶஸா ஸா⁴வாேத³ந ஸthதமா:
01120190 ph³ராம ஊ:
01120191 பாrhத² phரஜாவிதா ஸாாதி³வாவ மாநவ:

01120193 ph³ரமNhய:ஸthயஸnhத⁴ச ராேமா தா³ஶரதி²rhயதா²
01120201 ஏஷ தா³தா ஶரNhயச யதா²ெயௗஶீநர: ஶிபி:³
01120203 யேஶா விதநிதா shவாநாmh ெதௗ³Shயnhதிவ யjhவநாmh
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01120211 த⁴nhவிநாமkh³ரணீேரஷ lhயசாrhஜுநேயாrhth³வேயா:
01120213ஹுதாஶ இவ ³rhத⁴rhஷ:ஸiµth³ர இவ ³shதர:
01120221 mh’ேக³nhth³ர இவ விkhராnhேதா நிேஷvhேயா மவாநிவ
01120223 திதிுrhவஸுேத⁴வாெஸௗ ஸShiΝ: பிதராவிவ
01120231 பிதாமஹஸம:ஸாmhேய phரஸாேத³ கி³ேஶாபம:
01120233ஆரய:ஸrhவ⁴தாநாmh யதா² ேத³ேவா ரமாரய:
01120241ஸrhவஸth³³ணமாஹாthmhேய ஏஷ kh’Shணமiνvhரத:
01120243 ரnhதிேத³வ இேவாதா³ேரா யயாதிவ தா⁴rhக:
01120251’thயா ப³ஸம: kh’Shேண phரராத³இவ ஸth³kh³ரஹ:

01120253ஆஹrhைதேஷாऽவேமதா⁴நாmh vh’th³தா⁴நாmh பrhபாஸக:
01120261 ராஜrhmh ஜநயிதா ஶாshதா ேசாthபத²கா³நாmh
01120263 நிkh³ரதா கேலேரஷ ⁴ேவா த⁴rhமshய காரth
01120271 தகாதா³thமேநா mh’thmh th³விஜthேராபஸrhதாth
01120273 phரபthshயத உபthய iµkhதஸŋhக:³ பத³mh ஹேர:
01120281jhஞாதாthமயாதா²rhth²ேயா iµேநrhvhயாஸஸுதாத³ெஸௗ
01120283thேவத³mh nh’ப க³ŋhகா³யாmh யாshயthயth³தா⁴ேதாப⁴யmh
01120291இதி ராjhஞ உபாதி³ய விphரா ஜாதகேகாவிதா:³
01120293லph³தா⁴பசிதய:ஸrhேவ phரதிஜkh³iµ:shவகாnhkh³’ஹாnh
01120301ஸ ஏஷ ேலாேக விkh²யாத: பதி³தி யthphர: ◌⁴
01120303 rhவmh th³’Shடமiνth◌⁴யாயnhபேத நேரShவிஹ
01120311ஸ ராஜthேரா வvh’ேத⁴ ஆஶு ஶுkhல இேவா³ப:
01120313ஆrhயமாண: பிth’பி: ◌⁴ காShடா²பி⁴வ ேஸாऽnhவஹmh
01120321 யயமாேऽவேமேத⁴ந jhஞாதிth³ேராஹஹாஸயா
01120323 ராஜா லph³த⁴த⁴ேநா த³th◌⁴ெயௗ நாnhயthர கரத³Nhட³ேயா:
01120331 தத³பி⁴phேரதமாலய ph◌⁴ராதேரா chதேசாதி³தா:
01120333 த⁴நmh phரணமாஜதீ³chயாmh தி³ஶி ⁴ஶ:

01120341 ேதந ஸmhph◌⁴’தஸmhபா⁴ேரா த⁴rhமthேரா தி⁴Sh²ர:
01120343 வாேமைத⁴shthபி⁴rhபீ⁴ேதா யjhைஞ:ஸமயஜth³த⁴mh
01120351ஆஹூேதா ப⁴க³வாnhராjhஞா யாஜயிthவா th³விைஜrhnh’பmh
01120353 உவாஸ கதிசிnhமாஸாnhஸு’தா³mh phயகாmhயயா
01120361 தேதா ராjhஞாph◌⁴யiνjhஞாத: kh’Shணயா ஸஹப³nh⁴பி: ◌⁴
01120363 யெயௗ th³வாரவதீmh ph³ரமnhஸாrhஜுேநா ய³பி⁴rhvh’த:
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01130010ஸூத உவாச
01130011 வி³ரshதீrhத²யாthராயாmh ைமthேரயாதா³thமேநா க³திmh
01130013 jhஞாthவாகா³th³தா⁴shதிநரmh தயாவாphதவிவிthத:
01130021 யாவத: kh’தவாnhphரநாnhthதா ெகௗஷாரவாkh³ரத:
01130023 ஜாைதகப⁴khதிrhேகா³விnhேத³ ேதph◌⁴யேசாபரராம ஹ
01130031 தmh ப³nh⁴மாக³தmh th³’ShThவா த⁴rhமthர:ஸஹாiνஜ:

01130033 th◌⁴’தராShThேரா thஸுச ஸூத: ஶாரth³வத: ph’தா²
01130041 கா³nhதா⁴ th³ெரௗபதீ³ ph³ரமnhஸுப⁴th³ரா ேசாthதரா kh’பீ
01130043அnhயாச ஜாமய: பாNhேடா³rhjhஞாதய:ஸஸுதா:shthய:
01130051 phரthjhஜkh³iµ: phரஹrhேஷண phராணmh தnhவ இவாக³தmh
01130053அபி⁴ஸŋhக³mhய விதி⁴வthபShவŋhகா³பி⁴வாத³ைந:
01130061iµiµ: phேரமபா³Shெபௗக⁴mh விரெஹௗthகNhTh²யகாதரா:
01130063 ராஜா தமrhஹயாmh சkhேர kh’தாஸநபkh³ரஹmh
01130071 தmh ⁴khதவnhதmh விராnhதமாநmh ஸுக²மாஸேந
01130073 phரரயாவநேதா ராஜா phராஹ ேதஷாmh ச ஶ ◌்’Nhவதாmh
01130080 தி⁴Sh²ர உவாச
01130081அபி shமரத² ேநா Shமthபchசா²யாஸேமதி⁴தாnh
01130083 விபth³க³th³விஷாkh³nhயாேத³rhேமாசிதா யthஸமாth’கா:
01130091 கயா vh’ththயா வrhதிதmh வசரth³பி: ◌⁴ திமNhட³லmh
01130093 தீrhதா²நி ேthரiµkh²யாநி ேஸவிதாநீஹ ⁴தேல
01130101 ப⁴வth³விதா⁴ பா⁴க³வதாshதீrhத²⁴தா:shவயmh விேபா⁴
01130103 தீrhதீ²rhவnhதி தீrhதா²நி shவாnhத:shேத²ந க³தா³ph◌⁴’தா
01130111அபி ந:ஸு’த³shதாத பா³nhத⁴வா: kh’Shணேத³வதா:
01130113 th³’Shடா: தா வா யத³வ:shவrhயாmh ஸுக²மாஸேத
01130121இthkhேதா த⁴rhமராேஜந ஸrhவmh தthஸமவrhணயth
01130123 யதா²iν⁴தmh khரமேஶா விநா ய³லயmh
01130131 நnhவphயmh ³rhவிஷஹmh nh’mh shவயiµபshதி²தmh
01130133 நாேவத³யthஸகே :³கி²தாnhth³ரShமம:
01130141 கசிthகாலமதா²வாththஸthkh’ேதா ேத³வவthஸுக²mh
01130143 ph◌⁴ராrhjhேயShட²shய ேரயshkh’thஸrhேவஷாmh ஸுக²மாவஹnh
01130151அபி³ph◌⁴ரத³rhயமா த³Nhட³mh யதா²வத³க⁴காஷு
01130153 யாவth³த³தா⁴ர ஶூth³ரthவmh ஶாபாth³வrhஷஶதmh யம:
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01130161 தி⁴Sh²ேரா லph³த⁴ராjhேயா th³’ShThவா ெபௗthரmh லnhத⁴ரmh
01130163 ph◌⁴ராth’பி⁴rhேலாகபாலாைப⁴rhiµiµேத³ பரயா யா
01130171 ஏவmh kh³’ேஹஷு ஸkhதாநாmh phரமthதாநாmh ததீ³ஹயா
01130173அthயkhராமத³விjhஞாத: கால: பரம³shதர:
01130181 வி³ரshதத³பி⁴phேரthய th◌⁴’தராShThரமபா⁴ஷத
01130183 ராஜnhநிrhக³mhயதாmh ஶீkh◌⁴ரmh பேயத³mh ப⁴யமாக³தmh
01130191 phரதிkhயா ந யshேயஹ தசிthகrhசிthphரேபா⁴
01130193ஸ ஏஷ ப⁴க³வாnhகால:ஸrhேவஷாmh ந:ஸமாக³த:
01130201 ேயந ைசவாபி⁴பnhேநாऽயmh phராண: phயதைமரபி
01130203 ஜந:ஸth³ேயா விjhேயத கிiµதாnhையrhத⁴நாதி³பி: ◌⁴
01130211 பிth’ph◌⁴ராth’ஸு’ththரா ஹதாshேத விக³தmh வயmh
01130213ஆthமா ச ஜரயா kh³ரshத: பரேக³ஹiµபாஸேஸ
01130221அnhத:◌⁴ ைரவ வதி⁴ேரா மnhத³phரjhஞாச ஸாmhphரதmh
01130223 விஶீrhணத³nhேதா மnhதா³kh³நி:ஸராக:³ கப²iµth³வஹnh
01130231அேஹா மய ஜnhேதாrhவிதாஶா யதா² ப⁴வாnh
01130233 பீ⁴மாபவrhதmh பிNhட³மாத³thேத kh³’ஹபாலவth
01130241அkh³நிrhநிsh’Shேடா த³thதச க³ேரா தா³ராச ³தா:
01130243’தmh ேthரmh த⁴நmh ேயஷாmh தth³த³thைதரஸுபி:◌⁴ கியth
01130251 தshயாபி தவ ேத³ேஹாऽயmh kh’பணshய விேஷா:
01130253 பைரthயநிchச²ேதா rhே ஜரயா வாஸ இவ
01130261 க³தshவாrhத²மmh ேத³ஹmh விரkhேதா iµkhதப³nhத⁴ந:
01130263அவிjhஞாதக³திrhஜயாthஸ ைவ தீ⁴ர உதா³’த:
01130271 ய:shவகாthபரேதா ேவஹ ஜாதநிrhேவத³ஆthமவாnh
01130273’தி³ kh’thவா ஹmh ேக³ஹாthphரvhரேஜthஸ நேராthதம:
01130281அேதா²தீ³சீmh தி³ஶmh யா shைவரjhஞாதக³திrhப⁴வாnh
01130283இேதாऽrhவாkhphராயஶ: கால: mhஸாmh ³ணவிகrhஷண:

01130291 ஏவmh ராஜா வி³ேரiνேஜந phரjhஞாசுrhேபா³தி⁴த ஆஜட: ◌⁴
01130293சி²ththவாshேவஷுshேநஹபாஶாnhth³ர⁴mhேநா நிசkhராம ph◌⁴ராth’ஸnhத³rhஶிதாth◌⁴வா
01130301 பதிmh phரயாnhதmh ஸுப³லshய th பதிvhரதா சாiνஜகா³ம ஸாth◌⁴வீ
01130303மாலயmh nhயshதத³Nhட³phரஹrhஷmh மநshவிநாவ ஸthஸmhphரஹார:
01130311அஜாதஶth:kh’தைமthேராஹுதாkh³நிrhவிphராnhநthவா திலேகா³⁴khைம:
01130313 kh³’ஹmh phரவிShேடா ³வnhத³நாய ந சாபயthபிதெரௗ ெஸௗப³mh ச
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01130321 தthர ஸஜயமாநmh பphரchேசா²th³விkh³நமாநஸ:

01130323 கா³வlhக³ேண khவ நshதாேதா vh’th³ேதா⁴ நச ேநthரேயா:
01130331அmhபா³ ச ஹதthராrhதா பிth’vhய: khவ க³த:ஸு’th
01130333அபி மyhயkh’தphரjhேஞ ஹதப³nh:◌⁴ ஸ பா⁴rhயயா
01130335ஆஶmhஸமாந: ஶமலmh க³ŋhகா³யாmh :³கி²ேதாऽபதth
01130341 பிதrhபரேத பாNhெடௗ³ஸrhவாnhந:ஸு’த:³ ஶிஶூnh
01130343அரதாmh vhயஸநத: பிth’vhெயௗ khவ க³தாவித:
01130350ஸூத உவாச
01130351 kh’பயா shேநஹைவkhலvhயாthஸூேதா விரஹகrhஶித:
01130353ஆthேமவரமசாே ந phரthயாஹாதிபீ³த:
01130361 விmh’jhயாணி பாணிph◌⁴யாmh விShடph◌⁴யாthமாநமாthமநா
01130363அஜாதஶthmh phரthேச phரேபா: ◌⁴ பாதா³வiνshமரnh
01130370ஸஜய உவாச
01130371 நாஹmh ேவத³ vhயவதmh பிthேராrhவ:லநnhத³ந
01130373 கா³nhதா⁴rhயா வா மஹாபா³ேஹா iµேதாऽsh மஹாthமபி: ◌⁴
01130381அதா²ஜகா³ம ப⁴க³வாnhநாரத:³ஸஹmh³:

01130383 phரththதா²யாபி⁴வாth³யாஹ ஸாiνேஜாऽph◌⁴யrhசயnhiµநிmh
01130390 தி⁴Sh²ர உவாச
01130391 நாஹmh ேவத³ க³திmh பிthேராrhப⁴க³வnhkhவ க³தாவித:
01130393அmhபா³ வா ஹதthராrhதா khவ க³தா ச தபshவிநீ
01130401 கrhணதா⁴ர இவாபாேர ப⁴க³வாnhபாரத³rhஶக:
01130403அதா²ப³பா⁴ேஷ ப⁴க³வாnhநாரேதா³iµநிஸthதம:
01130410 நாரத³ உவாச
01130411 மா கசந ஶுேசா ராஜnhயதீ³வரவஶmh ஜக³th
01130413 ேலாகா:ஸபாலா யshேயேம வஹnhதி ப³ஶி:

01130415ஸ ஸmhநkhதி ⁴தாநி ஸ ஏவ விநkhதி ச
01130421 யதா² கா³ேவா ந phேராதாshதnhthயாmh ப³th³தா⁴ச தா³மபி: ◌⁴
01130423 வாkhதnhthயாmh நாமபி⁴rhப³th³தா⁴ வஹnhதி ப³ஶி:

01130431 யதா² khேடா³பshகராmh ஸmhேயாக³விக³மாவிஹ
01130433இchச²யா kh³:shயாதாmh தைத²ேவேஶchச²யா nh’mh
01130441 யnhமnhயேஸ th◌⁴வmh ேலாகமth◌⁴வmh வா ந ேசாப⁴யmh
01130443ஸrhவதா² ந  ேஶாchயாshேத shேநஹாத³nhயthர ேமாஹஜாth
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01130451 தshமாjhஜயŋhக³ைவkhலvhயமjhஞாநkh’தமாthமந:
01130453 கத²mh thவநாதா:² kh’ப வrhேதரmhshேத ச மாmh விநா
01130461 காலகrhம³தீ⁴ேநா ேத³ேஹாऽயmh பாசெபௗ⁴திக:
01130463 கத²மnhயாmhsh ேகா³பாேயthஸrhபkh³ரshேதா யதா² பரmh
01130471அஹshதாநி ஸஹshதாநாமபதா³நி சShபதா³mh
01130473 ப²lh³நி தthர மஹதாmh ேவா வshய வநmh
01130481 ததி³த³mh ப⁴க³வாnhராஜnhேநக ஆthமாthமநாmh shவth³’kh
01130483அnhதேராऽநnhதேரா பா⁴தி பய தmh மாயேயாதா⁴
01130491 ேஸாऽயமth³ய மஹாராஜ ப⁴க³வாnh⁴தபா⁴வந:
01130493 காலேபாऽவதீrhேऽshயாமபா⁴வாய ஸுரth³விஷாmh
01130501 நிShபாதி³தmh ேத³வkh’thயமவேஶஷmh phரதீேத
01130503 தாவth³யமேவth◌⁴வmh ப⁴ேவth³யாவதி³ேஹவர:
01130511 th◌⁴’தராShThர:ஸஹ ph◌⁴ராthரா கா³nhதா⁴rhயா ச shவபா⁴rhயயா
01130513 த³ேணந மவத ’மாரமmh க³த:
01130521shேராேதாபி:◌⁴ ஸphதபி⁴rhயா ைவ shவrh⁴நீ ஸphததா⁴ vhயதா⁴th
01130523ஸphதாநாmh phதேய நாநா ஸphதshேராத: phரசேத
01130531shநாthவாiνஸவநmh தshnhஹுthவா சாkh³நீnhயதா²விதி⁴
01130533அph³ப⁴ உபஶாnhதாthமா ஸ ஆshேத விக³ைதஷண:

01130541தாஸேநா தவாஸ: phரthயா’தஷ³nhth³ய:
01130543ஹபா⁴வநயா th◌⁴வshதரஜ:ஸththவதேமாமல:

01130551 விjhஞாநாthமநி ஸmhேயாjhய ேthரjhேஞ phரவிலாphய தmh
01130553 ph³ரமNhயாthமாநமாதா⁴ேர க⁴டாmhப³ரவாmhப³ேர
01130561 th◌⁴வshதமாயா³ேத³rhேகா நிth³த⁴கரஶய:
01130563 நிவrhதிதாகி²லாஹார ஆshேத shதா²iΝவாசல:

01130565 தshயாnhதராேயா ைமவா: ◌⁴ ஸnhnhயshதாகி²லகrhமண:

01130571ஸ வா அth³யதநாth³ராஜnhபரத: பசேமऽஹநி
01130573 கேலவரmh ஹாshயதி shவmh தchச ப⁴shப⁴விShயதி
01130581 த³யமாேநऽkh³நிபி⁴rhேத³ேஹ பth: பthநீ ஸேஹாடேஜ
01130583 ப³:shதி²தா பதிmh ஸாth◌⁴வீ தமkh³நிமiν ேவயதி
01130591 வி³ரsh ததா³சrhயmh நிஶாmhய நnhத³ந
01130593ஹrhஷேஶாகதshதshமாth³க³nhதா தீrhத²நிேஷவக:
01130601இthkhthவாதா²ஹthshவrhக³mh நாரத:³ஸஹmh³:
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01130603 தி⁴Sh²ேரா வசshதshய ’தி³ kh’thவாஜஹாch²ச:
01140010ஸூத உவாச
01140011ஸmhphரshதி²ேத th³வாரகாயாShெணௗ ப³nh⁴தி³th³’யா
01140013 jhஞாmh ச Nhயேலாகshய kh’Shணshய ச விேசShதmh
01140021 vhயதீதா: கதிசிnhமாஸாshததா³ நாயாthதேதாऽrhஜுந:
01140023 த³த³rhஶ ேகா⁴ரபாணி நிthதாநி th³வஹ:

01140031 காலshய ச க³திmh ெரௗth³ராmh விபrhயshதrhத⁴rhண:

01140033 பாபீயmh nh’mh வாrhதாmh khேராத⁴ேலாபா⁴nh’தாthமநாmh
01140041மphராயmh vhயவ’தmh ஶாTh²யரmh ச ெஸௗ’த³mh
01140043 பிth’மாth’ஸு’th³ph◌⁴ராth’த³mhபதீநாmh ச கlhகநmh
01140051 நிthதாnhயthயShடாநி காேல thவiνக³ேத nh’mh
01140053 ேலாபா⁴th³யத⁴rhமphரkh’திmh th³’ShThேவாவாசாiνஜmh nh’ப:
01140060 தி⁴Sh²ர உவாச
01140061ஸmhphேரேதா th³வாரகாயாmh ShiΝrhப³nh⁴தி³th³’யாjh
01140063ஞாmh ச Nhயேலாகshய kh’Shணshய ச விேசShதmh
01140071 க³தா:ஸphதா⁴நா மாஸா பீ⁴மேஸந தவாiνஜ:

01140073 நாயாதி கshய வா ேஹேதாrhநாஹmh ேவேத³த³மஜஸா
01140081அபி ேத³வrhதி³Shட:ஸ காேலாऽயiµபshதி²த:
01140083 யதா³thமேநாऽŋhக³மாkhட³mh ப⁴க³வாiνthsh’தி
01140091 யshமாnhந:ஸmhபேதா³ ராjhயmh தா³ரா: phரா:லmh phரஜா:
01140093ஆஸnhஸபthநவிஜேயா ேலாகாச யத³iνkh³ரஹாth
01140101 பேயாthபாதாnhநரvhயாkh◌⁴ர தி³vhயாnhெபௗ⁴மாnhஸைத³காnh
01140103 தா³nhஶmhஸேதாऽ³ராth³ப⁴யmh ேநா ³th³தி⁴ேமாஹநmh
01140111ஊrhவபா³ஹேவா மயmh sh²ரnhthயŋhக³ ந: ந:
01140113 ேவப²சாபி ’த³ேய ஆராth³தா³shயnhதி விphயmh
01140121 ஶிைவேஷாth³யnhதமாதி³thயமபி⁴ெரௗthயநலாநநா
01140123 மாமŋhக³ஸாரேமேயாऽயமபி⁴ேரப⁴thயபீ⁴வth
01140131 ஶshதா:rhவnhதி மாmh ஸvhயmh த³ணmh பஶேவாऽபேர
01140133 வாஹாmhச ஷvhயாkh◌⁴ர லேய த³ேதா மம
01140141 mh’th³த: கேபாேதாऽயiµக: கmhபயnhமந:
01140143 phரthகச வாைநrhவிவmh ைவ ஶூnhயchச²த:
01140151⁴mhரா தி³ஶ: பத⁴ய: கmhபேத : ◌⁴ ஸஹாth³பி:◌⁴
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01140153 நிrhகா⁴தச மஹாmhshதாத ஸாகmh ச shதநயிthiνபி: ◌⁴
01140161 வாrhவாதி க²ரshபrhேஶா ரஜஸா விsh’ஜmhshதம:
01140163அsh’kh³வrhஷnhதி ஜலதா³ பீ³ப⁴thஸவ ஸrhவத:
01140171ஸூrhயmh ஹதphரப⁴mh பய kh³ரஹமrhத³mh ேதா² தி³வி
01140173ஸஸŋhலrh⁴தக³ணrhjhவேத இவ ேராத³
01140181 நth³ேயா நதா³ச ுபி⁴தா:ஸராmh ச மநாmh ச
01140183 ந jhவலthயkh³நிராjhேயந காேலாऽயmh கிmh விதா⁴shயதி
01140191 ந பிப³nhதி shதநmh வthஸா ந ³யnhதி ச மாதர:
01140193 த³nhthயiµகா² கா³ேவா ந ’Shயnhthyh’ஷபா⁴ vhரேஜ
01140201ைத³வதாநி த³nhதீவ shவிth³யnhதி chசலnhதி ச
01140203இேம ஜநபதா³ kh³ராமா: ேராth³யாநாகராரமா:
01140205 ph◌⁴ரShடேயா நிராநnhதா:³ கிமக⁴mh த³rhஶயnhதி ந:
01140211 மnhய ஏைதrhமேஹாthபாைதrhநmh ப⁴க³வத: பைத:³
01140213அநnhயஷபி⁴rhநா ⁴rhஹதெஸௗப⁴கா³
01140221இதி சிnhதயதshதshய th³’ShடாShேடந ேசதஸா
01140223 ராjhஞ: phரthயாக³மth³ph³ரமnhய³rhயா: கபிth◌⁴வஜ:

01140231 தmh பாத³ேயாrhநிபதிதமயதா²rhவமாரmh
01140233அேதா⁴வத³நமph³பி³nh³nhsh’ஜnhதmh நயநாph³ஜேயா:
01140241 விேலாkhேயாth³விkh³ந’த³ேயா விchசா²யமiνஜmh nh’ப:
01140243 ph’chச²தி shம ஸு’nhமth◌⁴ேய ஸmhshமரnhநாரேத³தmh
01140250 தி⁴Sh²ர உவாச
01140251 கchசிதா³நrhதrhயாmh ந:shவஜநா:ஸுக²மாஸேத
01140253 ம⁴ேபா⁴ஜத³ஶாrhஹாrhஹ ஸாthவதாnhத⁴கvh’Shணய:
01140261 ஶூேரா மாதாமஹ: கchசிthshவshthயாshேத வாத² மாஷ:

01140263 மால:ஸாiνஜ: கchசிthஶlhயாநக³nh³பி: ◌⁴
01140271ஸphத shவஸாரshதthபthnhேயா மாலாnhய:ஸஹாthமஜா:
01140273ஆஸேத ஸshiνஷா: ேமnhேத³வகீphரiµகா:²shவயmh
01140281 கchசிth³ராஜாஹுேகா வthயஸththேராऽshய சாiνஜ:

01140283’தீ³க:ஸஸுேதாऽkhேரா ஜயnhதக³த³ஸார:

01140291ஆஸேத ஶலmh கchசிth³ேய ச ஶthதா³த³ய:
01140293 கchசிதா³shேத ஸுக²mh ராேமா ப⁴க³வாnhஸாthவதாmh phர:◌⁴
01140301 phரth³mhந:ஸrhவvh’Shணீநாmh ஸுக²மாshேத மஹாரத:²
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01140303 க³mhபீ⁴ரரேயாऽநிth³ேதா⁴ வrhத⁴ேத ப⁴க³வாiνத
01140311ஸுேஷணசாேத³Shணச ஸாmhேபா³ ஜாmhப³வதீஸுத:
01140313அnhேய ச காrhShணிphரவரா:ஸthரா ’ஷபா⁴த³ய:
01140321 தைத²வாiνசரா: ெஶௗேர: தேத³ேவாth³த⁴வாத³ய:
01140323ஸுநnhத³நnhத³ஶீrhஷNhயா ேய சாnhேய ஸாthவதrhஷபா: ◌⁴
01140331அபி shவshthயாஸேத ஸrhேவ ராமkh’Shண⁴ஜாரயா:
01140333அபி shமரnhதி ஶலமshமாகmh ப³th³த⁴ெஸௗ’தா:³
01140341 ப⁴க³வாநபி ேகா³விnhேதா³ ph³ரமNhேயா ப⁴khதவthஸல:

01140343 கchசிthேர ஸுத⁴rhமாயாmh ஸுக²மாshேத ஸு’th³vh’த:
01140351 மŋhக³ளாய ச ேலாகாநாmh ேமாய ச ப⁴வாய ச
01140353ஆshேத ய³லாmhேபா⁴தா⁴வாth³ேயாऽநnhதஸக:² மாnh
01140361 யth³பா³ஹுத³Nhட³³phதாயாmh shவrhயாmh யத³ேவாऽrhசிதா:
01140363 khட³nhதி பரமாநnhத³mh மஹாெபௗகா இவ
01140371யthபாத³ஶுஷணiµkh²யகrhமஸthயாத³ேயா th³vhயShடஸஹshரேயாத:
01140373நிrhthயஸŋhkh²ேய thத³ஶாmhshததா³ஶிேஷாஹரnhதி வjhராத⁴வLhலேபா⁴சிதா:
01140381 யth³பா³ஹுத³Nhடா³ph◌⁴த³யாiνவிேநா ய³phரவீரா யேதாப⁴யா
iµஹு:
01140383 அதி⁴khரமnhthயŋhkh◌⁴பி⁴ரா’தாmh ப³லாthஸபா⁴mh ஸுத⁴rhமாmh
ஸுரஸthதேமாசிதாmh
01140391 கchசிthேதऽநாமயmh தாத ph◌⁴ரShடேதஜா விபா⁴ ேம
01140393அலph³த⁴மாேநாऽவjhஞாத: கிmh வா தாத சிேராத:
01140401 கchசிnhநாபி⁴ஹேதாऽபா⁴ைவ: ஶph³தா³தி³பி⁴ரமŋhக³ள:

01140403 ந த³thதiµkhதமrhதி²ph◌⁴ய ஆஶயா யthphரதிதmh
01140411 கchசிththவmh ph³ராமணmh பா³லmh கா³mh vh’th³த⁴mh ேராகி³ணmh shthயmh
01140413 ஶரேபsh’தmh ஸththவmh நாthயா: ஶரணphரத:³
01140421 கchசிththவmh நாக³ேமாऽக³mhயாmh க³mhயாmh வாஸthkh’தாmh shthயmh
01140423 பராேதா வாத² ப⁴வாnhேநாthதைமrhநாஸைம: பதி²
01140431அபி shவிthபrhய⁴ŋhkhதா²shthவmh ஸmhேபா⁴jhயாnhvh’th³த⁴பா³லகாnh
01140433 ஜு³phதmh கrhம கிசிthkh’தவாnhந யத³மmh
01140441 கchசிthphேரShட²தேமநாத²’த³ேயநாthமப³nh⁴நா
01140443 ஶூnhேயாऽsh ரேதா நிthயmh மnhயேஸ ேதऽnhயதா² ந kh
01150010ஸூத உவாச
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01150011 ஏவmh kh’Shணஸக:² kh’Shே ph◌⁴ராthரா ராjhஞா விகlhபித:
01150013 நாநாஶŋhகாshபத³mh பmh kh’Shணவிேலஷகrhஶித:
01150021 ேஶாேகந ஶுShயth³வத³ந ’thஸேராேஜா ஹதphரப: ◌⁴
01150023 வி⁴mh தேமவாiνshமரnhநாஶkhேநாthphரதிபா⁴mh
01150031 kh’chch²ேரண ஸmhshதph◌⁴ய ஶுச: பாணிநாmh’jhய ேநthரேயா:
01150033 பேராேண ஸiµnhநth³த⁴ phரணெயௗthகNhTh²யகாதர:
01150041ஸkh²யmh ைமthmh ெஸௗ’த³mh ச ஸாரth²யாதி³ஷு ஸmhshமரnh
01150043 nh’பமkh³ரஜthயாஹ பா³Shபக³th³க³த³யா கி³ரா
01150050அrhஜுந உவாச
01150051 வசிேதாऽஹmh மஹாராஜ ஹ ப³nh⁴பி
01150053 ேயந ேமऽப’தmh ேதேஜா ேத³வவிshமாபநmh மஹth
01150061 யshய ணவிேயாேக³ந ேலாேகா யphயத³rhஶந:
01150063 உkhேத²ந ரேதா ேயஷ mh’தக: phேராchயேத யதா²
01150071 யthஸmhரயாth³th³பத³ேக³ஹiµபாக³தாநாmh ராjhஞாmh shவயmhவரiµேக²
shமர³rhமதா³நாmh
01150073 ேதேஜா ’தmh க² மயாபி⁴ஹதச மthshய: ஸjhkh’ேதந
த⁴iνஷாதி⁴க³தா ச kh’Sh
01150081 யthஸnhநிதா⁴வஹiµ கா²Nhட³வமkh³நேயऽதா³nhth³ரmh ச ஸாமரக³ணmh
தரஸா விthய
01150083 லph³தா⁴ ஸபா⁴ மயkh’தாth³⁴தஶிlhபமாயா தி³kh³ph◌⁴ேயாऽஹரnhnh’பதேயா
ப³மth◌⁴வேர ேத
01150091 யthேதஜஸா nh’பஶிேராऽŋhkh◌⁴மஹnhமகா²rhத²மாrhேயாऽiνஜshதவ
க³ஜாதஸththவவீrhய:
01150093 ேதநா’தா:phரமத²நாத²மகா²ய ⁴பா யnhேமாசிதாshதத³நயnhப³மth◌⁴வேர
ேத
01150101 பthnhயாshதவாதி⁴மக²kh’phதமஹாபி⁴ேஷக லாகி⁴Shட²சாகப³ரmh
கிதைவ:ஸபா⁴யாmh
01150103shph’Shடmhவிகீrhய பத³ேயா:பதிதாiµkh²யா யshதthshthேயாऽkh’தஹேதஶவிiµkhதேகஶா:
01150111 ேயா ேநா ஜுேகா³ப வந ஏthய ³ரnhதkh’chch²ராth³³rhவாஸேஸாऽரசிதாத³தாkh³ர⁴kh³ய:
01150113 ஶாகாnhநஶிShடiµபjhய யதshthேலாகீmh th’phதாமமmhshத ஸேல
விநிமkh³நஸŋhக:◌⁴
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01150121யthேதஜஸாத²ப⁴க³வாnhதி⁴ ஶூலபாணிrhவிshமாபித:ஸகி³ேஜாऽshthரமதா³nhநிஜmh
ேம
01150123 அnhேயऽபி சாஹமiµைநவ கேலவேரண phராphேதா மேஹnhth³ரப⁴வேந
மஹதா³ஸநாrhத⁴mh
01150131தthைரவ ேம விஹரேதா ⁴ஜத³Nhட³kh³மmh கா³Nh³வலணமராதிவதா⁴ய
ேத³வா:
01150133 ேஸnhth³ரா:தா யத³iνபா⁴விதமாஜட⁴ ேதநாஹமth³ய iµத: ேஷண
⁴mhநா
01150141யth³பா³nhத⁴வ:ப³லாph³தி⁴மநnhதபாரேமேகா ரேத²ந ததேரऽஹமதீrhயஸththவmh
01150143 phரthயா’தmh ப³ஹு த⁴நmh ச மயா பேரஷாmh ேதஜாshபத³mh மணிமயmh ச
’தmh ஶிேராph◌⁴ய:
01150151 ேயா பீ⁴Shமகrhண³ஶlhயசShவத³ph◌⁴ர ராஜnhயவrhயரத²மNhட³லமNh³தாஸு
01150153அkh³ேரசேரா மம விேபா⁴ ரத²த²பாநாமாrhமநாmh ச th³’ஶா ஸஹ ஓஜ
ஆrhchச²th
01150161யth³ேதா:³ஷு மா phரணிதmh³பீ⁴Shமகrhண நphth’thக³rhதஶlhயைஸnhத⁴வபா³காth³ைய:
01150163அshthராNhயேமாக⁴மமாநி நிபிதாநி ேநாபshph’ஶுrhnh’ஹதா³ஸவாஸுராணி
01150171 ெஸௗthேய vh’த: மதிநாthமத³ ஈவேரா ேம யthபாத³பth³மமப⁴வாய
ப⁴ஜnhதி ப⁴vhயா:
01150173மாmh ராnhதவாஹமரேயா ரதி²ேநா ⁴விShட²mh ந phராஹரnhயத³iνபா⁴வநிரshதசிthதா:
01150181 நrhமாNhதா³ரசிரshதேஶாபி⁴தாநி ேஹ பாrhத² ேஹऽrhஜுந ஸேக²
நnhத³ேநதி
01150183ஸஜlhபிதாநி நரேத³வ ’தி³shph’ஶாநி shமrhrhட²nhதி ’த³யmh
மம மாத⁴வshய
01150191 ஶyhயாஸநாடநவிகthத²நேபா⁴ஜநாதி³Shைவkhயாth³வயshய ’தவாநிதி
விphரலph³த:◌⁴
01150193 ஸkh²: ஸேக²வ பிth’வthதநயshய ஸrhவmh ேஸேஹ மஹாnhமதயா
மேதரக⁴mh ேம
01150201 ேஸாऽஹmh nh’ேபnhth³ர ரத: ேஷாthதேமந ஸkh²யா phேயண
ஸு’தா³’த³ேயந ஶூnhய:
01150203 அth◌⁴வnhkhரமபkh³ரஹமŋhக³ ரnhேகா³ைபரஸth³பி⁴ரப³ேலவ
விநிrhேதாऽsh
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01150211தth³ைவ த⁴iνshத இஷவ:ஸ ரேதா²ஹயாshேத ேஸாऽஹmh ரதீ² nh’பதேயா
யத ஆநமnhதி
01150213ஸrhவmhேணந தத³⁴த³ஸதீ³ஶkhதmh ப⁴shமnhஹுதmhஹகராth³த⁴ேவாphதShயாmh
01150221 ராஜmhshthவயாiνph’Shடாநாmh ஸு’தா³mh ந:ஸு’thேர
01150223 விphரஶாபவிடா⁴நாmh நிkh◌⁴நதாmh iµShபி⁴rhத:²
01150231 வாணீmh மதி³ராmh பீthவா மேதா³nhமதி²தேசதஸாmh
01150233அஜாநதாவாnhேயாnhயmh ச:பசாவேஶதா:
01150241 phராேயணதth³ப⁴க³வத ஈவரshய விேசShதmh
01150243ேதா² நிkh◌⁴நnhதி ⁴தாநி பா⁴வயnhதி ச யnhத:²
01150251 ஜெலௗகஸாmh ஜேல யth³வnhமஹாnhேதாऽத³nhthயணீயஸ:

01150253 ³rhப³லாnhப³ேநா ராஜnhமஹாnhேதா ப³ேநா த:²
01150261 ஏவmh ப³Shைட²rhய³பி⁴rhமஹth³பி⁴தராnhவி:◌⁴
01150263 ய³nhய³பி⁴ரnhேயாnhயmh ⁴பா⁴ராnhஸஜஹார ஹ
01150271 ேத³ஶகாலாrhத²khதாநி ’thதாேபாபஶமாநி ச
01150273ஹரnhதி shமரதசிthதmh ேகா³விnhதா³பி⁴தாநி ேம
01150280ஸூத உவாச
01150281 ஏவmh சிnhதயேதா Shே: kh’Shணபாத³ஸேராஹmh
01150283 ெஸௗஹாrhேத³நாதிகா³ேட⁴ந ஶாnhதாth³விமலா மதி:
01150291 வாஸுேத³வாŋhkh◌⁴rhயiνth◌⁴யாந பph³’mhதரmhஹஸா
01150293 ப⁴khthயா நிrhமதி²தாேஶஷ கஷாயதி⁴ஷேऽrhஜுந:
01150301 கீ³தmh ப⁴க³வதா jhஞாநmh யthதthஸŋhkh³ராமrhத⁴நி
01150303 காலகrhமதேமாth³த⁴mh நரth◌⁴யக³மthphர: ◌⁴
01150311 விேஶாேகா ph³ரமஸmhபththயா ஸசி²nhநth³ைவதஸmhஶய:
01150313நphரkh’திைநrh³Nhயாத³ŋhக³thவாத³ஸmhப⁴வ:

01150321 நிஶmhய ப⁴க³வnhமாrhக³mh ஸmhshதா²mh ய³லshய ச
01150323shவ:பதா²ய மதிmh சkhேர நிph◌⁴’தாthமா தி⁴Sh²ர:
01150331 ph’தா²phயiνthய த⁴நஜேயாதி³தmh நாஶmh ய³நாmh ப⁴க³வth³க³திmh ச
தாmh
01150333 ஏகாnhதப⁴khthயா ப⁴க³வthயேதா⁴ேஜ நிேவஶிதாthேமாபரராம ஸmhsh’ேத:
01150341 யயாஹரth³⁴ேவா பா⁴ரmh தாmh தiνmh விஜஹாவஜ:

01150343 கNhடகmh கNhடேகேநவ th³வயmh சாபீஶி:ஸமmh
01150351 யதா² மthshயாதி³பாணி த⁴thேத ஜயாth³யதா² நட:

44 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

01150353 ⁴பா⁴ர:பிேதா ேயநஜெஹௗ தchச கேலவரmh
01150361 யதா³ iµnhேதா³ ப⁴க³வாநிமாmh மmh ஜெஹௗ shவதnhவா
ரவணீயஸthகத:²
01150363 ததா³ஹேரவாphரதி³th³த⁴ேசதஸாமப⁴th³ரேஹ: கரnhவவrhதத
01150371தி⁴Sh²ரshதthபஸrhபணmh ³த: ◌⁴ ேர ச ராShThேர ச kh³’ேஹ ததா²thமநி
01150373 விபா⁴vhய ேலாபா⁴nh’தமmhஸநாth³யத⁴rhமசkhரmh க³மநாய
பrhயதா⁴th
01150381shவராThெபௗthரmh விநயிநமாthமந:ஸுஸமmh ³ண:

01150383 ேதாயநீvhயா: பதிmh ⁴ேமரph◌⁴யசth³க³ஜாவேய
01150391 ம²ராயாmh ததா² வjhரmh ஶூரேஸநபதிmh தத:
01150393 phராஜாபthயாmh நிphேயShமkh³நீநபிப³தீ³வர:
01150401 விsh’jhய தthர தthஸrhவmh ³லவலயாதி³கmh
01150403 நிrhமேமா நிரஹŋhகார:ஸசி²nhநாேஶஷப³nhத⁴ந:
01150411 வாசmh ஜுஹாவ மந தthphராண இதேர ச தmh
01150413 mh’thயாவபாநmh ேஸாthஸrhக³mh தmh பசthேவ யேஜாஹவீth
01150421 ththேவ ஹுthவா ச பசthவmh தchைசகthேவ ஜுேஹாnhiµநி:
01150423ஸrhவமாthமnhயஜுஹவீth³ph³ரமNhயாthமாநமvhயேய
01150431 சீரவாஸா நிராஹாேரா ப³th³த⁴வாŋhiµkhதrhத⁴ஜ:

01150433 த³rhஶயnhநாthமேநா பmh ஜேடா³nhமthதபிஶாசவth
01150441அநேவமாே நிரகா³த³ஶ ◌்’Nhவnhப³தி⁴ேரா யதா²
01150443 உதீ³சீmh phரவிேவஶாஶாmh க³தrhவாmh மஹாthமபி: ◌⁴
01150445’தி³ ph³ரம பரmh th◌⁴யாயnhநாவrhேதத யேதா க³த:
01150451ஸrhேவ தமiνநிrhஜkh³iµrhph◌⁴ராதர: kh’தநிசயா:
01150453 கநாத⁴rhமthேரண th³’ShThவா shph’Shடா: phரஜா ⁴வி
01150461 ேத ஸா⁴kh’தஸrhவாrhதா² jhஞாthவாthயnhதிகமாthமந:
01150463 மநஸா தா⁴ரயாமாஸுrhைவNhட²சரmh³ஜmh
01150471 தth³th◌⁴யாேநாth³khதயா ப⁴khthயா விஶுth³த⁴தி⁴ஷ: பேர
01150473 தshnhநாராயணபேத³ ஏகாnhதமதேயா க³திmh
01150481அவாrh³ரவாபாmh ேத அஸth³பி⁴rhவிஷயாthமபி: ◌⁴
01150483 வி⁴தகlhமஷா shதா²நmh விரேஜநாthமைநவ 
01150491 வி³ேராऽபி பthயjhய phரபா⁴ேஸ ேத³ஹமாthமந:
01150493 kh’Shேவேஶந தchசிthத: பிth’பி: ◌⁴ shவயmh யெயௗ
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01150501 th³ெரௗபதீ³ ச ததா³jhஞாய பதீநாமநேபதாmh
01150503 வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி ேயகாnhதமதிராப தmh
01150511 ய: ரth³த⁴ையதth³ப⁴க³வthphயாmh பாNhேடா:³ ஸுதாநாதி
ஸmhphரயாணmh
01150513ஶ ◌்’ேthயலmh shவshthயயநmh பவிthரmh லph³th◌⁴வா ஹெரௗ ப⁴khதிiµைபதி
th³தி⁴mh
01160010ஸூத உவாச
01160011 தத: பth³th³விஜவrhயஶியா மmh மஹாபா⁴க³வத: ஶஶாஸ ஹ
01160013யதா²ஸூthயாமபி⁴ஜாதேகாவிதா:³ஸமாதி³ஶnhவிphர மஹth³³ணshததா²
01160021ஸ உthதரshய தநயாiµபேயம இராவதீmh
01160023 ஜநேமஜயாதீ³mhசரshதshயாiµthபாத³யthஸுதாnh
01160031ஆஜஹாராவேமதா⁴mhshthnhக³ŋhகா³யாmh ⁴த³nh
01160033 ஶாரth³வதmh ³mh kh’thவா ேத³வா யthராேகா³சரா:
01160041 நிஜkh³ராெஹௗஜஸா வீர: கmh தி³kh³விஜேய khவசிth
01160043 nh’பŋhக³த⁴ரmh ஶூth³ரmh kh◌⁴நnhதmh ேகா³²நmh பதா³
01160050 ெஶௗநக உவாச
01160051 கshய ேஹேதாrhநிஜkh³ராஹ கmh தி³kh³விஜேய nh’ப:
01160053 nh’ேத³வசிநth◌⁴’ூth³ர ேகாऽெஸௗ கா³mh ய: பதா³ஹநth
01160055 தthகth²யதாmh மஹாபா⁴க³ யதி³ kh’Shணகதா²ரயmh
01160061அத²வாshய பதா³mhேபா⁴ஜ மகரnhத³ஹாmh ஸதாmh
01160063 கிமnhையரஸதா³லாைபராேஷா யத³ஸth³vhயய:
01160071ுth³ராஷாmh nh’மŋhக³ மrhthயாநாmh’தchச²தாmh
01160073இேஹாபஹூேதா ப⁴க³வாnhmh’th: ஶாthரகrhமணி
01160081 ந கசிnhmhயேத தாவth³யாவதா³shத இஹாnhதக:
01160083 ஏதத³rhத²mh  ப⁴க³வாநாஹூத: பரமrhபி: ◌⁴
01160085அேஹா nh’ேலாேக பீேயத ஹலாmh’தmh வச:
01160091 மnhத³shய மnhத³phரjhஞshய வேயா மnhதா³ஷச ைவ
01160093 நிth³ரயா யேத நkhதmh தி³வா ச vhயrhத²கrhமபி: ◌⁴
01160100ஸூத உவாச
01160101 யதா³ பthஜாŋhக³ேலऽவஸthகmh phரவிShடmh நிஜசkhரவrhதிேத
01160103 நிஶmhய வாrhதாமநதிphயாmh தத: ஶராஸநmh ஸmhக³ெஶௗNh³ராத³ேத³
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01160111shவலŋhkh’தmh யாமரŋhக³ேயாதmh ரத²mh mh’ேக³nhth³ரth◌⁴வஜமாத:
ராth
01160113 vh’ேதா ரதா²வth³விபபthதிkhதயா shவேஸநயா தி³kh³விஜயாய நிrhக³த:
01160121 ப⁴th³ராவmh ேகமாலmh ச பா⁴ரதmh ேசாthதராnhnh
01160123 கிmhஷாதீ³நி வrhஷாணி விthய ஜkh³’ேஹ ப³mh
01160131 நக³ராmhச வநாmhைசவ நதீ³ச விமேலாத³கா:
01160133 ஷாnhேத³வகlhபாmhச நாச phயத³rhஶநா:
01160141அth³’Shடrhவாnhஸுப⁴கா³nhஸ த³த³rhஶ த⁴நஜய:
01160143ஸத³நாநி ச ஶுph◌⁴ராணி நாசாphஸரஸாmh நிபா: ◌⁴
01160151 தthர தthேராபஶ ◌்’Nhவாந:shவrhேவஷாmh மஹாthமநாmh
01160153 phரகீ³யமாணmh ச யஶ: kh’Shணமாஹாthmhயஸூசகmh
01160161ஆthமாநmh ச பthராதமவthதா²mhேநாऽshthரேதஜஸ:

01160163shேநஹmh ச vh’Shணிபாrhதா²நாmh ேதஷாmh ப⁴khதிmh ச ேகஶேவ
01160171 ேதph◌⁴ய: பரமஸnhShட: phthjhjh’mhபி⁴தேலாசந:
01160173 மஹாத⁴நாநி வாஸாmh த³ெதௗ³ஹாராnhமஹாமநா:
01160181ஸாரth²யபாரஷத³ேஸவநஸkh²யெதௗ³thய
01160182 வீராஸநாiνக³மநshதவநphரமாnh
01160183shநிkh³ேத⁴ஷு பாNh³ஷு ஜக³thphரணதிmh ச விShேrh
01160184 ப⁴khதிmh கேராதி nh’பதிசரரவிnhேத³
01160191 தshையவmh வrhதமாநshய rhேவஷாmh vh’thதிமnhவஹmh
01160193 நாதி³ேர கிலாசrhயmh யதா³thதnhநிேபா³த⁴ ேம
01160201 த⁴rhம: பைத³ேகந சரnhவிchசா²யாiµபலph◌⁴ய கா³mh
01160203 ph’chச²தி shமாவத³நாmh விவthஸாவ மாதரmh
01160210 த⁴rhம உவாச
01160211 கchசிth³ப⁴th³ேரऽநாமயமாthமநshேத விchசா²யா mhலாயேதஷnhiµேக²ந
01160213ஆலேய ப⁴வதீமnhதராதி⁴mh ³ேர ப³nh⁴mh ேஶாச கசநாmhப³
01160221பாைத³rhnhநmh ேஶாசைமகபாத³மாthமாநmh வா vh’ஷலrhேபா⁴யமாணmh
01160223ஆேஹா ஸுராதீ³nh’தயjhஞபா⁴கா³nhphரஜா உத shவிnhமக⁴வthயவrhஷதி
01160231அரயமா:shthய உrhவி பா³லாnhேஶாசshயேதா²ஷாைத³வாrhதாnh
01160233 வாசmh ேத³வீmh ph³ரமேல கrhமNhயph³ரமNhேய ராஜேல
லாkh³rhயாnh
01160241கிmhthரப³nh⁴nhகேநாபsh’ShடாnhராShThராணி வா ைதரவேராபிதாநி

bhagpur.pdf 47



மth³ பா⁴க³வத ராண

01160243இதshதேதா வாஶநபாநவாஸ:shநாநvhயவாேயாnhiµக²வேலாகmh
01160251 யth³வாmhப³ ேத ⁴ப⁴ராவதார kh’தாவதாரshய ஹேரrhத⁴th
01160253அnhதrhதshய shமரதீ விsh’Shடா கrhமாணி நிrhவாணவிலmhபி³தாநி
01160261இத³mh மமாசவ தவாதி⁴லmh வஸுnhத⁴ேர ேயந விகrhஶிதா
01160263 காேலந வா ேத ப³நாmh ப³யஸா ஸுராrhசிதmh கிmh ’தமmhப³
ெஸௗப⁴க³mh
01160270 த⁴ரNhவாச
01160271 ப⁴வாnh ேவத³ தthஸrhவmh யnhமாmh த⁴rhமாiνph’chச²
01160273 சrhபி⁴rhவrhதேஸ ேயந பாைத³rhேலாகஸுகா²வைஹ:

01160281ஸthயmh ெஶௗசmh த³யா ாnhதிshthயாக:³ஸnhேதாஷ ஆrhஜவmh
01160283 ஶேமா த³மshதப:ஸாmhயmh திதிோபரதி: தmh
01160291 jhஞாநmh விரkhதிைரவrhயmh ெஶௗrhயmh ேதேஜா ப³லmh shmh’தி:
01160293shவாதnhthrhயmh ெகௗஶலmh காnhதிrhைத⁴rhயmh மாrhத³வேமவ ச
01160301 phராக³lhph◌⁴யmh phரரய: ஶீலmh ஸஹ ஓேஜா ப³லmh ப⁴க:³
01160303 கா³mhபீ⁴rhயmh shைத²rhயமாshதிkhயmh கீrhதிrhமாேநாऽநஹŋhkh’தி:
01160311 ஏேத சாnhேய ச ப⁴க³வnhநிthயா யthர மஹா³:

01160313 phராrhth²யா மஹththவchச²th³பி⁴rhந வியnhதி shம கrhசிth
01160321 ேதநாஹmh ³ணபாthேரண நிவாேஸந ஸாmhphரதmh
01160323 ேஶாசா ரதmh ேலாகmh பாphமநா கேநதmh
01160331ஆthமாநmh சாiνேஶாசா ப⁴வnhதmh சாமேராthதமmh
01160333 ேத³வாnhபிth’nh’nhஸா⁴nhஸrhவாnhவrhmhshததா²ரமாnh
01160341 ph³ரமாத³ேயா ப³ஹுதித²mh யத³பாŋhக³ேமா
01160342 காமாshதப:ஸமசரnhப⁴க³வthphரபnhநா:
01160343ஸா :shவவாஸமரவிnhத³வநmh விஹாய
01160344 யthபாத³ெஸௗப⁴க³மலmh ப⁴ஜேதऽiνரkhதா
01160351 தshயாஹமph³ஜஶாŋhஶேகேகைத:
01160352மthபைத³rhப⁴க³வத:ஸமலŋhkh’தாŋhகீ³
01160353 thநthயேராச உபலph◌⁴ய தேதா வி⁴திmh
01160354 ேலாகாnhஸ மாmh vhயsh’ஜ³thshமயதீmh தத³nhேத
01160361 ேயா ைவ மமாதிப⁴ரமாஸுரவmhஶராjhஞாmh
01160362அௌணீஶதமபாiνத³தா³thமதnhthர:
01160363 thவாmh :³shத²நபத³மாthமநி ெபௗேஷண
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01160364ஸmhபாத³யnhய³ஷு ரmhயமபி³ph◌⁴ரத³ŋhக³mh
01160371 கா வா ஸேஹத விரஹmh ேஷாthதமshய
01160372 phேரமாவேலாகசிரshதவlh³ஜlhைப:
01160373shைத²rhயmh ஸமாநமஹரnhம⁴மாநிநீநாmh
01160374 ேராேமாthஸேவா மம யத³ŋhkh◌⁴விடŋhகிதாயா:
01160381 தேயாேரவmh கத²யேதா: ph’தி²வீத⁴rhமேயாshததா³
01160383 பnhநாம ராஜrh: phராphத: phராசீmh ஸரshவதீmh
01170010ஸூத உவாச
01170011 தthர ேகா³²நmh ராஜா ஹnhயமாநமநாத²வth
01170013 த³Nhட³ஹshதmh ச vh’ஷலmh த³th³’ேஶ nh’பலாச²நmh
01170021 vh’ஷmh mh’லத⁴வளmh ேமஹnhதவ பி³ph◌⁴யதmh
01170023 ேவபமாநmh பைத³ேகந த³nhதmh ஶூth³ரதா³தmh
01170031 கா³mh ச த⁴rhம³கா⁴mh தீ³நாmh ph◌⁴’ஶmh ஶூth³ரபதா³ஹதாmh
01170033 விவthஸாமாவத³நாmh ாமாmh யவஸchச²தீmh
01170041 பphரchச² ரத²மாட: ◌⁴ காrhதshவரபchச²த³mh
01170043 ேமக⁴க³mhபீ⁴ரயா வாசா ஸமாேராபிதகாrhiµக:
01170051 கshthவmh மchச²ரேண ேலாேக ப³லாth³த⁴mhshயப³லாnhப³
01170053 நரேத³ேவாऽ ேவேஷண நடவthகrhமth³விஜ:

01170061 யshthவmh kh’Shேண க³ேத ³ரmh ஸஹகா³Nh³வத⁴nhவநா
01170063 ேஶாchேயாऽshயேஶாchயாnhரஹ phரஹரnhவத⁴மrhஹ
01170071 thவmh வா mh’லத⁴வள: பாைத³rhnhந: பதா³ சரnh
01170073 vh’ஷேபண கிmh கசிth³ேத³ேவா ந: பேக²த³யnh
01170081 ந ஜா ெகௗரேவnhth³ராmh ேதா³rhத³Nhட³பரmhபி⁴ேத
01170083 ⁴தேலऽiνபதnhthயshnhவிநா ேத phராணிநாmh ஶுச:
01170091 மா ெஸௗரேப⁴யாthர ஶுேசா vhேய ேத vh’ஷலாth³ப⁴யmh
01170093 மா ேராதீ³ரmhப³ ப⁴th³ரmh ேத க²லாநாmh மயி ஶாshத
01170101 யshய ராShThேர phரஜா:ஸrhவாshthரshயnhேத ஸாth◌⁴vhயஸா⁴பி:◌⁴
01170103 தshய மthதshய நயnhதி கீrhதிராrhப⁴ேகா³ க³தி:
01170111 ஏஷ ராjhஞாmh பேரா த⁴rhேமா யாrhதாநாமாrhதிநிkh³ரஹ:

01170113அத ஏநmh வதி⁴Shயா ⁴தth³ஹமஸthதமmh
01170121 ேகாऽvh’சthதவ பாதா³mhshthnhெஸௗரேப⁴ய சShபத³
01170123 மா ⁴வmhshthவாth³’ஶா ராShThேர ராjhஞாmh kh’Shiνவrhதிநாmh
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01170131ஆkh²யா vh’ஷ ப⁴th³ரmh வ:ஸா⁴நாமkh’தாக³ஸாmh
01170133ஆthமைவphயகrhதாரmh பாrhதா²நாmh கீrhதி³ஷணmh
01170141 ஜேநऽநாக³shயக⁴mh ஜnhஸrhவேதாऽshய ச மth³ப⁴யmh
01170143ஸா⁴நாmh ப⁴th³ரேமவ shயாத³ஸா⁴த³மேந kh’ேத
01170151அநாக:³shவிஹ ⁴ேதஷு ய ஆக³shkh’nhநிரŋhஶ:

01170153ஆஹrhதாsh ⁴ஜmh ஸாாத³மrhthயshயாபி ஸாŋhக³த³mh
01170161 ராjhேஞா  பரேமா த⁴rhம:shவத⁴rhமshதா²iνபாலநmh
01170163 ஶாஸேதாऽnhயாnhயதா²ஶாshthரமநாபth³thபதா²நிஹ
01170170 த⁴rhம உவாச
01170171 ஏதth³வ: பாNhட³ேவயாநாmh khதமாrhதாப⁴யmh வச:
01170173 ேயஷாmh ³ணக³ண: kh’Shே ெதௗ³thயாெதௗ³ ப⁴க³வாnhkh’த:
01170181 ந வயmh khேலஶபீ³ஜாநி யத:sh: ஷrhஷப⁴
01170183 ஷmh தmh விஜாநீேமா வாkhயேப⁴த³விேமாதா:
01170191 ேகசிth³விகlhபவஸநா ஆஹுராthமாநமாthமந:
01170193ைத³வமnhேயऽபேர கrhம shவபா⁴வமபேர phர⁴mh
01170201அphரதrhkhயாத³நிrhேத³யாதி³தி ேகShவபி நிசய:
01170203அthராiνபmh ராஜrhேஷ விmh’ஶ shவமநீஷயா
01170210ஸூத உவாச
01170211 ஏவmh த⁴rhேம phரவத³தி ஸ ஸmhராTh³th³விஜஸthதமா:
01170213ஸமாேதந மநஸா விேக²த:³ பrhயசShட தmh
01170220 ராேஜாவாச
01170221 த⁴rhமmh ph³ரவீ த⁴rhமjhஞ த⁴rhேமாऽ vh’ஷபth◌⁴’kh
01170223 யத³த⁴rhமkh’த:shதா²நmh ஸூசகshயாபி தth³ப⁴ேவth
01170231அத²வா ேத³வமாயாயா நmh க³திரேகா³சரா
01170233 ேசதேஸா வசஸசாபி ⁴தாநாதி நிசய:
01170241 தப: ெஶௗசmh த³யா ஸthயதி பாதா:³ kh’ேத kh’தா:
01170243அத⁴rhமாmhைஶshthரேயா ப⁴kh³நா:shமயஸŋhக³மைத³shதவ
01170251இதா³நீmh த⁴rhம பாத³shேத ஸthயmh நிrhவrhதேயth³யத:
01170253 தmh kh◌⁴’thயத⁴rhேமாऽயமnh’ேதைநதி⁴த: க:

01170261இயmh ச ⁴rhப⁴க³வதா nhயாேதாப⁴ரா ஸதீ
01170263மth³பி⁴shதthபத³nhயாைஸ:ஸrhவத: kh’தெகௗகா
01170271 ேஶாசthயகலா ஸாth◌⁴வீ ³rhப⁴ேக³ேவாjh²தா ஸதீ
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01170273அph³ரமNhயா nh’பvhயாஜா: ஶூth³ரா ேபா⁴யnhதி மாதி
01170281இதி த⁴rhமmh மmh ைசவ ஸாnhthவயிthவா மஹாரத:²
01170283 நிஶாதமாத³ேத³ க²Th³க³mh கலேயऽத⁴rhமேஹதேவ
01170291 தmh கா⁴mhஸுமபி⁴phேரthய விஹாய nh’பலாச²நmh
01170293 தthபாத³லmh ஶிரஸா ஸமகா³th³ப⁴யவிவல:

01170301 பதிதmh பாத³ேயாrhவீர: kh’பயா தீ³நவthஸல:

01170303 ஶரNhேயா நாவதீ⁴chch²ேலாkhய ஆஹ ேசத³mh ஹஸnhநிவ
01170310 ராேஜாவாச
01170311 ந ேத ³டா³ேகஶயேஶாத⁴ராmh ப³th³தா⁴ஜேலrhைவ ப⁴யமshதி கிசிth
01170313 ந வrhதிதvhயmh ப⁴வதா கத²சந ேthேர மதீ³ேய thவமத⁴rhமப³nh: ◌⁴
01170321 thவாmh வrhதமாநmh நரேத³வேத³ேஹShவiνphரvh’thேதாऽயமத⁴rhமக:³
01170323 ேலாேபா⁴ऽnh’தmh ெசௗrhயமநாrhயமmhேஹா jhேயShடா² ச மாயா கலஹச
த³mhப: ◌⁴
01170331 ந வrhதிதvhயmh தத³த⁴rhமப³nhேதா⁴ த⁴rhேமண ஸthேயந ச வrhதிதvhேய
01170333 ph³ரமாவrhேத யthர யஜnhதி யjhைஞrhயjhேஞவரmh யjhஞவிதாநவிjhஞா:
01170341 யshnhஹrhப⁴க³வாநிjhயமாந இjhயாthமrhதிrhயஜதாmh ஶmh தேநாதி
01170343 காமாநேமாகா⁴nhshதி²ரஜŋhக³மாநாமnhதrhப³rhவாைவஷ ஆthமா
01170350ஸூத உவாச
01170351 பைதவமாதி³Shட:ஸ கrhஜாதேவப:²

01170353 தiµth³யதாமாேஹத³mh த³Nhட³பாணிேவாth³யதmh
01170360 கவாச
01170361 யthர khவ வாத² வthshயா ஸாrhவெபௗ⁴ம தவாjhஞயா
01170363லேய தthர தthராபி thவாமாthேதஷுஶராஸநmh
01170371 தnhேம த⁴rhமph◌⁴’தாmh ேரShட²shதா²நmh நிrhேத³Shமrhஹ
01170373 யthைரவ நியேதா வthshய ஆதிShட²mhshேதऽiνஶாஸநmh
01170380ஸூத உவாச
01170381அph◌⁴யrhதி²தshததா³ தshைம shதா²நாநி கலேய த³ெதௗ³

01170383 th³தmh பாநmh shthய:ஸூநா யthராத⁴rhமசrhவித: ◌⁴
01170391 நச யாசமாநாய ஜாதபமதா³thphர: ◌⁴
01170393 தேதாऽnh’தmh மத³mh காமmh ரேஜா ைவரmh ச பசமmh
01170401அநி பச shதா²நாநி யத⁴rhமphரப⁴வ: க:

01170403ஔthதேரேயண த³thதாநி nhயவஸthதnhநிேத³ஶkh’th
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01170411அைத²தாநி ந ேஸேவத ³⁴ஷு: ஷ: khவசிth
01170413 விேஶஷேதா த⁴rhமஶீேலா ராஜா ேலாகபதிrh³:

01170421 vh’ஷshய நShடாmhshthnhபாதா³nhதப: ெஶௗசmh த³யாதி
01170423 phரதிஸnhத³த⁴ ஆவாshய மmh ச ஸமவrhத⁴யth
01170431ஸ ஏஷ ஏதrhயth◌⁴யாshத ஆஸநmh பாrhதி²ேவாசிதmh
01170433 பிதாமேஹேநாபnhயshதmh ராjhஞாரNhயmh விவிதா
01170441ஆshேதऽ⁴நா ஸ ராஜrh: ெகௗரேவnhth³ரேயாlhலஸnh
01170443 க³ஜாவேய மஹாபா⁴க³சkhரவrhதீ ph³’ஹchch²ரவா:
01170451இthத²mh⁴தாiνபா⁴ேவாऽயமபி⁴மnhஸுேதா nh’ப:
01170453 யshய பாலயத: ௌணீmh யmh ஸthராய தீ³தா:
01180010ஸூத உவாச
01180011 ேயா ைவ th³ெரௗNhயshthரவிphShேடா ந மாத³ேர mh’த:
01180013அiνkh³ரஹாth³ப⁴க³வத: kh’Shணshயாth³⁴தகrhமண:

01180021 ph³ரமேகாேபாthதி²தாth³யsh தகாthphராணவிphலவாth
01180023 ந ஸmhiµேமாேஹாப⁴யாth³ப⁴க³வthயrhபிதாஶய:
01180031 உthsh’jhய ஸrhவத:ஸŋhக³mh விjhஞாதாதஸmhshதி²தி:
01180033ைவயாஸேகrhஜெஹௗ ஶிShேயா க³ŋhகா³யாmh shவmh கேலவரmh
01180041 ேநாthதமேலாகவாrhதாநாmh ஜுஷதாmh தthகதா²mh’தmh
01180043shயாthஸmhph◌⁴ரேமாऽnhதகாேலऽபி shமரதாmh தthபதா³mh³ஜmh
01180051 தாவthகrhந phரப⁴ேவthphரவிShேடாऽபீஹ ஸrhவத:
01180053 யாவதீ³ேஶா மஹாiνrhvhயாமாபி⁴மnhயவ ஏகராTh
01180061 யshnhநஹநி யrhேயவ ப⁴க³வாiνthஸஸrhஜ கா³mh
01180063 தைத³ேவஹாiνvh’thேதாऽஸாவத⁴rhமphரப⁴வ: க:

01180071 நாiνth³ேவSh கmh ஸmhராThஸாரŋhக³இவ ஸார⁴kh
01180073ஶலாnhயாஶு th³th◌⁴யnhதி ேநதராணி kh’தாநி யth
01180081 கிmh iν பா³ேலஷு ஶூேரண கநா தீ⁴ரபீ⁴
01180083அphரமthத: phரமthேதஷு ேயா vh’ேகா nh’ஷு வrhதேத
01180091 உபவrhணிதேமதth³வ: Nhயmh பாதmh மயா
01180093 வாஸுேத³வகேதா²ேபதமாkh²யாநmh யத³ph’chச²த
01180101 யா யா: கதா² ப⁴க³வத: கத²நீேயாகrhமண:

01180103³ணகrhமாரயா: mhபி:◌⁴ ஸmhேஸvhயாshதா ³⁴ஷுபி: ◌⁴
01180110 ’ஷய ஊ:
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01180111ஸூத வ ஸமா: ெஸௗmhய ஶாவதீrhவிஶத³mh யஶ:

01180113 யshthவmh ஶmhஸ kh’Shணshய மrhthயாநாமmh’தmh  ந:
01180121 கrhமNhயshnhநநாவாேஸ ⁴ம⁴mhராthமநாmh ப⁴வாnh
01180123ஆபாயயதி ேகா³விnhத³ பாத³பth³மாஸவmh ம⁴
01180131 லயாம லேவநாபி ந shவrhக³mh நாநrhப⁴வmh
01180133 ப⁴க³வthஸŋhகி³ஸŋhக³shய மrhthயாநாmh கிiµதாஶிஷ:

01180141 ேகா நாம th’phேயth³ரஸவிthகதா²யாmh மஹthதைமகாnhதபராயணshய
01180143 நாnhதmh ³நாம³ணshய ஜkh³iµrhேயாேக³வரா ேய ப⁴வபாth³மiµkh²யா:
01180151 தnhேநா ப⁴வாnhைவ ப⁴க³வthphரதா⁴ேநா மஹthதைமகாnhதபராயணshய
01180153ஹேரதா³ரmh சதmh விஶுth³த⁴mh ஶுஷதாmh ேநா விதேநா விth³வnh
01180161ஸ ைவ மஹாபா⁴க³வத: பth³ேயநாபவrhகா³kh²யமத³ph◌⁴ர³th³தி: ◌⁴
01180163 jhஞாேநந ைவயாஸகிஶph³தி³ேதந ேப⁴ேஜ க²ேக³nhth³ரth◌⁴வஜபாத³லmh
01180171 தnhந: பரmh Nhயமஸmhvh’தாrhத²மாkh²யாநமthயth³⁴தேயாக³நிShட²mh
01180173ஆkh²யாயநnhதாசேதாபபnhநmh பாதmh பா⁴க³வதாபி⁴ராமmh
01180180ஸூத உவாச
01180181 அேஹா வயmh ஜnhமph◌⁴’ேதாऽth³ய ஹாshம vh’th³தா⁴iνvh’ththயாபி
விேலாமஜாதா:
01180183 ெதௗ³Shlhயமாதி⁴mh வி⁴ேநாதி ஶீkh◌⁴ரmh மஹthதமாநாமபி⁴தா⁴நேயாக:³
01180191த: நrhkh³’ணேதா நாம தshய மஹthதைமகாnhதபராயணshய
01180193 ேயாऽநnhதஶkhதிrhப⁴க³வாநநnhேதா மஹth³³ணthவாth³யமநnhதமாஹு:
01180201 ஏதாவதாலmh நiν ஸூசிேதந ³ணரஸாmhயாநதிஶாயநshய
01180203thேவதராnhphராrhத²யேதா வி⁴திrhயshயாŋhkh◌⁴ேரiΝmhஜுஷேதऽநபீ⁴phேஸா:
01180211அதா²பி யthபாத³நகா²வsh’Shடmh ஜக³th³விேசாப’தாrhஹmhப: ◌⁴
01180213 ேஸஶmh நாthயnhயதேமா iµnhதா³thேகா நாம ேலாேக ப⁴க³வthபதா³rhத:²
01180221 யthராiνரkhதா:ஸஹைஸவ தீ⁴ரா vhயேபாய ேத³ஹாதி³ஷு ஸŋhக³ட⁴mh
01180223 vhரஜnhதி தthபாரமஹmhshயமnhthயmh யshnhநmhேஸாபஶம:shவத⁴rhம:
01180231 அஹmh  ph’Shேடாऽrhயமே ப⁴வth³பி⁴ராச ஆthமாவக³ேமாऽthர
யாவாnh
01180233நப:◌⁴ பதnhthயாthமஸமmh பதththணshததா²ஸமmh விShiΝக³திmh விபசித:
01180241 ஏகதா³ த⁴iνth³யmhய விசரnhmh’க³யாmh வேந
01180243 mh’கா³நiνக³த: ராnhத:ுதி⁴தshth’ேதா ph◌⁴’ஶmh
01180251 ஜலாஶயமசாண: phரவிேவஶ தமாரமmh
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01180253 த³த³rhஶ iµநிமாநmh ஶாnhதmh தேலாசநmh
01180261 phரதிth³ேத⁴nhth³யphராண மேநா³th³தி⁴iµபாரதmh
01180263shதா²நthரயாthபரmh phராphதmh ph³ரம⁴தமவிkhயmh
01180271 விphரகீrhணஜடாchச²nhநmh ெரௗரேவேநந ச
01180273 விஶுShயthதாத³கmh ததா²⁴தமயாசத
01180281அலph³த⁴th’ண⁴mhயாதி³ரஸmhphராphதாrhkh◌⁴யஸூnh’த:
01180283அவjhஞாதவாthமாநmh மnhயமாநேகாப ஹ
01180291அ⁴தrhவ:ஸஹஸா ுthth’Th³ph◌⁴யாமrhதி³தாthமந:
01180293 ph³ராமணmh phரthய⁴th³ph³ரமnhமthஸேரா மnhேரவ ச
01180301ஸ  ph³ரம’ேஷரmhேஸ க³தாஸுiµரக³mh ஷா
01180303 விநிrhக³chச²nhத⁴iνShேகாThயா நிதா⁴ய ரமாக³த:
01180311 ஏஷ கிmh நிph◌⁴’தாேஶஷ கரே ேதண:

01180313 mh’ஷாஸமாதி⁴ராேஹாshவிthகிmh iν shயாththரப³nh⁴பி: ◌⁴
01180321 தshய thேராऽதிேதஜshவீ விஹரnhபா³லேகாऽrhப⁴ைக:
01180323 ராjhஞாக⁴mh phராபிதmh தாதmh thவா தthேரத³மph³ரவீth
01180331அேஹா அத⁴rhம: பாலாநாmh பீvhநாmh ப³⁴ஜாவ
01180333shவாnhயக⁴mh யth³தா³ஸாநாmh th³வாரபாநாmh ஶுநாவ
01180341 ph³ராமண:thரப³nh⁴rh kh³’ஹபாேலா நிபித:
01180343ஸ கத²mh தth³kh³’ேஹ th³வா:shத:²ஸபா⁴Nhட³mh ேபா⁴khமrhஹதி
01180351 kh’Shேண க³ேத ப⁴க³வதி ஶாshதrhthபத²கா³நாmh
01180353 தth³பி⁴nhநேஸநth³யாஹmh ஶாsh பயத ேம ப³லmh
01180361இthkhthவா ேராஷதாmhராோ வயshயாnh’பா³லக:
01180363 ெகௗஶிkhயாப உபshph’ய வாkh³வjhரmh விஸஸrhஜ ஹ
01180371இதி லŋhகி⁴தமrhயாத³mh தக:ஸphதேமऽஹநி
01180373 த³ŋhயதி shம லாŋhகா³ரmh ேசாதி³ேதா ேம ததth³ஹmh
01180381 தேதாऽph◌⁴ேயthயாரமmh பா³ேலா க³ேல ஸrhபகேலவரmh
01180383 பிதரmh வீய :³கா²rhேதா iµkhதகNhேடா² ேராத³ஹ
01180391ஸ வா ஆŋhகி³ரேஸா ph³ரமnhthவா ஸுதவிலாபநmh
01180393 உnhlhய ஶநைகrhேநthேர th³’ShThவா சாmhேஸ mh’ேதாரக³mh
01180401 விsh’jhய தmh ச பphரchச² வthஸ கshமாth³தி⁴ ேராதி³
01180403 ேகந வா ேதऽபkh’தthkhத:ஸ nhயேவத³யth
01180411 நிஶmhய ஶphதமதத³rhஹmh நேரnhth³ரmh ஸ ph³ராமே நாthமஜமph◌⁴யநnhத³th
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01180413அேஹா ப³தாmhேஹா மஹத³th³ய ேத kh’தமlhபீய th³ேராஹ உrhத³ேமா
th◌⁴’த:
01180421 ந ைவ nh’பி⁴rhநரேத³வmh பராkh²யmh ஸmhமாமrhஹshயவிபkhவ³th³ேத⁴
01180423 யthேதஜஸா ³rhவிஷேஹண ³phதா விnhத³nhதி ப⁴th³ராNhயேதாப⁴யா:
phரஜா:
01180431அலயமாேண நரேத³வநாmhநி ரதா²ŋhக³பாவயமŋhக³ ேலாக:
01180433ததா³ ெசௗரphரேரா விநŋhயthயரயமாேऽவிவத²வthth
01180441 தத³th³ய ந: பாபiµைபthயநnhவயmh யnhநShடநாத²shய வேஸாrhவிmhபகாth
01180443பரshபரmh kh◌⁴நnhதி ஶபnhதி vh’ஜேத பஶூnhshthேயாऽrhதா²nhத³shயேவா
ஜநா:
01180451 ததா³rhயத⁴rhம: phரவியேத nh’mh வrhரமாசாரதshthரயீமய:
01180453 தேதாऽrhத²காமாபி⁴நிேவஶிதாthமநாmh ஶுநாmh கபீநாவ வrhணஸŋhகர:
01180461 த⁴rhமபாேலா நரபதி:ஸ  ஸmhராTh³ph³’ஹchch²ரவா:
01180463ஸாாnhமஹாபா⁴க³வேதா ராஜrhrhஹயேமத⁴யாTh
01180465ுthth’Thரமேதா தீ³ேநா ைநவாshமchசா²பமrhஹதி
01180471அபாேபஷு shவph◌⁴’thேயஷு பா³ேலநாபkhவ³th³தி⁴நா
01180473 பாபmh kh’தmh தth³ப⁴க³வாnhஸrhவாthமா nhமrhஹதி
01180481 திரshkh’தா விphரலph³தா: ◌⁴ ஶphதா:phதா ஹதா அபி
01180483 நாshய தthphரதிrhவnhதி தth³ப⁴khதா: phரப⁴ேவாऽபி 
01180491இதி thரkh’தாேக⁴ந ேஸாऽiνதphேதா மஹாiµநி:
01180493shவயmh விphரkh’ேதா ராjhஞா ைநவாக⁴mh தத³சிnhதயth
01180501 phராயஶ:ஸாத⁴ேவா ேலாேக பைரrhth³வnhth³ேவஷு ேயாதா:
01180503 ந vhயத²nhதி ந ’Shயnhதி யத ஆthமா³ரய:
01190010ஸூத உவாச
01190011 மபதிshthவத² தthகrhம க³rhயmh விசிnhதயnhநாthமkh’தmh ஸு³rhமநா:
01190013அேஹா மயா நீசமநாrhயவthkh’தmh நிராக³ ph³ரமணி ³ட⁴ேதஜ
01190021 th◌⁴வmh தேதா ேம kh’தேத³வேஹலநாth³³ரthயயmh vhயஸநmh
நாதிதீ³rhகா⁴th
01190023 தத³sh காமmh யக⁴நிShkh’தாய ேம யதா² ந rhயாmh நேரவமth³தா⁴
01190031அth³ையவ ராjhயmh ப³லmh’th³த⁴ேகாஶmh phரேகாபிதph³ரமலாநேலா ேம
01190033 த³ஹthவப⁴th³ரshய நrhந ேமऽ⁴thபாபீய தீ⁴rhth³விஜேத³வேகா³ph◌⁴ய:
01190041ஸசிnhதயnhநிthத²மதா²ஶ ◌்’ேth³யதா²iµேந:ஸுேதாkhேதா நிrh’திshதகாkh²ய:
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01190043ஸ ஸா⁴ ேமேந ந சிேரண தகா நலmh phரஸkhதshய விரkhதிகாரணmh
01190051அேதா² விஹாேயமமiµmh ச ேலாகmh விமrhஶிெதௗ ேஹயதயா ரshதாth
01190053 kh’Shŋhkh◌⁴ேஸவாமதி⁴மnhயமாந உபாவிஶthphராயமமrhthயநth³யாmh
01190061யா ைவலஸchch²ளவிர kh’Shŋhkh◌⁴ேரNhவph◌⁴யதி⁴காmh³ேநth
01190063 நாதி ேலாகாiνப⁴யthர ேஸஶாnhகshதாmh ந ேஸேவத மShயமாண:

01190071இதி vhயவchசி²th³யஸ பாNhட³ேவய:phராேயாபேவஶmh phரதி விShiΝபth³யாmh
01190073 த³ெதௗ⁴ iµnhதா³ŋhkh◌⁴மநnhயபா⁴ேவா iµநிvhரேதா iµkhதஸமshதஸŋhக:³
01190081 தthேராபஜkh³iµrh⁴வநmh நாநா மஹாiνபா⁴வா iµநய:ஸஶிShயா:
01190083 phராேயண தீrhதா²பி⁴க³மாபேத³ைஶ:shவயmh  தீrhதா²நி நnhதி ஸnhத:
01190091அthrhவShட²chயவந: ஶரth³வாநShடேநrhph◌⁴’³ரŋhகி³ராச
01190093 பராஶேரா கா³தி⁴ஸுேதாऽத² ராம உதth²ய இnhth³ரphரமேத³th◌⁴மவாெஹௗ
01190101 ேமதா⁴திதி²rhேத³வலஆrhShேஷே பா⁴ரth³வாேஜா ெகௗ³தம: பிphபலாத:³
01190103ைமthேரய ஔrhவ: கவஷ:mhப⁴ேயாநிrhth³ைவபாயேநா ப⁴க³வாnhநாரத³ச
01190111அnhேய ச ேத³வrhph³ரமrhவrhயா ராஜrhவrhயா அத³யச
01190113 நாநாrhேஷயphரவராnhஸேமதாநph◌⁴யrhchய ராஜா ஶிரஸா வவnhேத³
01190121ஸுேகா²பவிShேடShவத² ேதஷு ⁴ய: kh’தphரம:shவசிகீrhதmh யth
01190123 விjhஞாபயாமாஸ விவிkhதேசதா உபshதி²ேதாऽkh³ேரऽபி⁴kh³’தபாணி:
01190130 ராேஜாவாச
01190131அேஹா வயmh த⁴nhயதமா nh’பாmh மஹthதமாiνkh³ரஹணீயஶீலா:
01190133 ராjhஞாmh லmh ph³ராமணபாத³ெஶௗசாth³³ராth³விsh’Shடmh ப³த
க³rhயகrhம
01190141தshையவ ேமऽக⁴shய பராவேரேஶா vhயாஸkhதசிthதshய kh³’ேஹShவபீ⁴ணmh
01190143 நிrhேவத³ேலா th³விஜஶாபேபா யthர phரஸkhேதா ப⁴யமாஶு த⁴thேத
01190151 தmh ேமாபயாதmh phரதியnh விphரா க³ŋhகா³ ச ேத³வீ th◌⁴’தசிthதேஶ
01190153 th³விேஜாபsh’Shட: ஹகshதேகா வா த³ஶthவலmh கா³யத
விShiΝகா³தா:²
01190161 நச ⁴யாth³ப⁴க³வthயநnhேத ரதி: phரஸŋhக³ச ததா³ரேயஷு
01190163 மஹthஸு யாmh யாiµபயா sh’Shmh ைமthrhயsh ஸrhவthர நேமா
th³விேஜph◌⁴ய:
01190171இதி shம ராஜாth◌⁴யவஸாயkhத: phராசீநேலஷு ேஶஷு தீ⁴ர:
01190173உத³ŋhiµேகா²த³ணலஆshேதஸiµth³ரபthnhயா:shவஸுதnhயshதபா⁴ர:
01190181 ஏவmh ச தshnhநரேத³வேத³ேவ phராேயாபவிShேட தி³வி ேத³வஸŋhகா: ◌⁴
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01190183 phரஶshய ⁴ெமௗ vhயகிரnhphரஸூைநrhiµதா³iµஹுrh³nh³ப⁴யச ேந:³

01190191 மஹrhஷேயா ைவ ஸiµபாக³தா ேய phரஶshய ஸாth◌⁴விthயiνேமாத³மாநா:
01190193ஊ: phரஜாiνkh³ரஹஶீலஸாரா ய³thதமேலாக³பி⁴பmh
01190201 ந வா இத³mh ராஜrhவrhய சிthரmh ப⁴வthஸு kh’Shணmh ஸமiνvhரேதஷு
01190203 ேயऽth◌⁴யாஸநmh ராஜகிடஜுShடmh ஸth³ேயா ஜஹுrhப⁴க³வthபாrhவகாமா:
01190211ஸrhேவ வயmh தாவதி³ஹாshமேஹऽத² கேலவரmh யாவத³ெஸௗ விஹாய
01190213 ேலாகmh பரmh விரஜshகmh விேஶாகmh யாshயthயயmh பா⁴க³வதphரதா⁴ந:
01190221ஆthய தth³’க³ணவச: பthஸமmh ம⁴chth³³ சாvhயகmh
01190223ஆபா⁴ஷைதநாநபி⁴நnhth³ய khதாnhஶுஷமாணசதாநி விShே:

01190231ஸமாக³தா:ஸrhவத ஏவ ஸrhேவ ேவதா³ யதா²rhதித⁴ராshthph’Shேட²

01190233 ேநஹாத² நாiµthர ச கசநாrhத² ’ேத பராiνkh³ரஹமாthமஶீலmh
01190241ததச வ: ph’chch²யமmh விph’chேச²விரph◌⁴ய விphரா இதி kh’thயதாயாmh
01190243ஸrhவாthமநா mhயமாணச kh’thயmh ஶுth³த⁴mh ச தthராmh’ஶதாபி⁴khதா:
01190251 தthராப⁴வth³ப⁴க³வாnhvhயாஸthேரா யth³’chச²யா கா³மடமாேநாऽநேப:

01190253அலயŋhேகா³ நிஜலாப⁴Shேடா vh’தச பா³லரவ⁴தேவஷ:

01190261 தmh th³vhயShடவrhஷmh ஸுமாரபாத³ கேராபா³வmhஸகேபாலகா³thரmh
01190263 சாrhவாயதாோnhநஸlhயகrhண ஸுph◌⁴rhவாநநmh கmh³ஸுஜாதகNhட²mh
01190271 நி³ட⁴ஜthmh ph’²ŋhக³வஸமாவrhதநாபி⁴mh வவlh³த³ரmh ச
01190273 தி³க³mhப³ரmh வkhthரவிகீrhணேகஶmh phரலmhப³பா³ஹுmh shவமேராthதமாப⁴mh
01190281 யாமmh ஸதா³பீvhயவேயாऽŋhக³லmhயா shthmh மேநாjhஞmh
சிரshேதந
01190283 phரththதி²தாshேத iµநய: shவாஸேநph◌⁴யshதlhலணjhஞா அபி
³ட⁴வrhசஸmh
01190291ஸ விShiΝராேதாऽதித²ய ஆக³தாய தshைம ஸபrhயாmh ஶிரஸாஜஹார
01190293 தேதா நிvh’thதா ய³தா:◌⁴ shthேயாऽrhப⁴கா மஹாஸேந ேஸாபவிேவஶ
த:
01190301ஸஸmhvh’தshதthர மஹாnhமயஸாmh ph³ரமrhராஜrhேத³வrhஸŋhைக:◌⁴
01190303 vhயேராசதாலmh ப⁴க³வாnhயேத²nh³rhkh³ரஹrhதாராநிகைர: பத:
01190311 phரஶாnhதமாநமNhட²ேமத⁴ஸmh iµநிmh nh’ேபா பா⁴க³வேதாऽph◌⁴ேபthய
01190313phரணmhயrhth◌⁴நாவத:kh’தாஜrhநthவா கி³ராஸூnh’தயாnhவph’chச²th
01190320 ப³வாச
01190321அேஹா அth³ய வயmh ph³ரமnhஸthேஸvhயா:thரப³nhத⁴வ:
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01190323 kh’பயாதிதி²ேபண ப⁴வth³பி⁴shதீrhத²கா: kh’தா:
01190331 ேயஷாmh ஸmhshமரthmhஸாmh ஸth³ய: ஶுth³th◌⁴யnhதி ைவ kh³’ஹா:
01190333 கிmh நrhத³rhஶநshபrhஶ பாத³ெஶௗசாஸநாதி³பி: ◌⁴
01190341ஸாnhநிth◌⁴யாthேத மஹாேயாகி³nhபாதகாநி மஹாnhthயபி
01190343ஸth³ேயா நயnhதி ைவ mhஸாmh விShேவ ஸுேரதரா:
01190351அபி ேம ப⁴க³வாnhphத: kh’Shண: பாNh³ஸுதphய:
01190353ைபth’Shவேஸயphthயrhத²mh தth³ேகா³thரshயாthதபா³nhத⁴வ:

01190361அnhயதா² ேதऽvhயkhதக³ேதrhத³rhஶநmh ந: கத²mh nh’mh
01190363 நிதராmh mhயமாநாmh ஸmhth³த⁴shய வநீயஸ:

01190371அத: ph’chசா² ஸmhth³தி⁴mh ேயாகி³நாmh பரமmh ³mh
01190373 ஷshேயஹ யthகாrhயmh mhயமாணshய ஸrhவதா²
01190381 யchch²ேராதvhயமேதா² ஜphயmh யthகrhதvhயmh nh’பி:◌⁴ phரேபா⁴
01190383shமrhதvhயmh ப⁴ஜநீயmh வா ph³ யth³வா விபrhயயmh
01190391நmh ப⁴க³வேதா ph³ரமnhkh³’ேஹஷு kh³’ஹேமதி⁴நாmh
01190393 ந லயேத யவshதா²நமபி ேகா³ேதா³ஹநmh khவசிth
01190400ஸூத உவாச
01190401 ஏவமாபா⁴த: ph’Shட:ஸ ராjhஞா லணயா கி³ரா
01190403 phரthயபா⁴ஷத த⁴rhமjhேஞா ப⁴க³வாnhபா³த³ராயணி:
02010010ஶுக உவாச
02010011 வயாேநஷ ேத phரந: kh’ேதா ேலாகதmh nh’ப
02010013ஆthமவிthஸmhமத: mhஸாmh ேராதvhயாதி³ஷு ய: பர:
02010021 ேராதvhயாதீ³நி ராேஜnhth³ர nh’mh ஸnhதி ஸஹshரஶ:

02010023அபயதாமாthமதththவmh kh³’ேஹஷு kh³’ஹேமதி⁴நாmh
02010031 நிth³ரயா யேத நkhதmh vhயவாேயந ச வா வய:
02010033 தி³வா சாrhேத²ஹயா ராஜnhmhப³ப⁴ரேணந வா
02010041 ேத³ஹாபthயகலthராதி³ShவாthமைஸnhேயShவஸthshவபி
02010043 ேதஷாmh phரமthேதா நித⁴நmh பயnhநபி ந பயதி
02010051 தshமாth³பா⁴ரத ஸrhவாthமா ப⁴க³வாநீவேரா ஹ:
02010053 ேராதvhய: கீrhதிதvhயச shமrhதvhயேசchச²தாப⁴யmh
02010061 ஏதாவாnhஸாŋhkh²யேயாகா³ph◌⁴யாmh shவத⁴rhமபநிShட²யா
02010063 ஜnhமலாப: ◌⁴ பர: mhஸாமnhேத நாராயணshmh’தி:
02010071 phராேயண iµநேயா ராஜnhநிvh’thதா விதி⁴ேஷத⁴த:
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02010073ைநrh³Nhயshதா² ரமnhேத shம ³iνகத²ேந ஹேர:
02010081இத³mh பா⁴க³வதmh நாம ராணmh ph³ரமஸmhதmh
02010083அதீ⁴தவாnhth³வாபராெதௗ³ பிrhth³ைவபாயநாத³ஹmh
02010091 பநிSh²ேதாऽபி ைநrh³Nhய உthதமேலாகலயா
02010093 kh³’தேசதா ராஜrhேஷ ஆkh²யாநmh யத³தீ⁴தவாnh
02010101 தத³ஹmh ேதऽபி⁴தா⁴shயா மஹாெபௗேகா ப⁴வாnh
02010103 யshய ரth³த³த⁴தாமாஶு shயாnhiµnhேத³ மதி:ஸதீ
02010111 ஏதnhநிrhவிth³யமாநாநாchச²தாமேதாப⁴யmh
02010113 ேயாகி³நாmh nh’ப நிrhணீதmh ஹேரrhநாமாiνகீrhதநmh
02010121 கிmh phரமthதshய ப³ஹுபி: ◌⁴ பேராைrhஹாயைநஹ
02010123 வரmh iµஹூrhதmh விதி³தmh க⁴டேத ேரயேஸ யத:
02010131 க²Thவாŋhேகா³ நாம ராஜrhrhjhஞாthேவயthதாஹாஷ:

02010133iµஹூrhதாthஸrhவiµthsh’jhய க³தவாநப⁴யmh ஹmh
02010141 தவாphேயதrh ெகௗரvhய ஸphதாஹmh விதாவதி: ◌⁴
02010143 உபகlhபய தthஸrhவmh தாவth³யthஸாmhபராயிகmh
02010151அnhதகாேல  ஷ ஆக³ேத க³தஸாth◌⁴வஸ:

02010153 சி²nhth³யாத³ஸŋhக³ஶshthேரண shph’ஹாmh ேத³ேஹऽiν ேய ச தmh
02010161 kh³’ஹாthphரvhரேதா தீ⁴ர: Nhயதீrhத²ஜலாphத:
02010163 ஶுெசௗ விவிkhத ஆேநா விதி⁴வthகlhபிதாஸேந
02010171அph◌⁴யேஸnhமநஸா ஶுth³த⁴mh thvh’th³ph³ரமாரmh பரmh
02010173 மேநா யchேச²jhதவாேஸா ph³ரமபீ³ஜமவிshமரnh
02010181 நியchேச²th³விஷேயph◌⁴ேயாऽாnhமநஸா ³th³தி⁴ஸாரதி:²
02010183 மந: கrhமபி⁴ராphதmh ஶுபா⁴rhேத² தா⁴ரேயth³தி⁴யா
02010191 தthைரகாவயவmh th◌⁴யாேயத³vhchசி²nhேநந ேசதஸா
02010193 மேநா நிrhவிஷயmh khthவா தத: கிசந ந shமேரth
02010195 பத³mh தthபரமmh விShேrhமேநா யthர phரத³தி
02010201 ரஜshதேமாph◌⁴யாமாphதmh விட⁴mh மந ஆthமந:
02010203 யchேச²th³தா⁴ரணயா தீ⁴ேரா ஹnhதி யா தthkh’தmh மலmh
02010211 யshயாmh ஸnhதா⁴rhயமாயாmh ேயாகி³ேநா ப⁴khதிலண:

02010213ஆஶு ஸmhபth³யேத ேயாக³ஆரயmh ப⁴th³ரத:
02010220 ராேஜாவாச
02010221 யதா²ஸnhதா⁴rhயேத ph³ரமnhதா⁴ர யthர ஸmhமதா
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02010223 யாth³’ஶீ வா ஹேரதா³ஶு ஷshய மேநாமலmh
02010230ஶுக உவாச
02010231தாஸேநா தவாேஸா தஸŋhேகா³ேதnhth³ய:
02010233sh²ேல ப⁴க³வேதா ேப மந:ஸnhதா⁴ரேயth³தி⁴யா
02010241 விேஶஷshதshய ேத³ேஹாऽயmh shத²விShட²ச shத²வீயஸாmh
02010243 யthேரத³mh vhயjhயேத விவmh ⁴தmh ப⁴vhயmh ப⁴வchச ஸth
02010251அNhட³ேகாேஶ ஶேரऽshnhஸphதாவரணஸmhேத
02010253ைவராஜ: ேஷா ேயாऽெஸௗ ப⁴க³வாnhதா⁴ரரய:
02010261 பாதாலேமதshய  பாத³லmh பட²nhதி பாrhShணிphரபேத³ ரஸாதலmh
02010263 மஹாதலmh விவsh’ேஜாऽத² ³lhெபௗ² தலாதலmh ைவ ஷshய
ஜŋhேக⁴
02010271 th³ேவ ஜாiνநீ ஸுதலmh விவrhேதth³வயmh விதலmh சாதலmh ச
02010273 மதலmh தjhஜக⁴நmh மபேத நப⁴shதலmh நாபி⁴ஸேரா kh³’ணnhதி
02010281 உர:shத²லmh jhேயாதிரநீகமshய kh³வா மஹrhவத³நmh ைவ ஜேநாऽshய
02010283 தேபா வராmh வி³ராதி³mhஸ:ஸthயmh  ஶீrhஷாணி ஸஹshரஶீrhShண:

02010291 இnhth³ராத³ேயா பா³ஹவ ஆஹுshரா: கrhெணௗ தி³ஶ: ேராthரமiµShய
ஶph³த:³
02010293 நாஸthயத³shெரௗ பரமshய நாேஸ kh◌⁴ராேऽshய க³nhேதா⁴
iµக²மkh³நிth³த: ◌⁴
02010301 th³ெயௗரணீ சுர⁴thபதŋhக:³ பமாணி விShேரஹநீ உேப⁴ ச
02010303 தth³ph◌⁴விjh’mhப: ◌⁴ பரேமSh²தி⁴ShNhயமாேபாऽshய தா ரஸ ஏவ
வா
02010311 ச²nhதா³mhshயநnhதshய ஶிேரா kh³’ணnhதி த³mhShThரா யம: shேநஹகலா
th³விஜாநி
02010313ஹாேஸா ஜேநாnhமாத³க ச மாயா ³ரnhதஸrhேகா³ யத³பாŋhக³ேமா:

02010321vhேடா³thதெரௗShேடா²ऽத⁴ர ஏவ ேலாேபா⁴ த⁴rhம:shதேநாऽத⁴rhமபேதா²ऽshய
ph’Shட²mh
02010323 கshதshய ேமTh◌⁴ரmh vh’ஷெணௗ ச thெரௗ : ஸiµth³ரா
கி³ரேயாऽshதி²ஸŋhகா: ◌⁴
02010331நாTh³ேயாऽshய நth³ேயாऽத²தஹாணி மஹாவிவதேநாrhnh’ேபnhth³ர
02010333அநnhதவீrhய: வதmh மாதவா க³திrhவய: கrhம ³ணphரவாஹ:

02010341 ஈஶshய ேகஶாnhவி³ரmh³வாஹாnhவாஸsh ஸnhth◌⁴யாmh வrhய ⁴mhந:
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02010343அvhயkhதமாஹுrh’த³யmh மநசஸ சnhth³ரமா:ஸrhவவிகாரேகாஶ:

02010351 விjhஞாநஶkhதிmh மமாமநnhதி ஸrhவாthமேநாऽnhத:கரணmh கி³thரmh
02010353அவாவதrhShThரக³ஜா நகா²நி ஸrhேவ mh’கா:³ பஶவ:ேராணிேத³ேஶ
02010361 வயாmh தth³vhயாகரணmh விசிthரmh மiνrhமநீஷா மiνேஜா நிவாஸ:

02010363 க³nhத⁴rhவவிth³யாத⁴ரசாரphஸர:shவரshmh’தீரஸுராநீகவீrhய:
02010371 ph³ரமாநநmh thர⁴ேஜா மஹாthமா வி³ரŋhkh◌⁴தkh’Shணவrhண:

02010373 நாநாபி⁴தா⁴பீ⁴jhயக³ேபபnhேநா th³ரvhயாthமக: கrhம விதாநேயாக:³
02010381இயாநஸாவீவரவிkh³ரஹshய ய:ஸnhநிேவஶ: கதி²ேதா மயா ேத
02010383 ஸnhதா⁴rhயேதऽshnhவ shத²விShேட² மந: shவ³th³th◌⁴யா ந
யேதாऽshதி கிசிth
02010391ஸ ஸrhவதீ⁴vh’ththயiν⁴தஸrhவ ஆthமா யதா²shவphநஜேநைதக:
02010393 தmh ஸthயமாநnhத³நிதி⁴mh ப⁴ேஜத நாnhயthர ஸjhேஜth³யத ஆthமபாத:
02020010ஶுக உவாச
02020011 ஏவmh ரா தா⁴ரணயாthமேயாநிrhநShடாmh shmh’திmh phரthயவth◌⁴ய
Shடாth
02020013ததா²ஸஸrhேஜத³மேமாக⁴th³’Shrhயதா²phயயாthphராkh³vhயவஸாய³th³தி:◌⁴
02020021 ஶாph³த³shய  ph³ரமண ஏஷ பnhதா² யnhநாமபி⁴rhth◌⁴யாயதி தீ⁴ரபாrhைத:²
02020023 பph◌⁴ரமmhshதthர ந விnhத³ேதऽrhதா²nhமாயாமேய வாஸநயா ஶயாந:
02020031அத: கவிrhநாமஸு யாவத³rhத:²shயாத³phரமthேதா vhயவஸாய³th³தி: ◌⁴
02020033th³ேத⁴ऽnhயதா²rhேத² ந யேதத தthர பரமmh தthர ஸமாண:

02020041 ஸthயாmh ெதௗ கிmh கஶிேபா: phரயாைஸrhபா³ெஹௗ shவth³ேத⁴
பப³rhஹண: கிmh
02020043 ஸthயஜெலௗ கிmh தா⁴nhநபாthrhயா தி³kh³வlhகலாெதௗ³ ஸதி கிmh
³ல:

02020051 சீராணி கிmh பதி² ந ஸnhதி தி³ஶnhதி பி⁴ாmh
02020052ைநவாŋhkh◌⁴பா: பரph◌⁴’த:ஸேதாऽphயஶுShயnh
02020053 th³தா⁴ ³ஹா: கிமேதாऽவதி ேநாபஸnhநாnh
02020054 கshமாth³ப⁴ஜnhதி கவேயா த⁴ந³rhமதா³nhதா⁴nh
02020061 ஏவmh shவசிthேத shவத ஏவth³த⁴ ஆthமா phேயாऽrhேதா² ப⁴க³வாநநnhத:
02020063 தmh நிrhvh’ேதா நியதாrhேதா² ப⁴ேஜத ஸmhஸாரேஹபரமச யthர
02020071 கshதாmh thவநாth³’thய பராiνசிnhதாmh’ேத பஶூநஸதீmh நாம rhயாth
02020073 பயஜநmh பதிதmh ைவதரNhயாmh shவகrhமஜாnhபதாபாஜுஷாணmh
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02020081 ேகசிthshவேத³ஹாnhதrh’த³யாவகாேஶ phராேத³ஶமாthரmh ஷmh
வஸnhதmh
02020083 சrh⁴ஜmh கஜரதா²ŋhக³ஶŋhக² க³தா³த⁴ரmh தா⁴ரணயா shமரnhதி
02020091 ரஸnhநவkhthரmh நநாயேதணmh கத³mhப³கிஜlhகபிஶŋhக³வாஸஸmh
02020093லஸnhமஹாரthநரNhமயாŋhக³த³mh sh²ரnhமஹாரthநகிடNhட³லmh
02020101உnhநிth³ர’thபŋhகஜகrhணிகாலேய ேயாேக³வராshதா²பிதபாத³பlhலவmh
02020103லணmh ெகௗshப⁴ரthநகnhத⁴ரமmhலாநலmhயா வநமாலயாசிதmh
02020111 வி⁴தmh ேமக²லயாŋh³யைகrhமஹாத⁴ைநrhரகŋhகதி³பி: ◌⁴
02020113shநிkh³தா⁴மலாசிதநீலnhதலrhவிேராசமாநாநநஹாஸேபஶலmh
02020121அதீ³நலாஹேதேlhலஸth³ph◌⁴ப⁴ŋhக³ஸmhஸூசித⁴rhயiνkh³ரஹmh
02020123 ஈேத சிnhதாமயேமநவரmh யாவnhமேநா தா⁴ரணயாவதிShட²ேத
02020131 ஏைககேஶாऽŋhகா³நி தி⁴யாiνபா⁴வேயthபாதா³தி³ யாவth³த⁴தmh
க³தா³ph◌⁴’த:
02020133 தmh தmh shதா²நமேபாய தா⁴ரேயthபரmh பரmh ஶுth³th◌⁴யதி தீ⁴rhயதா²
யதா²
02020141 யாவnhந ஜாேயத பராவேரऽshnhவிேவவேர th³ரShட ப⁴khதிேயாக:³
02020143 தாவthshத²வீய: ஷshய பmh khயாவஸாேந phரயத:shமேரத
02020151 shதி²ரmh ஸுக²mh சாஸநமாshதி²ேதா யதிrhயதா³ ஹாஸுமமŋhக³
ேலாகmh
02020153 காேல ச ேத³ேஶ ச மேநா ந ஸjhஜேயthphராnhநியchேச²nhமநஸா தாஸு:
02020161 மந:shவ³th³th◌⁴யாமலயா நியmhய ேthரjhஞ ஏதாmh நிநேயthதமாthமநி
02020163ஆthமாநமாthமnhயவth◌⁴ய தீ⁴ேரா லph³ேதா⁴பஶாnhதிrhவிரேமத kh’thயாth
02020171 ந யthர காேலாऽநிஷாmh பர: phர: ◌⁴ ேதா iν ேத³வா ஜக³தாmh ய ஈஶிேர
02020173 ந யthர ஸththவmh ந ரஜshதமச ந ைவ விகாேரா ந மஹாnhphரதா⁴நmh
02020181 பரmh பத³mh ைவShணவமாமநnhதி தth³யnhேநதி ேநதீthயத³thsh’வ:

02020183விsh’jhய ெதௗ³ராthmhயமநnhயெஸௗ’தா³’ேதா³ப³யாrhஹபத³mh
பேத³ பேத³
02020191இthத²mhiµநிshபரேமth³vhயவshதி²ேதா விjhஞாநth³’kh³வீrhயஸுரnhதி⁴தாஶய:
02020193shவபாrhShணிநாபீTh³ய ³த³mh தேதாऽநிலmhshதா²ேநஷுஷThஸூnhநமேயjhதkhலம:
02020201 நாph◌⁴யாmh shதி²தmh ’th³யதி⁴ேராphய தshமா³தா³நக³thேயார தmh
நேயnhiµநி:
02020203 தேதாऽiνஸnhதா⁴ய தி⁴யா மநshவீ shவதாலmh ஶநைகrhநேயத
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02020211 தshமாth³ph◌⁴ேவாரnhதரiµnhநேயத நிth³த⁴ஸphதாயதேநாऽநேப:

02020213shதி²thவாiµஹூrhதாrhத⁴மNhட²th³’Shrhநிrhபி⁴th³யrhத⁴nhவிsh’ேஜthபரmh
க³த:
02020221 யதி³ phரயாshயnhnh’ப பாரேமShTh²யmh ைவஹாயஸாநாiµத யth³விஹாரmh
02020223அShடாதி⁴பthயmh ³ணஸnhநிவாேயஸைஹவக³chேச²nhமநேஸnhth³ையச
02020231 ேயாேக³வராmh க³திமாஹுரnhதrhப³shthேலாkhயா:பவநாnhதராthமநாmh
02020233 ந கrhமபி⁴shதாmh க³திமாphiνவnhதி விth³யாதேபாேயாக³ஸமாதி⁴பா⁴ஜாmh
02020241 ைவவாநரmh யாதி விஹாயஸா க³த: ஸுஷுmhணயா ph³ரமபேத²ந
ேஶாசிஷா
02020243 வி⁴தகlhேகாऽத²ஹேரத³shதாthphரயாதி சkhரmh nh’ப ைஶஶுமாரmh
02020251 தth³விவநாபி⁴mh thவதிவrhthய விShேரணீயஸா விரேஜநாthமைநக:
02020253 நமshkh’தmh ph³ரமவிதா³iµைபதி கlhபாேஷா யth³வி³தா⁴ ரமnhேத
02020261அேதா²அநnhதshய iµகா²நேலந த³nhத³யமாநmh ஸ நிய விவmh
02020263 நிrhயாதி th³ேத⁴வரShடதி⁴ShNhயmh யth³th³ைவபராrhth◌⁴யmh த³

பாரேமShTh²யmh
02020271 ந யthர ேஶாேகா ந ஜரா ந mh’thrhநாrhதிrhந ேசாth³ேவக³ ’ேத தசிth
02020273 யchசிthதேதாऽத:³ kh’பயாநித³mhவிதா³mh ³ரnhத:³க²phரப⁴வாiνத³rhஶநாth
02020281 தேதா விேஶஷmh phரதிபth³ய நிrhப⁴யshேதநாthமநாேபாऽநலrhதிரthவரnh
02020283jhேயாதிrhமேயா வாiµேபthய காேல வாyhவாthமநா க²mh ph³’ஹதா³thமŋhக³mh
02020291 kh◌⁴ராேணந க³nhத⁴mh ரஸேநந ைவ ரஸmh பmh ச th³’ShThயா வஸநmh
thவைசவ
02020293ேராthேரண ேசாேபthய நேபா⁴³ணthவmh phராேணந சாதிiµைபதி ேயாகீ³
02020301ஸ ⁴தஸூேமnhth³யஸnhநிகrhஷmh மேநாமயmh ேத³வமயmh விகாrhயmh
02020303ஸmhஸாth³ய க³thயா ஸஹ ேதந யாதி விjhஞாநதththவmh ³ணஸnhநிேராத⁴mh
02020311 ேதநாthமநாthமாநiµைபதி ஶாnhதமாநnhத³மாநnhத³மேயாऽவஸாேந
02020313 ஏதாmh க³திmh பா⁴க³வதீmh க³ேதா ய:ஸ ைவ நrhேநஹ விஷjhஜேதऽŋhக³
02020321 ஏேத sh’தீ ேத nh’ப ேவத³கீ³ேத thவயாபி⁴ph’Shேட ச ஸநாதேந ச
02020323 ேய ைவ ரா ph³ரமண ஆஹ Shட ஆராதி⁴ேதா ப⁴க³வாnhவாஸுேத³வ:

02020331 ந யேதாऽnhய: ஶிவ: பnhதா² விஶத:ஸmhsh’தாவிஹ
02020333 வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி ப⁴khதிேயாேகா³ யேதா ப⁴ேவth
02020341 ப⁴க³வாnhph³ரம காrhthshnhேயந thரnhவீய மநீஷயா
02020343 தத³th◌⁴யவshயthடshேதா² ரதிராthமnhயேதா ப⁴ேவth
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02020351 ப⁴க³வாnhஸrhவ⁴ேதஷு லத:shவாthமநா ஹ:
02020353 th³’ையrh³th³th◌⁴யாதி³பி⁴rhth³ரShடா லணரiνமாபைக:
02020361 தshமாthஸrhவாthமநா ராஜnhஹ:ஸrhவthர ஸrhவதா³
02020363 ேராதvhய: கீrhதிதvhயச shமrhதvhேயா ப⁴க³வாnhnh’mh
02020371 பிப³nhதி ேய ப⁴க³வத ஆthமந: ஸதாmh கதா²mh’தmh ரவணேடஷு
ஸmhph◌⁴’தmh
02020373 நnhதி ேத விஷயவி³தாஶயmh vhரஜnhதி தchசரணஸேராஹாnhதிகmh
02030010ஶுக உவாச
02030011 ஏவேமதnhநிக³தி³தmh ph’Shடவாnhயth³ப⁴வாnhமம
02030013 nh’mh யnhmhயமாநாmh மiνShேயஷு மநீmh
02030021 ph³ரமவrhசஸகாமsh யேஜத ph³ரமண: பதிmh
02030023இnhth³ரnhth³யகாமsh phரஜாகாம: phரஜாபதீnh
02030031 ேத³வீmh மாயாmh  காமshேதஜshகாேமா விபா⁴வஸுmh
02030033 வஸுகாேமா வஸூnhth³ராnhவீrhயகாேமாऽத² வீrhயவாnh
02030041அnhநாth³யகாமshthவதி³திmh shவrhக³காேமாऽதி³ேத:ஸுதாnh
02030043 விவாnhேத³வாnhராjhயகாம:ஸாth◌⁴யாnhஸmhஸாத⁴ேகா விஶாmh
02030051ஆShகாேமாऽவிெநௗ ேத³ெவௗ Shகாம இலாmh யேஜth
02030053 phரதிShடா²காம: ேஷா ேராத³ ேலாகமாதெரௗ
02030061பாபி⁴காேமா க³nhத⁴rhவாnhshthகாேமாऽphஸர உrhவஶீmh
02030063ஆதி⁴பthயகாம:ஸrhேவஷாmh யேஜத பரேமSh²நmh
02030071 யjhஞmh யேஜth³யஶshகாம: ேகாஶகாம: phரேசதஸmh
02030073 விth³யாகாமsh கி³ஶmh தா³mhபthயாrhத² உமாmh ஸதீmh
02030081 த⁴rhமாrhத² உthதமேலாகmh தnh: தnhவnhபிthnhயேஜth
02030083 ராகாம: Nhயஜநாேநாஜshகாேமா மth³க³nh
02030091 ராjhயகாேமா மnhேத³வாnhநிrh’திmh thவபி⁴சரnhயேஜth
02030093 காமகாேமா யேஜthேஸாமமகாம: ஷmh பரmh
02030101அகாம:ஸrhவகாேமா வா ேமாகாம உதா³ரதீ: ◌⁴
02030103 தீvhேரண ப⁴khதிேயாேக³ந யேஜத ஷmh பரmh
02030111 ஏதாவாேநவ யஜதாஹ நி:ேரயேஸாத³ய:
02030113 ப⁴க³வthயசேலா பா⁴ேவா யth³பா⁴க³வதஸŋhக³த:
02030121 jhஞாநmh யதா³phரதிநிvh’thத³ேrhசkhரmh
02030122ஆthமphரஸாத³ உத யthர ³ேணShவஸŋhக:³
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02030123ைகவlhயஸmhமதபத²shthவத² ப⁴khதிேயாக:³
02030124 ேகா நிrhvh’ேதா ஹகதா²ஸு ரதிmh ந rhயாth
02030130 ெஶௗநக உவாச
02030131இthயபி⁴vhயா’தmh ராஜா நிஶmhய ப⁴ரதrhஷப: ◌⁴
02030133 கிமnhயthph’Shடவாnh⁴ேயா ைவயாஸகிmh’mh கவிmh
02030141 ஏதch²ஷதாmh விth³வnhஸூத ேநாऽrhஹ பா⁴mh
02030143 கதா²ஹகேதா²த³rhகா:ஸதாmh sh:ஸத³ th◌⁴வmh
02030151ஸ ைவ பா⁴க³வேதா ராஜா பாNhட³ேவேயா மஹாரத:²
02030153 பா³லkhட³நைக: khட³nhkh’Shணkhடா³mh ய ஆத³ேத³
02030161ைவயாஸகிச ப⁴க³வாnhவாஸுேத³வபராயண:

02030163 உகா³ய³ேதா³ரா:ஸதாmh shrh ஸமாக³ேம
02030171ஆrhஹரதி ைவ mhஸாiµth³யnhநshதmh ச யnhநெஸௗ
02030173 தshயrhேத யthே நீத உthதமேலாகவாrhதயா
02030181 தரவ: கிmh ந வnhதி ப⁴shthரா: கிmh ந வஸnhthத
02030183 ந கா²த³nhதி ந ேமஹnhதி கிmh kh³ராேம பஶேவாऽபேர
02030191 வவிTh³வராேஹாShThரக²ைர:ஸmhshத: ஷ: பஶு:
02030193 ந யthகrhணபேதா²ேபேதா ஜா நாம க³தா³kh³ரஜ:

02030201 பி³ேல ப³ேதாkhரமவிkhரமாnhேய ந ஶ ◌்’Nhவத: கrhணேட நரshய
02030203வாஸதீ தா³rh³ேகவ ஸூத ந ேசாபகா³யthகா³யகா³தா:²
02030211 பா⁴ர: பரmh பThடகிடஜுShடமphthதமாŋhக³mh ந நேமnhiµnhத³mh
02030213ஶாெவௗ கெரௗ ேநா ேதஸபrhயாmhஹேரrhலஸthகாசநகŋhகெணௗவா
02030221 ப³rhஹாயிேத ேத நயேந நராmh ŋhகா³நி விShேrhந நிேதா ேய
02030223 பாெதௗ³ nh’mh ெதௗ th³மஜnhமபா⁴ெஜௗ ேthராணி நாiνvhரஜேதா
ஹேரrhெயௗ
02030231 வச²ேவா பா⁴க³வதாŋhkh◌⁴ேரiΝmh ந ஜா மrhthேயாऽபி⁴லேப⁴த யsh
02030233 விShiΝபth³யா மiνஜshலshயா: வஸச²ேவா யsh ந ேவத³
க³nhத⁴mh
02030241தத³மஸாரmh’த³யmh ப³ேதத³mh யth³kh³’யமாணrhஹநாமேத⁴ைய:
02030243 ந விkhேயதாத² யதா³ விகாேரா ேநthேர ஜலmh கா³thரேஹஷு ஹrhஷ:

02030251அதா²பி⁴ேத⁴யŋhக³ மேநாऽiνலmh phரபா⁴ஷேஸ பா⁴க³வதphரதா⁴ந:
02030253 யதா³ஹ ைவயாஸகிராthமவிth³யா விஶாரேதா³ nh’பதிmh ஸா⁴ ph’Shட:

02040010ஸூத உவாச
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02040011ைவயாஸேகதி வசshதththவநிசயமாthமந:
02040013 உபதா⁴rhய மதிmh kh’Shேணஔthதேரய:ஸதீmh vhயதா⁴th
02040021ஆthமஜாயாஸுதாகா³ர பஶுth³ரவிணப³nh⁴ஷு
02040023 ராjhேய சாவிகேல நிthயmh விடா⁴mh மமதாmh ஜெஹௗ
02040031 பphரchச² ேசமேமவாrhத²mh யnhமாmh ph’chச²த²ஸthதமா:
02040033 kh’Shiνபா⁴வரவேண ரth³த³தா⁴ேநா மஹாமநா:
02040041ஸmhshதா²mh விjhஞாய ஸnhnhயshய கrhம thைரவrhகி³கmh ச யth
02040043 வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி ஆthமபா⁴வmh th³’ட⁴mh க³த:
02040050 ராேஜாவாச
02040051ஸசீநmh வேசா ph³ரமnhஸrhவjhஞshய தவாநக⁴
02040053 தேமா விஶீrhயேத மயmh ஹேர: கத²யத: கதா²mh
02040061 ⁴ய ஏவ விவிthஸா ப⁴க³வாநாthமமாயயா
02040063 யேத²த³mh sh’ஜேத விவmh ³rhவிபா⁴vhயமதீ⁴வைர:
02040071 யதா² ேகா³பாயதி வி⁴rhயதா²ஸmhயchச²ேத ந:
02040073 யாmh யாmh ஶkhதிiµபாthய ஶkhதி: பர: மாnh
02040075ஆthமாநmh khட³யnhkhட³nhகேராதி விகேராதி ச
02040081நmh ப⁴க³வேதா ph³ரமnhஹேரரth³⁴தகrhமண:

02040083 ³rhவிபா⁴vhயவாபா⁴தி கவிபி⁴சாபி ேசShதmh
02040091 யதா²³mhsh phரkh’ேதrhக³பthkhரமேஶாऽபி வா
02040093 பி³ப⁴rhதி ⁴ஶshthேவக:rhவnhகrhமாணி ஜnhமபி: ◌⁴
02040101 விசிகிthதேமதnhேம ph³ரவீ ப⁴க³வாnhயதா²
02040103 ஶாph³ேத³ ph³ரமணி நிShத: பரshmhச ப⁴வாnhக²
02040110ஸூத உவாச
02040111இthபாமnhthேதா ராjhஞா ³iνகத²ேந ஹேர:
02040113’ேகஶமiνshmh’thய phரதிவkhmh phரசkhரேம
02040120ஶுக உவாச
02040121 நம: பரshைம ஷாய ⁴யேஸ ஸ³th³ப⁴வshதா²நநிேராத⁴லயா
02040123 kh³’தஶkhதிthதயாய ேத³நாமnhதrhப⁴வாயாiνபலயவrhthமேந
02040131⁴ேயா நம:ஸth³vh’நchசி²ேத³ऽஸதாமஸmhப⁴வாயாகி²லஸththவrhதேய
02040133mhஸாmh ந:பாரமஹmhshயஆரேம vhயவshதி²தாநாமiνmh’kh³யதா³ஶுேஷ
02040141 நேமா நமshேதऽshthvh’ஷபா⁴ய ஸாthவதாmh வி³ரகாShடா²ய iµஹு:
ேயாகி³நாmh
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02040143 நிரshதஸாmhயாதிஶேயந ராத⁴ஸா shவதா⁴மநி ph³ரமணி ரmhshயேத நம:
02040151 யthகீrhதநmh யthshமரணmh யதீ³ணmh யth³வnhத³நmh யchch²ரவணmh
யத³rhஹணmh
02040153 ேலாகshய ஸth³ேயா வி⁴ேநாதி கlhமஷmh தshைம ஸுப⁴th³ரரவேஸ
நேமா நம:
02040161விசயchசரேபஸாத³நாthஸŋhக³mh vhத³shேயாப⁴யேதாऽnhதராthமந:
02040163 விnhத³nhதி  ph³ரமக³திmh க³தkhலமாshதshைம ஸுப⁴th³ரரவேஸ
நேமா நம:
02040171 தபshவிேநா தா³நபரா யஶshவிேநா மநshவிேநா மnhthரவித:³ஸுமŋhக³ளா:
02040173 ேமmh ந விnhத³nhதி விநா யத³rhபணmh தshைம ஸுப⁴th³ரரவேஸ நேமா
நம:
02040181 கிராதஹூnhth◌⁴ரnhத³lhகஶா ஆபீ⁴ரஶுmhபா⁴ யவநா: க²ஸாத³ய:
02040183 ேயऽnhேய ச பாபா யத³பாரயாரயா: ஶுth◌⁴யnhதி தshைம phரப⁴விShணேவ
நம:
02040191ஸ ஏஷ ஆthமாthமவதாமதீ⁴வரshthரயீமேயா த⁴rhமமயshதேபாமய:
02040193 க³தvhயைகரஜஶŋhகராதி³பி⁴rhவிதrhkhயŋhேகா³ ப⁴க³வாnhphரத³தாmh
02040201 ய: பதிrhயjhஞபதி: phரஜாபதிrhதி⁴யாmh பதிrhேலாகபதிrhத⁴ராபதி:
02040203பதிrhக³திசாnhத⁴கvh’Shணிஸாthவதாmh phரத³தாmh ேம ப⁴க³வாnhஸதாmh
பதி:
02040211யத³ŋhkh◌⁴rhயபி⁴th◌⁴யாநஸமாதி⁴ெதௗ⁴தயா தி⁴யாiνபயnhதிதththவமாthமந:
02040213வத³nhதி ைசதthகவேயா யதா²சmhஸ ேமiµnhேதா³ ப⁴க³வாnhphரத³தாmh
02040221 phரேசாதி³தா ேயந ரா ஸரshவதீ விதnhவதாஜshய ஸதீmh shmh’திmh
’தி³
02040223 shவல phரா³ர⁴thகிலாshயத: ஸ ேம ’mh’ஷப:◌⁴
phரத³தாmh
02040231 ⁴ைதrhமஹth³பி⁴rhய இமா: ேரா வி⁴rhநிrhமாய ேஶேத யத³ஷு ஷ:

02040233 ⁴ŋhkhேத ³nhேஷாட³ஶ ேஷாட³ஶாthமக: ேஸாऽலŋhkh’Shட
ப⁴க³வாnhவசாmh ேம
02040241 நமshதshைம ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ேவத⁴ேஸ
02040243 பrhjhஞாநமயmh ெஸௗmhயா யnhiµகா²mh³ஹாஸவmh
02040251 ஏதேத³வாthம⁴ ராஜnhநாரதா³ய விph’chச²ேத
02040253 ேவத³க³rhேபா⁴ऽph◌⁴யதா⁴thஸாாth³யதா³ஹ ஹராthமந:
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02050010 நாரத³ உவாச
02050011 ேத³வேத³வ நமshேதऽsh ⁴தபா⁴வந rhவஜ
02050013 தth³விஜாநீ யjhjhஞாநமாthமதththவநித³rhஶநmh
02050021 யth³பmh யத³தி⁴Shடா²நmh யத:sh’Shடத³mh phரேபா⁴
02050023 யthஸmhshத²mh யthபரmh யchச தthதththவmh வத³ தththவத:
02050031ஸrhவmh ேயதth³ப⁴வாnhேவத³ ⁴தப⁴vhயப⁴வthphர: ◌⁴
02050033 கராமலகவth³விவmh விjhஞாநாவதmh தவ
02050041 யth³விjhஞாேநா யதா³தா⁴ேரா யthபரshthவmh யதா³thமக:
02050043 ஏக:sh’ஜ ⁴தாநி ⁴ைதேரவாthமமாயயா
02050051ஆthமnhபா⁴வயேஸ தாநி ந பராபா⁴வயnhshவயmh
02050053ஆthமஶkhதிமவShடph◌⁴ய ஊrhணநாபி⁴வாkhலம:
02050061 நாஹmh ேவத³ பரmh யshnhநாபரmh ந ஸமmh விேபா⁴
02050063 நாமப³ணrhபா⁴vhயmh ஸத³ஸthகிசித³nhயத:
02050071ஸ ப⁴வாநசரth³ேகா⁴ரmh யthதப:ஸுஸமாத:
02050073 ேதந ேக²த³யேஸ நshthவmh பராஶŋhகாmh ச யchச²
02050081 ஏதnhேம ph’chச²த:ஸrhவmh ஸrhவjhஞ ஸகேலவர
02050083 விஜாநீ யைத²ேவத³மஹmh ³th◌⁴ேயऽiνஶாத:
02050090 ph³ரேமாவாச
02050091ஸmhயkhகாணிகshேயத³mh வthஸ ேத விசிகிthதmh
02050093 யத³ஹmh ேசாதி³த: ெஸௗmhய ப⁴க³வth³வீrhயத³rhஶேந
02050101 நாnh’தmh தவ தchசாபி யதா² மாmh phரph³ரவீ ேபா:◌⁴
02050103அவிjhஞாய பரmh மthத ஏதாவththவmh யேதா  ேம
02050111 ேயந shவேராசிஷா விவmh ேராசிதmh ேராசயாmhயஹmh
02050113 யதா²rhேகாऽkh³நிrhயதா² ேஸாேமா யத²rhkh³ரஹதாரகா:
02050121 தshைம நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய தீ⁴ம
02050123 யnhமாயயா ³rhஜயயா மாmh வத³nhதி ஜக³th³³mh
02050131 விலjhஜமாநயா யshய shதா²ாபேத²ऽiµயா
02050133 விேமாதா விகthத²nhேத மமாஹதி ³rhதி⁴ய:
02050141 th³ரvhயmh கrhம ச காலச shவபா⁴ேவா வ ஏவ ச
02050143 வாஸுேத³வாthபேரா ph³ரமnhந சாnhேயாऽrhேதா²ऽshதி தththவத:
02050151 நாராயணபரா ேவதா³ ேத³வா நாராயŋhக³ஜா:
02050153 நாராயணபரா ேலாகா நாராயணபரா மகா:²
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02050161 நாராயணபேரா ேயாேகா³ நாராயணபரmh தப:
02050163 நாராயணபரmh jhஞாநmh நாராயணபரா க³தி:
02050171 தshயாபி th³ரShஶshய டshத²shயாகி²லாthமந:
02050173sh’jhயmh sh’ஜா sh’Shேடாऽஹையவாபி⁴ேசாதி³த:
02050181ஸththவmh ரஜshதம இதி நிrh³ணshய ³shthரய:
02050183shதி²திஸrhக³நிேராேத⁴ஷு kh³’தா மாயயா விேபா: ◌⁴
02050191 காrhயகாரணகrhth’thேவ th³ரvhயjhஞாநkhயாரயா:
02050193 ப³th◌⁴நnhதி நிthயதா³iµkhதmh மாயிநmh ஷmh ³:

02050201ஸ ஏஷ ப⁴க³வாmhlhŋhைக³shthபி⁴ேரைதரேதா⁴ஜ:

02050203shவலதக³திrhph³ரமnhஸrhேவஷாmh மம ேசவர:
02050211 காலmh கrhம shவபா⁴வmh ச மாேயேஶா மாயயா shவயா
02050213ஆthமnhயth³’chச²யா phராphதmh வி³⁴ஷுபாத³ேத³
02050221 காலாth³³ணvhயதிகர: பம:shவபா⁴வத:
02050223 கrhமே ஜnhம மஹத: ஷாதி⁴Sh²தாத³⁴th
02050231 மஹதsh விrhவாth³ரஜ:ஸththேவாபph³’mhதாth
02050233 தம:phரதா⁴நshthவப⁴வth³th³ரvhயjhஞாநkhயாthமக:
02050241 ேஸாऽஹŋhகார இதி phேராkhேதா விrhவnhஸம⁴ththதா⁴
02050243ைவகாகshைதஜஸச தாமஸேசதி யth³பி⁴தா³
02050245 th³ரvhயஶkhதி: khயாஶkhதிrhjhஞாநஶkhதிதி phரேபா⁴
02050251 தாமஸாத³பி ⁴தாேத³rhவிrhவாத³⁴nhநப: ◌⁴
02050253 தshய மாthரா ³ண: ஶph³ேதா³ŋhக³mh யth³th³ரShTh’th³’யேயா:
02050261 நப⁴ேஸாऽத² விrhவாத³⁴thshபrhஶ³ேऽநில:

02050263 பராnhவயாchச²ph³த³வாmhச phராண ஓஜ:ஸேஹா ப³லmh
02050271 வாேயாரபி விrhவாthகாலகrhமshவபா⁴வத:
02050273 உத³பth³யத ேதேஜா ைவ பவthshபrhஶஶph³த³வth
02050281 ேதஜஸsh விrhவாதா³த³mhேபா⁴ ரஸாthமகmh
02050283பவthshபrhஶவchசாmhேபா⁴ ேகா⁴ஷவchச பராnhவயாth
02050291 விேஶஷsh விrhவாத³mhப⁴ேஸா க³nhத⁴வாந⁴th
02050293 பராnhவயாth³ரஸshபrhஶ ஶph³த³ப³nhவித:
02050301ைவகாகாnhமேநா ஜjhேஞ ேத³வா ைவகாகா த³ஶ
02050303 தி³kh³வாதாrhகphரேசேதாऽவி வநீnhth³ேராேபnhth³ரthரகா:
02050311ைதஜஸாth விrhவாதி³nhth³யாணி த³ஶாப⁴வnh
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02050313 jhஞாநஶkhதி: khயாஶkhதிrh³th³தி:◌⁴ phராணச ைதஜெஸௗ
02050315 ேராthரmh thவkh³kh◌⁴ராணth³’kh³வா வாkh³ேதா³rhேமTh◌⁴ராŋhkh◌⁴பாயவ:

02050321 யைத³ேதऽஸŋhக³தா பா⁴வா ⁴ேதnhth³யமேநா³:

02050323 யதா³யதநநிrhமாேண ந ேஶrhph³ரமவிthதம
02050331 ததா³ஸmhஹthய சாnhேயாnhயmh ப⁴க³வchச²khதிேசாதி³தா:
02050333ஸத³ஸththவiµபாதா³ய ேசாப⁴யmh ஸsh’ஜுrhயத:³
02050341 வrhஷக³ஸஹshராnhேத தத³Nhட³iµத³ேக ஶயmh
02050343 காலகrhமshவபா⁴வshேதா² ேவா வமவயth
02050351ஸ ஏவ ஷshதshமாத³Nhட³mh நிrhபி⁴th³ய நிrhக³த:
02050353ஸஹshேராrhவŋhkh◌⁴பா³வ:ஸஹshராநநஶீrhஷவாnh
02050361 யshேயஹாவயைவrhேலாகாnhகlhபயnhதி மநீண:

02050363 கThயாதி³பி⁴ரத: ◌⁴ ஸphத ஸphேதாrhth◌⁴வmh ஜக⁴நாதி³பி: ◌⁴
02050371 ஷshய iµக²mh ph³ரம thரேமதshய பா³ஹவ:

02050373ஊrhேவாrhைவேயா ப⁴க³வத: பth³ph◌⁴யாmh ஶூth³ேரா vhயஜாயத
02050381 ⁴rhேலாக: கlhபித: பth³ph◌⁴யாmh ⁴வrhேலாேகாऽshய நாபி⁴த:
02050383’தா³shவrhேலாக உரஸா மஹrhேலாேகா மஹாthமந:
02050391 kh³வாயாmh ஜநேலாேகாऽshய தேபாேலாக:shதநth³வயாth
02050393rhத⁴பி:◌⁴ ஸthயேலாகsh ph³ரமேலாக:ஸநாதந:
02050401 தthகThயாmh சாதலmh kh’phதph◌⁴யாmh விதலmh விேபா: ◌⁴
02050403 ஜாiνph◌⁴யாmh ஸுதலmh ஶுth³த⁴mh ஜŋhகா⁴ph◌⁴யாmh  தலாதலmh
02050411 மஹாதலmh  ³lhபா²ph◌⁴யாmh phரபதா³ph◌⁴யாmh ரஸாதலmh
02050413 பாதாலmh பாத³தலத இதி ேலாகமய: மாnh
02050421 ⁴rhேலாக: கlhபித: பth³ph◌⁴யாmh ⁴வrhேலாேகாऽshய நாபி⁴த:
02050423shவrhேலாக: கlhபிேதா rhth◌⁴நா இதி வா ேலாககlhபநா
02060010 ph³ரேமாவாச
02060011 வாசாmh வேநrhiµக²mh ேthரmh ச²nhத³ஸாmh ஸphத தா⁴தவ:

02060013ஹvhயகvhயாmh’தாnhநாநாmh வா ஸrhவரஸshய ச
02060021ஸrhவாஸூநாmh ச வாேயாச தnhநாேஸ பரமாயேண
02060023அவிேநாேராஷதீ⁴நாmh ச kh◌⁴ராே ேமாத³phரேமாத³ேயா:
02060031பாmh ேதஜஸாmh சுrhதி³வ:ஸூrhயshய சாணீ
02060033 கrhெணௗ தி³ஶாmh ச தீrhதா²நாmh ேராthரமாகாஶஶph³த³ேயா:
02060035 தth³கா³thரmh வshஸாராmh ெஸௗப⁴க³shய ச பா⁴ஜநmh
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02060041 thவக³shய shபrhஶவாேயாச ஸrhவேமத⁴shய ைசவ 
02060043 ேராமாNhth³பி⁴jhஜஜாதீநாmh ையrhவா யjhஞsh ஸmhph◌⁴’த:
02060051 ேகஶமநகா²nhயshய ஶிலாேலாஹாph◌⁴ரவிth³தாmh
02060053 பா³ஹேவா ேலாகபாலாநாmh phராயஶ: ேமகrhமmh
02060061 விkhரேமா ⁴rh⁴வ:shவச ேமshய ஶரணshய ச
02060063ஸrhவகாமவரshயாபி ஹேரசரண ஆshபத³mh
02060071அபாmh வீrhயshய ஸrhக³shய பrhஜnhயshய phரஜாபேத:
02060073 mhஸ: ஶிந உபshத²sh phரஜாthயாநnhத³நிrhvh’ேத:
02060081 பாrhயமshய thரshய பேமாshய நாரத³
02060083mhஸாயா நிrh’ேதrhmh’thேயாrhநிரயshய ³த³mh shmh’த:
02060091 பரா⁴ேதரத⁴rhமshய தமஸசாபி பசிம:
02060093 நாTh³ேயா நத³நதீ³நாmh ச ேகா³thராமshதி²ஸmhஹதி:
02060101அvhயkhதரஸnh⁴நாmh ⁴தாநாmh நித⁴நshய ச
02060103 உத³ரmh விதி³தmh mhேஸா ’த³யmh மநஸ: பத³mh
02060111 த⁴rhமshய மம ph◌⁴யmh ச மாராmh ப⁴வshய ச
02060113 விjhஞாநshய ச ஸththவshய பரshயாthமா பராயணmh
02060121அஹmh ப⁴வாnhப⁴வைசவ த இேம iµநேயாऽkh³ரஜா:
02060123ஸுராஸுரநரா நாகா:³ க²கா³ mh’க³ஸsh’பா:
02060131 க³nhத⁴rhவாphஸரேஸா யா ரோ⁴தக³ேரகா:³
02060133 பஶவ: பிதர:th³தா⁴ விth³யாth◌⁴ராசார th³மா:
02060141அnhேய ச விவிதா⁴ வாஜலshத²லநெபௗ⁴கஸ:

02060143 kh³ரஹrhேகதவshதாராshத³த:shதநயிthநவ:

02060151ஸrhவmh ஷ ஏேவத³mh ⁴தmh ப⁴vhயmh ப⁴வchச யth
02060153 ேதேநத³மாvh’தmh விவmh விதshதிமதி⁴திShட²தி
02060161shவதி⁴ShNhயmh phரதபnhphராே ப³ச phரதபthயெஸௗ
02060163 ஏவmh விராஜmh phரதபmhshதபthயnhதrhப³: மாnh
02060171 ேஸாऽmh’தshயாப⁴யshேயேஶா மrhthயமnhநmh யத³thயகா³th
02060173 மைமஷ தேதா ph³ரமnhஷshய ³ரthயய:
02060181 பாேத³ஷு ஸrhவ⁴தாநி mhஸ:shதி²திபேதா³ வி:³

02060183அmh’தmh ேமமப⁴யmh thrhth◌⁴ேநாऽதா⁴யி rhத⁴ஸு
02060191 பாதா³shthரேயா ப³சாஸnhநphரஜாநாmh ய ஆரமா:
02060193அnhதshthேலாkhயாshthவபேரா kh³’ஹேமேதா⁴ऽph³’ஹth³vhரத:
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02060201sh’தீ விசkhரேம விவmhஸாஶநாநஶேந உேப⁴
02060203 யத³விth³யா ச விth³யா ச ஷshப⁴யாரய:
02060211 யshமாத³Nhட³mh விராTh³ஜjhேஞ ⁴ேதnhth³ய³thமக:
02060213 தth³th³ரvhயமthயகா³th³விவmh ேகா³பி: ◌⁴ ஸூrhய இவாதபnh
02060221 யதா³shய நாph◌⁴யாnhநநாத³ஹமாஸmh மஹாthமந:
02060223 நாவித³mh யjhஞஸmhபா⁴ராnhஷாவயவாnh’ேத
02060231 ேதஷு யjhஞshய பஶவ:ஸவநshபதய:ஶா:
02060233இத³mh ச ேத³வயஜநmh காலேசா³nhவித:
02060241 வshnhேயாஷத⁴ய:shேநஹா ரஸேலாஹmh’ேதா³ ஜலmh
02060243 ’ேசா யஜூmh ஸாமாநி சாrhேஹாthரmh ச ஸthதம
02060251 நாமேத⁴யாநி மnhthராச த³ச vhரதாநி ச
02060253 ேத³வதாiνkhரம: கlhப:ஸŋhகlhபshதnhthரேமவ ச
02060261 க³தேயா மதயைசவ phராயசிthதmh ஸமrhபணmh
02060263 ஷாவயைவேரேத ஸmhபா⁴ரா:ஸmhph◌⁴’தா மயா
02060271இதி ஸmhph◌⁴’தஸmhபா⁴ர: ஷாவயைவரஹmh
02060273 தேமவ ஷmh யjhஞmh ேதைநவாயஜவரmh
02060281 ததshேத ph◌⁴ராதர இேம phரஜாநாmh பதேயா நவ
02060283அயஜnhvhயkhதமvhயkhதmh ஷmh ஸுஸமாதா:
02060291 ததச மநவ: காேல ஈேர ’ஷேயாऽபேர
02060293 பிதேரா வி³தா⁴ ைத³thயா மiνShயா: khரபி⁴rhவி⁴mh
02060301 நாராயேண ப⁴க³வதி ததி³த³mh விவமாதmh
02060303 kh³’தமாேயா³ண:ஸrhகா³தா³வ³ண:shவத:
02060311sh’ஜா தnhநிkhேதாऽஹmh ஹேரா ஹரதி தth³வஶ:

02060313 விவmh ஷேபண பபாதி thஶkhதிth◌⁴’kh
02060321இதி ேதऽபி⁴தmh தாத யேத²த³மiνph’chச²
02060323 நாnhயth³ப⁴க³வத: கிசிth³பா⁴vhயmh ஸத³ஸதா³thமகmh
02060331 ந பா⁴ரதீ ேமऽŋhக³ mh’ேஷாபலயேத ந ைவ khவசிnhேம மநேஸா mh’ஷா
க³தி:
02060333 ந ேம ’காணி பதnhthயஸthபேத² யnhேம ’ெதௗ³thகNhTh²யவதா
th◌⁴’ேதா ஹ:
02060341 ேஸாऽஹmh ஸமாmhநாயமயshதேபாமய: phரஜாபதீநாமபி⁴வnhதி³த: பதி:
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02060343 ஆshதா²ய ேயாக³mh நிணmh ஸமாதshதmh நாth◌⁴யக³chச²mh யத
ஆthமஸmhப⁴வ:

02060351 நேதாऽshmhயஹmh தchசரணmh ஸஷாmh ப⁴வchசி²த³mh shவshthயயநmh
ஸுமŋhக³ளmh
02060353 ேயா யாthமமாயாவிப⁴வmh shம பrhயகா³th³யதா² நப: ◌⁴ shவாnhதமதா²பேர
த:
02060361 நாஹmh ந யmh யth³’தாmh க³திmh வி³rhந வாமேத³வ: கிiµதாபேர ஸுரா:
02060363 தnhமாயயா ேமாத³th³த⁴யshthவித³mh விநிrhதmh சாthமஸமmh
விசமேஹ
02060371 யshயாவதாரகrhமாணி கா³யnhதி யshமதா³த³ய:
02060373 ந யmh வித³nhதி தththேவந தshைம ப⁴க³வேத நம:
02060381ஸ ஏஷ ஆth³ய: ஷ: கlhேப கlhேப sh’ஜthயஜ:

02060383ஆthமாthமnhயாthமநாthமாநmh ஸ ஸmhயchச²தி பாதி ச
02060391 விஶுth³த⁴mh ேகவலmh jhஞாநmh phரthயkhஸmhயக³வshதி²தmh
02060393ஸthயmh rhணமநாth³யnhதmh நிrh³ணmh நிthயமth³வயmh
02060401 ’ேஷ வித³nhதி iµநய: phரஶாnhதாthேமnhth³யாஶயா:
02060403 யதா³ தேத³வாஸthதrhைகshதிேராதீ⁴ேயத விphதmh
02060411ஆth³ேயாऽவதார: ஷ: பரshய கால:shவபா⁴வ:ஸத³ஸnhமநச
02060413 th³ரvhயmh விகாேரா ³ண இnhth³யாணி விராThshவராThshதா²shiν
சShiΝ ⁴mhந:
02060421அஹmh ப⁴ேவா யjhஞ இேம phரேஜஶா த³ாத³ேயா ேய ப⁴வதா³த³யச
02060423shவrhேலாகபாலா: க²க³ேலாகபாலா nh’ேலாகபாலாshதலேலாகபாலா:
02060431 க³nhத⁴rhவவிth³யாத⁴ரசாரேணஶா ேய யரோரக³நாக³நாதா:²
02060433 ேய வா ’mh’ஷபா:◌⁴ பிthmhைத³thேயnhth³ரth³ேத⁴வரதா³நேவnhth³ரா:
02060435அnhேய ச ேய phேரதபிஶாச⁴த ShமாNhட³யாேதா³mh’க³பயதீ⁴ஶா:
02060441 யthகிச ேலாேக ப⁴க³வnhமஹshவேதா³ஜ:ஸஹshவth³ப³லவthமாவth
02060443வி⁴thயாthமவத³th³⁴தாrhணmh தththவmh பரmh பவத³shவபmh
02060451 phராதா⁴nhயேதா யாnh’ஷ ஆமநnhதி லாவதாராnhஷshய ⁴mhந:
02060453ஆபீயதாmh கrhணகஷாயேஶாஷாநiνkhரShேய த இமாnhஸுேபஶாnh
02070010 ph³ரேமாவாச
02070011 யthேராth³யத:திதேலாth³த⁴ரய பி³ph◌⁴ரth
02070012 khெரௗ³mh தiνmh ஸகலயjhஞமயீமநnhத:
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02070013அnhதrhமஹாrhணவ உபாக³தமாதி³ைத³thயmh
02070014 தmh த³mhShThரயாth³வ வjhரத⁴ேரா த³தா³ர
02070021 ஜாேதா ேசரஜநயthஸுயமாnhஸுயjhஞ
02070022ஆதிஸூiνரமராநத² த³யாmh
02070023 ேலாகthரயshய மஹதீமஹரth³யதா³rhதிmh
02070024shவாயmh⁴ேவந மiνநா ஹthயkhத:
02070031 ஜjhேஞ ச கrhத³மkh³’ேஹ th³விஜ ேத³வஹூthயாmh
02070032shthபி: ◌⁴ ஸமmh நவபி⁴ராthமக³திmh shவமாthேர
02070033ஊேச யயாthமஶமலmh ³ணஸŋhக³பŋhகmh
02070034அshnhவி⁴ய கபிலshய க³திmh phரேபேத³
02070041அthேரரபthயமபி⁴காŋhத ஆஹ Shேடா
02070042 த³thேதா மயாஹதி யth³ப⁴க³வாnhஸ த³thத:
02070043 யthபாத³பŋhகஜபராக³பவிthரேத³ஹா
02070044 ேயாக³rhth³தி⁴மாப⁴யீmh ய³ைஹஹயாth³யா:
02070051 தphதmh தேபா விவித⁴ேலாகsh’யா ேம
02070052ஆெதௗ³ஸநாthshவதபஸ:ஸ ச:ஸேநாऽ⁴th
02070053 phராkhகlhபஸmhphலவவிநShடஹாthமதththவmh
02070054ஸmhயkh³ஜகா³த³iµநேயா யத³சதாthமnh
02070061 த⁴rhமshய த³³தrhயஜநிShட rhthயாmh
02070062 நாராயே நர இதி shவதப:phரபா⁴வ:

02070063 th³’ShThவாthமேநா ப⁴க³வேதா நியமாவேலாபmh
02070064 ேத³vhயshthவநŋhக³ph’தநா க⁴mh ந ேஶ:

02070071 காமmh த³ஹnhதி kh’திேநா நiν ேராஷth³’ShThயா
02070072 ேராஷmh த³ஹnhதiµத ேத ந த³ஹnhthயஸயmh
02070073 ேஸாऽயmh யத³nhதரமலmh phரவிஶnhபி³ேப⁴தி
02070074 காம: கத²mh iν நரshய மந: ரேயத
02070081 விth³த: ◌⁴ ஸபthnhதி³தபthபி⁴ரnhதி ராjhேஞா
02070082 பா³ேலாऽபி ஸnhiνபக³தshதபேஸ வநாநி
02070083 தshமா அதா³th³th◌⁴வக³திmh kh³’ணேத phரஸnhேநா
02070084 தி³vhயா:shவnhதி iµநேயா ய³பrhயத⁴shதாth
02070091 யth³ேவநiµthபத²க³தmh th³விஜவாkhயவjhர
02070092 நிShphShடெபௗஷப⁴க³mh நிரேய பதnhதmh
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02070093 thராthவாrhதி²ேதா ஜக³தி thரபத³mh ச ேலேப⁴
02070094 ³kh³தா⁴ வஸூநி வஸுதா⁴ ஸகலாநி ேயந
02070101 நாேப⁴ரஸாvh’ஷப⁴ ஆஸ ஸுேத³விஸூiνrh
02070102 ேயா ைவ சசார ஸமth³’kh³ஜட³ேயாக³சrhயாmh
02070103 யthபாரமஹmhshயmh’ஷய: பத³மாமநnhதி
02070104shவshத:² phரஶாnhதகரண: பiµkhதஸŋhக:³
02070111ஸthேர மமாஸ ப⁴க³வாnhஹயஶீரஷாேதா²
02070112ஸாாthஸ யjhஞஷshதபநீயவrhண:

02070113 ச²nhேதா³மேயா மக²மேயாऽகி²லேத³வதாthமா
02070114 வாேசா ப³⁴ஶதீ: வஸேதாऽshய நshத:
02070121 மthshேயா கா³nhதஸமேய மiνேநாபலph³த:◌⁴
02070122 ோணீமேயா நிகி²லவநிகாயேகத:
02070123 விshரmhதாiνப⁴ேய ஸேல iµகா²nhேம
02070124ஆதா³ய தthர விஜஹார ஹ ேவத³மாrhகா³nh
02070131ேராத³தா⁴வமரதா³நவத²பாநாmh
02070132 உnhமth²நதாமmh’தலph³த⁴ய ஆதி³ேத³வ:

02070133 ph’Shேட²ந கchச²பவrhவித³தா⁴ர ேகா³thரmh
02070134 நிth³ராேऽth³பவrhதகஷாணகNh:³

02070141 thைரபிShடேபாப⁴யஹா ஸ nh’mhஹபmh
02070142 kh’thவா ph◌⁴ரமth³ph◌⁴த³mhShThரகராலவkhthரmh
02070143ைத³thேயnhth³ரமாஶு க³த³யாபி⁴பதnhதமாராth³
02070144ஊெரௗ நிபாthய வித³தா³ர நைக:²sh²ரnhதmh
02070151அnhத:ஸரshப³ேலந பேத³ kh³’ேதா
02070152 kh³ராேஹண த²பதிரmh³ஜஹshத ஆrhத:
02070153ஆேஹத³மாதி³ஷாகி²லேலாகநாத²
02070154 தீrhத²ரவ: ரவணமŋhக³ளநாமேத⁴ய
02070161 thவா ஹshதமரrhதி²நமphரேமய
02070162 சkhராத: ◌⁴ பதக³ராஜ⁴ஜாதி⁴ட: ◌⁴
02070163 சkhேரண நkhரவத³நmh விநிபாThய தshமாth³
02070164 த⁴shேத phரkh³’ய ப⁴க³வாnhkh’பேயாjhஜஹார
02070171 jhயாயாnh³ணரவரேஜாऽphயதி³ேத:ஸுதாநாmh
02070172 ேலாகாnhவிசkhரம இமாnhயத³தா²தி⁴யjhஞ:
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02070173மாmh வாமேநந ஜkh³’ேஹ thபத³chச²ேலந
02070174 யாchஞாmh’ேத பதி² சரnhphர⁴பி⁴rhந சாlhய:
02070181 நாrhேதா² ப³ேலரயiµkhரமபாத³ெஶௗசmh
02070182ஆப: ஶிகா²th◌⁴’தவேதா வி³தா⁴தி⁴பthயmh
02070183 ேயா ைவ phரதிதmh’ேத ந சிகீrhஷத³nhயth³
02070184ஆthமாநமŋhக³ மநஸா ஹரேயऽபி⁴ேமேந
02070191 ph◌⁴யmh ச நாரத³ ph◌⁴’ஶmh ப⁴க³வாnhவிvh’th³த⁴
02070192 பா⁴ேவந ஸா⁴ பShட உவாச ேயாக³mh
02070193 jhஞாநmh ச பா⁴க³வதமாthமஸதththவதீ³பmh
02070194 யth³வாஸுேத³வஶர வி³ரஜைஸவ
02070201 சkhரmh ச தி³வவிஹதmh த³ஶஸு shவேதேஜா
02070202 மnhவnhதேரஷு மiνவmhஶத⁴ேரா பி³ப⁴rhதி
02070203 ³Shேடஷு ராஜஸு த³மmh vhயத³தா⁴thshவகீrhதிmh
02070204ஸthேய thph’Shட² உஶதீmh phரத²யmhசthைர:
02070211 த⁴nhவnhதச ப⁴க³வாnhshவயேமவ கீrhதிrh
02070212 நாmhநா nh’mh ஜாmh ஜ ஆஶு ஹnhதி
02070213 யjhேஞ ச பா⁴க³மmh’தாரவாவnhத⁴
02070214ஆShயேவத³மiνஶாshthயவதீrhய ேலாேக
02070221thரmh யாய விதி⁴ேநாபph◌⁴’தmh மஹாthமா
02070222 ph³ரமth◌⁴³jh²தபத²mh நரகாrhதிphஸு
02070223 உth³த⁴nhthயஸாவவநிகNhடகiµkh³ரவீrhயsh
02070224 th:ஸphதkh’thவ உதா⁴ரபரவேத⁴ந
02070231அshமthphரஸாத³ஸுiµக:² கலயா கேலஶ
02070232இவாவmhஶ அவதீrhய ³ேராrhநிேத³ேஶ
02070233 திShட²nhவநmh ஸத³யிதாiνஜ ஆவிேவஶ
02070234 யshnhவிth◌⁴ய த³ஶகnhத⁴ர ஆrhதிமாrhchச²th
02070241 யshமா அதா³³த³தி⁴ட⁴ப⁴யாŋhக³ேவேபா
02070242 மாrhக³mh ஸபth³யரmh ஹரவth³தி³த⁴ோ:
02070243³ேர ஸு’nhமதி²தேராஷஸுேஶாணth³’ShThயா
02070244 தாதphயமாநமகேராரக³நkhரசkhர:
02070251 வ:shத²லshபrhஶkh³நமேஹnhth³ரவாஹ
02070252 த³nhைதrhவிட³mhபி³தகph³ஜுஷ ஊட⁴ஹாஸmh
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02070253ஸth³ேயாऽஸுபி: ◌⁴ ஸஹ விேநShயதி தா³ரஹrhrh
02070254 விsh²rhைதrhத⁴iνஷ உchசரேதாऽதி⁴ைஸnhேய
02070261 ⁴ேம:ஸுேரதரவத²விமrhதி³தாயா:
02070262 khேலஶvhயயாய கலயா தkh’Shணேகஶ:

02070263 ஜாத: கShயதி ஜநாiνபலயமாrhக:³
02070264 கrhமாணி சாthமமேமாபநிப³nhத⁴நாநி
02070271 ேதாேகந வஹரணmh ய³கிகாயாsh
02070272 thைரமாகshய ச பதா³ ஶகேடாऽபvh’thத:
02070273 யth³ŋhக³தாnhதரக³ேதந தி³விshph’ேஶாrhவா
02070274 உnhலநmh thவிதரதா²rhஜுநேயாrhந பா⁴vhயmh
02070281 யth³ைவ vhரேஜ vhரஜபஶூnhவிஷேதாயபீதாnh
02070282 பாலாmhshthவவயத³iνkh³ரஹth³’Shvh’ShThயா
02070283 தch²th³த⁴ேயऽதிவிஷவீrhயவிேலாலவmh
02070284 உchசாடயிShய³ரக³mh விஹரnhரதி³nhயாmh
02070291 தthகrhம தி³vhயவ யnhநிஶி நி:ஶயாநmh
02070292 தா³வாkh³நிநா ஶுசிவேந பத³யமாேந
02070293 உnhேநShயதி vhரஜமேதாऽவதாnhதகாலmh
02070294 ேநthேர பிதா⁴phய ஸப³ேலாऽநதி⁴க³mhயவீrhய:
02070301 kh³’ணீத யth³ய³பப³nhத⁴மiµShய மாதா
02070302 ஶுlhப³mh ஸுதshய ந  தthதத³iµShய மாதி
02070303 யjhjh’mhப⁴ேதாऽshய வத³ேந ⁴வநாநி ேகா³பீ
02070304ஸmhவீய ஶŋhகிதமநா: phரதிேபா³தி⁴தாth
02070311 நnhத³mh ச ேமாயதி ப⁴யாth³வணshய பாஶாth³
02070312 ேகா³பாnhபி³ேலஷு பிதாnhமயஸூiνநா ச
02070313அnhயாph’தmh நிஶி ஶயாநமதிரேமண
02070314 ேலாகmh விNhட²iµபேநShயதி ேகா³லmh shம
02070321 ேகா³ைபrhமேக² phரதிஹேத vhரஜவிphலவாய
02070322 ேத³ேவऽபி⁴வrhஷதி பஶூnhkh’பயா ரு:
02070323 த⁴rhேதாchசி²nhth◌⁴ரவ ஸphததி³நாநி ஸphத
02070324 வrhேஷா மth◌⁴ரமநைக⁴ககேர ஸலmh
02070331 khட³nhவேந நிஶி நிஶாகரரெகௗ³rhயாmh
02070332 ராேஸாnhiµக:² கலபதா³யதrhchசி²ேதந
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02070333 உth³தீ³பிதshமரஜாmh vhரஜph◌⁴’th³வ⁴நாmh
02070334ஹrhrhஹShயதி ஶிேரா த⁴நதா³iνக³shய
02070341 ேய ச phரலmhப³க²ரத³rh³ரேகயShட
02070342 மlhேலப⁴கmhஸயவநா: கபிெபௗNhTh³ரகாth³யா:
02070343அnhேய ச ஶாlhவஜப³lhவலத³nhதவkhர
02070344ஸphேதாஶmhப³ரவி³ரத²khiµkh²யா:
02070351 ேய வா mh’ேத⁴ ஸதிஶாந ஆthதசாபா:
02070352 காmhேபா³ஜமthshயsh’ஜயைககயாth³யா:
02070353 யாshயnhthயத³rhஶநமலmh ப³லபாrhத²பீ⁴ம
02070354 vhயாஜாவேயந ஹ நிலயmh ததீ³யmh
02070361 காேலந ததி⁴யாமவmh’ய nhmh
02070362shேதாகாஷாmh shவநிக³ேமா ப³த ³ரபார:
02070363ஆவிrhதshthவiνக³mh ஸ  ஸthயவthயாmh
02070364 ேவத³th³மmh விடபேஶா விப⁴Shயதி shம
02070371 ேத³வth³விஷாmh நிக³மவrhthமநி நிSh²தாநாmh
02070372 rhபி⁴rhமேயந விதாபி⁴ரth³’யrhபி: ◌⁴
02070373 ேலாகாnhkh◌⁴நதாmh மதிவிேமாஹமதிphரேலாப⁴mh
02070374 ேவஷmh விதா⁴ய ப³ஹு பா⁴Shயத ஔபத⁴rhmhயmh
02070381 யrhயாலேயShவபி ஸதாmh ந ஹேர: கதா:²sh:
02070382 பாஷNh³ேநா th³விஜஜநா vh’ஷலா nh’ேத³வா:
02070383shவாஹா shவதா⁴ வஷ³தி shம கி³ேரா ந யthர
02070384 ஶாshதா ப⁴விShயதி கேலrhப⁴க³வாnhகா³nhேத
02070391ஸrhேக³ தேபாऽஹmh’ஷேயா நவ ேய phரேஜஶா:
02070392shதா²ேநऽத² த⁴rhமமக²மnhவமராவநீஶா:
02070393அnhேத thவத⁴rhமஹரமnhவஶாஸுராth³யா
02070394 மாயாவி⁴தய இமா: ஶkhதிபா⁴ஜ:

02070401 விShேrhiν வீrhயக³ணநாmh கதேமாऽrhஹதீஹ
02070402 ய: பாrhதி²வாnhயபி கவிrhவிமேம ரஜாmh
02070403 சshகmhப⁴ ய:shவரஹஸாshக²லதா thph’Shட²mh
02070404 யshமாththஸாmhயஸத³நா³கmhபயாநmh
02070411 நாnhதmh விதா³mhயஹம iµநேயாऽkh³ரஜாshேத
02070412 மாயாப³லshய ஷshய ேதாऽவரா ேய
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02070413 கா³யnh³nhத³ஶஶதாநந ஆதி³ேத³வ:

02070414 ேஶேஷாऽ⁴நாபி ஸமவshயதி நாshய பாரmh
02070421 ேயஷாmh ஸ ஏஷ ப⁴க³வாnhத³யேயத³நnhத:
02070422ஸrhவாthமநாதபேதா³ யதி³ நிrhvhயகmh
02070423 ேத ³shதராமதிதரnhதி ச ேத³வமாயாmh
02070424ைநஷாmh மமாஹதி தீ: ◌⁴ வஶ ◌்’கா³லப⁴ேய
02070431 ேவதா³ஹமŋhக³ பரமshய  ேயாக³மாயாmh
02070432யmh ப⁴வச ப⁴க³வாநத²ைத³thயவrhய:
02070433 பthநீ மேநா:ஸ ச மiνச ததா³thமஜாச
02070434 phராசீநப³rhrh’⁴ரŋhக³ உத th◌⁴வச
02070441இவாைரலiµnhத³விேத³ஹகா³தி⁴
02070442 ரkh◌⁴வmhப³ஷஸக³ரா க³யநாஹுஷாth³யா:
02070443 மாnhதா⁴thரலrhகஶதத⁴nhவiνரnhதிேத³வா
02070444 ேத³வvhரேதா ப³ரrhthதரேயா தி³ப:
02070451 ெஸௗப⁴rhதŋhகஶிபி³ேத³வலபிphபலாத³
02070452ஸாரshவேதாth³த⁴வபராஶர⁴ேஷ:

02070453 ேயऽnhேய விபீ⁴ஷணஹம³ேபnhth³ரத³thத
02070454 பாrhதா²rhShேஷணவி³ரதேத³வவrhயா:
02070461 ேத ைவ வித³nhthயதிதரnhதி ச ேத³வமாயாmh
02070462shthஶூth³ரஹூணஶப³ரா அபி பாபவா:
02070463 யth³யth³⁴தkhரமபராயணஶீலஶிாsh
02070464 திrhயkh³ஜநா அபி கிiµ ததா⁴ர ேய
02070471 ஶவthphரஶாnhதமப⁴யmh phரதிேபா³த⁴மாthரmh
02070472 ஶுth³த⁴mh ஸமmh ஸத³ஸத: பரமாthமதththவmh
02070473 ஶph³ேதா³ ந யthர காரகவாnhkhயாrhேதா²
02070474 மாயா பைரthயபி⁴iµேக² ச விலjhஜமாநா
02070481 தth³ைவ பத³mh ப⁴க³வத: பரமshய mhேஸா
02070482 ph³ரேமதி யth³வி³ரஜshரஸுக²mh விேஶாகmh
02070483ஸth◌⁴rhயŋhநியmhய யதேயா யமகrhதேஹதிmh
02070484 ஜ:shவரா³வ நிபாநக²நிthரnhth³ர:
02070491ஸ ேரயஸாமபி வி⁴rhப⁴க³வாnhயேதாऽshய
02070492 பா⁴வshவபா⁴வவிதshய ஸத: phரth³தி: ◌⁴
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02070493 ேத³ேஹ shவதா⁴விக³ேமऽiνவிஶீrhயமாேண
02070494 vhேயாேமவ தthர ேஷா ந விஶீrhயேத ஜ:

02070501 ேஸாऽயmh ேதऽபி⁴தshதாத ப⁴க³வாnhவிவபா⁴வந:
02070503ஸமாேஸந ஹேரrhநாnhயத³nhயshமாthஸத³ஸchச யth
02070511இத³mh பா⁴க³வதmh நாம யnhேம ப⁴க³வேதாதி³தmh
02070513ஸŋhkh³ரேஹாऽயmh வி⁴தீநாmh thவேமதth³வி 
02070521 யதா²ஹெரௗ ப⁴க³வதி nh’mh ப⁴khதிrhப⁴விShயதி
02070523ஸrhவாthமnhயகி²லாதா⁴ேர இதி ஸŋhகlhphய வrhணய
02070531 மாயாmh வrhணயேதாऽiµShய ஈவரshயாiνேமாத³த:
02070533 ஶ ◌்’Nhவத: ரth³த⁴யா நிthயmh மாயயாthமா ந iµயதி
02080010 ராேஜாவாச
02080011 ph³ரம ேசாதி³ேதா ph³ரமnh³kh²யாேநऽ³ணshய ச
02080013 யshைம யshைம யதா² phராஹ நாரேதா³ ேத³வத³rhஶந:
02080021 ஏதth³ேவதி³chசா² தththவmh தththவவிதா³mh வர
02080023ஹேரரth³⁴தவீrhயshய கதா² ேலாகஸுமŋhக³ளா:
02080031 கத²யshவ மஹாபா⁴க³ யதா²ஹமகி²லாthமநி
02080033 kh’Shேண நிேவய நி:ஸŋhக³mh மநshthயேய கேலவரmh
02080041 ஶ ◌்’Nhவத: ரth³த⁴யா நிthயmh kh³’ணதச shவேசShதmh
02080043 காேலந நாதிதீ³rhேக⁴ண ப⁴க³வாnhவிஶேத ’தி³
02080051 phரவிShட: கrhணரnhth◌⁴ேரண shவாநாmh பா⁴வஸேராஹmh
02080053 ⁴ேநாதி ஶமலmh kh’Shண:ஸலshய யதா² ஶரth
02080061 ெதௗ⁴தாthமா ஷ: kh’Shண பாத³லmh ந iµசதி
02080063iµkhதஸrhவபkhேலஶ: பாnhத:²shவஶரணmh யதா²
02080071 யத³தா⁴மேதா ph³ரமnhேத³ஹாரmhேபா⁴ऽshய தா⁴பி: ◌⁴
02080073 யth³’chச²யா ேஹநா வா ப⁴வnhேதா ஜாநேத யதா²
02080081ஆth³ய³த³ராthபth³மmh ேலாகஸmhshதா²நலணmh
02080083 யாவாநயmh ைவ ஷ இயthதாவயைவ: ph’த²kh
02080085 தாவாநஸாவிதி phேராkhத:ஸmhshதா²வயவவாநிவ
02080091அஜ:sh’ஜதி ⁴தாநி ⁴தாthமா யத³iνkh³ரஹாth
02080093 த³th³’ேஶ ேயந தth³பmh நாபி⁴பth³மஸiµth³ப⁴வ:

02080101ஸ சாபி யthர ேஷா விவshதி²thth³ப⁴வாphயய:
02080103iµkhthவாthமமாயாmh மாேயஶ: ேஶேத ஸrhவ³ஹாஶய:
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02080111 ஷாவயைவrhேலாகா:ஸபாலா: rhவகlhபிதா:
02080113 ேலாைகரiµShயாவயவா:ஸபாலதி ஶும
02080121 யாவாnhகlhேபா விகlhேபா வா யதா² காேலாऽiνயேத
02080123 ⁴தப⁴vhயப⁴வchச²ph³த³ஆrhமாநmh ச யthஸத:
02080131 காலshயாiνக³திrhயா  லயேதऽNhவீ ph³’ஹthயபி
02080133 யாவthய: கrhமக³தேயா யாth³’ஶீrhth³விஜஸthதம
02080141 யshnhகrhமஸமாவாேயா யதா² ேயேநாபkh³’யேத
02080143³நாmh ³ணிநாmh ைசவ பமமபீ⁴phஸதாmh
02080151 ⁴பாதாலகph³vhேயாம kh³ரஹநthர⁴ph◌⁴’தாmh
02080153ஸthஸiµth³ரth³வீபாநாmh ஸmhப⁴வைசதேதா³கஸாmh
02080161 phரமாணமNhட³ேகாஶshய பா³யாph◌⁴யnhதரேப⁴த³த:
02080163 மஹதாmh சாiνசதmh வrhரமவிநிசய:
02080171 கா³நி க³மாநmh ச த⁴rhேமா யச ேக³ ேக³
02080173அவதாராiνசதmh யதா³சrhயதமmh ஹேர:
02080181 nh’mh ஸாதா⁴ரே த⁴rhம:ஸவிேஶஷச யாth³’ஶ:

02080183 ேரணீநாmh ராஜrhmh ச த⁴rhம: kh’chch²ேரஷு வதாmh
02080191 தththவாநாmh பஸŋhkh²யாநmh லணmh ேஹலணmh
02080193 ஷாராத⁴நவிதி⁴rhேயாக³shயாth◌⁴யாthகshய ச
02080201 ேயாேக³வைரவrhயக³திrhŋhக³ப⁴ŋhக³sh ேயாகி³நாmh
02080203 ேவேதா³பேவத³த⁴rhமாதிஹாஸராணேயா:
02080211ஸmhphலவ:ஸrhவ⁴தாநாmh விkhரம: phரதிஸŋhkhரம:
02080213இShடாrhதshய காmhயாநாmh thவrhக³shய ச ேயா விதி: ◌⁴
02080221 ேயா வாiνஶாயிநாmh ஸrhக:³ பாஷNhட³shய ச ஸmhப⁴வ:

02080223ஆthமேநா ப³nhத⁴ேமாௌ ச vhயவshதா²நmh shவபத:
02080231 யதா²thமதnhthேரா ப⁴க³வாnhவிkhட³thயாthமமாயயா
02080233 விsh’jhய வா யதா² மாயாiµதா³shேத ஸாவth³வி:◌⁴
02080241ஸrhவேமதchச ப⁴க³வnhph’chச²ேதா ேமऽiνrhவஶ:

02080243 தththவேதாऽrhஹshதா³ஹrhmh phரபnhநாய மஹாiµேந
02080251அthர phரமாணmh  ப⁴வாnhபரேமSh² யதா²thம:◌⁴
02080253அபேர சாiνதிShட²nhதி rhேவஷாmh rhவைஜ: kh’தmh
02080261 ந ேமऽஸவ: பராயnhதி ph³ரமnhநநஶநாத³
02080263 பிப³ேதா chதபீஷnhதth³வாkhயாph³தி⁴விநி:sh’தmh
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02080270ஸூத உவாச
02080271ஸ உபாமnhthேதா ராjhஞா கதா²யாதி ஸthபேத:
02080273 ph³ரமராேதா ph◌⁴’ஶmh phேதா விShiΝராேதந ஸmhஸதி³
02080281 phராஹ பா⁴க³வதmh நாம ராணmh ph³ரமஸmhதmh
02080283 ph³ரமேண ப⁴க³வthphேராkhதmh ph³ரமகlhப உபாக³ேத
02080291 யth³யthபth³’ஷப:◌⁴ பாNh³நாமiνph’chச²தி
02080293ஆiνrhvhேயண தthஸrhவமாkh²யாiµபசkhரேம
02090010ஶுக உவாச
02090011ஆthமமாயாmh’ேத ராஜnhபரshயாiνப⁴வாthமந:
02090013 ந க⁴ேடதாrhத²ஸmhப³nhத:◌⁴ shவphநth³ரShவாஜஸா
02090021 ப³ஹுப இவாபா⁴தி மாயயா ப³ஹுபயா
02090023 ரமமாே ³ேணShவshயா மமாஹதி மnhயேத
02090031 யrh வாவ மmhநி shேவ பரshnhகாலமாயேயா:
02090033 ரேமத க³தஸmhேமாஹshthயkhthேவாதா³shேத தேதா³ப⁴யmh
02090041ஆthமதththவவிஶுth³th◌⁴யrhத²mh யதா³ஹ ப⁴க³வாnh’தmh
02090043 ph³ரமேண த³rhஶயnhபமvhயகvhரதாth³’த:
02090051 ஸ ஆதி³ேத³ேவா ஜக³தாmh பேரா ³: shவதி⁴ShNhயமாshதா²ய
sh’ையத
02090053 தாmh நாth◌⁴யக³chச²th³th³’ஶமthர ஸmhமதாmh phரபசநிrhமாணவிதி⁴rhயயா
ப⁴ேவth
02090061ஸ சிnhதயnhth³vhயரேமகதா³mhப⁴shபாஶ ◌்’ேth³th³விrhக³தி³தmh வேசா
வி:◌⁴
02090063shபrhேஶஷு யthேஷாட³ஶேமகவிmhஶmh நிShகிசநாநாmh nh’ப யth³த⁴நmh
வி:³

02090071 நிஶmhய தth³வkhth’தி³th³’யா தி³ேஶா விேலாkhய தthராnhயத³பயமாந:
02090073 shவதி⁴ShNhயமாshதா²ய விmh’ய தth³தி⁴தmh தபshபாதி³Shட
இவாத³ேத⁴ மந:
02090081தி³vhயmhஸஹshராph³த³மேமாக⁴த³rhஶேநா தாநிலாthமா விேதாப⁴ேயnhth³ய:
02090083அதphயத shமாகி²லேலாகதாபநmh தபshதபீயாmhshதபதாmh ஸமாத:
02090091 தshைம shவேலாகmh ப⁴க³வாnhஸபா⁴த: ஸnhத³rhஶயாமாஸ பரmh ந
யthபரmh
02090093vhயேபதஸŋhkhேலஶவிேமாஹஸாth◌⁴வஸmhshவth³’Shடவth³பி⁴rhைஷரபி⁴Shதmh
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02090101 phரவrhதேத யthர ரஜshதமshதேயா:ஸththவmh ச ரmh ந ச காலவிkhரம:
02090103 ந யthர மாயா கிiµதாபேர ஹேரரiνvhரதா யthர ஸுராஸுராrhசிதா:
02090111 யாமாவதா³தா: ஶதபthரேலாசநா: பிஶŋhக³வshthரா:ஸுச:ஸுேபஶஸ:

02090113ஸrhேவ சrhபா³ஹவ உnhஷnhமணி phரேவகநிShகாப⁴ர:ஸுவrhசஸ:

02090115 phரவாலைவ³rhயmh’லவrhசஸ: பsh²ரthNhட³லெமௗமாந:
02090121 ph◌⁴ராShiΝபி⁴rhய: பேதா விராஜேத லஸth³விமாநாவபி⁴rhமஹாthமநாmh
02090123 விth³ேயாதமாந: phரமேதா³thதமாth³பி: ◌⁴ ஸவிth³த³ph◌⁴ராவபி⁴rhயதா² நப: ◌⁴
02090131rhயthர பிNhகா³யபாத³ேயா: கேராதி மாநmh ப³ஹுதா⁴ வி⁴திபி: ◌⁴
02090133 phேரŋhக²mh தா யா ஸுமாகராiνைக³rhவிகீ³யமாநா phயகrhம கா³யதீ
02090141 த³த³rhஶ தthராகி²லஸாthவதாmh பதிmh ய: பதிmh யjhஞபதிmh ஜக³thபதிmh
02090143 ஸுநnhத³நnhத³phரப³லாrhஹதி³பி: ◌⁴ shவபாrhஷதா³kh³ைர: பேஸவிதmh
வி⁴mh
02090151ph◌⁴’thயphரஸாதா³பி⁴iµக²mh th³’கா³ஸவmh phரஸnhநஹாஸாணேலாசநாநநmh
02090153 கிநmh Nhட³நmh சrh⁴ஜmh பீதாmhஶுகmh வ லதmh யா
02090161அth◌⁴யrhஹணீயாஸநமாshதி²தmh பரmh vh’தmh ச:ேஷாட³ஶபசஶkhதிபி:◌⁴
02090163khதmh ப⁴ைக:³shைவதரthர சாth◌⁴ைவ:shவஏவ தா⁴மnhரமமாணவரmh
02090171தth³த³rhஶநாலாத³பphதாnhதேரா’Shயthதiν:phேரமப⁴ராேலாசந:
02090173நநாம பாதா³mh³ஜமshயவிவsh’kh³யthபாரமஹmhshேயந பதா²தி⁴க³mhயேத
02090181தmh phயமாணmhஸiµபshதி²தmh கவிmh phரஜாவிஸrhேக³நிஜஶாஸநாrhஹணmh
02090183 ப³பா⁴ஷ ஈஷthshதேஶாசிஷா கி³ரா phய: phயmh phதமநா:கேர shph’ஶnh
02090190ப⁴க³வாiνவாச
02090191 thவயாஹmh ேதாத:ஸmhயkh³ேவத³க³rhப⁴ sh’யா
02090193 சிரmh ph◌⁴’ேதந தபஸா ³shேதாஷ:டேயாகி³நாmh
02090201 வரmh வரய ப⁴th³ரmh ேத வேரஶmh மாபி⁴வாசி²தmh
02090203 ph³ரமch²ேரய:பராம: mhஸாmh மth³த³rhஶநாவதி: ◌⁴
02090211 மநீதாiνபா⁴ேவாऽயmh மம ேலாகாவேலாகநmh
02090213 ய³பthய ரஹ சகrhத² பரமmh தப:
02090221 phரthயாதி³Shடmh மயா தthர thவயி கrhமவிேமாேத
02090223 தேபா ேம ’த³யmh ஸாாதா³thமாஹmh தபேஸாऽநக⁴
02090231sh’ஜா தபைஸேவத³mh kh³ரஸா தபஸா ந:
02090233 பி³ப⁴rh தபஸா விவmh வீrhயmh ேம ³சரmh தப:
02090240 ph³ரேமாவாச
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02090241 ப⁴க³வnhஸrhவ⁴தாநாமth◌⁴யோऽவshதி²ேதா ³ஹாmh
02090243 ேவத³யphரதிth³ேத⁴ந phரjhஞாேநந சிகீrhதmh
02090251 ததா²பி நாத²மாநshய நாத² நாத²ய நாதி²தmh
02090253 பராவேர யதா²ேபஜாநீயாmh ேத thவபிண:

02090261 யதா²thமமாயாேயாேக³ந நாநாஶkhthபph³’mhதmh
02090263 விmhபnhவிsh’ஜnhkh³’ணnhபி³ph◌⁴ரதா³thமாநமாthமநா
02090271 khட³shயேமாக⁴ஸŋhகlhப ஊrhணநாபி⁴rhயேதா²rhiΝேத
02090273 ததா² தth³விஷயாmh ேத⁴ மநீஷாmh மயி மாத⁴வ
02090281 ப⁴க³வchசி²தமஹmh கரவாணி யதnhth³த:
02090283 ேநஹமாந: phரஜாஸrhக³mh ப³th◌⁴ேயயmh யத³iνkh³ரஹாth
02090291 யாவthஸகா²ஸkh²ேவஶ ேத kh’த: phரஜாவிஸrhேக³விப⁴ஜா ேபா⁴ ஜநmh
02090293 அவிkhலவshேத பகrhமணி shதி²ேதா மா ேம ஸiµnhநth³த⁴மேதா³ ஜ
மாநிந:
02090300ப⁴க³வாiνவாச
02090301 jhஞாநmh பரம³யmh ேம யth³விjhஞாநஸமnhவிதmh
02090303ஸரஹshயmh தத³ŋhக³mh ச kh³’ஹாண க³தி³தmh மயா
02090311 யாவாநஹmh யதா²பா⁴ேவா யth³ப³ணகrhமக:
02090313 தைத²வ தththவவிjhஞாநமsh ேத மத³iνkh³ரஹாth
02090321அஹேமவாஸேமவாkh³ேர நாnhயth³யthஸத³ஸthபரmh
02090323 பசாத³ஹmh யேத³தchச ேயாऽவஶிShேயத ேஸாऽshmhயஹmh
02090331 ’ேதऽrhத²mh யthphரதீேயத ந phரதீேயத சாthமநி
02090333 தth³விth³யாதா³thமேநா மாயாmh யதா²பா⁴ேஸா யதா² தம:
02090341 யதா² மஹாnhதி ⁴தாநி ⁴ேதஷூchசாவேசShவiν
02090343 phரவிShடாnhயphரவிShடாநி ததா² ேதஷு ந ேதShவஹmh
02090351 ஏதாவேத³வ jhஞாshயmh தththவjhஞாஸுநாthமந:
02090353அnhவயvhயதிேரகாph◌⁴யாmh யthshயாthஸrhவthர ஸrhவதா³
02090361 ஏதnhமதmh ஸமாதிShட² பரேமண ஸமாதி⁴நா
02090363 ப⁴வாnhகlhபவிகlhேபஷு ந விiµயதி கrhசிth
02090370ஶுக உவாச
02090371ஸmhphரதி³ையவமஜேநா ஜநாநாmh பரேமSh²நmh
02090373 பயதshதshய தth³பமாthமேநா nhயணth³த⁴:
02090381அnhதrhேதnhth³யாrhதா²ய ஹரேய விதாஜ:
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02090383ஸrhவ⁴தமேயா விவmh ஸஸrhேஜத³mh ஸ rhவவth
02090391 phரஜாபதிrhத⁴rhமபதிேரகதா³ நியமாnhயமாnh
02090393 ப⁴th³ரmh phரஜாநாமnhவிchச²nhநாதிShட²thshவாrhத²காmhயயா
02090401 தmh நாரத:³ phயதேமா khதா²தா³நாமiνvhரத:
02090403 ஶுஷமாண: ஶீேலந phரரேயண த³ேமந ச
02090411 மாயாmh விவிதி³ஷnhவிShேrhமாேயஶshய மஹாiµநி:
02090413 மஹாபா⁴க³வேதா ராஜnhபிதரmh பrhயேதாஷயth
02090421 Shடmh நிஶாmhய பிதரmh ேலாகாநாmh phரபிதாமஹmh
02090423 ேத³வrh: பபphரchச² ப⁴வாnhயnhமாiνph’chச²தி
02090431 தshமா இத³mh பா⁴க³வதmh ராணmh த³ஶலணmh
02090433 phேராkhதmh ப⁴க³வதா phராஹ phத: thராய ⁴தkh’th
02090441 நாரத:³ phராஹ iµநேய ஸரshவthயாshதேட nh’ப
02090443 th◌⁴யாயேத ph³ரம பரமmh vhயாஸாயாதேதஜேஸ
02090451 ய³தாஹmh thவயா ph’Shேடா ைவராஜாthஷாதி³த³mh
02090453 யதா²thத³பாkh²யாshேத phரநாநnhயாmhச kh’thshநஶ:

02100010ஶுக உவாச
02100011அthர ஸrhேகா³ விஸrhக³ச shதா²நmh ேபாஷணதய:
02100013 மnhவnhதேரஶாiνகதா² நிேராேதா⁴ iµkhதிராரய:
02100021 த³ஶமshய விஶுth³th◌⁴யrhத²mh நவாநாஹ லணmh
02100023 வrhணயnhதி மஹாthமாந: ேதநாrhேத²ந சாஜஸா
02100031 ⁴தமாthேரnhth³யதி⁴யாmh ஜnhம ஸrhக³ உதா³’த:
02100033 ph³ரமே ³ணைவஷmhயாth³விஸrhக:³ ெபௗஷ:shmh’த:
02100041shதி²திrhைவNhட²விஜய: ேபாஷணmh தத³iνkh³ரஹ:

02100043 மnhவnhதராணி ஸth³த⁴rhம ஊதய: கrhமவாஸநா:
02100051அவதாராiνசதmh ஹேரசாshயாiνவrhதிநாmh
02100053 mhஸாஶகதா:² phேராkhதா நாநாkh²யாேநாபph³’mhதா:
02100061 நிேராேதா⁴ऽshயாiνஶயநமாthமந:ஸஹ ஶkhதிபி: ◌⁴
02100063iµkhதிrhthவாnhயதா²பmh shவேபண vhயவshதி²தி:
02100071ஆபா⁴ஸச நிேராத⁴ச யேதாऽshthயth◌⁴யவயேத
02100073ஸ ஆரய: பரmh ph³ரம பரமாthேமதி ஶph³th³யேத
02100081 ேயாऽth◌⁴யாthேகாऽயmh ஷ: ேஸாऽஸாேவவாதி⁴ைத³விக:
02100083 யshதthேராப⁴யவிchேச²த:³ ேஷா யாதி⁴ெபௗ⁴திக:
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02100091 ஏகேமகதராபா⁴ேவ யதா³ ேநாபலபா⁴மேஹ
02100093 thதயmh தthர ேயா ேவத³ஸ ஆthமா shவாரயாரய:
02100101 ேஷாऽNhட³mh விநிrhபி⁴th³ய யதா³ெஸௗ ஸ விநிrhக³த:
02100103ஆthமேநாऽயநமnhவிchச²nhநேபாऽshராch²சி: ஶுசீ:
02100111 தாshவவாththshவsh’Shடாஸு ஸஹshரmh பவthஸராnh
02100113 ேதந நாராயே நாம யதா³ப: ேஷாth³ப⁴வா:
02100121 th³ரvhயmh கrhம ச காலச shவபா⁴ேவா வ ஏவ ச
02100123 யத³iνkh³ரஹத:ஸnhதி ந ஸnhதி ய³ேபயா
02100131 ஏேகா நாநாthவமnhவிchச²nhேயாக³தlhபாthஸiµthதி²த:
02100133 வீrhயmh ரNhமயmh ேத³ேவா மாயயா vhயsh’ஜththதா⁴
02100141அதி⁴ைத³வமதா²th◌⁴யாthமமதி⁴⁴ததி phர:◌⁴
02100143அைத²கmh ெபௗஷmh வீrhயmh thதா⁴பி⁴th³யத தchch²’iΝ
02100151அnhத: ஶர ஆகாஶாthஷshய விேசShடத:
02100153 ஓஜ:ஸேஹா ப³லmh ஜjhேஞ தத: phராே மஹாநஸு:
02100161அiνphராணnhதி யmh phரா: phராணnhதmh ஸrhவஜnhஷு
02100163அபாநnhதமபாநnhதி நரேத³வவாiνகா:³
02100171 phராேணநாபதா ுthth’ட³nhதரா ஜாயேத விேபா: ◌⁴
02100173 பிபாஸேதா ஜதச phராŋhiµக²mh நிரபி⁴th³யத
02100181iµக²தshதா நிrhபி⁴nhநவா தthேராபஜாயேத
02100183 தேதா நாநாரேஸா ஜjhேஞ வயா ேயாऽதி⁴க³mhயேத
02100191 விவோrhiµக²ேதா ⁴mhேநா வநிrhவாkh³vhயா’தmh தேயா:
02100193 ஜேல ைசதshய ஸுசிரmh நிேராத: ◌⁴ ஸமஜாயத
02100201 நாேக நிரபி⁴th³ேயதாmh ேதா³⁴யதி நப⁴shவதி
02100203 தthர வாrhக³nhத⁴வேஹா kh◌⁴ராே ந kh◌⁴’த:
02100211 யதா³thமநி நிராேலாகமாthமாநmh ச தி³th³’த:
02100213 நிrhபி⁴nhேந யணீ தshய jhேயாதிசுrh³ணkh³ரஹ:

02100221 ேபா³th◌⁴யமாநshய ’பி⁴ராthமநshதjhkh◌⁴’த:
02100223 கrhெணௗ ச நிரபி⁴th³ேயதாmh தி³ஶ: ேராthரmh ³ணkh³ரஹ:

02100231 வshேநா mh’³கா²nhய ல⁴³rhேவாShணஶீததாmh
02100233kh◌⁴’தshthவŋhநிrhபி⁴nhநா தshயாmh ேராமமஹா:
02100235 தthர சாnhதrhப³rhவாதshthவசா லph³த⁴³ே vh’த:
02100241ஹshெதௗ ஹshதshய நாநாகrhமசிகீrhஷயா
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02100243 தேயாsh ப³லவாநிnhth³ர ஆதா³நiµப⁴யாரயmh
02100251 க³திmh கீ³ஷத: பாெதௗ³ ஹாேதऽபி⁴காகாmh
02100253 பth³ph◌⁴யாmh யjhஞ:shவயmh ஹvhயmh கrhமபி: ◌⁴ khயேத nh’பி: ◌⁴
02100261 நிரபி⁴th³யத ஶிேநா ைவ phரஜாநnhதா³mh’தாrhதி²ந:
02100263 உபshத²ஆthகாமாநாmh phயmh த³ப⁴யாரயmh
02100271 உthsh’ோrhதா⁴மலmh நிரபி⁴th³யத ைவ ³த³mh
02100273 தத: பாshதேதா thர உthஸrhக³ உப⁴யாரய:
02100281ஆsh’phேஸா: ர: rhயா நாபி⁴th³வாரமபாநத:
02100283 தthராபாநshதேதா mh’th: ph’த²khthவiµப⁴யாரயmh
02100291ஆதி³thேஸாரnhநபாநாநாமாஸnhயnhthரநாட³ய:
02100293 நth³ய:ஸiµth³ராச தேயாshSh: Shshததா³ரேய
02100301 நிதி³th◌⁴யாேஸாராthமமாயாmh ’த³யmh நிரபி⁴th³யத
02100303 தேதா மநசnhth³ர இதி ஸŋhகlhப: காம ஏவ ச
02100311 thவkhசrhமமாmhஸதி⁴ர ேமேதா³மjhஜாshதி²தா⁴தவ:

02100313 ⁴mhயphேதேஜாமயா:ஸphத phராே vhேயாமாmh³வாபி:◌⁴
02100321³thமகாநீnhth³யாணி ⁴தாதி³phரப⁴வா ³:

02100323 மந:ஸrhவவிகாராthமா ³th³தி⁴rhவிjhஞாநபிணீ
02100331 ஏதth³ப⁴க³வேதா பmh sh²லmh ேத vhயா’தmh மயா
02100333 மயாதி³பி⁴சாவரணரShடபி⁴rhப³ராvh’தmh
02100341அத: பரmh ஸூமதமமvhயkhதmh நிrhவிேஶஷணmh
02100343அநாதி³மth◌⁴யநித⁴நmh நிthயmh வாŋhமநஸ: பரmh
02100351அiµநீ ப⁴க³வth³ேப மயா ேத யiνவrhணிேத
02100353 உேப⁴ அபி ந kh³’ணnhதி மாயாsh’Shேட விபசித:
02100361ஸ வாchயவாசகதயா ப⁴க³வாnhph³ரமபth◌⁴’kh
02100363 நாமபkhயா த⁴thேத ஸகrhமாகrhமக: பர:
02100371 phரஜாபதீnhமnhேத³வாnh’nhபிth’க³nhph’த²kh
02100373th³த⁴சாரணக³nhத⁴rhவாnhவிth³யாth◌⁴ராஸுர³யகாnh
02100381 கிnhநராphஸரேஸா நாகா³nhஸrhபாnhகிmhஷாnhநராnh
02100383 மாthர:பிஶாசாmhச phேரத⁴தவிநாயகாnh
02100391ShமாNhேடா³nhமாத³ேவதாலாnhயாதா⁴நாnhkh³ரஹாநபி
02100393 க²கா³nhmh’கா³nhபஶூnhvh’ாnhகி³nhnh’ப ஸsh’பாnh
02100401 th³விவிதா⁴சrhவிதா⁴ ேயऽnhேய ஜலshத²லநெபௗ⁴கஸ:
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02100403ஶலாஶலா ரா: கrhமmh க³தயshthவிமா:
02100411ஸththவmh ரஜshதம இதி திshர:ஸுரnh’நாரகா:
02100413 தthராphேயைககேஶா ராஜnhபி⁴th³யnhேத க³தயshthதா⁴
02100415 யைத³ைககதேராऽnhயாph◌⁴யாmh shவபா⁴வ உபஹnhயேத
02100421ஸ ஏேவத³mh ஜக³th³தா⁴தா ப⁴க³வாnhத⁴rhமபth◌⁴’kh
02100423 Shதி shதா²பயnhவிவmh திrhயŋhநரஸுராதி³பி: ◌⁴
02100431 தத: காலாkh³நிth³ராthமா யthsh’Shடத³மாthமந:
02100433ஸnhநியchச²தி தthகாேல க⁴நாநீகவாநில:

02100441இthத²mhபா⁴ேவந கதி²ேதா ப⁴க³வாnhப⁴க³வthதம:
02100443 ேநthத²mhபா⁴ேவந  பரmh th³ரShமrhஹnhதி ஸூரய:
02100451 நாshய கrhமணி ஜnhமாெதௗ³ பரshயாiνவிதீ⁴யேத
02100453 கrhth’thவphரதிேஷதா⁴rhத²mh மாயயாேராபிதmh  தth
02100461அயmh  ph³ரமண: கlhப:ஸவிகlhப உதா³’த:
02100463 விதி: ◌⁴ ஸாதா⁴ரே யthர ஸrhகா:³ phராkh’தைவkh’தா:
02100471 பமாணmh ச காலshய கlhபலணவிkh³ரஹmh
02100473 யதா² ரshதாth³vhயாkh²யாshேய பாth³மmh கlhபமேதா² ஶ ◌்’iΝ
02100480 ெஶௗநக உவாச
02100481 யதா³ஹ ேநா ப⁴வாnhஸூத thதா பா⁴க³வேதாthதம:
02100483 சசார தீrhதா²நி ⁴வshthயkhthவா ப³nh⁴nhஸு³shthயஜாnh
02100491th: ெகௗஶாரேவshதshய ஸmhவாேதா³ऽth◌⁴யாthமஸmhத:
02100493 யth³வா ஸ ப⁴க³வாmhshதshைம ph’Shடshதththவiµவாச ஹ
02100501 ph³ நshததி³த³mh ெஸௗmhய வி³ரshய விேசShதmh
02100503 ப³nh⁴thயாக³நிthதmh ச யைத²வாக³தவாnhந:
02100510ஸூத உவாச
02100511 ராjhஞா பதா ph’Shேடா யத³ேவாசnhமஹாiµநி:
02100513 தth³ேவாऽபி⁴தா⁴shேய ஶ ◌்’iΝத ராjhஞ: phரநாiνஸாரத:
03010010ஶுக உவாச
03010011 ஏவேமதthரா ph’Shேடா ைமthேரேயா ப⁴க³வாnhகில
03010012ththரா வநmh phரவிShேடந thயkhthவா shவkh³’ஹmh’th³தி⁴மth
03010021 யth³வா அயmh மnhthரkh’th³ேவா ப⁴க³வாநகி²ேலவர:
03010022 ெபௗரேவnhth³ரkh³’ஹmh thவா phரவிேவஶாthமஸாthkh’தmh
03010030 ராேஜாவாச
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03010031thர thrhப⁴க³வதா ைமthேரேயஸ ஸŋhக³ம:
03010032 கதா³ வா ஸஹஸmhவாத³ ஏதth³வrhணய ந: phரேபா⁴
03010041 ந யlhபாrhேதா²த³யshதshய வி³ரshயாமலாthமந:
03010042 தshnhவய phரந:ஸா⁴வாேதா³பph³’mhத:
03010050ஸூத உவாச
03010051ஸ ஏவmh’வrhேயாऽயmh ph’Shேடா ராjhஞா பதா
03010052 phரthயாஹ தmh ஸுப³ஹுவிthphதாthமா யதாதி
03010060ஶுக உவாச
03010061யதா³ ராஜா shவஸுதாநஸா⁴nhShணnhந த⁴rhேமண விநShடth³’Sh:
03010062 ph◌⁴ராrhயவிShட²shய ஸுதாnhவிப³nh⁴nhphரேவய லாாப⁴வேந
த³தா³ஹ
03010071 யதா³ஸபா⁴யாmh ேத³வேத³vhயா: ேகஶாபி⁴மrhஶmh ஸுதகrhம க³rhயmh
03010072 ந வாரயாமாஸ nh’ப:shiνஷாயா:shவாshைரrhஹரnhthயா:சŋhமாநி
03010081th³ேத thவத⁴rhேமண தshய ஸாேதா: ◌⁴ ஸthயாவலmhப³shய வநmh க³தshய
03010082 ந யாசேதாऽதா³thஸமேயந தா³யmh தேமாஜுஷாே யத³ஜாதஶthேரா:
03010091 யதா³ ச பாrhத²phரத:ஸபா⁴யாmh ஜக³th³³rhயாநி ஜகா³த³ kh’Shண:

03010092 ந தாநி mhஸாமmh’தாயநாநி ராேஜா ேமேந தNhயேலஶ:

03010101 யேதா³பஹூேதா ப⁴வநmh phரவிShேடா மnhthராய ph’Shட: கில rhவேஜந
03010102அதா²ஹ தnhமnhthரth³’ஶாmh வயாnhயnhமnhthே ைவ³கmh வத³nhதி
03010111அஜாதஶthேரா: phரதியchச² தா³யmh திதிேதா ³rhவிஷஹmh தவாக:³
03010112ஸஹாiνேஜா யthர vh’ேகாத³ரா: வஸnhஷா யththவமலmh பி³ேப⁴
03010121பாrhதா²mhsh ேத³ேவா ப⁴க³வாnhiµnhேதா³kh³’தவாnhஸதிேத³வேத³வ:

03010122ஆshேத shவrhயாmh ய³ேத³வேத³ேவா விநிrhதாேஶஷnh’ேத³வேத³வ:

03010131ஸஏஷ ேதா³ஷ: ஷth³விடா³shேத kh³’ஹாnhphரவிShேடா யமபthயமthயா
03010132Shkh’Shth³விiµேகா²க³தshthயஜாவைஶவmhலெகௗஶலாய
03010141இthசிவாmhshதthர ஸுேயாத⁴ேநந phரvh’th³த⁴ேகாபsh²தாத⁴ேரண
03010142அஸthkh’த:ஸthshph’ஹணீயஶீல:thதா ஸகrhiνஜெஸௗப³ேலந
03010151 க ஏநமthேராபஜுஹாவ மmh தா³shயா:ஸுதmh யth³ப³ைநவ Shட:

03010152 தshnhphரதீப: பரkh’thய ஆshேத நிrhவாshயதாமாஶு ராchch²வஸாந:
03010161shவயmh த⁴iνrhth³வா நிதா⁴ய மாயாmh ph◌⁴ரா: ேரா மrhமஸு தா³ேதாऽபி
03010162ஸ இthத²மthlhப³ணகrhணபா³ணrhக³தvhயேதா²ऽயா³ மாநயாந:
03010171ஸ நிrhக³த: ெகௗரவNhயலph³ேதா⁴ க³ஜாவயாthதீrhத²பத:³ பதா³நி
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03010172அnhவாkhரமthNhயசிகீrhஷேயாrhvhயாமதி⁴Sh²ேதா யாநி ஸஹshரrhதி:
03010181 ேரஷு Nhேயாபவநாth³ேஜShவபŋhகேதாேயஷு ஸthஸர:ஸு
03010182அநnhதŋhைக:³ஸமலŋhkh’ேதஷு சசார தீrhதா²யதேநShவநnhய:
03010191 கா³mh பrhயடnhேமth◌⁴யவிவிkhதvh’thதி:ஸதா³phேதாऽத: ◌⁴ ஶயேநாऽவ⁴த:
03010192அலத:shைவரவ⁴தேவேஷா vhரதாநி ேசேர ஹேதாஷநி
03010201இthத²mh vhரஜnhபா⁴ரதேமவ வrhஷmh காேலந யாவth³க³தவாnhphரபா⁴ஸmh
03010202 தாவchச²ஶாஸதிேமக சkhராmhேலகாதபthராமேதந பாrhத:²
03010211தthராத²ஶுராவஸு’th³விநShmhவநmh யதா² ேவiΝஜவநிஸmhரயmh
03010212ஸmhshபrhத⁴யா த³kh³த⁴மதா²iνேஶாசnhஸரshவதீmh phரthயகி³யாய Shணீmh
03010221 தshயாmh thதshேயாஶநேஸா மேநாச ph’ேதா²ரதா²kh³ேநரதshய
வாேயா:
03010222 தீrhத²mh ஸுதா³ஸshய க³வாmh ³ஹshய யchch²ராth³த⁴ேத³வshய ஸ
ஆேஷேவ
03010231அnhயாநி ேசஹ th³விஜேத³வேத³ைவ: kh’தாநி நாநாயதநாநி விShே:

03010232 phரthயŋhக³iµkh²யாŋhகிதமnhதி³ராணி யth³த³rhஶநாthkh’Shணமiνshமரnhதி
03010241ததshthவதிvhரjhயஸுராShThரmh’th³த⁴mh ெஸௗவீரமthshயாnhஜாŋhக³லாmhச
03010242 காேலந தாவth³யiµநாiµேபthய தthேராth³த⁴வmh பா⁴க³வதmh த³த³rhஶ
03010251ஸ வாஸுேத³வாiνசரmh phரஶாnhதmh ph³’ஹshபேத: phராkhதநயmh phரதீதmh
03010252ஆŋhkh³ய கா³ட⁴mh phரணேயந ப⁴th³ரmhshவாநாமph’chச²th³ப⁴க³வthphரஜாநாmh
03010261 கchசிthராெணௗ ெஷௗ shவநாph◌⁴ய பாth³மாiνvh’ththேயஹ
கிலாவதீrhெணௗ
03010262ஆஸாத உrhvhயா:ஶலmh விதா⁴ய kh’தெணௗ ஶலmh ஶூரேக³ேஹ
03010271 கchசிthmh பரம: ஸு’nhேநா பா⁴ம: ஸ ஆshேத ஸுக²மŋhக³
ெஶௗ:
03010272 ேயா ைவ shவshmh பிth’வth³த³தா³தி வராnhவதா³nhேயா வரதrhபேணந
03010281 கchசிth³வதா²தி⁴பதிrhய³நாmh phரth³mhந ஆshேத ஸுக²மŋhக³ வீர:
03010282 யmh khணீ ப⁴க³வேதாऽபி⁴ேலேப⁴ ஆராth◌⁴ய விphராnhshமரமாதி³ஸrhேக³
03010291 கchசிthஸுக²mh ஸாthவதvh’Shணிேபா⁴ஜ தா³ஶாrhஹகாமதி⁴ப: ஸ
ஆshேத
03010292 யமph◌⁴யசchச²தபthரேநthேரா nh’பாஸநாஶாmh ப’thய ³ராth
03010301கchசிth³த⁴ேர: ெஸௗmhய ஸுத:ஸth³’ஆshேதऽkh³ரணீ ரதி²நாmh ஸா⁴
ஸாmhப:³
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03010302 அஸூத யmh ஜாmhப³வதீ vhரதாTh◌⁴யா ேத³வmh ³ஹmh ேயாऽmhபி³கயா
th◌⁴’ேதாऽkh³ேர
03010311 ேமmh ஸ கchசிth³தா⁴ந ஆshேத ய: பா²lh³நாlhலph³த⁴த⁴ரஹshய:
03010312 ேலேப⁴ऽஜஸாேதா⁴ஜேஸவையவ க³திmh ததீ³யாmh யதிபி⁴rh³ராபாmh
03010321 கchசிth³³த: ◌⁴ shவshthயநவ ஆshேத வப²lhகthேரா ப⁴க³வthphரபnhந:
03010322 ய: kh’Shணபாதா³ŋhகிதமாrhக³பாmhஸுShவேசShடத phேரமவிபி⁴nhநைத⁴rhய:
03010331 கchசிchசி²வmh ேத³வகேபா⁴ஜthrhயா விShiΝphரஜாயா இவ ேத³வமா:

03010332 யா ைவ shவக³rhேப⁴ண த³தா⁴ர ேத³வmh thரயீ யதா² யjhஞவிதாநமrhத²mh
03010341அபிshவிதா³shேத ப⁴க³வாnhஸுக²mh ேவா ய:ஸாthவதாmh காம³ேகா⁴ऽநிth³த: ◌⁴
03010342 யமாமநnhதி shம  ஶph³த³ேயாநிmh மேநாமயmh ஸththவயதththவmh
03010351அபிshவித³nhேய ச நிஜாthமைத³வமநnhயvh’ththயா ஸமiνvhரதா ேய
03010352’தீ³கஸthயாthமஜசாேத³Shண க³தா³த³ய:shவshதி சரnhதி ெஸௗmhய
03010361அபி shவேதா³rhph◌⁴யாmh விஜயாchதாph◌⁴யாmh த⁴rhேமண த⁴rhம: பபாதி ேஸmh
03010362³rhேயாத⁴ேநாऽதphயத யthஸபா⁴யாmhஸாmhராjhயலmhயா விஜயாiνvh’ththயா
03010371 கிmh வா kh’தாேக⁴Shவக⁴மthயமrh பீ⁴ேமாऽவth³தீ³rhக⁴தமmh
vhயiµசth
03010372 யshயாŋhkh◌⁴பாதmh ரண⁴rhந ேஸேஹ மாrhக³mh க³தா³யாசரேதா விசிthரmh
03010381 கchசிth³யேஶாதா⁴ ரத²த²பாநாmh கா³Nh³வத⁴nhேவாபரதாராshேத
03010382அலேதா யchச²ரட³ேடா⁴ மாயாகிராேதா கி³ஶshேதாஷ
03010391 யமாதshவிthதநெயௗ ph’தா²யா: பாrhைத²rhvh’ெதௗ பமபி⁴ரணீவ
03010392 ேரமாத உth³தா³ய mh’ேத⁴ shவkhத²mh பராthஸுபrhவிவ வjhவkhthராth
03010401அேஹா ph’தா²பி th◌⁴யேதऽrhப⁴காrhேத² ராஜrhவrhேயண விநாபி ேதந
03010402 யshthேவகவீேராऽதி⁴ரேதா² விkh³ேய த⁴iνrhth³விதீய: கப⁴சதshர:
03010411 ெஸௗmhயாiνேஶாேச தமத: ◌⁴பதnhதmh ph◌⁴ராthேர பேரதாய வி³th³ேஹ ய:
03010412 நிrhயாபிேதா ேயந ஸு’thshவrhயா அஹmh shவthராnhஸமiνvhரேதந
03010421 ேஸாऽஹmh ஹேரrhமrhthயவிட³mhப³ேநந th³’ேஶா nh’mh சாலயேதா
விதா⁴:

03010422 நாnhேயாபலய: பத³வீmh phரஸாதா³chசரா பயnhக³தவிshமேயாऽthர
03010431நmh nh’பாmh thமேதா³thபதா²நாmh மmh iµஹுசாலயதாmh சபி:◌⁴
03010432 வதா⁴thphரபnhநாrhதிrhஷேயேஶாऽphைபதாக⁴mh ப⁴க³வாnhmh
03010441அஜshய ஜnhேமாthபத²நாஶநாய கrhமாNhயகrhrhkh³ரஹய mhஸாmh
03010442 நnhவnhயதா² ேகாऽrhஹதி ேத³ஹேயாக³mh பேரா ³நாiµத கrhமதnhthரmh
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03010451 தshய phரபnhநாகி²லேலாகபாநாமவshதி²தாநாமiνஶாஸேந shேவ
03010452அrhதா²ய ஜாதshய ய³Shவஜshய வாrhதாmh ஸேக² கீrhதய தீrhத²கீrhேத:
03020010ஶுக உவாச
03020011இதி பா⁴க³வத: ph’Shட:ththரா வாrhதாmh phயாரயாmh
03020012 phரதிவkhmh ந ேசாthேஸஹஔthகNhTh²யாthshமாேதவர:
03020021 ய: பசஹாயேநா மாthரா phராதராஶாய யாசித:
03020022 தnhைநchச²th³ரசயnhயshய ஸபrhயாmh பா³லலயா
03020031ஸ கத²mh ேஸவயா தshய காேலந ஜரஸmh க³த:
03020032 ph’Shேடா வாrhதாmh phரதிph³யாth³ப⁴rh: பாதா³வiνshமரnh
03020041ஸ iµஹூrhதம⁴thShணீmh kh’Shŋhkh◌⁴ஸுத⁴யா ph◌⁴’ஶmh
03020042 தீvhேரண ப⁴khதிேயாேக³ந நிமkh³ந:ஸா⁴ நிrhvh’த:
03020051 லேகாth³பி⁴nhநஸrhவாŋhேகா³iµசnhலth³th³’ஶா ஶுச:
03020052 rhrhேதா²லதshேதந shேநஹphரஸரஸmhphத:
03020061 ஶநைகrhப⁴க³வlhேலாகாnhnh’ேலாகmh நராக³த:
03020062 விmh’jhய ேநthேர வி³ரmh phthயாேஹாth³த⁴வ உthshமயnh
03020070 உth³த⁴வ உவாச
03020071 kh’Shணth³மணி நிmhேலாேச கீ³rhேணShவஜக³ேரண ஹ
03020072 கிmh iν ந:ஶலmh ph³யாmh க³தஷு kh³’ேஹShவஹmh
03020081 ³rhப⁴ேகா³ ப³த ேலாேகாऽயmh யத³ேவா நிதராமபி
03020082 ேய ஸmhவஸnhேதா ந வி³rhஹmh நா இேவா³பmh
03020091இŋhகி³தjhஞா: phெரௗடா⁴ ஏகாராமாச ஸாthவதா:
03020092ஸாthவதாmh’ஷப⁴mh ஸrhேவ ⁴தாவாஸமமmhஸத
03020101 ேத³வshய மாயயா shph’Shடா ேய சாnhயத³ஸதா³தா:
03020102 ph◌⁴ராmhயேத தீ⁴rhந தth³வாkhையராthமnhphதாthமேநா ஹெரௗ
03020111 phரத³rhயாதphததபஸாமவிth’phதth³’ஶாmh nh’mh
03020112ஆதா³யாnhதரதா⁴th³யsh shவபி³mhப³mh ேலாகேலாசநmh
03020121 யnhமrhthயெலௗபயிகmh shவேயாக³ மாயாப³லmh த³rhஶயதா kh³’தmh
03020122விshமாபநmhshவshய ச ெஸௗப⁴க³rhth³ேத: ◌⁴ பரmh பத³mh ⁴ஷண⁴ஷŋhக³mh
03020131 யth³த⁴rhமஸூேநாrhப³த ராஜஸூேய நிய th³’khshவshthயயநmh
thேலாக:
03020132காrhthshnhேயந சாth³ேயஹக³தmh விதா⁴ரrhவாkhsh’ெதௗ ெகௗஶலthயமnhயத
03020141 யshயாiνராக³phதஹாஸராஸ லாவேலாகphரதிலph³த⁴மாநா:
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03020142 vhரஜshthேயா th³’kh³பி⁴ரiνphரvh’thத தி⁴ேயாऽவதsh:² கில
kh’thயேஶஷா:
03020151shவஶாnhதேபShவிதைர:shவைபரph◌⁴யrhth³யமாேநShவiνகmhபிதாthமா
03020152 பராவேரேஶா மஹத³mhஶkhேதா யேஜாऽபி ஜாேதா ப⁴க³வாnhயதா²kh³நி:
03020161 மாmh ேக²த³யthேயதத³ஜshய ஜnhம விட³mhப³நmh யth³வஸுேத³வேக³ேஹ
03020162 vhரேஜ ச வாேஸாऽப⁴யாதி³வ shவயmh ராth³vhயவாthth³யத³நnhதவீrhய:
03020171 ³ேநாதி ேசத:shமரேதா மைமதth³யதா³ஹ பாதா³வபி⁴வnhth³ய பிthேரா:
03020172 தாதாmhப³ கmhஸா³ஶŋhகிதாநாmh phரத³தmh ேநாऽkh’தநிShkh’தீநாmh
03020181 ேகா வா அiµShயாŋhkh◌⁴ஸேராஜேரiΝmh விshமrhஶீத மாnhவிkh◌⁴ரnh
03020182 ேயா விsh²ரth³ph◌⁴விடேபந ⁴ேமrhபா⁴ரmh kh’தாnhேதந திரசகார
03020191 th³’Shடா ப⁴வth³பி⁴rhநiν ராஜஸூேய ைசth³யshய kh’Shணmh
th³விஷேதாऽபி th³தி: ◌⁴
03020192 யாmh ேயாகி³ந: ஸmhshph’ஹயnhதி ஸmhயkh³ேயாேக³ந கshதth³விரஹmh
ஸேஹத
03020201 தைத²வ சாnhேய நரேலாகவீரா ய ஆஹேவ kh’Shணiµகா²ரவிnhத³mh
03020202 ேநthைர: பிப³nhேதா நயநாபி⁴ராமmh பாrhதா²shthரத: பத³மாரshய
03020211shவயmh thவஸாmhயாதிஶயshthrhயதீ⁴ஶ:shவாராjhயலmhயாphதஸமshதகாம:
03020212 ப³mh ஹரth³பி⁴சிரேலாகபால: கிடேகாThேய³தபாத³பீட:²

03020221 தthதshய ைகŋhகrhயமலmh ph◌⁴’தாnhேநா விkh³லாபயthயŋhக³ ய³kh³ரேஸநmh
03020222 திShட²nhநிஷNhணmh பரேமSh²தி⁴ShNhேய nhயேபா³த⁴யth³ேத³வ
நிதா⁴ரேயதி
03020231அேஹா ப³கீ யmh shதநகாலடmh கா⁴mhஸயாபாயயத³phயஸாth◌⁴வீ
03020232 ேலேப⁴ க³திmh தா⁴thrhசிதாmh தேதாऽnhயmh கmh வா த³யாmh ஶரணmh
vhரேஜம
03020241மnhேயऽஸுராnhபா⁴க³வதாmhshthrhயதீ⁴ேஶஸmhரmhப⁴மாrhகா³பி⁴நிவிShடசிthதாnh
03020242 ேய ஸmhேக³ऽசத தாrhயthரமmhேஸ ஸுநாபா⁴த⁴மாபதnhதmh
03020251 வஸுேத³வshய ேத³வkhயாmh ஜாேதா ேபா⁴ேஜnhth³ரப³nhத⁴ேந
03020252 சிகீrhஷுrhப⁴க³வாநshயா: ஶமேஜநாபி⁴யாசித:
03020261 தேதா நnhத³vhரஜத: பிthரா கmhஸாth³விபி³ph◌⁴யதா
03020262 ஏகாத³ஶ ஸமாshதthர ³டா⁴rhசி:ஸப³ேலாऽவஸth
03020271 பேதா வthஸைபrhவthஸாmhசாரயnhvhயஹரth³வி: ◌⁴
03020272 யiµேநாபவேந ஜth³ th³விஜஸŋhதாŋhkh◌⁴ேப
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03020281 ெகௗமாmh த³rhஶயmhேசShடாmh phேரணீயாmh vhரெஜௗகஸாmh
03020282 த³nhநிவ ஹஸnhiµkh³த⁴ பா³லmhஹாவேலாகந:
03020291ஸ ஏவ ேகா³த⁴நmh லmhயா நிேகதmh தேகா³vh’ஷmh
03020292 சாரயnhநiνகா³nhேகா³பாnhரணth³ேவiΝரரமth
03020301 phரkhதாnhேபா⁴ஜராேஜந மாயிந: காமபிண:

03020302லயா vhயiνத³thதாmhshதாnhபா³ல: khட³நகாநிவ
03020311 விபnhநாnhவிஷபாேநந நிkh³’ய ⁴ஜகா³தி⁴பmh
03020312 உthதா²phயாபாயயth³கா³வshதthேதாயmh phரkh’திshதி²தmh
03020321அயாஜயth³ேகா³ஸேவந ேகா³பராஜmh th³விேஜாthதைம:
03020322 விthதshய ேசாபா⁴ரshய சிகீrhஷnhஸth³vhயயmh வி: ◌⁴
03020331 வrhஷதீnhth³ேர vhரஜ: ேகாபாth³ப⁴kh³நமாேநऽதிவிவல:

03020332 ேகா³thரலாதபthேரண thராேதா ப⁴th³ராiνkh³’ணதா
03020341 ஶரchச²ஶிகைரrhmh’Shடmh மாநயnhரஜநீiµக²mh
03020342 கா³யnhகலபத³mh ேரேம shthmh மNhட³லமNhட³ந:
03030010 உth³த⁴வ உவாச
03030011 தத:ஸ ஆக³thய ரmh shவபிthேராசிகீrhஷயா ஶmh ப³லேத³வஸmhத:
03030012நிபாthய ŋhகா³th³த²நாத²mhஹதmhvhயகrhஷth³vhயஸுேமாஜேஸாrhvhயாmh
03030021ஸாnhதீ³பேந:ஸkh’thphேராkhதmh ph³ரமாதீ⁴thய ஸவிshதரmh
03030022 தshைம phராதா³th³வரmh thரmh mh’தmh பசஜேநாத³ராth
03030031ஸமாஹுதா பீ⁴Shமககnhயயா ேய ய:ஸவrhேணந ³⁴ஷையஷாmh
03030032 கா³nhத⁴rhவvh’ththயா ஷதாmh shவபா⁴க³mh ஜேர பத³mh rhth◌⁴நி
த³த⁴thஸுபrhண:

03030041 கth³ேநாऽவிth³த⁴நேஸா த³thவா shவயmhவேர நாkh³நதீiµவாஹ
03030042 தth³ப⁴kh³நமாநாநபி kh³’th◌⁴யேதாऽjhஞாஜkh◌⁴ேநऽத: ஶshthரph◌⁴’த:
shவஶshthைர:
03030051 phயmh phர⁴rhkh³ராmhய இவ phயாயா விதி⁴thஸுராrhchச²th³th³தmh
யத³rhேத²
03030052 வjhrhயாth³ரவthதmh ஸக³ே ஷாnhத: ◌⁴ khடா³mh’ேகா³ நமயmh
வ⁴நாmh
03030061ஸுதmh mh’ேத⁴ க²mh வஷா kh³ரஸnhதmh th³’ShThவா ஸுநாேபா⁴nhமதி²தmh
த⁴thrhயா
03030062ஆமnhthதshதthதநயாய ேஶஷmh த³ththவா தத³nhத:ரமாவிேவஶ
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03030071 தthரா’தாshதா நரேத³வகnhயா:ேஜந th³’ShThவா ஹமாrhதப³nh⁴mh
03030072உthதா²ய ஸth³ேயா ஜkh³’ஹு: phரஹrhஷ vhடா³iνராக³phரதாவேலாைக:
03030081ஆஸாmh iµஹூrhத ஏகshnhநாநாகா³ேரஷு ேயாதாmh
03030082ஸவித⁴mh ஜkh³’ேஹ பாணீநiνப:shவமாயயா
03030091 தாshவபthயாnhயஜநயதா³thமlhயாநி ஸrhவத:
03030092 ஏைககshயாmh த³ஶ த³ஶ phரkh’ேதrhவி³⁴ஷயா
03030101 காலமாக³த⁴ஶாlhவாதீ³நநீைக nhத⁴த: ரmh
03030102அக⁴நthshவயmh தி³vhயmh shவmhஸாmh ேதஜ ஆதி³ஶth
03030111 ஶmhப³ரmh th³விவித³mh பா³ணmh iµரmh ப³lhவலேமவ ச
03030112அnhயாmhச த³nhதவkhராதீ³நவதீ⁴thகாmhச கா⁴தயth
03030121அத² ேத ph◌⁴ராth’thராmh பேயா: பதிதாnhnh’பாnh
03030122 சசால :◌⁴ ேthரmh ேயஷாமாபததாmh ப³ல:

03030131ஸ கrhண:³ஶாஸநெஸௗப³லாநாmh மnhthரபாேகந ஹதயாஷmh
03030132ஸுேயாத⁴நmh ஸாiνசரmh ஶயாநmh ப⁴kh³ேநாrhvhயாmh ந நநnhத³ பயnh
03030141 கியாnh⁴ேவாऽயmh பிேதாபா⁴ேரா யth³th³ேராணபீ⁴Shமாrhஜுநபீ⁴மல:

03030142 அShடாத³ஶாௌணிேகா மத³mhைஶராshேத ப³லmh ³rhவிஷஹmh
ய³நாmh
03030151ேதா² யைத³ஷாmh ப⁴விதா விவாேதா³ மth◌⁴வாமதா³தாmhரவிேலாசநாநாmh
03030152ைநஷாmh வேதா⁴பாய இயாநேதாऽnhேயா மyhth³யேதऽnhதrhத³த⁴ேத shவயmh
shம
03030161 ஏவmh ஸசிnhthய ப⁴க³வாnhshவராjhேய shதா²phய த⁴rhமஜmh
03030162 நnhத³யாமாஸ ஸு’த:³ஸா⁴நாmh வrhthம த³rhஶயnh
03030171 உthதராயாmh th◌⁴’த: ேராrhவmhஶ:ஸாth◌⁴வபி⁴மnhநா
03030172ஸ ைவ th³ெரௗNhயshthரஸmhphShட: நrhப⁴க³வதா th◌⁴’த:
03030181அயாஜயth³த⁴rhமஸுதமவேமைத⁴shthபி⁴rhவி:◌⁴
03030182 ேஸாऽபி மாமiνைஜ ரnhேரேம kh’Shணமiνvhரத:
03030191 ப⁴க³வாநபி விவாthமா ேலாகேவத³பதா²iνக:³
03030192 காமாnhேஷேவ th³வாrhவthயாமஸkhத:ஸாŋhkh²யமாshதி²த:
03030201shநிkh³த⁴shதாவேலாேகந வாசா பீஷகlhபயா
03030202 சthேரநவth³ேயந நிேகேதந சாthமநா
03030211இமmh ேலாகமiµmh ைசவ ரமயnhஸுதராmh ய³nh
03030212 ேரேம ணத³யா த³thத ணshthணெஸௗ’த:³
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03030221 தshையவmh ரமமாணshய ஸmhவthஸரக³nhப³ஹூnh
03030222 kh³’ஹேமேத⁴ஷு ேயாேக³ஷு விராக:³ஸமஜாயத
03030231ைத³வாதீ⁴ேநஷு காேமஷு ைத³வாதீ⁴ந:shவயmh மாnh
03030232 ேகா விரmhேப⁴த ேயாேக³ந ேயாேக³வரமiνvhரத:
03030241 rhயாmh கதா³சிthkhட³th³பி⁴rhய³ேபா⁴ஜமாரைக:
03030242 ேகாபிதா iµநய: ேஶrhப⁴க³வnhமதேகாவிதா:³
03030251 தத: கதிபையrhமாைஸrhvh’Shணிேபா⁴ஜாnhத⁴காத³ய:
03030252 ய: phரபா⁴ஸmh ஸmh’Shடா ரைத²rhேத³வவிேமாதா:
03030261 தthர shநாthவா பிthnhேத³வாnh’mhைசவ தத³mhப⁴ஸா
03030262 தrhபயிthவாத² விphேரph◌⁴ேயா கா³ேவா ப³ஹு³ த³:³

03030271ரNhயmh ரஜதmh ஶyhயாmh வாஸாmhshயநகmhப³லாnh
03030272 யாநmh ரதா²நிபா⁴nhகnhயா த⁴ராmh vh’thதிகமபி
03030281அnhநmh ேசாரஸmh ேதph◌⁴ேயா த³ththவா ப⁴க³வத³rhபணmh
03030282 ேகா³விphராrhதா²ஸவ: ஶூரா: phரேணiµrh⁴வி rhத⁴பி:◌⁴
03040010 உth³த⁴வ உவாச
03040011அத² ேத தத³iνjhஞாதா ⁴khthவா பீthவா ச வாணீmh
03040012 தயா விph◌⁴ரmhஶிதjhஞாநா ³khைதrhமrhம பshph’ஶு:
03040021 ேதஷாmh ைமேரயேதா³ேஷண விஷkh’தேசதஸாmh
03040022 நிmhேலாசதி ரவாவாth³ேவநாவ மrhத³நmh
03040031 ப⁴க³வாnhshவாthமமாயாயா க³திmh தாமவேலாkhய ஸ:

03040031ஸரshவதீiµபshph’ய vh’லiµபாவிஶth
03040041அஹmh ேசாkhேதா ப⁴க³வதா phரபnhநாrhதிஹேரண ஹ
03040042 ப³த³mh thவmh phரயாதி shவலmh ஸrhஷு
03040051 ததா²பி தத³பி⁴phேரதmh ஜாநnhநஹமnhத³ம
03040052 ph’Shட²ேதாऽnhவக³மmh ப⁴rh: பாத³விேலஷம:
03040061அth³ராேமகமாநmh விசிnhவnhத³யிதmh பதிmh
03040062நிேகதmh ஸரshவthயாmh kh’தேகதமேகதநmh
03040071 யாமாவதா³தmh விரஜmh phரஶாnhதாணேலாசநmh
03040072 ேதா³rhபி⁴சrhபி⁴rhவிதி³தmh பீதெகௗஶாmhப³ேரண ச
03040081 வாம ஊராவதி⁴thய த³ŋhkh◌⁴ஸேராஹmh
03040082அபாதாrhப⁴காவthத²மkh’ஶmh thயkhதபிphபலmh
03040091 தshnhமஹாபா⁴க³வேதா th³ைவபாயநஸு’thஸகா²
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03040092 ேலாகாநiνசரnhth³த⁴ ஆஸஸாத³ யth³’chச²யா
03040101 தshயாiνரkhதshய iµேநrhiµnhத:³ phரேமாத³பா⁴வாநதகnhத⁴ரshய
03040102ஆஶ ◌்’Nhவேதா மாமiνராக³ஹாஸ ஸயா விரமயnhiνவாச
03040110ப⁴க³வாiνவாச
03040111 ேவதா³ஹமnhதrhமநphதmh ேத த³தா³ யthதth³³ரவாபமnhைய:
03040112 ஸthேர ரா விவsh’ஜாmh வஸூநாmh மthth³தி⁴காேமந வேஸா
thவேயShட:

03040121ஸ ஏஷ ஸாேதா⁴ சரேமா ப⁴வாநாமாஸாதி³தshேத மத³iνkh³ரேஹா யth
03040122யnhமாmh nh’ேலாகாnhரஹஉthsh’ஜnhதmh தி³ShThயா த³th³’வாnhவிஶதா³iνvh’ththயா
03040131 ரா மயா phேராkhதமஜாய நாph◌⁴ேய பth³ேம நிஷNhய மமாதி³ஸrhேக³
03040132 jhஞாநmh பரmh மnhமமாவபா⁴ஸmh யthஸூரேயா பா⁴க³வதmh வத³nhதி
03040141இthயாth³’ேதாkhத: பரமshய mhஸ: phரதிiνkh³ரஹபா⁴ஜேநாऽஹmh
03040142shேநேஹாthத²ேராமாshக²தாரshதmhiµச²ச:phராஜராப³பா⁴ேஷ
03040151 ேகா nhவீஶ ேத பாத³ஸேராஜபா⁴ஜாmhஸு³rhலேபா⁴ऽrhேத²ஷு சrhShவபீஹ
03040152 ததா²பி நாஹmh phரvh’ே ⁴மnhப⁴வthபதா³mhேபா⁴ஜநிேஷவேthஸுக:
03040161கrhமாNhயநீஹshய ப⁴ேவாऽப⁴வshய ேத ³rhகா³ரேயாऽதா²ப⁴யாthபலாயநmh
03040162காலாthமேநா யthphரமதா³தாரம:shவாthமnhரேத:கி²th³யதி தீ⁴rhவிதா³ஹ
03040171மnhthேரஷு மாmh வா உபஹூய யththவமNh²தாக²Nhட³ஸதா³thமேபா³த:◌⁴
03040172 ph’chேச:² phரேபா⁴ iµkh³த⁴ இவாphரமthதshதnhேநா மேநா ேமாஹயதீவ ேத³வ
03040181jhஞாநmh பரmhshவாthமரஹ:phரகாஶmh phேராவாச கshைம ப⁴க³வாnhஸமkh³ரmh
03040182அபி மmh ேநா kh³ரஹய ப⁴rhதrhவதா³ஜஸா யth³vh’நmh தேரம
03040191இthயாேவதி³தஹாrhதா³ய மயmh ஸ ப⁴க³வாnhபர:
03040192ஆதி³ேத³ஶாரவிnhதா³ஆthமந: பரமாmh shதி²திmh
03040201ஸ ஏவமாராதி⁴தபாத³தீrhதா²த³தீ⁴ததththவாthமவிேபா³த⁴மாrhக:³
03040202 phரணmhய பாெதௗ³ பvh’thய ேத³வஹாக³ேதாऽஹmh விரஹாராthமா
03040211 ேஸாऽஹmh தth³த³rhஶநாலாத³ விேயாகா³rhதித: phரேபா⁴
03040212 க³Shேய த³யிதmh தshய ப³த³rhயாரமமNhட³லmh
03040221 யthர நாராயே ேத³ேவா நரச ப⁴க³வாnh’:

03040222 mh’³ தீvhரmh தேபா தீ³rhக⁴mh ேதபாேத ேலாகபா⁴வெநௗ
03040230ஶுக உவாச
03040231இthth³த⁴வா³பாகrhNhய ஸு’தா³mh :³ஸஹmh வத⁴mh
03040232 jhஞாேநநாஶமயththதா ேஶாகiµthபதிதmh ³த: ◌⁴
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03040241ஸ தmh மஹாபா⁴க³வதmh vhரஜnhதmh ெகௗரவrhஷப: ◌⁴
03040242 விரmhபா⁴த³ph◌⁴யத⁴thேதத³mh iµkh²யmh kh’Shணபkh³ரேஹ
03040250 வி³ர உவாச
03040251 jhஞாநmh பரmh shவாthமரஹ:phரகாஶmh யதா³ஹ ேயாேக³வர ஈவரshேத
03040252வkhmh ப⁴வாnhேநாऽrhஹதி யth³தி⁴ விShேrhph◌⁴’thயா:shவph◌⁴’thயாrhத²kh’தசரnhதி
03040260 உth³த⁴வ உவாச
03040261 நiν ேத தththவஸmhராth◌⁴ய ’: ெகௗஷாரேவாऽnhதிேக
03040262ஸாாth³ப⁴க³வதாதி³Shேடா மrhthயேலாகmh ஹாஸதா
03040270ஶுக உவாச
03040271இதிஸஹவி³ேரணவிவrhேதrh³ணகத²யாஸுத⁴யா phலாவிேதாதாப:
03040272 ணவ ேந யமshவஸுshதாmh ஸiµத ஔபக³விrhநிஶாmh
தேதாऽகா³th
03040280 ராேஜாவாச
03040281 நித⁴நiµபக³ேதஷு vh’Shணிேபா⁴ேஜShவதி⁴ரத²த²பத²ேபஷு iµkh²ய:
03040282ஸ  கத²மவஶிShட உth³த⁴ேவா யth³த⁴ரபி தthயஜ ஆkh’திmh thrhயதீ⁴ஶ:

03040290ஶுக உவாச
03040291 ph³ரமஶாபாபேத³ேஶந காேலநாேமாக⁴வாசி²த:
03040292ஸmh’thய shவலmh shபீ²தmh thயயnhேத³ஹமசிnhதயth
03040301அshமாlhேலாகா³பரேத மயி jhஞாநmh மதா³ரயmh
03040302அrhஹthth³த⁴வ ஏவாth³தா⁴ ஸmhphரthயாthமவதாmh வர:
03040311 ேநாth³த⁴ேவாऽNhவபி மnhnhேநா யth³³ணrhநாrhதி³த: phர: ◌⁴
03040312அேதா மth³வநmh ேலாகmh kh³ராஹயnhநிஹ திShட²
03040321 ஏவmh thேலாக³ ஸnhதி³Shட: ஶph³த³ேயாநிநா
03040322 ப³த³rhயாரமமாஸாth³ய ஹேஜ ஸமாதி⁴நா
03040331 வி³ேராऽphth³த⁴வாchch²thவா kh’Shணshய பரமாthமந:
03040332 khட³ேயாபாthதேத³ஹshய கrhமாணி லாகி⁴தாநி ச
03040341 ேத³ஹnhயாஸmh ச தshையவmh தீ⁴ராmh ைத⁴rhயவrhத⁴நmh
03040342அnhேயஷாmh ³Shகரதரmh பஶூநாmh விkhலவாthமநாmh
03040351ஆthமாநmh ச ேரShட² kh’Shேணந மநேஸதmh
03040352 th◌⁴யாயnhக³ேத பா⁴க³வேத ேராத³ phேரமவிவல:

03040361 காnhth³யா: கதிபி: ◌⁴ th³த⁴ அேஹாபி⁴rhப⁴ரதrhஷப⁴
03040362 phராபth³யத shவ:ஸதmh யthர thராஸுேதா iµநி:
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03050010ஶுக உவாச
03050011 th³வா th³நth³யா ’ஷப: ◌⁴ mh ைமthேரயமாநமகா³த⁴ேபா³த⁴mh
03050012thேதாபsh’thயாchதபா⁴வth³த: ◌⁴ பphரchச²ெஸௗஶீlhய³பி⁴th’phத:
03050020 வி³ர உவாச
03050021ஸுகா²ய கrhமாணி கேராதி ேலாேகா ந ைத:ஸுக²mh வாnhய³பாரமmh வா
03050022 விnhேத³த ⁴யshதத ஏவ :³க²mh யத³thர khதmh ப⁴க³வாnhவேத³nhந:
03050031 ஜநshய kh’Shth³விiµக²shய ைத³வாத³த⁴rhமஶீலshய ஸு:³கி²தshய
03050032அiνkh³ரஹாேயஹ சரnhதி நmh ⁴தாநி ப⁴vhயாநி ஜநாrhத³நshய
03050041 தthஸா⁴வrhயாதி³ஶ வrhthம ஶmh ந:ஸmhராதி⁴ேதா ப⁴க³வாnhேயந mhஸாmh
03050042 ’தி³ shதி²ேதா யchச²தி ப⁴khதிேத jhஞாநmh ஸதththவாதி⁴க³மmh
ராணmh
03050051கேராதி கrhமாணி kh’தாவதாேரா யாnhயாthமதnhthேரா ப⁴க³வாmhshthrhயதீ⁴ஶ:

03050052 யதா² ஸஸrhஜாkh³ர இத³mh நிஹ: ஸmhshதா²phய vh’thதிmh ஜக³ேதா
வித⁴thேத
03050061 யதா² ந: shேவ க² இத³mh நிேவய ேஶேத ³ஹாயாmh ஸ
நிvh’thதvh’thதி:
03050062 ேயாேக³வராதீ⁴வர ஏக ஏதத³iνphரவிShேடா ப³ஹுதா⁴ யதா²th
03050071khட³nhவித⁴thேத th³விஜேகா³ஸுராmh ேமாய கrhமாNhயவதாரேப⁴ைத:³
03050072மேநா ந th’phயthயபி ஶ ◌்’Nhவதாmh ந:ஸுேலாகெமௗேலசதாmh’தாநி
03050081ையshதththவேப⁴ைத³ரதி⁴ேலாகநாேதா² ேலாகாநேலாகாnhஸஹ ேலாகபாலாnh
03050082அசீkh’பth³யthர  ஸrhவஸththவ நிகாயேப⁴ேதா³ऽதி⁴kh’த: phரதீத:
03050091 ேயந phரஜாநாiµத ஆthமகrhம பாபி⁴தா⁴நாmh ச பி⁴தா³mh vhயத⁴thத
03050092 நாராயே விவsh’கா³thமேயாநிேரதchச ேநா வrhணய விphரவrhய
03050101 பராவேரஷாmh ப⁴க³வnhvhரதாநி தாநி ேம vhயாஸiµகா²த³பீ⁴ணmh
03050102அth’phiνமுlhலஸுகா²வஹாநாmh ேதஷாmh’ேத kh’Shணகதா²mh’ெதௗகா⁴th
03050111கshth’phiνயாthதீrhத²பேதா³ऽபி⁴தா⁴நாthஸthேரஷு வ:ஸூபி⁴Th³யமாநாth
03050112 ய: கrhணநா³mh ஷshய யாேதா ப⁴வphரதா³mh ேக³ஹரதிmh சி²நthதி
03050121iµநிrhவிவுrhப⁴க³வth³³நாmh ஸகா²பி ேத பா⁴ரதமாஹ kh’Shண:

03050122 யshnhnh’mh kh³ராmhயஸுகா²iνவாைத³rhமதிrhkh³’தா iν ஹேர:
கதா²யாmh
03050131ஸா ரth³த³தா⁴நshய விவrhத⁴மாநா விரkhதிமnhயthர கேராதி mhஸ:

03050132ஹேர: பதா³iνshmh’திநிrhvh’தshய ஸமshத:³கா²phயயமாஶு த⁴thேத
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03050141 தாேசா²chயேஶாchயாநவிேதா³ऽiνேஶாேச ஹேர: கதா²யாmh விiµகா²நேக⁴ந
03050142ேதி ேத³ேவாऽநிஷsh ேயஷாமாrhvh’தா²வாத³க³திshmh’தீநாmh
03050151 தத³shய ெகௗஷாரவ ஶrhமதா³rhஹேர: கதா²ேமவ கதா²ஸு ஸாரmh
03050152 உth³th◌⁴’thய Shேபph◌⁴ய இவாrhதப³nhேதா⁴ ஶிவாய ந: கீrhதய தீrhத²கீrhேத:
03050161ஸ விவஜnhமshதி²திஸmhயமாrhேத² kh’தாவதார: phரkh³’தஶkhதி:
03050162 சகார கrhமாNhயதிஷாணி யாநீவர: கீrhதய தாநி மயmh
03050170ஶுக உவாச
03050171ஸ ஏவmh ப⁴க³வாnhph’Shட:ththரா ெகௗஷாரேவா iµநி:
03050172 mhஸாmh நி:ேரயஸாrhேத²ந தமாஹ ப³ஹுமாநயnh
03050180ைமthேரய உவாச
03050181ஸா⁴ ph’Shடmh thவயா ஸாேதா⁴ ேலாகாnhஸாth◌⁴வiνkh³’ணதா
03050182 கீrhதிmh விதnhவதா ேலாேக ஆthமேநாऽேதா⁴ஜாthமந:
03050191ைநதchசிthரmh thவயி thதrhபா³த³ராயணவீrhயேஜ
03050192 kh³’ேதாऽநnhயபா⁴ேவந யththவயா ஹவர:
03050201 மாNhட³vhயஶாபாth³ப⁴க³வாnhphரஜாஸmhயமேநா யம:
03050202 ph◌⁴ரா: ேthேர ⁴Shயாயாmh ஜாத:ஸthயவதீஸுதாth
03050211 ப⁴வாnhப⁴க³வேதா நிthயmh ஸmhமத:ஸாiνக³shய ஹ
03050212 யshய jhஞாேநாபேத³ஶாய மாதி³ஶth³ப⁴க³வாnhvhரஜnh
03050221அத² ேத ப⁴க³வlhலா ேயாக³மாேயாph³’mhதா:
03050222 விவshதி²thth³ப⁴வாnhதாrhதா² வrhணயாmhயiνrhவஶ:

03050231 ப⁴க³வாேநக ஆேஸத³மkh³ர ஆthமாthமநாmh வி: ◌⁴
03050232ஆthேமchசா²iνக³தாவாthமா நாநாமthபலண:

03050241ஸ வா ஏஷ ததா³ th³ரShடா நாபயth³th³’யேமகராTh
03050242 ேமேநऽஸnhதவாthமாநmh ஸுphதஶkhதிரஸுphதth³’kh
03050251ஸா வா ஏதshய ஸnhth³ரSh: ஶkhதி:ஸத³ஸதா³thகா
03050252 மாயா நாம மஹாபா⁴க³ யேயத³mh நிrhமேம வி: ◌⁴
03050261 காலvh’ththயா  மாயாயாmh ³ணமyhயாமேதா⁴ஜ:

03050262 ேஷthம⁴ேதந வீrhயமாத⁴thத வீrhயவாnh
03050271 தேதாऽப⁴வnhமஹthதththவமvhயkhதாthகாலேசாதி³தாth
03050272 விjhஞாநாthமாthமேத³ஹshத²mh விவmh vhயஜmhshதேமாiνத:³
03050281 ேஸாऽphயmhஶ³ணகாலாthமா ப⁴க³வth³th³’Shேகா³சர:
03050282ஆthமாநmh vhயகேராதா³thமா விவshயாshய sh’யா
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03050291 மஹthதththவாth³விrhவாத³ஹnhதththவmh vhயஜாயத
03050292 காrhயகாரணகrhthராthமா ⁴ேதnhth³யமேநாமய:
03050301ைவகாகshைதஜஸச தாமஸேசthயஹmh thதா⁴
03050302அஹnhதththவாth³விrhவாnhமேநா ைவகாகாத³⁴th
03050303ைவகாகாச ேய ேத³வா அrhதா²பி⁴vhயஜநmh யத:
03050311ைதஜஸாநீnhth³யாNhேயவ jhஞாநகrhமமயாநி ச
03050312 தாமேஸா ⁴தஸூமாதி³rhயத: க²mh ŋhக³மாthமந:
03050321 காலமாயாmhஶேயாேக³ந ப⁴க³வth³வீதmh நப:◌⁴
03050322 நப⁴ேஸாऽiνsh’தmh shபrhஶmh விrhவnhநிrhமேமऽநிலmh
03050331அநிேலாऽபி விrhவாே நப⁴ேஸாப³லாnhவித:
03050332ஸஸrhஜ பதnhமாthரmh jhேயாதிrhேலாகshய ேலாசநmh
03050341அநிேலநாnhவிதmh jhேயாதிrhவிrhவthபரவீதmh
03050342ஆத⁴thதாmhேபா⁴ ரஸமயmh காலமாயாmhஶேயாக³த:
03050351 jhேயாதிஷாmhேபா⁴ऽiνஸmhsh’Shடmh விrhவth³ph³ரமவீதmh
03050352 மmh க³nhத⁴³மாதா⁴thகாலமாயாmhஶேயாக³த:
03050361 ⁴தாநாmh நபா⁴தீ³நாmh யth³யth³ப⁴vhயாவராவரmh
03050362 ேதஷாmh பராiνஸmhஸrhகா³th³யதா²ஸŋhkh²யmh ³nhவி:³

03050371 ஏேத ேத³வா: கலா விShே: காலமாயாmhஶŋhகி³ந:
03050372 நாநாthவாthshவkhயாநீஶா: phேரா: phராஜலேயா வி⁴mh
03050380 ேத³வா ஊ:
03050381 நமாம ேத ேத³வ பதா³ரவிnhத³mh phரபnhநதாேபாபஶமாதபthரmh
03050382 யnhலேகதா யதேயாऽஜேஸா ஸmhஸார:³க²mh ப³thபnhதி
03050391 தா⁴தrhயத³shnhப⁴வ ஈஶ வாshதாபthரேயபி⁴ஹதா ந ஶrhம
03050392ஆthமnhலப⁴nhேத ப⁴க³வmhshதவாŋhkh◌⁴ chசா²யாmh ஸவிth³யாமத ஆரேயம
03050401 மாrhக³nhதி யthேத iµக²பth³மநீைட³ச²nhத:³ஸுபrhணrh’ஷேயா விவிkhேத
03050402 யshயாக⁴மrhேஷாத³ஸth³வராயா: பத³mh பத³mh தீrhத²பத:³ phரபnhநா:
03050411யchch²ரth³த⁴யா தவthயா ச ப⁴khthயாஸmhmh’jhயமாேந’த³ேயऽவதா⁴ய
03050412 jhஞாேநந ைவராkh³யப³ேலந தீ⁴ரா vhரேஜம தthேதऽŋhkh◌⁴ஸேராஜபீட²mh
03050421 விவshய ஜnhமshதி²திஸmhயமாrhேத² kh’தாவதாரshய பதா³mh³ஜmh ேத
03050422 vhரேஜம ஸrhேவ ஶரணmh யதீ³ஶ shmh’தmh phரயchச²thயப⁴யmh shவmhஸாmh
03050431 யthஸாiνப³nhேத⁴ऽஸதி ேத³ஹேக³ேஹ மமாஹthட⁴³ராkh³ரஹாmh
03050432 mhஸாmh ஸு³ரmh வஸேதாऽபி rhயாmh ப⁴ேஜம தthேத ப⁴க³வnhபதா³ph³ஜmh
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03050441 தாnhைவ யஸth³vh’thதிபி⁴ரபி⁴rhேய பரா’தாnhதrhமநஸ: பேரஶ
03050442அேதா² ந பயnhthகா³ய நmh ேய ேத பத³nhயாஸவிலாஸலயா:
03050451 பாேநந ேத ேத³வ கதா²ஸுதா⁴யா: phரvh’th³த⁴ப⁴khthயா விஶதா³ஶயா ேய
03050452ைவராkh³யஸாரmh phரதிலph◌⁴ய ேபா³த⁴mh யதா²ஜஸாnhவீரNhட²தி⁴ShNhயmh
03050461 ததா²பேர சாthமஸமாதி⁴ேயாக³ ப³ேலந thவா phரkh’திmh ப³Shடா²mh
03050462 thவாேமவ தீ⁴ரா: ஷmh விஶnhதி ேதஷாmh ரம:shயாnhந  ேஸவயா ேத
03050471தthேத வயmh ேலாகsh’யாth³ய thவயாiνsh’Shடாshthபி⁴ராthமபி:◌⁴
shம
03050472ஸrhேவ விkhதா:shவவிஹாரதnhthரmh ந ஶkhiνமshதthphரதிஹrhதேவ ேத
03050481 யாவth³ப³mh ேதऽஜ ஹராம காேல யதா² வயmh சாnhநமதா³ம யthர
03050482யேதா²ப⁴ேயஷாmh த இேம ேலாகா ப³mhஹரnhேதாऽnhநமத³nhthயஹா:
03050491 thவmh ந:ஸுராம ஸாnhவயாநாmh டshத²ஆth³ய: ஷ: ராண:

03050492 thவmh ேத³வ ஶkhthயாmh ³ணகrhமேயாெநௗ ேரதshthவஜாயாmh
கவிமாத³ேத⁴ऽஜ:

03050501 தேதா வயmh மthphரiµகா² யத³rhேத² ப³⁴விமாthமnhகரவாம கிmh ேத
03050502thவmh ந:shவசு:பேத³ஶkhthயா ேத³வ khயாrhேத²யத³iνkh³ரஹாmh
03060010 ’வாச
03060011இதி தாஸாmh shவஶkhதீநாmh ஸதீநாமஸேமthய ஸ:

03060012 phரஸுphதேலாகதnhthராmh நிஶாmhய க³திவர:
03060021 காலஸmhjhஞாmh ததா³ ேத³வீmh பி³ph◌⁴ரchச²khதிiµkhரம:
03060022 thரேயாவிmhஶதி தththவாநாmh க³ணmh க³பதா³விஶth
03060031 ேஸாऽiνphரவிShேடா ப⁴க³வாmhேசShடாேபண தmh க³ணmh
03060032 பி⁴nhநmh ஸmhேயாஜயாமாஸ ஸுphதmh கrhம phரேபா³த⁴யnh
03060041 phர³th³த⁴கrhம ைத³ேவந thரேயாவிmhஶதிேகா க³ண:

03060042 phேரேதாऽஜநயthshவாபி⁴rhமாthராபி⁴ரதி⁴ஷmh
03060051 பேரண விஶதா shவshnhமாthரயா விவsh’kh³க³ண:

03060052 ோபா⁴nhேயாnhயமாஸாth³ய யshnhேலாகாசராசரா:
03060061ரNhமய:ஸ ஷ:ஸஹshரபவthஸராnh
03060062ஆNhட³ேகாஶ உவாஸாphஸு ஸrhவஸththேவாபph³’mhத:
03060071ஸ ைவ விவsh’ஜாmh க³rhேபா⁴ ேத³வகrhமாthமஶkhதிமாnh
03060072 விப³பா⁴ஜாthமநாthமாநேமகதா⁴ த³ஶதா⁴ thதா⁴
03060081 ஏஷ யேஶஷஸththவாநாமாthமாmhஶ: பரமாthமந:
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03060082ஆth³ேயாऽவதாேரா யthராெஸௗ ⁴தkh³ராேமா விபா⁴vhயேத
03060091ஸாth◌⁴யாthம:ஸாதி⁴ைத³வச ஸாதி⁴⁴த இதி thதா⁴
03060092 விராThphராே த³ஶவித⁴ ஏகதா⁴ ’த³ேயந ச
03060101shமரnhவிவsh’ஜாேஶா விjhஞாபிதமேதா⁴ஜ:

03060102 விராஜமதபthshேவந ேதஜைஸஷாmh விvh’thதேய
03060111அத² தshயாபி⁴தphதshய கதிதா⁴யதநாநி ஹ
03060112 நிரபி⁴th³யnhத ேத³வாநாmh தாநி ேம க³த³த: ஶ ◌்’iΝ
03060121 தshயாkh³நிராshயmh நிrhபி⁴nhநmh ேலாகபாேலாऽவிஶthபத³mh
03060122 வாசா shவாmhேஶந வkhதvhயmh யயாெஸௗ phரதிபth³யேத
03060131 நிrhபி⁴nhநmh தா வே ேலாகபாேலாऽவிஶth³த⁴ேர:
03060132வயாmhேஶந ச ரஸmh யயாெஸௗ phரதிபth³யேத
03060141 நிrhபி⁴nhேந அவிெநௗ நாேஸ விShேராவிஶதாmh பத³mh
03060142 kh◌⁴ராேணநாmhேஶந க³nhத⁴shய phரதிபthதிrhயேதா ப⁴ேவth
03060151 நிrhபி⁴nhேந அணீ thவShடா ேலாகபாேலாऽவிஶth³விேபா: ◌⁴
03060152 சுஷாmhேஶந பாmh phரதிபthதிrhயேதா ப⁴ேவth
03060161 நிrhபி⁴nhநாnhயshய சrhமாணி ேலாகபாேலாऽநிேலாऽவிஶth
03060162 phராேணநாmhேஶந ஸmhshபrhஶmh ேயநாெஸௗ phரதிபth³யேத
03060171 கrhவshய விநிrhபி⁴nhெநௗ தி⁴ShNhயmh shவmh விவிஶுrhதி³ஶ:

03060172 ேராthேரmhேஶந ஶph³த³shய th³தி⁴mh ேயந phரபth³யேத
03060181 thவசமshய விநிrhபி⁴nhநாmh விவிஶுrhதி⁴ShNhயேமாஷதீ: ◌⁴
03060182அmhேஶந ேராமபி: ◌⁴ கNh³mh ையரெஸௗ phரதிபth³யேத
03060191 ேமTh◌⁴ரmh தshய விநிrhபி⁴nhநmh shவதி⁴ShNhயmh க உபாவிஶth
03060192 ேரதஸாmhேஶந ேயநாஸாவாநnhத³mh phரதிபth³யேத
03060201³த³mh mhேஸா விநிrhபி⁴nhநmh thேரா ேலாேகஶ ஆவிஶth
03060202 பாநாmhேஶந ேயநாெஸௗ விஸrhக³mh phரதிபth³யேத
03060211ஹshதாவshய விநிrhபி⁴nhநாவிnhth³ர:shவrhபதிராவிஶth
03060212 வாrhதயாmhேஶந ேஷா யயா vh’thதிmh phரபth³யேத
03060221 பாதா³வshய விநிrhபி⁴nhெநௗ ேலாேகேஶா விShiΝராவிஶth
03060222 க³thயா shவாmhேஶந ேஷா யயா phராphயmh phரபth³யேத
03060231 ³th³தி⁴mh சாshய விநிrhபி⁴nhநாmh வாகீ³ேஶா தி⁴ShNhயமாவிஶth
03060232 ேபா³ேத⁴நாmhேஶந ேபா³th³த⁴vhயmhphரதிபthதிrhயேதா ப⁴ேவth
03060241’த³யmh சாshய நிrhபி⁴nhநmh சnhth³ரமா தி⁴ShNhயமாவிஶth
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03060242 மநஸாmhேஶந ேயநாெஸௗ விkhயாmh phரதிபth³யேத
03060251ஆthமாநmh சாshய நிrhபி⁴nhநமபி⁴மாேநாऽவிஶthபத³mh
03060252 கrhமmhேஶந ேயநாெஸௗ கrhதvhயmh phரதிபth³யேத
03060261ஸththவmh சாshய விநிrhபி⁴nhநmh மஹாnhதி⁴ShNhயiµபாவிஶth
03060262 சிthேதநாmhேஶந ேயநாெஸௗ விjhஞாநmh phரதிபth³யேத
03060271 ஶீrhShேऽshய th³ெயௗrhத⁴ரா பth³ph◌⁴யாmh க²mh நாேப⁴த³பth³யத
03060272³நாmh vh’thதேயா ேயஷு phரதீயnhேத ஸுராத³ய:
03060281ஆthயnhதிேகந ஸththேவந தி³வmh ேத³வா: phரேபதி³ேர
03060282 த⁴ராmh ரஜ:shவபா⁴ேவந பணேயா ேய ச தாநiν
03060291 தாrhதீேயந shவபா⁴ேவந ப⁴க³வnhநாபி⁴மாதா:
03060292 உப⁴ேயாரnhதரmh vhேயாம ேய th³ரபாrhஷதா³mh க³:

03060301iµக²ேதாऽவrhதத ph³ரம ஷshய th³வஹ
03060302 யshnhiµக²thவாth³வrhநாmh iµkh²ேயாऽ⁴th³ph³ராமே ³:

03060311 பா³ஹுph◌⁴ேயாऽவrhதத thரmh thயshதத³iνvhரத:
03060312 ேயா ஜாதshthராயேத வrhnhெபௗஷ: கNhடகதாth
03060321 விேஶாऽவrhதnhத தshேயாrhேவாrhேலாகvh’thதிகrhவிேபா: ◌⁴
03060322ைவயshத³th³ப⁴ேவா வாrhதாmh nh’mh ய:ஸமவrhதயth
03060331 பth³ph◌⁴யாmh ப⁴க³வேதா ஜjhேஞ ஶுஷா த⁴rhமth³த⁴ேய
03060332 தshயாmh ஜாத: ரா ஶூth³ேரா யth³vh’ththயா Shயேத ஹ:
03060341 ஏேத வrh:shவத⁴rhேமண யஜnhதி shவ³mh ஹmh
03060342 ரth³த⁴யாthமவிஶுth³th◌⁴யrhத²mh யjhஜாதா:ஸஹ vh’thதிபி: ◌⁴
03060351 ஏதththதrhப⁴க³வேதா ைத³வகrhமாthமபிண:

03060352 க: ரth³த³th◌⁴யா³பாகrhmh ேயாக³மாயாப³ேலாத³யmh
03060361 ததா²பி கீrhதயாmhயŋhக³ யதா²மதி யதா²தmh
03060362 கீrhதிmh ஹேர:shவாmh ஸthகrhmh கி³ரமnhயாபி⁴தா⁴ஸதீmh
03060371ஏகாnhதலாப⁴mh வசேஸா iν mhஸாmhஸுேலாகெமௗேலrh³ணவாத³மாஹு:
03060372ேதச விth³வth³பி⁴பாkh’தாயாmh கதா²ஸுதா⁴யாiµபஸmhphரேயாக³mh
03060381ஆthமேநாऽவேதா வthஸ மமா கவிநாதி³நா
03060382ஸmhவthஸரஸஹshராnhேத தி⁴யா ேயாக³விபkhகயா
03060391அேதா ப⁴க³வேதா மாயா மாயிநாமபி ேமாநீ
03060392 யthshவயmh சாthமவrhthமாthமா ந ேவத³ கிiµதாபேர
03060401 யேதாऽphராphய nhயவrhதnhத வாசச மநஸா ஸஹ
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03060402அஹmh சாnhய இேம ேத³வாshதshைம ப⁴க³வேத நம:
03070010ஶுக உவாச
03070011 ஏவmh ph³வாணmh ைமthேரயmh th³ைவபாயநஸுேதா ³த: ◌⁴
03070012 phணயnhநிவ பா⁴ரthயா வி³ர: phரthயபா⁴ஷத
03070020 வி³ர உவாச
03070021 ph³ரமnhகத²mh ப⁴க³வதசிnhமாthரshயாவிகாண:

03070022லயா சாபி jhேயரnhநிrh³ணshய ³: khயா:
03070031 khடா³யாiµth³யேமாऽrhப⁴shய காமசிkh³ஷாnhயத:
03070032shவதshth’phதshய ச கத²mh நிvh’thதshய ஸதா³nhயத:
03070041அshராth³ப⁴க³வாnhவிவmh ³ணமyhயாthமமாயயா
03070042 தயா ஸmhshதா²பயthேயதth³⁴ய: phரthயபிதா⁴shயதி
03070051 ேத³ஶத: காலேதா ேயாऽஸாவவshதா²த:shவேதாऽnhயத:
03070052அவிphதாவேபா³தா⁴thமா ஸ jhேயதாஜயா கத²mh
03070061 ப⁴க³வாேநக ஏைவஷ ஸrhவேthேரShவவshதி²த:
03070062அiµShய ³rhப⁴க³thவmh வா khேலேஶா வா கrhமபி: ◌⁴ த:
03070071 ஏதshnhேம மேநா விth³வnhகி²th³யேதऽjhஞாநஸŋhகேட
03070072 தnhந: பராiΝத³ விேபா⁴ கமலmh மாநஸmh மஹth
03070080ஶுக உவாச
03070081ஸ இthத²mh ேசாதி³த:ththரா தththவjhஞாஸுநா iµநி:
03070082 phரthயாஹ ப⁴க³வchசிthத:shமயnhநிவ க³தshமய:
03070090ைமthேரய உவாச
03070091 ேஸயmh ப⁴க³வேதா மாயா யnhநேயந விth◌⁴யேத
03070092 ஈவரshய விiµkhதshய காrhபNhயiµத ப³nhத⁴நmh
03070101 யத³rhேத²ந விநாiµShய mhஸ ஆthமவிபrhயய:
03070102 phரதீயத உபth³ரSh:shவஶிரேச²த³நாதி³க:
03070111 யதா² ஜேல சnhth³ரமஸ: கmhபாதி³shதthkh’ேதா ³ண:

03070112 th³’யேதऽஸnhநபி th³ரShராthமேநாऽநாthமேநா ³ண:

03070121ஸ ைவ நிvh’thதித⁴rhேமண வாஸுேத³வாiνகmhபயா
03070122 ப⁴க³வth³ப⁴khதிேயாேக³ந திேராத⁴thேத ஶைநஹ
03070131 யேத³nhth³ேயாபராேமாऽத² th³ரShThராthமநி பேர ஹெரௗ
03070132 வியnhேத ததா³ khேலஶா:ஸmhஸுphதshேயவ kh’thshநஶ:

03070141அேஶஷஸŋhkhேலஶஶமmh வித⁴thேத ³iνவாத³ரவணmh iµராேர:
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03070142 கிmh வா நshதchசரரவிnhத³ பராக³ேஸவாரதிராthமலph³தா⁴
03070150 வி³ர உவாச
03070151ஸசி²nhந:ஸmhஶேயா மயmh தவ ஸூkhதாநா விேபா⁴
03070152 உப⁴யthராபி ப⁴க³வnhமேநா ேம ஸmhphரதா⁴வதி
03070161ஸாth◌⁴ேவதth³vhயா’தmh விth³வnhநாthமமாயாயநmh ஹேர:
03070162ஆபா⁴thயபாrhத²mh நிrhலmh விவலmh ந யth³ப³:

03070171 யச ட⁴தேமா ேலாேக யச ³th³ேத: ◌⁴ பரmh க³த:
03070172 தாெபௗ⁴ ஸுக²ேமேத⁴ேத khயthயnhதேதா ஜந:
03070181அrhதா²பா⁴வmh விநிசிthய phரதீதshயாபி நாthமந:
03070182 தாmh சாபி Shமchசரண ேஸவயாஹmh பராiΝேத³
03070191 யthேஸவயா ப⁴க³வத:டshத²shய ம⁴th³விஷ:

03070192 ரதிராேஸா ப⁴ேவthதீvhர: பாத³ேயாrhvhயஸநாrhத³ந:
03070201 ³ராபா யlhபதபஸ: ேஸவா ைவNhட²வrhthமஸு
03070202 யthேராபகீ³யேத நிthயmh ேத³வேத³ேவா ஜநாrhத³ந:
03070211sh’ShThவாkh³ேர மஹதா³தீ³நி ஸவிகாராNhயiνkhரமாth
03070212 ேதph◌⁴ேயா விராஜiµth³th◌⁴’thய தமiν phராவிஶth³வி: ◌⁴
03070221 யமாஹுராth³யmh ஷmh ஸஹshராŋhkh◌⁴rhபா³ஹுகmh
03070222 யthர விவ இேம ேலாகா:ஸவிகாஶmh த ஆஸேத
03070231 யshnhத³ஶவித: ◌⁴ phராண: ேஸnhth³யாrhேத²nhth³யshthvh’th
03070232 thவேயேதா யேதா வrhshதth³வி⁴தீrhவத³shவ ந:
03070241 யthர thைரச ெபௗthைரச நphth’பி: ◌⁴ ஸஹ ேகா³thரைஜ:

03070242 phரஜா விசிthராkh’தய ஆஸnhயாபி⁴த³mh ததmh
03070251 phரஜாபதீநாmh ஸ பதிசkh’ேப காnhphரஜாபதீnh
03070252ஸrhகா³mhைசவாiνஸrhகா³mhச மnhமnhவnhதராதி⁴பாnh
03070261 ஏேதஷாமபி ேவதா³mhச வmhஶாiνசதாநி ச
03070262 உபrhயத⁴ச ேய ேலாகா ⁴ேமrhthராthமஜாஸேத
03070271 ேதஷாmh ஸmhshதா²mh phரமாணmh ச ⁴rhேலாகshய ச வrhணய
03070272 திrhயŋhமாiνஷேத³வாநாmh ஸsh’பபதththmh
03070273 வத³ ந:ஸrhக³ஸmhvhஹmh கா³rhப⁴shேவத³th³விேஜாth³பி⁴தா³mh
03070281³வதாைரrhவிவshய ஸrhக³shதி²thயphயயாரயmh
03070282sh’ஜத:நிவாஸshய vhயாசேவாதா³ரவிkhரமmh
03070291 வrhரமவிபா⁴கா³mhச பஶீலshவபா⁴வத:

106 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

03070292 ’mh ஜnhமகrhமாணி ேவத³shய ச விகrhஷணmh
03070301 யjhஞshய ச விதாநாநி ேயாக³shய ச பத:² phரேபா⁴
03070302ைநShகrhmhயshய ச ஸாŋhkh²யshய தnhthரmh வா ப⁴க³வthshmh’தmh
03070311 பாஷNhட³பத²ைவஷmhயmh phரதிேலாமநிேவஶநmh
03070312 வshய க³தேயா யாச யாவதீrh³ணகrhமஜா:
03070321 த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh நிthதாnhயவிேராத⁴த:
03070322 வாrhதாயா த³Nhட³நீேதச தshய ச விதி⁴mh ph’த²kh
03070331 ராth³த⁴shய ச விதி⁴mh ph³ரமnhபிthmh ஸrhக³ேமவ ச
03070332 kh³ரஹநthரதாராmh காலாவயவஸmhshதி²திmh
03070341 தா³நshய தபேஸா வாபி யchேசShடாrhதேயா: ப²லmh
03070342 phரவாஸshத²shய ேயா த⁴rhேமா யச mhஸ உதாபதி³
03070351 ேயந வா ப⁴க³வாmhshShேயth³த⁴rhமேயாநிrhஜநாrhத³ந:
03070352ஸmhphரத³தி வா ேயஷாேமததா³kh²யா ேமऽநக⁴
03070361அiνvhரதாநாmh ஶிShயாmh thராmh ச th³விேஜாthதம
03070362அநாph’Shடமபி ph³rh³ரேவா தீ³நவthஸலா:
03070371 தththவாநாmh ப⁴க³வmhshேதஷாmh கதிதா⁴ phரதிஸŋhkhரம:
03070372 தthேரமmh க உபாரnhக உ shவித³iνேஶரேத
03070381 ஷshய ச ஸmhshதா²நmh shவபmh வா பரshய ச
03070382 jhஞாநmh ச ைநக³மmh யthதth³³ஶிShயphரேயாஜநmh
03070391 நிthதாநி ச தshேயஹ phேராkhதாnhயநக⁴ஸூபி: ◌⁴
03070392shவேதா jhஞாநmh த: mhஸாmh ப⁴khதிrhைவராkh³யேமவ வா
03070401 ஏதாnhேம ph’chச²த: phரநாnhஹேர: கrhமவிவிthஸயா
03070402 ph³ ேமऽjhஞshய thரthவாத³ஜயா நShடசுஷ:

03070411ஸrhேவ ேவதா³ச யjhஞாச தேபா தா³நாநி சாநக⁴
03070412 வாப⁴யphரதா³நshய ந rhவீரnhகலாமபி
03070420ஶுக உவாச
03070421ஸ இthத²மாph’Shடராணகlhப:phரதா⁴ேநந iµநிphரதா⁴ந:
03070422phரvh’th³த⁴ஹrhேஷா ப⁴க³வthகதா²யாmhஸேசாதி³தshதmh phரஹஸnhநிவாஹ
03080010ைமthேரய உவாச
03080011ஸthேஸவநீேயா ப³த வmhேஶா யlhேலாகபாேலா ப⁴க³வthphரதா⁴ந:
03080012 ப³⁴விேத²ஹாதகீrhதிமாலாmh பேத³ பேத³தநயshயபீ⁴ணmh
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03080021 ேஸாऽஹmh nh’mh ுlhலஸுகா²ய :³க²mh மஹth³க³தாநாmh விரமாய
தshய
03080022 phரவrhதேய பா⁴க³வதmh ராணmh யதா³ஹ ஸாாth³ப⁴க³வாnh’ph◌⁴ய:
03080031ஆநiµrhvhயாmh ப⁴க³வnhதமாth³யmhஸŋhகrhஷணmh ேத³வமNhட²ஸththவmh
03080032 விவிthஸவshதththவமத: பரshய மாரiµkh²யா iµநேயாऽnhவph’chச²nh
03080041shவேமவ தி⁴ShNhயmh ப³ஹு மாநயnhதmh யth³வாஸுேத³வாபி⁴த⁴மாமநnhதி
03080042 phரthயkh³th◌⁴’தாாmh³ஜேகாஶஷ³nhலயnhதmh வி³ேதா⁴த³யாய
03080051shவrh⁴nhதா³rhth³ைர:shவஜடாகலாைபபshph’ஶnhதசரேபதா⁴நmh
03080052 பth³மmh யத³rhசnhthயராஜகnhயா:ஸphேரம நாநாப³பி⁴rhவராrhதா:²
03080061 iµஹுrhkh³’ணnhேதா வசஸாiνராக³ shக²லthபேத³நாshய kh’தாநி
தjhjhஞா:
03080062 கிடஸாஹshரமணிphரேவக phரth³ேயாதிேதாth³தா³மப²ஸஹshரmh
03080071 phேராkhதmh கிலதth³ப⁴க³வthதேமந நிvh’thதித⁴rhமாபி⁴ரதாய ேதந
03080072ஸநthமாராய ஸ சாஹ ph’Shட:ஸாŋhkh²யாயநாயாŋhக³ th◌⁴’தvhரதாய
03080081ஸாŋhkh²யாயந: பாரமஹmhshயiµkh²ேயா விவமாே ப⁴க³வth³வி⁴தீ:
03080082 ஜகா³த³ ேஸாऽshமth³³ரேவऽnhவிதாய பராஶராயாத² ph³’ஹshபேதச
03080091 phேராவாச மயmh ஸ த³யாkhேதா iµநி: லshthேயந ராணமாth³யmh
03080092 ேஸாऽஹmh தைவதthகத²யா வthஸ ரth³தா⁴லேவ நிthயமiνvhரதாய
03080101 உதா³phதmh விவத³mh ததா³th³யnhநிth³ரயாதth³’ŋhnhயலயth
03080102அnhth³ரதlhேபऽதி⁴ஶயாந ஏக: kh’தண:shவாthமரெதௗ நிஹ:

03080111 ேஸாऽnhத: ஶேரऽrhபித⁴தஸூம: காலாthகாmh ஶkhதிiµதீ³ரயாண:

03080112 உவாஸ தshnhஸேல பேத³shேவ யதா²நேலா தா³ணி th³த⁴வீrhய:
03080121 சrhகா³நாmh ச ஸஹshரமphஸு shவபnhshவேயாதீ³தயா shவஶkhthயா
03080122 காலாkh²யயாஸாதி³தகrhமதnhthேரா ேலாகாநபீதாnhத³th³’ேஶ shவேத³ேஹ
03080131 தshயாrhத²ஸூமாபி⁴நிவிShடth³’Shேடரnhதrhக³ேதாऽrhேதா² ரஜஸா
தநீயாnh
03080132³ேணந காலாiνக³ேதந விth³த: ◌⁴ ஸூShயmhshததா³பி⁴th³யத நாபி⁴ேத³ஶாth
03080141ஸ பth³மேகாஶ:ஸஹேஸாத³திShட²thகாேலந கrhமphரதிேபா³த⁴ேநந
03080142shவேராசிஷா தthஸலmh விஶாலmh விth³ேயாதயnhநrhக இவாthமேயாநி:
03080151 தlhேலாகபth³மmh ஸ உ ஏவ விShiΝ: phராவீவிஶthஸrhவ³வபா⁴ஸmh
03080152 தshnhshவயmh ேவத³மேயா விதா⁴தா shவயmh⁴வmh யmh shம வத³nhதி
ேஸாऽ⁴th
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03080161 தshயாmh ஸ சாmhேபா⁴ஹகrhணிகாயாமவshதி²ேதா ேலாகமபயமாந:
03080162 பkhரமnhvhேயாmhநி விvh’thதேநthரசthவா ேலேப⁴ऽiνதி³ஶmh iµகா²நி
03080171 தshமாth³கா³nhதவஸநாவ⁴rhண ஜேலாrhசkhராthஸலாth³விட⁴mh
03080172 உபாத: கஜiµ ேலாகதththவmh நாthமாநமth³தா⁴வித³தா³தி³ேத³வ:

03080181 க ஏஷ ேயாऽஸாவஹமph³ஜph’Shட² ஏதthேதா வாph³ஜமநnhயத³phஸு
03080182அshதி யத⁴shதாதி³ஹ கிசைநதத³தி⁴Sh²தmh யthர ஸதா iν பா⁴vhயmh
03080191ஸ இthத²iµth³வீய தத³ph³ஜநால நா³பி⁴ரnhதrhஜலமாவிேவஶ
03080192 நாrhவாkh³க³தshதthக²ரநாலநால நாபி⁴mh விசிnhவmhshதத³விnhத³தாஜ:

03080201 தமshயபாேர வி³ராthமஸrhக³mh விசிnhவேதாऽ⁴thஸுமஹாmhshthேண:

03080202 ேயா ேத³ஹபா⁴ஜாmh ப⁴யரயாண: பேthயாரஜshய ேஹதி:
03080211 தேதா நிvh’thேதாऽphரதிலph³த⁴காம: shவதி⁴ShNhயமாஸாth³ய ந: ஸ
ேத³வ:

03080212 ஶைநrhதவாஸநிvh’thதசிthேதா nhயத³தா³ட⁴ஸமாதி⁴ேயாக:³
03080221 காேலந ேஸாऽஜ: ஷாஷாபி⁴ phரvh’thதேயாேக³ந விட⁴ேபா³த: ◌⁴
03080222shவயmh தத³nhதrh’த³ேயऽவபா⁴தமபயதாபயத யnhந rhவmh
03080231 mh’லெகௗ³ராயதேஶஷேபா⁴க³ பrhயŋhக ஏகmh ஷmh ஶயாநmh
03080232 ப²தபthராதrhத⁴ரthந th³பி⁴rhஹதth◌⁴வாnhதகா³nhதேதாேய
03080241phேராmhபnhதmhஹேதாபலாth³ேர:ஸnhth◌⁴யாph◌⁴ரநீேவkhமrhth◌⁴ந:
03080242 ரthேநாத³தா⁴ெரௗஷதி⁴ெஸௗமநshயவநshரேஜா ேவiΝ⁴ஜாŋhkh◌⁴பாŋhkh◌⁴ேர:
03080251ஆயாமேதா விshதரத:shவமாந ேத³ேஹந ேலாகthரயஸŋhkh³ரேஹண
03080252 விசிthரதி³vhயாப⁴ரmhஶுகாநாmh kh’தயாபாதேவஷேத³ஹmh
03080261mhஸாmhshவகாமாய விவிkhதமாrhைக³ரph◌⁴யrhசதாmh காம³கா⁴ŋhkh◌⁴பth³மmh
03080262 phரத³rhஶயnhதmh kh’பயா நேக²nh³ மக²பி⁴nhநாŋh³சாபthரmh
03080271iµேக²ந ேலாகாrhதிஹரshேதந பsh²ரthNhட³லமNh³ேதந
03080272 ேஶாயிேதநாத⁴ரபி³mhப³பா⁴ஸா phரthயrhஹயnhதmh ஸுநேஸந ஸுph◌⁴rhவா
03080281 கத³mhப³கிஜlhகபிஶŋhக³வாஸஸா shவலŋhkh’தmh ேமக²லயா நிதmhேப³
03080282ஹாேரண சாநnhதத⁴ேநந வthஸ வthஸவ:shத²லவlhலேப⁴ந
03080291 பராrhth◌⁴யேகரமணிphரேவக பrhயshதேதா³rhத³Nhட³ஸஹshரஶாக²mh
03080292அvhயkhதலmh ⁴வநாŋhkh◌⁴ேபnhth³ரமnhth³ரேபா⁴ைக³ரதி⁴வீதவlhஶmh
03080301 சராசெரௗேகா ப⁴க³வnhமth◌⁴ரமnhth³ரப³nh⁴mh ஸேலாப³ட⁴mh
03080302 கிடஸாஹshரரNhயஶ ◌்’ŋhக³மாவிrhப⁴வthெகௗshப⁴ரthநக³rhப⁴mh
03080311 நிவீதமாmhநாயம⁴vhரதயா shவகீrhதிமyhயா வநமாலயா ஹmh
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03080312ஸூrhேயnh³வாyhவkh³nhயக³மmh thதா⁴மபி: ◌⁴ பkhரமthphராத⁴நிைகrh³ராஸத³mh
03080321 தrhேயவ தnhநாபி⁴ஸர:ஸேராஜமாthமாநமmhப: ◌⁴ வஸநmh வியchச
03080322 த³த³rhஶ ேத³ேவா ஜக³ேதா விதா⁴தா நாத: பரmh ேலாகவிஸrhக³th³’Sh:
03080331ஸ கrhமபீ³ஜmh ரஜேஸாபரkhத: phரஜா:sh’nhநியேத³வ th³’ShThவா
03080332அshெதௗth³விஸrhகா³பி⁴iµக²shதTh³யமvhயkhதவrhthமnhயபி⁴ேவஶிதாthமா
03090010 ph³ரேமாவாச
03090011 jhஞாேதாऽ ேமऽth³ய ஸுசிராnhநiν ேத³ஹபா⁴ஜாmh
03090012 ந jhஞாயேத ப⁴க³வேதா க³திthயவth³யmh
03090013 நாnhயththவத³shதி ப⁴க³வnhநபி தnhந ஶுth³த⁴mh
03090014 மாயா³ணvhயதிகராth³ய³rhவிபா⁴
03090021பmh யேத³தத³வேபா³த⁴ரேஸாத³ேயந
03090022 ஶவnhநிvh’thததமஸ:ஸத³iνkh³ரஹாய
03090023ஆெதௗ³ kh³’தமவதாரஶைதகபீ³ஜmh
03090024 யnhநாபி⁴பth³மப⁴வநாத³ஹமாவிராஸmh
03090031 நாத: பரmh பரம யth³ப⁴வத:shவபmh
03090032ஆநnhத³மாthரமவிகlhபமவிth³த⁴வrhச:
03090033 பயா விவsh’ஜேமகமவிவமாthமnh
03090034 ⁴ேதnhth³யாthமகமத³shத உபாேதாऽsh
03090041 தth³வா இத³mh ⁴வநமŋhக³ள மŋhக³ளாய
03090042 th◌⁴யாேந shம ேநா த³rhஶிதmh த உபாஸகாநாmh
03090043 தshைம நேமா ப⁴க³வேதऽiνவிேத⁴ம ph◌⁴யmh
03090044 ேயாऽநாth³’ேதா நரகபா⁴kh³பி⁴ரஸthphரஸŋhைக:³
03090051 ேய  thவதீ³யசரmh³ஜேகாஶக³nhத⁴mh
03090052kh◌⁴ரnhதி கrhணவிவைர: திவாதநீதmh
03090053 ப⁴khthயா kh³’தசரண: பரயா ச ேதஷாmh
03090054 நாைப நாத²’த³யாmh³ஹாthshவmhஸாmh
03090061 தாவth³ப⁴யmh th³ரவிணேத³ஹஸு’nhநிthதmh
03090062 ேஶாக:shph’ஹா பப⁴ேவா விலச ேலாப: ◌⁴
03090063 தாவnhமேமthயஸத³வkh³ரஹ ஆrhதிலmh
03090064 யாவnhந ேதऽŋhkh◌⁴மப⁴யmh phரvh’ணீத ேலாக:
03090071ைத³ேவந ேத ஹததி⁴ேயா ப⁴வத: phரஸŋhகா³th
03090072ஸrhவாஶுேபா⁴பஶமநாth³விiµேக²nhth³யா ேய
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03090073rhவnhதி காமஸுக²ேலஶலவாய தீ³நா
03090074 ேலாபா⁴பி⁴⁴தமநேஸாऽஶலாநி ஶவth
03090081ுthth’Ththதா⁴பி⁴மா iµஹுரrhth³யமாநா:
03090082 ஶீேதாShணவாதவரைஷதேரதராchச
03090083 காமாkh³நிநாchதஷா ச ஸு³rhப⁴ேரண
03090084ஸmhபயேதா மந உkhரம த³ேத ேம
03090091 யாவthph’த²khthவத³மாthமந இnhth³யாrhத²
03090092 மாயாப³லmh ப⁴க³வேதா ஜந ஈஶ பேயth
03090093 தாவnhந ஸmhsh’திரெஸௗ phரதிஸŋhkhரேமத
03090094 vhயrhதா²பி :³க²நிவஹmh வஹதீ khயாrhதா²
03090101அnhயாph’தாrhதகர நிஶி நி:ஶயாநா
03090102 நாநாமேநாரத²தி⁴யா ணப⁴kh³நநிth³ரா:
03090103ைத³வாஹதாrhத²ரசநா ’ஷேயாऽபி ேத³வ
03090104 Shமthphரஸŋhக³விiµகா²இஹ ஸmhஸரnhதி
03090111 thவmh ப⁴khதிேயாக³பபா⁴வித’thஸேராஜ
03090112ஆshேஸ ேததபேதா² நiν நாத² mhஸாmh
03090113 யth³யth³தி⁴யா த உகா³ய விபா⁴வயnhதி
03090114 தthதth³வ: phரணயேஸ ஸத³iνkh³ரஹாய
03090121 நாதிphரத³தி தேதா²பசிேதாபசாைரrh
03090122ஆராதி⁴த:ஸுரக³ணrh’தி³ ப³th³த⁴காைம:
03090123 யthஸrhவ⁴தத³யயாஸத³லph◌⁴யையேகா
03090124 நாநாஜேநShவவத:ஸு’த³nhதராthமா
03090131 mhஸாமேதா விவித⁴கrhமபி⁴ரth◌⁴வராth³ையrh
03090132 தா³ேநந ேசாkh³ரதபஸா பசrhயயா ச
03090133ஆராத⁴நmh ப⁴க³வதshதவ ஸthkhயாrhேதா²
03090134 த⁴rhேமாऽrhபித: கrhசிth³mhயேத ந யthர
03090141 ஶவthshவபமஹைஸவ நிபீதேப⁴த³
03090142 ேமாஹாய ேபா³த⁴தி⁴ஷய நம: பரshைம
03090143 விேவாth³ப⁴வshதி²திலேயஷு நிthதலா
03090144 ராஸாய ேத நம இத³mh சkh’ேமவராய
03090151 யshயாவதார³ணகrhமவிட³mhப³நாநி
03090152 நாமாநி ேயऽஸுவிக³ேம விவஶா kh³’ணnhதி
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03090153 ேதऽைநகஜnhமஶமலmh ஸஹைஸவ thவா
03090154ஸmhயாnhthயபாvh’தாmh’தmh தமஜmh phரபth³ேய
03090161 ேயா வா அஹmh ச கி³ஶச வி: ◌⁴ shவயmh ச
03090162shதி²thth³ப⁴வphரலயேஹதவ ஆthமலmh
03090163 பி⁴ththவா thபாth³வvh’த⁴ ஏக உphரேராஹsh
03090164 தshைம நேமா ப⁴க³வேத ⁴வநth³மாய
03090171 ேலாேகா விகrhமநிரத:ஶேல phரமthத:
03090172 கrhமNhயயmh thவ³தி³ேத ப⁴வத³rhசேந shேவ
03090173 யshதாவத³shய ப³லவாநிஹ விதாஶாmh
03090174ஸth³யசி²நththயநிஷாய நேமாऽsh தshைம
03090181 யshமாth³பி³ேப⁴mhயஹமபி th³விபராrhத⁴தி⁴ShNhயmh
03090182அth◌⁴யாத:ஸகலேலாகநமshkh’தmh யth
03090183 ேதேப தேபா ப³ஹுஸேவாऽவthஸமாநsh
03090184 தshைம நேமா ப⁴க³வேதऽதி⁴மகா²ய ph◌⁴யmh
03090191 திrhயŋhமiνShயவி³தா⁴தி³ஷு வேயாநிShvh
03090192ஆthேமchச²யாthமkh’தேஸபphஸயா ய:
03090193 ேரேம நிரshதவிஷேயாऽphயவth³த⁴ேத³ஹsh
03090194 தshைம நேமா ப⁴க³வேத ேஷாthதமாய
03090201 ேயாऽவிth³யயாiνபஹேதாऽபி த³ஶாrhத⁴vh’ththயா
03090202 நிth³ராiµவாஹ ஜட²kh’தேலாகயாthர:
03090203அnhதrhஜேலऽகஶிshபrhஶாiνலாmh
03090204 பீ⁴ேமாrhமாநி ஜநshய ஸுக²mh விvh’Nhவnh
03090211 யnhநாபி⁴பth³மப⁴வநாத³ஹமாஸTh³ய
03090212 ேலாகthரேயாபகரே யத³iνkh³ரேஹண
03090213 தshைம நமshத உத³ரshத²ப⁴வாய ேயாக³
03090214 நிth³ராவஸாநவிகஸnhநேநய
03090221 ேஸாऽயmh ஸமshதஜக³தாmh ஸு’ேத³க ஆthமா
03090222ஸththேவந யnhmh’ட³யேத ப⁴க³வாnhப⁴ேக³ந
03090223 ேதைநவ ேம th³’ஶமiνshph’ஶதாth³யதா²ஹmh
03090224shரயா rhவவதி³த³mh phரணதphேயாऽெஸௗ
03090231 ஏஷ phரபnhநவரேதா³ ரமயாthமஶkhthயா
03090232 யth³யthகShயதி kh³’த³வதார:
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03090233 தshnhshவவிkhரமத³mh sh’ஜேதாऽபி ேசேதா
03090234 த கrhமஶமலmh ச யதா² விஜயாmh
03090241 நாபி⁴ரதா³தி³ஹ ஸேதாऽmhப⁴ யshய mhேஸா
03090242 விjhஞாநஶkhதிரஹமாஸமநnhதஶkhேத:
03090243பmh விசிthரத³மshய விvh’Nhவேதா ேம
03090244 மா Shட நிக³மshய கி³ராmh விஸrhக:³
03090251 ேஸாऽஸாவத³ph◌⁴ரகே ப⁴க³வாnhவிvh’th³த⁴
03090252 phேரமshேதந நயநாmh³ஹmh விjh’mhப⁴nh
03090253 உthதா²ய விவவிஜயாய ச ேநா விஷாத³mh
03090254 மாth◌⁴vhயா கி³ராபநயதாthஷ: ராண:

03090260ைமthேரய உவாச
03090261shவஸmhப⁴வmh நிஶாmhையவmh தேபாவிth³யாஸமாதி⁴பி: ◌⁴
03090262 யாவnhமேநாவச:shthவா விரராம ஸ கி²nhநவth
03090271அதா²பி⁴phேரதமnhவீய ph³ரமே ம⁴ஸூத³ந:
03090272 விஷNhணேசதஸmh ேதந கlhபvhயதிகராmhப⁴ஸா
03090281 ேலாகஸmhshதா²நவிjhஞாந ஆthமந: பகி²th³யத:
03090282 தமாஹாகா³த⁴யா வாசா கமலmh ஶமயnhநிவ
03090290ப⁴க³வாiνவாச
03090291 மா ேவத³க³rhப⁴ கா³shதnhth³mh ஸrhக³ உth³யமமாவஹ
03090292 தnhமயாபாதி³தmh யkh³ேர யnhமாmh phராrhத²யேத ப⁴வாnh
03090301 ⁴யshthவmh தப ஆதிShட² விth³யாmh ைசவ மதா³ரயாmh
03090302 தாph◌⁴யாமnhதrh’தி³ ph³ரமnhேலாகாnhth³ரயshயபாvh’தாnh
03090311 தத ஆthமநி ேலாேக ச ப⁴khதிkhத:ஸமாத:
03090312 th³ரShடா மாmh ததmh ph³ரமnhமயி ேலாகாmhshthவமாthமந:
03090321 யதா³  ஸrhவ⁴ேதஷு தா³Shவkh³நிவ shதி²தmh
03090322 phரதிசத மாmh ேலாேகா ஜயாthதrhேயவ கமலmh
03090331 யதா³ ரதமாthமாநmh ⁴ேதnhth³ய³ஶைய:
03090332shவேபண மேயாேபதmh பயnhshவாராjhயmh’chச²தி
03090341 நாநாகrhமவிதாேநந phரஜா ப³வீ:sh’த:
03090342 நாthமாவத³thயshmhshேத வrhயாnhமத³iνkh³ரஹ:

03090351 ’மாth³யmh ந ப³th◌⁴நாதி பாபீயாmhshthவாmh ரேஜா³ண:

03090352 யnhமேநா மயி நிrhப³th³த⁴mh phரஜா:ஸmhsh’ஜேதாऽபி ேத
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03090361 jhஞாேதாऽஹmh ப⁴வதா thவth³ய ³rhவிjhேஞேயாऽபி ேத³நாmh
03090362 யnhமாmh thவmh மnhயேஸऽkhதmh ⁴ேதnhth³ய³thமபி: ◌⁴
03090371 ph◌⁴யmh மth³விசிகிthஸாயாமாthமா ேம த³rhஶிேதாऽப³:

03090372 நாேலந ஸேல லmh Shகரshய விசிnhவத:
03090381 யchசகrhதா²ŋhக³ மthshேதாthரmh மthகதா²ph◌⁴த³யாŋhகிதmh
03090382 யth³வா தப ேத நிShடா²ஸ ஏஷ மத³iνkh³ரஹ:

03090391 phேதாऽஹமsh ப⁴th³ரmh ேத ேலாகாநாmh விஜேயchச²யா
03090392 யத³shெதௗrh³ணமயmh நிrh³ணmh மாiνவrhணயnh
03090401 ய ஏேதந மாnhநிthயmh shthவா shேதாthேரண மாmh ப⁴ேஜth
03090402 தshயாஶு ஸmhphரேத³யmh ஸrhவகாமவேரவர:
03090411 rhேதந தபஸா யjhைஞrhதா³ைநrhேயாக³ஸமாதி⁴நா
03090412 ராth³த⁴mh நி:ேரயஸmh mhஸாmh மthphதிshதththவவிnhமதmh
03090421அஹமாthமாthமநாmh தா⁴த: phேரShட:²ஸnhphேரயஸாமபி
03090422அேதா மயி ரதிmh rhயாth³ேத³ஹாதி³rhயthkh’ேத phய:
03090431ஸrhவேவத³மேயேநத³மாthமநாthமாthமேயாநிநா
03090432 phரஜா:sh’ஜ யதா²rhவmh யாச மyhயiνேஶரேத
03090440ைமthேரய உவாச
03090441 தshமா ஏவmh ஜக³thshரShThேர phரதா⁴நேஷவர:
03090442 vhயjhேயத³mh shேவந ேபண கஜநாப⁴shதிேராத³ேத⁴
03100010 வி³ர உவாச
03100011அnhதrhேத ப⁴க³வதி ph³ரமா ேலாகபிதாமஹ:

03100012 phரஜா:ஸஸrhஜ கதிதா⁴ ைத³கீrhமாநrhவி: ◌⁴
03100021 ேய ச ேம ப⁴க³வnhph’Shடாshthவyhயrhதா² ப³ஹுவிthதம
03100022 தாnhவத³shவாiνrhvhேயண சி²nhதி⁴ ந:ஸrhவஸmhஶயாnh
03100030ஸூத உவாச
03100031 ஏவmh ஸேசாதி³தshேதந ththரா ெகௗஷாரவிrhiµநி:
03100032 phத: phரthயாஹ தாnhphரநாnh’தி³shதா²நத² பா⁴rhக³வ
03100040ைமthேரய உவாச
03100041 விேசாऽபி ததா² சkhேர தி³vhயmh வrhஷஶதmh தப:
03100042ஆthமnhயாthமாநமாேவய யதா²ஹ ப⁴க³வாநஜ:

03100051 தth³விேலாkhயாph³ஜஸmh⁴ேதா வாநா யத³தி⁴Sh²த:
03100052 பth³மமmhப⁴ச தthகால kh’தவீrhேயண கmhபிதmh
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03100061 தபஸா ேயத⁴மாேநந விth³யயா சாthமஸmhshத²யா
03100062 விvh’th³த⁴விjhஞாநப³ேலா nhயபாth³வாmh ஸஹாmhப⁴ஸா
03100071 தth³விேலாkhய வியth³vhயாபி Shகரmh யத³தி⁴Sh²தmh
03100072அேநந ேலாகாnhphராkh³நாnhகlhபிதாshthயசிnhதயth
03100081 பth³மேகாஶmh ததா³விய ப⁴க³வthகrhமேசாதி³த:
03100082 ஏகmh vhயபா⁴ŋh³தா⁴ thதா⁴ பா⁴vhயmh th³விஸphததா⁴
03100091 ஏதாவாவேலாகshய ஸmhshதா²ேப⁴த:³ஸமா’த:
03100092 த⁴rhமshய யநிthதshய விபாக: பரேமShTh²யெஸௗ
03100100 வி³ர உவாச
03100101 யதா²thத² ப³ஹுபshய ஹேரரth³⁴தகrhமண:

03100102 காலாkh²யmh லணmh ph³ரமnhயதா² வrhணய ந: phரேபா⁴
03100110ைமthேரய உவாச
03100111³ணvhயதிகராகாேரா நிrhவிேஶேஷாऽphரதிSh²த:
03100112 ஷshத³பாதா³நமாthமாநmh லயாsh’ஜth
03100121 விவmh ைவ ph³ரமதnhமாthரmh ஸmhshதி²தmh விShiΝமாயயா
03100122 ஈவேரண பchசி²nhநmh காேலநாvhயkhதrhதிநா
03100131 யேத²தா³நீmh ததா²kh³ேர ச பசாத³phேயததீ³th³’ஶmh
03100132ஸrhேகா³ நவவித⁴shதshய phராkh’ேதா ைவkh’தsh ய:
03100141 காலth³ரvhய³ணரshய thவித: ◌⁴ phரதிஸŋhkhரம:
03100142ஆth³யsh மஹத:ஸrhேகா³³ணைவஷmhயமாthமந:
03100151 th³விதீயshthவஹேமா யthர th³ரvhயjhஞாநkhேயாத³ய:
03100152 ⁴தஸrhக³shth’தீயsh தnhமாthேரா th³ரvhயஶkhதிமாnh
03100161 சrhத² ஐnhth³ய:ஸrhேகா³ யsh jhஞாநkhயாthமக:
03100162ைவகாேகா ேத³வஸrhக:³ பசேமா யnhமயmh மந:
03100171ஷShட²sh தமஸ:ஸrhேகா³ யshthவ³th³தி⁴kh’த: phரேபா: ◌⁴
03100172ஷ³ேம phராkh’தா:ஸrhகா³ைவkh’தாநபி ேம ஶ ◌்’iΝ
03100181 ரேஜாபா⁴ேஜா ப⁴க³வேதா ேலயmh ஹேமத⁴ஸ:

03100182ஸphதேமா iµkh²யஸrhக³sh ஷTh³வித⁴shதsh²ஷாmh ச ய:
03100191 வநshபthேயாஷதி⁴லதா thவkhஸாரா வீேதா⁴ th³மா:
03100192 உthshேராதஸshதம:phராயா அnhத:shபrhஶா விேஶண:

03100201 திரசாமShடம:ஸrhக:³ ேஸாऽShடாவிmhஶth³விேதா⁴ மத:
03100202அவிேதா³ ⁴தமேஸா kh◌⁴ராணjhஞா ’th³யேவதி³ந:
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03100211 ெகௗ³ரேஜா மஷ: kh’Shண:ஸூகேரா க³வேயா :

03100212 th³விஶபா:² பஶவேசேம அவிShThரச ஸthதம
03100221 க²ேராऽேவாऽவதேரா ெகௗ³ர: ஶரப⁴சம ததா²
03100222 ஏேத ைசகஶபா:²thத: ஶ ◌்’iΝ பசநகா²nhபஶூnh
03100231 வா sh’கா³ேலா vh’ேகா vhயாkh◌⁴ேரா மாrhஜார: ஶஶஶlhலெகௗ
03100232mhஹ: கபிrhக³ஜ:rhேமா ேகா³தா⁴ ச மகராத³ய:
03100241 கŋhகkh³’th◌⁴ரப³கேயந பா⁴ஸப⁴lhகப³rhண:

03100242ஹmhஸஸாரஸசkhராவ காேகாகாத³ய: க²கா:³
03100251அrhவாkhshேராதsh நவம:thதேரகவிேதா⁴ nh’mh
03100252 ரேஜாऽதி⁴கா: கrhமபரா :³ேக² ச ஸுக²மாநிந:
03100261ைவkh’தாshthரய ஏைவேத ேத³வஸrhக³ச ஸthதம
03100262ைவகாகsh ய: phேராkhத: ெகௗமாரshப⁴யாthமக:
03100271 ேத³வஸrhக³சாShடவிேதா⁴ வி³தா: ◌⁴ பிதேராऽஸுரா:
03100272 க³nhத⁴rhவாphஸரஸ:th³தா⁴ யராmh சார:

03100281 ⁴தphேரதபிஶாசாச விth³யாth◌⁴ரா: கிnhநராத³ய:
03100282 த³ைஶேத வி³ராkh²யாதா:ஸrhகா³shேத விவsh’khkh’தா:
03100291அத: பரmh phரவயா வmhஶாnhமnhவnhதராணி ச
03100292 ஏவmh ரஜ:phத:shரShடா கlhபாதி³Shவாthம⁴rhஹ:
03100293sh’ஜthயேமாக⁴ஸŋhகlhப ஆthைமவாthமாநமாthமநா
03110010ைமthேரய உவாச
03110011 சரம:ஸth³விேஶஷாமேநேகாऽஸmhத:ஸதா³
03110012 பரமாiΝ:ஸ விjhேஞேயா nh’ைமkhயph◌⁴ரேமா யத:
03110021ஸத ஏவ பதா³rhத²shய shவபாவshதி²தshய யth
03110022ைகவlhயmh பரமமஹாநவிேஶேஷா நிரnhதர:
03110031 ஏவmh காேலாऽphயiνத: ெஸௗmhேய shெதௗ²lhேய ச ஸthதம
03110032ஸmhshதா²ந⁴khthயா ப⁴க³வாநvhயkhேதா vhயkhத⁴kh³வி:◌⁴
03110041ஸ கால: பரமாiΝrhைவ ேயா ⁴ŋhkhேத பரமாiΝதாmh
03110042ஸேதாऽவிேஶஷ⁴kh³யsh ஸ கால: பரேமா மஹாnh
03110051அiΝrhth³ெவௗ பரமா shயாththரஸேரiΝshthரய:shmh’த:
03110052 ஜாலாrhகரmhயவக³த: க²ேமவாiνபதnhநகா³th
03110061 thரஸேரiΝthகmh ⁴ŋhkhேத ய: கால:ஸ th:shmh’த:
03110062 ஶதபா⁴க³sh ேவத:◌⁴ shயாthைதshthபி⁴sh லவ:shmh’த:
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03110071 நிேமஷshthலேவா jhேஞய ஆmhநாதshேத thரய:ண:

03110072nhபச வி:³ காShடா²mh ல⁴ தா த³ஶ பச ச
03110081ல⁴நி ைவ ஸமாmhநாதா த³ஶ பச ச நா³கா
03110082 ேத th³ேவ iµஹூrhத: phரஹர:ஷTh³யாம:ஸphத வா nh’mh
03110091 th³வாத³ஶாrhத⁴பேலாnhமாநmh சrhபி⁴சரŋh³ல:

03110092shவrhணமாைஷ: kh’தchசி²th³ரmh யாவthphரshத²ஜலphதmh
03110101 யாமாசthவாரசthவாேரா மrhthயாநாமஹநீ உேப⁴
03110102 ப: பசத³ஶாஹாநி ஶுkhல: kh’Shணச மாநத³
03110111 தேயா:ஸiµchசேயா மாஸ: பிth’mh தத³ஹrhநிஶmh
03110112 th³ெவௗ தாvh’:ஷட³யநmh த³ணmh ேசாthதரmh தி³வி
03110121அயேந சாஹநீ phராஹுrhவthஸேரா th³வாத³ஶ shmh’த:
03110122ஸmhவthஸரஶதmh nhmh பரமாrhநிபிதmh
03110131 kh³ரஹrhதாராசkhரshத:² பரமாNhவாதி³நா ஜக³th
03110132ஸmhவthஸராவஸாேநந பrhேயthயநிேஷா வி:◌⁴
03110141ஸmhவthஸர: பவthஸர இடா³வthஸர ஏவ ச
03110142அiνவthஸேரா வthஸரச வி³ைரவmh phரபா⁴Shயேத
03110151 ய:sh’jhயஶkhதிiµேதா⁴chch²வஸயnhshவஶkhthயா
03110152 mhேஸாऽph◌⁴ரமாய தி³வி தா⁴வதி ⁴தேப⁴த:³
03110153 காலாkh²யயா ³ணமயmh khரபி⁴rhவிதnhவmhsh
03110154 தshைம ப³mh ஹரத வthஸரபசகாய
03110160 வி³ர உவாச
03110161 பிth’ேத³வமiνShயாமா: பரத³mh shmh’தmh
03110162 பேரஷாmh க³திமாசவ ேய sh: கlhபாth³ப³rhவித:³
03110171 ப⁴க³வாnhேவத³ காலshய க³திmh ப⁴க³வேதா நiν
03110172 விவmh விசேத தீ⁴ரா ேயாக³ராth³ேத⁴ந சுஷா
03110180ைமthேரய உவாச
03110181 kh’தmh thேரதா th³வாபரmh ச கேசதி சrhக³mh
03110182 தி³vhையrhth³வாத³ஶபி⁴rhவrhைஷ:ஸாவதா⁴நmh நிபிதmh
03110191 சthவா thணி th³ேவ ைசகmh kh’தாதி³ஷு யதா²khரமmh
03110192ஸŋhkh²யாதாநி ஸஹshராணி th³வி³நி ஶதாநி ச
03110201ஸnhth◌⁴யாஸnhth◌⁴யாmhஶேயாரnhதrhய: கால: ஶதஸŋhkh²யேயா:
03110202 தேமவாஹுrhக³mh தjhjhஞா யthர த⁴rhேமா விதீ⁴யேத
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03110211 த⁴rhமசShபாnhமiνஜாnhkh’ேத ஸமiνவrhதேத
03110212ஸ ஏவாnhேயShவத⁴rhேமண vhேயதி பாேத³ந வrhத⁴தா
03110221 thேலாkhயா க³ஸாஹshரmh ப³ராph³ரமே தி³நmh
03110222 தாவthேயவ நிஶா தாத யnhநிலதி விவsh’kh
03110231 நிஶாவஸாந ஆரph³ேதா⁴ ேலாககlhேபாऽiνவrhதேத
03110232 யாவth³தி³நmh ப⁴க³வேதா மnh⁴ஜmhசrhத³ஶ
03110241shவmh shவmh காலmh மiνrh⁴ŋhkhேத ஸாதி⁴காmh ேயகஸphததிmh
03110242 மnhவnhதேரஷு மநவshதth³வmhயா ’ஷய:ஸுரா:
03110243 ப⁴வnhதி ைசவ க³பthஸுேரஶாசாiν ேய ச தாnh
03110251 ஏஷ ைத³நnhதி³ந:ஸrhேகா³ ph³ராமshthைரேலாkhயவrhதந:
03110252 திrhயŋhnh’பிth’ேத³வாநாmh ஸmhப⁴ேவா யthர கrhமபி: ◌⁴
03110261 மnhவnhதேரஷு ப⁴க³வாnhபி³ph◌⁴ரthஸththவmh shவrhதிபி: ◌⁴
03110262 மnhவாதி³பி⁴த³mh விவமவthதி³தெபௗஷ:

03110271 தேமாமாthராiµபாதா³ய phரதிஸmhth³த⁴விkhரம:
03110272 காேலநாiνக³தாேஶஷ ஆshேத Shணீmh தி³நாthயேய
03110281 தேமவாnhவபி தீ⁴யnhேத ேலாகா ⁴ராத³யshthரய:
03110282 நிஶாயாமiνvh’thதாயாmh நிrhiµkhதஶஶிபா⁴shகரmh
03110291 thேலாkhயாmh த³யமாநாயாmh ஶkhthயா ஸŋhகrhஷkh³நிநா
03110292 யாnhthShம மஹrhேலாகாjhஜநmh ph◌⁴’kh³வாத³ேயாऽrhதி³தா:
03110301 தாவthth⁴வநmh ஸth³ய: கlhபாnhைததி⁴தnhத⁴வ:

03110302 phலாவயnhththகடாேடாப சNhட³வாேதேதாrhமய:
03110311அnhத:ஸ தshnhஸல ஆshேதऽநnhதாஸேநா ஹ:
03110312 ேயாக³நிth³ராநிலா:shயமாேநா ஜநாலைய:
03110321 ஏவmhவிைத⁴ரேஹாராthைர: காலக³thேயாபலைத:
03110322அபதவாshயாபி பரமாrhவய:ஶதmh
03110331 யத³rhத⁴மாஷshதshய பராrhத⁴மபி⁴தீ⁴யேத
03110332 rhவ: பராrhேதா⁴ऽபkhராnhேதா யபேராऽth³ய phரவrhதேத
03110341 rhவshயாெதௗ³ பராrhத⁴shய ph³ராேமா நாம மஹாந⁴th
03110342 கlhேபா யthராப⁴வth³ph³ரமா ஶph³த³ph³ரேமதி யmh வி:³

03110351 தshையவ சாnhேத கlhேபாऽ⁴th³யmh பாth³மமபி⁴சேத
03110352 யth³த⁴ேரrhநாபி⁴ஸரஸ ஆlhேலாகஸேராஹmh
03110361அயmh  கதி²த: கlhேபா th³விதீயshயாபி பா⁴ரத
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03110362 வாராஹ இதி விkh²யாேதா யthராch²கேரா ஹ:
03110371 காேலாऽயmh th³விபராrhதா⁴kh²ேயா நிேமஷ உபசrhயேத
03110372அvhயாkh’தshயாநnhதshய யநாேத³rhஜக³தா³thமந:
03110381 காேலாऽயmh பரமாNhவாதி³rhth³விபராrhதா⁴nhத ஈவர:
03110382ைநேவஶிmh phர⁴rh⁴mhந ஈவேரா தா⁴மமாநிநாmh
03110391 விகாைர:ஸேதா khைதrhவிேஶஷாதி³பி⁴ராvh’த:
03110392ஆNhட³ேகாேஶா ப³ரயmh பசாஶthேகாவிshth’த:
03110401 த³ேஶாthதராதி⁴ைகrhயthர phரவிShட: பரமாiΝவth
03110402லயேதऽnhதrhக³தாசாnhேய ேகாேஶா யNhட³ராஶய:
03110411 ததா³ஹுரரmh ph³ரம ஸrhவகாரணகாரணmh
03110412 விShேrhதா⁴ம பரmh ஸாாthஷshய மஹாthமந:
03120010ைமthேரய உவாச
03120011இதி ேத வrhணித:thத: காலாkh²ய: பரமாthமந:
03120012 மமா ேவத³க³rhேபா⁴ऽத² யதா²shராnhநிேபா³த⁴ ேம
03120021ஸஸrhஜாkh³ேரऽnhத⁴தாshரமத² தாshரமாதி³kh’th
03120022 மஹாேமாஹmh ச ேமாஹmh ச தமசாjhஞாநvh’thதய:
03120031 th³’ShThவா பாபீயmh sh’Shmh நாthமாநmh ப³வமnhயத
03120032 ப⁴க³வth³th◌⁴யாநேதந மநஸாnhயாmh தேதாऽsh’ஜth
03120041ஸநகmh ச ஸநnhத³mh ச ஸநாதநமதா²thம: ◌⁴
03120042ஸநthமாரmh ச iµநீnhநிShkhயாrhth◌⁴வேரதஸ:

03120051 தாnhப³பா⁴ேஷ shவ: ◌⁴ thராnhphரஜா:sh’ஜத thரகா:
03120052 தnhைநchச²nhேமாத⁴rhமாே வாஸுேத³வபராய:

03120061 ேஸாऽவth◌⁴யாத:ஸுைதேரவmh phரthயாkh²யாதாiνஶாஸைந:
03120062 khேராத⁴mh ³rhவிஷஹmh ஜாதmh நியnhiµபசkhரேம
03120071 தி⁴யா நிkh³’யமாேऽபி ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴யாthphரஜாபேத:
03120072ஸth³ேயாऽஜாயத தnhமnh:மாேரா நீலேலாத:
03120081ஸ ைவ ேராத³ ேத³வாநாmh rhவேஜா ப⁴க³வாnhப⁴வ:

03120082 நாமாநி  ேம தா⁴த:shதா²நாநி ச ஜக³th³³ேரா
03120091இதி தshய வச: பாth³ேமா ப⁴க³வாnhபபாலயnh
03120092அph◌⁴யதா⁴th³ப⁴th³ரயா வாசா மா ேராதீ³shதthகேரா ேத
03120101 யத³ேராதீ:³ஸுரேரShட² ேஸாth³ேவக³இவ பா³லக:
03120102 ததshthவாமபி⁴தா⁴shயnhதி நாmhநா th³ர இதி phரஜா:
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03120111’தி³nhth³யாNhயஸுrhvhேயாம வாரkh³நிrhஜலmh ம
03120112ஸூrhயசnhth³ரshதபைசவ shதா²நாnhயkh³ேர kh’தாநி ேத
03120121 மnhrhமiνrhமநேஸா மஹாசி²வ ’தth◌⁴வஜ:

03120122 உkh³ரேரதா ப⁴வ: காேலா வாமேத³ேவா th◌⁴’தvhரத:
03120131 தீ⁴rhth◌⁴’திரஸேலாமா ச நிthஸrhபிலாmhபி³கா
03120132இராவதீ shவதா⁴ தீ³ா th³ராNhேயா th³ர ேத shthய:
03120141 kh³’ஹாணதாநி நாமாநி shதா²நாநி ச ஸேயாஷண:

03120142 ஏபி: ◌⁴ sh’ஜ phரஜா ப³வீ: phரஜாநாம யthபதி:
03120151இthயாதி³Shட:shவ³ ப⁴க³வாnhநீலேலாத:
03120152ஸththவாkh’திshவபா⁴ேவந ஸஸrhஜாthமஸமா: phரஜா:
03120161 th³ராmh th³ரsh’Shடாநாmh ஸமnhதாth³kh³ரஸதாmh ஜக³th
03120162 நிஶாmhயாஸŋhkh²யேஶா தா²nhphரஜாபதிரஶŋhகத
03120171அலmh phரஜாபி: ◌⁴ sh’Shடாபி⁴th³’ஶீபி: ◌⁴ ஸுேராthதம
03120172 மயா ஸஹ த³ஹnhதீபி⁴rhதி³ஶசுrhபி⁴lhப³ண:

03120181 தப ஆதிShட² ப⁴th³ரmh ேத ஸrhவ⁴தஸுகா²வஹmh
03120182 தபைஸவ யதா² rhவmh shரShடா விவத³mh ப⁴வாnh
03120191 தபைஸவ பரmh jhேயாதிrhப⁴க³வnhதமேதா⁴ஜmh
03120192ஸrhவ⁴த³ஹாவாஸமஜஸா விnhத³ேத மாnh
03120200ைமthேரய உவாச
03120201 ஏவமாthம⁴வாதி³Shட: பkhரmhய கி³ராmh பதிmh
03120202 பா³ட⁴thயiµமாமnhthrhய விேவஶ தபேஸ வநmh
03120211அதா²பி⁴th◌⁴யாயத:ஸrhக³mh த³ஶ thரா: phரஜjhஞிேர
03120212 ப⁴க³வchச²khதிkhதshய ேலாகஸnhதாநேஹதவ:

03120221 மசிரthrhயŋhகி³ரெஸௗ லshthய: லஹ: khர:

03120222 ph◌⁴’³rhவShேடா² த³ச த³ஶமshதthர நாரத:³
03120231 உthஸŋhகா³nhநாரேதா³ ஜjhேஞ த³ோऽŋh³Shடா²thshவயmh⁴வ:

03120232 phராth³வShட:²ஸஜாேதா ph◌⁴’³shthவசி கராthkhர:

03120241 லேஹா நாபி⁴ேதா ஜjhேஞ லshthய: கrhணேயாrh’:

03120242அŋhகி³ரா iµக²ேதாऽேऽthrhமசிrhமநேஸாऽப⁴வth
03120251 த⁴rhம:shதநாth³த³ணேதா யthர நாராயண:shவயmh
03120252அத⁴rhம: ph’Shட²ேதா யshமாnhmh’thrhேலாகப⁴யŋhகர:
03120261’தி³ காேமா ph◌⁴வ: khேராேதா⁴ ேலாப⁴சாத⁴ரத³chச²தா³th
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03120262ஆshயாth³வாkhnhத⁴ேவா ேமTh◌⁴ராnhநிrh’தி: பாேயாரகா⁴ரய:
03120271 சா²யாயா: கrhத³ேமா ஜjhேஞ ேத³வஹூthயா: பதி: phர:◌⁴
03120272 மநேஸா ேத³ஹதேசத³mh ஜjhேஞ விவkh’ேதா ஜக³th
03120281 வாசmh ³தரmh தnhவீmh shவயmh⁴rhஹரதீmh மந:
03120282அகாமாmh சகேம thத:ஸகாம இதி ந: தmh
03120291 தமத⁴rhேம kh’தமதிmh விேலாkhய பிதரmh ஸுதா:
03120292 மசிiµkh²யா iµநேயா விரmhபா⁴thphரthயேபா³த⁴யnh
03120301ைநதthrhைவ: kh’தmh thவth³ேய ந கShயnhதி சாபேர
03120302 யshthவmh ³தரmh க³chேச²ரநிkh³’யாŋhக³ஜmh phர: ◌⁴
03120311 ேதயஸாமபி ேயதnhந ஸுேலாkhயmh ஜக³th³³ேரா
03120312 யth³vh’thதமiνதிShட²nhைவ ேலாக: ேமாய கlhபேத
03120321 தshைம நேமா ப⁴க³வேத ய இத³mh shேவந ேராசிஷா
03120322ஆthமshத²mh vhயஜயாமாஸ ஸ த⁴rhமmh பாமrhஹதி
03120331ஸ இthத²mh kh³’ணத: thராnhேரா th³’ShThவா phரஜாபதீnh
03120332 phரஜாபதிபதிshதnhவmh தthயாஜ vh³தshததா³
03120333 தாmh தி³ேஶா ஜkh³’ஹுrhேகா⁴ராmh நீஹாரmh யth³வி³shதம:
03120341 கதா³சிth³th◌⁴யாயத:shரShrhேவதா³ஆஸmhசrhiµகா²th
03120342 கத²mh shரயாmhயஹmh ேலாகாnhஸமேவதாnhயதா² ரா
03120351 சாrhேஹாthரmh கrhமதnhthரiµபேவத³நைய:ஸஹ
03120352 த⁴rhமshய பாதா³சthவாரshதைத²வாரமvh’thதய:
03120360 வி³ர உவாச
03120361ஸ ைவ விவsh’ஜாேஶா ேவதா³தீ³nhiµக²ேதாऽsh’ஜth
03120362 யth³யth³ேயநாsh’ஜth³ேத³வshதnhேம ph³ தேபாத⁴ந
03120370ைமthேரய உவாச
03120371 ’kh³யஜு:ஸாமாத²rhவாkh²யாnhேவதா³nhrhவாதி³பி⁴rhiµைக:²
03120372 ஶாshthரjhயாmh shதிshேதாமmh phராயசிthதmh vhயதா⁴thkhரமாth
03120381ஆrhேவத³mh த⁴iνrhேவத³mh கா³nhத⁴rhவmh ேவத³மாthமந:
03120382shதா²பthயmh சாsh’ஜth³ேவத³mh khரமாthrhவாதி³பி⁴rhiµைக:²
03120391இதிஹாஸராநி பசமmh ேவத³வர:
03120392ஸrhேவph◌⁴ய ஏவ வkhthேரph◌⁴ய:ஸsh’ேஜ ஸrhவத³rhஶந:
03120401 ேஷாட³khெதௗ² rhவவkhthராthShயkh³நிShதாவத²
03120402ஆphேதாrhயாமாதிராthெரௗ ச வாஜேபயmh ஸேகா³ஸவmh
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03120411 விth³யா தா³நmh தப:ஸthயmh த⁴rhமshேயதி பதா³நி ச
03120412ஆரமாmhச யதா²ஸŋhkh²யமsh’ஜthஸஹ vh’thதிபி:◌⁴
03120421ஸாவிthரmh phராஜாபthயmh ச ph³ராமmh சாத² ph³’ஹthததா²
03120422 வாrhதா ஸசயஶாந ஶிேலாச²இதி ைவ kh³’ேஹ
03120431ைவகா²நஸா வாலகி²lhெயௗ ³mhப³ரா: ேப²நபா வேந
03120432 nhயாேஸ சக: rhவmh ப³ேவாேதா³ஹmhஸநிShkhெயௗ
03120441ஆnhவீகீ thரயீ வாrhதா த³Nhட³நீதிshதைத²வ ச
03120442 ஏவmh vhயா’தயசாஸnhphரணேவா யshய த³ரத:
03120451 தshேயாShணிகா³lhேலாமph◌⁴ேயா கா³யth ச thவேசா விேபா: ◌⁴
03120452 thShmhமாmhஸாthshiνேதாऽiνShph³ஜக³thயshth²ந: phரஜாபேத:
03120461 மjhஜாயா: பŋhkhதிthபnhநா ph³’ஹதீ phராணேதாऽப⁴வth
03120462shபrhஶshதshயாப⁴வjhவ:shவேரா ேத³ஹ உதா³’த
03120471ஊShமாணnhth³யாNhயாஹுரnhத:shதா² ப³லமாthமந:
03120472shவரா:ஸphத விஹாேரண ப⁴வnhதி shம phரஜாபேத:
03120481 ஶph³த³ph³ரமாthமநshதshய vhயkhதாvhயkhதாthமந: பர:
03120482 ph³ரமாவபா⁴தி விதேதா நாநாஶkhthபph³’mhத:
03120491 தேதாऽபராiµபாதா³ய ஸ ஸrhகா³ய மேநா த³ேத⁴
03120492 ’mh ⁴வீrhயாமபி ஸrhக³மவிshth’தmh
03120501 jhஞாthவா தth³th◌⁴’த³ேய ⁴யசிnhதயாமாஸ ெகௗரவ
03120502அேஹா அth³⁴தேமதnhேம vhயாph’தshயாபி நிthயதா³
03120511 ந ேயத⁴nhேத phரஜா நmh ைத³வமthர விகா⁴தகmh
03120512 ஏவmh khதkh’தshதshய ைத³வmh சாேவதshததா³
03120521 கshய பம⁴th³th³ேவதா⁴ யthகாயமபி⁴சேத
03120522 தாph◌⁴யாmh பவிபா⁴கா³ph◌⁴யாmh ²நmh ஸமபth³யத
03120531 யsh தthர மாnhேஸாऽ⁴nhமiν:shவாயmh⁴வ:shவராTh
03120532shth யாchச²தபாkh²யா மShயshய மஹாthமந:
03120541 ததா³²நத⁴rhேமண phரஜா ேயதா⁴mhப³⁴விேர
03120542ஸ சாபி ஶதபாயாmh பசாபthயாnhயஜநth
03120551 phயvhரேதாthதாநபாெதௗ³ திshர: கnhயாச பா⁴ரத
03120552ஆதிrhேத³வஹூதிச phரஸூதிதி ஸthதம
03120561ஆதிmh சேய phராதா³thகrhத³மாய  மth◌⁴யமாmh
03120562 த³ாயாதா³thphரஸூதிmh ச யத ஆதmh ஜக³th
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03130010ஶுக உவாச
03130011 நிஶmhய வாசmh வத³ேதா iµேந: Nhயதமாmh nh’ப
03130012 ⁴ய: பphரchச² ெகௗரvhேயா வாஸுேத³வகதா²th³’த:
03130020 வி³ர உவாச
03130021ஸ ைவ shவாயmh⁴வ:ஸmhராThphய: thர:shவயmh⁴வ:

03130022 phரதிலph◌⁴ய phயாmh பthநீmh கிmh சகார தேதா iµேந
03130031 சதmh தshய ராஜrhேஷராதி³ராஜshய ஸthதம
03130032 ph³ ேம ரth³த³தா⁴நாய விShவkhேஸநாரேயா யெஸௗ
03130041 தshய mhஸாmh ஸுசிரரமshய நnhவஜஸா ஸூபி⁴³ேதாऽrhத:²
03130042 தthதth³³iνரவணmh iµnhத³ பாதா³ரவிnhத³mh ’த³ேயஷு ேயஷாmh
03130050ஶுக உவாச
03130051இதி ph³வாணmh வி³ரmh விநீதmh ஸஹshரஶீrhShணசரேபதா⁴நmh
03130052 phர’Shடேராமா ப⁴க³வthகதா²யாmh phரணீயமாேநா iµநிரph◌⁴யசShட
03130060ைமthேரய உவாச
03130061 யதா³shவபா⁴rhயயா ஸாrhத⁴mh ஜாத:shவாயmh⁴ேவா மiν:

03130062 phராஜ: phரணதேசத³mh ேவத³க³rhப⁴மபா⁴ஷத
03130071 thவேமக:ஸrhவ⁴தாநாmh ஜnhமkh’th³vh’thதித:³ பிதா
03130072 ததா²பி ந: phரஜாநாmh ேத ஶுஷா ேகந வா ப⁴ேவth
03130081 தth³விேத⁴ நமshph◌⁴யmh கrhமshவீTh³யாthமஶkhதிஷு
03130082 யthkh’thேவஹ யேஶா விShவக³iµthர ச ப⁴ேவth³க³தி:
03130090 ph³ரேமாவாச
03130091 phதshph◌⁴யமஹmh தாத shவshதி shதாth³வாmh தீவர
03130092 யnhநிrhvhயேகந ’தா³ ஶாதி⁴ ேமthயாthமநாrhபிதmh
03130101 ஏதாவthயாthமைஜrhவீர காrhயா யபசிதிrh³ெரௗ
03130102 ஶkhthயாphரமthைதrhkh³’ேயத ஸாத³ரmh க³தமthஸைர:
03130111ஸ thவமshயாமபthயாநி ஸth³’ஶாnhயாthமேநா ³ண:

03130112 உthபாth³ய ஶாஸ த⁴rhேமண கா³mh யjhைஞ: ஷmh யஜ
03130121 பரmh ஶுஷணmh மயmh shயாthphரஜாரயா nh’ப
03130122 ப⁴க³வாmhshேத phரஜாப⁴rhrh’ேகேஶாऽiνShயதி
03130131 ேயஷாmh ந Shேடா ப⁴க³வாnhயjhஞŋhேகா³ ஜநாrhத³ந:
03130132 ேதஷாmh ரேமா யபாrhதா²ய யதா³thமா நாth³’த:shவயmh
03130140 மiνவாச
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03130141ஆேத³ேஶऽஹmh ப⁴க³வேதா வrhேதயாவஸூத³ந
03130142shதா²நmh thவிஹாiνஜாநீ phரஜாநாmh மம ச phரேபா⁴
03130151 யேதா³க:ஸrhவ⁴தாநாmh ம மkh³நா மஹாmhப⁴
03130152அshயா உth³த⁴ரேண யthேநா ேத³வ ேத³vhயா விதீ⁴யதாmh
03130160ைமthேரய உவாச
03130161 பரேமSh² thவபாmh மth◌⁴ேய ததா²ஸnhநாமேவய கா³mh
03130162 கத²ேமநாmh ஸiµnhேநShய இதி த³th◌⁴ெயௗ தி⁴யா சிரmh
03130171sh’ஜேதா ேம திrhவாrhபி: ◌⁴ phலாvhயமாநா ரஸாmh க³தா
03130172அதா²thர கிமiνShேட²யமshமாபி: ◌⁴ ஸrhக³ேயாைத:
03130173 யshயாஹmh ’த³யாதா³ஸmh ஸ ஈேஶா வித³தா⁴ ேம
03130181இthயபி⁴th◌⁴யாயேதா நாஸா விவராthஸஹஸாநக⁴
03130182 வராஹேதாேகா நிரகா³த³ŋh³Shட²பமாணக:
03130191 தshயாபி⁴பயத: க²shத:²ேணந கில பா⁴ரத
03130192 க³ஜமாthர: phரவvh’ேத⁴ தத³th³⁴தம⁴nhமஹth
03130201 மசிphரiµைக²rhவிphைர:மாைரrhமiνநா ஸஹ
03130202 th³’ShThவா தthெஸௗகரmh பmh தrhகயாமாஸ சிthரதா⁴
03130211 கிேமதthஸூகரvhயாஜmh ஸththவmh தி³vhயமவshதி²தmh
03130212அேஹா ப³தாசrhயத³mh நாஸாயா ேம விநி:sh’தmh
03130221 th³’Shேடாऽŋh³Shட²ஶிேராமாthர:th³க³Nhட³ஶிலாஸம:
03130222அபி shவிth³ப⁴க³வாேநஷ யjhேஞா ேம ேக²த³யnhமந:
03130231இதி மாmhஸதshதshய ph³ரமண:ஸஹ ஸூiνபி: ◌⁴
03130232 ப⁴க³வாnhயjhஞேஷா ஜக³rhஜாேக³nhth³ரஸnhநிப: ◌⁴
03130241 ph³ரமாணmh ஹrhஷயாமாஸ ஹshதாmhச th³விேஜாthதமாnh
03130242shவக³rhேதந கப:◌⁴ phரதிshவநயதா வி:◌⁴
03130251 நிஶmhய ேத க⁴rhக⁴தmh shவேக²த³யிShiΝ மாயாமயஸூகரshய
03130252 ஜநshதப:ஸthயநிவாநshேத thபி: ◌⁴ பவிthைரrhiµநேயாऽkh³’ணnhshம
03130261 ேதஷாmh ஸதாmh ேவத³விதாநrhதிrhph³ரமாவதா⁴rhயாthம³iνவாத³mh
03130262 விநth³ய ⁴ேயா வி³ேதா⁴த³யாய க³ேஜnhth³ரேலா ஜலமாவிேவஶ
03130271 உthphதவால: க²சர: கேடா²ர:ஸடா வி⁴nhவnhக²ரேராமஶthவkh
03130272²ராஹதாph◌⁴ர:தத³mhShThர ஈா jhேயாதிrhப³பா⁴ேஸ ப⁴க³வாnhமth◌⁴ர:
03130281kh◌⁴ராேணந ph’th²vhயா:பத³வீmh விkh◌⁴ரnhkhேராடா³பேத³ஶ:shவயமth◌⁴வராŋhக:³
03130282கராலத³mhShThேராऽphயகராலth³’kh³ph◌⁴யாiµth³வீயவிphராnhkh³’ணேதாऽவிஶthகmh
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03130291ஸ வjhரடாŋhக³நிபாதேவக³ விஶீrhண:shதநயnhiνத³nhவாnh
03130292உthsh’Shடதீ³rhேகா⁴rh⁴ைஜவாrhதkhேராஶ யjhேஞவர பா ேமதி
03130301²ைர:ுரphைரrhத³ரயmhshததா³ப உthபாரபாரmh thப ரஸாயாmh
03130302 த³த³rhஶ கா³mh தthர ஸுஷுphஸுரkh³ேர யாmh வதா⁴நீmh shவயமph◌⁴யத⁴thத
03130311 பாதாலேலவரேபா⁴க³ஸmhஹெதௗ விnhயshய பாெதௗ³ ph’தி²வீmh ச
பி³ph◌⁴ரத:
03130312யshேயாபமாேநா ந ப³⁴வ ேஸாऽchேதா மமாshமாŋhக³lhயவிvh’th³த⁴ேய
ஹ:
03130321 shவத³mhShThரேயாth³th◌⁴’thய மmh நிமkh³நாmh ஸ உthதி²த: ஸmhேச
ரஸாயா:
03130322 தthராபி ைத³thயmh க³த³யாபதnhதmh ஸுநாப⁴ஸnhதீ³பிததீvhரமnh:
03130331 ஜகா⁴ந nhதா⁴நமஸயவிkhரமmh ஸ லேயப⁴mh mh’க³ரா³வாmhப⁴
03130332 தth³ரkhதபŋhகாŋhகிதக³Nhட³Nhேடா³ யதா² க³ேஜnhth³ேரா ஜக³தீmh
விபி⁴nhத³nh
03130341 தமாலநீலmh தத³nhதேகாThயா மாiµthபnhதmh க³ஜலயாŋhக³
03130342 phரjhஞாய ப³th³தா⁴ஜலேயாऽiνவாைகrhவிசிiµkh²யா உபதsh²ஶmh
03130350 ’ஷய ஊ:
03130351தmh தmh ேதऽத யjhஞபா⁴வந thரயீmh தiνmh shவாmh ப⁴nhவேத நம:
03130352 யth³ேராமக³rhேதஷு நிlhரth³த⁴யshதshைம நம: காரணஸூகராய ேத
03130361 பmh தைவதnhநiν ³Shkh’தாthமநாmh ³rhத³rhஶநmh ேத³வ
யத³th◌⁴வராthமகmh
03130362 ச²nhதா³mh யshய thவசி ப³rhேராமshவாjhயmh th³’ஶி thவŋhkh◌⁴ஷு
சாrhேஹாthரmh
03130371shரkhNhட³ஆthshவ ஈஶ நாஸேயாேடா³த³ேர சமஸா: கrhணரnhth◌⁴ேர
03130372 phராஶிthரமாshேய kh³ரஸேந kh³ரஹாsh ேத யchசrhவணmh ேத
ப⁴க³வnhநkh³நிேஹாthரmh
03130381 தீ³ாiνஜnhேமாபஸத:³ ஶிேராத⁴ரmh thவmh phராயணீேயாத³யநீயத³mhShThர:
03130382 வா phரவrhkh³யshதவ ஶீrhஷகmh khரேதா: ஸthயாவஸth²யmh
சிதேயாऽஸேவா  ேத
03130391 ேஸாமsh ேரத: ஸவநாnhயவshதி²தி: ஸmhshதா²விேப⁴தா³shதவ ேத³வ
தா⁴தவ:

03130392ஸthராணி ஸrhவாணி ஶரஸnhதி⁴shthவmh ஸrhவயjhஞkhரShப³nhத⁴ந:
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03130401 நேமா நமshேதऽகி²லமnhthரேத³வதா th³ரvhயாய ஸrhவkhரதேவ khயாthமேந
03130402ைவராkh³யப⁴khthயாthமஜயாiνபா⁴வித jhஞாநாய விth³யா³ரேவ நேமா நம:
03130411 த³mhShThராkh³ரேகாThயா ப⁴க³வmhshthவயா th◌⁴’தா விராஜேத ⁴த⁴ர :◌⁴
ஸ⁴த⁴ரா
03130412 யதா² வநாnhநி:ஸரேதா த³தா th◌⁴’தா மதŋhக³ேஜnhth³ரshய ஸபthரபth³நீ
03130421 thரயீமயmh பத³mh ச ெஸௗகரmh ⁴மNhட³ேலநாத² த³தா th◌⁴’ேதந ேத
03130422 சகாshதி ஶ ◌்’ŋhேகா³ட⁴க⁴ேநந ⁴யஸா லாசேலnhth³ரshய யைத²வ
விph◌⁴ரம:
03130431ஸmhshதா²பையநாmh ஜக³தாmh ஸதsh²ஷாmh ேலாகாய பthநீம மாதரmh
பிதா
03130432விேத⁴ம சாshைய நமஸாஸஹthவயா யshயாmhshவேதேஜாऽkh³நிவாரவதா:◌⁴
03130441க:ரth³த³தீ⁴தாnhயதமshதவ phரேபா⁴ ரஸாmh க³தாயா ⁴வ உth³விப³rhஹணmh
03130442 ந விshமேயாऽெஸௗ thவயி விவவிshமேய ேயா மாயேயத³mh
ஸsh’ேஜऽதிவிshமயmh
03130451 வி⁴nhவதா ேவத³மயmh நிஜmh வrhஜநshதப:ஸthயநிவாேநா வயmh
03130452 ஸடாஶிேகா²th³⁴தஶிவாmh³பி³nh³பி⁴rhவிmh’jhயமாநா ph◌⁴’ஶஶ
பாவிதா:
03130461ஸ ைவ ப³த ph◌⁴ரShடமதிshதைவஷேத ய: கrhமmh பாரமபாரகrhமண:

03130462யth³ேயாக³மாயா³ணேயாக³ேமாதmhவிவmhஸமshதmh ப⁴க³வnhவிேத⁴
ஶmh
03130470ைமthேரய உவாச
03130471இthபshதீ²யமாேநாऽெஸௗ iµநிபி⁴rhph³ரமவாதி³பி: ◌⁴
03130472ஸேல shவ²ராkhராnhத உபாத⁴thதாவிதாவநிmh
03130481ஸ இthத²mh ப⁴க³வாiνrhவீmh விShவkhேஸந: phரஜாபதி:
03130482 ரஸாயா லேயாnhநீதாமphஸு nhயshய யெயௗ ஹ:
03130491 ய ஏவேமதாmh ஹேமத⁴ேஸா ஹேர: கதா²mh ஸுப⁴th³ராmh கத²நீயமாயிந:
03130492 ஶ ◌்’Nhவீத ப⁴khthயா ரவேயத ேவாஶதீmh ஜநாrhத³ேநாऽshயாஶு ’தி³
phரத³தி
03130501 தshnhphரஸnhேந ஸகலாஶிஷாmh phரெபௗ⁴ கிmh ³rhலப⁴mh தாபி⁴ரலmh
லவாthமபி: ◌⁴
03130502அநnhயth³’ShThயா ப⁴ஜதாmh ³ஹாஶய:shவயmh வித⁴thேத shவக³திmh பர:
பராmh
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03130511 ேகா நாம ேலாேக ஷாrhத²ஸாரவிthராகதா²நாmh ப⁴க³வthகதா²ஸுதா⁴mh
03130512ஆபீய கrhஜபி⁴rhப⁴வாபஹாமேஹா விரjhேயத விநா நேரதரmh
03140010ஶுக உவாச
03140011 நிஶmhய ெகௗஷாரவிேபவrhணிதாmh ஹேர: கதா²mh காரணஸூகராthமந:
03140012 ந:ஸ பphரchச² தiµth³யதாஜrhந சாதிth’phேதா வி³ேரா th◌⁴’தvhரத:
03140020 வி³ர உவாச
03140021 ேதைநவ  iµநிேரShட²ஹ யjhஞrhதிநா
03140022ஆதி³ைத³thேயா ரNhயாோ ஹத இthயiνஶும
03140031 தshய ேசாth³த⁴ரத: ௌணீmh shவத³mhShThராkh³ேரண லயா
03140032ைத³thயராஜshய ச ph³ரமnhகshமாth³ேத⁴ேதார⁴nhmh’த: ◌⁴
03140041 ரth³த³தா⁴நாய ப⁴khதாய ph³ தjhஜnhமவிshதரmh
03140042 ’ேஷ ந th’phயதி மந: பரmh ெகௗஹலmh  ேம
03140050ைமthேரய உவாச
03140051ஸா⁴ வீர thவயா ph’Shடமவதாரகதா²mh ஹேர:
03140052 யththவmh ph’chச² மrhthயாநாmh mh’thபாஶவிஶாதநீmh
03140061 யேயாthதாநபத:³ thேரா iµநிநா கீ³தயாrhப⁴க:
03140062 mh’thேயா: kh’thைவவ rhth◌⁴nhயŋhkh◌⁴மாேராஹ ஹேர: பத³mh
03140071அதா²thராபீதிஹாேஸாऽயmh ேதா ேம வrhணித: ரா
03140072 ph³ரம ேத³வேத³ேவந ேத³வாநாமiνph’chச²தாmh
03140081 தி³திrhதா³ாயணீ thதrhமாசmh கயபmh பதிmh
03140082அபthயகாமா சகேம ஸnhth◌⁴யாயாmh ’chச²யாrhதி³தா
03140091இShThவாkh³நிவmh பயஸா ஷmh யஜுஷாmh பதிmh
03140092 நிmhேலாசthயrhக ஆநமkh³nhயகா³ேர ஸமாதmh
03140100 தி³திவாச
03140101 ஏஷ மாmh thவthkh’ேத விth³வnhகாம ஆthதஶராஸந:
03140102 ³ேநாதி தீ³நாmh விkhரmhய ரmhபா⁴வ மதŋhக³ஜ:

03140111 தth³ப⁴வாnhத³யமாநாயாmh ஸபthநீநாmh ஸmh’th³தி⁴பி:◌⁴
03140112 phரஜாவதீநாmh ப⁴th³ரmh ேத மyhயாŋhkhதாமiνkh³ரஹmh
03140121 ப⁴rhதrhயாphேதாமாநாநாmh ேலாகாநாவிஶேத யஶ:

03140122 பதிrhப⁴வth³விேதா⁴ யாஸாmh phரஜயா நiν ஜாயேத
03140131 ரா பிதா ேநா ப⁴க³வாnhத³ோ ³th’வthஸல:

03140132 கmh vh’ணீத வரmh வthஸா இthயph’chச²த ந: ph’த²kh
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03140141ஸ விதி³thவாthமஜாநாmh ேநா பா⁴வmh ஸnhதாநபா⁴வந:
03140142 thரேயாத³ஶாத³தா³thதாஸாmh யாshேத ஶீலமiνvhரதா:
03140151அத² ேம  கlhயாணmh காமmh கமலேலாசந
03140152ஆrhேதாபஸrhபணmh ⁴மnhநேமாக⁴mh  மய
03140161இதி தாmh வீர மாச: kh’பmh ப³ஹுபா⁴ணீmh
03140162 phரthயாஹாiνநயnhவாசா phரvh’th³தா⁴நŋhக³கமலாmh
03140171 ஏஷ ேதऽஹmh விதா⁴shயா phயmh பீ⁴ யதி³chச²
03140172 தshயா: காமmh ந க:rhயாthth³தி⁴shthைரவrhகி³கீ யத:
03140181ஸrhவாரமாiνபாதா³ய shவாரேமண கலthரவாnh
03140182 vhயஸநாrhணவமthேயதி ஜலயாைநrhயதா²rhணவmh
03140191 யாமாஹுராthமேநா யrhத⁴mh ேரயshகாமshய மாநிநி
03140192 யshயாmh shவ⁴ரமth◌⁴யshய மாmhசரதி விjhவர:
03140201 யாமாthேயnhth³யாராதீnh³rhஜயாநிதராரைம:
03140202 வயmh ஜேயம ேஹலாபி⁴rhத³shnh³rhக³பதிrhயதா²
03140211 ந வயmh phரப⁴வshதாmh thவாமiνகrhmh kh³’ேஹவ
03140212அphயாஷா வா காrhthshnhேயந ேய சாnhேய ³ணkh³’th◌⁴நவ:

03140221அதா²பி காமேமதmh ேத phரஜாthைய கரவாNhயலmh
03140222 யதா² மாmh நாதிேராசnhதி iµஹூrhதmh phரதிபாலய
03140231 ஏஷா ேகா⁴ரதமா ேவலா ேகா⁴ராmh ேகா⁴ரத³rhஶநா
03140232 சரnhதி யshயாmh ⁴தாநி ⁴ேதஶாiνசராணி ஹ
03140241 ஏதshயாmh ஸாth◌⁴வி ஸnhth◌⁴யாயாmh ப⁴க³வாnh⁴தபா⁴வந:
03140242 பேதா ⁴தபrhஷth³பி⁴rhvh’ேஷடதி ⁴தராTh
03140251 மஶாநசkhராநில⁴⁴mhர விகீrhணவிth³ேயாதஜடாகலாப:
03140252 ப⁴shமாவ³Nhடா²மலkhமேத³ேஹா ேத³வshthபி: ◌⁴ பயதி ேத³வரshேத
03140261 ந யshய ேலாேக shவஜந: பேரா வா நாthயாth³’ேதா ேநாத
கசிth³விக³rhய:
03140262வயmh vhரைதrhயchசரபவிth³தா⁴மாஶாshமேஹऽஜாmh ப³த ⁴khதேபா⁴கா³mh
03140271 யshயாநவth³யாசதmh மநீே kh³’ணnhthயவிth³யாபடலmh பி³பி⁴thஸவ:

03140272 நிரshதஸாmhயாதிஶேயாऽபி யthshவயmh பிஶாசசrhயாமசரth³க³தி:ஸதாmh
03140281 ஹஸnhதி யshயாசதmh  ³rhப⁴கா:³ shவாthமnhரதshயாவி³ஷ:

ஸதmh
03140282ையrhவshthரமாlhயாப⁴ரiνேலபைந:வேபா⁴ஜநmhshவாthமதேயாபலாதmh
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03140291 ph³ரமாத³ேயா யthkh’தேஸபாலா யthகாரணmh விவத³mh ச மாயா
03140292ஆjhஞாக யshய பிஶாசசrhயா அேஹா வி⁴mhநசதmh விட³mhப³நmh
03140300ைமthேரய உவாச
03140301ைஸவmh ஸmhவிதி³ேத ப⁴rhthரா மnhமேதா²nhமதி²ேதnhth³யா
03140302 ஜkh³ராஹ வாேஸா ph³ரமrhேஷrhvh’ஷவ க³தthரபா
03140311ஸ விதி³thவாத² பா⁴rhயாயாshதmh நிrhப³nhத⁴mh விகrhமணி
03140312 நthவா தி³Shடாய ரஹ தயாேதா²பவிேவஶ 
03140321அேதா²பshph’ய ஸலmh phராநாயmhய வாkh³யத:
03140322 th◌⁴யாயஜஜாப விரஜmh ph³ரம jhேயாதி:ஸநாதநmh
03140331 தி³திsh vh³தா ேதந கrhமாவth³ேயந பா⁴ரத
03140332 உபஸŋhக³mhய விphரrhமேதா⁴iµkh²யph◌⁴யபா⁴ஷத
03140340 தி³திவாச
03140341 ந ேம க³rhப⁴மmh ph³ரமnh⁴தாநாmh’ஷேபா⁴ऽவதீ⁴th
03140342 th³ர: பதிrh ⁴தாநாmh யshயாகரவமmhஹஸmh
03140351 நேமா th³ராய மஹேத ேத³வாேயாkh³ராய ⁴ேஷ
03140352 ஶிவாய nhயshதத³Nhடா³ய th◌⁴’தத³Nhடா³ய மnhயேவ
03140361ஸ ந: phரத³தாmh பா⁴ேமா ப⁴க³வாiνrhவiνkh³ரஹ:

03140362 vhயாத⁴shயாphயiνகmhphயாநாmh shthmh ேத³வ:ஸதீபதி:
03140370ைமthேரய உவாச
03140371shவஸrhக³shயாஶிஷmh ேலாkhயாமாஶாஸாநாmh phரேவபதீmh
03140372 நிvh’thதஸnhth◌⁴யாநியேமா பா⁴rhயாமாஹ phரஜாபதி:
03140380 கயப உவாச
03140381அphராயthயாதா³thமநshேத ேதா³ஷாnhெமௗஹூrhதிகா³த
03140382 மnhநிேத³ஶாதிசாேரண ேத³வாநாmh சாதிேஹலநாth
03140391 ப⁴விShயதshதவாப⁴th³ராவப⁴th³ேர ஜாட²ராத⁴ெமௗ
03140392 ேலாகாnhஸபாலாmhshthmhசNh³iµஹுராkhரnhத³யிShயத:
03140401 phராணிநாmh ஹnhயமாநாநாmh தீ³நாநாமkh’தாக³ஸாmh
03140402shthmh நிkh³’யமாநாmh ேகாபிேதஷு மஹாthமஸு
03140411 ததா³ விேவவர: khth³ேதா⁴ ப⁴க³வாlhேலாகபா⁴வந:
03140412ஹநிShயthயவதீrhயாெஸௗ யதா²th³nhஶதபrhவth◌⁴’kh
03140420 தி³திவாச
03140421 வத⁴mh ப⁴க³வதா ஸாாthஸுநாேபா⁴தா³ரபா³ஹுநா
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03140422ஆஶாேஸ thரேயாrhமயmh மா khth³தா⁴th³ph³ராமth³phரேபா⁴
03140431 ந ph³ரமத³Nhட³த³kh³த⁴shய ந ⁴தப⁴யத³shய ச
03140432 நாரகாசாiνkh³’ணnhதி யாmh யாmh ேயாநிமெஸௗ க³த:
03140440 கயப உவாச
03140441 kh’தேஶாகாiνதாேபந ஸth³ய: phரthயவமrhஶநாth
03140442 ப⁴க³வthமாநாchச ப⁴ேவ மyhயபி சாத³ராth
03140451 thரshையவ ச thராmh ப⁴விைதக:ஸதாmh மத:
03140452 கா³shயnhதி யth³யஶ: ஶுth³த⁴mh ப⁴க³வth³யஶஸா ஸமmh
03140461 ேயாைக³rhேஹேமவ ³rhவrhணmh பா⁴வயிShயnhதி ஸாத⁴வ:

03140462 நிrhைவராதி³பி⁴ராthமாநmh யchசீ²லமiνவrhதிmh
03140471 யthphரஸாதா³தி³த³mh விவmh phரத³தி யதா³thமகmh
03140472ஸ shவth³’kh³ப⁴க³வாnhயshய ேதாShயேதऽநnhயயா th³’ஶா
03140481ஸ ைவ மஹாபா⁴க³வேதா மஹாthமா மஹாiνபா⁴ேவா மஹதாmh மShட:²

03140482 phரvh’th³த⁴ப⁴khthயா யiνபா⁴விதாஶேய நிேவய ைவNhட²மmh
விஹாshயதி
03140491 அலmhபட: ஶீலத⁴ேரா ³கேரா ’Shட: பரrhth³th◌⁴யா vhயதி²ேதா
:³கி²ேதஷு
03140491அ⁴தஶthrhஜக³த: ேஶாகஹrhதா ைநதா³கி⁴கmh தாபேவா³ராஜ:

03140501அnhதrhப³சாமலமph³ஜேநthரmh shவேஷchசா²iνkh³’தபmh
03140502ெபௗthரshதவலலநாலலாமmh th³ரShடாsh²ரthNhட³லமNh³தாநநmh
03140510ைமthேரய உவாச
03140511 thவா பா⁴க³வதmh ெபௗthரமேமாத³த தி³திrhph◌⁴’ஶmh
03140512 thரேயாச வத⁴mh kh’Shth³விதி³thவாnhமஹாமநா:
03150010ைமthேரய உவாச
03150011 phராஜாபthயmh  தthேதஜ: பரேதேஜாஹநmh தி³தி:
03150012 த³தா⁴ர வrhஷாணி ஶதmh ஶŋhகமாநா ஸுராrhத³நாth
03150021 ேலாேக ேதநாஹதாேலாேக ேலாகபாலா ஹெதௗஜஸ:

03150022 nhயேவத³யnhவிவsh’ேஜ th◌⁴வாnhதvhயதிகரmh தி³ஶாmh
03150030 ேத³வா ஊ:
03150031 தம ஏதth³விேபா⁴ ேவthத²ஸmhவிkh³நா யth³வயmh ph◌⁴’ஶmh
03150032 ந யvhயkhதmh ப⁴க³வத: காேலநாshph’Shடவrhthமந:
03150041 ேத³வேத³வ ஜக³th³தா⁴தrhேலாகநாத²ஶிகா²மேண
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03150042 பேரஷாமபேரஷாmh thவmh ⁴தாநாம பா⁴வவிth
03150051 நேமா விjhஞாநவீrhயாய மாயேயத³iµேபேஷ
03150052 kh³’த³ணேப⁴தா³ய நமshேதऽvhயkhதேயாநேய
03150061 ேய thவாநnhேயந பா⁴ேவந பா⁴வயnhthயாthமபா⁴வநmh
03150062ஆthமநி phேராத⁴வநmh பரmh ஸத³ஸதா³thமகmh
03150071 ேதஷாmh ஸுபkhவேயாகா³நாmh தவாேஸnhth³யாthமநாmh
03150072லph³த⁴Shமthphரஸாதா³நாmh ந தசிthபராப⁴வ:

03150081 யshய வாசா phரஜா:ஸrhவா கா³வshதnhthேயவ யnhthதா:
03150082ஹரnhதி ப³மாயthதாshதshைம iµkh²யாய ேத நம:
03150091ஸ thவmh வித⁴thshவ ஶmh ⁴மmhshதமஸா phதகrhமmh
03150092அத³ph◌⁴ரத³யயா th³’ShThயா ஆபnhநாநrhஹmh
03150101 ஏஷ ேத³வ தி³ேதrhக³rhப⁴ ஓஜ: காயபமrhபிதmh
03150102 தி³ஶshதிரயnhஸrhவா வrhத⁴ேதऽkh³நிைவத⁴
03150110ைமthேரய உவாச
03150111ஸ phரஹshய மஹாபா³ேஹா ப⁴க³வாnhஶph³த³ேகா³சர:
03150112 phரthயாசShடாthம⁴rhேத³வாnhphணnhசிரயா கி³ரா
03150120 ph³ரேமாவாச
03150121 மாநஸா ேம ஸுதா Shமth rhவஜா:ஸநகாத³ய:
03150122 ேசrhவிஹாயஸா ேலாகாlhேலாேகஷு விக³தshph’ஹா:
03150131 த ஏகதா³ ப⁴க³வேதா ைவNhட²shயாமலாthமந:
03150132 யrhைவNhட²நிலயmh ஸrhவேலாகநமshkh’தmh
03150141 வஸnhதி யthர ஷா:ஸrhேவ ைவNhட²rhதய:
03150142 ேயऽநிthதநிthேதந த⁴rhேமராத⁴யnhஹmh
03150151 யthர சாth³ய: மாநாshேத ப⁴க³வாnhஶph³த³ேகா³சர:
03150152ஸththவmh விShடph◌⁴ய விரஜmh shவாநாmh ேநா mh’ட³யnhvh’ஷ:

03150161 யthர ைந:ேரயஸmh நாம வநmh காம³ைக⁴rhth³ைம:
03150162ஸrhவrhபி⁴rhவிph◌⁴ராஜthைகவlhயவ rhதிமth
03150171ைவமாநிகா:ஸலலநாசதாநி ஶவth³
03150172 கா³யnhதி யthர ஶமலபநி ப⁴rh:

03150173அnhதrhஜேலऽiνவிகஸnhம⁴மாத⁴வீநாmh
03150174 க³nhேத⁴ந க²Nh³ததி⁴ேயாऽphயநிலmh பnhத:
03150181 பாராவதாnhயph◌⁴’தஸாரஸசkhரவாக
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03150182 தா³thஹஹmhஸஶுகதிthதிப³rhmh ய:
03150183 ேகாலாஹேலா விரமேதऽசிரமாthரiµchைசrh
03150184 ph◌⁴’ŋhகா³தி⁴ேப ஹகதா²வ கா³யமாேந
03150191 மnhதா³ரnhத³ரேபா³thபலசmhபகாrhண
03150192 nhநாக³நாக³ப³லாmh³ஜபாஜாதா:
03150193 க³nhேத⁴ऽrhசிேத லகாப⁴ரேணந தshயா
03150194 யshmhshதப:ஸுமநேஸா ப³ஹு மாநயnhதி
03150201 யthஸŋhலmh ஹபதா³நதிமாthரth³’Shைடrh
03150202ைவ³rhயமாரகதேஹமமையrhவிமாைந:
03150203 ேயஷாmh ph³’ஹthகதடா:shதேஶாபி⁴iµkh²ய:
03150204 kh’Shthமநாmh ந ரஜ ஆத³⁴thshமயாth³ைய:
03150211 பிணீ khவணயதீ சரரவிnhத³mh
03150212லாmh³ேஜந ஹஸth³மநி iµkhதேதா³ஷா
03150213ஸmhலயேத shப²கTh³ய உேபதேஹmhநி
03150214ஸmhமாrhஜதீவ யத³iνkh³ரஹேணऽnhயயthந:
03150221 வாபீஷு விth³மதடாshவமலாmh’தாphஸு
03150222 phேரShயாnhவிதா நிஜவேந ளபி⁴ஶmh
03150223அph◌⁴யrhசதீ shவலகiµnhநஸய வkhthரmh
03150224 உchேச²தmh ப⁴க³வேதthயமதாŋhக³ யchch²:
03150231 யnhந vhரஜnhthயக⁴பி⁴ேதா³ ரசநாiνவாதா³ch
03150232 ch²’Nhவnhதி ேயऽnhயவிஷயா:கதா² மதிkh◌⁴நீ:
03150233 யாsh தா ஹதப⁴ைக³rhnh’பி⁴ராthதஸாராsh
03150234 தாmhshதாnhபnhthயஶரேணஷு தம:ஸு ஹnhத
03150241 ேயऽph◌⁴யrhதி²தாமபி ச ேநா nh’க³திmh phரபnhநா
03150242 jhஞாநmh ச தththவவிஷயmh ஸஹத⁴rhமmh யthர
03150243 நாராத⁴நmh ப⁴க³வேதா விதரnhthயiµShய
03150244ஸmhேமாதா விததயா ப³த மாயயா ேத
03150251 யchச vhரஜnhthயநிஷாmh’ஷபா⁴iνvh’ththயா
03150252³ேர யமா ப ந:shph’ஹணீயஶீலா:
03150253 ப⁴rhrhத:²ஸுயஶஸ: கத²நாiνராக³
03150254ைவkhலvhயபா³Shபகலயா லகீkh’தாŋhகா:³
03150261 தth³விவ³rhவதி⁴kh’தmh ⁴வைநகவnhth³யmh
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03150262 தி³vhயmh விசிthரவி³தா⁴kh³rhயவிமாநேஶாசி:
03150263ஆ: பராmh iµத³மrhவiµேபthய ேயாக³
03150264 மாயாப³ேலந iµநயshதத³ேதா² விNhட²mh
03150271 தshnhநதீthய iµநய:ஷட³ஸjhஜமாநா:
03150272 கா:ஸமாநவயஸாவத²ஸphதமாயாmh
03150273 ேத³வாவசத kh³’தக³ெதௗ³ பராrhth◌⁴ய
03150274 ேகரNhட³லகிடவிடŋhகேவெஷௗ
03150281 மthதth³விேரப²வநமாகயா நிவீெதௗ
03150282 விnhயshதயாதசShடயபா³ஹுமth◌⁴ேய
03150283 வkhthரmh ph◌⁴வா லயா sh²டநிrhக³மாph◌⁴யாmh
03150284 ரkhேதேணந ச மநாkh³ரப⁴ஸmh த³தா⁴ெநௗ
03150291 th³வாrhேயதேயாrhநிவிவிஶுrhஷேதாரph’ShThவா
03150292 rhவா யதா² ரடவjhரகபாகா யா:
03150293ஸrhவthர ேதऽவிஷமயா iµநய:shவth³’ShThயா
03150294 ேய ஸசரnhthயவிஹதா விக³தாபி⁴ஶŋhகா:
03150301 தாnhவீய வாதரஶநாmhசர:மாராnh
03150302 vh’th³தா⁴nhத³ஶாrhத⁴வயேஸா விதி³தாthமதththவாnh
03150303 ேவthேரண சாshக²லயதாமதத³rhஹmhshெதௗ
03150304 ேதேஜா விஹshய ப⁴க³வthphரதிலஶீெலௗ
03150311 தாph◌⁴யாmh ஷthshவநிேஷஷு நிth◌⁴யமாநா:
03150312shவrhஹthதமா யபி ஹேர: phரதிஹாரபாph◌⁴யாmh
03150313ஊ:ஸு’thதமதி³th³’தப⁴ŋhக³ ஈஷth
03150314 காமாiνேஜந ஸஹஸா த உபphதாா:
03150320iµநய ஊ:
03150321 ேகா வாைஹthய ப⁴க³வthபசrhயேயாchைசsh
03150322 தth³த⁴rhmh நிவஸதாmh விஷம:shவபா⁴வ:

03150323 தshnhphரஶாnhதேஷ க³தவிkh³ரேஹ வாmh
03150324 ேகா வாthமவthஹகேயா: பஶŋhகநீய:
03150331 ந யnhதரmh ப⁴க³வதீஹ ஸமshதாvh
03150332ஆthமாநமாthமநி நேபா⁴ நப⁴வ தீ⁴ரா:
03150333 பயnhதி யthர வேயா:ஸுரŋhகி³ேநா: கிmh
03150334 vhthபாதி³தmh த³ரேப⁴தி³ ப⁴யmh யேதாऽshய
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03150341 தth³வாமiµShய பரமshய விNhட²ப⁴rh:

03150342 கrhmh phரkh’Shடஹ தீ⁴ம மnhத³தீ⁴ph◌⁴யாmh
03150343 ேலாகாநிேதா vhரஜதமnhதரபா⁴வth³’ShThயா
03150344 பாபீயஸshthரய இேம பேவாऽshய யthர
03150351 ேதஷாதீதiµபா⁴வவதா⁴rhய ேகா⁴ரmh
03150352 தmh ph³ரமத³Nhட³மநிவாரணமshthரைக:³
03150353ஸth³ேயா ஹேரரiνசரா பி³ph◌⁴யதshதth
03150354 பாத³kh³ரஹாவபததாமதிகாதேரண
03150361 ⁴யாத³ேகா⁴நி ப⁴க³வth³பி⁴ரகா த³Nhேடா³
03150362 ேயா ெநௗ ஹேரத ஸுரேஹலநமphயேஶஷmh
03150363 மா ேவாऽiνதாபகலயா ப⁴க³வthshmh’திkh◌⁴ேநா
03150364 ேமாேஹா ப⁴ேவதி³ஹ  ெநௗ vhரஜேதாரேதா⁴ऽத:◌⁴
03150371 ஏவmh தைத³வ ப⁴க³வாநரவிnhத³நாப:◌⁴
03150372shவாநாmh வி³th◌⁴ய ஸத³திkhரமமாrhய’th³ய:
03150373 தshnhயெயௗ பரமஹmhஸமஹாiµநீநாmh
03150374அnhேவஷணீயசரெணௗ சலயnhஸஹ:

03150381 தmh thவாக³தmh phரதி’ெதௗபயிகmh shவmhபி⁴sh
03150382 ேதऽசதாவிஷயmh shவஸமாதி⁴பா⁴kh³யmh
03150383ஹmhஸேயாrhvhயஜநேயா: ஶிவவாேலாலch
03150384 ²ph◌⁴ராதபthரஶஶிேகஸரஶீகராmh³mh
03150391 kh’thshநphரஸாத³ஸுiµக²mh shph’ஹணீயதா⁴ம
03150392shேநஹாவேலாககலயா ’தி³ஸmhshph’ஶnhதmh
03150393 யாேம ph’தா²ர ேஶாபி⁴தயா யா shவ
03150394 டா³மணிmh ஸுப⁴க³யnhதவாthமதி⁴ShNhயmh
03150401 பீதாmhஶுேக ph’²நிதmhபி³நி விsh²ரnhthயா
03150402 காchயாபி⁴rhவிதயா வநமாலயா ச
03150403 வlh³phரேகாShட²வலயmh விநதாஸுதாmhேஸ
03150404 விnhயshதஹshததேரண ⁴நாநமph³ஜmh
03150411 விth³thபnhமகரNhட³லமNhட³நாrhஹ
03150412 க³Nhட³shத²ேலாnhநஸiµக²mh மணிமthகிடmh
03150413 ேதா³rhத³Nhட³ஷNhட³விவேர ஹரதா பராrhth◌⁴ய
03150414ஹாேரண கnhத⁴ரக³ேதந ச ெகௗshேப⁴ந

134 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

03150421அthேராபsh’Shடதி ேசாthshதnhதி³ராயா:
03150422shவாநாmh தி⁴யா விரசிதmh ப³ஹுெஸௗShட²வாTh◌⁴யmh
03150423 மயmh ப⁴வshய ப⁴வதாmh ச ப⁴ஜnhதமŋhக³mh
03150424 ேநiµrhநிய ந விth’phதth³’ேஶா iµதா³ைக:
03150431 தshயாரவிnhத³நயநshய பதா³ரவிnhத³
03150432 கிஜlhகரளமகரnhத³வா:
03150433அnhதrhக³த:shவவிவேரண சகார ேதஷாmh
03150434ஸŋhோப⁴மரஜுஷாமபி சிthததnhேவா:
03150441 ேத வா அiµShய வத³நாதபth³மேகாஶmh
03150442 உth³வீய ஸுnhத³ரதராத⁴ரnhத³ஹாஸmh
03150443லph³தா⁴ஶிஷ: நரேவய ததீ³யமŋhkh◌⁴
03150444 th³வnhth³வmh நகா²ணமணிரயணmh நித³th◌⁴:
03150451 mhஸாmh க³திmh mh’க³யதாஹ ேயாக³மாrhைக³rh
03150452 th◌⁴யாநாshபத³mh ப³ஹுமதmh நயநாபி⁴ராமmh
03150453 ெபௗmhshநmh வrhத³rhஶயாநமநnhயth³ைத⁴rh
03150454ஔthபthதிைக:ஸமkh³’ணnhதமShடேபா⁴ைக:³
03150460மாரா ஊ:
03150461 ேயாऽnhதrhேதா ’தி³ க³ேதாऽபி ³ராthமநாmh thவmh
03150462 ேஸாऽth³ையவ ேநா நயநலமநnhத ராth³த: ◌⁴
03150463 யrhேயவ கrhணவிவேரண ³ஹாmh க³ேதா ந:
03150464 பிthராiνவrhணிதரஹா ப⁴வ³th³ப⁴ேவந
03150471 தmh thவாmh விதா³ம ப⁴க³வnhபரமாthமதththவmh
03150472ஸththேவந ஸmhphரதி ரதிmh ரசயnhதேமஷாmh
03150473 யthேதऽiνதாபவிதி³ைதrhth³’ட⁴ப⁴khதிேயாைக³rh
03150474 உth³kh³ரnhத²ேயா ’தி³ வி³rhiµநேயா விராகா:³
03150481 நாthயnhதிகmh விக³ணயnhthயபி ேத phரஸாத³mh
03150482 கிmhவnhயத³rhபிதப⁴யmh ph◌⁴வ உnhநையshேத
03150483 ேயऽŋhக³ thவத³ŋhkh◌⁴ஶர ப⁴வத: கதா²யா:
03150484 கீrhதnhயதீrhத²யஶஸ:ஶலா ரஸjhஞா:
03150491 காமmh ப⁴வ:shவvh’ைநrhநிரேயஷு ந:shதாch
03150492 ேசேதாऽவth³யதி³ iν ேத பத³ேயா ரேமத
03150493 வாசச நshலவth³யதி³ ேதऽŋhkh◌⁴ேஶாபா:◌⁴
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03150494 rhேயத ேத ³ணக³ணrhயதி³ கrhணரnhth◌⁴ர:
03150501 phரா³சகrhத² யதி³த³mh ஹூத பmh
03150502 ேதேநஶ நிrhvh’திமவாரலmh th³’ேஶா ந:
03150503 தshமா இத³mh ப⁴க³வேத நம இth³விேத⁴ம
03150504 ேயாऽநாthமநாmh ³த³ேயா ப⁴க³வாnhphரதீத:
03160010 ph³ரேமாவாச
03160011இதி தth³kh³’ணதாmh ேதஷாmh iµநீநாmh ேயாக³த⁴rhmh
03160012 phரதிநnhth³ய ஜகா³ேத³த³mh விNhட²நிலேயா வி:◌⁴
03160020ப⁴க³வாiνவாச
03160021 ஏெதௗ ெதௗ பாrhஷெதௗ³ மயmh ஜேயா விஜய ஏவ ச
03160022 கத³rhதீ²kh’thய மாmh யth³ேவா ப³வkhராதாமதிkhரமmh
03160031 யshthேவதேயாrhth◌⁴’ேதா த³Nhேடா³ ப⁴வth³பி⁴rhமாமiνvhரைத:
03160032ஸ ஏவாiνமேதாऽshமாபி⁴rhiµநேயா ேத³வேஹலநாth
03160041 தth³வ: phரஸாத³யாmhயth³ய ph³ரம ைத³வmh பரmh  ேம
03160042 தth³தீ⁴thயாthமkh’தmh மnhேய யthshவmhபி⁴ரஸthkh’தா:
03160051 யnhநாமாநி ச kh³’தி ேலாேகா ph◌⁴’thேய kh’தாக³
03160052 ேஸாऽஸா⁴வாத³shதthகீrhதிmh ஹnhதி thவசவாமய:
03160061 யshயாmh’தாமலயஶ:ரவவகா³ஹ:

03160062ஸth³ய: நாதி ஜக³தா³வபசாth³விNhட:²

03160063 ேஸாऽஹmh ப⁴வth³ph◌⁴ய உபலph³த⁴ஸுதீrhத²கீrhதி
03160064 சி²nhth³யாmh shவபா³ஹுமபி வ: phரதிலvh’thதிmh
03160071 யthேஸவயா சரணபth³மபவிthரேரiΝmh
03160072ஸth³ய:தாகி²லமலmh phரதிலph³த⁴ஶீலmh
03160073 ந rhவிரkhதமபி மாmh விஜஹாதி யshயா:
03160074 phேராலவாrhத²இதேர நியமாnhவஹnhதி
03160081 நாஹmh ததா²th³ யஜமாநஹவிrhவிதாேந
03160082 chேயாதth³kh◌⁴’தphதமத³nhஹுத⁴ŋhiµேக²ந
03160083 யth³ph³ராமணshய iµக²தசரேதாऽiνகா⁴ஸmh
03160084 Shடshய மyhயவைதrhநிஜகrhமபாைக:
03160091 ேயஷாmh பி³ப⁴rhmhயஹமக²Nhட³விNhட²ேயாக³
03160092 மாயாவி⁴திரமலாŋhkh◌⁴ரஜ: கிைட:

03160093 விphராmhsh ேகா ந விஷேஹத யத³rhஹmhப: ◌⁴

136 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

03160094ஸth³ய: நாதி ஸஹசnhth³ரலலாமேலாகாnh
03160101 ேய ேம தrhth³விஜவராnh³ஹதீrhமதீ³யா
03160102 ⁴தாnhயலph³த⁴ஶரநி ச ேப⁴த³³th³th◌⁴யா
03160103 th³ரயnhthயக⁴தth³’ேஶா யமnhயவshதாnh
03160104 kh³’th◌⁴ரா ஷா மம ஷnhthயதி⁴த³Nhட³ேந:

03160111 ேய ph³ராமnhமயி தி⁴யா பேதாऽrhசயnhதsh
03160112 Shயth³th◌⁴’த:³shதஸுேதா⁴தபth³மவkhthரா:
03160113 வாNhயாiνராக³கலயாthமஜவth³kh³’ணnhத:
03160114ஸmhேபா³த⁴யnhthயஹவாஹiµபா’தshைத:
03160121 தnhேம shவப⁴rhரவஸாயமலமாெணௗ
03160122 Shமth³vhயதிkhரமக³திmh phரதிபth³ய ஸth³ய:
03160123 ⁴ேயா மமாnhதிகதாmh தத³iνkh³ரேஹா ேம
03160124 யthகlhபதாமசிரேதா ph◌⁴’தேயாrhவிவாஸ:

03160130 ph³ரேமாவாச
03160131அத² தshேயாஶதீmh ேத³வீmh’lhயாmh ஸரshவதீmh
03160132 நாshவாth³ய மnhத³Shடாநாmh ேதஷாமாthமாphயth’phயத
03160141ஸதீmh vhயாதா³ய ஶ ◌்’Nhவnhேதா லkh◌⁴வீmh ³rhவrhத²க³வராmh
03160142 விகா³யாகா³த⁴க³mhபீ⁴ராmh ந வி³shதchசிகீrhதmh
03160151 ேத ேயாக³மாயயாரph³த⁴ பாரேமShTh²யமேஹாத³யmh
03160152 phேரா: phராஜலேயா விphரா: phர’Shடா:ுபி⁴தthவச:
03160160 ’ஷய ஊ:
03160161 ந வயmh ப⁴க³வnhவிth³மshதவ ேத³வ சிகீrhதmh
03160162 kh’ேதா ேமऽiνkh³ரஹேசதி யத³th◌⁴ய: phரபா⁴ஷேஸ
03160171 ph³ரமNhயshய பரmh ைத³வmh ph³ராம: கில ேத phரேபா⁴
03160172 விphராmh ேத³வேத³வாநாmh ப⁴க³வாநாthமைத³வதmh
03160181 thவthத:ஸநாதேநா த⁴rhேமா ரயேத தiνபி⁴shதவ
03160182 த⁴rhமshய பரேமா ³ேயா நிrhவிகாேரா ப⁴வாnhமத:
03160191 தரnhதி யஜஸா mh’thmh நிvh’thதா யத³iνkh³ரஹாth
03160192 ேயாகி³ந:ஸ ப⁴வாnhகிmh shவித³iνkh³’ேயத யthபைர:
03160201 யmh ைவ வி⁴திபயாthயiνேவலமnhையrh
03160202அrhதா²rhதி²பி: ◌⁴ shவஶிரஸா th◌⁴’தபாத³ேரiΝ:

03160203 த⁴nhயாrhபிதாŋhkh◌⁴ளநவதா³மதா⁴mhேநா
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03160204 ேலாகmh ம⁴vhரதபேதவ காமயாநா
03160211 யshதாmh விவிkhதசைதரiνவrhதமாநாmh
03160212 நாthயாth³யthபரமபா⁴க³வதphரஸŋhக:³
03160213ஸ thவmh th³விஜாiνபத²Nhயரஜ:நீத:
03160214வthஸலம கிமகா³ ப⁴க³பா⁴ஜநshthவmh
03160221 த⁴rhமshய ேத ப⁴க³வதshthக³ thபி:◌⁴ shைவ:

03160222 பth³பி⁴சராசரத³mh th³விஜேத³வதாrhத²mh
03160223நmh ph◌⁴’தmh தத³பி⁴கா⁴தி ரஜshதமச
03160224ஸththேவந ேநா வரத³யா தiνவா நிரshய
03160231 ந thவmh th³விேஜாthதமலmh யதி³ஹாthமேகா³பmh
03160232 ேகா³phதா vh’ஷ:shவrhஹேணந ஸஸூnh’ேதந
03160233 தrhேயவ நŋhயதி ஶிவshதவ ேத³வ பnhதா²
03160234 ேலாேகாऽkh³ரShயth³’ஷப⁴shய  தthphரமாணmh
03160241 தthேதऽநபீ⁴Shடவ ஸththவநிேத⁴rhவிதி⁴thேஸா:
03160242 ேமmh ஜநாய நிஜஶkhதிபி⁴th³th◌⁴’தாேர:
03160243ைநதாவதா thrhயதி⁴பேதrhப³த விவப⁴rhsh
03160244 ேதஜ:தmh thவவநதshய ஸ ேத விேநாத:³
03160251 யmh வாநேயாrhத³மமதீ⁴ஶ ப⁴வாnhவித⁴thேத
03160252 vh’thதிmh iν வா தத³iνமnhம நிrhvhயகmh
03160253அshமாஸு வா ய உசிேதா th◌⁴யதாmh ஸ த³Nhேடா³
03160254 ேயऽநாக³ெஸௗ வயமŋhம கிlhபி³ேஷண
03160260ப⁴க³வாiνவாச
03160261 ஏெதௗ ஸுேரதரக³திmh phரதிபth³ய ஸth³ய:
03160262ஸmhரmhப⁴ஸmhph◌⁴’தஸமாth◌⁴யiνப³th³த⁴ேயாெகௗ³

03160263 ⁴ய:ஸகாஶiµபயாshயத ஆஶு ேயா வ:

03160264 ஶாேபா மையவ நிதshதத³ேவத விphரா:
03160270 ph³ரேமாவாச
03160271அத² ேத iµநேயா th³’ShThவா நயநாநnhத³பா⁴ஜநmh
03160272ைவNhட²mh தத³தி⁴Shடா²நmh விNhட²mh ச shவயmhphரப⁴mh
03160281 ப⁴க³வnhதmh பkhரmhய phரணிபthயாiνமாnhய ச
03160282 phரதிஜkh³iµ: phரiµதி³தா: ஶmhஸnhேதா ைவShணவீmh யmh
03160291 ப⁴க³வாநiνகா³வாஹ யாதmh மா ைப⁴Shடமsh ஶmh
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03160292 ph³ரமேதஜ:ஸமrhேதா²ऽபி ஹnhmh ேநchேச² மதmh  ேம
03160301 ஏதthைரவ நிrhதி³Shடmh ரமயா khth³த⁴யா யதா³
03160302 ராபவாதா th³வா விஶnhதீ மyhபாரேத
03160311 மயி ஸmhரmhப⁴ேயாேக³ந நிshதீrhய ph³ரமேஹலநmh
03160312 phரthேயShயதmh நிகாஶmh ேம காேலநாlhபீயஸா ந:
03160321 th³வா:shதா²வாதி³ய ப⁴க³வாnhவிமாநேரணி⁴ஷணmh
03160322ஸrhவாதிஶயயா லmhயா ஜுShடmh shவmh தி⁴ShNhயமாவிஶth
03160331 ெதௗ  கீ³rhவாண’ஷெபௗ⁴ ³shதராth³த⁴ேலாகத:
03160332ஹதெயௗ ph³ரமஶாபாத³⁴தாmh விக³தshமெயௗ
03160341 ததா³ விNhட²தி⁴ஷthதேயாrhநிபதமாநேயா:
03160342ஹாஹாகாேரா மஹாநாth³விமாநாkh³rhேயஷு thரகா:
03160351 தாேவவ ய⁴நா phராphெதௗ பாrhஷத³phரவெரௗ ஹேர:
03160352 தி³ேதrhஜட²ரநிrhவிShடmh காயபmh ேதஜ உlhப³ணmh
03160361 தேயாரஸுரேயாரth³ய ேதஜஸா யமேயாrh வ:

03160362ஆphதmh ேதஜ ஏதrh ப⁴க³வாmhshதth³விதி⁴thஸதி
03160371 விவshய ய:shதி²திலேயாth³ப⁴வேஹராth³ேயா
03160372 ேயாேக³வைரரபி ³ரthயயேயாக³மாய:
03160373 ேமmh விதா⁴shயதி ஸ ேநா ப⁴க³வாmhshthrhயதீ⁴ஶsh
03160374 தthராshமதீ³யவிmh’ேஶந கியாநிஹாrhத:²
03170010ைமthேரய உவாச
03170011 நிஶmhயாthம⁴வா கீ³தmh காரணmh ஶŋhகேயாjh²தா:
03170012 தத:ஸrhேவ nhயவrhதnhத thதி³வாய தி³ெவௗகஸ:

03170021 தி³திsh ப⁴rhராேத³ஶாத³பthயபஶŋhகிநீ
03170022 rhேண வrhஷஶேத ஸாth◌⁴வீ thெரௗ phரஸுஷுேவ யெமௗ
03170031 உthபாதா ப³ஹவshதthர நிேபrhஜாயமாநேயா:
03170032 தி³வி ⁴vhயnhதே ச ேலாகshேயாப⁴யாவஹா:
03170041ஸஹாசலா ⁴வேசrhதி³ஶ:ஸrhவா: phரஜjhவ:

03170042 ேஸாlhகாசாஶநய: ேப: ேகதவசாrhதிேஹதவ:

03170051 வெவௗ வா:ஸு:³shபrhஶ: ²thகாராநீரயnhiµஹு:
03170052 உnhலயnhநக³பதீnhவாthயாநீேகா ரேஜாth◌⁴வஜ:

03170061 உth³த⁴ஸthத³த³mhேபா⁴த³ க⁴டயா நShடபா⁴க³ேண
03170062 vhேயாmhநி phரவிShடதமஸா ந shம vhயாth³’யேத பத³mh
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03170071 khேராஶ விமநா வாrhதி⁴³rh:ுபி⁴ேதாத³ர:
03170072 ேஸாத³பாநாச ஸது:◌⁴ ஶுShகபŋhகஜா:
03170081iµஹு: பத⁴ேயாऽ⁴வnhஸராேவா: ஶஶிஸூrhயேயா:
03170082 நிrhகா⁴தா ரத²நிrhராதா³ விவேரph◌⁴ய: phரஜjhஞிேர
03170091அnhதrhkh³ராேமஷு iµக²ேதா வமnhthேயா வநிiµlhப³ணmh
03170092sh’கா³ேலாகடŋhகாைர: phரேண³ரஶிவmh ஶிவா:
03170101ஸŋhகீ³தவth³ேராத³நவ³nhநமyhய ஶிேராத⁴ராmh
03170102 vhயiµசnhவிவிதா⁴ வாேசா kh³ராமmhஹாshததshதத:
03170111 க²ராச கrhகைஶ:thத:²ைரrhkh◌⁴நnhேதா த⁴ராதலmh
03170112 கா²rhகாரரப⁴ஸா மthதா: பrhயதா⁴வnhவத²ஶ:

03170121 த³nhேதா ராஸப⁴thரshதா நீடா³³த³பதnhக²கா:³
03170122 ேகா⁴ேஷऽரNhேய ச பஶவ: ஶkh’nhthரமrhவத
03170131 கா³ேவாऽthரஸnhநsh’kh³ேதா³ஹாshேதாயதா:³ யவrhண:

03170132 vhயத³nhேத³வŋhகா³நி th³மா: ேபrhவிநாநிலmh
03170141 kh³ரஹாnhNhயதமாநnhேய ப⁴க³mhசாபி தீ³பிதா:
03170142அதிேசrhவkhரக³thயா ⁴ச பரshபரmh
03170151 th³’ShThவாnhயாmhச மேஹாthபாதாநதthதththவவித:³ phரஜா:
03170152 ph³ரமthராnh’ேத பீ⁴தா ேமநிேர விவஸmhphலவmh
03170161 தாவாதி³ைத³thெயௗ ஸஹஸா vhயjhயமாநாthமெபௗெஷௗ
03170162 வvh’தா⁴ேதऽமஸாேரண காேயநாth³பதீ இவ
03170171தி³விshph’ெஶௗ ேஹமகிடேகாபி⁴rhநிth³த⁴காShெடௗ²sh²ரத³ŋhக³தா³⁴ெஜௗ
03170172 கா³mh கmhபயnhெதௗ சரண: பேத³ பேத³ கThயா ஸுகாchயாrhகமதீthய
தshத²:

03170181 phரஜாபதிrhநாம தேயாரகாrhth³ய: phராkhshவேத³ஹாth³யமேயாரஜாயத
03170182 தmh ைவ ரNhயகஶிmh வி:³ phரஜா யmh தmh ரNhயாமஸூத
ஸாkh³ரத:
03170191 சkhேர ரNhயகஶிrhேதா³rhph◌⁴யாmh ph³ரமவேரண ச
03170192 வேஶ ஸபாலாnhேலாகாmhshthநேதாmh’thth³த⁴த:
03170201ரNhயாோऽiνஜshதshய phய: phதிkh’த³nhவஹmh
03170202 க³தா³பாணிrhதி³வmh யாேதா thஸுrhmh’க³யnhரணmh
03170211 தmh வீய :³ஸஹஜவmh ரணthகாசநரmh
03170212ைவஜயnhthயா shரஜா ஜுShடமmhஸnhயshதமஹாக³த³mh
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03170221 மேநாவீrhயவேராthkhதமsh’Nhயமேதாப⁴யmh
03170222 பீ⁴தா நிlhயிேர ேத³வாshதாrhயthரshதா இவாஹய:
03170231ஸ ைவ திேராதாnhth³’ShThவா மஹஸா shேவந ைத³thயராTh
03170232 ேஸnhth³ராnhேத³வக³nhபா³நபயnhvhயநத³th³ph◌⁴’ஶmh
03170241 தேதா நிvh’thத: kh³Shயnhக³mhபீ⁴ரmh பீ⁴மநிshவநmh
03170242 விஜகா³ேஹ மஹாஸththேவா வாrhதி⁴mh மthத இவ th³விப:
03170251 தshnhphரவிShேட வணshய ைஸநிகா யாேதா³க³: ஸnhநதி⁴ய:
ஸஸாth◌⁴வஸா:
03170252அஹnhயமாநா அபி தshய வrhசஸா phரத⁴rhதா ³ரதரmh phர³th³:

03170261ஸவrhஷகா³iνத³ெதௗ⁴ மஹாப³லசரnhமேஹாrhch²வஸேநதாnhiµஹு:
03170262 ெமௗrhvhயாபி⁴ஜkh◌⁴ேந க³த³யா விபா⁴வமாேஸதி³வாmhshதாத mh
phரேசதஸ:

03170271 தthேராபலph◌⁴யாஸுரேலாகபாலகmh யாேதா³க³நாmh’ஷப⁴mh phரேசதஸmh
03170272 shமயnhphரலph³⁴mh phரணிபthய நீசவjhஜகா³த³ ேம ேத³யதி⁴ராஜ
ஸmhக³mh
03170281thவmh ேலாகபாேலாऽதி⁴பதிrhph³’ஹchch²ரவா வீrhயாபேஹா ³rhமத³வீரமாநிநாmh
03170282 விthய ேலாேகऽகி²லைத³thயதா³நவாnhயth³ராஜஸூேயந ராயஜthphரேபா⁴
03170291 ஸ ஏவiµthkhதமேத³ந விth³விஷா th³’ட⁴mh phரலph³ேதா⁴ ப⁴க³வாநபாmh
பதி:
03170292 ேராஷmh ஸiµthத²mh ஶமயnhshவயா தி⁴யா vhயேவாசத³ŋhேகா³பஶமmh க³தா
வயmh
03170301பயா நாnhயmh ஷாthராதநாth³ய:ஸmhேக³thவாmh ரணமாrhக³ேகாவித³mh
03170302 ஆராத⁴யிShயthயஸுரrhஷேப⁴ தmh மநshவிேநா யmh kh³’ணேத
ப⁴வாth³’ஶா:
03170311 தmh வீரமாராத³பி⁴பth³ய விshமய: ஶயிShயேஸ வீரஶேய வபி⁴rhvh’த:
03170312யshthவth³விதா⁴நாமஸதாmh phரஶாnhதேயபாணி த⁴thேதஸத³iνkh³ரேஹchச²யா
03180010ைமthேரய உவாச
03180011 தேத³வமாகrhNhய ஜேலஶபா⁴தmh மஹாமநாshதth³விக³ணyhய ³rhமத:³
03180012ஹேரrhவிதி³thவா க³திமŋhக³ நாரதா³th³ரஸாதலmh நிrhவிவிேஶ thவராnhவித:
03180021 த³த³rhஶ தthராபி⁴தmh த⁴ராத⁴ரmh phேராnhநீயமாநாவநிமkh³ரத³mhShThரயா
03180022iµShணnhதமshவேசாऽணயா ஜஹாஸ சாேஹா வநேகா³சேரா
mh’க:³
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03180031ஆைஹநேமயjhஞமmhவிiµச ேநா ரெஸௗகஸாmhவிவsh’ேஜயமrhபிதா
03180032 ந shவshதி யாshயshயநயா மேமத:ஸுராத⁴மாஸாதி³தஸூகராkh’ேத
03180041thவmh ந:ஸபthைநரப⁴வாய கிmh ph◌⁴’ேதா ேயா மாயயாஹnhthயஸுராnhபேராth
03180042 thவாmh ேயாக³மாயாப³லமlhபெபௗஷmh ஸmhshதா²phய ட⁴ phரmh’ேஜ
ஸு’ch²ச:
03180051 thவயி ஸmhshதி²ேத க³த³யா ஶீrhணஶீrhஷNhயshமth³⁴ஜchதயா ேய ச
ph◌⁴யmh
03180052 ப³mh ஹரnhthyh’ஷேயா ேய ச ேத³வா: shவயmh ஸrhேவ ந
ப⁴விShயnhthயலா:
03180061 ஸ th³யமாேநாऽ³khதேதாமைரrhத³mhShThராkh³ரகா³mh கா³iµபலய
பீ⁴தாmh
03180062 ேதாத³mh mh’ஷnhநிரகா³த³mh³மth◌⁴யாth³kh³ராஹாஹத:ஸகேரiΝrhயேத²ப:◌⁴
03180071 தmh நி:ஸரnhதmh ஸலாத³iνth³ேதா ரNhயேகேஶா th³விரத³mh யதா²
ஜ²ஷ:

03180072 கராலத³mhShThேராऽஶநிநிshவேநாऽph³ரவீth³க³தயாmh கிmh thவஸதாmh
விக³rhதmh
03180081ஸகா³iµத³shதாthஸலshய ேகா³சேர விnhயshய தshயாமத³தா⁴thshவஸththவmh
03180082 அபி⁴Shேதா விவsh’ஜா phரஸூைநராrhயமாே வி³ைத:◌⁴
பயேதாऽேர:
03180091 பராiνஷkhதmh தபநீேயாபகlhபmh மஹாக³த³mh காசநசிthரத³mhஶmh
03180092மrhமாNhயபீ⁴ணmh phரத³nhதmh ³khைத:phரசNhட³மnh:phரஹஸmhshதmh
ப³பா⁴ேஷ
03180100ப⁴க³வாiνவாச
03180101 ஸthயmh வயmh ேபா⁴ வநேகா³சரா mh’கா³ Shமth³விதா⁴nhmh’க³ேய
kh³ராமmhஹாnh
03180102ந mh’thபாைஶ:phரதிiµkhதshயவீரா விகthத²நmh தவ kh³’ணnhthயப⁴th³ர
03180111 ஏேத வயmh nhயாஸஹரா ரெஸௗகஸாmh க³தேயா க³த³யா
th³ராவிதாshேத
03180112 திShடா²மேஹऽதா²பி கத²சிதா³ெஜௗ shேத²யmh khவ யாேமா
ப³ேநாthபாth³ய ைவரmh
03180121 thவmh பth³ரதா²நாmh கில த²பாதி⁴ேபா க⁴டshவ ேநாऽshவshதய
ஆவஹ:
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03180122ஸmhshதா²phய சாshமாnhphரmh’ஜா shவகாநாmh ய:shவாmh phரதிjhஞாmh
நாதிபிபrhthயஸph◌⁴ய:
03180130ைமthேரய உவாச
03180131 ேஸாऽதி⁴phேதா ப⁴க³வதா phரலph³த⁴ச ஷா ph◌⁴’ஶmh
03180132ஆஜஹாேராlhப³ணmh khேராத⁴mh khTh³யமாேநாऽரா³வ
03180141sh’ஜnhநமrhத: வாஸாnhமnhphரசேதnhth³ய:
03180142ஆஸாth³ய தரஸா ைத³thேயா க³த³யா nhயஹநth³த⁴mh
03180151 ப⁴க³வாmhsh க³தா³ேவக³mh விsh’Shடmh ேர
03180152அவசயthதிரசீேநா ேயாகா³ட⁴ இவாnhதகmh
03180161 நrhக³தா³mh shவாமாதா³ய ph◌⁴ராமயnhதமபீ⁴ணஶ:

03180162அph◌⁴யதா⁴வth³த⁴: khth³த: ◌⁴ ஸmhரmhபா⁴th³த³Shடத³chச²த³mh
03180171 ததச க³த³யாராதிmh த³ணshயாmh ph◌⁴வி phர: ◌⁴
03180172ஆஜkh◌⁴ேந ஸ  தாmh ெஸௗmhய க³த³யா ேகாவிேதா³ऽஹநth
03180181 ஏவmh க³தா³ph◌⁴யாmh ³rhவீph◌⁴யாmh ஹrhயோ ஹேரவ ச
03180182கீ³ஷயா ஸுஸmhரph³தா⁴வnhேயாnhயமபி⁴ஜkh◌⁴ந:

03180191தேயா:shph’ேதா⁴shதிkh³மக³தா³ஹதாŋhக³ேயா:தாshரவkh◌⁴ராணவிvh’th³த⁴மnhyhேவா:
03180192விசிthரமாrhகா³mhசரேதாrhகீ³ஷயா vhயபா⁴தி³லாயாவஶுShேrhmh’த: ◌⁴
03180201ைத³thயshய யjhஞாவயவshய மாயா kh³’தவாராஹதேநாrhமஹாthமந:
03180202ெகௗரvhய மயாmh th³விஷேதாrhவிமrhத³நmh தி³th³’ுராகா³th³’பி⁴rhvh’த:
shவராTh
03180211ஆஸnhநெஶௗNh³ரமேபதஸாth◌⁴வஸmh kh’தphரதீகாரமஹாrhயவிkhரமmh
03180212விலயைத³thயmh ப⁴க³வாnhஸஹshரணீrhஜகா³த³நாராயணமாதி³ஸூகரmh
03180220 ph³ரேமாவாச
03180221 ஏஷ ேத ேத³வ ேத³வாநாமŋhkh◌⁴லiµேபஷாmh
03180222 விphராmh ெஸௗரேப⁴யீmh ⁴தாநாமphயநாக³ஸாmh
03180231ஆக³shkh’th³ப⁴யkh’th³³Shkh’த³shமth³ராth³த⁴வேராऽஸுர:
03180232அnhேவஷnhநphரதிரேதா² ேலாகாநடதி கNhடக:
03180241ைமநmh மாயாவிநmh th³’phதmh நிரŋhஶமஸthதமmh
03180242ஆkhட³ பா³லவth³ேத³வ யதா²ஶீவிஷiµthதி²தmh
03180251 ந யாவேத³ஷ வrhேத⁴த shவாmh ேவலாmh phராphய தா³ண:

03180252shவாmh ேத³வ மாயாமாshதா²ய தாவjhஜயக⁴மchத
03180261 ஏஷா ேகா⁴ரதமா ஸnhth◌⁴யா ேலாகchச²mhப³Thக phரேபா⁴
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03180262 உபஸrhபதி ஸrhவாthமnhஸுராmh ஜயமாவஹ
03180271அ⁴ைநேஷாऽபி⁴nhநாம ேயாேகா³ ெமௗஹூrhதிேகா யகா³th
03180272 ஶிவாய நshthவmh ஸு’தா³மாஶு நிshதர ³shதரmh
03180281 தி³ShThயா thவாmh விதmh mh’thமயமாஸாதி³த:shவயmh
03180282 விkhரmhையநmh mh’ேத⁴ ஹthவா ேலாகாநாேத⁴ ஶrhமணி
03190010ைமthேரய உவாச
03190011அவதா⁴rhய விசshய நிrhvhயகாmh’தmh வச:
03190012 phரஹshய phேரமக³rhேப⁴ண தத³பாŋhேக³ந ேஸாऽkh³ரth
03190021 தத:ஸபthநmh iµக²தசரnhதமேதாப⁴யmh
03190022 ஜகா⁴ேநாthபthய க³த³யா ஹநாவஸுரமஜ:

03190031ஸா ஹதா ேதந க³த³யா விஹதா ப⁴க³வthகராth
03190032 வி⁴rhணிதாபதth³ேரேஜ தத³th³⁴தவாப⁴வth
03190041ஸ ததா³லph³த⁴தீrhேதா²ऽபி ந ப³பா³ேத⁴ நிராத⁴mh
03190042 மாநயnhஸ mh’ேத⁴ த⁴rhமmh விShவkhேஸநmh phரேகாபயnh
03190051 க³தா³யாமபவிth³தா⁴யாmh ஹாஹாகாேர விநிrhக³ேத
03190052 மாநயாமாஸ தth³த⁴rhமmh ஸுநாப⁴mh சாshமரth³வி:◌⁴
03190061தmh vhயkh³ரசkhரmh தி³திthராத⁴ேமந shவபாrhஷத³iµkh²ேயந விஷjhஜமாநmh
03190062 சிthரா வாேசாऽதth³விதா³mh ேக²சராmh தthர shமாஸnhshவshதி ேதऽiµmh
ஜதி
03190071ஸதmh நிஶாmhயாthதரதா²ŋhக³மkh³ரேதா vhயவshதி²தmh பth³மபலாஶேலாசநmh
03190072விேலாkhய சாமrhஷபphேதnhth³ேயா ஷாshவத³nhதchச²த³மாத³ஶchch²வஸnh
03190081 கராலத³mhShThரசுrhph◌⁴யாmh ஸசாே த³ஹnhநிவ
03190082அபி⁴phthய shவக³த³யா ஹேதாऽthயாஹநth³த⁴mh
03190091 பதா³ஸvhேயந தாmh ஸாேதா⁴ ப⁴க³வாnhயjhஞஸூகர:
03190092லயா ஷத: ஶthேரா: phராஹரth³வாதரmhஹஸmh
03190101ஆஹ சாத⁴மாத⁴thshவ க⁴டshவ thவmh கீ³ஷ
03190102இthkhத:ஸ ததா³ ⁴யshதாட³யnhvhயநத³th³ph◌⁴’ஶmh
03190111 தாmh ஸ ஆபததீmh வீய ப⁴க³வாnhஸமவshதி²த:
03190112 ஜkh³ராஹ லயா phராphதாmh க³thமாநிவ பnhநகீ³mh
03190121shவெபௗேஷ phரதிஹேத ஹதமாேநா மஹாஸுர:
03190122ைநchச²th³க³தா³mh தீ³யமாநாmh ஹ விக³தphரப:◌⁴
03190131 ஜkh³ராஹ thஶிக²mh ஶூலmh jhவலjhjhவலநேலாபmh
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03190132 யjhஞாய th◌⁴’தபாய விphராயாபி⁴சரnhயதா²
03190141 தேதா³ஜஸா ைத³thயமஹாப⁴டாrhபிதmh சகாஸத³nhத:க² உதீ³rhணதீ³தி⁴தி
03190142 சkhேரண சிchேச²த³ நிஶாதேநநா ஹrhயதா² தாrhயபதthரiµjh²தmh
03190151 vh’khேண shவஶூேல ப³ஹுதா⁴ ஹேர: phரthேயthய விshதீrhணiµேரா
வி⁴திமth
03190152phரvh’th³த⁴ேராஷ:ஸகேடா²ரiµShநா நத³nhphர’thயாnhதரதீ⁴யதாஸுர:
03190161 ேதேநthத²மாஹத:thதrhப⁴க³வாநாதி³ஸூகர:
03190162 நாகmhபத மநாkhkhவாபி shரஜா ஹத இவ th³விப:
03190171அேதா²தா⁴sh’ஜnhமாயாmh ேயாக³மாேயவேர ஹெரௗ
03190172 யாmh விேலாkhய phரஜாshthரshதா ேமநிேரऽshேயாபஸmhயமmh
03190181 phரவrhவாயவசNhடா³shதம: பாmhஸவைமரயnh
03190182 தி³kh³ph◌⁴ேயா நிேபrhkh³ராவாண: ேபண: phரதா இவ
03190191 th³ெயௗrhநShடப⁴க³ph◌⁴ெரௗைக: ◌⁴ ஸவிth³thshதநயிthiνபி: ◌⁴
03190192 வrhஷth³பி: ◌⁴ யேகஶாsh’kh³ விNhthராshதீ²நி சாஸkh’th
03190201 கி³ரய: phரthயth³’யnhத நாநாத⁴iµேசாऽநக⁴
03190202 தி³kh³வாஸேஸா யாதா⁴nhய: ஶூnhேயா iµkhதrhத⁴ஜா:
03190211 ப³ஹுபி⁴rhயரோபி:◌⁴ பththயவரத²ஜைர:
03190212ஆததாயிபி⁴thsh’Shடா mhshரா வாேசாऽதிைவஶஸா:
03190221 phரா³Shkh’தாநாmh மாயாநாமாஸுmh விநாஶயth
03190222ஸுத³rhஶநாshthரmh ப⁴க³வாnhphராŋhkhத த³யிதmh thபாth
03190231 ததா³ தி³ேத:ஸமப⁴வthஸஹஸா ’தி³ ேவப:²

03190232shமரnhthயா ப⁴rhராேத³ஶmh shதநாchசாsh’khphரஸுshேவ
03190241 விநShடாஸு shவமாயாஸு ⁴யசாvhரjhய ேகஶவmh
03190242 ேஷாப³ஹமாேநாऽiµmh த³th³’ேஶऽவshதி²தmh ப³:

03190251 தmh iµShபி⁴rhவிநிkh◌⁴நnhதmh வjhரஸாைரரேதா⁴ஜ:

03190252 கேரண கrhணேலऽஹnhயதா² thவாShThரmh மthபதி:
03190261ஸஆஹேதா விவதா யவjhஞயா பph◌⁴ரமth³கா³thர உத³shதேலாசந:
03190262 விஶீrhணபா³வŋhkh◌⁴ஶிேராேஹாऽபதth³யதா² நேக³nhth³ேரா ேதா
நப⁴shவதா
03190271ெதௗஶயாநmh தமNhட²வrhசஸmh கராலத³mhShThரmh பத³Shடத³chச²த³mh
03190272 அஜாத³ேயா வீய ஶஶmhஸுராக³தா அேஹா இமmh ேகா iν லேப⁴த
ஸmhshதி²திmh
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03190281 யmh ேயாகி³ேநா ேயாக³ஸமாதி⁴நா ரேஹா th◌⁴யாயnhதி ŋhகா³த³ஸேதா
iµiµயா
03190282தshையஷைத³thய’ஷப: ◌⁴ பதா³ஹேதாiµக²mh phரபயmhshதiνiµthஸஸrhஜ
ஹ
03190291 ஏெதௗ ெதௗ பாrhஷதா³வshய ஶாபாth³யாதாவஸth³க³திmh
03190292 ந: கதிபைய:shதா²நmh phரபthshேயேத ஹ ஜnhமபி: ◌⁴
03190300 ேத³வா ஊ:
03190301நேமா நமshேதऽகி²லயjhஞதnhதேவshதி²ெதௗ kh³’தாமலஸththவrhதேய
03190302 தி³ShThயா ஹேதாऽயmh ஜக³தாமnhத³shthவthபாத³ப⁴khthயா வயஶ
நிrhvh’தா:
03190310ைமthேரய உவாச
03190311 ஏவmh ரNhயாமஸயவிkhரமmh ஸ ஸாத³யிthவா ஹராதி³ஸூகர:
03190312ஜகா³ம ேலாகmhshவமக²Nh³ேதாthஸவmhஸ³த:ShகரவிShடராதி³பி: ◌⁴
03190321 மயா யதா²khதமவாதி³ ேத ஹேர: kh’தாவதாரshய ஸுthர ேசShதmh
03190322 யதா²ரNhயா உதா³ரவிkhரேமா மஹாmh’ேத⁴ khட³நவnhநிராkh’த:
03190330ஸூத உவாச
03190331இதி ெகௗஷாரவாkh²யாதாமாthய ப⁴க³வthகதா²mh
03190332thதாநnhத³mh பரmh ேலேப⁴ மஹாபா⁴க³வேதா th³விஜ
03190341அnhேயஷாmh Nhயேலாகாநாiµth³தா³மயஶஸாmh ஸதாmh
03190342 உபthய ப⁴ேவnhேமாத:³வthஸாŋhகshய கிmh ந:
03190351 ேயா க³ேஜnhth³ரmh ஜ²ஷkh³ரshதmh th◌⁴யாயnhதmh சரmh³ஜmh
03190352 khேராஶnhதீநாmh கேரநாmh kh’chch²ரேதாऽேமாசயth³th³தmh
03190361 தmh ஸுகா²ராth◌⁴யmh’ஜுபி⁴ரநnhயஶரணrhnh’பி: ◌⁴
03190362 kh’தjhஞ: ேகா ந ேஸேவத ³ராராth◌⁴யமஸா⁴பி: ◌⁴
03190371 ேயா ைவரNhயாவத⁴mh மஹாth³⁴தmh விkh³தmh காரணஸூகராthமந:
03190372 ஶ ◌்’ேதி கா³யthயiνேமாத³ேதऽஜஸா விiµchயேத ph³ரமவதா⁴த³பி
th³விஜா:
03190381 ஏதnhமஹாNhயமலmh பவிthரmh த⁴nhயmh யஶshயmh பத³மாராஶிஷாmh
03190382 phராேணnhth³யாmh தி⁴ ெஶௗrhயவrhத⁴நmh நாராயேऽnhேத க³திரŋhக³
ஶ ◌்’Nhவதாmh
03200010 ெஶௗநக உவாச
03200011 மmh phரதிShடா²மth◌⁴யshய ெஸௗேத shவாயmh⁴ேவா மiν:
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03200012 காnhயnhவதிShட²th³th³வாராணி மாrhகா³யாவரஜnhமநாmh
03200021thதா மஹாபா⁴க³வத: kh’Shணshையகாnhதிக:ஸு’th
03200022 யshதthயாஜாkh³ரஜmh kh’Shேண ஸாபthயமக⁴வாநிதி
03200031 th³ைவபாயநாத³நவேரா மthேவ தshய ேத³ஹஜ:

03200032ஸrhவாthமநா த: kh’Shணmh தthபராmhசாphயiνvhரத:
03200041 கிமnhவph’chச²nhைமthேரயmh விரஜாshதீrhத²ேஸவயா
03200042 உபக³mhய ஶாவrhத ஆநmh தththவவிthதமmh
03200051 தேயா:ஸmhவத³ேதா:ஸூத phரvh’thதா யமலா: கதா:²
03200052ஆேபா கா³ŋhகா³இவாக⁴kh◌⁴நீrhஹேர: பாதா³mh³ஜாரயா:
03200061 தா ந: கீrhதய ப⁴th³ரmh ேத கீrhதnhேயாதா³ரகrhமண:

03200062 ரஸjhஞ: ேகா iν th’phேயத ஹலாmh’தmh பிப³nh
03200071 ஏவiµkh³ரரவா: ph’Shட ’பி⁴rhைநஷாயைந:
03200072 ப⁴க³வthயrhபிதாth◌⁴யாthமshதாநாஹ யதாதி
03200080ஸூத உவாச
03200081 ஹேரrhth◌⁴’தkhேராட³தேநா: shவமாயயா நிஶmhய ேகா³th³த⁴ரணmh
ரஸாதலாth
03200082 லாmh ரNhயாமவjhஞயா ஹதmh ஸஜாதஹrhேஷா iµநிமாஹ
பா⁴ரத:
03200090 வி³ர உவாச
03200091 phரஜாபதிபதி:sh’ShThவா phரஜாஸrhேக³ phரஜாபதீnh
03200092 கிமாரப⁴த ேம ph³ரமnhphரph³யvhயkhதமாrhக³விth
03200101 ேய மchயாத³ேயா விphரா யsh shவாயmh⁴ேவா மiν:

03200102 ேத ைவ ph³ரமண ஆேத³ஶாthகத²ேமதத³பா⁴வயnh
03200111ஸth³விதீயா: கிமsh’ஜnhshவதnhthரா உத கrhமஸு
03200112ஆேஹா shவிthஸmhஹதா:ஸrhவ இத³mh shம ஸமகlhபயnh
03200120ைமthேரய உவாச
03200121ைத³ேவந ³rhவிதrhkhேயண பேரநிேஷண ச
03200122 ஜாதோபா⁴th³ப⁴க³வேதா மஹாநாth³³ணthரயாth
03200131 ரஜ:phரதா⁴நாnhமஹதshthŋhேகா³ைத³வேசாதி³தாth
03200132 ஜாத:ஸஸrhஜ ⁴தாதி³rhவியதா³தீ³நி பசஶ:

03200141 தாநி ைசைககஶ:shரShமஸமrhதா²நி ெபௗ⁴திகmh
03200142ஸmhஹthய ைத³வேயாேக³ந ைஹமமNhட³மவாsh’ஜnh
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03200151 ேஸாऽஶயிShடாph³தி⁴ஸேல ஆNhட³ேகாேஶா நிராthமக:
03200152ஸாkh³ரmh ைவ வrhஷஸாஹshரமnhவவாththதவர:
03200161 தshய நாேப⁴ர⁴thபth³மmh ஸஹshராrhேகாதீ³தி⁴தி
03200162ஸrhவவநிகாெயௗேகா யthர shவயம⁴thshவராTh
03200171 ேஸாऽiνவிShேடா ப⁴க³வதா ய: ேஶேத ஸலாஶேய
03200172 ேலாகஸmhshதா²mh யதா² rhவmh நிrhமேம ஸmhshத²யா shவயா
03200181ஸஸrhஜ chசா²யயாவிth³யாmh பசபrhவாணமkh³ரத:
03200182 தாshரமnhத⁴தாshரmh தேமா ேமாேஹா மஹாதம:
03200191 விஸஸrhஜாthமந: காயmh நாபி⁴நnhத³mhshதேமாமயmh
03200192 ஜkh³’ஹுrhயராmh ராthmh ுthth’Thஸiµth³ப⁴வாmh
03200201ுthth’Th³ph◌⁴யாiµபsh’Shடாshேத தmh ஜkh³⁴மபி⁴³th³:

03200202 மா ரைதநmh ஜth◌⁴வth:ுthth’ட³rhதி³தா:
03200211 ேத³வshதாநாஹ ஸmhவிkh³ேநா மா மாmh ஜத ரத
03200212அேஹா ேம யராmh phரஜா யmh ப³⁴வித²
03200221 ேத³வதா: phரப⁴யா யா யா தீ³vhயnhphரiµக²ேதாऽsh’ஜth
03200222 ேத அஹாrhஷுrhேத³வயnhேதா விsh’Shடாmh தாmh phரபா⁴மஹ:

03200231 ேத³ேவாऽேத³வாஜக⁴நத:sh’ஜதி shமாதிேலாபாnh
03200232 த ஏநmh ேலாபதயா ைம²நாயாபி⁴ேபதி³ேர
03200241 தேதா ஹஸnhஸ ப⁴க³வாநஸுைரrhநிரபthரைப:
03200242அnhவீயமாநshதரஸா khth³ேதா⁴ பீ⁴த: பராபதth
03200251ஸ உபvhரjhய வரத³mh phரபnhநாrhதிஹரmh ஹmh
03200252அiνkh³ரஹாய ப⁴khதாநாமiνபாthமத³rhஶநmh
03200261 பா மாmh பரமாthமmhshேத phேரஷேணநாsh’ஜmh phரஜா:
03200262 தா இமா யபி⁴mh பாபா உபாkhராமnhதி மாmh phரேபா⁴
03200271 thவேமக: கில ேலாகாநாmh khShடாநாmh khேலஶநாஶந:
03200272 thவேமக: khேலஶத³shேதஷாமநாஸnhநபதா³mh தவ
03200281 ேஸாऽவதா⁴rhயாshய காrhபNhயmh விவிkhதாth◌⁴யாthமத³rhஶந:
03200282 விiµசாthமதiνmh ேகா⁴ராthkhேதா விiµேமாச ஹ
03200291 தாmh khவணchசரmhேபா⁴ஜாmh மத³விவலேலாசநாmh
03200292 காசீகலாபவிலஸth³ ³லchச²nhநேராத⁴ஸmh
03200301அnhேயாnhயேலஷேயாthŋhக³ நிரnhதரபேயாத⁴ராmh
03200302ஸுநாஸாmh ஸுth³விஜாmh shநிkh³த⁴ ஹாஸலாவேலாகநாmh
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03200311³ஹnhதீmh vhட³யாthமாநmh நீலாலகவதி²நீmh
03200312 உபலph◌⁴யாஸுரா த⁴rhம ஸrhேவ ஸmhiµiµஹு:shthயmh
03200321அேஹா பமேஹா ைத⁴rhயமேஹா அshயா நவmh வய:
03200322 மth◌⁴ேய காமயமாநாநாமகாேமவ விஸrhபதி
03200331 விதrhகயnhேதா ப³ஹுதா⁴ தாmh ஸnhth◌⁴யாmh phரமதா³kh’திmh
03200332அபி⁴ஸmhபா⁴vhய விரmhபா⁴thபrhயph’chச²nhேமத⁴ஸ:

03200341 கா கshயா ரmhேபா⁴ ேகா வாrhத²shேதऽthர பா⁴நி
03200342பth³ரவிணபNhேயந ³rhப⁴கா³nhேநா விபா³த⁴ேஸ
03200351 யா வா காசிththவமப³ேல தி³ShThயா ஸnhத³rhஶநmh தவ
03200352 உthஸுேநாமாநாmh கnh³கkhட³யா மந:
03200361ைநகthர ேத ஜயதி ஶாநி பாத³பth³மmh
03200362 kh◌⁴நnhthயா iµஹு: கரதேலந பதthபதŋhக³mh
03200363 மth◌⁴யmh வித³தி ph³’ஹthshதநபா⁴ரபீ⁴தmh
03200364 ஶாnhேதவ th³’Shரமலா ஸுஶிகா²ஸஹ:

03200371இதி ஸாயnhதநீmh ஸnhth◌⁴யாமஸுரா: phரமதா³யதீmh
03200372 phரேலாப⁴யnhதீmh ஜkh³’ஹுrhமthவா ட⁴தி⁴ய:shthயmh
03200381 phரஹshய பா⁴வக³mhபீ⁴ரmh kh◌⁴ரnhthயாthமாநமாthமநா
03200382 காnhthயா ஸஸrhஜ ப⁴க³வாnhக³nhத⁴rhவாphஸரஸாmh க³nh
03200391 விஸஸrhஜ தiνmh தாmh ைவ jhேயாthshநாmh காnhதிமதீmh phயாmh
03200392 த ஏவ சாத³:³ phthயா விவாவஸுேராக³மா:
03200401sh’ShThவா ⁴தபிஶாசாmhச ப⁴க³வாநாthமதnhth³
03200402 தி³kh³வாஸேஸா iµkhதேகஶாnhவீய சாலயth³th³’ெஶௗ
03200411 ஜkh³’ஹுshதth³விsh’Shடாmh தாmh jh’mhப⁴kh²யாmh தiνmh phரேபா: ◌⁴
03200412 நிth³ராnhth³யவிkhேலேதா³ யயா ⁴ேதஷு th³’யேத
03200413 ேயேநாchசி²Shடாnhத⁴rhஷயnhதி தiµnhமாத³mh phரசேத
03200421ஊrhஜshவnhதmh மnhயமாந ஆthமாநmh ப⁴க³வாநஜ:

03200422ஸாth◌⁴யாnhக³nhபிth’க³nhபேராேsh’ஜthphர: ◌⁴
03200431 த ஆthமஸrhக³mh தmh காயmh பிதர: phரதிேபதி³ேர
03200432ஸாth◌⁴ேயph◌⁴யச பிth’ph◌⁴யச கவேயா யth³விதnhவேத
03200441th³தா⁴nhவிth³யாத⁴ராmhைசவ திேராதா⁴ேநந ேஸாऽsh’ஜth
03200442 ேதph◌⁴ேயாऽத³தா³thதமாthமாநமnhதrhதா⁴நாkh²யமth³⁴தmh
03200451ஸ கிnhநராnhகிmhஷாnhphரthயாthmhேயநாsh’ஜthphர: ◌⁴
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03200452 மாநயnhநாthமநாthமாநமாthமாபா⁴ஸmh விேலாகயnh
03200461 ேத  தjhஜkh³’ஹூ பmh thயkhதmh யthபரேமSh²நா
03200462²நீ⁴ய கா³யnhதshதேமேவாஷ கrhமபி: ◌⁴
03200471 ேத³ேஹந ைவ ேபா⁴க³வதா ஶயாேநா ப³ஹுசிnhதயா
03200472ஸrhேக³ऽiνபசிேத khேராதா⁴³thஸஸrhஜ ஹ தth³வ:
03200481 ேயऽயnhதாiµத: ேகஶா அஹயshேதऽŋhக³ ஜjhஞிேர
03200482ஸrhபா: phரஸrhபத: khரா நாகா³ ேபா⁴ேகா³கnhத⁴ரா:
03200491ஸ ஆthமாநmh மnhயமாந: kh’தkh’thயவாthம:◌⁴
03200492 ததா³ மnhஸஸrhஜாnhேத மநஸா ேலாகபா⁴வநாnh
03200501 ேதph◌⁴ய: ேஸாऽsh’ஜthshவீயmh ரmh ஷமாthமவாnh
03200502 தாnhth³’ShThவா ேய ரா sh’Shடா: phரஶஶmhஸு: phரஜாபதிmh
03200511அேஹா ஏதjhஜக³thshரShட:ஸுkh’தmh ப³த ேத kh’தmh
03200512 phரதிSh²தா: khயா யshnhஸாகமnhநமதா³ம ேஹ
03200521 தபஸா விth³யயா khேதா ேயாேக³ந ஸுஸமாதி⁴நா
03200522 ’nh’rh’ேகஶ:ஸஸrhஜாபி⁴மதா: phரஜா:
03200531 ேதph◌⁴யைசைககஶ:shவshய ேத³ஹshயாmhஶமதா³த³ஜ:

03200532 யthதthஸமாதி⁴ேயாக³rhth³தி⁴ தேபாவிth³யாவிரkhதிமth
03210010 வி³ர உவாச
03210011shவாயmh⁴வshய ச மேநாரmhஶ: பரமஸmhமத:
03210012 கth²யதாmh ப⁴க³வnhயthர ைம²ேநைநதி⁴ேர phரஜா:
03210021 phயvhரேதாthதாநபாெதௗ³ஸுெதௗ shவாயmh⁴வshய ைவ
03210022 யதா²த⁴rhமmh ஜு³ப:ஸphதth³வீபவதீmh மmh
03210031 தshய ைவ ³தா ph³ரமnhேத³வஹூதீதி விதா
03210032 பthநீ phரஜாபேதkhதா கrhத³மshய thவயாநக⁴
03210041 தshயாmh ஸ ைவ மஹாேயாகீ³ khதாயாmh ேயாக³லண:

03210042ஸஸrhஜ கதிதா⁴ வீrhயmh தnhேம ஶுஷேவ வத³
03210051 சிrhேயா ப⁴க³வாnhph³ரமnhத³ோ வா ph³ரமண:ஸுத:
03210052 யதா²ஸஸrhஜ ⁴தாநி லph³th◌⁴வா பா⁴rhயாmh ச மாநவீmh
03210060ைமthேரய உவாச
03210061 phரஜா:sh’ேஜதி ப⁴க³வாnhகrhத³ேமா ph³ரமேதி³த:
03210062ஸரshவthயாmh தபshேதேப ஸஹshராmh ஸமா த³ஶ
03210071 தத:ஸமாதி⁴khேதந khயாேயாேக³ந கrhத³ம:

150 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

03210072ஸmhphரேபேத³ஹmh ப⁴khthயா phரபnhநவரதா³ஶுஷmh
03210081 தாவthphரஸnhேநா ப⁴க³வாnhShகரா: kh’ேத ேக³
03210082 த³rhஶயாமாஸ தmh thத: ஶாph³த³mh ph³ரம த³த⁴th³வ:
03210091ஸ தmh விரஜமrhகாப⁴mh தபth³ேமாthபலshரஜmh
03210092shநிkh³த⁴நீலாலகvhராத வkhthராph³ஜmh விரேஜாऽmhப³ரmh
03210101 கிநmh Nhட³நmh ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ரmh
03210102 ேவேதாthபலkhட³நகmh மந:shபrhஶshேதணmh
03210111 விnhயshதசரmhேபா⁴ஜமmhஸேத³ேஶ க³thமத:
03210112 th³’ShThவா ேக²ऽவshதி²தmh வ: யmh ெகௗshப⁴கnhத⁴ரmh
03210121 ஜாதஹrhேஷாऽபதnhrhth◌⁴நா ெதௗ லph³த⁴மேநாரத:²
03210122 கீ³rhபி⁴shthவph◌⁴யkh³’thphதி shவபா⁴வாthமா kh’தாஜ:

03210130 ’வாச
03210131 ஜுShடmh ப³தாth³யாகி²லஸththவராேஶ: ஸாmhth³th◌⁴யமேshதவ
த³rhஶநாnhந:
03210132 யth³த³rhஶநmh ஜnhமபி⁴Th³ய ஸth³பி⁴ராஶாஸேத ேயாகி³ேநா ட⁴ேயாகா:³
03210141 ேய மாயயா ேத ஹதேமத⁴ஸshthவth பாதா³ரவிnhத³mh ப⁴வnh⁴ேபாதmh
03210142 உபாஸேத காமலவாய ேதஷாmh ராஶ காமாnhநிரேயऽபி ேய sh:
03210151 ததா²ஸ சாஹmh பேவா⁴காம:ஸமாநஶீலாmh kh³’ஹேமத⁴ேத⁴iνmh
03210152 உேபயிவாnhலமேஶஷலmh ³ராஶய: காம³கா⁴ŋhkh◌⁴பshய
03210161phரஜாபேதshேத வசஸாதீ⁴ஶ தnhthயா ேலாக:கிலாயmh காமஹேதாऽiνப³th³த: ◌⁴
03210162அஹmh ச ேலாகாiνக³ேதா வஹா ப³mh ச ஶுkhலாநிஷாய ph◌⁴யmh
03210171 ேலாகாmhச ேலாகாiνக³தாnhபஶூmhச thவா தாshேத
சரதபthரmh
03210172 பரshபரmh thவth³³ணவாத³⁴ பீஷநிrhயாபிதேத³ஹத⁴rhமா:
03210181 ந ேதऽஜராph◌⁴ரராேரஷாmh thரேயாத³ஶாரmh thஶதmh ஷShபrhவ
03210182 ஷNhேநmhயநnhதchச²தி³ யththபி⁴ கராலshேராேதா ஜக³தா³chசி²th³ய
தா⁴வth
03210191 ஏக:shவயmh ஸஜக³த:sh’யா th³விதீயயாthமnhநதி⁴ேயாக³மாயயா
03210192sh’ஜshயத:³பா நrhkh³ரShயேஸயேதா²rhணநாபி⁴rhப⁴க³வnhshவஶkhதிபி:◌⁴
03210201 ைநதth³ப³தாதீ⁴ஶ பத³mh தேவphதmh யnhமாயயா நshதiνேஷ
⁴தஸூமmh
03210202அiνkh³ரஹாயாshthவபி யrh மாயயா லஸthலshயா ப⁴க³வாnhவிலத:
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03210211 தmh thவாiν⁴thேயாபரதkhயாrhத²mh shவமாயயா வrhதிதேலாகதnhthரmh
03210212 நமாmhயபீ⁴ணmh நமநீயபாத³ஸேராஜமlhபீய காமவrhஷmh
03210220 ’வாச
03210221இthயvhயகmh phரiΝேதாऽph³ஜநாப⁴shதமாப³பா⁴ேஷ வசஸாmh’ேதந
03210222ஸுபrhணபோப ேராசமாந: phேரமshேதாth³வீணவிph◌⁴ரமth³ph◌⁴:

03210230ப⁴க³வாiνவாச
03210231 விதி³thவா தவ ைசthயmh ேம ைரவ ஸமேயா தth
03210232 யத³rhத²மாthமநியைமshthவையவாஹmh ஸமrhசித:
03210241 ந ைவ ஜா mh’ைஷவ shயாthphரஜாth◌⁴ய மத³rhஹணmh
03210242 ப⁴வth³விேத⁴Shவதிதராmh மயி ஸŋhkh³’பி⁴தாthமநாmh
03210251 phரஜாபதிஸுத:ஸmhராNhமiνrhவிkh²யாதமŋhக³ள:

03210252 ph³ரமாவrhதmh ேயாऽதி⁴வஸnhஶாshதி ஸphதாrhணவாmh மmh
03210261ஸ ேசஹ விphர ராஜrhrhமShயா ஶதபயா
03210262ஆயாshயதி தி³th³’ுshthவாmh பரேவா த⁴rhமேகாவித:³
03210271ஆthமஜாமதாபாŋhகீ³mh வய:ஶீல³nhவிதாmh
03210272 mh’க³யnhதீmh பதிmh தா³shயthயiνபாய ேத phரேபா⁴
03210281ஸமாதmh ேத ’த³யmh யthேரமாnhபவthஸராnh
03210282ஸா thவாmh ph³ரமnhnh’பவ:◌⁴ காமமாஶு ப⁴Shயதி
03210291 யா த ஆthமph◌⁴’தmh வீrhயmh நவதா⁴ phரஸவிShயதி
03210292 வீrhேய thவதீ³ேய ’ஷய ஆதா⁴shயnhthயஜஸாthமந:
03210301 thவmh ச ஸmhயக³iνShடா²ய நிேத³ஶmh ம உஶthதம:
03210302 மயி தீrhதீ²kh’தாேஶஷ khயாrhேதா² மாmh phரபthshயேஸ
03210311 kh’thவா த³யாmh ச ேவஷு த³ththவா சாப⁴யமாthமவாnh
03210312 மyhயாthமாநmh ஸஹ ஜக³th³th³ரயshயாthமநி சாபி மாmh
03210321ஸஹாஹmh shவாmhஶகலயா thவth³வீrhேயண மஹாiµேந
03210322 தவ ேthேர ேத³வஹூthயாmh phரேணShேய தththவஸmhதாmh
03210330ைமthேரய உவாச
03210331 ஏவmh தமiνபா⁴Shயாத² ப⁴க³வாnhphரthயக³ஜ:

03210332 ஜகா³ம பி³nh³ஸரஸ:ஸரshவthயா பதாth
03210341 நிதshதshய யயாவேஶஷ th³ேத⁴வராபி⁴Shதth³த⁴மாrhக:³
03210342ஆகrhணயnhபthரரேத²nhth³ரபைchசாதmh shேதாமiµதீ³rhணஸாம
03210351அத²ஸmhphரshதி²ேத ஶுkhேல கrhத³ேமா ப⁴க³வாnh’:
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03210352ஆshேத shம பி³nh³ஸர தmh காலmh phரதிபாலயnh
03210361 மiν:shயnhத³நமாshதா²ய ஶாதெகௗmhப⁴பchச²த³mh
03210362ஆேராphய shவாmh ³தரmh ஸபா⁴rhய: பrhயடnhமmh
03210371 தshnhஸுத⁴nhவnhநஹநி ப⁴க³வாnhயthஸமாதி³ஶth
03210372 உபாயாதா³ரமபத³mh iµேந: ஶாnhதvhரதshய தth
03210381 யshnhப⁴க³வேதா ேநthராnhnhயபதnhநபி³nhத³வ:

03210382 kh’பயா ஸmhபதshய phரபnhேநऽrhபிதயா ph◌⁴’ஶmh
03210391 தth³ைவ பி³nh³ஸேரா நாம ஸரshவthயா பphதmh
03210392 Nhயmh ஶிவாmh’தஜலmh மஹrhக³ணேஸவிதmh
03210401 Nhயth³மலதாஜால:ஜthNhயmh’க³th³விைஜ:

03210402ஸrhவrhப²லShபாTh◌⁴யmh வநராயாnhவிதmh
03210411 மthதth³விஜக³ணrh⁴Shடmh மthதph◌⁴ரமரவிph◌⁴ரமmh
03210412 மthதப³rhநடாேடாபமாவயnhமthதேகாகிலmh
03210421 கத³mhப³சmhபகாேஶாக கரஜப³லாஸைந:
03210422nhத³மnhதா³ரடைஜதேபாைதரலŋhkh’தmh
03210431 காரNhட³ைவ: phலைவrhஹmhைஸ:ரைரrhஜலkhைட:

03210432ஸாரைஸசkhரவாைகச சேகாைரrhவlh³தmh
03210441 தைத²வ ஹண: khேராைட:³ வாவிth³க³வயஜைர:
03210442 ேகா³chைச²rhஹபி⁴rhமrhைகrhநலrhநாபி⁴பி⁴rhvh’தmh
03210451 phரவிய தthதீrhத²வரமாதி³ராஜ:ஸஹாthமஜ:

03210452 த³த³rhஶ iµநிமாநmh தshnhஹுதஹுதாஶநmh
03210461 விth³ேயாதமாநmh வஷா தபshkh³ரஜா சிரmh
03210462 நாதிாமmh ப⁴க³வத:shநிkh³தா⁴பாŋhகா³வேலாகநாth
03210463 தth³vhயா’தாmh’தகலா பீஷரவேணந ச
03210471 phராmhஶுmh பth³மபலாஶாmh ஜலmh சீரவாஸஸmh
03210472 உபஸmhthய மநmh யதா²rhஹணமஸmhshkh’தmh
03210481அேதா²டஜiµபாயாதmh nh’ேத³வmh phரணதmh ர:
03210482ஸபrhயயா பrhயkh³’thphரதிநnhth³யாiνபயா
03210491 kh³’தாrhஹணமாநmh ஸmhயதmh phணயnhiµநி:
03210492shமரnhப⁴க³வதா³ேத³ஶthயாஹ லணயா கி³ரா
03210501நmh சŋhkhரமணmh ேத³வ ஸதாmh ஸmhரய ேத
03210502 வதா⁴ய சாஸதாmh யshthவmh ஹேர: ஶkhதிrh பாநீ
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03210511 ேயாऽrhேகnhth³வkh³நீnhth³ரவாநாmh யமத⁴rhமphரேசதஸாmh
03210512பாணி shதா²ந ஆத⁴thேஸ தshைம ஶுkhலாய ேத நம:
03210521 ந யதா³ ரத²மாshதா²ய ைஜthரmh மணிக³rhபிதmh
03210522 விsh²rhஜchசNhட³ேகாத³Nhேடா³ ரேத²ந thராஸயnhநகா⁴nh
03210531shவைஸnhயசரணுNhணmh ேவபயnhமNhட³லmh ⁴வ:

03210532 விகrhஷnhph³’ஹதீmh ேஸநாmh பrhயடshயmhஶுமாநிவ
03210541 தைத³வ ேஸதவ:ஸrhேவ வrhரமநிப³nhத⁴நா:
03210542 ப⁴க³வth³ரசிதா ராஜnhபி⁴th³ேயரnhப³த த³shபி:◌⁴
03210551அத⁴rhமச ஸேமேத⁴த ேலாைபrhvhயŋhைஶrhnh’பி:◌⁴
03210552 ஶயாேந thவயி ேலாேகாऽயmh த³shkh³ரshேதா விநŋhயதி
03210561அதா²பி ph’chேச² thவாmh வீர யத³rhத²mh thவஹாக³த:
03210562 தth³வயmh நிrhvhயேகந phரதிபth³யாமேஹ ’தா³
03220010ைமthேரய உவாச
03220011 ஏவமாவிShkh’தாேஶஷ ³ணகrhேமாத³ேயா iµநிmh
03220012ஸvhட³இவ தmh ஸmhரா³பாரதiµவாச ஹ
03220020 மiνவாச
03220021 ph³ரமாsh’ஜthshவiµக²ேதா Shமாநாthமபphஸயா
03220022 ச²nhேதா³மயshதேபாவிth³யா ேயாக³khதாநலmhபடாnh
03220031 தththராயாsh’ஜchசாshமாnhேதா:³ஸஹshராthஸஹshரபாth
03220032’த³யmh தshய  ph³ரம thரமŋhக³mh phரசேத
03220041அேதா யnhேயாnhயமாthமாநmh ph³ரம thரmh ச ரத:
03220042 ரதி shமாvhயேயா ேத³வ:ஸ ய:ஸத³ஸதா³thமக:
03220051 தவ ஸnhத³rhஶநாேத³வ chசி²nhநா ேம ஸrhவஸmhஶயா:
03220052 யthshவயmh ப⁴க³வாnhphthயா த⁴rhமமாஹ ரேஷா:
03220061 தி³ShThயா ேம ப⁴க³வாnhth³’Shேடா ³rhத³rhேஶா ேயாऽkh’தாthமநாmh
03220062 தி³ShThயா பாத³ரஜ:shph’Shடmh ஶீrhSh ேம ப⁴வத: ஶிவmh
03220071 தி³ShThயா thவயாiνஶிShேடாऽஹmh kh’தசாiνkh³ரேஹா மஹாnh
03220072அபாvh’ைத: கrhணரnhth◌⁴ைரrhஜுShடா தி³ShThேயாஶதீrhகி³ர:
03220081ஸ ப⁴வாnh³th’shேநஹ பkhShடாthமேநா மம
03220082 ேராமrhஹ தீ³நshய ராவிதmh kh’பயா iµேந
03220091 phயvhரேதாthதாநபேதா:³shவேஸயmh ³தா மம
03220092அnhவிchச²தி பதிmh khதmh வய:ஶீல³தி³பி: ◌⁴
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03220101 யதா³  ப⁴வத: ஶீல தபவேயா³nh
03220102அஶ ◌்’ேnhநாரதா³ேத³ஷா thவyhயாthkh’தநிசயா
03220111 தthphரதீchச² th³விஜாkh³rhேயமாmh ரth³த⁴ேயாப’தாmh மயா
03220112ஸrhவாthமநாiνபாmh ேத kh³’ஹேமதி⁴ஷு கrhமஸு
03220121 உth³யதshய  காமshய phரதிவாேதா³ ந ஶshயேத
03220122அபி நிrhiµkhதஸŋhக³shய காமரkhதshய கிmh ந:
03220131 ய உth³யதமநாth³’thய கீநாஶமபி⁴யாசேத
03220132யேத தth³யஶ:shபீ²தmh மாநசாவjhஞயா ஹத:
03220141அஹmh thவாஶ ◌்’ணவmh விth³வnhவிவாஹாrhத²mh ஸiµth³யதmh
03220142அதshthவiµபrhவாண: phரthதாmh phரதிkh³’ஹாண ேம
03220150 ’வாச
03220151 பா³ட⁴iµth³ேவா⁴காேமாऽஹமphரthதா ச தவாthமஜா
03220152ஆவேயாரiνேபாऽஸாவாth³ேயா ைவவாேகா விதி:◌⁴
03220161 காம:ஸ ⁴யாnhநரேத³வ ேதऽshயா: thrhயா:ஸமாmhநாயவிெதௗ⁴ phரதீத:
03220162 க ஏவ ேத தநயாmh நாth³ேயத shவையவ காnhthயா பதீவ யmh
03220171யாmhஹrhmhயph’Shேட²khவணத³ŋhkh◌⁴ேஶாபா⁴mh விkhட³தீmh கnh³கவிவலாmh
03220172விவாவஸுrhnhயபதthshவாth³விமாநாth³விேலாkhயஸmhேமாஹவிட⁴ேசதா:
03220181 தாmh phராrhத²யnhதீmh லலநாலலாமமேஸவிதசரணரth³’Shடாmh
03220182 வthஸாmh மேநாchசபத:³shவஸாரmh ேகா நாiνமnhேயத ³ேதா⁴ऽபி⁴யாதாmh
03220191 அேதா ப⁴Shேய ஸமேயந ஸாth◌⁴வீmh யாவthேதேஜா பி³ph◌⁴’யாதா³thமேநா
ேம
03220192 அேதா த⁴rhமாnhபாரமஹmhshயiµkh²யாnhஶுkhலphேராkhதாnhப³ஹு
மnhேயऽவிmhshராnh
03220201 யேதாऽப⁴வth³விவத³mh விசிthரmh ஸmhshதா²shயேத யthர ச
வாவதிShட²ேத
03220202 phரஜாபதீநாmh பதிேரஷ மயmh பரmh phரமாணmh ப⁴க³வாநநnhத:
03220210ைமthேரய உவாச
03220211ஸ உkh³ரத⁴nhவnhநியேத³வாப³பா⁴ேஷ ஆchச Shணீமரவிnhத³நாப⁴mh
03220212 தி⁴ேயாபkh³’ணnhshதேஶாபி⁴ேதந iµேக²ந ேசேதா ேப⁴
ேத³வஹூthயா:
03220221 ேஸாऽiν jhஞாthவா vhயவதmh மShயா ³:sh²டmh
03220222 தshைம ³ணக³Th◌⁴யாய த³ெதௗ³ lhயாmh phரஹrhத:
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03220231 ஶதபா மஹாராjhஞீ பாப³rhஹாnhமஹாத⁴நாnh
03220232 த³mhபthேயா: பrhயதா³thphthயா ⁴ஷாவாஸ: பchச²தா³nh
03220241 phரthதாmh ³தரmh ஸmhராThஸth³’ாய க³தvhயத:²
03220242 உப³ய ச பா³ஹுph◌⁴யாெமௗthகNhTh²ேயாnhமதி²தாஶய:
03220251அஶkhiνவmhshதth³விரஹmh iµசnhபா³Shபகலாmh iµஹு:
03220252ஆசத³mhப³ வthேஸதி ேநthேராைத³rh³: ஶிகா:²
03220261ஆமnhthrhய தmh iµநிவரமiνjhஞாத:ஸஹாiνக:³
03220262 phரதshேத² ரத²மாய ஸபா⁴rhய:shவரmh nh’ப:
03220271 உப⁴ேயாrh’lhயாயா:ஸரshவthயா:ஸுேராத⁴ேஸா:
03220272 ’iµபஶாnhதாநாmh பயnhநாரமஸmhபத:³
03220281 தமாயாnhதமபி⁴phேரthய ph³ரமாவrhதாthphரஜா: பதிmh
03220282 கீ³தஸmhshதிவாதி³thைர: phரthதீ³: phரஹrhதா:
03220291 ப³rhShமதீ நாம  ஸrhவஸmhபthஸமnhவிதா
03220292 nhயபதnhயthர ேராமாணி யjhஞshயாŋhக³mh வி⁴nhவத:
03220301ஶா: காஶாshத ஏவாஸnhஶவth³த⁴தவrhசஸ:

03220302 ’ஷேயா ைய: பராபா⁴vhய யjhஞkh◌⁴நாnhயjhஞேர
03220311ஶகாஶமயmh ப³rhராshதீrhய ப⁴க³வாnhமiν:

03220312அயஜth³யjhஞஷmh லph³தா⁴ shதா²நmh யேதா ⁴வmh
03220321 ப³rhShமதீmh நாம வி⁴rhயாmh நிrhவிய ஸமாவஸth
03220322 தshயாmh phரவிShேடா ப⁴வநmh தாபthரயவிநாஶநmh
03220331ஸபா⁴rhய:ஸphரஜ: காமாnh³⁴ேஜऽnhயாவிேராத⁴த:
03220332ஸŋhகீ³யமாநஸthகீrhதி:ஸshthபி:◌⁴ ஸுரகா³யைக:
03220333 phரthேஷShவiνப³th³ேத⁴ந ’தா³ ஶ ◌்’Nhவnhஹேர: கதா:²
03220341 நிShதmh ேயாக³மாயாஸு iµநிmh shவாயmh⁴வmh மiνmh
03220342 யதா³ph◌⁴ரmhஶயிmh ேபா⁴கா³ ந ேஶrhப⁴க³வthபரmh
03220351அயாதயாமாshதshயாஸnhயாமா:shவாnhதரயாபநா:
03220352 ஶ ◌்’Nhவேதா th◌⁴யாயேதா விShே:rhவேதா ph³வத: கதா:²
03220361ஸ ஏவmh shவாnhதரmh நிnhேய கா³நாேமகஸphததிmh
03220362 வாஸுேத³வphரஸŋhேக³ந ப⁴தக³திthரய:
03220371 ஶாரா மாநஸா தி³vhயா ைவயாேஸ ேய ச மாiνஷா:
03220372 ெபௗ⁴திகாச கத²mh khேலஶா பா³த⁴nhேத ஹஸmhரயmh
03220381 ய: ph’Shேடா iµநிபி:◌⁴ phராஹ த⁴rhமாnhநாநாவிதா⁴²பா⁴nh
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03220382 nh’mh வrhரமாmh ச ஸrhவ⁴தத:ஸதா³
03220391 ஏதthத ஆதி³ராஜshய மேநாசதமth³⁴தmh
03220392 வrhணிதmh வrhணநீயshய தத³பthேயாத³யmh ஶ ◌்’iΝ
03230010ைமthேரய உவாச
03230011 பிth’ph◌⁴யாmh phரshதி²ேத ஸாth◌⁴வீ பதிŋhகி³தேகாவிதா³
03230012 நிthயmh பrhயசரthphthயா ப⁴வாநீவ ப⁴வmh phர⁴mh
03230021 விரmhேப⁴thமெஶௗேசந ெகௗ³ரேவண த³ேமந ச
03230022 ஶுஷயா ெஸௗ’ேத³ந வாசா ம⁴ரயா ச ேபா: ◌⁴
03230031 விsh’jhய காமmh த³mhப⁴mh ச th³ேவஷmh ேலாப⁴மக⁴mh மத³mh
03230032அphரமthேதாth³யதா நிthயmh ேதயாmhஸமேதாஷயth
03230041ஸ ைவ ேத³வrhவrhயshதாmh மாநவீmh ஸமiνvhரதாmh
03230042ைத³வாth³க³யஸ: பthராஶாஸாநாmh மஹாஶிஷ:

03230051 காேலந ⁴யஸா ாமாmh கrhஶிதாmh vhரதசrhயயா
03230052 phேரமக³th³க³த³யா வாசா பீ³த: kh’பயாph³ரவீth
03230060 கrhத³ம உவாச
03230061 Shேடாऽஹமth³ய தவ மாநவி மாநதா³யா:
03230062 ஶுஷயா பரமயா பரயா ச ப⁴khthயா
03230063 ேயா ேத³நாமயமதீவ ஸு’thஸ ேத³ேஹா
03230064 நாேவத:ஸiµசித:பிmh மத³rhேத²
03230071 ேய ேம shவத⁴rhமநிரதshய தப:ஸமாதி⁴
03230072 விth³யாthமேயாக³விதா ப⁴க³வthphரஸாதா:³
03230073 தாேநவ ேத மத³iνேஸவநயாவth³தா⁴nh
03230074 th³’Shmh phரபய விதராmhயப⁴யாநேஶாகாnh
03230081அnhேய நrhப⁴க³வேதா ph◌⁴வ உth³விjh’mhப⁴
03230082 விph◌⁴ரmhஶிதாrhத²ரசநா: கிiµkhரமshய
03230083th³தா⁴ ⁴ŋhவ விப⁴வாnhநிஜத⁴rhமேதா³ஹாnh
03230084 தி³vhயாnhநைரrh³ரதி⁴கா³nhnh’பவிkhயாபி: ◌⁴
03230091 ஏவmh ph³வாணமப³லாகி²லேயாக³மாயா
03230092 விth³யாவிசணமேவய க³தாதி⁴ராth
03230093ஸmhphரரயphரணயவிவலயா கி³ேரஷth³
03230094 vhடா³வேலாகவிலஸth³த⁴தாநநாஹ
03230100 ேத³வஹூதிவாச
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03230101 ராth³த⁴mh ப³த th³விஜvh’ைஷதத³ேமாக⁴ேயாக³
03230102 மாயாதி⁴ேப thவயி விேபா⁴ தத³ைவ ப⁴rhத:
03230103 யshேதऽph◌⁴யதா⁴யி ஸமய:ஸkh’த³ŋhக³ஸŋhேகா³
03230104 ⁴யாth³க³ய ³ண: phரஸவ:ஸதீநாmh
03230111 தthேரதிkh’thயiµபஶி யேதா²பேத³ஶmh
03230112 ேயைநஷ ேம கrhஶிேதாऽதிரmhஸயாthமா
03230113th³th◌⁴ேயத ேத kh’தமேநாப⁴வத⁴rhதாயா
03230114 தீ³நshததீ³ஶ ப⁴வநmh ஸth³’ஶmh விசவ
03230120ைமthேரய உவாச
03230121 phயாயா: phயமnhவிchச²nhகrhத³ேமா ேயாக³மாshதி²த:
03230122 விமாநmh காமக³mh thதshதrhேயவாவிரசீகரth
03230131ஸrhவகாம³க⁴mh தி³vhயmh ஸrhவரthநஸமnhவிதmh
03230132ஸrhவrhth³th◌⁴பசேயாத³rhகmh மணிshதmhைப⁴பshkh’தmh
03230141 தி³vhேயாபகரேேபதmh ஸrhவகாலஸுகா²வஹmh
03230142 பThகாபி: ◌⁴ பதாகாபி⁴rhவிசிthராபி⁴ரலŋhkh’தmh
03230151shரkh³பி⁴rhவிசிthரமாlhயாபி⁴rhமஜுஶிஜthஷட³ŋhkh◌⁴பி: ◌⁴
03230152 ³லௌமெகௗேஶையrhநாநாவshthைரrhவிராதmh
03230161 உபrhப விnhயshத நிலேயஷு ph’த²khph’த²kh
03230162phைத: கஶிபி: ◌⁴ காnhதmh பrhயŋhகvhயஜநாஸைந:
03230171 தthர தthர விநிphத நாநாஶிlhேபாபேஶாபி⁴தmh
03230172 மஹாமரகதshத²lhயா ஜுShடmh விth³மேவதி³பி: ◌⁴
03230181 th³வா:ஸு விth³மேத³ஹlhயா பா⁴தmh வjhரகபாடவth
03230182 ஶிக²ேரShவிnhth³ரநீேலஷு ேஹமmhைப⁴ரதி⁴தmh
03230191 சுShமthபth³மராகா³kh³rhையrhவjhரபி⁴thதிஷு நிrhைத:
03230192 ஜுShடmh விசிthரைவதாைநrhமஹாrhைஹrhேஹமேதாரண:

03230201ஹmhஸபாராவதvhராைதshதthர தthர நிதmh
03230202 kh’thமாnhமnhயமாைந:shவாநதி⁴யாதி⁴ய ச
03230211 விஹாரshதா²நவிராம ஸmhேவஶphராŋhக³ைர:
03230212 யேதா²பேஜாஷmh ரசிைதrhவிshமாபநவாthமந:
03230221 ஈth³’kh³kh³’ஹmh தthபயnhதீmh நாதிphேதந ேசதஸா
03230222ஸrhவ⁴தாஶயாபி⁴jhஞ: phராேவாசthகrhத³ம:shவயmh
03230231 நிமjhjhயாshnhரேத³ பீ⁴ விமாநத³மாஹ
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03230232இத³mh ஶுkhலkh’தmh தீrhத²மாஶிஷாmh யாபகmh nh’mh
03230241ஸா தth³ப⁴rh:ஸமாதா³ய வச:வலேய
03230242ஸரஜmh பி³ph◌⁴ரதீ வாேஸா ேவணீ⁴தாmhச rhத⁴ஜாnh
03230251அŋhக³mh ச மலபŋhேகந ஸச²nhநmh ஶப³லshதநmh
03230252ஆவிேவஶ ஸரshவthயா:ஸர: ஶிவஜலாஶயmh
03230261ஸாnhத:ஸர ேவமshதா:² ஶதாநி த³ஶ கnhயகா:
03230262ஸrhவா: கிேஶாரவயேஸா த³த³rhேஶாthபலக³nhத⁴ய:
03230271 தாmh th³’ShThவா ஸஹேஸாthதா²ய phேரா: phராஜலய:shthய:
03230272 வயmh கrhமகshph◌⁴யmh ஶாதி⁴ ந: கரவாம கிmh
03230281shநாேநந தாmh மஹாrhேஹண shநாபயிthவா மநshவிநீmh
03230282 ³ேல நிrhமேல thேந த³³ரshைய ச மாநதா:³
03230291 ⁴ஷநி பராrhth◌⁴யாநி வயாmh th³மnhதி ச
03230292அnhநmh ஸrhவ³ேேபதmh பாநmh ைசவாmh’தாஸவmh
03230301அதா²த³rhேஶ shவமாthமாநmh shரkh³விணmh விரஜாmhப³ரmh
03230302 விரஜmh kh’தshவshthயயநmh கnhயாபி⁴rhப³ஹுமாநிதmh
03230311shநாதmh kh’தஶிர:shநாநmh ஸrhவாப⁴ரண⁴தmh
03230312 நிShகkh³வmh வலயிநmh ஜthகாசநரmh
03230321 ேராNhேயாரth◌⁴யshதயா காchயா காசnhயா ப³ஹுரthநயா
03230322ஹாேரண ச மஹாrhேஹண சேகந ச ⁴தmh
03230331ஸுத³தா ஸுph◌⁴வா லண shநிkh³தா⁴பாŋhேக³ந சுஷா
03230332 பth³மேகாஶshph’தா⁴ நீலரலைகச லஸnhiµக²mh
03230341 யதா³ஸshமார ’ஷப⁴mh’mh த³யிதmh பதிmh
03230342 தthர சாshேத ஸஹ shthபி⁴rhயthராshேத ஸ phரஜாபதி:
03230351 ப⁴rh: ரshதாதா³thமாநmh shthஸஹshரvh’தmh ததா³
03230352 நிஶாmhய தth³ேயாக³க³திmh ஸmhஶயmh phரthயபth³யத
03230361ஸ தாmh kh’தமலshநாநாmh விph◌⁴ராஜnhதீமrhவவth
03230362ஆthமேநா பி³ph◌⁴ரதீmh பmh ஸmhவீதசிரshதநீmh
03230371 விth³யாத⁴ஸஹshேரண ேஸvhயமாநாmh ஸுவாஸஸmh
03230372 ஜாதபா⁴ேவா விமாநmh ததா³ேராஹயத³thரஹnh
03230381 தshnhநphதமமா phயயாiνரkhேதா
03230382 விth³யாத⁴பி⁴பசீrhணவrhவிமாேந
03230383 ப³ph◌⁴ராஜ உthகசiµth³க³ணவாநபீchயsh
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03230384 தாராபி⁴ராvh’த இேவா³பதிrhநப: ◌⁴shத:²
03230391 ேதநாShடேலாகபவிஹாரலாசேலnhth³ர
03230392 th³ேராணீShவநŋhக³ஸக²மாதெஸௗப⁴கா³ஸு
03230393th³ைத⁴rhiνேதா th³⁴நிபாதஶிவshவநாஸு
03230394 ேரேம சிரmh த⁴நத³வlhலலநாவதீ²
03230401ைவரmhப⁴ேக ஸுரஸேந நnhத³ேந Shபப⁴th³ரேக
03230402 மாநேஸ ைசthரரth²ேய ச ஸ ேரேம ராமயா ரத:
03230411 ph◌⁴ராShiΝநா விமாேநந காமேக³ந மயஸா
03230412ைவமாநிகாநthயேஶத சரlhேலாகாnhயதா²நில:

03230421 கிmh ³ராபாத³நmh ேதஷாmh mhஸாiµth³தா³மேசதஸாmh
03230422ையராதshதீrhத²பத³சரே vhயஸநாthயய:
03230431 phேரயிthவா ⁴ேவா ேகா³லmh பthnhைய யாவாnhshவஸmhshத²யா
03230432 ப³வாசrhயmh மஹாேயாகீ³shவாரமாய nhயவrhதத
03230441 விப⁴jhய நவதா⁴thமாநmh மாநவீmh ஸுரேதாthஸுகாmh
03230442 ராமாmh நிரமயnhேரேம வrhஷகா³nhiµஹூrhதவth
03230451 தshnhவிமாந உthkh’Shடாmh ஶyhயாmh ரதிகmh தா
03230452 ந சா³th◌⁴யத தmh காலmh பthயாபீchேயந ஸŋhக³தா
03230461 ஏவmh ேயாகா³iνபா⁴ேவந த³mhபthேயா ரமமாணேயா:
03230462 ஶதmh vhயதீ: ஶரத:³ காமலாலஸேயாrhமநாkh
03230471 தshயாமாத⁴thத ேரதshதாmh பா⁴வயnhநாthமநாthமவிth
03230472 ேநாதா⁴ விதா⁴ய பmh shவmh ஸrhவஸŋhகlhபவிth³வி: ◌⁴
03230481அத:ஸா ஸுஷுேவ ஸth³ேயா ேத³வஹூதி:shthய: phரஜா:
03230482ஸrhவாshதாசாஸrhவாŋhkh³ேயா ேலாேதாthபலக³nhத⁴ய:
03230491 பதிmh ஸா phரvhரShயnhதmh ததா³லேயாஶதீ ப³:

03230492shமயமாநா விkhலேவந ’த³ேயந வி³யதா
03230501க²nhthயேதா⁴iµகீ² ⁴mh பதா³ நக²மணியா
03230502 உவாச லதாmh வாசmh நிth◌⁴யாகலாmh ஶைந:
03230510 ேத³வஹூதிவாச
03230511ஸrhவmh தth³ப⁴க³வாnhமயiµேபாவாஹ phரதிதmh
03230512அதா²பி ேம phரபnhநாயா அப⁴யmh தா³மrhஹ
03230521 ph³ரமnh³th’பி⁴shph◌⁴யmh விmh’kh³யா: பதய:ஸமா:
03230522 கசிthshயாnhேம விேஶாகாய thவயி phரvhரேத வநmh
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03230531 ஏதாவதாலmh காேலந vhயதிkhராnhேதந ேம phரேபா⁴
03230532இnhth³யாrhத²phரஸŋhேக³ந பthயkhதபராthமந:
03230541இnhth³யாrhேத²ஷு ஸjhஜnhthயா phரஸŋhக³shthவயி ேம kh’த:
03230542அஜாநnhthயா பரmh பா⁴வmh ததா²phயshthவப⁴யாய ேம
03230551ஸŋhேகா³ ய:ஸmhsh’ேதrhேஹரஸthஸு விேதாऽதி⁴யா
03230552ஸ ஏவ ஸா⁴ஷு kh’ேதா நி:ஸŋhக³thவாய கlhபேத
03230561 ேநஹ யthகrhம த⁴rhமாய ந விராகா³ய கlhபேத
03230562 ந தீrhத²பத³ேஸவாைய வnhநபி mh’ேதா  ஸ:

03230571ஸாஹmh ப⁴க³வேதா நmh வசிதா மாயயா th³’ட⁴mh
03230572 யththவாmh விiµkhதித³mh phராphய ந iµiµேய ப³nhத⁴நாth
03240010ைமthேரய உவாச
03240011 நிrhேவத³வாதி³நீேமவmh மேநாrh³தரmh iµநி:
03240012 த³யா: ஶாநீமாஹ ஶுkhலாபி⁴vhயா’தmh shமரnh
03240020 ’வாச
03240021 மா கி²ேதா³ ராஜththத²மாthமாநmh phரthயநிnhதி³ேத
03240022 ப⁴க³வாmhshேதऽேரா க³rhப⁴ம³ராthஸmhphரபthshயேத
03240031 th◌⁴’தvhரதா ப⁴th³ரmh ேத த³ேமந நியேமந ச
03240032 தேபாth³ரவிணதா³ைநச ரth³த⁴யா ேசவரmh ப⁴ஜ
03240041ஸ thவயாராதி⁴த: ஶுkhேலா விதnhவnhமாமகmh யஶ:

03240042 ேச²thதா ேத ’த³யkh³ரnhதி²ெமௗத³rhேயா ph³ரமபா⁴வந:
03240050ைமthேரய உவாச
03240051 ேத³வஹூthயபி ஸnhேத³ஶmh ெகௗ³ரேவண phரஜாபேத:
03240052ஸmhயரth³தா⁴ய ஷmh டshத²மப⁴ஜth³³mh
03240061 தshயாmh ப³ஹுதிேத² காேல ப⁴க³வாnhம⁴ஸூத³ந:
03240062 காrhத³மmh வீrhயமாபnhேநா ஜjhேஞऽkh³நிவ தா³ணி
03240071அவாத³யmhshததா³ vhேயாmhநி வாதி³thராணி க⁴நாக⁴நா:
03240072 கா³யnhதி தmh shம க³nhத⁴rhவா nh’thயnhthயphஸரேஸா iµதா³
03240081 ேப:ஸுமநேஸா தி³vhயா: ேக²சைரரபவrhதா:
03240082 phரேஸ³ச தி³ஶ:ஸrhவா அmhபா⁴mh ச மநாmh ச
03240091 தthகrhத³மாரமபத³mh ஸரshவthயா பதmh
03240092shவயmh: ◌⁴ ஸாகmh’பி⁴rhமchயாதி³பி⁴ரph◌⁴யயாth
03240101 ப⁴க³வnhதmh பரmh ph³ரம ஸththேவநாmhேஶந ஶthஹnh
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03240102 தththவஸŋhkh²யாநவிjhஞphthைய ஜாதmh விth³வாநஜ:shவராTh
03240111ஸபா⁴ஜயnhவிஶுth³ேத⁴ந ேசதஸா தchசிகீrhதmh
03240112 phர’Shயமாணரஸுபி: ◌⁴ கrhத³மmh ேசத³மph◌⁴யதா⁴th
03240120 ph³ரேமாவாச
03240121 thவயா ேமऽபசிதிshதாத கlhபிதா நிrhvhயகத:
03240122 யnhேம ஸஜkh³’ேஹ வாkhயmh ப⁴வாnhமாநத³ மாநயnh
03240131 ஏதாவthேயவ ஶுஷா காrhயா பித thரைக:
03240132 பா³ட⁴thயiνமnhேயத ெகௗ³ரேவண ³ேராrhவச:
03240141இமா ³தர:ஸthயshதவ வthஸ ஸுமth◌⁴யமா:
03240142ஸrhக³ேமதmh phரபா⁴ைவ:shைவrhph³’mhஹயிShயnhthயேநகதா⁴
03240151அதshthவmh’iµkh²ேயph◌⁴ேயா யதா²ஶீலmh யதா²சி
03240152ஆthமஜா: பேத³யth³ய விshth’ணீ யேஶா ⁴வி
03240161 ேவதா³ஹமாth³யmh ஷமவதீrhணmh shவமாயயா
03240162 ⁴தாநாmh ேஶவதி⁴mh ேத³ஹmh பி³ph◌⁴ராணmh கபிலmh iµேந
03240171 jhஞாநவிjhஞாநேயாேக³ந கrhமiµth³த⁴ரஜடா:
03240172ரNhயேகஶ: பth³மா: பth³மiµth³ராபதா³mh³ஜ:

03240181 ஏஷ மாநவி ேத க³rhப⁴mh phரவிShட:ைகடபா⁴rhத³ந:
03240182அவிth³யாஸmhஶயkh³ரnhதி²mh சி²ththவா கா³mh விசShயதி
03240191அயmh th³த⁴க³தீ⁴ஶ:ஸாŋhkh²யாசாrhைய:ஸுஸmhமத:
03240192 ேலாேக கபில இthயாkh²யாmh க³nhதா ேத கீrhதிவrhத⁴ந:
03240200ைமthேரய உவாச
03240201 தாவாவாshய ஜக³thshரShடா மாைர:ஸஹநாரத:³
03240202ஹmhேஸா ஹmhேஸந யாேநந thதா⁴மபரமmh யெயௗ
03240211 க³ேத ஶதth◌⁴’ெதௗ thத: கrhத³மshேதந ேசாதி³த:
03240212 யேதா²தி³தmh shவ³th: phராதா³th³விவsh’ஜாmh தத:
03240221 மசேய கலாmh phராதா³த³நஸூயாமதா²thரேய
03240222 ரth³தா⁴மŋhகி³ரேஸऽயchச²thலshthயாய ஹவிrh⁴வmh
03240231 லஹாய க³திmh khதாmh khரதேவ ச khயாmh ஸதீmh
03240232 kh²யாதிmh ச ph◌⁴’க³ேவऽயchச²th³வShடா²யாphயnhத⁴தீmh
03240241அத²rhவேணऽத³தா³chசா²nhதிmh யயா யjhேஞா விதnhயேத
03240242 விphரrhஷபா⁴nhkh’ேதாth³வாஹாnhஸதா³ராnhஸமலாலயth
03240251 ததshத ’ஷய:thத: kh’ததா³ரா நிமnhthrhய தmh
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03240252 phராதிShட²nhநnhதி³மாபnhநா:shவmh shவமாரமமNhட³லmh
03240261ஸ சாவதீrhணmh thக³மாjhஞாய வி³த⁴rhஷப⁴mh
03240262 விவிkhத உபஸŋhக³mhய phரணmhய ஸமபா⁴ஷத
03240271அேஹா பாபchயமாநாநாmh நிரேய shைவரமŋhக³ள:

03240272 காேலந ⁴யஸா நmh phரத³nhதீஹ ேத³வதா:
03240281 ப³ஹுஜnhமவிபkhேவந ஸmhயkh³ேயாக³ஸமாதி⁴நா
03240282 th³ரShmh யதnhேத யதய: ஶூnhயாகா³ேரஷு யthபத³mh
03240291ஸ ஏவ ப⁴க³வாநth³ய ேஹலநmh ந க³ணyhய ந:
03240292 kh³’ேஹஷு ஜாேதா kh³ராmhயாmh ய:shவாநாmh பேபாஷண:

03240301shவீயmh வாkhயmh’தmh கrhமவதீrhேऽ ேம kh³’ேஹ
03240302 சிகீrhஷுrhப⁴க³வாnhjhஞாநmh ப⁴khதாநாmh மாநவrhத⁴ந:
03240311 தாnhேயவ ேதऽபி⁴பாணி பாணி ப⁴க³வmhshதவ
03240312 யாநி யாநி ச ேராசnhேத shவஜநாநாமபிண:

03240321thவாmhஸூபி⁴shதththவ³⁴thஸயாth³தா⁴ ஸதா³பி⁴வாதா³rhஹணபாத³பீட²mh
03240322 ஐவrhயைவராkh³யயேஶாऽவேபா³த⁴ வீrhயயா rhதமஹmh phரபth³ேய
03240331 பரmh phரதா⁴நmh ஷmh மஹாnhதmh காலmh கவிmh thvh’தmh ேலாகபாலmh
03240332ஆthமாiν⁴thயாiνக³தphரபசmh shவchச²nhத³ஶkhதிmh கபிலmh phரபth³ேய
03240341அshமாபி⁴ph’chேச²ऽth³ய பதிmh phரஜாநாmh thவயாவதீrhணrhண உதாphதகாம:
03240342பvhரஜthபத³வீமாshதி²ேதாऽஹmhசShேய thவாmh’தி³ஜnhவிேஶாக:
03240350ப⁴க³வாiνவாச
03240351 மயா phேராkhதmh  ேலாகshய phரமாணmh ஸthயெலௗகிேக
03240352அதா²ஜநி மயா ph◌⁴யmh யத³ேவாசmh’தmh iµேந
03240361 ஏதnhேம ஜnhம ேலாேகऽshnhiµiµூmh ³ராஶயாth
03240362 phரஸŋhkh²யாநாய தththவாநாmh ஸmhமதாயாthமத³rhஶேந
03240371 ஏஷ ஆthமபேதா²ऽvhயkhேதா நShட: காேலந ⁴யஸா
03240372 தmh phரவrhதயிmh ேத³ஹமmh விth³தி⁴ மயா ph◌⁴’தmh
03240381 க³chச² காமmh மயாph’Shேடா மயி ஸnhnhயshதகrhம
03240382thவா ஸு³rhஜயmh mh’thமmh’தthவாய மாmh ப⁴ஜ
03240391 மாமாthமாநmh shவயjhேயாதி:ஸrhவ⁴த³ஹாஶயmh
03240392ஆthமnhேயவாthமநா வீய விேஶாேகாऽப⁴யmh’chச²
03240401 மாthர ஆth◌⁴யாthகீmh விth³யாmh ஶமநீmh ஸrhவகrhமmh
03240402 விதShேய யயா சாெஸௗ ப⁴யmh சாதிதShயதி
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03240410ைமthேரய உவாச
03240411 ஏவmh ஸiµதி³தshேதந கபிேலந phரஜாபதி:
03240412 த³ணீkh’thய தmh phேதா வநேமவ ஜகா³ம ஹ
03240421 vhரதmh ஸ ஆshதி²ேதா ெமௗநமாthைமகஶரே iµநி:
03240422 நி:ஸŋhேகா³ vhயசரthோணீமநkh³நிரநிேகதந:
03240431 மேநா ph³ரமணி ஜாேநா யthதthஸத³ஸத: பரmh
03240432³வபா⁴ேஸ வி³ண ஏகப⁴khthயாiνபா⁴விேத
03240441 நிரஹŋhkh’திrhநிrhமமச நிrhth³வnhth³வ:ஸமth³’khshவth³’kh
03240442 phரthயkhphரஶாnhததீ⁴rhதீ⁴ர: phரஶாnhேதாrhேவாத³தி: ◌⁴
03240451 வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி ஸrhவjhேஞ phரthயகா³thமநி
03240452 பேரண ப⁴khதிபா⁴ேவந லph³தா⁴thமா iµkhதப³nhத⁴ந:
03240461ஆthமாநmh ஸrhவ⁴ேதஷு ப⁴க³வnhதமவshதி²தmh
03240462அபயthஸrhவ⁴தாநி ப⁴க³வthயபி சாthமநி
03240471இchசா²th³ேவஷவிேநந ஸrhவthர ஸமேசதஸா
03240472 ப⁴க³வth³ப⁴khதிkhேதந phராphதா பா⁴க³வதீ க³தி:
03250010 ெஶௗநக உவாச
03250011 கபிலshதththவஸŋhkh²யாதா ப⁴க³வாநாthமமாயயா
03250012 ஜாத:shவயமஜ:ஸாாதா³thமphரjhஞphதேய nh’mh
03250021 ந யshய வrhShமண: mhஸாmh வmhண:ஸrhவேயாகி³நாmh
03250022 விெதௗ தேத³வshய ⁴ th’phயnhதி ேமऽஸவ:

03250031 யth³யth³வித⁴thேத ப⁴க³வாnhshவchச²nhதா³thமாthமமாயயா
03250032 தாநி ேம ரth³த³தா⁴நshய கீrhதnhயாnhயiνகீrhதய
03250040ஸூத உவாச
03250041 th³ைவபாயநஸக²shthேவவmh ைமthேரேயா ப⁴க³வாmhshததா²
03250042 phராேஹத³mh வி³ரmh phத ஆnhவீkhயாmh phரேசாதி³த:
03250050ைமthேரய உவாச
03250051 பித phரshதி²ேதऽரNhயmh மா: phயசிகீrhஷயா
03250052 தshnhபி³nh³ஸேரऽவாthth³ப⁴க³வாnhகபில: கில
03250061 தமாநமகrhமாணmh தththவமாrhகா³kh³ரத³rhஶநmh
03250062shவஸுதmh ேத³வஹூthயாஹ தா⁴:ஸmhshமரதீ வச:
03250070 ேத³வஹூதிவாச
03250071 நிrhவிNh நிதராmh ⁴மnhநஸதி³nhth³யதrhஷth
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03250072 ேயந ஸmhபா⁴vhயமாேநந phரபnhநாnhத⁴mh தம: phரேபா⁴
03250081 தshய thவmh தமேஸாऽnhத⁴shய ³Shபாரshயாth³ய பாரக³mh
03250082ஸchசுrhஜnhமநாமnhேத லph³த⁴mh ேம thவத³iνkh³ரஹாth
03250091 ய ஆth³ேயா ப⁴க³வாnhmhஸாவேரா ைவ ப⁴வாnhகில
03250092 ேலாகshய தமஸாnhத⁴shய சு:ஸூrhய இேவாதி³த:
03250101அத² ேம ேத³வ ஸmhேமாஹமபாkhரShmh thவமrhஹ
03250102 ேயாऽவkh³ரேஹாऽஹmh மேமதீthேயதshnhேயாதshthவயா
03250111தmh thவா க³தாஹmhஶரணmhஶரNhயmhshவph◌⁴’thயஸmhஸாரதேரா:டா²ரmh
03250112 jhஞாஸயாஹmh phரkh’ேத: ஷshய நமா ஸth³த⁴rhமவிதா³mh
வShட²mh
03250120ைமthேரய உவாச
03250121இதி shவமாrhநிரவth³யphதmh நிஶmhய mhஸாமபவrhக³வrhத⁴நmh
03250122தி⁴யாபி⁴நnhth³யாthமவதாmh ஸதாmh க³திrhப³பா⁴ஷ ஈஷthshதேஶாபி⁴தாநந:
03250130ப⁴க³வாiνவாச
03250131 ேயாக³ஆth◌⁴யாthக: mhஸாmh மேதா நி:ேரயஸாய ேம
03250132அthயnhேதாபரதிrhயthர :³க²shய ச ஸுக²shய ச
03250141 தமmh ேத phரவயா யமேவாசmh ராநேக⁴
03250142 ’mh ேராகாமாநாmh ேயாக³mh ஸrhவாŋhக³ைநணmh
03250151 ேசத: க²lhவshய ப³nhதா⁴ய iµkhதேய சாthமேநா மதmh
03250152³ேணஷு ஸkhதmh ப³nhதா⁴ய ரதmh வா mh iµkhதேய
03250161அஹmh மமாபி⁴மாேநாthைத:² காமேலாபா⁴தி³பி⁴rhமல:

03250162 வீதmh யதா³ மந: ஶுth³த⁴ம:³க²மஸுக²mh ஸமmh
03250171 ததா³ ஷ ஆthமாநmh ேகவலmh phரkh’ேத: பரmh
03250172 நிரnhதரmh shவயjhேயாதிரணிமாநமக²Nh³தmh
03250181 jhஞாநைவராkh³யkhேதந ப⁴khதிkhேதந சாthமநா
03250182 பபயthதா³நmh phரkh’திmh ச ஹெதௗஜஸmh
03250191 ந jhயமாநயா ப⁴khthயா ப⁴க³வthயகி²லாthமநி
03250192ஸth³’ேஶாऽshதி ஶிவ: பnhதா² ேயாகி³நாmh ph³ரமth³த⁴ேய
03250201 phரஸŋhக³மஜரmh பாஶமாthமந: கவேயா வி:³

03250202ஸ ஏவ ஸா⁴ஷு kh’ேதா ேமாth³வாரமபாvh’தmh
03250211 திதிவ: காணிகா:ஸு’த:³ஸrhவேத³நாmh
03250212அஜாதஶthரவ: ஶாnhதா:ஸாத⁴வ:ஸா⁴⁴ஷ:

bhagpur.pdf 165



மth³ பா⁴க³வத ராண

03250221 மyhயநnhேயந பா⁴ேவந ப⁴khதிmh rhவnhதி ேய th³’டா⁴mh
03250222 மthkh’ேத thயkhதகrhமாணshthயkhதshவஜநபா³nhத⁴வா:
03250231 மதா³ரயா: கதா² mh’Shடா: ஶ ◌்’Nhவnhதி கத²யnhதி ச
03250232 தபnhதி விவிதா⁴shதாபா ைநதாnhமth³க³தேசதஸ:

03250241 த ஏேத ஸாத⁴வ:ஸாth◌⁴வி ஸrhவஸŋhக³விவrhதா:
03250242ஸŋhக³shேதShவத² ேத phராrhth²ய:ஸŋhக³ேதா³ஷஹரா  ேத
03250251 ஸதாmh phரஸŋhகா³nhமம வீrhயஸmhவிேதா³ ப⁴வnhதி ’thகrhணரஸாயநா:
கதா:²
03250252 தjhேஜாஷதா³வபவrhக³வrhthமநி ரth³தா⁴ ரதிrhப⁴khதிரiνkhரShயதி
03250261ப⁴khthயா மாnhஜாதவிராக³ஐnhth³யாth³th³’Shடதாnhமth³ரசநாiνசிnhதயா
03250262சிthதshய யthேதா kh³ரஹேண ேயாக³khேதா யதிShயேத ’ஜுபி⁴rhேயாக³மாrhைக:³
03250271அேஸவயாயmh phரkh’ேதrh³நாmh jhஞாேநந ைவராkh³யவிjh’mhபி⁴ேதந
03250272 ேயாேக³ந மyhயrhபிதயா ச ப⁴khthயா மாmh phரthயகா³thமாநஹாவnhேத⁴
03250280 ேத³வஹூதிவாச
03250281 காசிththவyhசிதா ப⁴khதி: கீth³’ஶீ மம ேகா³சரா
03250282 யயா பத³mh ேத நிrhவாணமஜஸாnhவாநவா அஹmh
03250291 ேயா ேயாேகா³ ப⁴க³வth³பா³ே நிrhவாthமmhshthவேயாதி³த:
03250292 கீth³’ஶ: கதி சாŋhகா³நி யதshதththவாவேபா³த⁴நmh
03250301 தேத³தnhேம விஜாநீ யதா²ஹmh மnhத³தீ⁴rhஹேர
03250302ஸுக²mh ³th³th◌⁴ேயய ³rhேபா³த⁴mh ேயாஷா ப⁴வத³iνkh³ரஹாth
03250310ைமthேரய உவாச
03250311 விதி³thவாrhத²mh கபிேலா மாthத²mh ஜாதshேநேஹா யthர தnhவாபி⁴ஜாத:
03250312தththவாmhநாயmh யthphரவத³nhதி ஸாŋhkh²யmh phேராவாச ைவ ப⁴khதிவிதாநேயாக³mh
03250320ப⁴க³வாiνவாச
03250321 ேத³வாநாmh ³ணŋhகா³நாமாiνரவிககrhமmh
03250322ஸththவ ஏைவகமநேஸா vh’thதி:shவாபா⁴விகீ  யா
03250341அநிthதா பா⁴க³வதீ ப⁴khதி:th³ேத⁴rhக³ய
03250342 ஜரயthயாஶு யா ேகாஶmh நிகீ³rhணமநேலா யதா²
03250351ைநகாthமதாmh ேம shph’ஹயnhதி ேகசிnhமthபாத³ேஸவாபி⁴ரதா மதீ³ஹா:
03250352 ேயऽnhேயாnhயேதா பா⁴க³வதா: phரஸjhய ஸபா⁴ஜயnhேத மம ெபௗஷாணி
03250361 பயnhதி ேத ேம சிராNhயmhப³ஸnhத: phரஸnhநவkhthராணேலாசநாநி
03250362பாணி தி³vhயாநி வரphரதா³நி ஸாகmh வாசmh shph’ஹணீயாmh வத³nhதி
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03250371ைதrhத³rhஶநீயாவயைவதா³ர விலாஸஹாேஸதவாமஸூkhைத:
03250372 ’தாthமேநா ’தphராmhச ப⁴khதிரநிchச²ேதா ேம க³திமNhவீmh
phரŋhkhேத
03250381அேதா²வி⁴திmh மம மாயாவிநshதாைமவrhயமShடாŋhக³மiνphரvh’thதmh
03250382யmh பா⁴க³வதீmh வாshph’ஹயnhதி ப⁴th³ராmh பரshய ேம ேதऽiνவேத 
ேலாேக
03250391 ந கrhசிnhமthபரா: ஶாnhதேப நŋhயnhதி ேநா ேமऽநிேஷா ேல⁴
ேஹதி:
03250392 ேயஷாமஹmh phய ஆthமா ஸுதச ஸகா² ³: ஸு’ேதா³
ைத³வShடmh
03250401இமmh ேலாகmh தைத²வாiµமாthமாநiµப⁴யாயிநmh
03250402ஆthமாநமiν ேய ேசஹ ேய ராய: பஶேவா kh³’ஹா:
03250411 விsh’jhய ஸrhவாநnhயாmhச மாேமவmh விவேதாiµக²mh
03250412 ப⁴ஜnhthயநnhயயா ப⁴khthயா தாnhmh’thேயாரதிபாரேய
03250421 நாnhயthர மth³ப⁴க³வத: phரதா⁴நேஷவராth
03250422ஆthமந:ஸrhவ⁴தாநாmh ப⁴யmh தீvhரmh நிவrhதேத
03250431 மth³ப⁴யாth³வாதி வாேதாऽயmh ஸூrhயshதபதி மth³ப⁴யாth
03250432 வrhஷதீnhth³ேரா த³ஹthயkh³நிrhmh’thசரதி மth³ப⁴யாth
03250441 jhஞாநைவராkh³யkhேதந ப⁴khதிேயாேக³ந ேயாகி³ந:
03250442 ேமாய பாத³லmh ேம phரவிஶnhthயேதாப⁴யmh
03250451 ஏதாவாேநவ ேலாேகऽshnhmhஸாmh நி:ேரயேஸாத³ய:
03250452 தீvhேரண ப⁴khதிேயாேக³ந மேநா மyhயrhபிதmh shதி²ரmh
03260010ப⁴க³வாiνவாச
03260011அத² ேத ஸmhphரவயா தththவாநாmh லணmh ph’த²kh
03260012 யth³விதி³thவா விiµchேயத ஷ: phராkh’ைதrh³ண:

03260021 jhஞாநmh நி:ேரயஸாrhதா²ய ஷshயாthமத³rhஶநmh
03260022 யதா³ஹுrhவrhணேய தthேத ’த³யkh³ரnhதி²ேப⁴த³நmh
03260031அநாதி³ராthமா ேஷா நிrh³ண: phரkh’ேத: பர:
03260032 phரthயkh³தா⁴மா shவயjhேயாதிrhவிவmh ேயந ஸமnhவிதmh
03260041ஸ ஏஷ phரkh’திmh ஸூமாmh ைத³வீmh ³ணமயீmh வி: ◌⁴
03260042 யth³’chச²ையேவாபக³தாமph◌⁴யபth³யத லயா
03260051³ணrhவிசிthரா:sh’ஜதீmh ஸபா: phரkh’திmh phரஜா:
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03260052 விேலாkhய iµiµேஹ ஸth³ய:ஸ இஹ jhஞாந³ஹயா
03260061 ஏவmh பராபி⁴th◌⁴யாேநந கrhth’thவmh phரkh’ேத: மாnh
03260062 கrhமஸு khயமாேணஷு ³ணராthமநி மnhயேத
03260071 தத³shய ஸmhsh’திrhப³nhத: ◌⁴ பாரதnhthrhயmh ச தthkh’தmh
03260072 ப⁴வthயகrhஶshய ஸாே நிrhvh’தாthமந:
03260081 காrhயகாரணகrhth’thேவ காரணmh phரkh’திmh வி:³

03260082 ேபா⁴khth’thேவ ஸுக²:³கா²நாmh ஷmh phரkh’ேத: பரmh
03260090 ேத³வஹூதிவாச
03260091 phரkh’ேத: ஷshயாபி லணmh ேஷாthதம
03260092 ph³ காரணேயாரshய ஸத³ஸchச யதா³thமகmh
03260100ப⁴க³வாiνவாச
03260101 யthதthth³ணமvhயkhதmh நிthயmh ஸத³ஸதா³thமகmh
03260102 phரதா⁴நmh phரkh’திmh phராஹுரவிேஶஷmh விேஶஷவth
03260111 பசபி: ◌⁴ பசபி⁴rhph³ரம சrhபி⁴rhத³ஶபி⁴shததா²
03260112 ஏதchசrhவிmhஶதிகmh க³ணmh phராதா⁴நிகmh வி:³

03260121 மஹா⁴தாநி பைசவ ⁴ராேபாऽkh³நிrhமnhநப: ◌⁴
03260122 தnhமாthராணி ச தாவnhதி க³nhதா⁴தீ³நி மதாநி ேம
03260131இnhth³யாணி த³ஶ ேராthரmh thவkh³th³’kh³ரஸநநாகா:
03260132 வாkhகெரௗ சரெணௗ ேமTh◌⁴ரmh பாrhத³ஶம உchயேத
03260141 மேநா ³th³தி⁴ரஹŋhகாரசிthதthயnhதராthமகmh
03260142 சrhதா⁴ லயேத ேப⁴ேதா³ vh’ththயா லணபயா
03260151 ஏதாவாேநவ ஸŋhkh²யாேதா ph³ரமண:ஸ³ணshய ஹ
03260152ஸnhநிேவேஶா மயா phேராkhேதா ய: கால: பசவிmhஶக:
03260161 phரபா⁴வmh ெபௗஷmh phராஹு: காலேமேக யேதா ப⁴யmh
03260162அஹŋhகாரவிட⁴shய கrh: phரkh’திஷ:

03260171 phரkh’ேதrh³ணஸாmhயshய நிrhவிேஶஷshய மாநவி
03260172 ேசShடா யத:ஸ ப⁴க³வாnhகால இthபலத:
03260181அnhத: ஷேபண காலேபண ேயா ப³:

03260182ஸமnhேவthேயஷ ஸththவாநாmh ப⁴க³வாநாthமமாயயா
03260191ைத³வாthுபி⁴தத⁴rhNhயாmh shவshயாmh ேயாெநௗ பர: மாnh
03260192ஆத⁴thத வீrhயmh ஸாஸூத மஹthதththவmh ரNhமயmh
03260201 விவமாthமக³தmh vhயஜnhடshேதா² ஜக³த³ŋhர:
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03260202shவேதஜஸாபிப³thதீvhரமாthமphரshவாபநmh தம:
03260211 யthதthஸththவ³ணmh shவchச²mh ஶாnhதmh ப⁴க³வத: பத³mh
03260212 யதா³ஹுrhவாஸுேத³வாkh²யmh சிthதmh தnhமஹதா³thமகmh
03260221shவchச²thவமவிகாthவmh ஶாnhதthவதி ேசதஸ:

03260222 vh’thதிபி⁴rhலணmh phேராkhதmh யதா²பாmh phரkh’தி: பரா
03260231 மஹthதththவாth³விrhவாth³ப⁴க³வth³வீrhயஸmhப⁴வாth
03260232 khயாஶkhதிரஹŋhகாரshthவித:◌⁴ ஸமபth³யத
03260241ைவகாகshைதஜஸச தாமஸச யேதா ப⁴வ:

03260242 மநஸேசnhth³யாmh ச ⁴தாநாmh மஹதாமபி
03260251ஸஹshரஶிரஸmh ஸாாth³யமநnhதmh phரசேத
03260252ஸŋhகrhஷkh²யmh ஷmh ⁴ேதnhth³யமேநாமயmh
03260261 கrhth’thவmh கரணthவmh ச காrhயthவmh ேசதி லணmh
03260262 ஶாnhதேகா⁴ரவிட⁴thவதி வா shயாத³ஹŋhkh’ேத:
03260271ைவகாகாth³விrhவாnhமநshதththவமஜாயத
03260272 யthஸŋhகlhபவிகlhபாph◌⁴யாmh வrhதேத காமஸmhப⁴வ:

03260281 யth³வி³rhயநிth³தா⁴kh²யmh ’காமதீ⁴வரmh
03260282 ஶாரேத³nhதீ³வரயாமmh ஸmhராth◌⁴யmh ேயாகி³பி: ◌⁴ ஶைந:
03260291ைதஜஸாth விrhவாth³³th³தி⁴தththவம⁴thஸதி
03260292 th³ரvhயsh²ரணவிjhஞாநnhth³யாமiνkh³ரஹ:

03260301ஸmhஶேயாऽத² விபrhயாேஸா நிசய:shmh’திேரவ ச
03260302shவாப இthchயேத ³th³ேத⁴rhலணmh vh’thதித: ph’த²kh
03260311ைதஜஸாநீnhth³யாNhேயவ khயாjhஞாநவிபா⁴க³ஶ:

03260312 phராணshய  khயாஶkhதிrh³th³ேத⁴rhவிjhஞாநஶkhதிதா
03260321 தாமஸாchச விrhவாth³ப⁴க³வth³வீrhயேசாதி³தாth
03260322 ஶph³த³மாthரம⁴thதshமாnhநப: ◌⁴ ேராthரmh  ஶph³த³க³mh
03260331அrhதா²ரயthவmh ஶph³த³shய th³ரShrhŋhக³thவேமவ ச
03260332 தnhமாthரthவmh ச நப⁴ேஸா லணmh கவேயா வி:³

03260341 ⁴தாநாmh சி²th³ரதா³th’thவmh ப³ரnhதரேமவ ச
03260342 phராேணnhth³யாthமதி⁴ShNhயthவmh நப⁴ேஸா vh’thதிலணmh
03260351 நப⁴ஸ: ஶph³த³தnhமாthராthகாலக³thயா விrhவத:
03260352shபrhேஶாऽப⁴வthதேதா வாshthவkhshபrhஶshய ச ஸŋhkh³ரஹ:

03260361 mh’³thவmh க²நthவmh ச ைஶthயiµShணthவேமவ ச
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03260362 ஏதthshபrhஶshய shபrhஶthவmh தnhமாthரthவmh நப⁴shவத:
03260371 சாலநmh vhஹநmh phராphதிrhேநth’thவmh th³ரvhயஶph³த³ேயா:
03260372ஸrhேவnhth³யாமாthமthவmh வாேயா: கrhமாபி⁴லணmh
03260381 வாேயாச shபrhஶதnhமாthராth³பmh ைத³ேவதாத³⁴th
03260382ஸiµthதி²தmh ததshேதஜசூ ேபாபலmhப⁴நmh
03260391 th³ரvhயாkh’திthவmh ³ணதா vhயkhதிஸmhshதா²thவேமவ ச
03260392 ேதஜshthவmh ேதஜஸ:ஸாth◌⁴வி பமாthரshய vh’thதய:
03260401 th³ேயாதநmh பசநmh பாநமத³நmh மமrhத³நmh
03260402 ேதஜேஸா vh’thதயshthேவதா: ேஶாஷணmh ுthth’ேட³வ ச
03260411பமாthராth³விrhவாthேதஜேஸா ைத³வேசாதி³தாth
03260412 ரஸமாthரம⁴thதshமாத³mhேபா⁴ வா ரஸkh³ரஹ:

03260421 கஷாேயா ம⁴ரshதிkhத: கThவmhல இதி ைநகதா⁴
03260422 ெபௗ⁴திகாநாmh விகாேரண ரஸ ஏேகா விபி⁴th³யேத
03260431 khேலத³நmh பிNhட³நmh th’phதி: phராணநாphயாயேநாnhத³நmh
03260432 தாபாபேநாேதா³ ⁴யshthவமmhப⁴ேஸா vh’thதயshthவிமா:
03260441 ரஸமாthராth³விrhவாத³mhப⁴ேஸா ைத³வேசாதி³தாth
03260442 க³nhத⁴மாthரம⁴thதshமாthph’th²வீ kh◌⁴ராணsh க³nhத⁴க:³
03260451 கரmhப⁴திெஸௗரph◌⁴ய ஶாnhேதாkh³ராmhலாதி³பி:◌⁴ ph’த²kh
03260452 th³ரvhயாவயவைவஷmhயாth³க³nhத⁴ ஏேகா விபி⁴th³யேத
03260461 பா⁴வநmh ph³ரமண:shதா²நmh தா⁴ரணmh ஸth³விேஶஷணmh
03260462ஸrhவஸththவ³ேth³ேப⁴த:³ ph’தி²வீvh’thதிலணmh
03260471 நேபா⁴³ணவிேஶேஷாऽrhேதா² யshய தchch²ேராthரiµchயேத
03260472 வாேயாrh³ணவிேஶேஷாऽrhேதா² யshய தthshபrhஶநmh வி:³

03260481 ேதேஜா³ணவிேஶேஷாऽrhேதா² யshய தchசுchயேத
03260482அmhேபா⁴³ணவிேஶேஷாऽrhேதா² யshய தth³ரஸநmh வி:³

03260483 ⁴ேமrh³ணவிேஶேஷாऽrhேதா² யshய ஸ kh◌⁴ராண உchயேத
03260491 பரshய th³’யேத த⁴rhேமா யபரshnhஸமnhவயாth
03260492அேதா விேஶேஷா பா⁴வாநாmh ⁴மாேவேவாபலயேத
03260501 ஏதாnhயஸmhஹthய யதா³ மஹதா³தீ³நி ஸphத ைவ
03260502 காலகrhம³ேேபேதா ஜக³தா³தி³பாவிஶth
03260511 ததshேதநாiνவிth³ேத⁴ph◌⁴ேயா khேதph◌⁴ேயாऽNhட³மேசதநmh
03260512 உthதி²தmh ேஷா யshமா³த³திShட²த³ெஸௗ விராTh
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03260521 ஏதத³Nhட³mh விேஶஷாkh²யmh khரமvh’th³ைத⁴rhத³ேஶாthதைர:
03260522 ேதாயாதி³பி: ◌⁴ பvh’தmh phரதா⁴ேநநாvh’ைதrhப³:

03260523 யthர ேலாகவிதாேநாऽயmh பmh ப⁴க³வேதா ஹேர:
03260531ரNhமயாத³Nhட³ேகாஶா³thதா²ய ஸேல ஶயாth
03260532 தமாவிய மஹாேத³ேவா ப³ஹுதா⁴ நிrhபி³ேப⁴த³ க²mh
03260541 நிரபி⁴th³யதாshய phரத²மmh iµக²mh வாணீ தேதாऽப⁴வth
03260542 வாNhயா வநிரேதா² நாேஸ phராேேதா kh◌⁴ராண ஏதேயா:
03260551 kh◌⁴ராth³வாரபி⁴th³ேயதாமணீ சுேரதேயா:
03260552 தshமாthஸூrhேயா nhயபி⁴th³ேயதாmh கrhெணௗ ேராthரmh தேதா தி³ஶ:

03260561 நிrhபி³ேப⁴த³ விராஜshthவkh³ ேராமமrhவாத³யshதத:
03260562 தத ஓஷத⁴யசாஸnhஶிநmh நிrhபி³பி⁴ேத³ தத:
03260571 ேரதshதshமாதா³ப ஆஸnhநிரபி⁴th³யத ைவ ³த³mh
03260572³தா³த³பாேநாऽபாநாchச mh’thrhேலாகப⁴யŋhகர:
03260581ஹshெதௗ ச நிரபி⁴th³ேயதாmh ப³லmh தாph◌⁴யாmh தத:shவராTh
03260582 பாெதௗ³ ச நிரபி⁴th³ேயதாmh க³திshதாph◌⁴யாmh தேதா ஹ:
03260591 நாTh³ேயாऽshய நிரபி⁴th³யnhத தாph◌⁴ேயா ேலாதமாph◌⁴’தmh
03260592 நth³யshதத:ஸமப⁴வnhiνத³ரmh நிரபி⁴th³யத
03260601ுthபிபாேஸ தத:shயாதாmh ஸiµth³ரshthேவதேயார⁴th
03260602அதா²shய ’த³யmh பி⁴nhநmh ’த³யாnhமந உthதி²தmh
03260611 மநஸசnhth³ரமா ஜாேதா ³th³தி⁴rh³th³ேத⁴rhகி³ராmh பதி:
03260612அஹŋhகாரshதேதா th³ரசிthதmh ைசthயshதேதாऽப⁴வth
03260621 ஏேத யph◌⁴thதி²தா ேத³வா ைநவாshேயாthதா²பேநऽஶகnh
03260622 நராவிவிஶு: கா²நி தiµthதா²பயிmh khரமாth
03260631 வநிrhவாசா iµக²mh ேப⁴ேஜ ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260632 kh◌⁴ராேணந நாேக வாrhேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260641அணீ சுஷாதி³thேயா ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260642 ேராthேரண கrhெணௗ ச தி³ேஶா ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260651 thவசmh ேராமபி⁴ேராஷth◌⁴ேயா ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260652 ேரதஸா ஶிநமாபsh ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260661³த³mh mh’thரபாேநந ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260662ஹshதாவிnhth³ேரா ப³ேலைநவ ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260671 விShiΝrhக³thையவ சரெணௗ ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
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03260672 நா³rhநth³ேயா ேலாேதந ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260681ுthth’Th³ph◌⁴யாiµத³ரmh nh⁴rhேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260682’த³யmh மநஸா சnhth³ேரா ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260691 ³th³th◌⁴யா ph³ரமாபி ’த³யmh ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260692 th³ேராऽபி⁴மthயா ’த³யmh ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260701 சிthேதந ’த³யmh ைசthய: ேthரjhஞ: phராவிஶth³யதா³
03260702 விராThதைத³வ ஷ:ஸலா³த³திShட²த
03260711 யதா² phரஸுphதmh ஷmh phராேணnhth³யமேநாதி⁴ய:
03260712 phரப⁴வnhதி விநா ேயந ேநாthதா²பயிேமாஜஸா
03260721 தமshnhphரthயகா³thமாநmh தி⁴யா ேயாக³phரvh’thதயா
03260722 ப⁴khthயா விரkhthயா jhஞாேநந விவிchயாthமநி சிnhதேயth
03270010ப⁴க³வாiνவாச
03270011 phரkh’திshேதா²ऽபி ேஷா நாjhயேத phராkh’ைதrh³ண:

03270012அவிகாராத³கrhth’thவாnhநிrh³ணthவாjhஜலாrhகவth
03270021ஸ ஏஷ யrh phரkh’ேதrh³ேணShவபி⁴விஷjhஜேத
03270022அஹŋhkhயாவிடா⁴thமா கrhதாshthயபி⁴மnhயேத
03270031 ேதந ஸmhஸாரபத³வீமவேஶாऽph◌⁴ேயthயநிrhvh’த:
03270032 phராஸŋhகி³ைக: கrhமேதா³ைஷ:ஸத³ஸnhரேயாநிஷு
03270041அrhேத²யவிth³யமாேநऽபி ஸmhsh’திrhந நிவrhதேத
03270042 th◌⁴யாயேதா விஷயாநshய shவphேநऽநrhதா²க³ேமா யதா²
03270051அத ஏவ ஶைநசிthதmh phரஸkhதமஸதாmh பதி²
03270052 ப⁴khதிேயாேக³ந தீvhேரண விரkhthயா ச நேயth³வஶmh
03270061 யமாதி³பி⁴rhேயாக³பைத²ரph◌⁴யஸரth³த⁴யாnhவித:
03270062 மயி பா⁴ேவந ஸthேயந மthகதா²ரவேணந ச
03270071ஸrhவ⁴தஸமthேவந நிrhைவேரphரஸŋhக³த:
03270072 ph³ரமசrhேயண ெமௗேநந shவத⁴rhேமண ப³யஸா
03270081 யth³’chச²ேயாபலph³ேத⁴ந ஸnhShேடா த⁴ŋhiµநி:
03270082 விவிkhதஶரண: ஶாnhேதா ைமthர: கண ஆthமவாnh
03270091ஸாiνப³nhேத⁴ ச ேத³ேஹऽshnhநrhவnhநஸதா³kh³ரஹmh
03270092 jhஞாேநந th³’Shடதththேவந phரkh’ேத: ஷshய ச
03270101 நிvh’thத³th³th◌⁴யவshதா²ேநா ³⁴தாnhயத³rhஶந:
03270102 உபலph◌⁴யாthமநாthமாநmh சுேஷவாrhகமாthமth³’kh
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03270111iµkhதŋhக³mh ஸதா³பா⁴ஸமஸதி phரதிபth³யேத
03270112ஸேதா ப³nh⁴மஸchசு:ஸrhவாiνshதமth³வயmh
03270121 யதா² ஜலshத²ஆபா⁴ஸ:shத²லshேத²நாவth³’யேத
03270122shவாபா⁴ேஸந ததா²ஸூrhேயா ஜலshேத²ந தி³வி shதி²த:
03270131 ஏவmh thvh’த³ஹŋhகாேரா ⁴ேதnhth³யமேநாமைய:
03270132shவாபா⁴ைஸrhலேதாऽேநந ஸதா³பா⁴ேஸந ஸthயth³’kh
03270141 ⁴தஸூேமnhth³யமேநா ³th³th◌⁴யாதி³Shவிஹ நிth³ரயா
03270142ேநShவஸதி யshதthர விநிth³ேரா நிரஹŋhkhய:
03270151 மnhயமாநshததா³thமாநமநShேடா நShடவnhmh’ஷா
03270152 நShேடऽஹŋhகரேண th³ரShடா நShடவிthத இவார:
03270161 ஏவmh phரthயவmh’யாஸாவாthமாநmh phரதிபth³யேத
03270162ஸாஹŋhகாரshய th³ரvhயshய ேயாऽவshதா²நமiνkh³ரஹ:

03270170 ேத³வஹூதிவாச
03270171 ஷmh phரkh’திrhph³ரமnhந விiµசதி கrhசிth
03270172அnhேயாnhயாபாரயthவாchச நிthயthவாத³நேயா: phரேபா⁴
03270181 யதா² க³nhத⁴shய ⁴ேமச ந பா⁴ேவா vhயதிேரகத:
03270182அபாmh ரஸshய ச யதா² ததா² ³th³ேத: ◌⁴ பரshய ச
03270191அகrh: கrhமப³nhேதா⁴ऽயmh ஷshய யதா³ரய:
03270192³ேணஷு ஸthஸு phரkh’ேத:ைகவlhயmh ேதShவத: கத²mh
03270201 khவசிthதththவாவமrhேஶந நிvh’thதmh ப⁴யiµlhப³ணmh
03270202அநிvh’thதநிthதthவாthந: phரthயவதிShட²ேத
03270210ப⁴க³வாiνவாச
03270211அநிthதநிthேதந shவத⁴rhேமமலாthமநா
03270212 தீvhரயா மயி ப⁴khthயா ச தஸmhph◌⁴’தயா சிரmh
03270221 jhஞாேநந th³’Shடதththேவந ைவராkh³ேயண ப³யஸா
03270222 தேபாkhேதந ேயாேக³ந தீvhேரthமஸமாதி⁴நா
03270231 phரkh’தி: ஷshேயஹ த³யமாநா thவஹrhநிஶmh
03270232 திேராப⁴விth ஶநைகரkh³ேநrhேயாநிவாரணி:
03270241 ⁴khதேபா⁴கா³ பthயkhதா th³’Shடேதா³ஷா ச நிthயஶ:

03270242 ேநவரshயாஶுப⁴mh த⁴thேத shேவ மmhநி shதி²தshய ச
03270251 யதா²யphரதி³th³த⁴shய phரshவாேபா ப³வநrhத²ph◌⁴’th
03270252ஸ ஏவ phரதி³th³த⁴shய ந ைவ ேமாஹாய கlhபேத
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03270261 ஏவmh விதி³ததththவshய phரkh’திrhமயி மாநஸmh
03270262 ஜேதா நாபத ஆthமாராமshய கrhசிth
03270271 யைத³வமth◌⁴யாthமரத: காேலந ப³ஹுஜnhமநா
03270272ஸrhவthர ஜாதைவராkh³ய ஆph³ரம⁴வநாnhiµநி:
03270281 மth³ப⁴khத: phரதி³th³தா⁴rhேதா² மthphரஸாேத³ந ⁴யஸா
03270282 நி:ேரயஸmh shவஸmhshதா²நmh ைகவlhயாkh²யmh மதா³ரயmh
03270291 phராphேநாதீஹாஜஸா தீ⁴ர:shவth³’ஶா chசி²nhநஸmhஶய:
03270292 யth³க³thவா ந நிவrhேதத ேயாகீ³ŋhகா³th³விநிrhக³ேம
03270301யதா³ந ேயாேகா³பசிதாஸு ேசேதா மாயாஸுth³த⁴shயவிஷjhஜேதऽŋhக³
03270302அநnhயேஹShவத² ேம க³தி:shயாதா³thயnhதிகீ யthர ந mh’thஹாஸ:

03280010ப⁴க³வாiνவாச
03280011 ேயாக³shய லணmh வேய ஸபீ³ஜshய nh’பாthமேஜ
03280012 மேநா ேயைநவ விதி⁴நா phரஸnhநmh யாதி ஸthபத²mh
03280021shவத⁴rhமாசரணmh ஶkhthயா வித⁴rhமாchச நிவrhதநmh
03280022ைத³வாlhலph³ேத⁴ந ஸnhேதாஷ ஆthமவிchசரrhசநmh
03280031 kh³ராmhயத⁴rhமநிvh’thதிச ேமாத⁴rhமரதிshததா²
03280032தேமth◌⁴யாத³நmh ஶவth³விவிkhதேமேஸவநmh
03280041அmhஸா ஸthயமshேதயmh யாவத³rhத²பkh³ரஹ:

03280042 ph³ரமசrhயmh தப: ெஶௗசmh shவாth◌⁴யாய: ஷாrhசநmh
03280051 ெமௗநmh ஸதா³ஸநஜய:shைத²rhயmh phராணஜய: ஶைந:
03280052 phரthயாஹாரேசnhth³யாmh விஷயாnhமநஸா ’தி³
03280061shவதி⁴ShNhயாநாேமகேத³ேஶ மநஸா phராணதா⁴ரணmh
03280062ைவNhட²லாபி⁴th◌⁴யாநmh ஸமாதா⁴நmh ததா²thமந:
03280071 ஏைதரnhையச பதி²பி⁴rhமேநா ³Shடமஸthபத²mh
03280072 ³th³th◌⁴யா த ஶநைகrhதphராே யதnhth³த:
03280081 ஶுெசௗ ேத³ேஶ phரதிShடா²phய விதாஸந ஆஸநmh
03280082 தshnhshவshதி ஸமாந ’ஜுகாய:ஸமph◌⁴யேஸth
03280091 phராணshய ேஶாத⁴ேயnhமாrhக³mh ரmhப⁴கேரசைக:
03280092 phரதிேலந வா சிthதmh யதா²shதி²ரமசசலmh
03280101 மேநாऽசிராthshயாth³விரஜmh தவாஸshய ேயாகி³ந:
03280102 வாyhவkh³நிph◌⁴யாmh யதா² ேலாஹmh th◌⁴மாதmh thயஜதி ைவ மலmh
03280111 phராயாைமrhத³ேஹth³ேதா³ஷாnhதா⁴ரபி⁴ச கிlhபி³ஷாnh
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03280112 phரthயாஹாேரண ஸmhஸrhகா³nhth◌⁴யாேநநாநீவராnh³nh
03280121 யதா³ மந:shவmh விரஜmh ேயாேக³ந ஸுஸமாதmh
03280122 காShடா²mh ப⁴க³வேதா th◌⁴யாேயthshவநாஸாkh³ராவேலாகந:
03280131 phரஸnhநவத³நாmhேபா⁴ஜmh பth³மக³rhபா⁴ேணணmh
03280132 நீேலாthபலத³லயாமmh ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ரmh
03280141லஸthபŋhகஜகிஜlhக பீதெகௗேஶயவாஸஸmh
03280142வthஸவஸmh ph◌⁴ராஜthெகௗshபா⁴iµkhதகnhத⁴ரmh
03280151 மthதth³விேரப²கலயா பதmh வநமாலயா
03280152 பராrhth◌⁴யஹாரவலய கிடாŋhக³த³ரmh
03280161 காசீ³ேlhலஸchch²ேராணிmh ’த³யாmhேபா⁴ஜவிShடரmh
03280162 த³rhஶநீயதமmh ஶாnhதmh மேநாநயநவrhத⁴நmh
03280171அபீchயத³rhஶநmh ஶவthஸrhவேலாகநமshkh’தmh
03280172ஸnhதmh வய ைகேஶாேர ph◌⁴’thயாiνkh³ரஹகாதரmh
03280181 கீrhதnhயதீrhத²யஶஸmh Nhயேலாகயஶshகரmh
03280182 th◌⁴யாேயth³ேத³வmh ஸமkh³ராŋhக³mh யாவnhந chயவேத மந:
03280191shதி²தmh vhரஜnhதமாநmh ஶயாநmh வா ³ஹாஶயmh
03280192 phேரணீேயதmh th◌⁴யாேயch²th³த⁴பா⁴ேவந ேசதஸா
03280201 தshnhலph³த⁴பத³mh சிthதmh ஸrhவாவயவஸmhshதி²தmh
03280202 விலையகthர ஸmhjhயாத³ŋhேக³ ப⁴க³வேதா iµநி:
03280211ஸசிnhதேயth³ப⁴க³வதசரரவிnhத³mh
03280212 வjhராŋhஶth◌⁴வஜஸேராஹலாச²நாTh◌⁴யmh
03280213 உthŋhக³ரkhதவிலஸnhநக²சkhரவால
03280214 jhேயாthshநாபி⁴ராஹதமஹth³th◌⁴’த³யாnhத⁴காரmh
03280221 யchெசௗ²சநி:sh’தஸthphரவேராத³ேகந
03280222 தீrhேத²ந rhth◌⁴nhயதி⁴kh’ேதந ஶிவ: ஶிேவாऽ⁴th
03280223 th◌⁴யாrhமந:ஶமலைஶலநிsh’Shடவjhரmh
03280224 th◌⁴யாேயchசிரmh ப⁴க³வதசரரவிnhத³mh
03280231 ஜாiνth³வயmh ஜலஜேலாசநயா ஜநnhயா
03280232லmhயாகி²லshய ஸுரவnhதி³தயா விதா⁴:

03280233ஊrhேவாrhநிதா⁴ய கரபlhலவேராசிஷா யth
03280234ஸmhலாதmh ’தி³ விேபா⁴ரப⁴வshய rhயாth
03280241ஊ ஸுபrhண⁴ஜேயாரதி⁴ ேஶாப⁴மாநாvh
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03280242 ஓேஜாநிதீ⁴ அதகாஸுமாவபா⁴ெஸௗ
03280243 vhயாலmhபி³பீதவரவாஸ வrhதமாந
03280244 காசீகலாபபரmhபி⁴ நிதmhப³பி³mhப³mh
03280251 நாபி⁴ரத³mh ⁴வநேகாஶ³ேஹாத³ரshத²mh
03280252 யthராthமேயாநிதி⁴ஷகி²லேலாகபth³மmh
03280253 vhட⁴mh ஹnhமணிvh’ஷshதநேயாரiµShய
03280254 th◌⁴யாேயth³th³வயmh விஶத³ஹாரமக²ெகௗ³ரmh
03280261 வோऽதி⁴வாஸmh’ஷப⁴shய மஹாவி⁴ேத:
03280262 mhஸாmh மேநாநயநநிrhvh’திமாத³தா⁴நmh
03280263 கNhட²mh ச ெகௗshப⁴மேணரதி⁴⁴ஷrhத²mh
03280264rhயாnhமநshயகி²லேலாகநமshkh’தshய
03280271 பா³ஹூmhச மnhத³ரகி³ேர: பவrhதேநந
03280272 நிrhணிkhதபா³ஹுவலயாநதி⁴ேலாகபாலாnh
03280273ஸசிnhதேயth³த³ஶஶதாரமஸயேதஜ:

03280274 ஶŋhக²mh ச தthகரஸேராஹராஜஹmhஸmh
03280281 ெகௗேமாத³கீmh ப⁴க³வேதா த³யிதாmh shமேரத
03280282 தி³kh³தா⁴மராதிப⁴டேஶாணிதகrhத³ேமந
03280283 மாலாmh ம⁴vhரதவத²கி³ேராப⁴Shடாmh
03280284ைசthயshய தththவமமலmh மணிமshய கNhேட²

03280291 ph◌⁴’thயாiνகmhபிததி⁴ேயஹ kh³’தrhேத:
03280292ஸசிnhதேயth³ப⁴க³வேதா வத³நாரவிnhத³mh
03280293 யth³விsh²ரnhமகரNhட³லவlhகி³ேதந
03280294 விth³ேயாதிதாமலகேபாலiµதா³ரநாஸmh
03280301 யchch²நிேகதமபி:◌⁴ பேஸvhயமாநmh
03280302 ⁴thயா shவயா லnhதலvh’nhத³ஜுShடmh
03280303 நth³வயாரயமதி⁴பத³ph³ஜேநthரmh
03280304 th◌⁴யாேயnhமேநாமயமதnhth³த உlhலஸth³ph◌⁴
03280311 தshயாவேலாகமதி⁴கmh kh’பயாதிேகா⁴ர
03280312 தாபthரேயாபஶமநாய நிsh’Shடமே:

03280313shநிkh³த⁴shதாiν³ணிதmh விலphரஸாத³mh
03280314 th◌⁴யாேயchசிரmh விலபா⁴வநயா ³ஹாயாmh
03280321ஹாஸmh ஹேரரவநதாகி²லேலாகதீvhர
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03280322 ேஶாகாஸாக³ரவிேஶாஷணமthதா³ரmh
03280323ஸmhேமாஹநாய ரசிதmh நிஜமாயயாshய
03280324 ph◌⁴மNhட³லmh iµநிkh’ேத மகரth◌⁴வஜshய
03280331 th◌⁴யாநாயநmh phரஹதmh ப³ஹுலாத⁴ேராShட²

03280332 பா⁴ஸாயிததiνth³விஜnhத³பŋhkhதி
03280333 th◌⁴யாேயthshவேத³ஹஹேரऽவதshய விShேrh
03280334 ப⁴khthயாrhth³ரயாrhபிதமநா ந ph’த²kh³தி³th³’ேth
03280341 ஏவmh ஹெரௗ ப⁴க³வதி phரதிலph³த⁴பா⁴ேவா
03280342 ப⁴khthயா th³ரவth³th◌⁴’த³ய உthலக: phரேமாதா³th
03280343ஔthகNhTh²யபா³Shபகலயா iµஹுரrhth³யமாநsh
03280344 தchசாபி சிthதப³³ஶmh ஶநைகrhவிŋhkhேத
03280351iµkhதாரயmh யrh நிrhவிஷயmh விரkhதmh
03280352 நிrhவாணmh’chச²தி மந:ஸஹஸா யதா²rhசி:
03280353ஆthமாநமthர ேஷாऽvhயவதா⁴நேமகmh
03280354அnhவீேத phரதிநிvh’thத³ணphரவாஹ:

03280361 ேஸாऽphேயதயா சரமயா மநேஸா நிvh’ththயா
03280362 தshnhமmhnhயவத:ஸுக²:³க²பா³ேய
03280363 ேஹthவமphயஸதி கrhத :³க²ேயாrhயth
03280364shவாthமnhவித⁴thத உபலph³த⁴பராthமகாShட:²

03280371 ேத³ஹmh ச தmh ந சரம:shதி²தiµthதி²தmh வா
03280372th³ேதா⁴ விபயதி யேதாऽth◌⁴யக³மthshவபmh
03280373ைத³வா³ேபதமத²ைத³வவஶாத³ேபதmh
03280374 வாேஸா யதா² பkh’தmh மதி³ராமதா³nhத: ◌⁴
03280381 ேத³ேஹாऽபி ைத³வவஶக:³ க² கrhம யாவth
03280382shவாரmhப⁴கmh phரதிஸத ஏவ ஸாஸு:
03280383 தmh ஸphரபசமதி⁴ட⁴ஸமாதி⁴ேயாக:³
03280384shவாphநmh நrhந ப⁴ஜேத phரதி³th³த⁴வsh:

03280391 யதா² thராchச விthதாchச ph’த²ŋhமrhthய: phரதீயேத
03280392அphயாthமthேவநாபி⁴மதாth³ேத³ஹாேத:³ ஷshததா²
03280401 யேதா²lhiµகாth³விsh²ŋhகா³th³⁴மாth³வாபி shவஸmhப⁴வாth
03280402அphயாthமthேவநாபி⁴மதாth³யதா²kh³நி: ph’த²³lhiµகாth
03280411 ⁴ேதnhth³யாnhத:கரthphரதா⁴நாjhவஸmhjhஞிதாth
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03280412ஆthமா ததா² ph’த²kh³th³ரShடா ப⁴க³வாnhph³ரமஸmhjhஞித:
03280421ஸrhவ⁴ேதஷு சாthமாநmh ஸrhவ⁴தாநி சாthமநி
03280422 ஈேதாநnhயபா⁴ேவந ⁴ேதShவிவ ததா³thமதாmh
03280431shவேயாநிஷு யதா² jhேயாதிேரகmh நாநா phரதீயேத
03280432 ேயாநீநாmh ³ணைவஷmhயாthததா²thமா phரkh’ெதௗ shதி²த:
03280441 தshமாதி³மாmh shவாmh phரkh’திmh ைத³வீmh ஸத³ஸதா³thகாmh
03280442 ³rhவிபா⁴vhயாmh பராபா⁴vhய shவேபவதிShட²ேத
03290010 ேத³வஹூதிவாச
03290011லணmh மஹதா³தீ³நாmh phரkh’ேத: ஷshய ச
03290012shவபmh லயேதऽஷாmh ேயந தthபாரமாrhதி²கmh
03290021 யதா²ஸாŋhkh²ேயஷு கதி²தmh யnhலmh தthphரசேத
03290022 ப⁴khதிேயாக³shய ேம மாrhக³mh ph³ விshதரஶ: phரேபா⁴
03290031 விராேகா³ ேயந ேஷா ப⁴க³வnhஸrhவேதா ப⁴ேவth
03290032ஆசவ வேலாகshய விவிதா⁴ மம ஸmhsh’தீ:
03290041 காலshேயவரபshய பேரஷாmh ச பரshய ேத
03290042shவபmh ப³த rhவnhதி யth³ேத⁴ேதா:ஶலmh ஜநா:
03290051 ேலாகshய th²யாபி⁴மேதரசுஷசிரmh phரஸுphதshய தமshயநாரேய
03290052 ராnhதshய கrhமshவiνவிth³த⁴யா தி⁴யா thவமாவிரா: கில
ேயாக³பா⁴shகர:
03290060ைமthேரய உவாச
03290061இதி மாrhவச: லணmh phரதிநnhth³ய மஹாiµநி:
03290062ஆப³பா⁴ேஷ ேரShட² phதshதாmh கrhதி³த:
03290070ப⁴க³வாiνவாச
03290071 ப⁴khதிேயாேகா³ ப³ஹுவிேதா⁴ மாrhைக³rhபா⁴நி பா⁴vhயேத
03290072shவபா⁴வ³ணமாrhேக³ண mhஸாmh பா⁴ேவா விபி⁴th³யேத
03290081அபி⁴ஸnhதா⁴ய ேயா mhஸாmh த³mhப⁴mh மாthஸrhயேமவ வா
03290082ஸmhரmhபீ⁴ பி⁴nhநth³’kh³பா⁴வmh மயி rhயாthஸ தாமஸ:

03290091 விஷயாநபி⁴ஸnhதா⁴ய யஶ ஐவrhயேமவ வா
03290092அrhசாதா³வrhசேயth³ேயா மாmh ph’த²kh³பா⁴வ:ஸ ராஜஸ:

03290101 கrhமநிrhஹாரiµth³தி³ய பரshnhவா தத³rhபணmh
03290102 யேஜth³யShடvhயதி வா ph’த²kh³பா⁴வ:ஸ ஸாththவிக:
03290111 மth³³ணதிமாthேரண மயி ஸrhவ³ஹாஶேய
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03290112 மேநாக³திரவிchசி²nhநா யதா² க³ŋhகா³mhப⁴ேஸாऽmh³ெதௗ⁴
03290121லணmh ப⁴khதிேயாக³shய நிrh³ணshய தா³’தmh
03290122அைஹkhயvhயவதா யா ப⁴khதி: ேஷாthதேம
03290131ஸாேலாkhயஸாrhShஸாphய ஸாphையகthவமphத
03290132 தீ³யமாநmh ந kh³’ணnhதி விநா மthேஸவநmh ஜநா:
03290141ஸ ஏவ ப⁴khதிேயாகா³kh²ய ஆthயnhதிக உதா³’த:
03290142 ேயநாதிvhரjhய th³ணmh மth³பா⁴வாேயாபபth³யேத
03290151 நிேஷவிேதநாநிthேதந shவத⁴rhேமண மயஸா
03290152 khயாேயாேக³ந ஶshேதந நாதிmhshேரண நிthயஶ:

03290161 மth³தி⁴ShNhயத³rhஶநshபrhஶ ஜாshthயபி⁴வnhத³ைந:
03290162 ⁴ேதஷு மth³பா⁴வநயா ஸththேவநாஸŋhக³ேமந ச
03290171 மஹதாmh ப³ஹுமாேநந தீ³நாநாமiνகmhபயா
03290172ைமthrhயா ைசவாthமlhேயஷு யேமந நியேமந ச
03290181ஆth◌⁴யாthகாiνரவnhநாமஸŋhகீrhதநாchச ேம
03290182ஆrhஜேவநாrhயஸŋhேக³ந நிரஹŋhkhயயா ததா²
03290191 மth³த⁴rhமே ³ணேரைத: பஸmhஶுth³த⁴ ஆஶய:
03290192 ஷshயாஜஸாph◌⁴ேயதி தமாthர³ணmh  மாmh
03290201 யதா² வாதரேதா² kh◌⁴ராணமாvh’ŋhkhேத க³nhத⁴ ஆஶயாth
03290202 ஏவmh ேயாக³ரதmh ேசத ஆthமாநமவிகா யth
03290211அஹmh ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு ⁴தாthமாவshதி²த:ஸதா³
03290212 தமவjhஞாய மாmh மrhthய:ேதऽrhசாவிட³mhப³நmh
03290221 ேயா மாmh ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு ஸnhதமாthமாநவரmh
03290222thவாrhசாmh ப⁴ஜேத ெமௗTh◌⁴யாth³ப⁴shமnhேயவ ஜுேஹாதி ஸ:

03290231 th³விஷத: பரகாேய மாmh மாநிேநா பி⁴nhநத³rhஶிந:
03290232 ⁴ேதஷு ப³th³த⁴ைவரshய ந மந: ஶாnhதிmh’chச²தி
03290241அஹiµchசாவைசrhth³ரvhைய: khயேயாthபnhநயாநேக⁴
03290242ைநவ Shேயऽrhசிேதாऽrhசாயாmh ⁴தkh³ராமாவமாநிந:
03290251அrhசாதா³வrhசேயthதாவதீ³வரmh மாmh shவகrhமkh’th
03290252 யாவnhந ேவத³shவ’தி³ஸrhவ⁴ேதShவவshதி²தmh
03290261ஆthமநச பரshயாபி ய: கேராthயnhதேராத³ரmh
03290262 தshய பி⁴nhநth³’ேஶா mh’thrhவித³ேத⁴ ப⁴யiµlhப³ணmh
03290271அத² மாmh ஸrhவ⁴ேதஷு ⁴தாthமாநmh kh’தாலயmh
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03290272அrhஹேயth³தா³நமாநாph◌⁴யாmh ைமthrhயாபி⁴nhேநந சுஷா
03290281 வா: ேரShடா²யவாநாmh தத: phராணph◌⁴’த: ஶுேப⁴
03290282 தத:ஸசிthதா: phரவராshததேசnhth³யvh’thதய:
03290291 தthராபி shபrhஶேவதி³ph◌⁴ய: phரவரா ரஸேவதி³ந:
03290292 ேதph◌⁴ேயா க³nhத⁴வித:³ ேரShடா²shதத: ஶph³த³விேதா³ வரா:
03290301பேப⁴த³வித³shதthர ததேசாப⁴யேதாத³த:
03290302 ேதஷாmh ப³ஹுபதா:³ ேரShடா²சShபாத³shதேதா th³விபாth
03290311 தேதா வrhச சthவாரshேதஷாmh ph³ராமண உthதம:
03290312 ph³ராமேணShவபி ேவத³jhேஞா யrhத²jhேஞாऽph◌⁴யதி⁴கshதத:
03290321அrhத²jhஞாthஸmhஶயchேச²thதா தத: ேரயாnhshவகrhமkh’th
03290322iµkhதஸŋhக³shதேதா ⁴யாநேதா³kh³தா⁴ த⁴rhமமாthமந:
03290331 தshமாnhமyhயrhபிதாேஶஷ khயாrhதா²thமா நிரnhதர:
03290332 மyhயrhபிதாthமந: mhேஸா மயி ஸnhnhயshதகrhமண:

03290333 ந பயா பரmh ⁴தமகrh:ஸமத³rhஶநாth
03290341 மநைஸதாநி ⁴தாநி phரணேமth³ப³ஹுமாநயnh
03290342 ஈவேரா வகலயா phரவிShேடா ப⁴க³வாநிதி
03290351 ப⁴khதிேயாக³ச ேயாக³ச மயா மாநvhதீ³த:
03290352 யேயாேரகதேரணவ ஷ: ஷmh vhரேஜth
03290361 ஏதth³ப⁴க³வேதா பmh ph³ரமண: பரமாthமந:
03290362 பரmh phரதா⁴நmh ஷmh ைத³வmh கrhமவிேசShதmh
03290371பேப⁴தா³shபத³mh தி³vhயmh கால இthயபி⁴தீ⁴யேத
03290372 ⁴தாநாmh மஹதா³தீ³நாmh யேதா பி⁴nhநth³’ஶாmh ப⁴யmh
03290381 ேயாऽnhத: phரவிய ⁴தாநி ⁴ைதரththயகி²லாரய:
03290382ஸ விShNhவாkh²ேயாऽதி⁴யjhேஞாऽெஸௗ கால: கலயதாmh phர: ◌⁴
03290391 ந சாshய கசிth³த³யிேதா ந th³ேவShேயா ந ச பா³nhத⁴வ:

03290392ஆவிஶthயphரமthேதாऽெஸௗ phரமthதmh ஜநமnhதkh’th
03290401 யth³ப⁴யாth³வாதி வாேதாऽயmh ஸூrhயshதபதி யth³ப⁴யாth
03290402 யth³ப⁴யாth³வrhஷேத ேத³ேவா ப⁴க³ே பா⁴தி யth³ப⁴யாth
03290411 யth³வநshபதேயா பீ⁴தா லதாெசௗஷதி⁴பி:◌⁴ ஸஹ
03290412shேவ shேவ காேலऽபி⁴kh³’ணnhதி Shபாணி ச ப²லாநி ச
03290421shரவnhதி ஸேதா பீ⁴தா ேநாthஸrhபthத³தி⁴rhயத:
03290422அkh³நிnhேத⁴ ஸகி³பி⁴rh⁴rhந மjhஜதி யth³ப⁴யாth
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03290431 நேபா⁴ த³தா³தி வஸதாmh பத³mh யnhநியமாத³த:³
03290432 ேலாகmh shவேத³ஹmh தiνேத மஹாnhஸphதபி⁴ராvh’தmh
03290441³பி⁴மாநிேநா ேத³வா:ஸrhகா³தி³Shவshய யth³ப⁴யாth
03290442 வrhதnhேதऽiνக³mh ேயஷாmh வஶ ஏதchசராசரmh
03290451 ேஸாऽநnhேதாऽnhதகர: காேலாऽநாதி³ராதி³kh’த³vhயய:
03290452 ஜநmh ஜேநந ஜநயnhமாரயnhmh’thநாnhதகmh
03300010 கபில உவாச
03300011 தshையதshய ஜேநா நmh நாயmh ேவேதா³விkhரமmh
03300012 காlhயமாேநாऽபி ப³ேநா வாேயாவ க⁴நாவ:

03300021 யmh யமrhத²iµபாத³thேத :³ேக²ந ஸுக²ேஹதேவ
03300022 தmh தmh ⁴ேநாதி ப⁴க³வாnhமாேசா²சதி யthkh’ேத
03300031 யத³th◌⁴வshய ேத³ஹshய ஸாiνப³nhத⁴shய ³rhமதி:
03300032 th◌⁴வாணி மnhயேத ேமாஹாth³kh³’ஹேthரவஸூநி ச
03300041 ஜnhrhைவ ப⁴வ ஏதshnhயாmh யாmh ேயாநிமiνvhரேஜth
03300042 தshயாmh தshயாmh ஸ லப⁴ேத நிrhvh’திmh ந விரjhயேத
03300051 நரகshேதா²ऽபி ேத³ஹmh ைவ ந மாmhshthயkhchச²தி
03300052 நாரkhயாmh நிrhvh’ெதௗ ஸthயாmh ேத³வமாயாவிேமாத:
03300061ஆthமஜாயாஸுதாகா³ர பஶுth³ரவிணப³nh⁴ஷு
03300062 நிட⁴ல’த³ய ஆthமாநmh ப³ஹு மnhயேத
03300071ஸnhத³யமாநஸrhவாŋhக³ ஏஷாiµth³வஹநாதி⁴நா
03300072 கேராthயவிரதmh ேடா⁴ ³தாநி ³ராஶய:
03300081ஆphதாthேமnhth³ய:shthமஸதீநாmh ச மாயயா
03300082 ரேஹா ரசிதயாலாைப: ஶிஶூநாmh கலபா⁴mh
03300091 kh³’ேஹஷு டத⁴rhேமஷு :³க²தnhthேரShவதnhth³த:
03300092rhவnh:³க²phரதீகாரmh ஸுக²வnhமnhயேத kh³’
03300101அrhைத²ராபாதி³ைதrh³rhvhயா mhஸேயதshததச தாnh
03300102 Shதி ேயஷாmh ேபாேஷண ேஶஷ⁴kh³யாthயத: ◌⁴ shவயmh
03300111 வாrhதாயாmh phயமாநாயாமாரph³தா⁴யாmh ந: ந:
03300112 ேலாபா⁴பி⁴⁴ேதா நி:ஸththவ: பராrhேத²ேத shph’ஹாmh
03300121mhப³ப⁴ரகlhேபா மnhத³பா⁴kh³ேயா vh’ேதா²th³யம:
03300122 யா விந: kh’பே th◌⁴யாயch²வதி ட⁴தீ: ◌⁴
03300131 ஏவmh shவப⁴ரகlhபmh தthகலthராத³யshததா²
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03300132 நாth³யnhேத யதா² rhவmh கீநாஶா இவ ேகா³ஜரmh
03300141 தthராphயஜாதநிrhேவேதா³ ph◌⁴யமாண:shவயmhph◌⁴’ைத:
03300142 ஜரேயாபாthதைவphேயா மரபி⁴iµேகா² kh³’ேஹ
03300151ஆshேதऽவமthேயாபnhயshதmh kh³’ஹபால இவாஹரnh
03300152ஆமயாvhயphரதீ³phதாkh³நிரlhபாஹாேராऽlhபேசShத:
03300161 வாேநாthkhரமேதாthதார: கப²ஸmhth³த⁴நா³க:
03300162 காஸவாஸkh’தாயாஸ: கNhேட²⁴ர⁴ராயேத
03300171 ஶயாந: பேஶாசth³பி:◌⁴ பவீத:shவப³nh⁴பி: ◌⁴
03300172 வாchயமாேநாऽபி ந ph³ேத காலபாஶவஶmh க³த:
03300181 ஏவmh mhப³ப⁴ரேண vhயாph’தாthமாேதnhth³ய:
03300182 mhயேத த³தாmh shவாநாiµேவத³நயாshததீ: ◌⁴
03300191 யம³ெதௗ ததா³ phராphெதௗ பீ⁴ெமௗ ஸரப⁴ேஸெணௗ
03300192ஸ th³’ShThவா thரshத’த³ய: ஶkh’nhthரmh விiµசதி
03300201 யாதநாேத³ஹ ஆvh’thய பாைஶrhப³th³th◌⁴வா க³ேல ப³லாth
03300202 நயேதா தீ³rhக⁴மth◌⁴வாநmh த³NhTh³யmh ராஜப⁴டா யதா²
03300211 தேயாrhநிrhபி⁴nhந’த³யshதrhஜைநrhஜாதேவப:²

03300212 பதி² வபி⁴rhப⁴யமாண ஆrhேதாऽக⁴mh shவமiνshமரnh
03300221ுthth’Thபேதாऽrhகத³வாநலாநில:ஸnhதphயமாந: பதி² தphதவாேக
03300222 kh’chch²ேரண ph’Shேட² கஶயா ச தா³தசலthயஶkhேதாऽபி
நிராரேமாத³ேக
03300231 தthர தthர பதnhch²ராnhேதா rhchசி²த: நthதி²த:
03300232 பதா² பாபீயஸா நீதshதரஸா யமஸாத³நmh
03300241 ேயாஜநாநாmh ஸஹshராணி நவதிmh நவ சாth◌⁴வந:
03300242 thபி⁴rhiµஹூrhைதrhth³வாph◌⁴யாmh வா நீத: phராphேநாதி யாதநா:
03300251ஆதீ³பநmh shவகா³thராmh ேவShடயிthேவாlhiµகாதி³பி: ◌⁴
03300252ஆthமமாmhஸாத³நmh khவாபி shவkh’thதmh பரேதாऽபி வா
03300261 வதசாnhthராph◌⁴th³தா⁴ர: வkh³’th◌⁴ைரrhயமஸாத³ேந
03300262ஸrhபvh’சிகத³mhஶாth³ையrhத³ஶth³பி⁴சாthமைவஶஸmh
03300271 kh’nhதநmh சாவயவேஶா க³ஜாதி³ph◌⁴ேயா பி⁴தா³பநmh
03300272 பாதநmh கி³ஶ ◌்’ŋhேக³ph◌⁴ேயா ேராத⁴நmh சாmh³க³rhதேயா:
03300281 யாshதாshராnhத⁴தாshரா ெரௗரவாth³யாச யாதநா:
03300282 ⁴ŋhkhேத நேரா வா நா வா த:²ஸŋhேக³ந நிrhதா:
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03300291அthைரவ நரக:shவrhக³இதி மாத: phரசேத
03300292 யா யாதநா ைவ நாரkhயshதா இஹாphபலதா:
03300301 ஏவmh mhப³mh பி³ph◌⁴ராண உத³ரmhப⁴ர ஏவ வா
03300302 விsh’jhேயேஹாப⁴யmh phேரthய ⁴ŋhkhேத தthப²லth³’ஶmh
03300311 ஏக: phரபth³யேத th◌⁴வாnhதmh thேவத³mh shவகேலவரmh
03300312ஶேலதரபாேத²ேயா ⁴தth³ேராேஹண யth³ph◌⁴’தmh
03300321ைத³ேவநாஸாதி³தmh தshய ஶமலmh நிரேய மாnh
03300322 ⁴ŋhkhேத mhப³ேபாஷshய ’தவிthத இவார:
03300331 ேகவேலந யத⁴rhேமண mhப³ப⁴ரேthஸுக:
03300332 யாதி ேவாऽnhத⁴தாshரmh சரமmh தமஸ: பத³mh
03300341அத⁴shதாnhநரேலாகshய யாவதீrhயாதநாத³ய:
03300342 khரமஶ:ஸமiνkhரmhய நரthராvhரேஜch²சி:
03310010ப⁴க³வாiνவாச
03310011 கrhம ைத³வேநthேரண ஜnhrhேத³ேஹாபபthதேய
03310012shthயா: phரவிShட உத³ரmh mhேஸா ேரத:கரய:
03310021 கலலmh thேவகராthேரண பசராthேரண ³th³³த³mh
03310022 த³ஶாேஹந  கrhகnh: ◌⁴ ேபயNhட³mh வா தத: பரmh
03310031 மாேஸந  ஶிேரா th³வாph◌⁴யாmh பா³வŋhkh◌⁴rhயாth³யŋhக³விkh³ரஹ:

03310032 நக²ேலாமாshதி²சrhமாணி ŋhக³chசி²th³ேராth³ப⁴வshthபி: ◌⁴
03310041 சrhபி⁴rhதா⁴தவ:ஸphத பசபி: ◌⁴ ுthth’³th³ப⁴வ:

03310042ஷTh³பி⁴rhஜரா வீத:ௌ ph◌⁴ராmhயதி த³ேண
03310051 மாrhஜkh³தா⁴nhநபாநாth³ையேரத⁴th³தா⁴ரஸmhமேத
03310052 ேஶேத விNhthரேயாrhக³rhேத ஸ ஜnhrhஜnhஸmhப⁴ேவ
03310061 kh’பி: ◌⁴ தஸrhவாŋhக:³ ெஸௗமாrhயாthphரதிணmh
03310062rhchசா²மாphேநாthkhேலஶshதthரthைய:ுதி⁴ைதrhiµஹு:
03310071 கதீேShணலவண ாmhலாதி³பி⁴lhப³ண:

03310072 மாth’⁴khைதபshph’Shட:ஸrhவாŋhேகா³thதி²தேவத³ந:
03310081 உlhேப³ந ஸmhvh’தshதshnhநnhthைரச ப³ராvh’த:
03310082ஆshேத kh’thவா ஶிர:ௌ ⁴kh³நph’Shட²ஶிேராத⁴ர:
03310091அகlhப:shவாŋhக³ேசShடாயாmh ஶnhத இவ பஜேர
03310092 தthர லph³த⁴shmh’திrhைத³வாthகrhம ஜnhமஶேதாth³ப⁴வmh
03310093shமரnhதீ³rhக⁴மiνchch²வாஸmh ஶrhம கிmh நாம விnhத³ேத
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03310101ஆரph◌⁴ய ஸphதமாnhமாஸாlhலph³த⁴ேபா³ேதா⁴ऽபி ேவபித:
03310102ைநகthராshேத ஸூதிவாைதrhவிShடா²⁴வ ேஸாத³ர:
03310111 நாத²மாந ’rhபீ⁴த:ஸphதவth◌⁴: kh’தாஜ:

03310112shவீத தmh விkhலவயா வாசா ேயேநாத³ேரऽrhபித:
03310120 ஜnhவாச
03310121 தshேயாபஸnhநமவிmh ஜக³தி³chச²யாthத
03310122 நாநாதேநாrh⁴வி சலchசரரவிnhத³mh
03310123 ேஸாऽஹmh vhரஜா ஶரணmh யேதாப⁴யmh ேம
03310124 ேயேநth³’ஶீ க³திரத³rhயஸேதாऽiνபா
03310131 யshthவthர ப³th³த⁴ இவ கrhமபி⁴ராvh’தாthமா
03310132 ⁴ேதnhth³யாஶயமயீமவலmhph³ய மாயாmh
03310133ஆshேத விஶுth³த⁴மவிகாரமக²Nhட³ேபா³த⁴mh
03310134ஆதphயமாந’த³ேயऽவதmh நமா
03310141 ய: பச⁴தரசிேத ரத: ஶேர
03310142 chச²nhேநாऽயேத²nhth³ய³rhத²சிதா³thமேகாऽஹmh
03310143 ேதநாவிNhட²மமாநmh’mh தேமநmh
03310144 வnhேத³ பரmh phரkh’திஷேயா: மாmhஸmh
03310151 யnhமாயேயா³ணகrhமநிப³nhத⁴ேநऽshnh
03310152ஸாmhஸாேக பதி² சரmhshதத³பி⁴ரேமண
03310153 நShடshmh’தி: நரயmh phரvh’ணீத ேலாகmh
03310154 khthயா கயா மஹத³iνkh³ரஹமnhதேரண
03310161 jhஞாநmh யேத³தத³த³தா⁴thகதம:ஸ ேத³வsh
03310162 thைரகாகmh shதி²ரசேரShவiνவrhதிதாmhஶ:

03310163 தmh வகrhமபத³வீமiνவrhதமாநாsh
03310164 தாபthரேயாபஶமநாய வயmh ப⁴ேஜம
03310171 ேத³யnhயேத³ஹவிவேர ஜட²ராkh³நிநாsh’kh³
03310172 விNhthரபபதிேதா ph◌⁴’ஶதphதேத³ஹ:

03310173இchச²nhநிேதா விவmh க³ணயnhshவமாஸாnh
03310174 நிrhவாshயேத kh’பணதீ⁴rhப⁴க³வnhகதா³ iν
03310181 ேயேநth³’ஶீmh க³திமெஸௗ த³ஶமாshய ஈஶ
03310182ஸŋhkh³ராத: த³ேயந ப⁴வாth³’ேஶந
03310183shேவைநவ Shய kh’ேதந ஸ தீ³நநாத:²
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03310184 ேகா நாம தthphரதி விநாஜமshய rhயாth
03310191 பயthயயmh தி⁴ஷணயா நiν ஸphதவth◌⁴:
03310192 ஶாரேக த³மஶrhயபர:shவேத³ேஹ
03310193 யthsh’Shடயாஸmh தமஹmh ஷmh ராணmh
03310194 பேய ப³rh’தி³ ச ைசthயவ phரதீதmh
03310201 ேஸாऽஹmh வஸnhநபி விேபா⁴ ப³ஹு:³க²வாஸmh
03310202 க³rhபா⁴nhந நிrhக³ேஷ ப³ரnhத⁴ேப
03310203 யthேராபயாதiµபஸrhபதி ேத³வமாயா
03310204th²யா மதிrhயத³iν ஸmhsh’திசkhரேமதth
03310211 தshமாத³ஹmh விக³தவிkhலவ உth³த⁴Shய
03310212ஆthமாநமாஶு தமஸ:ஸு’தா³thமைநவ
03310213 ⁴ேயா யதா² vhயஸநேமதத³ேநகரnhth◌⁴ரmh
03310214 மா ேம ப⁴விShய³பஸாதி³தவிShiΝபாத:³
03310220 கபில உவாச
03310221 ஏவmh kh’தமதிrhக³rhேப⁴ த³ஶமாshய:shவnhnh’:

03310222ஸth³ய:பthயவாசீநmh phரஸூthைய ஸூதிமாத:
03310231 ேதநாவsh’Shட:ஸஹஸா kh’thவாவார ஆர:
03310232 விநிShkhராமதி kh’chch²ேரண நிchch²வாேஸா ஹதshmh’தி:
03310241 பதிேதா ⁴vhயsh’ŋhர: விShடா²⁴வ ேசShடேத
03310242 ேராயதி க³ேத jhஞாேந விபதாmh க³திmh க³த:
03310251 பரchச²nhத³mh ந வி³ஷா Shயமாே ஜேநந ஸ:

03310252அநபி⁴phேரதமாபnhந: phரthயாkh²யாமநீவர:
03310261 ஶாயிேதாऽஶுசிபrhயŋhேக ஜnh:shேவத³ஜ³ேத
03310262 ேநஶ: கNh³யேநऽŋhகா³நாமாஸேநாthதா²நேசShடேந
03310271 த³nhthயாமthவசmh த³mhஶா மஶகா மthத³ய:
03310272 த³nhதmh விக³தjhஞாநmh kh’மய: kh’கmh யதா²
03310281இthேயவmh ைஶஶவmh ⁴khthவா :³க²mh ெபௗக³Nhட³ேமவ ச
03310282அலph³தா⁴பீ⁴phேதாऽjhஞாநாதி³th³த⁴மnh: ஶுசாrhபித:
03310291ஸஹ ேத³ேஹந மாேநந வrhத⁴மாேநந மnhநா
03310292 கேராதி விkh³ரஹmh கா காShவnhதாய சாthமந:
03310301 ⁴ைத: பசபி⁴ராரph³ேத⁴ ேத³ேஹ ேத³ய³ேதா⁴ऽஸkh’th
03310302அஹmh மேமthயஸth³kh³ராஹ: கேராதி மதிrhமதிmh
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03310311 தத³rhத²mh ேத கrhம யth³ப³th³ேதா⁴ யாதி ஸmhsh’திmh
03310312 ேயாऽiνயாதி த³த³thkhேலஶமவிth³யாகrhமப³nhத⁴ந:
03310321 யth³யஸth³பி: ◌⁴ பதி² ந: ஶிேநாத³ரkh’ேதாth³யைம:
03310322ஆshதி²ேதா ரமேத ஜnhshதேமா விஶதி rhவவth
03310331ஸthயmh ெஶௗசmh த³யா ெமௗநmh ³th³தி: ◌⁴ rhrhயஶ:மா
03310332 ஶேமா த³ேமா ப⁴க³ேசதி யthஸŋhகா³th³யாதி ஸŋhயmh
03310341 ேதShவஶாnhேதஷு ேட⁴ஷு க²Nh³தாthமshவஸா⁴ஷு
03310342ஸŋhக³mh ந rhயாchேசா²chேயஷு ேயாthkhடா³mh’ேக³ஷு ச
03310351 ந ததா²shய ப⁴ேவnhேமாேஹா ப³nhத⁴சாnhயphரஸŋhக³த:
03310352 ேயாthஸŋhகா³th³யதா² mhேஸா யதா² தthஸŋhகி³ஸŋhக³த:
03310361 phரஜாபதி:shவாmh ³தரmh th³’ShThவா தth³பத⁴rhத:
03310362 ேராth³⁴தாmh ேஸாऽnhவதா⁴வth³’பீ ஹதthரப:
03310371 தthsh’Shடsh’Shடsh’Shேடஷு ேகா nhவக²Nh³ததீ: ◌⁴ மாnh
03310372 ’mh நாராயணmh’ேத ேயாnhமyhேயஹ மாயயா
03310381 ப³லmh ேம பய மாயாயா:shthமyhயா ஜயிேநா தி³ஶாmh
03310382 யா கேராதி பதா³khராnhதாnhph◌⁴விjh’mhேப⁴ண ேகவலmh
03310391ஸŋhக³mh ந rhயாthphரமதா³ஸு ஜா ேயாக³shய பாரmh பரமாு:
03310392 மthேஸவயா phரதிலph³தா⁴thமலாேபா⁴ வத³nhதி யா நிரயth³வாரமshய
03310401 ேயாபயாதி ஶைநrhமாயா ேயாth³ேத³வவிநிrhதா
03310402 தாேதாthமேநா mh’thmh th’ண:பவாvh’தmh
03310411 யாmh மnhயேத பதிmh ேமாஹாnhமnhமாயாmh’ஷபா⁴யதீmh
03310412shththவmh shthஸŋhக³த: phராphேதா விthதாபthயkh³’ஹphரத³mh
03310421 தாமாthமேநா விஜாநீயாthபthயபthயkh³’ஹாthமகmh
03310422ைத³ேவாபஸாதி³தmh mh’thmh mh’க³ேயாrhகா³யநmh யதா²
03310431 ேத³ேஹந வ⁴ேதந ேலாகாlhேலாகமiνvhரஜnh
03310432 ⁴ஜாந ஏவ கrhமாணி கேராthயவிரதmh மாnh
03310441 ேவா யshயாiνேகா³ ேத³ேஹா ⁴ேதnhth³யமேநாமய:
03310442 தnhநிேராேதா⁴ऽshய மரணமாவிrhபா⁴வsh ஸmhப⁴வ:

03310451 th³ரvhேயாபலph³தி⁴shதா²நshய th³ரvhேயாேயாkh³யதா யதா³
03310452 தthபசthவமஹmhமாநா³thபthதிrhth³ரvhயத³rhஶநmh
03310461 யதா²ேrhth³ரvhயாவயவ த³rhஶநாேயாkh³யதா யதா³
03310462 தைத³வ சுேஷா th³ரShrhth³ரShTh’thவாேயாkh³யதாநேயா:
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03310471 தshமாnhந காrhய:ஸnhthராேஸா ந காrhபNhயmh ந ஸmhph◌⁴ரம:
03310472 ³th³th◌⁴வா வக³திmh தீ⁴ேரா iµkhதஸŋhக³சேரதி³ஹ
03310481ஸmhயkh³த³rhஶநயா ³th³th◌⁴யா ேயாக³ைவராkh³யkhதயா
03310482 மாயாவிரசிேத ேலாேக சேரnhnhயshய கேலவரmh
03320010 கபில உவாச
03320011அத² ேயா kh³’ஹேமதீ⁴யாnhத⁴rhமாேநவாவஸnhkh³’ேஹ
03320012 காமமrhத²mh ச த⁴rhமாnhshவாnhேதா³kh³தி⁴ ⁴ய: பிபrhதி தாnh
03320021ஸ சாபி ப⁴க³வth³த⁴rhமாthகாமட: ◌⁴ பராŋhiµக:²
03320022 யஜேத khரபி⁴rhேத³வாnhபிthmhச ரth³த⁴யாnhவித:
03320031 தchch²ரth³த⁴யாkhராnhதமதி: பிth’ேத³வvhரத: மாnh
03320032 க³thவா சாnhth³ரமஸmh ேலாகmh ேஸாமபா: நேரShயதி
03320041 யதா³ சாnhth³ரஶyhயாயாmh ேஶேதऽநnhதாஸேநா ஹ:
03320042 ததா³ ேலாகா லயmh யாnhதி த ஏேத kh³’ஹேமதி⁴நாmh
03320051 ேய shவத⁴rhமாnhந ³யnhதி தீ⁴ரா: காமாrhத²ேஹதேவ
03320052 நி:ஸŋhகா³ nhயshதகrhமாண: phரஶாnhதா: ஶுth³த⁴ேசதஸ:

03320061 நிvh’thதித⁴rhமநிரதா நிrhமமா நிரஹŋhkh’தா:
03320062shவத⁴rhமாphேதந ஸththேவந பஶுth³ேத⁴ந ேசதஸா
03320071ஸூrhயth³வாேரண ேத யாnhதி ஷmh விவேதாiµக²mh
03320072 பராவேரஶmh phரkh’திமshேயாthபththயnhதபா⁴வநmh
03320081 th³விபராrhதா⁴வஸாேந ய: phரலேயா ph³ரமணsh ேத
03320082 தாவத³th◌⁴யாஸேத ேலாகmh பரshய பரசிnhதகா:
03320091மாmhேபா⁴ऽநலாநிலவியnhமைநnhth³யாrhத²
03320092 ⁴தாதி³பி: ◌⁴ பvh’தmh phரதிஸrhஷு:
03320093அvhயாkh’தmh விஶதி யrh ³ணthரயாthமாகாலmh
03320094 பராkh²யமiν⁴ய பர:shவயmh: ◌⁴
03320101 ஏவmh பேரthய ப⁴க³வnhதமiνphரவிShடாேய
03320102 ேயாகி³ேநா தமnhமநேஸா விராகா:³
03320103 ேதைநவ ஸாகமmh’தmh ஷmh ராணmh
03320104 ph³ரம phரதா⁴நiµபயாnhthயக³தாபி⁴மாநா:
03320111அத² தmh ஸrhவ⁴தாநாmh ’thபth³ேமஷு kh’தாலயmh
03320112 தாiνபா⁴வmh ஶரணmh vhரஜ பா⁴ேவந பா⁴நி
03320121ஆth³ய:shதி²ரசராmh ேயா ேவத³க³rhப:◌⁴ ஸஹrhபி:◌⁴
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03320122 ேயாேக³வைர:மாராth³ைய:th³ைத⁴rhேயாக³phரவrhதைக:
03320131 ேப⁴த³th³’ShThயாபி⁴மாேநந நி:ஸŋhேக³நாபி கrhம
03320132 கrhth’thவாthஸ³ணmh ph³ரம ஷmh ஷrhஷப⁴mh
03320141ஸ ஸmhsh’thய ந: காேல காேலேநவரrhதிநா
03320142 ஜாேத ³ணvhயதிகேர யதா²rhவmh phரஜாயேத
03320151 ஐவrhயmh பாரேமShTh²யmh ச ேதऽபி த⁴rhமவிநிrhதmh
03320152 நிேஷvhய நராயாnhதி ³ணvhயதிகேர ஸதி
03320161 ேய thவிஹாஸkhதமநஸ: கrhமஸு ரth³த⁴யாnhவிதா:
03320162rhவnhthயphரதிth³தா⁴நி நிthயாnhயபி ச kh’thshநஶ:

03320171 ரஜஸா Nhட²மநஸ: காமாthமாேநாऽேதnhth³யா:
03320172 பிthnhயஜnhthயiνதி³நmh kh³’ேஹShவபி⁴ரதாஶயா:
03320181 thைரவrhகி³காshேத ஷா விiµகா²ஹேமத⁴ஸ:

03320182 கதா²யாmh கத²நீேயா விkhரமshய ம⁴th³விஷ:

03320191நmh ைத³ேவந விஹதா ேய சாchதகதா²ஸுதா⁴mh
03320192thவா ஶ ◌்’Nhவnhthயஸth³கா³தா:² ஷவ விTh³⁴ஜ:

03320201 த³ேணந பதா²rhயmhண: பிth’ேலாகmh vhரஜnhதி ேத
03320202 phரஜாமiν phரஜாயnhேத மஶாநாnhதkhயாkh’த:
03320211 ததshேத ணஸுkh’தா: நrhேலாகமmh ஸதி
03320211 பதnhதி விவஶா ேத³ைவ:ஸth³ேயா விph◌⁴ரmhஶிேதாத³யா:
03320221 தshமாththவmh ஸrhவபா⁴ேவந ப⁴ஜshவ பரேமSh²நmh
03320222 தth³³ரயயா ப⁴khthயா ப⁴ஜநீயபதா³mh³ஜmh
03320231 வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி ப⁴khதிேயாக:³ phரேயாத:
03320232 ஜநயthயாஶு ைவராkh³யmh jhஞாநmh யth³ph³ரமத³rhஶநmh
03320241 யதா³shய சிthதமrhேத²ஷு ஸேமShவிnhth³யvh’thதிபி: ◌⁴
03320242 ந விkh³’தி ைவஷmhயmh phயமphயthத
03320251ஸ தைத³வாthமநாthமாநmh நி:ஸŋhக³mh ஸமத³rhஶநmh
03320252 ேஹேயாபாேத³யரதமாட⁴mh பத³ேத
03320261 jhஞாநமாthரmh பரmh ph³ரம பரமாthேமவர: மாnh
03320262 th³’யாதி³பி:◌⁴ ph’த²kh³பா⁴ைவrhப⁴க³வாேநக ஈயேத
03320271 ஏதாவாேநவ ேயாேக³ந ஸமkh³ேரேணஹ ேயாகி³ந:
03320272 jhயேதऽபி⁴மேதா யrhேதா² யத³ஸŋhக³sh kh’thshநஶ:

03320281 jhஞாநேமகmh பராசீைநnhth³ையrhph³ரம நிrh³ணmh
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03320282அவபா⁴thயrhத²ேபண ph◌⁴ராnhthயா ஶph³தா³தி³த⁴rh
03320291 யதா² மஹாநஹmhபshthvh’thபசவித: ◌⁴ shவராTh
03320292 ஏகாத³ஶவித⁴shதshய வரNhட³mh ஜக³th³யத:
03320301 ஏதth³ைவ ரth³த⁴யா ப⁴khthயா ேயாகா³ph◌⁴யாேஸந நிthயஶ:

03320302ஸமாதாthமா நி:ஸŋhேகா³ விரkhthயா பபயதி
03320311இthேயதthகதி²தmh ³rhவி jhஞாநmh தth³ph³ரமத³rhஶநmh
03320312 ேயநாiν³th³th◌⁴யேத தththவmh phரkh’ேத: ஷshய ச
03320321 jhஞாநேயாக³ச மnhநிShேடா²ைநrh³Nhேயா ப⁴khதிலண:

03320322 th³வேயாரphேயக ஏவாrhேதா² ப⁴க³வchச²ph³த³லண:

03320331 யேத²nhth³ைய: ph’த²kh³th³வாைரரrhேதா² ப³ஹு³ரய:
03320332 ஏேகா நாேநயேத தth³வth³ப⁴க³வாnhஶாshthரவrhthமபி: ◌⁴
03320341 khயயா khரபி⁴rhதா³ைநshதப:shவாth◌⁴யாயமrhஶைந:
03320342ஆthேமnhth³யஜேயநாபி ஸnhnhயாேஸந ச கrhமmh
03320351 ேயாேக³ந விவிதா⁴ŋhேக³ந ப⁴khதிேயாேக³ந ைசவ 
03320352 த⁴rhேமேப⁴யசிேநந ய: phரvh’thதிநிvh’thதிமாnh
03320361ஆthமதththவாவேபா³ேத⁴ந ைவராkh³ேயண th³’ேட⁴ந ச
03320362 ஈயேத ப⁴க³வாேநபி:◌⁴ ஸ³ே நிrh³ண:shவth³’kh
03320371 phராேவாசmh ப⁴khதிேயாக³shய shவபmh ேத சrhவித⁴mh
03320372 காலshய சாvhயkhதக³ேதrhேயாऽnhதrhதா⁴வதி ஜnhஷு
03320381 வshய ஸmhsh’தீrhப³வீரவிth³யாகrhமநிrhதா:
03320382 யாshவŋhக³ phரவிஶnhநாthமா ந ேவத³ க³திமாthமந:
03320391ைநதthக²லாேயாபதி³ேஶnhநாவிநீதாய கrhசிth
03320392 ந shதph³தா⁴ய ந பி⁴nhநாய ைநவ த⁴rhமth◌⁴வஜாய ச
03320401 ந ேலாபாேயாபதி³ேஶnhந kh³’ஹாட⁴ேசதேஸ
03320402 நாப⁴khதாய ச ேம ஜா ந மth³ப⁴khதth³விஷாமபி
03320411 ரth³த³தா⁴நாய ப⁴khதாய விநீதாயாநஸூயேவ
03320412 ⁴ேதஷு kh’தைமthராய ஶுஷாபி⁴ரதாய ச
03320421 ப³rhஜாதவிராகா³ய ஶாnhதசிthதாய தீ³யதாmh
03320422 நிrhமthஸராய ஶுசேய யshயாஹmh phேரயஸாmh phய:
03320431 ய இத³mh ஶ ◌்’iΝயாத³mhப³ ரth³த⁴யா ஷ:ஸkh’th
03320432 ேயா வாபி⁴த⁴thேத மchசிthத:ஸ ேயதி பத³வீmh ச ேம
03330010ைமthேரய உவாச
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03330011 ஏவmh நிஶmhய கபிலshய வேசா ஜநிthஸா கrhத³மshய த³யிதா கில
ேத³வஹூதி:
03330012விshரshதேமாஹபடலா தமபி⁴phரணmhயShடாவ தththவவிஷயாŋhகிதth³தி⁴⁴mh
03330020 ேத³வஹூதிவாச
03330021அதா²phயேஜாऽnhத:ஸேல ஶயாநmh ⁴ேதnhth³யாrhதா²thமமயmh வshேத
03330022³ணphரவாஹmh ஸத³ேஶஷபீ³ஜmh த³th◌⁴ெயௗ shவயmh யjhஜட²ராph³ஜஜாத:
03330031ஸ ஏவ விவshய ப⁴வாnhவித⁴thேத ³ணphரவாேஹண விப⁴khதவீrhய:
03330032ஸrhகா³th³யநீேஹாऽவிததா²பி⁴ஸnhதி⁴ராthேமவேராऽதrhkhயஸஹshரஶkhதி:
03330041ஸ thவmh ph◌⁴’ேதா ேம ஜட²ேரண நாத² கத²mh iν யshேயாத³ர ஏததா³th
03330042 விவmh கா³nhேத வடபthர ஏக: ேஶேத shம மாயாஶிஶுரŋhkh◌⁴பாந:
03330051thவmh ேத³ஹதnhthர: phரஶமாய பாphமநாmh நிேத³ஶபா⁴ஜாmh ச விேபா⁴ வி⁴தேய
03330052 யதா²வதாராshதவ ஸூகராத³யshததா²யமphயாthமபேதா²பலph³த⁴ேய
03330061 யnhநாமேத⁴யரவiνகீrhதநாth³யthphரவth³யthshமரத³பி khவசிth
03330062வாேதா³ऽபி ஸth³ய:ஸவநாய கlhபேத த: நshேத ப⁴க³வnhiν த³rhஶநாth
03330071அேஹா ப³த வபேசாऽேதா க³யாnhயjhவாkh³ேர வrhதேத நாம ph◌⁴யmh
03330072 ேதshதபshேத ஜுஹு:ஸshiνராrhயா ph³ரமாrhநாம kh³’ணnhதி ேய
ேத
03330081 தmh thவாமஹmh ph³ரம பரmh மாmhஸmh phரthயkhshேராதshயாthமநி
ஸmhவிபா⁴vhயmh
03330082 shவேதஜஸா th◌⁴வshத³ணphரவாஹmh வnhேத³ விShiΝmh கபிலmh
ேவத³க³rhப⁴mh
03330090ைமthேரய உவாச
03330091 ஈ³ேதா ப⁴க³வாேநவmh கபிலாkh²ய: பர: மாnh
03330092 வாசாவிkhலவேயthயாஹ மாதரmh மாth’வthஸல:

03330100 கபில உவாச
03330101 மாrhேக³ேநந மாதshேத ஸுேஸvhேயேநாதி³ேதந ேம
03330102ஆshதி²ேதந பராmh காShடா²மசிராத³வேராthshய
03330111 ரth³த⁴thshைவதnhமதmh மயmh ஜுShடmh யth³ph³ரமவாதி³பி: ◌⁴
03330112 ேயந மாமப⁴யmh யாயா mh’thmh’chச²nhthயதth³வித:³
03330120ைமthேரய உவாச
03330121இதி phரத³rhய ப⁴க³வாnhஸதீmh தாமாthமேநா க³திmh
03330122shவமாthரா ph³ரமவாதி³nhயா கபிேலாऽiνமேதா யெயௗ
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03330131ஸா சாபி தநேயாkhேதந ேயாகா³ேத³ேஶந ேயாக³kh
03330132 தshnhநாரம ஆபீேட³ஸரshவthயா:ஸமாதா
03330141அபீ⁴வகா³ஹகபிஶாnhஜலாnhலாலகாnh
03330142ஆthமாநmh ேசாkh³ரதபஸா பி³ph◌⁴ரதீ சீணmh kh’ஶmh
03330151 phரஜாபேத: கrhத³மshய தேபாேயாக³விjh’mhபி⁴தmh
03330152shவகா³rhஹshth²யமெநௗபmhயmh phராrhth²யmh ைவமாநிைகரபி
03330161 பய:ேப²நநிபா: ◌⁴ ஶyhயா தா³nhதா khமபchச²தா:³
03330162ஆஸநாநி ச ைஹமாநி ஸுshபrhஶாshதரநி ச
03330171shவchச²shப²கTh³ேயஷு மஹாமாரகேதஷு ச
03330172 ரthநphரதீ³பா ஆபா⁴nhதி லலநா ரthநஸmhதா:
03330181 kh³’ேஹாth³யாநmh ஸுைத ரmhயmh ப³வமரth³ைம:
03330182ஜth³விஹŋhக³²நmh கா³யnhமthதம⁴vhரதmh
03330191 யthர phரவிShடமாthமாநmh வி³தா⁴iνசரா ஜ:³

03330192 வாphயாiµthபலக³nhதி⁴nhயாmh கrhத³ேமேநாபலாதmh
03330201thவா ததீ³phததமமphயாக²Nhட³லேயாதாmh
03330202 கிசிchசகார வத³நmh thரவிேலஷரா
03330211 வநmh phரvhரேத பthயாவபthயவிரஹாரா
03330212 jhஞாததththவாphய⁴nhநShேட வthேஸ ெகௗ³வ வthஸலா
03330221 தேமவ th◌⁴யாயதீ ேத³வமபthயmh கபிலmh ஹmh
03330222 ப³⁴வாசிரேதா வthஸ நி:shph’ஹா தாth³’ேஶ kh³’ேஹ
03330231 th◌⁴யாயதீ ப⁴க³வth³பmh யதா³ஹ th◌⁴யாநேகா³சரmh
03330232ஸுத: phரஸnhநவத³நmh ஸமshதvhயshதசிnhதயா
03330241 ப⁴khதிphரவாஹேயாேக³ந ைவராkh³ேயண ப³யஸா
03330242 khதாiνShடா²நஜாேதந jhஞாேநந ph³ரமேஹநா
03330251 விஶுth³ேத⁴ந ததா³thமாநமாthமநா விவேதாiµக²mh
03330252shவாiν⁴thயா திேரா⁴த மாயா³ணவிேஶஷணmh
03330261 ph³ரமNhயவshதி²தமதிrhப⁴க³வthயாthமஸmhரேய
03330262 நிvh’thதவாபthதிthவாthணkhேலஶாphதநிrhvh’தி:
03330271 நிthயாட⁴ஸமாதி⁴thவாthபராvh’thத³ணph◌⁴ரமா
03330272 ந ஸshமார ததா³thமாநmh shவphேந th³’Shடேவாthதி²த:
03330281 தth³ேத³ஹ: பரத: ேபாேஷாऽphயkh’ஶசாth◌⁴யஸmhப⁴வாth
03330282 ப³ெபௗ⁴ மலரவchச²nhந:ஸ⁴ம இவ பாவக:
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03330291shவாŋhக³mh தேபாேயாக³மயmh iµkhதேகஶmh க³தாmhப³ரmh
03330292ைத³வ³phதmh ந ³³ேத⁴ வாஸுேத³வphரவிShடதீ: ◌⁴
03330301 ஏவmh ஸா கபிேலாkhேதந மாrhேக³சிரத: பரmh
03330302ஆthமாநmh ph³ரமநிrhவாணmh ப⁴க³வnhதமவாப ஹ
03330311 தth³வீராthNhயதமmh ேthரmh thைரேலாkhயவிதmh
03330312 நாmhநா th³த⁴பத³mh யthர ஸா ஸmhth³தி⁴iµேப
03330321 தshயாshதth³ேயாக³வி⁴த மாrhthயmh மrhthயம⁴thஸth
03330322shேராதஸாmh phரவரா ெஸௗmhய th³தி⁴தா³th³த⁴ேஸவிதா
03330331 கபிேலாऽபி மஹாேயாகீ³ ப⁴க³வாnhபிராரமாth
03330332 மாதரmh ஸமiνjhஞாphய phரா³தீ³சீmh தி³ஶmh யெயௗ
03330341th³த⁴சாரணக³nhத⁴rhைவrhiµநிபி⁴சாphஸேராக³ண:

03330342shயமாந:ஸiµth³ேரண த³thதாrhஹணநிேகதந:
03330351ஆshேத ேயாக³mh ஸமாshதா²ய ஸாŋhkh²யாசாrhையரபி⁴Shத:
03330352 thரயாமபி ேலாகாநாiµபஶாnhthைய ஸமாத:
03330361 ஏதnhநிக³தி³தmh தாத யthph’Shேடாऽஹmh தவாநக⁴
03330362 கபிலshய ச ஸmhவாேதா³ ேத³வஹூthயாச பாவந:
03330371ய இத³மiνஶ ◌்’ேதி ேயாऽபி⁴த⁴thேத கபிலiµேநrhமதமாthமேயாக³³யmh
03330372 ப⁴க³வதி kh’ததீ:◌⁴ ஸுபrhணேகதாபலப⁴ேத ப⁴க³வthபதா³ரவிnhத³mh
04010010ைமthேரய உவாச
04010011 மேநாsh ஶதபாயாmh திshர: கnhயாச ஜjhஞிேர
04010012ஆதிrhேத³வஹூதிச phரஸூதிதி விதா:
04010021ஆதிmh சேய phராதா³த³பி ph◌⁴ராth’மதீmh nh’ப:
04010022 thகாத⁴rhமமாthய ஶதபாiνேமாதி³த:
04010031 phரஜாபதி:ஸ ப⁴க³வாnhசிshதshயாமஜநth
04010032²நmh ph³ரமவrhசshவீ பரேமண ஸமாதி⁴நா
04010041 யshதேயா: ஷ:ஸாாth³விShiΝrhயjhஞshவபth◌⁴’kh
04010042 யா shth ஸா த³ ⁴ேதரmhஶ⁴தாநபாயிநீ
04010051ஆநிnhேய shவkh³’ஹmh thrhயா: thரmh விததேராசிஷmh
04010052shவாயmh⁴ேவா iµதா³ khேதா சிrhஜkh³ராஹ த³mh
04010061 தாmh காமயாநாmh ப⁴க³வாiνவாஹ யஜுஷாmh பதி:
04010062 Shடாயாmh ேதாஷமாபnhேநாऽ ஜநயth³th³வாத³ஶாthமஜாnh
04010071 ேதாஷ: phரேதாஷ:ஸnhேதாேஷா ப⁴th³ர: ஶாnhதிட³shபதி:
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04010072இth◌⁴ம: கவிrhவி: ◌⁴ shவந:ஸுேத³ேவா ேராசேநா th³விஷTh
04010081 தா நாம ேத ேத³வா ஆஸnhshவாயmh⁴வாnhதேர
04010082 மசிரா ’ஷேயா யjhஞ:ஸுரக³ேணவர:
04010091 phயvhரேதாthதாநபாெதௗ³ மiνthெரௗ மெஹௗஜெஸௗ
04010092 தththரெபௗthரநphth’மiνvh’thதmh தத³nhதரmh
04010101 ேத³வஹூதிமதா³thதாத கrhத³மாயாthமஜாmh மiν:

04010102 தthஸmhப³nhதி⁴ தphராயmh ப⁴வதா க³த³ேதா மம
04010111 த³ாய ph³ரமthராய phரஸூதிmh ப⁴க³வாnhமiν:

04010112 phராயchச²th³யthkh’த:ஸrhக³shthேலாkhயாmh விதேதா மஹாnh
04010121 யா: கrhத³மஸுதா: phேராkhதா நவ ph³ரமrhபthநய:
04010122 தாஸாmh phரஸூதிphரஸவmh phேராchயமாநmh நிேபா³த⁴ ேம
04010131 பthநீ மேசsh கலா ஸுஷுேவ கrhத³மாthமஜா
04010132 கயபmh rhணிமாநmh ச யேயாராதmh ஜக³th
04010141 rhணிமாஸூத விரஜmh விவக³mh ச பரnhதப
04010142 ேத³வlhயாmh ஹேர: பாத³ ெஶௗசாth³யா⁴thஸth³தி³வ:

04010151அthேர: பthnhயநஸூயா thஜjhேஞ ஸுயஶஸ:ஸுதாnh
04010152 த³thதmh ³rhவாஸஸmh ேஸாமமாthேமஶph³ரமஸmhப⁴வாnh
04010160 வி³ர உவாச
04010161அthேரrhkh³’ேஹ ஸுரேரShடா:²shதி²ththபththயnhதேஹதவ:

04010162 கிசிchசிகீrhஷேவா ஜாதா ஏததா³kh²யா ேம ³ேரா
04010170ைமthேரய உவாச
04010171 ph³ரம ேசாதி³த:sh’Shடாவthrhph³ரமவிதா³mh வர:
04010172ஸஹ பthnhயா யயாvh’mh லாth³mh தப shதி²த:
04010181 தshnhphரஸூநshதப³க பலாஶாேஶாககாநேந
04010182 வாrhபி: ◌⁴ shரவth³பி⁴th³⁴Shேட நிrhவிnhth◌⁴யாயா:ஸமnhதத:
04010191 phராயாேமந ஸmhயmhய மேநா வrhஷஶதmh iµநி:
04010192அதிShட²ேத³கபாேத³ந நிrhth³வnhth³ேவாऽநிலேபா⁴ஜந:
04010201 ஶரணmh தmh phரபth³ேயऽஹmh ய ஏவ ஜக³தீ³வர:
04010202 phரஜாமாthமஸமாmh மயmh phரயchச²thவிதி சிnhதயnh
04010211 தphயமாநmh th⁴வநmh phராயாைமத⁴ஸாkh³நிநா
04010212 நிrhக³ேதந iµேநrhrhth◌⁴ந:ஸய phரப⁴வshthரய:
04010221அphஸேராiµநிக³nhத⁴rhவ th³த⁴விth³யாத⁴ேராரைக:³
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04010222 விதாயமாநயஶஸshததா³ரமபத³mh ய:
04010231 தthphரா³rhபா⁴வஸmhேயாக³ விth³ேயாதிதமநா iµநி:
04010232 உthதிShட²nhேநகபாேத³ந த³த³rhஶ வி³த⁴rhஷபா⁴nh
04010241 phரணmhய த³Nhட³வth³⁴மாபதshேத²ऽrhஹஜ:

04010242 vh’ஷஹmhஸஸுபrhணshதா²nhshைவ:shைவசிைநச சிநிதாnh
04010251 kh’பாவேலாேகந ஹஸth³ வத³ேநேநாபலmhபி⁴தாnh
04010252 தth³ேராசிஷா phரதிஹேத நிlhய iµநிரணீ
04010261 ேசதshதthphரவணmh ஜnhநshதாவீthஸmhஹதாஜ:

04010262 லணயா ஸூkhதயா வாசா ஸrhவேலாகக³யஸ:

04010270அthவாச
04010271 விேவாth³ப⁴வshதி²திலேயஷு விப⁴jhயமாைநrh
04010272 மாயா³ணரiνக³mh விkh³’தேத³ஹா:
04010273 ேத ph³ரமவிShiΝகி³ஶா: phரணேதாऽshmhயஹmh வsh
04010274 ேதph◌⁴ய: க ஏவ ப⁴வதாmh ம இேஹாபஹூத:
04010281 ஏேகா மேயஹ ப⁴க³வாnhவிவித⁴phரதா⁴ைந
04010282 சிthதீkh’த: phரஜநநாய கத²mh iν யmh
04010283அthராக³தாshதiνph◌⁴’தாmh மநேஸாऽபி ³ராth³
04010284 ph³த phரத³த மஹாநிஹ விshமேயா ேம
04010290ைமthேரய உவாச
04010291இதி தshய வச: thவா thரயshேத வி³த⁴rhஷபா: ◌⁴
04010292 phரthயாஹு: லணயா வாசா phரஹshய தmh’mh phரேபா⁴
04010300 ேத³வா ஊ:
04010301 யதா² kh’தshேத ஸŋhகlhேபா பா⁴vhயmh ேதைநவ நாnhயதா²
04010302ஸthஸŋhகlhபshய ேத ph³ரமnhயth³ைவ th◌⁴யாயதி ேத வயmh
04010311அதா²shமத³mhஶ⁴தாshேத ஆthமஜா ேலாகவிதா:
04010312 ப⁴விதாேராऽŋhக³ ப⁴th³ரmh ேத விshரphshயnhதி ச ேத யஶ:

04010321 ஏவmh காமவரmh த³ththவா phரதிஜkh³iµ:ஸுேரவரா:
04010322ஸபா⁴தாshதேயா:ஸmhயkh³த³mhபthேயாrhஷேதாshதத:
04010331 ேஸாேமாऽ⁴th³ph³ரமேऽmhேஶந த³thேதா விShேsh ேயாக³விth
04010332 ³rhவாஸா: ஶŋhகரshயாmhேஶா நிேபா³தா⁴ŋhகி³ரஸ: phரஜா:
04010341 ரth³தா⁴ thவŋhகி³ரஸ: பthநீ சதshேராऽஸூத கnhயகா:
04010342நீவா ஹூ ராகா சrhth²யiνமதிshததா²
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04010351 தththராவபராவாshதாmh kh²யாெதௗ shவாேராசிேஷऽnhதேர
04010352 உதth²ேயா ப⁴க³வாnhஸாாth³ph³ரShட²ச ph³’ஹshபதி:
04010361 லshthேயாऽஜநயthபthnhயாமக³shthயmh ச ஹவிrh⁴வி
04010362 ேஸாऽnhயஜnhமநி த³ராkh³நிrhவிரவாச மஹாதபா:
04010371 தshய யபதிrhேத³வ:ேப³ரshthவிட³விடா³ஸுத:
04010372 ராவண:mhப⁴கrhணச ததா²nhயshயாmh விபீ⁴ஷண:

04010381 லஹshய க³திrhபா⁴rhயா thநஸூத ஸதீ ஸுதாnh
04010382 கrhமேரShட²mh வயாmhஸmh ஸShiΝmh ச மஹாமேத
04010391 khரேதாரபி khயா பா⁴rhயா வாலகி²lhயாநஸூயத
04010392 ’nhஷShஸஹshராணி jhவலேதா ph³ரமேதஜஸா
04010401ஊrhஜாயாmh ஜjhஞிேர thரா வShட²shய பரnhதப
04010402 சிthரேகphரதா⁴நாshேத ஸphத ph³ரமrhஷேயாऽமலா:
04010411 சிthரேக:ஸுேராசிச விரஜா thர ஏவ ச
04010412 உlhப³ே வஸுph◌⁴’th³யாேநா th³மாnhஶkhthயாத³ேயாऽபேர
04010421 சிthதிshthவத²rhவண: பthநீ ேலேப⁴ thரmh th◌⁴’தvhரதmh
04010422 த³th◌⁴யசமவஶிரஸmh ph◌⁴’ேகா³rhவmhஶmh நிேபா³த⁴ ேம
04010431 ph◌⁴’:³ kh²யாthயாmh மஹாபா⁴க:³ பthnhயாmh thராநஜநth
04010432 தா⁴தாரmh ச விதா⁴தாரmh யmh ச ப⁴க³வthபராmh
04010441ஆயதிmh நியதிmh ைசவ ஸுேத ேமshதேயாரதா³th
04010442 தாph◌⁴யாmh தேயாரப⁴வதாmh mh’கNhட:³ phராண ஏவ ச
04010451 மாrhகNhேட³ேயா mh’கNhட³shய phராth³ேவத³ஶிரா iµநி:
04010452 கவிச பா⁴rhக³ேவா யshய ப⁴க³வாiνஶநா ஸுத:
04010461 த ஏேத iµநய:thதrhேலாகாnhஸrhைக³ரபா⁴வயnh
04010462 ஏஷ கrhத³மெதௗ³thர ஸnhதாந: கதி²தshதவ
04010463 ஶ ◌்’Nhவத: ரth³த³தா⁴நshய ஸth³ய: பாபஹர: பர:
04010471 phரஸூதிmh மாநவீmh த³ உபேயேம யஜாthமஜ:

04010472 தshயாmh ஸஸrhஜ ³th’: ேஷாட³ஶாமலேலாசநா:
04010481 thரேயாத³ஶாதா³th³த⁴rhமாய தைத²காமkh³நேய வி: ◌⁴
04010482 பிth’ph◌⁴ய ஏகாmh khேதph◌⁴ேயா ப⁴வாையகாmh ப⁴வchசி²ேத³
04010491 ரth³தா⁴ ைமth த³யா ஶாnhதிshSh: Sh: khேயாnhநதி:
04010492 ³th³தி⁴rhேமதா⁴ திதிா rhrhதிrhத⁴rhமshய பthநய:
04010501 ரth³தா⁴ஸூத ஶுப⁴mh ைமth phரஸாத³மப⁴யmh த³யா
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04010502 ஶாnhதி:ஸுக²mh iµத³mh Sh:shமயmh Shரஸூயத
04010511 ேயாக³mh khேயாnhநதிrhத³rhபமrhத²mh ³th³தி⁴ரஸூயத
04010512 ேமதா⁴ shmh’திmh திதிா  ேமmh : phரரயmh ஸுதmh
04010521rhதி:ஸrhவ³ேthபthதிrhநரநாராயvh’
04010531 யேயாrhஜnhமnhயேதா³ விவமph◌⁴யநnhத³thஸுநிrhvh’தmh
04010532 மநாmh கேபா⁴ வாதா: phரேஸ:³ஸேதாऽth³ரய:
04010541 தி³vhயவாth³யnhத rhயாணி ேப:ஸுமvh’Shடய:
04010542iµநயshShshShடா ஜ³rhக³nhத⁴rhவகிnhநரா:
04010551 nh’thயnhதி shம shthேயா ேத³vhய ஆthபரமமŋhக³ளmh
04010552 ேத³வா ph³ரமாத³ய:ஸrhேவ உபதsh²ரபி⁴Shடைவ:

04010560 ேத³வா ஊ:
04010561 ேயா மாயயா விரசிதmh நிஜயாthமநீத³mh
04010562 ேக²பேப⁴த³வ தthphரதிசய
04010563 ஏேதந த⁴rhமஸத³ேந ’rhதிநாth³ய
04010564 phரா³சகார ஷாய நம: பரshைம
04010571 ேஸாऽயmh shதி²திvhயதிகேராபஶமாய sh’Shடாnh
04010572ஸththேவந ந:ஸுரக³நiνேமயதththவ:

04010573 th³’யாத³த³ph◌⁴ரகேணந விேலாகேநந
04010574 யchch²நிேகதமமலmh பதாரவிnhத³mh
04010581 ஏவmh ஸுரக³ணshதாத ப⁴க³வnhதாவபி⁴Shெதௗ
04010582லph³தா⁴வேலாைகrhயயரrhசிெதௗ க³nhத⁴மாத³நmh
04010591 தாவிெமௗ ைவ ப⁴க³வேதா ஹேரரmhஶாவிஹாக³ெதௗ
04010592 பா⁴ரvhயயாய ச ⁴வ: kh’Shெணௗ ய³th³வெஹௗ
04010601shவாஹாபி⁴மாநிநசாkh³ேநராthமஜாmhshthநஜநth
04010602 பாவகmh பவமாநmh ச ஶுசிmh ச ஹுதேபா⁴ஜநmh
04010611 ேதph◌⁴ேயாऽkh³நய:ஸமப⁴வசthவாmhஶchச பச ச
04010612 த ஏைவேகாநபசாஶthஸாகmh பிth’பிதாமைஹ:

04010621ைவதாநிேக கrhமணி யnh நாமபி⁴rhph³ரமவாதி³பி: ◌⁴
04010622ஆkh³ேநyhய இShடேயா யjhேஞ நிphயnhேதऽkh³நயsh ேத
04010631அkh³நிShவாthதா ப³rhஷத:³ ெஸௗmhயா: பிதர ஆjhயபா:
04010632ஸாkh³நேயாऽநkh³நயshேதஷாmh பthநீ தா³ாயணீ shவதா⁴
04010641 ேதph◌⁴ேயா த³தா⁴ர கnhேய th³ேவ வநாmh தா⁴ணீmh shவதா⁴
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04010642 உேப⁴ ேத ph³ரமவாதி³nhெயௗ jhஞாநவிjhஞாநபாரேக³
04010651 ப⁴வshய பthநீ  ஸதீ ப⁴வmh ேத³வமiνvhரதா
04010652ஆthமந:ஸth³’ஶmh thரmh ந ேலேப⁴ ³ணஶீலத:
04010661 பிதrhயphரதிேப shேவ ப⁴வாயாநாக³ேஸ ஷா
04010662அphெரௗைட⁴வாthமநாthமாநமஜஹாth³ேயாக³ஸmhதா
04020010 வி³ர உவாச
04020011 ப⁴ேவ ஶீலவதாmh ேரShேட² த³ோ ³th’வthஸல:

04020012 விth³ேவஷமகேராthகshமாத³நாth³’thயாthமஜாmh ஸதீmh
04020021 கshதmh சராசர³mh நிrhைவரmh ஶாnhதவிkh³ரஹmh
04020022ஆthமாராமmh கத²mh th³ேவSh ஜக³ேதா ைத³வதmh மஹth
04020031 ஏததா³kh²யா ேம ph³ரமஜாமா: வஶுரshய ச
04020032 விth³ேவஷsh யத: phராmhshதthயேஜ ³shthயஜாnhஸதீ
04020040ைமthேரய உவாச
04020041 ரா விவsh’ஜாmh ஸthேர ஸேமதா: பரமrhஷய:
04020042 ததா²மரக³:ஸrhேவ ஸாiνகா³iµநேயாऽkh³நய:
04020051 தthர phரவிShடmh’ஷேயா th³’ShThவாrhகவ ேராசிஷா
04020052 ph◌⁴ராஜமாநmh விதிரmh rhவnhதmh தnhமஹthஸத:³
04020061 உத³திShட²nhஸத³shயாshேத shவதி⁴ShNhேயph◌⁴ய:ஸஹாkh³நய:
04020062 ’ேத விசாmh ஶrhவmh ச தth³பா⁴ஸாphதேசதஸ:

04020071ஸத³ஸshபதிபி⁴rhத³ோ ப⁴க³வாnhஸா⁴ ஸthkh’த:
04020072அஜmh ேலாக³mh நthவா நிஷஸாத³ ததா³jhஞயா
04020081 phராŋhநிஷNhணmh mh’ட³mh th³’ShThவா நாmh’Shயthதத³நாth³’த:
04020082 உவாச வாமmh சுrhph◌⁴யாமபி⁴வீய த³ஹnhநிவ
04020091 யதாmh ph³ரமrhஷேயா ேம ஸஹேத³வா:ஸஹாkh³நய:
04020092ஸா⁴நாmh ph³வேதா vh’thதmh நாjhஞாநாnhந ச மthஸராth
04020101அயmh  ேலாகபாலாநாmh யேஶாkh◌⁴ேநா நிரபthரப:
04020102ஸth³பி⁴ராசத: பnhதா² ேயந shதph³ேத⁴ந ³த:
04020111 ஏஷ ேம ஶிShயதாmh phராphேதா யnhேம ³ரkh³ரth
04020112 பாணிmh விphராkh³நிiµக²த:ஸாவிthrhயா இவ ஸா⁴வth
04020121 kh³’thவா mh’க³ஶாவாயா: பாணிmh மrhகடேலாசந:
04020122 phரththதா²நாபி⁴வாதா³rhேஹ வாசாphயkh’த ேநாசிதmh
04020131phதkhயாயாஶுசேய மாநிேந பி⁴nhநேஸதேவ
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04020132அநிchச²nhநphயதா³mh பா³லாmh ஶூth³ராேயேவாஶதீmh கி³ரmh
04020141 phேரதாவாேஸஷு ேகா⁴ேரஷு phேரைதrh⁴தக³ணrhvh’த:
04020142அடthnhமthதவnhநkh³ேநா vhphதேகேஶா ஹஸnhத³nh
04020151 சிதாப⁴shமkh’தshநாந: phேரதshரŋhnhரshதி²⁴ஷண:

04020152 ஶிவாபேத³ேஶா யஶிேவா மthேதா மthதஜநphய:
04020153 பதி: phரமத²நாதா²நாmh தேமாமாthராthமகாthமநாmh
04020161 தshமா உnhமாத³நாதா²ய நShடெஶௗசாய ³rh’ேத³
04020162 த³thதா ப³த மயா ஸாth◌⁴வீ ேசாதி³ேத பரேமSh²நா
04020170ைமthேரய உவாச
04020171 விநிnhth³ையவmh ஸ கி³ஶமphரதீபமவshதி²தmh
04020172 த³ோऽதா²ப உபshph’ய khth³த:◌⁴ ஶphmh phரசkhரேம
04020181அயmh  ேத³வயஜந இnhth³ேராேபnhth³ராதி³பி⁴rhப⁴வ:

04020182ஸஹ பா⁴க³mh ந லப⁴தாmh ேத³ைவrhேத³வக³த⁴ம:
04020191 நிth◌⁴யமாந:ஸஸத³shயiµkh²ையrhத³ோ கி³thராய விsh’jhய ஶாபmh
04020192 தshமாth³விநிShkhரmhய விvh’th³த⁴மnhrhஜகா³ம ெகௗரvhய நிஜmh
நிேகதநmh
04020201 விjhஞாய ஶாபmh கி³ஶாiνகா³kh³ரணீrhநnhதீ³வேரா ேராஷகஷாய³த:
04020202 த³ாய ஶாபmh விஸஸrhஜ தா³ணmh ேய சாnhவேமாத³mhshதத³வாchயதாmh
th³விஜா:
04020211 ய ஏதnhமrhthயiµth³தி³ய ப⁴க³வthயphரதிth³
04020212 th³யthயjhஞ: ph’த²kh³th³’Shshதththவேதா விiµேகா² ப⁴ேவth
04020221 kh³’ேஹஷு டத⁴rhேமஷு ஸkhேதா kh³ராmhயஸுேக²chச²யா
04020222 கrhமதnhthரmh விதiνேத ேவத³வாத³விபnhநதீ:◌⁴
04020231 ³th³th◌⁴யா பராபி⁴th◌⁴யாயிnhயா விshmh’தாthமக³தி: பஶு:
04020232shthகாம: ேஸாऽshthவதிதராmh த³ோ ப³shதiµேகா²ऽசிராth
04020241 விth³யா³th³தி⁴ரவிth³யாயாmh கrhமமyhயாமெஸௗ ஜட:³

04020242ஸmhஸரnhthவிஹ ேய சாiµமiν ஶrhவாவமாநிநmh
04020251 கி³ர: தாயா: ShபிNhயா ம⁴க³nhேத⁴ந ⁴
04020252 மth²நா ேசாnhமதி²தாthமாந:ஸmhiµயnh ஹரth³விஷ:

04020261ஸrhவப⁴ா th³விஜா vh’ththைய th◌⁴’தவிth³யாதேபாvhரதா:
04020262 விthதேத³ேஹnhth³யாராமா யாசகா விசரnhthவிஹ
04020271 தshையவmh வத³த: ஶாபmh thவா th³விஜலாய ைவ
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04020272 ph◌⁴’:³ phரthயsh’ஜchசா²பmh ph³ரமத³Nhட³mh ³ரthயயmh
04020281 ப⁴வvhரதத⁴ரா ேய ச ேய ச தாnhஸமiνvhரதா:
04020282 பாஷNh³நshேத ப⁴வnh ஸchசா²shthரபபnhதி²ந:
04020291 நShடெஶௗசா ட⁴தி⁴ேயா ஜடாப⁴shமாshதி²தா⁴ண:

04020292 விஶnh ஶிவதீ³ாயாmh யthர ைத³வmh ஸுராஸவmh
04020301 ph³ரம ச ph³ராமmhைசவ யth³யmh பநிnhத³த²
04020302 ேஸmh விதா⁴ரணmh mhஸாமத: பாஷNhட³மாதா:
04020311 ஏஷ ஏவ  ேலாகாநாmh ஶிவ: பnhதா:²ஸநாதந:
04020312 யmh rhேவ சாiνஸnhதsh²rhயthphரமாணmh ஜநாrhத³ந:
04020321 தth³ph³ரம பரமmh ஶுth³த⁴mh ஸதாmh வrhthம ஸநாதநmh
04020322 விக³rhய யாத பாஷNhட³mh ைத³வmh ேவா யthர ⁴தராTh
04020330ைமthேரய உவாச
04020331 தshையவmh வத³த: ஶாபmh ph◌⁴’ேகா:³ஸ ப⁴க³வாnhப⁴வ:

04020332 நிசkhராம தத: கிசிth³விமநா இவ ஸாiνக:³
04020341 ேதऽபி விவsh’ஜ:ஸthரmh ஸஹshரபவthஸராnh
04020342ஸmhவிதா⁴ய மேஹShவாஸ யthேரjhய ’ஷேபா⁴ ஹ:
04020351ஆphthயாவph◌⁴’த²mh யthர க³ŋhகா³ யiµநயாnhவிதா
04020352 விரேஜநாthமநா ஸrhேவ shவmh shவmh தா⁴ம யshதத:
04030010ைமthேரய உவாச
04030011ஸதா³ விth³விஷேதாேரவmh காேலா ைவ th◌⁴யமாணேயா:
04030012 ஜாமா: வஶுரshயாபி ஸுமஹாநதிசkhரேம
04030021 யதா³பி⁴khேதா த³sh ph³ரம பரேமSh²நா
04030022 phரஜாபதீநாmh ஸrhேவஷாமாதி⁴பthேய shமேயாऽப⁴வth
04030031இShThவா ஸ வாஜேபேயந ph³ரShடா²நபி⁴⁴ய ச
04030032 ph³’ஹshபதிஸவmh நாம ஸமாேரேப⁴ khரthதமmh
04030041 தshnhph³ரமrhஷய:ஸrhேவ ேத³வrhபிth’ேத³வதா:
04030042ஆஸnhkh’தshவshthயயநாshதthபthnhயச ஸப⁴rhth’கா:
04030051 த³பthய நப⁴ ேக²சராmh phரஜlhபதாmh
04030052ஸதீ தா³ாயணீ ேத³வீ பிth’யjhஞமேஹாthஸவmh
04030061 vhரஜnhதீ:ஸrhவேதா தி³kh³ph◌⁴ய உபேத³வவரshthய:
04030062 விமாநயாநா:ஸphேரShடா² நிShககNh:²ஸுவாஸஸ:

04030071 th³’ShThவா shவநிலயாph◌⁴யாேஶ ேலாலாrhmh’ShடNhட³லா:
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04030072 பதிmh ⁴தபதிmh ேத³வெமௗthஸுkhயாத³ph◌⁴யபா⁴ஷத
04030080ஸthவாச
04030081 phரஜாபேதshேத வஶுரshய ஸாmhphரதmh நிrhயாபிேதா யjhஞமேஹாthஸவ:

கில
04030082 வயmh ச தthராபி⁴ஸராம வாம ேத யth³யrhதி²தா வி³தா⁴ vhரஜnhதி 
04030091 தshnhப⁴கி³nhேயா மம ப⁴rhth’பி: ◌⁴ shவைகrhth◌⁴வmh க³Shயnhதி
ஸு’th³தி³th³’வ:

04030092அஹmh ச தshnhப⁴வதாபி⁴காமேய ஸேஹாபநீதmh பப³rhஹமrhmh
04030101 தthர shவsh’rhேம நiν ப⁴rhth’ஸmhதா மாth’Shவsh’: khnhநதி⁴யmh
ச மாதரmh
04030102th³ரேய சிேராthகNhட²மநா மஹrhபி⁴nhநீயமாநmh ச mh’டா³th◌⁴வரth◌⁴வஜmh
04030111 thவyhேயததா³சrhயமஜாthமமாயயா விநிrhதmh பா⁴தி ³ணthரயாthமகmh
04030112 ததா²phயஹmh ேயாத³தththவவிchச ேத தீ³நா தி³th³’ே ப⁴வ ேம
ப⁴வதிmh
04030121 பய phரயாnhதீரப⁴வாnhயேயாேதாऽphயலŋhkh’தா: காnhதஸகா² வத²ஶ:

04030122 யாஸாmh vhரஜth³பி: ◌⁴ ஶிதிகNhட² மNh³தmh நேபா⁴ விமாைந:
கலஹmhஸபாNh³பி: ◌⁴
04030131 கத²mh ஸுதாயா: பிth’ேக³ஹெகௗகmh நிஶmhய ேத³ஹ: ஸுரவrhய
ேநŋhக³ேத
04030132 அநாஹுதா அphயபி⁴யnhதி ெஸௗ’த³mh ப⁴rhrh³ேராrhேத³ஹkh’தச
ேகதநmh
04030141 தnhேம phரேத³த³மமrhthய வாசி²தmh கrhmh ப⁴வாnhகாணிேகா
ப³தாrhஹதி
04030142 thவயாthமேநாऽrhேத⁴ऽஹமத³ph◌⁴ரசுஷா நிபிதா மாiνkh³’ஹாண
யாசித:
04030150 ’வாச
04030151 ஏவmh கி³thர: phயயாபி⁴பா⁴த: phரthயph◌⁴யத⁴thத phரஹஸnhஸு’thphய:
04030152 ஸmhshமாேதா மrhமபி⁴த:³ வாகி³ஷூnhயாநாஹ ேகா விவsh’ஜாmh
ஸமத:
04030160ப⁴க³வாiνவாச
04030161 thவேயாதி³தmh ேஶாப⁴நேமவ ேஶாப⁴ேந அநாஹுதா அphயபி⁴யnhதி ப³nh⁴ஷு
04030162 ேத யth³யiνthபாதி³தேதா³ஷth³’Shடேயா ப³யஸாநாthmhயமேத³ந மnhநா
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04030171 விth³யாதேபாவிthதவrhவய:ல:ஸதாmh ³ண:ஷTh³பி⁴ரஸthதேமதைர:
04030172 shmh’ெதௗ ஹதாயாmh ph◌⁴’தமாந³rhth³’ஶ: shதph³தா⁴ ந பயnhதி 
தா⁴ம ⁴யஸாmh
04030181ைநதாth³’ஶாநாmhshவஜநvhயேபயா kh³’ஹாnhphரதீயாத³நவshதி²தாthமநாmh
04030182 ேயऽph◌⁴யாக³தாnhவkhரதி⁴யாபி⁴சேத ஆேராபிதph◌⁴பி⁴ரமrhஷபி: ◌⁴
04030191 ததா²பி⁴rhந vhயத²ேத ஶிiµைக:² ேஶேதऽrhதி³தாŋhேகா³ ’த³ேயந
³யதா
04030192shவாநாmh யதா² வkhரதி⁴யாmh ³khதிபி⁴rhதி³வாநிஶmh தphயதி மrhமதா³த:
04030201vhயkhதmh thவiµthkh’Shடக³ேத: phரஜாபேத: phயாthமஜாநாமஸுph◌⁴ ேம
மதா
04030202 ததா²பி மாநmh ந பி: phரபthshயேஸ மதா³ரயாthக: பதphயேத யத:
04030211பாபchயமாேநந’தா³ேரnhth³ய:ஸmh’th³தி⁴பி: ◌⁴ ஷ³th³தி⁴ஸாmh
04030212அகlhப ஏஷாமதி⁴ேரா⁴மஜஸா பரmh பத³mh th³ேவSh யதா²ஸுரா ஹmh
04030221 phரthth³க³மphரரயபி⁴வாத³நmh விதீ⁴யேத ஸா⁴ த:²ஸுமth◌⁴யேம
04030222 phராjhைஞ: பரshைம ஷாய ேசதஸா ³ஹாஶயாையவ ந ேத³ஹமாநிேந
04030231 ஸththவmh விஶுth³த⁴mh வஸுேத³வஶph³தி³தmh யதீ³யேத தthர
மாநபாvh’த:
04030232ஸththேவ ச தshnhப⁴க³வாnhவாஸுேத³ேவா யேதா⁴ேஜா ேம நமஸா
விதீ⁴யேத
04030241தthேத நிேயா ந பிதாபி ேத³ஹkh’th³த³ோ மம th³விThதத³iνvhரதாச
ேய
04030242 ேயா விவsh’kh³யjhஞக³தmh வேரா மாமநாக³ஸmh³rhவசஸாகேராthதிர:
04030251யதி³vhரShயshயதிஹாய மth³வேசா ப⁴th³ரmh ப⁴வthயா ந தேதா ப⁴விShயதி
04030252ஸmhபா⁴விதshய shவஜநாthபராப⁴ேவா யதா³ஸ ஸth³ேயா மரய கlhபேத
04040010ைமthேரய உவாச
04040011 ஏதாவ³khthவா விரராம ஶŋhகர: பthnhயŋhக³நாஶmh ப⁴யthர சிnhதயnh
04040012 ஸு’th³தி³th³’ு: பஶŋhகிதா ப⁴வாnhநிShkhராமதீ நிrhவிஶதீ
th³விதா⁴ஸ ஸா
04040021ஸு’th³தி³th³’ாphரதிகா⁴த³rhமநா:shேநஹாth³த³thயகலாதிவிவலா
04040022 ப⁴வmh ப⁴வாnhயphரதிஷmh ஷா phரத⁴யதீைவத ஜாதேவப:²

04040031 தேதா விநி:வshய ஸதீ விஹாய தmh ேஶாேகந ேராேஷண ச ³யதா
’தா³
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04040032பிthேராரகா³thshthைரணவிட⁴தீ⁴rhkh³’ஹாnhphேரmhthமேநா ேயாऽrhத⁴மதா³thஸதாmh
phய:
04040041 தாமnhவக³chச²nhth³தவிkhரமாmh ஸதீேமகாmh thேநthராiνசரா:ஸஹshரஶ:

04040042 ஸபாrhஷத³யா மணிமnhமதா³த³ய: ேராvh’ேஷnhth³ராshதரஸா
க³தvhயதா:²
04040051 தாmh ஸாகாகnh³கத³rhபmh³ஜ ேவதாதபthரvhயஜநshரகா³தி³பி: ◌⁴
04040052 கீ³தாயைநrh³nh³பி⁴ஶŋhக²ேவiΝபி⁴rhvh’ேஷnhth³ரமாேராphய விடŋhகிதா
ய:
04040061ஆph³ரமேகா⁴ேஷாrhதயjhஞைவஶஸmh விphரrhஜுShடmh வி³ைத⁴ச
ஸrhவஶ:

04040062 mh’th³தா³rhவய:காசநத³rhப⁴சrhமபி⁴rhநிsh’Shடபா⁴Nhட³mh யஜநmh
ஸமாவிஶth
04040071தாமாக³தாmh தthர ந கசநாth³யth³விமாநிதாmh யjhஞkh’ேதா ப⁴யாjhஜந:
04040072 ’ேத shவsh’rhைவ ஜநநீmh ச ஸாத³ரா: phேரமாகNhTh²ய:
பஷshவஜுrhiµதா³
04040081 ெஸௗத³rhயஸmhphரநஸமrhத²வாrhதயா மாthரா ச மாth’Shவsh’பி⁴ச
ஸாத³ரmh
04040082 த³thதாmh ஸபrhயாmh வரமாஸநmh ச ஸா நாத³thத பிthராphரதிநnhதி³தா ஸதீ
04040091 அth³ரபா⁴க³mh தமேவய சாth◌⁴வரmh பிthரா ச ேத³ேவ kh’தேஹலநmh
விெபௗ⁴
04040092அநாth³’தா யjhஞஸத³shயதீ⁴வ ேகாப ேலாகாநிவ த⁴யதீ ஷா
04040101 ஜக³rhஹ ஸாமrhஷவிபnhநயா கி³ரா ஶிவth³விஷmh ⁴மபத²ரமshமயmh
04040102shவேதஜஸா ⁴தக³nhஸiµthதி²தாnhநிkh³’ய ேத³வீ ஜக³ேதாऽபி⁴ஶ ◌்’Nhவத:
04040110 ேத³vhவாச
04040111 ந யshய ேலாேகऽshthயதிஶாயந: phயshததா²phேயா ேத³ஹph◌⁴’தாmh
phயாthமந:
04040112 தshnhஸமshதாthமநி iµkhதைவரேக ’ேத ப⁴வnhதmh கதம: phரதீபேயth
04040121 ேதா³ஷாnhபேரஷாmh  ³ேணஷு ஸாத⁴ேவா kh³’ணnhதி ேகசிnhந
ப⁴வாth³’ேஶா th³விஜ
04040122³mhச ப²lh³nhப³ஹுகShணேவா மஹthதமாshேதShவவித³th³ப⁴வாநக⁴mh
04040131நாசrhயேமதth³யத³ஸthஸுஸrhவதா³மஹth³விநிnhதா³ணபாthமவாதி³ஷு
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04040132 ேஸrhShயmh மஹாஷபாத³பாmhஸுபி⁴rhநிரshதேதஜ:ஸு தேத³வ
ேஶாப⁴நmh
04040141 யth³th³vhயரmh நாம கி³ேரதmh nh’mh ஸkh’thphரஸŋhகா³த³க⁴மாஶு
ஹnhதி தth
04040142 பவிthரகீrhதிmh தமலŋhkh◌⁴யஶாஸநmh ப⁴வாநேஹா th³ேவSh ஶிவmh ஶிேவதர:
04040151யthபாத³பth³மmh மஹதாmh மேநாऽபி⁴rhநிேஷவிதmh ph³ரமரஸாஸவாrhதி²பி:◌⁴
04040152 ேலாகshய யth³வrhஷதி சாஶிேஷாऽrhதி²நshதshைம ப⁴வாnhth³யதி
விவப³nhத⁴ேவ
04040161 கிmh வா ஶிவாkh²யமஶிவmh ந வி³shthவத³nhேய ph³ரமாத³யshதமவகீrhய
ஜடா: மஶாேந
04040162 தnhமாlhயப⁴shமnh’கபாlhயவஸthபிஶாைசrhேய rhத⁴பி⁴rhத³த⁴தி
தchசரவsh’Shடmh
04040171கrhெணௗ பிதா⁴ய நிரயாth³யத³கlhப ஈேஶ த⁴rhமாவிதrhயsh’ணிபி⁴rhnh’பி⁴ரshயமாேந
04040172 சி²nhth³யாthphரஸய ஶதீமஸதீmh phர⁴ேசjhவாமஸூநபி தேதா
விsh’ேஜthஸ த⁴rhம:
04040181அதshதேவாthபnhநத³mh கேலவரmh ந தா⁴ரயிShேய ஶிதிகNhட²க³rhண:

04040182ஜkh³த⁴shய ேமாஹாth³தி⁴ விஶுth³தி⁴மnhத⁴ேஸா ஜு³phதshேயாth³த⁴ரணmh
phரசேத
04040191 ந ேவத³வாதா³நiνவrhதேத மதி:shவ ஏவ ேலாேக ரமேதா மஹாiµேந:
04040192 யதா² க³திrhேத³வமiνShயேயா: ph’த²khshவ ஏவ த⁴rhேம ந பரmh
ேபthshதி²த:
04040201கrhம phரvh’thதmh ச நிvh’thதமphyh’தmh ேவேத³விவிchேயாப⁴யŋhக³மாதmh
04040202 விேராதி⁴ தth³ெயௗக³பைத³ககrhத th³வயmh ததா² ph³ரமணி கrhம
நrhchச²தி
04040211 மா வ: பத³vhய: பிதரshமதா³shதி²தா யா யjhஞஶாலாஸு ந ⁴மவrhthமபி:◌⁴
04040212தத³nhநth’phைதரஸுph◌⁴’th³பி⁴³தா அvhயkhதŋhகா³அவ⁴தேஸவிதா:
04040221 ைநேதந ேத³ேஹந ஹேர kh’தாக³ேஸா ேத³ேஹாth³ப⁴ேவநாலமலmh
ஜnhமநா
04040222vhடா³மமா⁴thஜநphரஸŋhக³தshதjhஜnhம தி⁴kh³ேயா மஹதாமவth³யkh’th
04040231 ேகா³thரmh thவதீ³யmh ப⁴க³வாnhvh’ஷth◌⁴வேஜா தா³ாயணீthயாஹ யதா³
ஸு³rhமநா:

bhagpur.pdf 203



மth³ பா⁴க³வத ராண

04040232 vhயேபதநrhமshதமாஶு ததா³ஹmh vhthshரய ஏதthணபmh
thவத³ŋhக³ஜmh
04040240ைமthேரய உவாச
04040241 இthயth◌⁴வேர த³மth³ய ஶthஹnhதாதீ³சீmh நிஷஸாத³
ஶாnhதவாkh
04040242 shph’ShThவா ஜலmh பீத³லஸmhvh’தா நிlhய th³’kh³ேயாக³பத²mh
ஸமாவிஶth
04040251kh’thவா ஸமாநாவநிெலௗதாஸநா ேஸாதா³நiµthதா²phய ச நாபி⁴சkhரத:
04040252ஶைநrh’தி³shதா²phய தி⁴ேயாரshதி²தmh கNhடா²th³ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴யமநிnhதி³தாநயth
04040261 ஏவmh shவேத³ஹmh மஹதாmh மயஸா iµஹு:ஸமாேராபிதமŋhகமாத³ராth
04040262ஹாஸதீ த³ஷா மநshவிநீ த³தா⁴ர கா³thேரShவநிலாkh³நிதா⁴ரmh
04040271 தத:shவப⁴rhசரmh³ஜாஸவmh ஜக³th³³ேராசிnhதயதீ ந சாபரmh
04040272த³த³rhஶ ேத³ேஹாஹதகlhமஷ:ஸதீஸth³ய:phரஜjhவாலஸமாதி⁴ஜாkh³நிநா
04040281 தthபயதாmh ேக² ⁴வி சாth³⁴தmh மஹதா⁴ ேஹதி வாத:³ஸுமஹாநஜாயத
04040282ஹnhத phயா ைத³வதமshய ேத³வீ ஜஹாவஸூnhேகந ஸதீ phரேகாபிதா
04040291அேஹா அநாthmhயmh மஹத³shய பயத phரஜாபேதrhயshய சராசரmh phரஜா:
04040292 ஜஹாவஸூnhயth³விமதாthமஜா ஸதீ மநshவிநீ மாநமபீ⁴ணமrhஹதி
04040301 ேஸாऽயmh ³rhமrhஷ’த³ேயா ph³ரமth◌⁴khச ேலாேகऽபகீrhதிmh
மஹதீமவாphshயதி
04040302யத³ŋhக³ஜாmhshவாmh ஷth³வி³th³யதாmh ந phரthயேஷத⁴nhmh’தேயऽபராத⁴த:
04040311 வத³thேயவmh ஜேந ஸthயா th³’ShThவாஸுthயாக³மth³⁴தmh
04040312 த³mh தthபாrhஷதா³ஹnhiµத³திShட²nhiνதா³தா: ◌⁴
04040321 ேதஷாமாபததாmh ேவக³mh நிஶாmhய ப⁴க³வாnhph◌⁴’:³

04040322 யjhஞkh◌⁴நkh◌⁴ேநந யஜுஷா த³kh³ெநௗ ஜுஹாவ ஹ
04040331அth◌⁴வrh ஹூயமாேந ேத³வா உthேபேராஜஸா
04040332 ’ப⁴ேவா நாம தபஸா ேஸாமmh phராphதா:ஸஹshரஶ:

04040341ைதரலாதாைத: ◌⁴ ஸrhேவ phரமதா:²ஸஹ³யகா:
04040342ஹnhயமாநா தி³ேஶா ேப⁴ஜுஶth³பி⁴rhph³ரமேதஜஸா
04050010ைமthேரய உவாச
04050011 ப⁴ேவா ப⁴வாnhயா நித⁴நmh phரஜாபேதரஸthkh’தாயா அவக³mhய நாரதா³th
04050012shவபாrhஷத³ைஸnhயmh ச தத³th◌⁴வரrh⁴பி⁴rhவிth³ராவிதmh khேராத⁴மபாரமாத³ேத⁴
04050021khth³த:◌⁴ ஸுத³ShெடௗShட²ட:ஸ⁴rhஜrhஜடாmh த³th³வநிஸேடாkh³ரேராசிஷmh
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04050022 உthkh’thய th³ர: ஸஹேஸாthதி²ேதா ஹஸnhக³mhபீ⁴ரநாேதா³ விஸஸrhஜ
தாmh ⁴வி
04050031தேதாऽதிகாயshதiνவாshph’ஶnhதி³வmhஸஹshரபா³ஹுrhக⁴நkhthஸூrhயth³’kh
04050032 கராலத³mhShThேரா jhவலத³kh³நிrhத⁴ஜ: கபாலமா விவிேதா⁴th³யதாத:◌⁴
04050041 தmh கிmh கேராதி kh³’ணnhதமாஹ ப³th³தா⁴ஜmh ப⁴க³வாnh⁴தநாத:²
04050042த³mhஸயjhஞmh ஜ மth³ப⁴டாநாmh thவமkh³ரணீ th³ர ப⁴டாmhஶேகா ேம
04050051ஆjhஞphத ஏவmh பிேதந மnhநா ஸ ேத³வேத³வmh பசkhரேம வி⁴mh
04050052 ேமேநததா³thமாநமஸŋhக³ரmhஹஸா மயஸாmh தாத ஸஹ:ஸShiΝmh
04050061அnhவீயமாந:ஸth³ரபாrhஷைத³rhph◌⁴’ஶmh நத³th³பி⁴rhvhயநத³thஸுைப⁴ரவmh
04050062உth³யmhய ஶூலmh ஜக³த³nhதகாnhதகmhஸmhphராth³ரவth³ேகா⁴ஷண⁴ஷŋhkh◌⁴:
04050071அத²rhthவிேஜா யஜமாந:ஸத³shயா: கph◌⁴தீ³chயாmh phரஸய ேரiΝmh
04050072 தம: கிேமதthத ஏதth³ரேஜாऽ⁴தி³தி th³விஜா th³விஜபthnhயச த³th◌⁴:
04050081 வாதா ந வாnhதி ந  ஸnhதி த³shயவ: phராசீநப³rhrhவதி
ேஹாkh³ரத³Nhட:³

04050082 கா³ேவா ந காlhயnhத இத³mh ேதா ரேஜா ேலாேகாऽ⁴நா கிmh phரலயாய
கlhபேத
04050091 phரஸூதிரா:shthய உth³விkh³நசிthதா ஊrhவிபாேகா vh’நshையவ
தshய
04050092யthபயnhதீநாmh ³th’mhphரேஜஶ:ஸுதாmhஸதீமவத³th◌⁴யாவநாகா³mh
04050101யshthவnhதகாேல vhphதஜடாகலாப:shவஶூலஸூchயrhபிததி³kh³க³ேஜnhth³ர:
04050102விதthய nh’thயthதி³தாshthரேதா³rhth◌⁴வஜாiνchசாThடஹாஸshதநயிthiνபி⁴nhநதி³kh
04050111அமrhஷயிthவா தமஸயேதஜஸmh மnhphதmh ³rhநியmh ph◌⁴Thயா
04050112 கராலத³mhShThராபி⁴த³shதபா⁴க³ணmh shயாthshவshதி கிmh ேகாபயேதா
விதா⁴:

04050121ப³ேவவiµth³விkh³நth³’ேஶாchயமாேந ஜேநந த³shயiµஹுrhமஹாthமந:
04050122 உthேபthபாததமா:ஸஹshரேஶா ப⁴யாவஹா தி³வி ⁴ெமௗ ச பrhயkh
04050131 தாவthஸ th³ராiνசைரrhமஹாமேகா² நாநாைத⁴rhவாமநைகதா³ைத: ◌⁴
04050132 பிŋhைக:³ பிஶŋhைக³rhமகேராத³ராநைந: பrhயாth³ரவth³பி⁴rhவி³ராnhவth◌⁴யத
04050141 ேகசிth³ப³ப⁴ஜு: phராkh³வmhஶmh பthநீஶாலாmh ததா²பேர
04050142ஸத³ஆkh³நீth◌⁴ரஶாலாmh ச தth³விஹாரmh மஹாநஸmh
04050151 ஜுrhயjhஞபாthராணி தைத²ேகऽkh³நீநநாஶயnh
04050152Nhேட³Shவthரயnhேகசிth³பி³பி⁴³rhேவதி³ேமக²லா:
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04050161அபா³த⁴nhத iµநீநnhேய ஏேக பthநீரதrhஜயnh
04050162அபேர ஜkh³’ஹுrhேத³வாnhphரthயாஸnhநாnhபலாயிதாnh
04050171 ph◌⁴’³mh ப³ப³nhத⁴ மணிமாnhவீரப⁴th³ர: phரஜாபதிmh
04050172 சNhேட³ஶ: ஷணmh ேத³வmh ப⁴க³mh நnhதீ³வேராऽkh³ரth
04050181ஸrhவ ஏவrhthவிேஜா th³’ShThவா ஸத³shயா:ஸதி³ெவௗகஸ:

04050182ைதரrhth³யமாநா:ஸுph◌⁴’ஶmh kh³ராவபி⁴rhைநகதா⁴th³ரவnh
04050191 ஜுவத:shவஹshதshய மணி ப⁴க³வாnhப⁴வ:

04050192 ph◌⁴’ேகா³rhேச ஸத³ ேயாऽஹஸchch²ம த³rhஶயnh
04050201 ப⁴க³shய ேநthேர ப⁴க³வாnhபாதிதshய ஷா ⁴வி
04050202 உjhஜஹார ஸத³shேதா²ऽ ய: ஶபnhதமஸூஸுசth
04050211 Shே யபாதயth³த³nhதாnhகாŋhக³shய யதா² ப³ல:

04050212 ஶphயமாேந க³மணி ேயாऽஹஸth³த³rhஶயnhத³த:
04050221ஆkhரmhேயார த³shய ஶிததா⁴ேரண ேஹதிநா
04050222 சி²nhத³nhநபி த³th³த⁴rhmh நாஶkhேநாththrhயmhப³கshததா³
04050231 ஶshthைரரshthராnhவிைதேரவமநிrhபி⁴nhநthவசmh ஹர:
04050232 விshமயmh பரமாபnhேநா த³th◌⁴ெயௗ பஶுபதிசிரmh
04050241 th³’ShThவா ஸmhjhஞபநmh ேயாக³mh பஶூநாmh ஸ பதிrhமேக²
04050242 யஜமாநபேஶா: கshய காயாthேதநாஹரchசி²ர:
04050251ஸா⁴வாத³shததா³ ேதஷாmh கrhம தthதshய பயதாmh
04050252 ⁴தphேரதபிஶாசாநாmh அnhேயஷாmh தth³விபrhயய:
04050261 ஜுஹாைவதchசி²ரshதshnhத³kh³நாவமrhத:
04050262 தth³ேத³வயஜநmh த³kh³th◌⁴வா phராதிShட²th³³யகாலயmh
04060010ைமthேரய உவாச
04060011அத² ேத³வக³:ஸrhேவ th³ராநீைக: பராதா:
04060012 ஶூலபThஶநிshthmhஶ க³தா³பக⁴iµth³க³ைர:
04060021ஸசி²nhநபி⁴nhநஸrhவாŋhகா:³ஸrhthவிkhஸph◌⁴யா ப⁴யாலா:
04060022shவயmh⁴ேவ நமshkh’thய காrhthshnhேயைநதnhnhயேவத³யnh
04060031 உபலph◌⁴ய ைரைவதth³ப⁴க³வாநph³ஜஸmhப⁴வ:

04060032 நாராயணச விவாthமா ந கshயாth◌⁴வரய:

04060041 ததா³கrhNhய வி: ◌⁴ phராஹ ேதய kh’தாக³
04060042 ேமாய தthர ஸா ⁴யாnhந phராேயண ³⁴ஷதாmh
04060051அதா²பி யmh kh’தகிlhபி³ஷா ப⁴வmh ேய ப³rhேஷா பா⁴க³பா⁴ஜmh பரா:³
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04060052phரஸாத³யth◌⁴வmh பஶுth³த⁴ேசதஸாphரphரஸாத³mh phரkh³’தாŋhkh◌⁴பth³மmh
04060061ஆஶாஸாநா விதமth◌⁴வரshய ேலாக:ஸபால:பிேத ந யshnh
04060062 தமாஶு ேத³வmh phயயா விநmh மாபயth◌⁴வmh ’தி³ விth³த⁴mh
³khைத:
04060071 நாஹmh ந யjhேஞா ந ச யமnhேய ேய ேத³ஹபா⁴ேஜா iµநயச தththவmh
04060072 வி:³ phரமாணmh ப³லவீrhயேயாrhவா யshயாthமதnhthரshய க உபாயmh
விதி⁴thேஸth
04060081ஸ இthத²மாதி³ய ஸுராநஜsh ைத:ஸமnhவித: பிth’பி: ◌⁴ ஸphரேஜைஶ:

04060082 யெயௗ shவதி⁴ShNhயாnhநிலயmh ரth³விஷ:ைகலாஸமth³phரவரmh phயmh
phரேபா:◌⁴
04060091 ஜnhெமௗஷதி⁴தேபாமnhthர ேயாக³th³ைத⁴rhநேரதைர:
04060092 ஜுShடmh கிnhநரக³nhத⁴rhைவரphஸேராபி⁴rhvh’தmh ஸதா³
04060101 நாநாமணிமைய: ஶ ◌்’ŋhைக³rhநாநாதா⁴விசிthைத:
04060102 நாநாth³மலதா³lhைமrhநாநாmh’க³க³vh’ைத:
04060111 நாநாமலphரshரவணrhநாநாகnhத³ரஸாiνபி:◌⁴
04060112 ரமணmh விஹரnhதீநாmh ரமண:th³த⁴ேயாதாmh
04060121 மரேககாபி⁴தmh மதா³nhதா⁴விrhchசி²தmh
04060122 phலாவிைத ரkhதகNhடா²நாmh ைதச பதththmh
04060131ஆவயnhதேவாth³த⁴shைதrhth³விஜாnhகாம³ைக⁴rhth³ைம:
04060132 vhரஜnhதவ மாதŋhைக³rhkh³’ணnhதவ நிrhஜ²ைர:
04060141 மnhதா³ைர: பாஜாைதச ஸரலேசாபேஶாபி⁴தmh
04060142 தமால: ஶாலதாலச ேகாவிதா³ராஸநாrhஜுைந:
04060151 ைத: கத³mhைப³rhநீைபச நாக³nhநாக³சmhபைக:
04060152 பாடலாேஶாகப³ல:nhைத:³ரப³ைகரபி
04060161shவrhrhணஶதபthைரச வரேரiΝகஜாதிபி:◌⁴
04060162ph³ஜைகrhமlhகாபி⁴ச மாத⁴வீபி⁴ச மNh³தmh
04060171 பநேஸா³mhப³ராவthத² phலnhயkh³ேராத⁴ŋh³பி: ◌⁴
04060172 ⁴rhைஜேராஷதி⁴பி:◌⁴ ைக³ ராஜைக³ச ஜmh³பி: ◌⁴
04060181 க²rhஜூராmhராதகாmhராth³ைய: phயாலம⁴ேகŋh³ைத:³
04060182 th³மஜாதிபி⁴ரnhையச ராதmh ேவiΝகீசைக:
04060191iµேதா³thபலகலார ஶதபthரவநrhth³தி⁴பி: ◌⁴
04060192 நநீஷு கலmh ஜth க²க³vh’nhேதா³பேஶாபி⁴தmh
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04060201 mh’ைக:³ ஶாகா²mh’ைக:³ khேராைட³rhmh’ேக³nhth³ைரrh’ஶlhயைக:
04060202 க³வைய: ஶரைப⁴rhvhயாkh◌⁴ைர பி⁴rhமஷாதி³பி: ◌⁴
04060211 கrhnhthைரகபதா³வாshையrhநிrhஜுShடmh vh’கநாபி⁴பி: ◌⁴
04060212 கத³க²Nhட³ஸmhth³த⁴ நநீநயmh
04060221 பrhயshதmh நnhத³யா ஸthயா:shநாநNhயதேராத³யா
04060222 விேலாkhய ⁴ேதஶகி³mh வி³தா⁴ விshமயmh ய:
04060231 த³th³’ஶுshதthர ேத ரmhயாமலகாmh நாம ைவ mh
04060232 வநmh ெஸௗக³nhதி⁴கmh சாபி யthர தnhநாம பŋhகஜmh
04060241 நnhதா³ சாலகநnhதா³ ச ஸெதௗ பா³யத: ர:
04060242 தீrhத²பாத³பதா³mhேபா⁴ஜ ரஜஸாதீவ பாவேந
04060251 யேயா:ஸுரshthய:thதரவய shவதி⁴ShNhயத:
04060252 khட³nhதி mhஸ:சnhthேயா விகா³ய ரதிகrhஶிதா:
04060261 யேயாshதthshநாநவிph◌⁴ரShட நவŋhமபிஜரmh
04060262 விth’ேஷாऽபி பிப³nhthயmhப: ◌⁴ பாயயnhேதா க³ஜா க³:

04060271 தாரேஹமமஹாரthந விமாநஶதஸŋhலாmh
04060272 ஜுShடாmh Nhயஜநshthபி⁴rhயதா² க²mh ஸத³th³க⁴நmh
04060281thவா யேவரmh வநmh ெஸௗக³nhதி⁴கmh ச தth
04060282 th³ைம: காம³ைக⁴rh’th³யmh சிthரமாlhயப²லchச²ைத:³
04060291 ரkhதகNhட²க²கா³நீக shவரமNh³தஷThபத³mh
04060292 கலஹmhஸலphேரShட²mh க²ரத³Nhட³ஜலாஶயmh
04060301 வநஜரஸŋhkh◌⁴’Shட ஹசnhத³நவாநா
04060302அதி⁴ Nhயஜநshthmh iµஹுnhமத²யnhமந:
04060311ைவ³rhயkh’தேஸாபாநா வாphய உthபலமாநீ:
04060312 phராphதmh கிmhைஷrhth³’ShThவா த ஆராth³த³th³’ஶுrhவடmh
04060321ஸ ேயாஜநஶேதாthேஸத:◌⁴ பாேதா³நவிடபாயத:
04060322 பrhயkhkh’தாசலchசா²ேயா நிrhநீட³shதாபவrhத:
04060331 தshnhமஹாேயாக³மேய iµiµுஶரேண ஸுரா:
04060332 த³th³’ஶு: ஶிவமாநmh thயkhதாமrhஷவாnhதகmh
04060341ஸநnhத³நாth³ையrhமஹாth³ைத: ◌⁴ ஶாnhைத:ஸmhஶாnhதவிkh³ரஹmh
04060342 உபாshயமாநmh ஸkh²யா ச ப⁴rhthரா ³யகரஸாmh
04060351 விth³யாதேபாேயாக³பத²மாshதி²தmh தமதீ⁴வரmh
04060352 சரnhதmh விவஸு’த³mh வாthஸlhயாlhேலாகமŋhக³ளmh
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04060361ŋhக³mh ச தாபஸாபீ⁴Shடmh ப⁴shமத³Nhட³ஜடாநmh
04060362அŋhேக³ந ஸnhth◌⁴யாph◌⁴ரசா சnhth³ரேலகா²mh ச பி³ph◌⁴ரதmh
04060371 உபவிShடmh த³rhப⁴மyhயாmh ph³’shயாmh ph³ரம ஸநாதநmh
04060372 நாரதா³ய phரேவாசnhதmh ph’chச²ேத ஶ ◌்’Nhவதாmh ஸதாmh
04060381 kh’thேவாெரௗ த³ேண ஸvhயmh பாத³பth³மmh ச ஜாiνநி
04060382 பா³ஹுmh phரேகாShேட²ऽமாலாமாநmh தrhகiµth³ரயா
04060391 தmh ph³ரமநிrhவாணஸமாதி⁴மாதmh vhபாதmh கி³ஶmh
ேயாக³காmh
04060392ஸேலாகபாலா iµநேயா மநாமாth³யmh மiνmh phராஜலய: phரேணiµ:

04060401ஸ பலph◌⁴யாக³தமாthமேயாநிmh ஸுராஸுேரைஶரபி⁴வnhதி³தாŋhkh◌⁴:
04060402 உthதா²ய சkhேர ஶிரஸாபி⁴வnhத³நமrhஹthதம: கshய யைத²வ விShiΝ:

04060411 ததா²பேர th³த⁴க³ மஹrhபி⁴rhேய ைவ ஸமnhதாத³iν நீலேலாதmh
04060412 நமshkh’த: phராஹ ஶஶாŋhகேஶக²ரmh kh’தphரமmh phரஹஸnhநிவாthம:◌⁴
04060420 ph³ரேமாவாச
04060421ஆேந thவாஶmh விவshய ஜக³ேதா ேயாநிபீ³ஜேயா:
04060422 ஶkhேத: ஶிவshய ச பரmh யthதth³ph³ரமா நிரnhதரmh
04060431 thவேமவ ப⁴க³வnhேநதchசி²வஶkhthேயா:shவபேயா:
04060432 விவmh sh’ஜ பாshயth khட³nhrhணபேடா யதா²
04060441thவேமவ த⁴rhமாrhத²³கா⁴பி⁴பthதேய த³ேணஸூthேரணஸஸrhதா²th◌⁴வரmh
04060442 thவையவ ேலாேகऽவதாச ேஸதேவா யாnhph³ராம: ரth³த³த⁴ேத
th◌⁴’தvhரதா:
04060451 thவmh கrhமmh மŋhக³ள மŋhக³ளாநாmh கrh:shவேலாகmh தiνேஷ shவ:

பரmh வா
04060452அமŋhக³ளாநாmh ச தshரiµlhப³ணmh விபrhயய: ேகந தேத³வ கshயசிth
04060461 ந ைவ ஸதாmh thவchசரrhபிதாthமநாmh ⁴ேதஷு ஸrhேவShவபி⁴பயதாmh
தவ
04060462⁴தாநி சாthமnhயph’த²kh³தி³th³’தாmh phராேயண ேராேஷாऽபி⁴ப⁴ேவth³யதா²
பஶுmh
04060471ph’த²kh³தி⁴ய:கrhமth³’ேஶா ³ராஶயா:பேராத³ேயநாrhபித’th³ேஜாऽநிஶmh
04060472பராnh³khைதrhவித³nhthயnhதா³shதாnhமாவதீ⁴th³ைத³வவதா⁴nhப⁴வth³வித: ◌⁴
04060481யshnhயதா³Shகரநாப⁴மாயயா ³ரnhதயாshph’Shடதி⁴ய:ph’த²kh³th³’ஶ:
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04060482 rhவnhதி தthர யiνகmhபயா kh’பாmh ந ஸாத⁴ேவா ைத³வப³லாthkh’ேத
khரமmh
04060491 ப⁴வாmhsh mhஸ: பரமshய மாயயா ³ரnhதயாshph’Shடமதி:
ஸமshதth³’kh
04060492 தயா ஹதாthமshவiνகrhமேசத:shவiνkh³ரஹmh கrhஹாrhஹ phரேபா⁴
04060501 rhவth◌⁴வரshேயாth³த⁴ரணmh ஹதshய ேபா: ◌⁴ thவயாஸமாphதshய மேநா
phரஜாபேத:
04060502 ந யthர பா⁴க³mh தவ பா⁴கி³ேநா த³:³யாேநா ேயந மேகா² நிநீயேத
04060511 வதாth³யஜமாேநாऽயmh phரபth³ேயதாணீ ப⁴க:³
04060512 ph◌⁴’ேகா:³ மணி ேராஹnh Shே த³nhதாச rhவவth
04060521 ேத³வாநாmh ப⁴kh³நகா³thராmh’thவிஜாmh சாதா⁴மபி: ◌⁴
04060522 ப⁴வதாiνkh³’தாநாமாஶு மnhேயாऽshthவநாரmh
04060531 ஏஷ ேத th³ர பா⁴ேகா³ऽsh ய³chசி²Shேடாऽth◌⁴வரshய ைவ
04060532 யjhஞshேத th³ர பா⁴ேக³ந கlhபதாமth³ய யjhஞஹnh
04070010ைமthேரய உவாச
04070011இthயேஜநாiνநீேதந ப⁴ேவந பShயதா
04070012அph◌⁴யதா⁴யி மஹாபா³ேஹா phரஹshய யதாதி
04070020 மஹாேத³வ உவாச
04070021 நாக⁴mh phரேஜஶ பா³லாநாmh வrhணேய நாiνசிnhதேய
04070022 ேத³வமாயாபி⁴⁴தாநாmh த³Nhட³shதthர th◌⁴’ேதா மயா
04070031 phரஜாபேதrhத³kh³த⁴ஶீrhShே ப⁴வthவஜiµக²mh ஶிர:
04070032thரshய சுேஷேத பா⁴க³mh shவmh ப³rhேஷா ப⁴க:³
04070041 ஷா  யஜமாநshய த³th³பி⁴rhஜ பிShட⁴kh
04070042 ேத³வா: phரkh’தஸrhவாŋhகா³ ேய ம உchேச²ஷணmh த³:³

04070051 பா³ஹுph◌⁴யாமவிேநா: Shே ஹshதாph◌⁴யாmh kh’தபா³ஹவ:

04070052 ப⁴வnhthவth◌⁴வrhயவசாnhேய ப³shதமrhph◌⁴’³rhப⁴ேவth
04070060ைமthேரய உவாச
04070061 ததா³ஸrhவாணி ⁴தாநி thவா ⁴Shடேமாதி³தmh
04070062 பShடாthமபி⁴shதாத ஸா⁴ ஸாth◌⁴விthயதா²ph³வnh
04070071 தேதா Th◌⁴வாmhஸமாமnhthrhய ஶுநாரா:ஸஹrhபி: ◌⁴
04070072 ⁴யshதth³ேத³வயஜநmh ஸTh◌⁴வth³ேவத⁴ேஸா ய:
04070081 விதா⁴ய காrhthshnhேயந ச தth³யதா³ஹ ப⁴க³வாnhப⁴வ:

210 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

04070082ஸnhத³: ◌⁴ கshய காேயந ஸவநீயபேஶா: ஶிர:
04070091ஸnhதீ⁴யமாேந ஶிர த³ோ th³ராபி⁴வீத:
04070092ஸth³ய:ஸுphத இேவாthதshெதௗ² த³th³’ேஶ சாkh³ரேதா mh’ட³mh
04070101 ததா³ vh’ஷth◌⁴வஜth³ேவஷ கலாthமா phரஜாபதி:
04070102 ஶிவாவேலாகாத³ப⁴வchச²ரth³th◌⁴ரத³இவாமல:

04070111 ப⁴வshதவாய kh’ததீ⁴rhநாஶkhேநாத³iνராக³த:
04070112ஔthகNhTh²யாth³பா³Shபகலயா ஸmhபேரதாmh ஸுதாmh shமரnh
04070121 kh’chch²ராthஸmhshதph◌⁴ய ச மந: phேரமவிவத:ஸுதீ:◌⁴
04070122 ஶஶmhஸ நிrhvhயேகந பா⁴ேவேநஶmh phரஜாபதி:
04070130 த³ உவாச
04070131 ⁴யாநiνkh³ரஹ அேஹா ப⁴வதா kh’ேதா ேம
04070132 த³Nhட³shthவயா மயி ph◌⁴’ேதா யத³பி phரலph³த: ◌⁴
04070133 ந ph³ரமப³nh⁴ஷு ச வாmh ப⁴க³வnhநவjhஞா
04070134 ph◌⁴யmh ஹேரச த ஏவ th◌⁴’தvhரேதஷு
04070141 விth³யாதேபாvhரதத⁴ராnhiµக²த:shம விphராnh
04070142 ph³ரமாthமதththவமவிmh phரத²மmh thவமshராkh
04070143 தth³ph³ராமnhபரம ஸrhவவிபthஸு பா
04070144 பால: பஶூநிவ விேபா⁴ phரkh³’தத³Nhட:³

04070151 ேயாऽெஸௗ மயாவிதி³ததththவth³’ஶா ஸபா⁴யாmh
04070152phேதா ³khதிவிஶிைக²rhவிக³ணyhய தnhமாmh
04070153அrhவாkhபதnhதமrhஹthதமநிnhத³யாபாth³
04070154 th³’ShThயாrhth³ரயா ஸ ப⁴க³வாnhshவkh’ேதந Shேயth
04070160ைமthேரய உவாச
04070161மாphையவmh ஸ Th◌⁴வாmhஸmh ph³ரம சாiνமnhthத:
04070162 கrhம ஸnhதாநயாமாஸ ேஸாபாth◌⁴யாயrhthவிகா³தி³பி: ◌⁴
04070171ைவShணவmh யjhஞஸnhதthைய thகபாலmh th³விேஜாthதமா:
04070172 ேராடா³ஶmh நிரவபnhவீரஸmhஸrhக³ஶுth³த⁴ேய
04070181அth◌⁴வrhthதஹவிஷா யஜமாேநா விஶாmhபேத
04070182 தி⁴யா விஶுth³த⁴யா த³th◌⁴ெயௗ ததா² phரா³ர⁴th³த⁴:
04070191 ததா³shவphரப⁴யா ேதஷாmh th³ேயாதயnhthயா தி³ேஶா த³ஶ
04070192iµShணmhshேதஜ உபாநீதshதாrhேயண shேதாthரவாநா
04070201 யாேமா ரNhயரஶேநாऽrhககிடஜுShேடா
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04070202 நீலாலகph◌⁴ரமரமNh³தNhட³லாshய:
04070203 ஶŋhகா²ph³ஜசkhரஶரசாபக³தா³சrhம
04070204 vhயkh³ைரrhரNhமய⁴ைஜவ கrhணிகார:
04070211 வshயதி⁴தவ⁴rhவநமாlhதா³ர
04070212ஹாஸாவேலாககலயா ரமயmhச விவmh
04070213 பாrhவph◌⁴ரமth³vhயஜநசாமரராஜஹmhஸ:

04070214 ேவதாதபthரஶஶிேநாப ரjhயமாந:
04070221 தiµபாக³தமாலய ஸrhேவ ஸுரக³த³ய:
04070222 phரேணiµ:ஸஹேஸாthதா²ய ph³ரேமnhth³ரthrhயநாயகா:
04070231 தthேதஜஸா ஹதச:ஸnhநவா:ஸஸாth◌⁴வஸா:
04070232rhth◌⁴நா th◌⁴’தாஜடா உபதsh²ரேதா⁴ஜmh
04070241அphயrhவாkh³vh’thதேயா யshய ம thவாthம⁴வாத³ய:
04070242 யதா²மதி kh³’ணnhதி shம kh’தாiνkh³ரஹவிkh³ரஹmh
04070251 த³ோ kh³’தாrhஹணஸாத³ேநாthதமmh
04070252 யjhேஞவரmh விவsh’ஜாmh பரmh ³mh
04070253ஸுநnhத³நnhதா³th³யiνைக³rhvh’தmh iµதா³
04070254 kh³’ணnhphரேபேத³ phரயத: kh’தாஜ:

04070260 த³ உவாச
04070261 ஶுth³த⁴mh shவதா⁴mhnhபரதாகி²ல³th³th◌⁴யவshத²mh
04070262 சிnhமாthரேமகமப⁴யmh phரதிth◌⁴ய மாயாmh
04070263 திShட²mhshதையவ ஷthவiµேபthய தshயாmh
04070264ஆshேத ப⁴வாநபஶுth³த⁴ இவாthமதnhthர:
04070270 ’thவிஜ ஊ:
04070271 தththவmh ந ேத வயமநஜந th³ரஶாபாth
04070272 கrhமNhயவkh³ரஹதி⁴ேயா ப⁴க³வnhவிதா³ம:
04070273 த⁴rhேமாபலணத³mh thvh’த³th◌⁴வராkh²யmh
04070274 jhஞாதmh யத³rhத²மதி⁴ைத³வமேதா³ vhயவshதா:²
04070280ஸத³shயா ஊ:
04070281 உthபththயth◌⁴வnhயஶரண உkhேலஶ³rhேக³ऽnhதேகாkh³ர
04070282 vhயாலாnhவிShேட விஷயmh’க³th’Shயாthமேக³ேஹாபா⁴ர:
04070283 th³வnhth³வவph◌⁴ேர க²லmh’க³ப⁴ேய ேஶாகதா³ேவऽjhஞஸாrhத:²
04070284 பாெதௗ³கshேத ஶரணத³ கதா³ யாதி காேமாபsh’Shட:
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04070290 th³ர உவாச
04070291 தவ வரத³ வராŋhkh◌⁴ராவாஶிேஷஹாகி²லாrhேத²
04070292யபி iµநிபி⁴ரஸkhைதராத³ேரrhஹணீேய
04070293 யதி³ ரசிததி⁴யmh மாவிth³யேலாேகாऽபவிth³த⁴mh
04070294 ஜபதி ந க³ணேய தththவthபராiνkh³ரேஹண
04070300 ph◌⁴’³வாச
04070301 யnhமாயயா க³ஹநயாப’தாthமேபா³தா⁴
04070302 ph³ரமாத³யshதiνph◌⁴’தshதம shவபnhத:
04070303 நாthமnhதmh தவ வித³nhthய⁴நாபி தththவmh
04070304 ேஸாऽயmh phரத³ ப⁴வாnhphரணதாthமப³nh: ◌⁴
04070310 ph³ரேமாவாச
04070311 ைநதthshவபmh ப⁴வேதாऽெஸௗ பதா³rhத² ேப⁴த³kh³ரைஹ: ேஷா
யாவதீ³ேth
04070312 jhஞாநshய சாrhத²shய ³ணshய சாரேயா மாயாமயாth³vhயதிkhேதா
மதshthவmh
04070320இnhth³ர உவாச
04070321இத³மphயchத விவபா⁴வநmh வராநnhத³கரmh மேநாth³’ஶாmh
04070322ஸுரவிth³விThபணதா³ைத⁴rh⁴ஜத³Nhைட³பபnhநமShடபி:◌⁴
04070330 பthnhய ஊ:
04070331 யjhேஞாऽயmh தவ யஜநாய ேகந sh’Shேடா விth◌⁴வshத: பஶுபதிநாth³ய
த³ேகாபாth
04070332 தmh நshthவmh ஶவஶயநாப⁴ஶாnhதேமத⁴mh யjhஞாthமnhநநசா th³’ஶா
நீ
04070340 ’ஷய ஊ:
04070341அநnhவிதmh ேத ப⁴க³வnhவிேசShதmh யதா³thமநா சர கrhம நாjhயேஸ
04070342 வி⁴தேய யத உபேஸ³வmh ந மnhயேத shவயமiνவrhததீmh ப⁴வாnh
04070350th³தா⁴ ஊ:
04070351அயmh thவthகதா²mh’Shடபீஷநth³யாmh மேநாவாரண:khேலஶதா³வாkh³நித³kh³த: ◌⁴
04070352 th’ஷாrhேதாऽவகா³ேடா⁴ ந ஸshமார தா³வmh ந நிShkhராமதி
ph³ரமஸmhபnhநவnhந:
04070360 யஜமாnhவாச
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04070361shவாக³தmh ேத phரேத³ஶ ph◌⁴யmh நம:நிவாஸ யா காnhதயா thரா
ந:
04070362 thவாmh’ேதऽதீ⁴ஶ நாŋhைக³rhமக:² ேஶாப⁴ேத ஶீrhஷந: கப³nhேதா⁴ யதா²
ஷ:

04070370 ேலாகபாலா ஊ:
04070371 th³’Shட: கிmh ேநா th³’kh³பி⁴ரஸth³kh³ரைஹshthவmh phரthயkh³th³ரShடா
th³’யேத ேயந விவmh
04070372 மாயா ேயஷா ப⁴வதீ³யா  ⁴மnhயshthவmh ஷShட:² பசபி⁴rhபா⁴
⁴ைத:
04070380 ேயாேக³வரா ஊ:
04070381 phேரயாnhந ேதऽnhேயாऽshthயiµதshthவயி phரேபா⁴ விவாthமநீேnhந
ph’த²kh³ய ஆthமந:
04070382அதா²பி ப⁴khthேயஶ தேயாபதா⁴வதாமநnhயvh’ththயாiνkh³’ஹாண வthஸல
04070391ஜக³³th³ப⁴வshதி²திலேயஷுைத³வேதா ப³ஹுபி⁴th³யமாந³ணயாthமமாயயா
04070392 ரசிதாthமேப⁴த³மதேய shவஸmhshத²யா விநிவrhதிதph◌⁴ரம³thமேந நம:
04070400 ph³ரேமாவாச
04070401 நமshேத தஸththவாய த⁴rhமாதீ³நாmh ச ஸூதேய
04070402 நிrh³ய ச யthகாShடா²mh நாஹmh ேவதா³பேரऽபி ச
04070410அkh³நிவாச
04070411 யthேதஜஸாஹmh ஸுஸth³த⁴ேதஜா ஹvhயmh வேஹ shவth◌⁴வர
ஆjhயkhதmh
04070412தmh யjhஞியmh பசவித⁴mh ச பசபி: ◌⁴ shவிShடmh யஜுrhபி: ◌⁴ phரணேதாऽsh
யjhஞmh
04070420 ேத³வா ஊ:
04070421 ரா கlhபாபாேய shவkh’தiµத³kh’thய விkh’தmh
04070422 thவேமவாth³யshதshnhஸல உரேக³nhth³ராதி⁴ஶயேந
04070423 மாnhேஶேஷ th³ைத⁴rh’தி³ விmh’ஶிதாth◌⁴யாthமபத³வி:
04070424ஸ ஏவாth³யாேrhய: பதி² சர ph◌⁴’thயாநவ ந:
04070430 க³nhத⁴rhவா ஊ:
04070431அmhஶாmhஶாshேத ேத³வ மchயாத³ய ஏேத ph³ரேமnhth³ராth³யா ேத³வக³
th³ரேராகா:³
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04070432 khடா³பா⁴Nhட³mh விவத³mh யshய வி⁴மnhதshைம நிthயmh நாத²
நமshேத கரவாம
04070440 விth³யாத⁴ரா ஊ:
04070441 thவnhமாயயாrhத²மபி⁴பth³ய கேலவேரऽshnh
04070442 kh’thவா மமாஹதி ³rhமதிthபைத:²shைவ:

04070443phேதாऽphயஸth³விஷயலாலஸ ஆthமேமாஹmh
04070444 Shமthகதா²mh’தநிேஷவக உth³vhத³shேயth
04070450 ph³ராம ஊ:
04070451 thவmh khரshthவmh ஹவிshthவmh ஹுதாஶ: shவயmh thவmh  மnhthர:
ஸth³த³rhப⁴பாthராணி ச
04070452thவmhஸத³shயrhthவிேஜா த³mhபதீ ேத³வதாஅkh³நிேஹாthரmhshவதா⁴ ேஸாம
ஆjhயmh பஶு:
04070461 thவmh ரா கா³mh ரஸாயா மஹாஸூகேரா த³mhShThரயா பth³நீmh
வாரேணnhth³ேரா யதா²
04070462 shயமாேநா நத³lhலயா ேயாகி³பி⁴rhvhjhஜஹrhத² thரயீகா³thர
யjhஞkhர:

04070471ஸphரத³thவமshமாகமாகாŋhதாmh த³rhஶநmh ேத பph◌⁴ரShடஸthகrhமmh
04070472 கீrhthயமாேந nh’பி⁴rhநாmhநி யjhேஞஶ ேத யjhஞவிkh◌⁴நா: யmh யாnhதி
தshைம நம:
04070480ைமthேரய உவாச
04070481இதி த³: கவிrhயjhஞmh ப⁴th³ர th³ராபி⁴மrhஶிதmh
04070482 கீrhthயமாேந ’ேகேஶ ஸnhநிnhேய யjhஞபா⁴வேந
04070491 ப⁴க³வாnhshேவந பா⁴ேக³ந ஸrhவாthமா ஸrhவபா⁴க³⁴kh
04070492 த³mh ப³பா⁴ஷ ஆபா⁴Shய phயமாண இவாநக⁴
04070500ப⁴க³வாiνவாச
04070501அஹmh ph³ரமா ச ஶrhவச ஜக³த: காரணmh பரmh
04070502ஆthேமவர உபth³ரShடா shவயnhth³’க³விேஶஷண:

04070511ஆthமமாயாmh ஸமாவிய ேஸாऽஹmh ³ணமயீmh th³விஜ
04070512sh’ஜnhரnhஹரnhவிவmh த³th◌⁴ேர ஸmhjhஞாmh khேயாசிதாmh
04070521 தshnhph³ரமNhயth³விதீேய ேகவேல பரமாthமநி
04070522 ph³ரமth³ெரௗ ச ⁴தாநி ேப⁴ேத³நாjhேஞாऽiνபயதி
04070531 யதா² மாnhந shவாŋhேக³ஷு ஶிர:பாNhயாதி³ஷு khவசிth
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04070532 பாரkhய³th³தி⁴mh ேத ஏவmh ⁴ேதஷு மthபர:
04070541 thரயாேமகபா⁴வாநாmh ேயா ந பயதி ைவ பி⁴தா³mh
04070542ஸrhவ⁴தாthமநாmh ph³ரமnhஸ ஶாnhதிமதி⁴க³chச²தி
04070550ைமthேரய உவாச
04070551 ஏவmh ப⁴க³வதாதி³Shட: phரஜாபதிபதிrhஹmh
04070552அrhசிthவா khரநா shேவந ேத³வாiνப⁴யேதாऽயஜth
04070561 th³ரmh ச shேவந பா⁴ேக³ந பாதா⁴வthஸமாத:
04070562 கrhமேத³வஸாேநந ேஸாமபாநிதராநபி
04070563 உத³வshய ஸஹrhthவிkh³பி: ◌⁴ ஸshநாவவph◌⁴’த²mh தத:
04070571 தshமா அphயiνபா⁴ேவந shேவைநவாவாphதராத⁴ேஸ
04070572 த⁴rhம ஏவ மதிmh த³ththவா thத³ஶாshேத தி³வmh ய:
04070581 ஏவmh தா³ாயணீ thவா ஸதீ rhவகேலவரmh
04070582 ஜjhேஞ மவத: ேthேர ேமநாயாதி ஶும
04070591 தேமவ த³யிதmh ⁴ய ஆvh’ŋhkhேத பதிமmhபி³கா
04070592அநnhயபா⁴ைவகக³திmh ஶkhதி:ஸுphேதவ ஷmh
04070601 ஏதth³ப⁴க³வத: ஶmhேபா: ◌⁴ கrhம த³ாth◌⁴வரth³ஹ:

04070602 தmh பா⁴க³வதாchசி²Shயா³th³த⁴வாnhேம ph³’ஹshபேத:
04070611இத³mh பவிthரmh பரஶேசShதmh யஶshயமாShயமெகௗ⁴க⁴மrhஷணmh
04070612 ேயா நிthயதா³கrhNhய நேராऽiνகீrhதேயth³⁴ேநாthயக⁴mh ெகௗரவ
ப⁴khதிபா⁴வத:
04080010ைமthேரய உவாச
04080011ஸநகாth³யா நாரத³ச ’⁴rhஹmhேஸாऽணிrhயதி:
04080012ைநேத kh³’ஹாnhph³ரமஸுதா யாவஸnhrhth◌⁴வேரதஸ:

04080021 mh’ஷாத⁴rhமshய பா⁴rhயாth³த³mhப⁴mh மாயாmh ச ஶthஹnh
04080022அஸூத ²நmh தth நிrh’திrhஜkh³’ேஹऽphரஜ:

04080031 தேயா:ஸமப⁴வlhேலாேபா⁴ நிkh’திச மஹாமேத
04080032 தாph◌⁴யாmh khேராத⁴ச mhஸா ச யth³³khதி:shவஸா க:

04080041 ³khெதௗ கராத⁴thத ப⁴யmh mh’thmh ச ஸthதம
04080042 தேயாச ²நmh ஜjhேஞ யாதநா நிரயshததா²
04080051ஸŋhkh³ரேஹண மயாkh²யாத: phரதிஸrhக³shதவாநக⁴
04080052 th: thைவதthமாnhNhயmh வி⁴ேநாthயாthமேநா மலmh
04080061அதா²த: கீrhதேய வmhஶmh Nhயகீrhேத:th³வஹ

216 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

04080062shவாயmh⁴வshயாபி மேநாrhஹேரரmhஶாmhஶஜnhமந:
04080071 phயvhரேதாthதாநபாெதௗ³ ஶதபாபேத:ஸுெதௗ
04080072 வாஸுேத³வshய கலயா ராயாmh ஜக³த:shதி²ெதௗ
04080081 ஜாேய உthதாநபாத³shய ஸுநீதி:ஸுசிshதேயா:
04080082ஸுசி: phேரய பthrhேநதரா யthஸுேதா th◌⁴வ:

04080091 ஏகதா³ஸுேச: thரமŋhகமாேராphய லாலயnh
04080092 உthதமmh நாnhதmh th◌⁴வmh ராஜாph◌⁴யநnhத³த
04080101 ததா² சிகீrhஷமாணmh தmh ஸபthnhயாshதநயmh th◌⁴வmh
04080102ஸுசி: ஶ ◌்’Nhவேதா ராjhஞ: ேஸrhShயமாஹாதிக³rhவிதா
04080111 ந வthஸ nh’பேதrhதி⁴ShNhயmh ப⁴வாநாேரா⁴மrhஹதி
04080112 ந kh³’ேதா மயா யththவmh ாவபி nh’பாthமஜ:

04080121 பா³ேலாऽ ப³த நாthமாநமnhயshthக³rhப⁴ஸmhph◌⁴’தmh
04080122நmh ேவத³ ப⁴வாnhயshய ³rhலேப⁴ऽrhேத² மேநாரத:²
04080131 தபஸாராth◌⁴ய ஷmh தshையவாiνkh³ரேஹண ேம
04080132 க³rhேப⁴ thவmh ஸாத⁴யாthமாநmh யதீ³chச² nh’பாஸநmh
04080140ைமthேரய உவாச
04080141 மா: ஸபthnhயா: ஸ ³khதிவிth³த: ◌⁴ வஸnhஷா த³Nhட³ஹேதா
யதா²:

04080142thவா ஷnhதmh பிதரmh ஸnhநவாசmh ஜகா³ம மா: phரத³nhஸகாஶmh
04080151 தmh நி:வஸnhதmh sh²தாத⁴ேராShட²mh ஸுநீதிthஸŋhக³ உ³ய
பா³லmh
04080152 நிஶmhய தthெபௗரiµகா²nhநிதாnhதmh ஸா விvhயேத² யth³க³தி³தmh ஸபthnhயா
04080161 ேஸாthsh’jhய ைத⁴rhயmh விலலாப ேஶாக தா³வாkh³நிநா தா³வலேதவ
பா³லா
04080162 வாkhயmh ஸபthnhயா:shமரதீ ஸேராஜ யா th³’ஶா பா³Shபகலாiµவாஹ
04080171 தீ³rhக⁴mh வஸnhதீ vh’நshய பாரமபயதீ பா³லகமாஹ பா³லா
04080172 மாமŋhக³ளmh தாத பேரஷு மmhshதா² ⁴ŋhkhேத ஜேநா யthபர:³க²த³shதth
04080181ஸthயmh ஸுchயாபி⁴தmh ப⁴வாnhேம யth³³rhப⁴கா³யா உத³ேர kh³’த:
04080182shதnhேயந vh’th³த⁴ச விலjhஜேத யாmh பா⁴rhேயதி வா ேவா⁴ட³shபதிrhமாmh
04080191ஆதிShட² தthதாத விமthஸரshthவiµkhதmh ஸமாthராபி யத³vhயகmh
04080192ஆராத⁴யாேதா⁴ஜபாத³பth³மmh யதீ³chச²ேஸऽth◌⁴யாஸநiµthதேமா யதா²
04080201 யshயாŋhkh◌⁴பth³மmh பசrhய விவ விபா⁴வநாயாthத³பி⁴பthேத:
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04080202அேஜாऽth◌⁴யதிShட²thக²பாரேமShTh²யmh பத³mhதாthமவஸநாபி⁴வnhth³யmh
04080211 ததா² மiνrhேவா ப⁴க³வாnhபிதாமேஹா யேமகமthயா த³ணrhமைக:²
04080212இShThவாபி⁴ேபேத³³ரவாபமnhயேதா ெபௗ⁴மmhஸுக²mh தி³vhயமதா²பவrhkh³யmh
04080221தேமவவthஸாரய ph◌⁴’thயவthஸலmhiµiµுபி⁴rhmh’kh³யபதா³ph³ஜபth³த⁴திmh
04080222அநnhயபா⁴ேவ நிஜத⁴rhமபா⁴விேத மநshயவshதா²phய ப⁴ஜshவ ஷmh
04080231 நாnhயmh தத: பth³மபலாஶேலாசநாth³:³க²chசி²த³mh ேத mh’க³யா கசந
04080232 ேயா mh’kh³யேதஹshதkh³’தபth³மயா ேயதைரரŋhக³விmh’kh³யமாணயா
04080240ைமthேரய உவாச
04080241 ஏவmh ஸஜlhபிதmh மாராகrhNhயாrhதா²க³மmh வச:
04080242ஸnhநியmhயாthமநாthமாநmh நிசkhராம பி: ராth
04080251 நாரத³shத³பாகrhNhய jhஞாthவா தshய சிகீrhதmh
04080252shph’ShThவா rhத⁴nhயக⁴kh◌⁴ேநந பாணிநா phராஹ விshத:
04080261அேஹா ேதஜ:thயாmh மாநப⁴ŋhக³மmh’Shயதாmh
04080262 பா³ேலாऽphயயmh ’தா³ த⁴thேத யthஸமாரஸth³வச:
04080270 நாரத³ உவாச
04080271 நா⁴நாphயவமாநmh ேத ஸmhமாநmh வாபி thரக
04080272லயாம:மாரshய ஸkhதshய khட³நாதி³ஷு
04080281 விகlhேப விth³யமாேநऽபி ந யஸnhேதாஷேஹதவ:

04080282 mhேஸா ேமாஹmh’ேத பி⁴nhநா யlhேலாேக நிஜகrhமபி: ◌⁴
04080291 பShேயthததshதாத தாவnhமாthேரண ஷ:

04080292ைத³ேவாபஸாதி³தmh யாவth³வீேயவரக³திmh ³த: ◌⁴
04080301அத² மாthேராபதி³Shேடந ேயாேக³நாவthஸ
04080302 யthphரஸாத³mh ஸ ைவ mhஸாmh ³ராராth◌⁴ேயா மேதா மம
04080311iµநய: பத³வீmh யshய நி:ஸŋhேக³ேநாஜnhமபி: ◌⁴
04080312 ந வி³rhmh’க³யnhேதாऽபி தீvhரேயாக³ஸமாதி⁴நா
04080321அேதா நிவrhததாேமஷ நிrhப³nhத⁴shதவ நிShப²ல:

04080322 யதிShயதி ப⁴வாnhகாேல ேரயஸாmh ஸiµபshதி²ேத
04080331 யshய யth³ைத³வவிதmh ஸ ேதந ஸுக²:³க²ேயா:
04080332ஆthமாநmh ேதாஷயnhேத³ தமஸ: பாரmh’chச²தி
04080341³தி⁴காnhiµத³mh phேஸத³iνkhேராஶmh ³த⁴மாth
04080342ைமthmh ஸமாநாத³nhவிchேச²nhந தாைபரபி⁴⁴யேத
04080350 th◌⁴வ உவாச
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04080351 ேஸாऽயmh ஶேமா ப⁴க³வதா ஸுக²:³க²ஹதாthமநாmh
04080352 த³rhஶித: kh’பயா mhஸாmh ³rhத³rhேஶாऽshமth³விைத⁴sh ய:
04080361அதா²பி ேமऽவிநீதshய ாththரmh ேகா⁴ரiµேபஷ:

04080362ஸுchயா ³rhவேசாபா³ணrhந பி⁴nhேந ரயேத ’தி³
04080371 பத³mh th⁴வேநாthkh’Shடmh கீ³ேஷா:ஸா⁴ வrhthம ேம
04080372 ph³யshமthபிth’பி⁴rhph³ரமnhநnhையரphயநதி⁴Sh²தmh
04080381நmh ப⁴வாnhப⁴க³வேதா ேயாऽŋhக³ஜ: பரேமSh²ந:
04080382 வித³nhநடேத வீmh தாய ஜக³ேதாऽrhகவth
04080390ைமthேரய உவாச
04080391இthதா³’தமாகrhNhய ப⁴க³வாnhநாரத³shததா³
04080392 phத: phரthயாஹ தmh பா³லmh ஸth³வாkhயமiνகmhபயா
04080400 நாரத³ உவாச
04080401 ஜநnhயாபி⁴த: பnhதா:²ஸ ைவ நி:ேரயஸshய ேத
04080402 ப⁴க³வாnhவாஸுேத³வshதmh ப⁴ஜ தmh phரவthமநா
04080411 த⁴rhமாrhத²காமேமாாkh²யmh ய இchேச²chch²ேரய ஆthமந:
04080412 ஏகmh ேயவ ஹேரshதthர காரணmh பாத³ேஸவநmh
04080421 தthதாத க³chச² ப⁴th³ரmh ேத யiµநாயாshதடmh ஶுசி
04080422 Nhயmh ம⁴வநmh யthர ஸாnhநிth◌⁴யmh நிthயதா³ஹேர:
04080431shநாthவாiνஸவநmh தshnhகாnhth³யா:ஸேல ஶிேவ
04080432 kh’thேவாசிதாநி நிவஸnhநாthமந: கlhபிதாஸந:
04080441 phராயாேமந thvh’தா phராேணnhth³யமேநாமலmh
04080442 ஶைநrhvhத³shயாபி⁴th◌⁴யாேயnhமநஸா ³ ³mh
04080451 phரஸாதா³பி⁴iµக²mh ஶவthphரஸnhநவத³ேநணmh
04080452ஸுநாஸmh ஸுph◌⁴வmh சா கேபாலmh ஸுரஸுnhத³ரmh
04080461 தணmh ரமணீயாŋhக³மேShேட²த⁴ரmh
04080462 phரணதாரயணmh nh’mhணmh ஶரNhயmh கrhணவmh
04080471வthஸாŋhகmh க⁴நயாமmh ஷmh வநமாநmh
04080472 ஶŋhக²சkhரக³தா³பth³ைமரபி⁴vhயkhதசrh⁴ஜmh
04080481 கிநmh Nhட³நmh ேகரவலயாnhவிதmh
04080482 ெகௗshபா⁴ப⁴ரணkh³வmh பீதெகௗேஶயவாஸஸmh
04080491 காசீகலாபபrhயshதmh லஸthகாசநரmh
04080492 த³rhஶநீயதமmh ஶாnhதmh மேநாநயநவrhத⁴நmh
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04080501 பth³ph◌⁴யாmh நக²மணிேரNhயா விலஸth³ph◌⁴யாmh ஸமrhசதாmh
04080502’thபth³மகrhணிகாதி⁴ShNhயமாkhரmhயாthமnhயவshதி²தmh
04080511shமயமாநமபி⁴th◌⁴யாேயthஸாiνராகா³வேலாகநmh
04080512 நியேதைநக⁴ேதந மநஸா வரத³rhஷப⁴mh
04080521 ஏவmh ப⁴க³வேதா பmh ஸுப⁴th³ரmh th◌⁴யாயேதா மந:
04080522 நிrhvh’thயா பரயா rhணmh ஸmhபnhநmh ந நிவrhதேத
04080531 ஜபச பரேமா ³ய: யதாmh ேம nh’பாthமஜ
04080532 யmh ஸphதராthரmh phரபட²nhமாnhபயதி ேக²சராnh
04080540 ஓmh நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய
04080541 மnhthேரேநந ேத³வshய rhயாth³th³ரvhயமயீmh ³த: ◌⁴
04080542ஸபrhயாmh விவிைத⁴rhth³ரvhையrhேத³ஶகாலவிபா⁴க³விth
04080551ஸல: ஶுசிபி⁴rhமாlhையrhவnhையrhலப²லாதி³பி: ◌⁴
04080552 ஶshதாŋhராmhஶுைகசாrhேசthலshயா phயயா phர⁴mh
04080561லph³th◌⁴வா th³ரvhயமயீமrhசாmh thயmhph³வாதி³ஷு வாrhசேயth
04080562ஆph◌⁴’தாthமா iµநி: ஶாnhேதா யதவாŋhதவnhய⁴kh
04080571shேவchசா²வதாரசைதரசிnhthயநிஜமாயயா
04080572 கShயththதமேலாகshதth³th◌⁴யாேயth³th◌⁴’த³யŋhக³மmh
04080581 பசrhயா ப⁴க³வேதா யாவthய: rhவேஸவிதா:
04080582 தா மnhthர’த³ேயைநவ phரjhயாnhமnhthரrhதேய
04080591 ஏவmh காேயந மநஸா வசஸா ச மேநாக³தmh
04080592 பசrhயமாே ப⁴க³வாnhப⁴khதிமthபசrhயயா
04080601 mhஸாமமாயிநாmh ஸmhயkh³ப⁴ஜதாmh பா⁴வவrhத⁴ந:
04080602 ேரேயா தி³ஶthயபி⁴மதmh யth³த⁴rhமாதி³ஷு ேத³நாmh
04080611 விரkhதேசnhth³யரெதௗ ப⁴khதிேயாேக³ந ⁴யஸா
04080612 தmh நிரnhதரபா⁴ேவந ப⁴ேஜதாth³தா⁴ விiµkhதேய
04080621இthkhதshதmh பkhரmhய phரணmhய ச nh’பாrhப⁴க:
04080622 யெயௗ ம⁴வநmh Nhயmh ஹேரசரணசrhசிதmh
04080631 தேபாவநmh க³ேத தshnhphரவிShேடாऽnhத:ரmh iµநி:
04080632அrhதாrhஹணேகா ராjhஞா ஸுகா²ந உவாச தmh
04080640 நாரத³ உவாச
04080641 ராஜnhகிmh th◌⁴யாயேஸ தீ³rhக⁴mh iµேக²ந பஶுShயதா
04080642 கிmh வா ந Shயேத காேமா த⁴rhேமா வாrhேத²ந ஸmhத:
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04080650 ராேஜாவாச
04080651ஸுேதா ேம பா³லேகா ph³ரமnhshthைரேணநாகthமநா
04080652 நிrhவாத: பசவrhஷ:ஸஹ மாthரா மஹாnhகவி:
04080661அphயநாத²mh வேந ph³ரமnhமா shமாத³nhthயrhப⁴கmh vh’கா:
04080662 ராnhதmh ஶயாநmh ுதி⁴தmh பmhலாநiµகா²mh³ஜmh
04080671அேஹா ேம ப³த ெதௗ³ராthmhயmh shthதshேயாபதா⁴ரய
04080672 ேயாऽŋhகmh phேரmhnhதmh நாph◌⁴யநnhத³மஸthதம:
04080680 நாரத³ உவாச
04080681 மா மா ஶுச:shவதநயmh ேத³வ³phதmh விஶாmhபேத
04080682 தthphரபா⁴வமவிjhஞாய phராvh’ŋhkhேத யth³யேஶா ஜக³th
04080691ஸு³Shகரmh கrhம kh’thவா ேலாகபாலரபி phர:◌⁴
04080692 ஐShயthயசிரேதா ராஜnhயேஶா விலயmhshதவ
04080700ைமthேரய உவாச
04080701இதி ேத³வrh phேராkhதmh விthய ஜக³தீபதி:
04080702 ராஜலமநாth³’thய thரேமவாnhவசிnhதயth
04080711 தthராபி⁴khத: phரயதshதாiµேபாShய விபா⁴வmh
04080712ஸமாத: பrhயசரth³’Shயாேத³ேஶந ஷmh
04080721 thராthராnhேத thராthராnhேத கபிthத²ப³த³ராஶந:
04080722ஆthமvh’ththயiνஸாேரண மாஸmh நிnhேயऽrhசயnhஹmh
04080731 th³விதீயmh ச ததா² மாஸmh ஷShேட²ஷShேட²ऽrhப⁴ேகா தி³ேந
04080732 th’ணபrhதி³பி: ◌⁴ ஶீrhண: kh’தாnhேநாऽph◌⁴யrhசயnhவி⁴mh
04080741 th’தீயmh சாநயnhமாஸmh நவேம நவேமऽஹநி
04080742அph³ப⁴ உthதமேலாகiµபாதா⁴வthஸமாதி⁴நா
04080751 சrhத²மபி ைவ மாஸmh th³வாத³ேஶ th³வாத³ேஶऽஹநி
04080752 வாப⁴ோ தவாேஸா th◌⁴யாயnhேத³வமதா⁴ரயth
04080761 பசேம மாshயiνphராphேத தவாேஸா nh’பாthமஜ:

04080762 th◌⁴யாயnhph³ரம பைத³ேகந தshெதௗ²shதா²iΝவாசல:

04080771ஸrhவேதா மந ஆkh’Shய ’தி³ ⁴ேதnhth³யாஶயmh
04080772 th◌⁴யாயnhப⁴க³வேதா பmh நாth³ராthகிசநாபரmh
04080781ஆதா⁴ரmh மஹதா³தீ³நாmh phரதா⁴நேஷவரmh
04080782 ph³ரம தா⁴ரயமாணshய thரேயா ேலாகாசகmhபிேர
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04080791 யைத³கபாேத³ந ஸ பாrhதி²வாrhப⁴கshதshெதௗ² தத³ŋh³Shட²நிபீ³தா
ம
04080792 நநாம தthராrhத⁴ேப⁴nhth³ரதி⁴Sh²தா தவ ஸvhேயதரத: பேத³ பேத³
04080801 தshnhநபி⁴th◌⁴யாயதி விவமாthமேநா th³வாரmh நிth◌⁴யாஸுமநnhயயா
தி⁴யா
04080802 ேலாகா நிchch²வாஸநிபீ³தா ph◌⁴’ஶmh ஸேலாகபாலா:ஶரணmh யrhஹmh
04080810 ேத³வா ஊ:
04080811ைநவmh விதா³ேமா ப⁴க³வnhphராணேராத⁴mh சராசரshயாகி²லஸththவதா⁴mhந:
04080812 விேத⁴ தnhேநா vh’நாth³விேமாmh phராphதா வயmh thவாmh ஶரணmh
ஶரNhயmh
04080820ப⁴க³வாiνவாச
04080821 மா ைப⁴Shட பா³லmh தபேஸா ³ரthயயாnhநிவrhதயிShேய phரதியாத
shவதா⁴ம
04080822 யேதா  வ: phராணநிேராத⁴ ஆெதௗ³thதாநபாதி³rhமயி ஸŋhக³தாthமா
04090010ைமthேரய உவாச
04090011 த ஏவiµthஸnhநப⁴யா உkhரேம kh’தாவநாமா: phரயshthவிShடபmh
04090012 ஸஹshரஶீrhஷாபி தேதா க³thமதா மேதா⁴rhவநmh ph◌⁴’thயதி³th³’யா
க³த:
04090021 ஸ ைவ தி⁴யா ேயாக³விபாகதீvhரயா ’thபth³மேகாேஶ sh²தmh
த³thphரப⁴mh
04090022 திேராதmh ஸஹைஸேவாபலய ப³:shதி²தmh தத³வshத²mh த³த³rhஶ
04090031 தth³த³rhஶேநநாக³தஸாth◌⁴வஸ: தாவவnhத³தாŋhக³mh விநமyhய
த³Nhட³வth
04090032 th³’kh³ph◌⁴யாmh phரபயnhphரபிப³nhநிவாrhப⁴கmhப³nhநிவாshேயந
⁴ைஜவாஷnh
04090041 ஸ தmh விவnhதமதth³வித³mh ஹrhjhஞாthவாshய ஸrhவshய ச
’th³யவshதி²த:
04090042 kh’தாஜmh ph³ரமமேயந கmh³நா பshபrhஶ பா³லmh kh’பயா கேபாேல
04090051ஸ ைவ தைத³வ phரதிபாதி³தாmh கி³ரmh ைத³வீmh பjhஞாதபராthமநிrhணய:
04090052 தmh ப⁴khதிபா⁴ேவாऽph◌⁴யkh³’த³ஸthவரmh பேதாரவஸmh
th◌⁴வதி:
04090060 th◌⁴வ உவாச
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04090061 ேயாऽnhத: phரவிய மம வாசமாmh phரஸுphதாmh
04090062ஸவயthயகி²லஶkhதித⁴ர:shவதா⁴mhநா
04090063அnhயாmhச ஹshதசரணரவணthவகா³தீ³nh
04090064 phராnhநேமா ப⁴க³வேத ஷாய ph◌⁴யmh
04090071 ஏகshthவேமவ ப⁴க³வnhநித³மாthமஶkhthயா
04090072 மாயாkh²யேயா³ணயா மஹதா³th³யேஶஷmh
04090073sh’ShThவாiνவிய ஷshதத³ஸth³³ேணஷு
04090074 நாேநவ தா³ஷு விபா⁴வஸுவth³விபா⁴
04090081 thவth³த³thதயா வநேயத³மசShட விவmh
04090082ஸுphதphர³th³த⁴ இவ நாத² ப⁴வthphரபnhந:
04090083 தshயாபவrhkh³யஶரணmh தவ பாத³லmh
04090084 விshமrhயேத kh’தவிதா³ கத²மாrhதப³nhேதா⁴
04090091நmh விiµShடமதயshதவ மாயயா ேத
04090092 ேய thவாmh ப⁴வாphயயவிேமாணமnhயேஹேதா:
04090093அrhசnhதி கlhபகதmh ணேபாபேபா⁴kh³யmh
04090094இchச²nhதி யthshபrhஶஜmh நிரேயऽபி nhmh
04090101 யா நிrhvh’திshதiνph◌⁴’தாmh தவ பாத³பth³ம
04090102 th◌⁴யாநாth³ப⁴வjhஜநகதா²ரவேணந வா shயாth
04090103ஸா ph³ரமணி shவமமnhயபி நாத² மா ⁴th
04090104 கிmh thவnhதகாதாthபததாmh விமாநாth
04090111 ப⁴khதிmh iµஹு: phரவஹதாmh thவயி ேம phரஸŋhேகா³
04090112 ⁴யாத³நnhத மஹதாமமலாஶயாநாmh
04090113 ேயநாஜேஸாlhப³ணiµvhயஸநmh ப⁴வாph³தி⁴mh
04090114 ேநShேய ப⁴வth³³ணகதா²mh’தபாநமthத:
04090121 ேத ந shமரnhthயதிதராmh phயஶ மrhthயmh
04090122 ேய சாnhவத:³ஸுதஸு’th³kh³’ஹவிthததா³ரா:
04090123 ேய thவph³ஜநாப⁴ ப⁴வதீ³யபதா³ரவிnhத³
04090124 ெஸௗக³nhth◌⁴யph³த⁴’த³ேயஷு kh’தphரஸŋhகா:³
04090131 திrhயŋhநக³th³விஜஸsh’பேத³வைத³thய
04090132 மrhthயாதி³பி: ◌⁴ பசிதmh ஸத³ஸth³விேஶஷmh
04090133பmh shத²விShட²மஜ ேத மஹதா³th³யேநகmh
04090134 நாத: பரmh பரம ேவth³ ந யthர வாத:³
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04090141 கlhபாnhத ஏதத³கி²லmh ஜட²ேரண kh³’ணnh
04090142 ேஶேத மாnhshவth³’க³நnhதஸக²shதத³ŋhேக
04090143 யnhநாபி⁴nh⁴ஹகாசநேலாகபth³ம
04090144 க³rhேப⁴ th³மாnhப⁴க³வேத phரணேதாऽsh தshைம
04090151 thவmh நிthயiµkhதபஶுth³த⁴வி³th³த⁴ ஆthமா
04090152டshத²ஆதி³ேஷா ப⁴க³வாmhshthrhயதீ⁴ஶ:

04090153 யth³³th³th◌⁴யவshதி²திமக²Nh³தயா shவth³’ShThயா
04090154 th³ரShடா shதி²தாவதி⁴மேகா² vhயதிkhத ஆshேஸ
04090161 யshnhவிth³த⁴க³தேயா யநிஶmh பதnhதி
04090162 விth³யாத³ேயா விவித⁴ஶkhதய ஆiνrhvhயாth
04090163 தth³ph³ரம விவப⁴வேமகமநnhதமாth³யmh
04090164ஆநnhத³மாthரமவிகாரமஹmh phரபth³ேய
04090171ஸthயாஶிேஷா  ப⁴க³வmhshதவ பாத³பth³மmh
04090172ஆஶீshததா²iνப⁴ஜத: ஷாrhத²rhேத:
04090173அphேயவமrhய ப⁴க³வாnhபபாதி தீ³நாnh
04090174 வாேரவ வthஸகமiνkh³ரஹகாதேராऽshமாnh
04090180ைமthேரய உவாச
04090181அதா²பி⁴Shத ஏவmh ைவ ஸthஸŋhகlhேபந தீ⁴மதா
04090182 ph◌⁴’thயாiνரkhேதா ப⁴க³வாnhphரதிநnhth³ேயத³மph³ரவீth
04090190ப⁴க³வாiνவாச
04090191 ேவதா³ஹmh ேத vhயவதmh ’தி³ ராஜnhயபா³லக
04090192 தthphரயchசா² ப⁴th³ரmh ேத ³ராபமபி ஸுvhரத
04090201 நாnhையரதி⁴Sh²தmh ப⁴th³ர யth³ph◌⁴ராShiΝ th◌⁴வதி
04090202 யthர kh³ரஹrhதாராmh jhேயாதிஷாmh சkhரமாதmh
04090211 ேமTh◌⁴யாmh ேகா³சkhரவthshதா²shiν பரshதாthகlhபவாநாmh
04090212 த⁴rhேமாऽkh³நி: கயப: ஶுkhேரா iµநேயா ேய வெநௗகஸ:

04090213 சரnhதி த³ணீkh’thய ph◌⁴ரமnhேதா யthஸதாரகா:
04090221 phரshதி²ேத  வநmh பிthரா த³ththவா கா³mh த⁴rhமஸmhரய:
04090222ஷThthmhஶth³வrhஷஸாஹshரmh ரதாvhயாஹேதnhth³ய:
04090231 thவth³ph◌⁴ராதrhthதேம நShேட mh’க³யாயாmh  தnhமநா:
04090232அnhேவஷnhதீ வநmh மாதா தா³வாkh³நிmh ஸா phரேவயதி
04090241இShThவா மாmh யjhஞ’த³யmh யjhைஞ: Shகலத³ண:
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04090242 ⁴khthவா ேசஹாஶிஷ:ஸthயா அnhேத மாmh ஸmhshமShய
04090251 தேதா க³nhதா மthshதா²நmh ஸrhவேலாகநமshkh’தmh
04090252 உபShடாth³’ph◌⁴யshthவmh யேதா நாவrhதேத க³த:
04090260ைமthேரய உவாச
04090261இthயrhசித:ஸ ப⁴க³வாநதிதி³யாthமந: பத³mh
04090262 பா³லshய பயேதா தா⁴ம shவமகா³th³க³ட³th◌⁴வஜ:

04090271 ேஸாऽபி ஸŋhகlhபஜmh விShே: பாத³ேஸேவாபஸாதி³தmh
04090272 phராphய ஸŋhகlhபநிrhவாணmh நாதிphேதாऽph◌⁴யகா³thரmh
04090280 வி³ர உவாச
04090281ஸு³rhலப⁴mh யthபரமmh பத³mh ஹேரrhமாயாவிநshதchசரrhசநாrhதmh
04090282லph³th◌⁴வாphயth³தா⁴rhத²ைவகஜnhமநா கத²mhshவமாthமாநமமnhயதாrhத²விth
04090290ைமthேரய உவாச
04090291 மா:ஸபthnhயா வாkh³பா³ணrh’தி³ விth³த⁴sh தாnhshமரnh
04090292ைநchச²nhiµkhதிபேதrhiµkhதிmh தshமாthதாபiµேபயிவாnh
04090300 th◌⁴வ உவாச
04090301ஸமாதி⁴நா ைநகப⁴ேவந யthபத³mh வி:³ஸநnhதா³த³ய ஊrhth◌⁴வேரதஸ:

04090302 மாைஸரஹmh ஷTh³பி⁴ரiµShய பாத³ேயாசா²யாiµேபthயாபக³த:
ph’த²ŋhமதி:
04090311அேஹா ப³த மமாநாthmhயmh மnhத³பா⁴kh³யshய பயத
04090312 ப⁴வchசி²த:³ பாத³லmh க³thவா யாேச யத³nhதவth
04090321 மதிrhவி³தா ேத³ைவ: பதth³பி⁴ரஸShiΝபி: ◌⁴
04090322 ேயா நாரத³வசshதth²யmh நாkh³ராஷமஸthதம:
04090331ைத³வீmh மாயாiµபாthய phரஸுphத இவ பி⁴nhநth³’kh
04090332 தphேய th³விதீேயऽphயஸதி ph◌⁴ராth’ph◌⁴ராth’vhய’th³ஜா
04090341 மையதthphராrhதி²தmh vhயrhத²mh சிகிthேஸவ க³தா
04090342 phரஸாth³ய ஜக³தா³thமாநmh தபஸா ³Shphரஸாத³நmh
04090343 ப⁴வchசி²த³மயாேசऽஹmh ப⁴வmh பா⁴kh³யவிவrhத:
04090351shவாராjhயmh யchச²ேதா ெமௗTh◌⁴யாnhமாேநா ேம பி⁴ேதா ப³த
04090352 ஈவராthணNhேயந ப²காராநிவாத⁴ந:
04090360ைமthேரய உவாச
04090361 ந ைவ iµnhத³shய பதா³ரவிnhத³ேயா ரேஜாஜுஷshதாத ப⁴வாth³’ஶா
ஜநா:
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04090362வாச²nhதி தth³தா³shயmh’ேதऽrhத²மாthமேநா யth³’chச²யா லph³த⁴மந:ஸmh’th³த⁴ய:
04090371ஆகrhNhயாthமஜமாயாnhதmh ஸmhபேரthய யதா²க³தmh
04090372 ராஜா ந ரth³த³ேத⁴ ப⁴th³ரமப⁴th³ரshய ேதா மம
04090381 ரth³தா⁴ய வாkhயmh ேத³வrhேஷrhஹrhஷேவேக³ந த⁴rhத:
04090382 வாrhதாஹrhரதிphேதா ஹாரmh phராதா³nhமஹாத⁴நmh
04090391ஸத³வmh ரத²மாய காrhதshவரபShkh’தmh
04090392 ph³ராமண:லvh’th³ைத⁴ச பrhயshேதாऽமாthயப³nh⁴பி:◌⁴
04090401 ஶŋhக²³nh³பி⁴நாேத³ந ph³ரமேகா⁴ேஷண ேவiΝபி: ◌⁴
04090402 நிசkhராம ராthrhணமாthமஜாபீ⁴ேthஸுக:
04090411ஸுநீதி:ஸுசிசாshய மShெயௗ khம⁴ேத
04090412ஆய ஶிபி³காmh ஸாrhத⁴iµthதேமநாபி⁴ஜkh³ம:

04090421 தmh th³’ShThேவாபவநாph◌⁴யாஶ ஆயாnhதmh தரஸா ரதா²th
04090422அவய nh’பshrhணமாஸாth³ய phேரமவிவல:

04090431 பேரேப⁴ऽŋhக³ஜmh ேதா³rhph◌⁴யாmh தீ³rhேகா⁴thகNhட²மநா: வஸnh
04090432 விShவkhேஸநாŋhkh◌⁴ஸmhshபrhஶ ஹதாேஶஷாக⁴ப³nhத⁴நmh
04090441அதா²kh◌⁴ரnhiµஹுrhrhth◌⁴நி ஶீைதrhநயநவாபி: ◌⁴
04090442shநாபயாமாஸ தநயmh ஜாேதாth³தா³மமேநாரத:²
04090451அபி⁴வnhth³ய பி: பாதா³வாஶீrhபி⁴சாபி⁴மnhthத:
04090452 நநாம மாதெரௗ ஶீrhSh ஸthkh’த:ஸjhஜநாkh³ரணீ:
04090461ஸுசிshதmh ஸiµthதா²phய பாதா³வநதமrhப⁴கmh
04090462 பShவjhயாஹ ேவதி பா³Shபக³th³க³த³யா கி³ரா
04090471 யshய phரஸnhேநா ப⁴க³வாnh³ணrhைமthrhயாதி³பி⁴rhஹ:
04090472 தshைம நமnhதி ⁴தாநி நிmhநமாப இவ shவயmh
04090481 உthதமச th◌⁴வேசாபா⁴வnhேயாnhயmh phேரமவிவெலௗ
04090482அŋhக³ஸŋhகா³³thலகாவshெரௗக⁴mh iµஹுஹ:

04090491ஸுநீதிரshய ஜநநீ phராேணph◌⁴ேயாऽபி phயmh ஸுதmh
04090492 உப³ய ஜஹாவாதி⁴mh தத³ŋhக³shபrhஶநிrhvh’தா
04090501 பய:shதநாph◌⁴யாmh ஸுshராவ ேநthரைஜ:ஸல: ஶிைவ:

04090502 ததா³பி⁴chயமாநாph◌⁴யாmh வீர வீரஸுேவா iµஹு:
04090511 தாmh ஶஶmhஸுrhஜநா ராjhஞீmh தி³ShThயா ேத thர ஆrhதிஹா
04090512 phரதிலph³த⁴சிரmh நShேடா ரதா மNhட³லmh ⁴வ:

04090521அph◌⁴யrhசிதshthவயா நmh ப⁴க³வாnhphரணதாrhதிஹா
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04090522 யத³iνth◌⁴யாயிேநா தீ⁴ரா mh’thmh kh³:ஸு³rhஜயmh
04090531லாlhயமாநmh ஜைநேரவmh th◌⁴வmh ஸph◌⁴ராதரmh nh’ப:
04090532ஆேராphய கணீmh ’Shட:shயமாேநாऽவிஶthரmh
04090541 தthர தthேராபஸŋhkh’phைதrhலஸnhமகரேதாரண:

04090542ஸvh’nhைத:³ கத³shதmhைப: ◌⁴ க³ேபாைதச தth³விைத: ◌⁴
04090551 தபlhலவவாஸ:shரŋh iµkhதாதா³மவிலmhபி³பி: ◌⁴
04090552 உபshkh’தmh phரதிth³வாரமபாmh mhைப: ◌⁴ ஸதீ³பைக:
04090561 phராகாைரrhேகா³ராகா³ைர: ஶாதmhப⁴பchச²ைத:³
04090562ஸrhவேதாऽலŋhkh’தmh மth³ விமாநஶிக²ரth³பி: ◌⁴
04090571 mh’Shடசthவரரth²யாThட மாrhக³mh சnhத³நசrhசிதmh
04090572லாஜாைத: Shபப²லshதNh³லrhப³பி⁴rhதmh
04090581 th◌⁴வாய பதி² th³’Shடாய தthர தthர ரshthய:
04090582th³தா⁴rhதா²தத³th◌⁴யmh³³rhவாShபப²லாநி ச
04090591 உபஜ: phரஜாநா வாthஸlhயாதா³ஶிஷ:ஸதீ:
04090592 ஶ ◌்’Nhவmhshதth³வlh³கீ³தாநி phராவிஶth³ப⁴வநmh பி:

04090601 மஹாமணிvhராதமேய ஸ தshnhப⁴வேநாthதேம
04090602லாேதா நிதராmh பிthரா nhயவஸth³தி³வி ேத³வவth
04090611 பய:ேப²நநிபா: ◌⁴ ஶyhயா தா³nhதா khமபchச²தா:³
04090612ஆஸநாநி மஹாrhஹாணி யthர ெரௗkhமா உபshகரா:
04090621 யthர shப²கTh³ேயஷு மஹாமாரகேதஷு ச
04090622 மணிphரதீ³பா ஆபா⁴nhதி லலநாரthநஸmhதா:
04090631 உth³யாநாநி ச ரmhயாணி விசிthைரரமரth³ைம:
04090632ஜth³விஹŋhக³²ைநrhகா³யnhமthதம⁴vhரைத:
04090641 வாphேயா ைவ³rhயேஸாபாநா: பth³ேமாthபலiµth³வதீ:
04090642ஹmhஸகாரNhட³வலrhஜுShடாசkhராவஸாரைஸ:

04090651 உthதாநபாேதா³ ராஜrh: phரபா⁴வmh தநயshய தmh
04090652 thவா th³’ShThவாth³⁴ததமmh phரேபேத³ விshமயmh பரmh
04090661 வீேயாட⁴வயஸmh தmh ச phரkh’தீநாmh ச ஸmhமதmh
04090662அiνரkhதphரஜmh ராஜா th◌⁴வmh சkhேர ⁴வ: பதிmh
04090671ஆthமாநmh ச phரவயஸமாகலyhய விஶாmhபதி:
04090672 வநmh விரkhத: phராதிShட²th³விmh’ஶnhநாthமேநா க³திmh
04100010ைமthேரய உவாச
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04100011 phரஜாபேதrh³தரmh ஶிஶுமாரshய ைவ th◌⁴வ:

04100012 உபேயேம ph◌⁴ரmh நாம தthஸுெதௗ கlhபவthஸெரௗ
04100021இலாயாமபி பா⁴rhயாயாmh வாேயா: thrhயாmh மஹாப³ல:

04100022 thரiµthகலநாமாநmh ேயாth³ரthநமஜநth
04100031 உthதமshthவkh’ேதாth³வாேஹா mh’க³யாயாmh ப³யஸா
04100032ஹத: Nhயஜேநநாth³ெரௗ தnhமாதாshய க³திmh க³தா
04100041 th◌⁴ேவா ph◌⁴ராth’வத⁴mh thவா ேகாபாமrhஷஶுசாrhபித:
04100042ைஜthரmh shயnhத³நமாshதா²ய க³த: Nhயஜநாலயmh
04100051 க³thேவாதீ³சீmh தி³ஶmh ராஜா th³ராiνசரேஸவிதாmh
04100052 த³த³rhஶ மவth³th³ேராNhயாmh mh ³யகஸŋhலாmh
04100061 த³th◌⁴ெமௗ ஶŋhக²mh ph³’ஹth³பா³ஹு: க²mh தி³ஶசாiνநாத³யnh
04100062 ேயேநாth³விkh³நth³’ஶ:thதபேத³vhேயாऽthரஸnhph◌⁴’ஶmh
04100071 தேதா நிShkhரmhய ப³ந உபேத³வமஹாப⁴டா:
04100072அஸஹnhதshதnhநிநாத³மபி⁴ேபதா³தா: ◌⁴
04100081ஸ தாநாபதேதா வீர உkh³ரத⁴nhவா மஹாரத:²
04100082 ஏைககmh க³பthஸrhவாநஹnhபா³ணshthபி⁴shthபி: ◌⁴
04100091 ேத ைவ லலாடலkh³ைநshைதஷுபி:◌⁴ ஸrhவ ஏவ 
04100092 மthவா நிரshதமாthமாநமாஶmhஸnhகrhம தshய தth
04100101 ேதऽபி சாiµமmh’Shயnhத: பாத³shபrhஶேவாரகா:³
04100102 ஶைரரவிth◌⁴யnhக³பth³th³வி³ணmh phரசிகீrhஷவ:

04100111 தத: பக⁴நிshthmhைஶ: phராஸஶூலபரவைத: ◌⁴
04100112 ஶkhthyh’Shபி⁴rh⁴ஶுNh³பி⁴சிthரவாைஜ: ஶைரரபி
04100121அph◌⁴யவrhஷnhphரபிதா:ஸரத²mh ஸஹஸாரதி²mh
04100122இchச²nhதshதthphரதீகrhமதாநாmh thரேயாத³ஶ
04100131ஔthதாநபாதி:³ஸ ததா³ ஶshthரவrhேஷண ⁴
04100132 ந ஏவாth³’யதாchச²nhந ஆஸாேரண யதா² கி³:
04100141ஹாஹாகாரshதைத³வாthth³தா⁴நாmh தி³வி பயதாmh
04100142ஹேதாऽயmh மாநவ:ஸூrhேயா மkh³ந: Nhயஜநாrhணேவ
04100151 நத³thஸு யாதா⁴ேநஷு ஜயகாஶிShவேதா² mh’ேத⁴
04100152 உத³திShட²th³ரத²shதshய நீஹாராதி³வ பா⁴shகர:
04100161 த⁴iνrhவிsh²rhஜயnhதி³vhயmh th³விஷதாmh ேக²த³iµth³வஹnh
04100162அshthெரௗக⁴mh vhயத⁴மth³பா³ணrhக⁴நாநீகவாநில:
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04100171 தshய ேத சாபநிrhiµkhதா பி⁴ththவா வrhமாணி ரஸாmh
04100172 காயாநாவிவிஶுshதிkh³மா கி³நஶநேயா யதா²
04100181 ப⁴lhல:ஸசி²th³யமாநாநாmh ஶிேராபி⁴சாNhட³ல:

04100182ஊபி⁴rhேஹமதாலாைப⁴rhேதா³rhபி⁴rhவலயவlh³பி: ◌⁴
04100191ஹாரேகரiµைடShணீைஷச மஹாத⁴ைந:
04100192ஆshth’தாshதா ரண⁴ேவா ேரஜுrhவீரமேநாஹரா:
04100201ஹதாவஶிShடா இதேர ரராth³ரோக³:thயவrhயஸாயைக:
04100202 phராேயா விvh’khவயவா வி³th³rhmh’ேக³nhth³ரவிkh³தத²பா இவ
04100211அபயமாந:ஸ ததா³ததாயிநmh மஹாmh’ேத⁴ கசந மாநேவாthதம:
04100212 mh தி³th³’nhநபி நாவிஶth³th³விஷாmh ந மாயிநாmh ேவத³ சிகீrhதmh
ஜந:
04100221இதி ph³வmhசிthரரத:²shவஸாரதி²mh யthத: பேரஷாmh phரதிேயாக³ஶŋhகித:
04100222ஶுராவ ஶph³த³mh ஜலேத⁴ேவதmh நப⁴shவேதா தி³ு ரேஜாऽnhவth³’யத
04100231ேணநாchசா²தி³தmh vhேயாம க⁴நாநீேகந ஸrhவத:
04100232 விsh²ரthத³தா தி³ு thராஸயthshதநயிthiνநா
04100241 வvh’ஷூ தி⁴ெரௗகா⁴sh’kh யவிNhthரேமத³ஸ:

04100242 நிேபrhக³க³நாத³shய கப³nhதா⁴nhயkh³ரேதாऽநக⁴
04100251 தத: ேக²ऽth³’யத கி³rhநிேப:ஸrhவேதாதி³ஶmh
04100252 க³தா³பக⁴நிshthmhஶ iµஸலா:ஸாமவrhண:

04100261அஹேயாऽஶநிநி:வாஸா வமnhேதாऽkh³நிmh ஷாபி: ◌⁴
04100262அph◌⁴யதா⁴வnhக³ஜா மthதா:mhஹvhயாkh◌⁴ராச த²ஶ:

04100271ஸiµth³ர ஊrhபி⁴rhபீ⁴ம: phலாவயnhஸrhவேதா ⁴வmh
04100272ஆஸஸாத³ மஹாராத:³ கlhபாnhத இவ பீ⁴ஷண:

04100281 ஏவmhவிதா⁴nhயேநகாநி thராஸநாnhயமநshவிநாmh
04100282ஸsh’ஜுshதிkh³மக³தய ஆஸுrhயா மாயயாஸுரா:
04100291 th◌⁴ேவ phரkhதாமஸுைரshதாmh மாயாமதி³shதராmh
04100292 நிஶmhய தshய iµநய: ஶமாஶmhஸnhஸமாக³தா:
04100300iµநய ஊ:
04100301ஔthதாநபாத³ ப⁴க³வாmhshதவ ஶாrhŋhக³த⁴nhவா
04100302 ேத³வ:ேthவவநதாrhதிஹேரா விபாnh
04100303 யnhநாமேத⁴யமபி⁴தா⁴ய நிஶmhய சாth³தா⁴
04100304 ேலாேகாऽஜஸா தரதி ³shதரமŋhக³ mh’thmh
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04110010ைமthேரய உவாச
04110011 நிஶmhய க³த³தாேமவmh’mh த⁴iν th◌⁴வ:

04110012ஸnhத³ேத⁴ऽshthரiµபshph’ய யnhநாராயணநிrhதmh
04110021ஸnhதீ⁴யமாந ஏதshnhமாயா ³யகநிrhதா:
04110022phரmh விேநஶுrhவி³ர khேலஶா jhஞாேநாத³ேய யதா²
04110031தshயாrhஷாshthரmh த⁴iν phரஜத:ஸுவrhணŋhகா:²கலஹmhஸவாஸஸ:

04110032 விநி:sh’தா ஆவிவிஶுrhth³விஷth³ப³லmh யதா² வநmh பீ⁴மரவா:
ஶிக²Nh³ந:
04110041ைதshதிkh³மதா⁴ைர: phரத⁴ேந ஶிiµைக²தshதத: Nhயஜநா உபth³தா:
04110042 தமph◌⁴யதா⁴வnhபிதா உதா³தா:◌⁴ ஸுபrhணiµnhநth³த⁴ப² இவாஹய:
04110051ஸதாnhph’ஷthைகரபி⁴தா⁴வேதா mh’ேத⁴ நிkh’thதபா³ஹூஶிேராத⁴ேராத³ராnh
04110052 நிநாய ேலாகmh பரமrhகமNhட³லmh vhரஜnhதி நிrhபி⁴th³ய யrhth◌⁴வேரதஸ:

04110061 தாnhஹnhயமாநாநபி⁴வீய ³யகாநநாக³ஸசிthரரேத²ந ⁴ஶ:

04110062ஔthதாநபாதி³mh kh’பயா பிதாமேஹா மiνrhஜகா³ேதா³பக³த:ஸஹrhபி: ◌⁴
04110070 மiνவாச
04110071அலmh வthஸாதிேராேஷண தேமாth³வாேரண பாphமநா
04110072 ேயந Nhயஜநாேநதாநவதீ⁴shthவமநாக³ஸ:

04110081 நாshமthேலாசிதmh தாத கrhைமதthஸth³விக³rhதmh
04110082 வேதா⁴ ய³பேத³வாநாமாரph³த⁴shேதऽkh’ைதநஸாmh
04110091 நnhேவகshயாபராேத⁴ந phரஸŋhகா³th³ப³ஹேவா ஹதா:
04110092 ph◌⁴ராrhவதா⁴பி⁴தphேதந thவயாŋhக³ ph◌⁴ராth’வthஸல
04110101 நாயmh மாrhேகா³ஸா⁴நாmh ’ேகஶாiνவrhதிநாmh
04110102 யதா³thமாநmh பராkh³kh³’ய பஶுவth³⁴தைவஶஸmh
04110111ஸrhவ⁴தாthமபா⁴ேவந ⁴தாவாஸmh ஹmh ப⁴வாnh
04110112ஆராth◌⁴யாப ³ராராth◌⁴யmh விShேshதthபரமmh பத³mh
04110121ஸ thவmh ஹேரரiνth◌⁴யாதshதthmhஸாமபி ஸmhமத:
04110122 கத²mh thவவth³யmh kh’தவாநiνஶிnhஸதாmh vhரதmh
04110131 திதியா கணயா ைமthrhயா சாகி²லஜnhஷு
04110132ஸமthேவந ச ஸrhவாthமா ப⁴க³வாnhஸmhphரத³தி
04110141ஸmhphரஸnhேந ப⁴க³வதி ஷ: phராkh’ைதrh³ண:

04110142 விiµkhேதா வநிrhiµkhேதா ph³ரம நிrhவாணmh’chச²தி
04110151 ⁴ைத: பசபி⁴ராரph³ைத⁴rhேயாthஷ ஏவ 
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04110152 தேயாrhvhயவாயாthஸmh⁴திrhேயாthஷேயாஹ
04110161 ஏவmh phரவrhதேத ஸrhக:³shதி²தி:ஸmhயம ஏவ ச
04110162³ணvhயதிகராth³ராஜnhமாயயா பரமாthமந:
04110171 நிthதமாthரmh தthராnhநிrh³ண: ஷrhஷப: ◌⁴
04110172 vhயkhதாvhயkhதத³mh விவmh யthர ph◌⁴ரமதி ேலாஹவth
04110181ஸ க²lhவித³mh ப⁴க³வாnhகாலஶkhthயா ³ணphரவாேஹண விப⁴khதவீrhய:
04110182 கேராthயகrhைதவ நிஹnhthயஹnhதா ேசShடா வி⁴mhந: க² ³rhவிபா⁴vhயா
04110191 ேஸாऽநnhேதாऽnhதகர: காேலாऽநாதி³ராதி³kh’த³vhயய:
04110192 ஜநmh ஜேநந ஜநயnhமாரயnhmh’thநாnhதகmh
04110201 ந ைவ shவபோऽshய விப ஏவ வா பரshய mh’thேயாrhவிஶத:ஸமmh
phரஜா:
04110202 தmh தா⁴வமாநமiνதா⁴வnhthயநீஶா யதா² ரஜாmhshயநிலmh ⁴தஸŋhகா: ◌⁴
04110211ஆேஷாऽபசயmh ஜnhேதாshதைத²ேவாபசயmh வி: ◌⁴
04110212 உபா⁴ph◌⁴யாmh ரத:shவshேதா² :³shத²shய வித³தா⁴thயெஸௗ
04110221 ேகசிthகrhம வத³nhthேயநmh shவபா⁴வமபேர nh’ப
04110222 ஏேக காலmh பேர ைத³வmh mhஸ: காமiµதாபேர
04110231அvhயkhதshயாphரேமயshய நாநாஶkhthத³யshய ச
04110232 ந ைவ சிகீrhதmh தாத ேகா ேவதா³த²shவஸmhப⁴வmh
04110241 ந ைசேத thரக ph◌⁴ராrhஹnhதாேரா த⁴நதா³iνகா:³
04110242 விஸrhகா³தா³நேயாshதாத mhேஸா ைத³வmh  காரணmh
04110251ஸ ஏவ விவmh sh’ஜதி ஸ ஏவாவதி ஹnhதி ச
04110252அதா²பி யநஹŋhகாராnhநாjhயேத ³ணகrhமபி: ◌⁴
04110261 ஏஷ ⁴தாநி ⁴தாthமா ⁴ேதேஶா ⁴தபா⁴வந:
04110262shவஶkhthயா மாயயா khத:sh’ஜthயthதி ச பாதி ச
04110271தேமவ mh’thமmh’தmh தாத ைத³வmhஸrhவாthமேநாேபஜக³thபராயணmh
04110272 யshைம ப³mh விவsh’ேஜா ஹரnhதி கா³ேவா யதா² ைவ ந
தா³மயnhthதா:
04110281ய: பசவrhேஷா ஜநநீmh thவmh விஹாய மா:ஸபthnhயா வசஸா பி⁴nhநமrhமா
04110282 வநmh க³தshதபஸா phரthயக³மாராth◌⁴ய ேலேப⁴ rhth◌⁴நி பத³mh
thேலாkhயா:
04110291 தேமநமŋhகா³thமநி iµkhதவிkh³ரேஹ vhயபாதmh நிrh³ணேமகமரmh
04110292ஆthமாநமnhவிchச²விiµkhதமாthமth³’kh³யshnhநித³mh ேப⁴த³மஸthphரதீயேத
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04110301thவmh phரthயகா³thமநி ததா³ப⁴க³வthயநnhதஆநnhத³மாthர உபபnhநஸமshதஶkhெதௗ
04110302 ப⁴khதிmh விதா⁴ய பரமாmh ஶநைகரவிth³யா kh³ரnhதி²mh விேப⁴thshய
மமாஹதி phரட⁴mh
04110311ஸmhயchச² ேராஷmh ப⁴th³ரmh ேத phரதீபmh ேரயஸாmh பரmh
04110312 ேதந ⁴யஸா ராஜnhநக³ேத³ந யதா²மயmh
04110321 ேயேநாபsh’Shடாthஷாlhேலாக உth³விஜேத ph◌⁴’ஶmh
04110322 ந ³த⁴shதth³வஶmh க³chேச²தி³chச²nhநப⁴யமாthமந:
04110331 ேஹலநmh கி³ஶph◌⁴ராrhத⁴நத³shய thவயா kh’தmh
04110332 யjhஜkh◌⁴நிவாnhNhயஜநாnhph◌⁴ராth’kh◌⁴நாநிthயமrhத:
04110341 தmh phரஸாத³ய வthஸாஶு ஸnhநthயா phரரேயாkhதிபி: ◌⁴
04110342 ந யாவnhமஹதாmh ேதஜ:லmh ேநாऽபி⁴ப⁴விShயதி
04110351 ஏவmh shவாயmh⁴வ: ெபௗthரமiνஶாshய மiνrhth◌⁴வmh
04110352 ேதநாபி⁴வnhதி³த:ஸாகmh’பி:◌⁴ shவரmh யெயௗ
04120010ைமthேரய உவாச
04120011th◌⁴வmh நிvh’thதmh phரதி³th³th◌⁴ய ைவஶஸாத³ேபதமnhmh ப⁴க³வாnhத⁴ேநவர:
04120012தthராக³தசாரணயகிnhநைர:ஸmhshயமாேநா nhயவத³thkh’தாஜmh
04120020 த⁴நத³ உவாச
04120021 ேபா⁴ ேபா: ◌⁴ thயதா³யாத³ பShேடாऽsh ேதऽநக⁴
04120022 யththவmh பிதாமஹாேத³ஶாth³ைவரmh ³shthயஜமthயஜ:

04120031 ந ப⁴வாநவதீ⁴th³யாnhந யா ph◌⁴ராதரmh தவ
04120032 கால ஏவ  ⁴தாநாmh phர⁴ரphயயபா⁴வேயா:
04120041அஹmh thவthயபாrhதா² தீ⁴ரjhஞாநாthஷshய 
04120042shவாphநீவாபா⁴thயதth³th◌⁴யாநாth³யயா ப³nhத⁴விபrhயெயௗ
04120051 தth³க³chச² th◌⁴வ ப⁴th³ரmh ேத ப⁴க³வnhதமேதா⁴ஜmh
04120052ஸrhவ⁴தாthமபா⁴ேவந ஸrhவ⁴தாthமவிkh³ரஹmh
04120061 ப⁴ஜshவ ப⁴ஜநீயாŋhkh◌⁴மப⁴வாய ப⁴வchசி²த³mh
04120062 khதmh விரதmh ஶkhthயா ³ணமyhயாthமமாயயா
04120071vh’ணீகாமmh nh’ப யnhமேநாக³தmh மthதshthவெமௗthதாநபேத³ऽவிஶŋhகித:
04120072 வரmh வராrhேஹாऽmh³ஜநாப⁴பாத³ேயாரநnhதரmh thவாmh வயமŋhக³ ஶும
04120080ைமthேரய உவாச
04120081ஸ ராஜராேஜந வராய ேசாதி³ேதா th◌⁴ேவா மஹாபா⁴க³வேதா மஹாமதி:
04120082ஹெரௗஸ வvhேரऽசதாmh shmh’திmh யயா தரthயயthேநந ³ரthயயmh தம:

232 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

04120091 தshய phேதந மநஸா தாmh த³ththைவட³விட³shதத:
04120092 பயேதாऽnhதrhத³ேத⁴ ேஸாऽபி shவரmh phரthயபth³யத
04120101அதா²யஜத யjhேஞஶmh khரபி⁴rh⁴த³ண:

04120102 th³ரvhயkhயாேத³வதாநாmh கrhம கrhமப²லphரத³mh
04120111ஸrhவாthமnhயchேதऽஸrhேவ தீvhெரௗகா⁴mh ப⁴khதிiµth³வஹnh
04120112 த³த³rhஶாthமநி ⁴ேதஷு தேமவாவshதி²தmh வி⁴mh
04120121 தேமவmh ஶீலஸmhபnhநmh ph³ரமNhயmh தீ³நவthஸலmh
04120122 ேகா³phதாரmh த⁴rhமேஸநாmh ேமநிேர பிதரmh phரஜா:
04120131ஷThthmhஶth³வrhஷஸாஹshரmh ஶஶாஸதிமNhட³லmh
04120132 ேபா⁴ைக:³ Nhயயmh rhவnhநேபா⁴ைக³ரஶுப⁴யmh
04120141 ஏவmh ப³ஹுஸவmh காலmh மஹாthமாவிசேலnhth³ய:
04120142 thவrhெகௗ³பயிகmh நீthவா thராயாதா³nhnh’பாஸநmh
04120151 மnhயமாந இத³mh விவmh மாயாரசிதமாthமநி
04120152அவிth³யாரசிதshவphநக³nhத⁴rhவநக³ேராபமmh
04120161ஆthமshthrhயபthயஸு’ேதா³ ப³லmh’th³த⁴ேகாஶmh
04120162அnhத:ரmh பவிஹார⁴வச ரmhயா:
04120163 ⁴மNhட³லmh ஜலதி⁴ேமக²லமாகலyhய
04120164 காேலாபsh’Shடதி ஸ phரயெயௗ விஶாலாmh
04120171 தshயாmh விஶுth³த⁴கரண: ஶிவவாrhவிகா³ய
04120172 ப³th³th◌⁴வாஸநmh தமnhமநஸா’தா:

04120173sh²ேல த³தா⁴ர ப⁴க³வthphரதிப ஏதth³
04120174 th◌⁴யாயmhshதத³vhயவேதா vhயsh’ஜthஸமாெதௗ⁴
04120181 ப⁴khதிmh ஹெரௗ ப⁴க³வதி phரவஹnhநஜshரmh
04120182ஆநnhத³பா³Shபகலயா iµஹுரrhth³யமாந:
04120183 விkhth³யமாந’த³ய: லகாசிதாŋhேகா³
04120184 நாthமாநமshமரத³ஸாவிதி iµkhதŋhக:³
04120191ஸ த³த³rhஶ விமாநாkh³rhயmh நப⁴ேஸாऽவதரth³th◌⁴வ:

04120192 விph◌⁴ராஜயth³த³ஶ தி³ேஶா ராகாபதிேவாதி³தmh
04120201 தthராiν ேத³வphரவெரௗ சrh⁴ெஜௗ
04120202 யாெமௗ கிேஶாராவmh³ேஜெணௗ
04120203shதி²தாவவShடph◌⁴ய க³தா³mh ஸுவாஸெஸௗ
04120204 கிடஹாராŋhக³த³சாNhட³ெலௗ
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04120211 விjhஞாய தாthதமகா³யகிŋhகராvh
04120212அph◌⁴thதி²த:ஸாth◌⁴வஸவிshmh’தkhரம:
04120213 நநாம நாமாநி kh³’ணnhம⁴th³விஷ:

04120214 பாrhஷthphரதா⁴நாவிதி ஸmhஹதாஜ:

04120221 தmh kh’Shணபாதா³பி⁴நிவிShடேசதஸmh
04120222 ப³th³தா⁴ஜmh phரரயநmhரகnhத⁴ரmh
04120223ஸுநnhத³நnhதா³பsh’thய ஸshதmh
04120224 phரthச: Shகரநாப⁴ஸmhமெதௗ
04120230ஸுநnhத³நnhதா³ச:

04120231 ேபா⁴ ேபா⁴ ராஜnhஸுப⁴th³ரmh ேத வாசmh ேநாऽவத: ஶ ◌்’iΝ
04120232 ய: பசவrhஷshதபஸா ப⁴வாnhேத³வமதீth’பth
04120241 தshயாகி²லஜக³th³தா⁴ராவாmh ேத³வshய ஶாrhŋhகி³ண:

04120242 பாrhஷதா³விஹ ஸmhphராphெதௗ ேநmh thவாmh ப⁴க³வthபத³mh
04120251ஸு³rhஜயmh விShiΝபத³mh தmh thவயா யthஸூரேயாऽphராphய விசேத
பரmh
04120252 ஆதிShட² தchசnhth³ரதி³வாகராத³ேயா kh³ரஹrhதாரா: பயnhதி
த³ணmh
04120261அநாshதி²தmh ேத பிth’பி⁴ரnhையரphயŋhக³ கrhசிth
04120262ஆதிShட² ஜக³தாmh வnhth³யmh தth³விShே: பரமmh பத³mh
04120271 ஏதth³விமாநphரவரiµthதமேலாகெமௗநா
04120272 உபshதா²பிதமாShமnhநதி⁴ேரா⁴mh thவமrhஹ
04120280ைமthேரய உவாச
04120281 நிஶmhய ைவNhட²நிேயாjhயiµkh²யேயாrhம⁴chதmh வாசiµkhரமphய:
04120282 kh’தாபி⁴ேஷக: kh’தநிthயமŋhக³ேளா iµநீnhphரணmhயாஶிஷமph◌⁴யவாத³யth
04120291 பthயாph◌⁴யrhchய தி⁴ShNhயாkh³rhயmh பாrhஷதா³வபி⁴வnhth³ய ச
04120292இேயஷ தத³தி⁴Shடா²mh பி³ph◌⁴ரth³பmh ரNhமயmh
04120301 தேதா³thதாநபத:³ thேரா த³த³rhஶாnhதகமாக³தmh
04120302 mh’thேயாrhrhth◌⁴நி பத³mh த³ththவா ஆேராஹாth³⁴தmh kh³’ஹmh
04120311 ததா³ ³nh³ப⁴ேயா ேந³rhmh’த³ŋhக³பணவாத³ய:
04120312 க³nhத⁴rhவiµkh²யா: phரஜ:³ ேப:ஸுமvh’Shடய:
04120321ஸ ச shவrhேலாகமாேராயnhஸுநீதிmh ஜநநீmh th◌⁴வ:

04120322அnhவshமரத³க³mh thவா தீ³நாmh யாshேய thவிShடபmh
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04120331இதி vhயவதmh தshய vhயவஸாய ஸுேராthதெமௗ
04120332 த³rhஶயாமாஸrhேத³வீmh ேரா யாேநந க³chச²தீmh
04120341 தthர தthர phரஶmhஸth³பி: ◌⁴ பதி²ைவமாநிைக:ஸுைர:
04120342அவகீrhயமாே த³th³’ேஶ ஸுைம: khரமேஶா kh³ரஹாnh
04120351 thேலாகீmh ேத³வயாேநந ேஸாऽதிvhரjhய iµநீநபி
04120352 பரshதாth³யth³th◌⁴வக³திrhவிShே: பத³மதா²ph◌⁴யகா³th
04120361 யth³ph◌⁴ராஜமாநmh shவைசவ ஸrhவேதா ேலாகாshthரேயா யiν
விph◌⁴ராஜnhத ஏேத
04120362 யnhநாvhரஜஜnhஷு ேயऽநiνkh³ரஹா vhரஜnhதி ப⁴th³ராணி சரnhதி
ேயऽநிஶmh
04120371 ஶாnhதா:ஸமth³’ஶ: ஶுth³தா:◌⁴ ஸrhவ⁴தாiνரஜநா:
04120372 யாnhthயஜஸாchதபத³மchதphயபா³nhத⁴வா:
04120381இththதாநபத:³ thேரா th◌⁴வ: kh’Shணபராயண:

04120382அ⁴ththரயாmh ேலாகாநாmh டா³மணிவாமல:

04120391 க³mhபீ⁴ரேவேகா³ऽநிஷmh jhேயாதிஷாmh சkhரமாதmh
04120392 யshnhph◌⁴ரமதி ெகௗரvhய ேமTh◌⁴யாவ க³வாmh க³ண:

04120401 மமாநmh விேலாkhயாshய நாரேதா³ ப⁴க³வாnh’:

04120402ஆேதாth³யmh வித³ேலாகாnhஸthேரऽகா³யthphரேசதஸாmh
04120410 நாரத³ உவாச
04120411நmh ஸுநீேத: பதிேத³வதாயாshதப:phரபா⁴வshய ஸுதshய தாmh க³திmh
04120412 th³’ShThவாph◌⁴பாயாநபி ேவத³வாதி³ேநா ைநவாதி⁴க³nhmh phரப⁴வnhதி கிmh
nh’பா:
04120421ய: பசவrhேஷா ³தா³ரவாைரrhபி⁴nhேநந யாேதா ’த³ேயந ³யதா
04120422 வநmh மதா³ேத³ஶகேராऽதmh phர⁴mh கா³ய தth³ப⁴khத³ண: பராதmh
04120431 ய:thரப³nh⁴rh⁴வி தshயாதி⁴ட⁴மnhவாேத³பி வrhஷைக:³
04120432 ஷThபசவrhேஷா யத³ேஹாபி⁴ரlhைப: phரஸாth³ய ைவNhட²மவாப
தthபத³mh
04120440ைமthேரய உவாச
04120441 ஏதthேதऽபி⁴தmh ஸrhவmh யthph’Shேடாऽஹஹ thவயா
04120442 th◌⁴வshேயாth³தா³மயஶஸசதmh ஸmhமதmh ஸதாmh
04120451 த⁴nhயmh யஶshயமாShயmh Nhயmh shவshthயயநmh மஹth
04120452shவrhkh³யmh th◌⁴ெரௗvhயmh ெஸௗமநshயmh phரஶshயமக⁴மrhஷணmh
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04120461 thைவதchch²ரth³த⁴யாபீ⁴ணமchதphயேசShதmh
04120462 ப⁴ேவth³ப⁴khதிrhப⁴க³வதி யயா shயாthkhேலஶஸŋhய:
04120471 மஹththவchச²தாmh தீrhத²mh ேரா: ஶீலாத³ேயா ³:

04120472 யthர ேதஜshததி³ch²நாmh மாேநா யthர மநshவிநாmh
04120481 phரயத: கீrhதேயthphராத:ஸமவாேய th³விஜnhமநாmh
04120482ஸாயmh ச Nhயேலாகshய th◌⁴வshய சதmh மஹth
04120491 ெபௗrhணமாshயாmh நீவாlhயாmh th³வாத³யாmh ரவேணऽத²வா
04120492 தி³நேய vhயதீபாேத ஸŋhkhரேமऽrhகதி³ேநऽபி வா
04120501 ராவேயchch²ரth³த³தா⁴நாநாmh தீrhத²பாத³பதா³ரய:
04120502 ேநchச²mhshதthராthமநாthமாநmh ஸnhShட இதி th◌⁴யதி
04120511 jhஞாநமjhஞாததththவாய ேயா த³th³யாthஸthபேத²ऽmh’தmh
04120512 kh’பாேலாrhதீ³நநாத²shய ேத³வாshதshயாiνkh³’ணேத
04120521இத³mh மயா ேதऽபி⁴தmhth³வஹth◌⁴வshயவிkh²யாதவிஶுth³த⁴கrhமண:

04120522 thவாrhப⁴க: khட³நகாநி மாrhkh³’ஹmh ச விShiΝmh ஶரணmh ேயா
ஜகா³ம
04130010ஸூத உவாச
04130011நிஶmhய ெகௗஷாரவிேபவrhணிதmh th◌⁴வshயைவNhட²பதா³தி⁴ேராஹணmh
04130012 phரட⁴பா⁴ேவா ப⁴க³வthயேதா⁴ேஜ phரShmh நshதmh வி³ர: phரசkhரேம
04130020 வி³ர உவாச
04130021 ேக ேத phரேசதேஸா நாம கshயாபthயாநி ஸுvhரத
04130022 கshயாnhவவாேய phரkh²யாதா:thர வா ஸthரமாஸத
04130031 மnhேய மஹாபா⁴க³வதmh நாரத³mh ேத³வத³rhஶநmh
04130032 ேயந phேராkhத: khயாேயாக:³ பசrhயாவிதி⁴rhஹேர:
04130041shவத⁴rhமஶீல: ைஷrhப⁴க³வாnhயjhஞஷ:

04130042இjhயமாேநா ப⁴khதிமதா நாரேத³ேநத: கில
04130051 யாshதா ேத³வrh தthர வrhணிதா ப⁴க³வthகதா:²
04130052 மயmh ஶுஷேவ ph³ரமnhகாrhthshnhேயநாசShமrhஹ
04130060ைமthேரய உவாச
04130061 th◌⁴வshய ேசாthகல: thர: பித phரshதி²ேத வநmh
04130062ஸாrhவெபௗ⁴மயmh ைநchச²த³தி⁴ராஜாஸநmh பி:

04130071ஸ ஜnhமேநாபஶாnhதாthமா நி:ஸŋhக:³ஸமத³rhஶந:
04130072 த³த³rhஶ ேலாேக விததமாthமாநmh ேலாகமாthமநி
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04130081ஆthமாநmh ph³ரம நிrhவாணmh phரthயshததவிkh³ரஹmh
04130082அவேபா³த⁴ரைஸகாthmhயமாநnhத³மiνஸnhததmh
04130091அvhயவchசி²nhநேயாகா³kh³நி த³kh³த⁴கrhமமலாஶய:
04130092shவபமவnhதா⁴ேநா நாthமேநாऽnhயmh தைத³த
04130101 ஜடா³nhத⁴ப³தி⁴ேராnhமthத காkh’திரதnhமதி:
04130102லத: பதி² பா³லாநாmh phரஶாnhதாrhசிவாநல:

04130111 மthவா தmh ஜட³iµnhமthதmh லvh’th³தா: ◌⁴ ஸமnhthண:

04130112 வthஸரmh ⁴பதிmh சkhrhயவீயாmhஸmh ph◌⁴ரேம:ஸுதmh
04130121shவrhவீதி²rhவthஸரshேயShடா பா⁴rhயாஸூத ஷடா³thமஜாnh
04130122 Shபாrhணmh திkh³மேகmh ச இஷrhஜmh வஸுmh ஜயmh
04130131 Shபாrhணshய phரபா⁴ பா⁴rhயா ேதா³ஷா ச th³ேவ ப³⁴வ:

04130132 phராதrhமth◌⁴யnhதி³நmh ஸாயதி யாஸnhphரபா⁴ஸுதா:
04130141 phரேதா³ேஷா நிஶிேதா² vhShட இதி ேதா³ஷாஸுதாshthரய:
04130142 vhShட:ஸுதmh ShகNhயாmh ஸrhவேதஜஸமாத³ேத⁴
04130151ஸ சு:ஸுதமாthயாmh பthnhயாmh மiνமவாப ஹ
04130152 மேநாரஸூத ம விரஜாnhநTh³வலா ஸுதாnh
04130161 mh thஸmh thதmh th³mhநmh ஸthயவnhதmh’தmh vhரதmh
04130162அkh³நிShேடாமமதீராthரmh phரth³mhநmh ஶிபி³iµlhiµகmh
04130171 உlhiµேகாऽஜநயththராnhShகNhயாmh ஷ³thதமாnh
04130172அŋhக³mh ஸுமநஸmh kh²யாதிmh khரமŋhகி³ரஸmh க³யmh
04130181ஸுநீதா²ŋhக³shய யா பthநீ ஸுஷுேவ ேவநiµlhப³ணmh
04130182 யth³ெதௗ:³ஶீlhயாthஸ ராஜrhrhநிrhவிNhே நிரகா³thராth
04130191 யமŋhக³ ேஶ:பிதா வாkh³வjhரா iµநய: கில
04130192 க³தாேஸாshதshய ⁴யshேத மமnh²rhத³ணmh கரmh
04130201அராஜேக ததா³ ேலாேக த³shபி: ◌⁴ பீ³தா: phரஜா:
04130202 ஜாேதா நாராயmhேஶந ph’²ராth³ய:தீவர:
04130210 வி³ர உவாச
04130211 தshய ஶீலநிேத:◌⁴ ஸாேதா⁴rhph³ரமNhயshய மஹாthமந:
04130212 ராjhஞ: கத²ம⁴th³³Shடா phரஜா யth³விமநா யெயௗ
04130221 கிmh வாmhேஹா ேவந உth³தி³ய ph³ரமத³Nhட³மஜnh
04130222 த³Nhட³vhரதத⁴ேர ராjhஞி iµநேயா த⁴rhமேகாவிதா:³
04130231 நாவth◌⁴ேயய: phரஜாபால: phரஜாபி⁴ரக⁴வாநபி
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04130232 யத³ெஸௗ ேலாகபாலாநாmh பி³ப⁴rhthேயாஜ:shவேதஜஸா
04130241 ஏததா³kh²யா ேம ph³ரமnhஸுநீதா²thமஜேசShதmh
04130242 ரth³த³தா⁴நாய ப⁴khதாய thவmh பராவரவிthதம:
04130250ைமthேரய உவாச
04130251அŋhேகா³ऽவேமத⁴mh ராஜrhராஜஹார மஹாkhரmh
04130252 நாஜkh³iµrhேத³வதாshதshnhநாஹூதா ph³ரமவாதி³பி: ◌⁴
04130261 தrhவிshதாshதthர யஜமாநமத²rhthவிஜ:

04130262ஹவீmh ஹூயமாநாநி ந ேத kh³’ணnhதி ேத³வதா:
04130271 ராஜnhஹவீmhShய³Shடாநி ரth³த⁴யாஸாதி³தாநி ேத
04130272 ச²nhதா³mhshயயாதயாமாநி ேயாதாநி th◌⁴’தvhரைத:
04130281 ந விதா³ேமஹ ேத³வாநாmh ேஹலநmh வயமNhவபி
04130282 யnhந kh³’ணnhதி பா⁴கா³nhshவாnhேய ேத³வா: கrhமஸாண:

04130290ைமthேரய உவாச
04130291அŋhேகா³ th³விஜவச: thவா யஜமாந:ஸு³rhமநா:
04130292 தthphரShmh vhயsh’ஜth³வாசmh ஸத³shயாmhshதத³iνjhஞயா
04130301 நாக³chச²nhthயாஹுதா ேத³வா ந kh³’ணnhதி kh³ரஹாநிஹ
04130302ஸத³ஸshபதேயா ph³த கிமவth³யmh மயா kh’தmh
04130310ஸத³ஸshபதய ஊ:
04130311 நரேத³ேவஹ ப⁴வேதா நாக⁴mh தாவnhமநாkhshதி²தmh
04130312அshthேயகmh phராkhதநமக⁴mh யதி³ேஹth³’khthவமphரஜ:

04130321 ததா²ஸாத⁴ய ப⁴th³ரmh ேத ஆthமாநmh ஸுphரஜmh nh’ப
04130322இShடshேத thரகாமshய thரmh தா³shயதி யjhஞ⁴kh
04130331 ததா²shவபா⁴க³ேத⁴யாநி kh³ரShயnhதி தி³ெவௗகஸ:

04130332 யth³யjhஞஷ:ஸாாத³பthயாய ஹrhvh’த:
04130341 தாmhshதாnhகாமாnhஹrhத³th³யாth³யாnhயாnhகாமயேத ஜந:
04130342ஆராதி⁴ேதா யைத²ைவஷ ததா² mhஸாmh ப²ேலாத³ய:
04130351இதி vhயவதா விphராshதshய ராjhஞ: phரஜாதேய
04130352 ேராடா³ஶmh நிரவபnhஶிபிவிShடாய விShணேவ
04130361 தshமாthஷ உthதshெதௗ² ேஹமமாlhயமலாmhப³ர:
04130362ரNhமேயந பாthேரண th³த⁴மாதா³ய பாயஸmh
04130371ஸ விphராiνமேதா ராஜா kh³’thவாஜெநௗத³நmh
04130372அவkh◌⁴ராய iµதா³ khத: phராதா³thபthnhயா உதா³ரதீ: ◌⁴
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04130381ஸா தthmhஸவநmh ராjhஞீ phராய ைவ பthராத³ேத⁴
04130382 க³rhப⁴mh கால உபாvh’thேத மாரmh ஸுஷுேவऽphரஜா
04130391ஸ பா³ல ஏவ ேஷா மாதாமஹமiνvhரத:
04130392அத⁴rhமாmhேஶாth³ப⁴வmh mh’thmh ேதநாப⁴வத³தா⁴rhக:
04130401ஸ ஶராஸநiµth³யmhய mh’க³rhவநேகா³சர:
04130402ஹnhthயஸா⁴rhmh’கா³nhதீ³நாnhேவேநாऽஸாவிthயெரௗjhஜந:
04130411ஆkhேட³ khட³ேதா பா³லாnhவயshயாநதிதா³ண:

04130412 phரஸய நிரiνkhேராஶ: பஶுமாரமமாரயth
04130421 தmh விசய க²லmh thரmh ஶாஸைநrhவிவிைத⁴rhnh’ப:
04130422 யதா³ ந ஶாmh கlhேபா ph◌⁴’ஶமாthஸு³rhமநா:
04130431 phராேயph◌⁴யrhசிேதா ேத³ேவா ேயऽphரஜா kh³’ஹேமதி⁴ந:
04130432 கத³பthயph◌⁴’தmh :³க²mh ேய ந விnhத³nhதி ³rhப⁴ரmh
04130441 யத: பாபீய கீrhதிரத⁴rhமச மஹாnhnh’mh
04130442 யேதா விேராத:◌⁴ ஸrhேவஷாmh யத ஆதி⁴ரநnhதக:
04130451 கshதmh phரஜாபேத³ஶmh ைவ ேமாஹப³nhத⁴நமாthமந:
04130452 பNh³ேதா ப³ஹு மnhேயத யத³rhதா:² khேலஶதா³ kh³’ஹா:
04130461 கத³பthயmh வரmh மnhேய ஸத³பthயாch²சாmh பதா³th
04130462 நிrhவிth³ேயத kh³’ஹாnhமrhthேயா யthkhேலஶநிவஹா kh³’ஹா:
04130471 ஏவmh ஸ நிrhவிNhணமநா nh’ேபா kh³’ஹாnhநிஶீத² உthதா²ய
மேஹாத³ேயாத³யாth
04130472 அலph³த⁴நிth³ேராऽiνபலேதா nh’பி⁴rhthவா க³ேதா ேவநஸுவmh
phரஸுphதாmh
04130481விjhஞாய நிrhவிth³ய க³தmh பதிmh phரஜா:ேராதாமாthயஸு’th³க³த³ய:
04130482 விசிkhrhvhயாமதிேஶாககாதரா யதா² நி³ட⁴mh ஷmh ேயாகி³ந:
04130491அலயnhத: பத³வீmh phரஜாபேதrhஹேதாth³யமா: phரthபsh’thய ேத mh
04130492’nhஸேமதாநபி⁴வnhth³யஸாரேவா nhயேவத³யnhெபௗரவ ப⁴rhth’விphலவmh
04140010ைமthேரய உவாச
04140011 ph◌⁴’kh³வாத³யshேத iµநேயா ேலாகாநாmh ேமத³rhஶிந:
04140012 ேகா³phதrhயஸதி ைவ nh’mh பயnhத: பஶுஸாmhயதாmh
04140021 வீரமாதரமாஹூய ஸுநீதா²mh ph³ரமவாதி³ந:
04140022 phரkh’thயஸmhமதmh ேவநமph◌⁴யசnhபதிmh ⁴வ:

04140031 thவா nh’பாஸநக³தmh ேவநமthkh³ரஶாஸநmh
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04140032 நிlhrhத³shயவ:ஸth³ய:ஸrhபthரshதா இவாக²வ:

04140041ஸ ஆட⁴nh’பshதா²ந உnhநth³ேதா⁴ऽShடவி⁴திபி: ◌⁴
04140042அவேமேந மஹாபா⁴கா³nhshதph³த:◌⁴ ஸmhபா⁴வித:shவத:
04140051 ஏவmh மதா³nhத⁴ உthkhேதா நிரŋhஶ இவ th³விப:
04140052 பrhயடnhரத²மாshதா²ய கmhபயnhநிவ ேராத³
04140061 ந யShடvhயmh ந தா³தvhயmh ந ேஹாதvhயmh th³விஜா: khவசிth
04140062இதி nhயவாரயth³த⁴rhமmh ேப⁴ேகா⁴ேஷண ஸrhவஶ:

04140071 ேவநshயாேவய iµநேயா ³rhvh’thதshய விேசShதmh
04140072 விmh’ய ேலாகvhயஸநmh kh’பேயா:shம ஸthண:

04140081அேஹா உப⁴யத: phராphதmh ேலாகshய vhயஸநmh மஹth
04140082 தா³Nhப⁴யேதா தீ³phேத இவ தshகரபாலேயா:
04140091அராஜகப⁴யாேத³ஷ kh’ேதா ராஜாதத³rhஹண:

04140092 தேதாऽphயாth³ப⁴யmh thவth³ய கத²mh shயாthshவshதி ேத³நாmh
04140101அேஹவ பய:ேபாஷ: ேபாஷகshயாphயநrhத²ph◌⁴’th
04140102 ேவந: phரkh’thையவ க²ல:ஸுநீதா²க³rhப⁴ஸmhப⁴வ:

04140111 நிபித: phரஜாபால:ஸ கா⁴mhஸதி ைவ phரஜா:
04140112 ததா²பி ஸாnhthவேயமாiµmh நாshமாmhshதthபாதகmh shph’ேஶth
04140121 தth³விth³வth³பி⁴ரஸth³vh’thேதா ேவேநாऽshமாபி: ◌⁴ kh’ேதா nh’ப:
04140122ஸாnhthவிேதா யதி³ ேநா வாசmh ந kh³ரShயthயத⁴rhமkh’th
04140131 ேலாகதி⁴khகாரஸnhத³kh³த⁴mh த³Shயாம:shவேதஜஸா
04140132 ஏவமth◌⁴யவஸாையநmh iµநேயா ³ட⁴மnhயவ:

04140133 உபvhரjhயாph³வnhேவநmh ஸாnhthவயிthவா ச ஸாமபி: ◌⁴
04140140iµநய ஊ:
04140141 nh’பவrhய நிேபா³ைத⁴தth³யthேத விjhஞாபயாம ேபா:◌⁴
04140142ஆ:ப³லகீrhதீநாmh தவ தாத விவrhத⁴நmh
04140151 த⁴rhம ஆசத: mhஸாmh வாŋhமந:காய³th³தி⁴பி: ◌⁴
04140152 ேலாகாnhவிேஶாகாnhவிதரthயதா²நnhthயமஸŋhகி³நாmh
04140161ஸ ேத மா விநேஶth³வீர phரஜாநாmh ேமலண:

04140162 யshnhவிநShேட nh’பதிைரவrhயாத³வேராஹதி
04140171 ராஜnhநஸாth◌⁴வமாthேயph◌⁴யேசாராதி³ph◌⁴ய: phரஜா nh’ப:
04140172 ரnhயதா² ப³mh kh³’ணnhநிஹ phேரthய ச ேமாத³ேத
04140181 யshய ராShThேர ேர ைசவ ப⁴க³வாnhயjhஞஷ:
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04140182இjhயேத shேவந த⁴rhேமண ஜைநrhவrhரமாnhவிைத:
04140191 தshய ராjhேஞா மஹாபா⁴க³ ப⁴க³வாnh⁴தபா⁴வந:
04140192 பShயதி விவாthமா திShட²ேதா நிஜஶாஸேந
04140201 தshmhshShேட கிமphராphயஜக³தாவேரவேர
04140202 ேலாகா:ஸபாலா ேயதshைம ஹரnhதி ப³மாth³’தா:
04140211 தmh ஸrhவேலாகாமரயjhஞஸŋhkh³ரஹmh thரயீமயmh th³ரvhயமயmh தேபாமயmh
04140212யjhைஞrhவிசிthைரrhயஜேதா ப⁴வாய ேத ராஜnhshவேத³ஶாநiνேராth³⁴மrhஹ
04140221 யjhேஞந Shமth³விஷேய th³விஜாதிபி⁴rhவிதாயமாேநந ஸுரா: கலா ஹேர:
04140222 shவிShடா: ஸுShடா: phரதி³ஶnhதி வாசி²தmh தth³ேத⁴லநmh நாrhஹ
வீர ேசShmh
04140230 ேவந உவாச
04140231 பா³ஶா ப³த யmh வா அத⁴rhேம த⁴rhமமாநிந:
04140232 ேய vh’thதித³mh பதிmh thவா ஜாரmh பதிiµபாஸேத
04140241அவஜாநnhthய டா⁴ nh’பபிணவரmh
04140242 நாiνவிnhத³nhதி ேத ப⁴th³ரஹ ேலாேக பரthர ச
04140251 ேகா யjhஞேஷா நாம யthர ேவா ப⁴khதிth³’ஶீ
04140252 ப⁴rhth’shேநஹவி³ராmh யதா² ஜாேர ேயாதாmh
04140261 விShiΝrhவிேசா கி³ஶ இnhth³ேரா வாrhயேமா ரவி:
04140262 பrhஜnhேயா த⁴நத:³ ேஸாம:திரkh³நிரபாmhபதி:
04140271 ஏேத சாnhேய ச வி³தா: ◌⁴ phரப⁴ேவா வரஶாபேயா:
04140272 ேத³ேஹ ப⁴வnhதி nh’பேத:ஸrhவேத³வமேயா nh’ப:
04140281 தshமாnhமாmh கrhமபி⁴rhவிphரா யஜth◌⁴வmh க³தமthஸரா:
04140282 ப³mh ச மயmh ஹரத மthேதாऽnhய: ேகாऽkh³ர⁴khமாnh
04140290ைமthேரய உவாச
04140291இthத²mh விபrhயயமதி: பாபீயாiνthபத²mh க³த:
04140292அiνநீயமாநshதth³யாchஞாmh ந சkhேர ph◌⁴ரShடமŋhக³ள:

04140301இதி ேதऽஸthkh’தாshேதந th³விஜா: பNh³தமாநிநா
04140302 ப⁴kh³நாயாmh ப⁴vhயயாchஞாயாmh தshைம வி³ர kh:◌⁴
04140311ஹnhயதாmh ஹnhயதாேமஷ பாப: phரkh’திதா³ண:

04140312 வஜக³த³ஸாவாஶு ேத ப⁴shமஸாth³th◌⁴வmh
04140321 நாயமrhஹthயஸth³vh’thேதா நரேத³வவராஸநmh
04140322 ேயாऽதி⁴யjhஞபதிmh விShiΝmh விநிnhத³thயநபthரப:
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04140331 ேகா ைவநmh பசத ேவநேமகmh’ேதऽஶுப⁴mh
04140332 phராphத ஈth³’ஶைமவrhயmh யத³iνkh³ரஹபா⁴ஜந:
04140341இthத²mh vhயவதா ஹnhmh’ஷேயா ட⁴மnhயவ:

04140342 நிஜkh◌⁴iνrhஹுŋhkh’ைதrhேவநmh ஹதமchதநிnhத³யா
04140351 ’பி: ◌⁴ shவாரமபத³mh க³ேத thரகேலவரmh
04140352ஸுநீதா² பாலயாமாஸ விth³யாேயாேக³ந ேஶாசதீ
04140361 ஏகதா³iµநயshேத  ஸரshவthஸலாphதா:
04140362ஹுthவாkh³நீnhஸthகதா²சkhபவிShடா:ஸthதேட
04140371 வீேயாthதி²தாmhshதேதா³thபாதாநாஹுrhேலாகப⁴யŋhகராnh
04140372அphயப⁴th³ரமநாதா²யா த³shph◌⁴ேயா ந ப⁴ேவth³⁴வ:

04140381 ஏவmh mh’ஶnhத ’ஷேயா தா⁴வதாmh ஸrhவேதாதி³ஶmh
04140382 பாmhஸு:ஸiµthதி²ேதா ⁴ேசாராமபி⁴mhபதாmh
04140391 த³பth³ரவமாjhஞாய ேலாகshய வஸு mhபதாmh
04140392 ப⁴rhதrhபரேத தshnhநnhேயாnhயmh ச கா⁴mhஸதாmh
04140401 ேசாரphராயmh ஜநபத³mh நஸththவமராஜகmh
04140402 ேலாகாnhநாவாரயச²khதா அபி தth³ேதா³ஷத³rhஶிந:
04140411 ph³ராமண:ஸமth³’ாnhேதா தீ³நாநாmh ஸiµேபக:
04140412shரவேத ph³ரம தshயாபி பி⁴nhநபா⁴Nhடா³thபேயா யதா²
04140421 நாŋhக³shய வmhேஶா ராஜrhேஷேரஷ ஸmhshதா²மrhஹதி
04140422அேமாக⁴வீrhயா  nh’பா வmhேஶऽshnhேகஶவாரயா:
04140431 விநிசிthையவmh’ஷேயா விபnhநshய மபேத:
04140432 மமnh²mh தரஸா தthராth³பா³ஹுேகா நர:
04140441 காகkh’Shேऽதிரshவாŋhேகா³ரshவபா³ஹுrhமஹாஹiν:

04140442ரshவபாnhநிmhநநாஸாkh³ேரா ரkhதாshதாmhரrhத⁴ஜ:

04140451 தmh  ேதऽவநதmh தீ³நmh கிmh கேராதி வாதி³நmh
04140452 நிேத³thயph³வmhshதாத ஸ நிஷாத³shதேதாऽப⁴வth
04140461 தshய வmhயாsh ைநஷாதா³ கி³காநநேகா³சரா:
04140462 ேயநாஹரjhஜாயமாேநா ேவநகlhமஷiµlhப³ணmh
04150010ைமthேரய உவாச
04150011அத² தshய நrhவிphைரரthரshய மபேத:
04150012 பா³ஹுph◌⁴யாmh மth²யமாநாph◌⁴யாmh ²நmh ஸமபth³யத
04150021 தth³th³’ShThவா ²நmh ஜாதmh’ஷேயா ph³ரமவாதி³ந:
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04150022ஊ: பரமஸnhShடா விதி³thவா ப⁴க³வthகலாmh
04150030 ’ஷய ஊ:
04150031 ஏஷ விShேrhப⁴க³வத: கலா ⁴வநபாநீ
04150032இயmh ச லmhயா:ஸmh⁴தி: ஷshயாநபாயிநீ
04150041அயmh  phரத²ேமா ராjhஞாmh மாnhphரத²யிதா யஶ:

04150042 ph’²rhநாம மஹாராேஜா ப⁴விShயதி ph’²ரவா:
04150051இயmh ச ஸுத³தீ ேத³வீ ³ண⁴ஷண⁴ஷ
04150052அrhசிrhநாம வராேராஹா ph’²ேமவாவnhத⁴தீ
04150061 ஏஷ ஸாாth³த⁴ேரரmhேஶாஜாேதா ேலாகரயா
04150062இயmh ச தthபரா  ரiνஜjhேஞऽநபாயிநீ
04150070ைமthேரய உவாச
04150071 phரஶmhஸnhதி shம தmh விphரா க³nhத⁴rhவphரவரா ஜ:³

04150072iµiµ:ஸுமேநாதா⁴ரா:th³தா⁴ nh’thயnhதி shவ:shthய:
04150081 ஶŋhக²rhயmh’த³ŋhகா³th³யா ேந³rh³nh³ப⁴ேயா தி³வி
04150082 தthர ஸrhவ உபாஜkh³iµrhேத³வrhபிth’mh க³:

04150091 ph³ரமா ஜக³th³³rhேத³ைவ:ஸஹாsh’thய ஸுேரவைர:
04150092ைவnhயshய த³ேண ஹshேத th³’ShThவா சிநmh க³தா³ph◌⁴’த:
04150101 பாத³ேயாரரவிnhத³mh ச தmh ைவ ேமேந ஹேர: கலாmh
04150102 யshயாphரதிஹதmh சkhரமmhஶ:ஸ பரேமSh²ந:
04150111 தshயாபி⁴ேஷக ஆரph³ேதா⁴ ph³ராமணrhph³ரமவாதி³பி:◌⁴
04150112ஆபி⁴ேஷசநிகாnhயshைம ஆஜ:ஸrhவேதா ஜநா:
04150121ஸthஸiµth³ரா கி³ரேயா நாகா³ கா³வ: க²கா³ mh’கா:³
04150122 th³ெயௗ:தி:ஸrhவ⁴தாநி ஸமாஜபாயநmh
04150131 ேஸாऽபி⁴khேதா மஹாராஜ:ஸுவாஸா:ஸாth◌⁴வலŋhkh’த:
04150132 பthnhயாrhசிஷாலŋhkh’தயா விேரேஜऽkh³நிவாபர:
04150141 தshைம ஜஹார த⁴நேதா³ைஹமmh வீர வராஸநmh
04150142 வண:ஸலshராவமாதபthரmh ஶஶிphரப⁴mh
04150151 வாச வாலvhயஜேந த⁴rhம: கீrhதிமயீmh shரஜmh
04150152இnhth³ர: கிடiµthkh’Shடmh த³Nhட³mh ஸmhயமநmh யம:
04150161 ph³ரமா ph³ரமமயmh வrhம பா⁴ரதீ ஹாரiµthதமmh
04150162ஹ:ஸுத³rhஶநmh சkhரmh தthபthnhயvhயாஹதாmh யmh
04150171 த³ஶசnhth³ரமmh th³ர: ஶதசnhth³ரmh ததா²mhபி³கா
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04150172 ேஸாேமாऽmh’தமயாநவாmhshthவShடா பாரயmh ரத²mh
04150181அkh³நிராஜக³வmh சாபmh ஸூrhேயா ரமயாநிஷூnh
04150182 : ◌⁴ பா³ேக ேயாக³மyhெயௗ th³ெயௗ: Shபாவளிமnhவஹmh
04150191 நாThயmh ஸுகீ³தmh வாதி³thரமnhதrhதா⁴நmh ச ேக²சரா:
04150192 ’ஷயசாஶிஷ:ஸthயா:ஸiµth³ர: ஶŋhக²மாthமஜmh
04150201nhத⁴வ: பrhவதா நth³ேயா ரத²வீதீ²rhமஹாthமந:
04150202ஸூேதாऽத² மாக³ேதா⁴ வnhதீ³ தmh shேதாiµபதshதி²ேர
04150211shதாவகாmhshதாநபி⁴phேரthய ph’²rhைவnhய: phரதாபவாnh
04150212 ேமக⁴நிrhராத³யா வாசா phரஹஸnhநித³மph³ரவீth
04150220 ph’²வாச
04150221 ேபா: ◌⁴ ஸூத ேஹமாக³த⁴ ெஸௗmhயவnhதி³nhேலாேகऽ⁴நாshபShட³ணshய
ேம shயாth
04150222 கிமாரேயா ேம shதவ ஏஷ ேயாjhயதாmh மா மyhய⁴வnhவிததா² கி³ேரா வ:

04150231தshமாthபேராேऽshம³பதாnhயலmh கShயத²shேதாthரமபீchயவாச:
04150232ஸththதமேலாக³iνவாேத³ ஜு³phதmh ந shதவயnhதி ஸph◌⁴யா:
04150241 மஹth³³நாthமநி கrhஶ: க:shதாவைக:shதாவயேதऽஸேதாऽபி
04150242 ேதऽshயாப⁴விShயnhநிதி விphரலph³ேதா⁴ ஜநாவஹாஸmh மதிrhந ேவத³
04150251 phரப⁴ேவா யாthமந:shேதாthரஜு³phஸnhthயபி விதா:
04150252மnhத: பரேமாதா³ரா: ெபௗஷmh வா விக³rhதmh
04150261 வயmh thவவிதி³தா ேலாேக ஸூதாth³யாபி வமபி: ◌⁴
04150262 கrhமபி: ◌⁴ கத²மாthமாநmh கா³பயிShயாம பா³லவth
04160010ைமthேரய உவாச
04160011இதி ph³வாணmh nh’பதிmh கா³யகா iµநிேசாதி³தா:
04160012 ShshShடமநஸshதth³வாக³mh’தேஸவயா
04160021 நாலmh வயmh ேத மமாiνவrhணேந ேயா ேத³வவrhேயாऽவததார மாயயா
04160022 ேவநாŋhக³ஜாதshய ச ெபௗஷாணி ேத வாசshபதீநாமபி ப³ph◌⁴ரiµrhதி⁴ய:
04160031அதா²phதா³ரரவஸ:ph’ேதா²rhஹேர:கலாவதாரshய கதா²mh’தாth³’தா:
04160032 யேதா²பேத³ஶmh iµநிபி: ◌⁴ phரேசாதி³தா: லாkh◌⁴யாநி கrhமாணி வயmh
விதnhம
04160041 ஏஷ த⁴rhமph◌⁴’தாmh ேரShேடா² ேலாகmh த⁴rhேமऽiνவrhதயnh
04160042 ேகா³phதா ச த⁴rhமேஸநாmh ஶாshதா தthபபnhதி²நாmh
04160051 ஏஷ ைவ ேலாகபாலாநாmh பி³ப⁴rhthேயகshதெநௗ த:
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04160052 காேல காேல யதா²பா⁴க³mh ேலாகேயாப⁴ேயாrhதmh
04160061 வஸு கால உபாத³thேத காேல சாயmh விiµசதி
04160062ஸம:ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு phரதபnhஸூrhயவth³வி: ◌⁴
04160071 திதிthயkhரமmh ைவnhய உபrhயாkhரமதாமபி
04160072 ⁴தாநாmh கண: ஶவதா³rhதாநாmh திvh’thதிமாnh
04160081 ேத³ேவऽவrhஷthயெஸௗ ேத³ேவா நரேத³வவrhஹ:
04160082 kh’chch²ரphரா: phரஜா ேயஷ ரShயthயஜேஸnhth³ரவth
04160091ஆphயாயயthயெஸௗ ேலாகmh வத³நாmh’தrhதிநா
04160092ஸாiνராகா³வேலாேகந விஶத³shதசா
04160101அvhயkhதவrhthைமஷ நி³ட⁴காrhேயா க³mhபீ⁴ரேவதா⁴ உப³phதவிthத:
04160102அநnhதமாஹாthmhய³ணகதா⁴மா ph’:² phரேசதா இவ ஸmhvh’தாthமா
04160111 ³ராஸேதா³ ³rhவிஷஹ ஆஸnhேநாऽபி வி³ரவth
04160112ைநவாபி⁴ப⁴விmh ஶkhேயா ேவநாரNhthதி²ேதாऽநல:

04160121அnhதrhப³ச ⁴தாநாmh பயnhகrhமாணி சாரண:

04160122 உதா³ந இவாth◌⁴யோ வாராthேமவ ேத³நாmh
04160131 நாத³NhTh³யmh த³Nhட³யthேயஷ ஸுதமாthமth³விஷாமபி
04160132 த³Nhட³யthயாthமஜமபி த³NhTh³யmh த⁴rhமபேத²shதி²த:
04160141அshயாphரதிஹதmh சkhரmh ph’ேதா²ராமாநஸாசலாth
04160142 வrhதேத ப⁴க³வாநrhேகா யாவthதபதி ேகா³க³ண:

04160151 ரஜயிShயதி யlhேலாகமயமாthமவிேசShைத:
04160152அதா²iµமாஹூ ராஜாநmh மேநாரஜநைக: phரஜா:
04160161 th³’ட⁴vhரத:ஸthயஸnhேதா⁴ ph³ரமNhேயா vh’th³த⁴ேஸவக:
04160162 ஶரNhய:ஸrhவ⁴தாநாmh மாநேதா³ தீ³நவthஸல:

04160171 மாth’ப⁴khதி: பரshthஷு பthnhயாமrhத⁴ இவாthமந:
04160172 phரஜாஸு பிth’வthshநிkh³த: ◌⁴ கிŋhகேரா ph³ரமவாதி³நாmh
04160181 ேத³நாமாthமவthphேரShட:²ஸு’தா³mh நnhதி³வrhத⁴ந:
04160182iµkhதஸŋhக³phரஸŋhேகா³ऽயmh த³Nhட³பாணிரஸா⁴ஷு
04160191அயmhஸாாth³ப⁴க³வாmhshthrhயதீ⁴ஶ:டshத²ஆthமா கலயாவதீrhண:

04160192 யshnhநவிth³யாரசிதmh நிரrhத²கmh பயnhதி நாநாthவமபி phரதீதmh
04160201அயmh ⁴ேவா மNhட³லேமாத³யாth³ேரrhேகா³phைதகவீேரா நரேத³வநாத:²
04160202ஆshதா²ய ைஜthரmh ரத²மாthதசாப: பrhயshயேத த³ணேதா யதா²rhக:
04160211அshைம nh’பாலா: கில தthர தthர ப³mh ஹShயnhதி ஸேலாகபாலா:
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04160212 மmhshயnhத ஏஷாmh shthய ஆதி³ராஜmh சkhராத⁴mh தth³யஶ உth³த⁴ரnhthய:
04160221அயmh மmh கா³mh ³³ேஹऽதி⁴ராஜ: phரஜாபதிrhvh’thதிகர: phரஜாநாmh
04160222 ேயா லயாth³nhshவஶராஸேகாThயா பி⁴nhத³nhஸமாmh கா³மகேராth³யேத²nhth³ர:
04160231விsh²rhஜயnhநாஜக³வmh த⁴iν:shவயmh யதா³சரthமாமவிஷயமாெஜௗ
04160232 ததா³ நிlhrhதி³ஶி தி³யஸnhேதா லாŋh³லiµth³யmhய யதா²
mh’ேக³nhth³ர:
04160241 ஏேஷாऽவேமதா⁴ஶதமாஜஹார ஸரshவதீ phரா³ரபா⁴வி யthர
04160242அஹாrhth³யshய ஹயmh ரnhத³ர: ஶதkhரசரேம வrhதமாேந
04160251 ஏஷ shவஸth³ேமாபவேந ஸேமthய ஸநthமாரmh ப⁴க³வnhதேமகmh
04160252ஆராth◌⁴ய ப⁴khthயாலப⁴தாமலmh தjhjhஞாநmh யேதா ph³ரம பரmh வித³nhதி
04160261 தthர தthர கி³ரshதாshதா இதி விதவிkhரம:
04160262 ேராShயthயாthமாதா கா³தா:² ph’:² ph’²பராkhரம:
04160271 தி³ேஶா விthயாphரதிth³த⁴சkhர:shவேதஜேஸாthபாதேலாகஶlhய:
04160272ஸுராஸுேரnhth³ைரபகீ³யமாந மஹாiνபா⁴ேவா ப⁴விதா பதிrh⁴வ:

04170010ைமthேரய உவாச
04170011 ஏவmh ஸ ப⁴க³வாnhைவnhய: kh²யாபிேதா ³ணகrhமபி: ◌⁴
04170012 ச²nhத³யாமாஸ தாnhகாைம: phரதிjhயாபி⁴நnhth³ய ச
04170021 ph³ராமணphரiµகா²nhவrhnhph◌⁴’thயாமாthயேராத⁴ஸ:

04170022 ெபௗராஜாநபதா³nhேரணீ: phரkh’தீ:ஸமஜயth
04170030 வி³ர உவாச
04170031 கshமாth³த³தா⁴ர ேகா³பmh த⁴th ப³ஹுபிணீ
04170032 யாmh ³ேதா³ஹ ph’²shதthர ேகா வthேஸா ேதா³ஹநmh ச கிmh
04170041 phரkh’thயா விஷமா ேத³வீ kh’தா ேதந ஸமா கத²mh
04170042 தshய ேமth◌⁴யmh ஹயmh ேத³வ: கshய ேஹேதாரபாஹரth
04170051ஸநthமாராth³ப⁴க³வேதா ph³ரமnhph³ரமவி³thதமாth
04170052லph³th◌⁴வா jhஞாநmh ஸவிjhஞாநmh ராஜrh: காmh க³திmh க³த:
04170061 யchசாnhயத³பி kh’Shணshய ப⁴வாnhப⁴க³வத: phரேபா:◌⁴
04170062 ரவ:ஸுரவஸ: Nhயmh rhவேத³ஹகதா²ரயmh
04170071 ப⁴khதாய ேமऽiνரkhதாய தவ சாேதா⁴ஜshய ச
04170072 வkhமrhஹ ேயாऽ³யth³ைவnhயேபண கா³மாmh
04170080ஸூத உவாச
04170081 ேசாதி³ேதா வி³ேரணவmh வாஸுேத³வகதா²mh phரதி
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04170082 phரஶshய தmh phதமநா ைமthேரய: phரthயபா⁴ஷத
04170090ைமthேரய உவாச
04170091 யதா³பி⁴khத: ph’²ரŋhக³ விphைரராமnhthேதா ஜநதாயாச பால:

04170092 phரஜா நிரnhேந திph’Shட² ஏthய ுthாமேத³ஹா: பதிமph◌⁴யேவாசnh
04170101 வயmh ராஜஜாட²ேரபி⁴தphதா யதா²kh³நிநா ேகாடரshேத²ந vh’ா:
04170102 thவாமth³ய யாதா: ஶரணmh ஶரNhயmh ய:ஸாதி⁴ேதா vh’thதிகர: பதிrhந:
04170111 தnhேநா ப⁴வாநீஹ ராதேவऽnhநmh ுதா⁴rhதி³தாநாmh நரேத³வேத³வ
04170112 யாவnhந நŋhயாமஹ உjh²ேதாrhஜா வாrhதாபதிshthவmh கில ேலாகபால:

04170120ைமthேரய உவாச
04170121 ph’:² phரஜாநாmh கணmh நிஶmhய பேத³விதmh
04170122 தீ³rhக⁴mh த³th◌⁴ெயௗ ேரShட² நிthதmh ேஸாऽnhவபth³யத
04170131இதி vhயவேதா ³th³th◌⁴யா phரkh³’தஶராஸந:
04170132ஸnhத³ேத⁴ விஶிக²mh ⁴ேம: khth³த⁴shthரஹா யதா²
04170141 phரேவபமாநா த⁴ரணீ நிஶாmhேயாதா³த⁴mh ச தmh
04170142 ெகௗ:³ஸthயபாth³ரவth³பீ⁴தா mh’கீ³வ mh’க³th³தா
04170151 தாமnhவதா⁴வthதth³ைவnhய:பிேதாऽthயேணண:

04170152 ஶரmh த⁴iν ஸnhதா⁴ய யthர யthர பலாயேத
04170161ஸா தி³ேஶா விதி³ேஶா ேத³வீ ேராத³ சாnhதரmh தேயா:
04170162 தா⁴வnhதீ தthர தthைரநmh த³த³rhஶாth³யதாத⁴mh
04170171 ேலாேக நாவிnhத³த thராணmh ைவnhயாnhmh’thேயாவ phரஜா:
04170172 thரshதா ததா³ நிவvh’ேத ’த³ேயந வி³யதா
04170181 உவாச ச மஹாபா⁴க³mh த⁴rhமjhஞாபnhநவthஸல
04170182 thரா மாமபி ⁴தாநாmh பாலேநऽவshதி²ேதா ப⁴வாnh
04170191ஸ thவmh கா⁴mhஸேஸ கshமாth³தீ³நாமkh’தகிlhபி³ஷாmh
04170192அஹநிShயthகத²mh ேயாஷாmh த⁴rhமjhஞ இதி ேயா மத:
04170201 phரஹரnhதி ந ைவ shthஷு kh’தாக:³shவபி ஜnhதவ:

04170202 கிiµத thவth³விதா⁴ ராஜnhக தீ³நவthஸலா:
04170211 மாmh விபாThயாஜராmh நாவmh யthர விவmh phரதிSh²தmh
04170212ஆthமாநmh ச phரஜாேசமா: கத²மmhப⁴ தா⁴shய
04170220 ph’²வாச
04170221 வஸுேத⁴ thவாmh வதி⁴Shயா மchசா²ஸநபராŋhiµகீ²mh
04170222 பா⁴க³mh ப³rh யா vh’ŋhkhேத ந தேநாதி ச ேநா வஸு
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04170231 யவஸmh ஜkh³th◌⁴யiνதி³நmh ைநவ ேதா³kh³th◌⁴ெயௗத⁴ஸmh பய:
04170232 தshயாேமவmh  ³Shடாயாmh த³Nhேடா³ நாthர ந ஶshயேத
04170241 thவmh க²lhேவாஷதி⁴பீ³ஜாநி phராkhsh’Shடாநி shவயmh⁴வா
04170242 ந iµசshயாthமth³தா⁴நி மாமவjhஞாய மnhத³தீ:◌⁴
04170251அஷாmh ுthபதாநாமாrhதாநாmh பேத³விதmh
04170252 ஶமயிShயா மth³பா³ணrhபி⁴nhநாயாshதவ ேமத³ஸா
04170261 மாnhேயா³த khப³ஆthமஸmhபா⁴வேநாऽத⁴ம:
04170262 ⁴ேதஷு நிரiνkhேராேஶா nh’பாmh தth³வேதா⁴ऽவத: ◌⁴
04170271 thவாmh shதph³தா⁴mh ³rhமதா³mh நீthவா மாயாகா³mh திலஶ: ஶைர:
04170272ஆthமேயாக³ப³ேலேநமா தா⁴ரயிShயாmhயஹmh phரஜா:
04170281 ஏவmh மnhமயீmh rhதிmh kh’தாnhதவ பி³ph◌⁴ரதmh
04170282 phரணதா phராஜ: phராஹ ம ஸஜாதேவப:²

04170290 த⁴ேராவாச
04170291 நம: பரshைம ஷாய மாயயா விnhயshதநாநாதநேவ ³thமேந
04170292 நம:shவபாiνப⁴ேவந நிrh⁴த th³ரvhயkhயாகாரகவிph◌⁴ரேமாrhமேய
04170301 ேயநாஹமாthமாயதநmh விநிrhதா தா⁴thரா யேதாऽயmh³ணஸrhக³ஸŋhkh³ரஹ:

04170302 ஸ ஏவ மாmh ஹnhiµதா³த:◌⁴ shவரா³பshதி²ேதாऽnhயmh ஶரணmh
கமாரேய
04170311 ய ஏததா³தா³வsh’ஜchசராசரmh shவமாயயாthமாரயயாவிதrhkhயயா
04170312 தையவ ேஸாऽயmh கில ேகா³phiµth³யத: கத²mh iν மாmh த⁴rhமபேரா
கா⁴mhஸதி
04170321நmh ப³ேதஶshய ஸதmh ஜைநshதnhமாயயா ³rhஜயயாkh’தாthமபி: ◌⁴
04170322 ந லயேத யshthவகேராத³காரயth³ேயாऽேநக ஏக: பரதச ஈவர:
04170331ஸrhகா³தி³ ேயாऽshயாiνணth³தி⁴ ஶkhதிபி⁴rhth³ரvhயkhயாகாரகேசதநாthமபி:◌⁴
04170332 தshைம ஸiµnhநth³த⁴நிth³த⁴ஶkhதேய நம: பரshைம ஷாய ேவத⁴ேஸ
04170341 ஸ ைவ ப⁴வாநாthமவிநிrhதmh ஜக³th³⁴ேதnhth³யாnhத:கரthமகmh
விேபா⁴
04170342 ஸmhshதா²பயிShயnhநஜ மாmh ரஸாதலாத³ph◌⁴jhஜஹாராmhப⁴ஸ
ஆதி³ஸூகர:
04170351அபாiµபshேத² மயி நாvhயவshதி²தா: phரஜா ப⁴வாநth³ய ரஷு: கில
04170352ஸ வீரrhதி:ஸம⁴th³த⁴ராத⁴ேரா ேயா மாmh பயshkh³ரஶேரா கா⁴mhஸ
04170361நmh ஜைநதவராமshமth³விைத⁴shதth³³ணஸrhக³மாயயா
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04170362 ந jhஞாயேத ேமாதசிthதவrhthமபி⁴shேதph◌⁴ேயா நேமா வீரயஶshகேரph◌⁴ய:
04180010ைமthேரய உவாச
04180011இthத²mh ph’²மபி⁴Shய ஷா phரsh²தாத⁴ரmh
04180012 நராஹாவநிrhபீ⁴தா ஸmhshதph◌⁴யாthமாநமாthமநா
04180021ஸnhநியchசா²பி⁴ேபா⁴ மnhmh நிேபா³த⁴ ராவிதmh ச ேம
04180022ஸrhவத:ஸாரமாத³thேத யதா² ம⁴கேரா ³த:◌⁴
04180031அshnhேலாேகऽத²வாiµShnhiµநிபி⁴shதththவத³rhஶிபி: ◌⁴
04180032 th³’Shடா ேயாகா:³ phரkhதாச mhஸாmh ேரய:phரth³த⁴ேய
04180041 தாநாதிShட²தி ய:ஸmhய³பாயாnhrhவத³rhஶிதாnh
04180042அவர: ரth³த⁴ேயாேபத உேபயாnhவிnhத³ேதऽஜஸா
04180051 தாநநாth³’thய ேயாऽவிth³வாநrhதா²நாரப⁴ேத shவயmh
04180052 தshய vhயபி⁴சரnhthயrhதா²ஆரph³தா⁴ச ந: ந:
04180061 ரா sh’Shடா ேயாஷத⁴ேயா ph³ரம யா விஶாmhபேத
04180062 ⁴jhயமாநா மயா th³’Shடா அஸth³பி⁴ரth◌⁴’தvhரைத:
04180071அபாதாநாth³’தா ச ப⁴வth³பி⁴rhேலாகபாலைக:
04180072 ேசா⁴ேதऽத² ேலாேகऽஹmh யjhஞாrhேத²ऽkh³ரஸேமாஷதீ:◌⁴
04180081நmh தா வீத: ◌⁴  மயி காேலந ⁴யஸா
04180082 தthர ேயாேக³ந th³’Shேடந ப⁴வாநாதா³மrhஹதி
04180091 வthஸmh கlhபய ேம வீர ேயநாஹmh வthஸலா தவ
04180092 ேதா⁴ேய ரமயாnhகாமாநiνபmh ச ேதா³ஹநmh
04180101 ேதா³kh³தா⁴ரmh ச மஹாபா³ேஹா ⁴தாநாmh ⁴தபா⁴வந
04180102அnhநphதrhஜshவth³ப⁴க³வாnhவாச²ேத யதி³
04180111ஸமாmh ச  மாmh ராஜnhேத³வvh’Shடmh யதா² பய:
04180112அபrhதாவபி ப⁴th³ரmh ேத உபாவrhேதத ேம விேபா⁴
04180121இதி phயmh தmh வாkhயmh ⁴வ ஆதா³ய ⁴பதி:
04180122 வthஸmh kh’thவா மiνmh பாவ³ஹthஸகெலௗஷதீ:◌⁴
04180131 ததா²பேர ச ஸrhவthர ஸாரமாத³த³ேத ³தா: ◌⁴
04180132 தேதாऽnhேய ச யதா²காமmh ³³ஹு: ph’²பா⁴விதாmh
04180141 ’ஷேயா ³³ஹுrhேத³வீnhth³ேயShவத²ஸthதம
04180142 வthஸmh ph³’ஹshபதிmh kh’thவா பயச²nhேதா³மயmh ஶுசி
04180151 kh’thவா வthஸmh ஸுரக³ இnhth³ரmh ேஸாமம³³ஹnh
04180152ரNhமேயந பாthேரண வீrhயேமாேஜா ப³லmh பய:
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04180161ைத³ேதயா தா³நவா வthஸmh phரலாத³மஸுரrhஷப⁴mh
04180162 விதா⁴யா³³ஹnhரமய:பாthேர ஸுராஸவmh
04180171 க³nhத⁴rhவாphஸரேஸாऽ⁴nhபாthேர பth³மமேய பய:
04180172 வthஸmh விவாவஸுmh kh’thவா கா³nhத⁴rhவmh ம⁴ ெஸௗப⁴க³mh
04180181 வthேஸந பிதேராऽrhயmh கvhயmh ரம⁴த
04180182ஆமபாthேர மஹாபா⁴கா:³ ரth³த⁴யா ராth³த⁴ேத³வதா:
04180191 phரகlhphய வthஸmh கபிலmh th³தா: ◌⁴ ஸŋhகlhபநாமயீmh
04180192th³தி⁴mh நப⁴ விth³யாmh ச ேய ச விth³யாத⁴ராத³ய:
04180201அnhேய ச மாயிேநா மாயாமnhதrhதா⁴நாth³⁴தாthமநாmh
04180202 மயmh phரகlhphய வthஸmh ேத ³³ஹுrhதா⁴ரமயீmh
04180211 யராmh ⁴தாநி பிஶாசா: பிஶிதாஶநா:
04180212 ⁴ேதஶவthஸா ³³ஹு: கபாேல தஜாஸவmh
04180221 ததா²ஹேயா த³nhத³ஶூகா:ஸrhபா நாகா³ச தகmh
04180222 விதா⁴ய வthஸmh ³³ஹுrhபி³லபாthேர விஷmh பய:
04180231 பஶேவா யவஸmh ரmh வthஸmh kh’thவா ச ேகா³vh’ஷmh
04180232அரNhயபாthேர சா⁴nhmh’ேக³nhth³ேரண ச த³mhShThண:

04180241 khரvhயாதா:³ phராணிந: khரvhயmh ³³ஹு:shேவ கேலவேர
04180242ஸுபrhணவthஸா விஹகா³சரmh சாசரேமவ ச
04180251 வடவthஸா வநshபதய: ph’த²kh³ரஸமயmh பய:
04180252 கி³ரேயா மவth³வthஸா நாநாதா⁴nhshவஸாiνஷு
04180261ஸrhேவ shவiµkh²யவthேஸந shேவ shேவ பாthேர ph’த²khபய:
04180262ஸrhவகாம³கா⁴mh ph’th²வீmh ³³ஹு: ph’²பா⁴விதாmh
04180271 ஏவmh ph’th²வாத³ய: ph’th²வீமnhநாதா:³shவnhநமாthமந:
04180272 ேதா³ஹவthஸாதி³ேப⁴ேத³ந ரேப⁴த³mh th³வஹ
04180281 தேதா மபதி: phத:ஸrhவகாம³கா⁴mh ph’:²

04180282 ³th’thேவ சகாேரமாmh phேரmh ³th’வthஸல:

04180291 rhணயnhshவத⁴iνShேகாThயா கி³டாநி ராஜராTh
04180292 ⁴மNhட³லத³mh ைவnhய: phராயசkhேர ஸமmh வி: ◌⁴
04180301அதா²shnhப⁴க³வாnhைவnhய: phரஜாநாmh vh’thதித:³ பிதா
04180302 நிவாஸாnhகlhபயாmh சkhேர தthர தthர யதா²rhஹத:
04180311 kh³ராமாnhர: பthதநாநி ³rhகா³ணி விவிதா⁴நி ச
04180312 ேகா⁴ஷாnhvhரஜாnhஸஶிபி³ராநாகராnhேக²டக²rhவடாnh
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04180321 phராkhph’ேதா²ஹ ைநைவஷா ரkh³ராமாதி³கlhபநா
04180322 யதா²ஸுக²mh வஸnhதி shம தthர தthராேதாப⁴யா:
04190010ைமthேரய உவாச
04190011அதா²தீ³த ராஜா  ஹயேமத⁴ஶேதந ஸ:

04190012 ph³ரமாவrhேத மேநா: ேthேர யthர phராசீ ஸரshவதீ
04190021 தத³பி⁴phேரthய ப⁴க³வாnhகrhமாதிஶயமாthமந:
04190022 ஶதkhரrhந மmh’ேஷ ph’ேதா²rhயjhஞமேஹாthஸவmh
04190031 யthர யjhஞபதி:ஸாாth³ப⁴க³வாnhஹவர:
04190032அnhவ⁴யத ஸrhவாthமா ஸrhவேலாக³: phர:◌⁴
04190041அnhவிேதா ph³ரமஶrhவாph◌⁴யாmh ேலாகபால:ஸஹாiνைக:³
04190042 உபகீ³யமாேநா க³nhத⁴rhைவrhiµநிபி⁴சாphஸேராக³ண:

04190051th³தா⁴ விth³யாத⁴ரா ைத³thயா தா³நவா ³யகாத³ய:
04190052ஸுநnhத³நnhத³phரiµகா:² பாrhஷத³phரவரா ஹேர:
04190061 கபிேலா நாரேதா³ த³thேதா ேயாேக³ஶா:ஸநகாத³ய:
04190062 தமnhவீrhபா⁴க³வதா ேய ச தthேஸவேநாthஸுகா:
04190071 யthர த⁴rhம³கா⁴ ⁴:ஸrhவகாம³கா⁴ ஸதீ
04190072 ேதா³kh³தி⁴ shமாபீ⁴phதாநrhதா²nhயஜமாநshய பா⁴ரத
04190081ஊஹு:ஸrhவரஸாnhநth³ய:ரத³th◌⁴யnhநேகா³ரஸாnh
04190082 தரேவா ⁴வrhShமாண: phராஸூயnhத ம⁴chத:
04190091nhத⁴ேவா ரthநநிகராnhகி³ரேயாऽnhநmh சrhவித⁴mh
04190092 உபாயநiµபாஜ:ஸrhேவ ேலாகா:ஸபாலகா:
04190101இதி சாேதா⁴ேஜஶshய ph’ேதா²sh பரேமாத³யmh
04190102அஸூயnhப⁴க³வாநிnhth³ர: phரதிகா⁴தமசீகரth
04190111 சரேமவேமேத⁴ந யஜமாேந யஜுShபதிmh
04190112ைவnhேய யjhஞபஶுmh shபrhத⁴nhநேபாவாஹ திேராத:
04190121 தமthrhப⁴க³வாைநththவரமாணmh விஹாயஸா
04190122ஆiµkhதவ பாக²Nhட³mh ேயாऽத⁴rhேம த⁴rhமவிph◌⁴ரம:
04190131அth ேசாதி³ேதா ஹnhmh ph’²thேரா மஹாரத:²
04190132அnhவதா⁴வத ஸŋhkhth³த⁴shதிShட² திShேட²தி சாph³ரவீth
04190141 தmh தாth³’ஶாkh’திmh வீய ேமேந த⁴rhமmh ஶணmh
04190142 ஜலmh ப⁴shமநாchச²nhநmh தshைம பா³ணmh ந iµசதி
04190151 வதா⁴nhநிvh’thதmh தmh ⁴ேயா ஹnhதேவऽthரேசாத³யth
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04190152 ஜ யjhஞஹநmh தாத மேஹnhth³ரmh வி³தா⁴த⁴மmh
04190161 ஏவmh ைவnhயஸுத: phேராkhதshthவரமாணmh விஹாயஸா
04190162அnhவth³ரவத³பி⁴khth³ேதா⁴ ராவணmh kh³’th◌⁴ரரா³வ
04190171 ேஸாऽவmh பmh ச தth³தி⁴thவா தshமா அnhதrhத:shவராTh
04190172 வீர:shவபஶுமாதா³ய பிrhயjhஞiµேபயிவாnh
04190181 தthதshய சாth³⁴தmh கrhம விசய பரமrhஷய:
04190182 நாமேத⁴யmh த³³shதshைம விதாவ இதி phரேபா⁴
04190191 உபsh’jhய தமshதீvhரmh ஜஹாராவmh நrhஹ:
04190192 சஷாலபதச²nhேநா ரNhயரஶநmh வி:◌⁴
04190201அth:ஸnhத³rhஶயாமாஸ thவரமாணmh விஹாயஸா
04190202 கபாலக²Thவாŋhக³த⁴ரmh வீேரா ைநநமபா³த⁴த
04190211அth ேசாதி³தshதshைம ஸnhத³ேத⁴ விஶிக²mh ஷா
04190212 ேஸாऽவmh பmh ச தth³தி⁴thவா தshதா²வnhதrhத:shவராTh
04190221 வீரசாவiµபாதா³ய பிth’யjhஞமதா²vhரஜth
04190222 தத³வth³யmh ஹேர பmh ஜkh³’ஹுrhjhஞாந³rhப³லா:
04190231 யாநி பாணி ஜkh³’ேஹ இnhth³ேரா ஹயrhஷயா
04190232 தாநி பாபshய க²Nhடா³நி ŋhக³mh க²Nhட³ேஹாchயேத
04190241 ஏவnhth³ேர ஹரthயவmh ைவnhயயjhஞகா⁴mhஸயா
04190242 தth³kh³’தவிsh’Shேடஷு பாக²Nhேட³ஷு மதிrhnh’mh
04190251 த⁴rhம இthபத⁴rhேமஷு நkh³நரkhதபடாதி³ஷு
04190252 phராேயண ஸjhஜேத ph◌⁴ராnhthயா ேபஶேலஷு ச வாkh³ஷு
04190261 தத³பி⁴jhஞாய ப⁴க³வாnhph’:² ph’²பராkhரம:
04190262இnhth³ராய பிேதா பா³ணமாத³thேதாth³யதகாrhiµக:
04190271தmh’thவிஜ:ஶkhரவதா⁴பி⁴ஸnhதி⁴தmh விசய³Shphேரயமஸயரmhஹஸmh
04190272 நிவாரயாமாஸுரேஹா மஹாமேத ந jhயேதऽthராnhயவத:◌⁴ phரேசாதி³தாth
04190281 வயmh மthவnhதஹாrhத²நாஶநmh வயாமேஹ thவchch²ரவஸா
ஹதthவிஷmh
04190282அயாதயாேமாபஹைவரநnhதரmh phரஸய ராஜஜுஹவாம ேதऽதmh
04190291இthயாமnhthrhய khரபதிmh வி³ராshயrhthவிேஜா ஷா
04190292shkh³க⁴shதாஜுவேதாऽph◌⁴ேயthய shவயmh: ◌⁴ phரthயேஷத⁴த
04190301 ந வth◌⁴ேயா ப⁴வதாnhth³ேரா யth³யjhேஞா ப⁴க³வthதiν:

04190302 யmh கா⁴mhஸத² யjhேஞந யshேயShடாshதநவ:ஸுரா:
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04190311 ததி³த³mh பயத மஹth³ த⁴rhமvhயதிகரmh th³விஜா:
04190312இnhth³ேரiνSh²தmh ராjhஞ: கrhைமதth³விகா⁴mhஸதா
04190321 ph’²கீrhேத: ph’ேதா²rh⁴யாthதrhேயேகாநஶதkhர:

04190322அலmh ேத khரபி: ◌⁴ shவிShைடrhயth³ப⁴வாnhேமாத⁴rhமவிth
04190331ைநவாthமேந மேஹnhth³ராய ேராஷமாஹrhமrhஹ
04190332 உபா⁴வபி  ப⁴th³ரmh ேத உthதமேலாகவிkh³ரெஹௗ
04190341 மாshnhமஹாராஜ kh’தா:² shம சிnhதாmh நிஶாமயாshமth³வச
ஆth³’தாthமா
04190342 யth³th◌⁴யாயேதா ைத³வஹதmh iν கrhmh மேநாऽதிShடmh விஶேத
தேமாऽnhத⁴mh
04190351 khரrhவிரமதாேமஷ ேத³ேவஷு ³ரவkh³ரஹ:

04190352 த⁴rhமvhயதிகேரா யthர பாக²Nhைட³nhth³ரநிrhைத:
04190361 ஏபி⁴nhth³ேராபஸmhsh’Shைட: பாக²Nhைட³rhஹாபி⁴rhஜநmh
04190362யமாணmh விசைவநmh யshேத யjhஞth◌⁴க³வiµTh
04190371 ப⁴வாnhபthராஹாவதீrhே த⁴rhமmh ஜநாநாmh ஸமயாiνபmh
04190372 ேவநாபசாராத³வphதமth³ய தth³ேத³ஹேதா விShiΝகலா ைவnhய
04190381ஸ thவmh விmh’யாshய ப⁴வmh phரஜாபேத ஸŋhகlhபநmh விவsh’ஜாmh
பிபீph’
04190382ஐnhth³mh ச மாயாiµபத⁴rhமமாதரmh phரசNhட³பாக²Nhட³பத²mh phரேபா⁴ ஜ
04190390ைமthேரய உவாச
04190391இthத²mh ஸ ேலாக³ ஸமாதி³Shேடா விஶாmhபதி:
04190392 ததா² ச kh’thவா வாthஸlhயmh மேகா⁴நாபி ச ஸnhத³ேத⁴
04190401 kh’தாவph◌⁴’த²shநாநாய ph’த²ேவ ⁴கrhமேண
04190402 வராnhத³³shேத வரதா³ ேய தth³ப³rh தrhபிதா:
04190411 விphரா:ஸthயாஶிஷshShடா: ரth³த⁴யா லph³த⁴த³:

04190412ஆஶிேஷா ஜு:thதராதி³ராஜாய ஸthkh’தா:
04190421 thவயாஹூதா மஹாபா³ேஹா ஸrhவ ஏவ ஸமாக³தா:
04190422 தா தா³நமாநாph◌⁴யாmh பிth’ேத³வrhமாநவா:
04200010ைமthேரய உவாச
04200011 ப⁴க³வாநபி ைவNhட:²ஸாகmh மக⁴வதா வி:◌⁴
04200012 யjhைஞrhயjhஞபதிshShேடா யjhஞ⁴khதமபா⁴ஷத
04200020ப⁴க³வாiνவாச
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04200021 ஏஷ ேதऽகாrhth³ப⁴ŋhக³mh ஹயேமத⁴ஶதshய ஹ
04200022மாபயத ஆthமாநமiµShய nhமrhஹ
04200031ஸுதி⁴ய:ஸாத⁴ேவா ேலாேக நரேத³வ நேராthதமா:
04200032 நாபி⁴th³யnhதி ⁴ேதph◌⁴ேயா யrh நாthமா கேலவரmh
04200041 ஷா யதி³iµயnhதி thவாth³’ஶா ேத³வமாயயா
04200042 ரம ஏவ பரmh ஜாேதா தீ³rhக⁴யா vh’th³த⁴ேஸவயா
04200051அத: காயமmh விth³வாநவிth³யாகாமகrhமபி: ◌⁴
04200052ஆரph³த⁴ இதி ைநவாshnhphரதி³th³ேதா⁴ऽiνஷjhஜேத
04200061அஸmhஸkhத: ஶேரऽshnhநiµேநாthபாதி³ேத kh³’ேஹ
04200062அபthேய th³ரவிேண வாபி க:rhயாnhமமதாmh ³த:◌⁴
04200071 ஏக: ஶுth³த:◌⁴ shவயjhேயாதிrhநிrh³ேऽெஸௗ ³ரய:
04200072ஸrhவேகா³ऽநாvh’த:ஸா நிராthமாthமாthமந: பர:
04200081 ய ஏவmh ஸnhதமாthமாநமாthமshத²mh ேவத³ ஷ:

04200082 நாjhயேத phரkh’திshேதா²ऽபி தth³³ண:ஸ மயி shதி²த:
04200091 ய:shவத⁴rhேமண மாmh நிthயmh நிராஶீ: ரth³த⁴யாnhவித:
04200092 ப⁴ஜேத ஶநைகshதshய மேநா ராஜnhphரத³தி
04200101 பthயkhத³ண:ஸmhயkh³த³rhஶேநா விஶதா³ஶய:
04200102 ஶாnhதிmh ேம ஸமவshதா²நmh ph³ரம ைகவlhயமiνேத
04200111 உதா³நவாth◌⁴யmh th³ரvhயjhஞாநkhயாthமநாmh
04200112டshத²மமாthமாநmh ேயா ேவதா³phேநாதி ேஶாப⁴நmh
04200121 பி⁴nhநshய ŋhக³shய ³ணphரவாேஹா th³ரvhயkhயாகாரகேசதநாthமந:
04200122 th³’Shடாஸு ஸmhபthஸு விபthஸு ஸூரேயா ந விkhயnhேத மயி
ப³th³த⁴ெஸௗ’தா:³
04200131ஸம:ஸமாேநாthதமமth◌⁴யமாத⁴ம:ஸுேக² ச :³ேக² ச ேதnhth³யாஶய:
04200132 மேயாபkh’phதாகி²லேலாகஸmhேதா வித⁴thshவ வீராகி²லேலாகரணmh
04200141ேரய:phரஜாபாலநேமவ ராjhேஞா யthஸாmhபராேயஸுkh’தாthஷShட²மmhஶmh
04200142ஹrhதாnhயதா²’தNhய: phரஜாநாமரதா கரஹாேராऽக⁴மthதி
04200151ஏவmh th³விஜாkh³rhயாiνமதாiνvh’thத த⁴rhமphரதா⁴ேநாऽnhயதேமாऽவிதாshயா:
04200152ரshேவந காேலந kh³’ேஹாபயாதாnhth³ரShடாth³தா⁴நiνரkhதேலாக:
04200161 வரmh ச மthகசந மாநேவnhth³ர vh’ணீShவ ேதऽஹmh ³ணஶீலயnhthத:
04200162 நாஹmh மைக²rhைவ ஸுலப⁴shதேபாபி⁴rhேயாேக³ந வா யthஸமசிthதவrhதீ
04200170ைமthேரய உவாச
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04200171ஸ இthத²mh ேலாக³ விShவkhேஸேநந விவth
04200172அiνஶாத ஆேத³ஶmh ஶிரஸா ஜkh³’ேஹ ஹேர:
04200181shph’ஶnhதmh பாத³ேயா: phேரmh vh³தmh shேவந கrhம
04200182 ஶதkhரmh பShவjhய விth³ேவஷmh விஸஸrhஜ ஹ
04200191 ப⁴க³வாநத² விவாthமா ph’²ேநாப’தாrhஹண:

04200192ஸiµjhஹாநயா ப⁴khthயா kh³’தசரmh³ஜ:

04200201 phரshதா²நாபி⁴iµேகா²ऽphேயநமiνkh³ரஹவிலmhபி³த:
04200202 பயnhபth³மபலாஶாோ ந phரதshேத²ஸு’thஸதாmh
04200211ஸ ஆதி³ராேஜா ரசிதாஜrhஹmh விேலாகிmh நாஶகத³ேலாசந:
04200212ந கிசேநாவாசஸ பா³Shபவிkhலேவா’ேதா³ப³யாiµமதா⁴த³வshதி²த:
04200221 அதா²வmh’jhயாகலா விேலாகயnhநth’phதth³’kh³ேகா³சரமாஹ
ஷmh
04200222பதா³shph’ஶnhதmhதிமmhஸஉnhநேத விnhயshதஹshதாkh³ரiµரŋhக³விth³விஷ:

04200230 ph’²வாச
04200231வராnhவிேபா⁴ thவth³வரேத³வராth³³த: ◌⁴ கத²mh vh’ணீேத ³ணவிkhயாthமநாmh
04200232 ேய நாரகாமபி ஸnhதி ேத³நாmh தாநீஶ ைகவlhயபேத vh’ேண ந ச
04200241 ந காமேய நாத² தத³phயஹmh khவசிnhந யthர Shமchசரmh³ஜாஸவ:

04200242மஹthதமாnhதrh’த³யாnhiµக²chேதா வித⁴thshவ கrhதேமஷ ேம வர:
04200251ஸ உthதமேலாக மஹnhiµக²chேதா ப⁴வthபதா³mhேபா⁴ஜஸுதா⁴ கநில:

04200252 shmh’திmh நrhவிshmh’ததththவவrhthமநாmh ேயாகி³நாmh ேநா
விதரthயலmh வைர:
04200261 யஶ: ஶிவmh ஸுரவ ஆrhயஸŋhக³ேம யth³’chச²யா ேசாபஶ ◌்’ேதி ேத
ஸkh’th
04200262கத²mh³ணjhேஞா விரேமth³விநா பஶுmhrhயthphரவvhேர ³ணஸŋhkh³ரேஹchச²யா
04200271அதா²ப⁴ேஜ thவாகி²லேஷாthதமmh ³லயmh பth³மகேரவ லாலஸ:

04200272அphயாவேயாேரகபதிshph’ேதா:◌⁴ கrhநshயாthkh’தthவchசரணகதாநேயா:
04200281ஜக³jhஜநnhயாmh ஜக³தீ³ஶ ைவஶஸmh shயாேத³வ யthகrhமணி ந:ஸதmh
04200282 கேரா ப²lhkh³வph தீ³நவthஸல:shவ ஏவ தி⁴ShNhேயऽபி⁴ரதshய கிmh
தயா
04200291 ப⁴ஜnhthயத² thவாமத ஏவ ஸாத⁴ேவா vhத³shதமாயா³ணவிph◌⁴ரேமாத³யmh
04200292 ப⁴வthபதா³iνshமரth³’ேத ஸதாmh நிthதமnhயth³ப⁴க³வnhந விth³மேஹ
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04200301 மnhேய கி³ரmh ேத ஜக³தாmh விேமாநீmh வரmh vh’ணீShேவதி
ப⁴ஜnhதமாthத² யth
04200302 வாசா iν தnhthயா யதி³ ேத ஜேநாऽத: கத²mh ந: கrhம கேராதி ேமாத:
04200311thவnhமாயயாth³தா⁴ ஜந ஈஶ க²Nh³ேதா யத³nhயதா³ஶாshத’தாthமேநாऽ³த:◌⁴
04200312 யதா² சேரth³பா³லதmh பிதா shவயmh ததா² thவேமவாrhஹ ந:
ஸmh
04200320ைமthேரய உவாச
04200321இthயாதி³ராேஜந iνத:ஸ விவth³’khதமாஹ ராஜnhமயி ப⁴khதிரsh ேத
04200322 தி³ShThேயth³’ஶீ தீ⁴rhமயி ேத kh’தா யயா மாயாmh மதீ³யாmh தரதி shம
³shthயஜாmh
04200331 தththவmh  மயாதி³Shடமphரமthத: phரஜாபேத
04200332 மதா³ேத³ஶகேரா ேலாக:ஸrhவthராphேநாதி ேஶாப⁴நmh
04200340ைமthேரய உவாச
04200341இதி ைவnhயshய ராஜrhேஷ: phரதிநnhth³யாrhத²வth³வச:
04200342 ேதாऽiνkh³’thைவநmh க³nhmh சkhேரऽchேதா மதிmh
04200351 ேத³வrhபிth’க³nhத⁴rhவ th³த⁴சாரணபnhநகா:³
04200352 கிnhநராphஸரேஸா மrhthயா: க²கா³ ⁴தாnhயேநகஶ:

04200361 யjhேஞவரதி⁴யா ராjhஞா வாkh³விthதாஜப⁴khதித:
04200362ஸபா⁴தா ய:ஸrhேவ ைவNhடா²iνக³தாshதத:
04200371 ப⁴க³வாநபி ராஜrhேஷ: ேஸாபாth◌⁴யாயshய சாchத:
04200372ஹரnhநிவ மேநாऽiµShய shவதா⁴ம phரthயபth³யத
04200381அth³’Shடாய நமshkh’thய nh’ப:ஸnhத³rhஶிதாthமேந
04200382அvhயkhதாய ச ேத³வாநாmh ேத³வாய shவரmh யெயௗ
04210010ைமthேரய உவாச
04210011 ெமௗkhதிைக:ஸுமshரkh³பி⁴rh³ல:shவrhணேதாரண:

04210012 மஹாஸுரபி⁴பி⁴rh⁴ைபrhமNh³தmh தthர தthர ைவ
04210021 சnhத³நா³ேதாயாrhth³ர ரth²யாசthவரமாrhக³வth
04210022 Shபாதப²லshேதாkhைமrhலாைஜரrhசிrhபி⁴ரrhசிதmh
04210031ஸvh’nhைத:³ கத³shதmhைப: ◌⁴ க³ேபாைத: பShkh’தmh
04210032 தபlhலவமாலாபி: ◌⁴ ஸrhவத:ஸமலŋhkh’தmh
04210041 phரஜாshதmh தீ³பப³பி: ◌⁴ ஸmhph◌⁴’தாேஶஷமŋhக³ள:

04210042அபீ⁴rhmh’Shடகnhயாச mh’ShடNhட³லமNh³தா:
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04210051 ஶŋhக²³nh³பி⁴ேகா⁴ேஷண ph³ரமேகா⁴ேஷண சrhthவிஜாmh
04210052 விேவஶ ப⁴வநmh வீர:shயமாேநா க³தshமய:
04210061 த: ஜயாமாஸ தthர தthர மஹாயஶா:
04210062 ெபௗராஜாநபதா³mhshதாmhshதாnhphத: phயவரphரத:³
04210071ஸ ஏவமாதீ³nhயநவth³யேசShத: கrhமாணி ⁴யாmh மஹாnhமஹthதம:
04210072rhவnhஶஶாஸாவநிமNhட³லmh யஶ:shபீ²தmh நிதா⁴யாேஹ பரmh பத³mh
04210080ஸூத உவாச
04210081ததா³தி³ராஜshய யேஶா விjh’mhபி⁴தmh ³ணரேஶைஷrh³ணவthஸபா⁴தmh
04210082thதா மஹாபா⁴க³வத:ஸத³shபேத ெகௗஷாரவிmh phராஹ kh³’ணnhதமrhசயnh
04210090 வி³ர உவாச
04210091 ேஸாऽபி⁴khத: ph’²rhவிphைரrhலph³தா⁴ேஶஷஸுராrhஹண:

04210092 பி³ph◌⁴ரthஸ ைவShணவmh ேதேஜா பா³ேவாrhயாph◌⁴யாmh ³ேதா³ஹ கா³mh
04210101 ேகா nhவshய கீrhதிmh ந ஶ ◌்’ேthயபி⁴jhேஞா யth³விkhரேமாchசி²Shடமேஶஷ⁴பா:
04210102 ேலாகா:ஸபாலா உபவnhதி காமமth³யாபி தnhேம வத³ கrhம ஶுth³த⁴mh
04210110ைமthேரய உவாச
04210111 க³ŋhகா³யiµநேயாrhநth³ேயாரnhதரா ேthரமாவஸnh
04210112ஆரph³தா⁴ேநவ ³⁴ேஜ ேபா⁴கா³nhNhயஹாஸயா
04210121ஸrhவthராshக²தாேத³ஶ:ஸphதth³வீைபகத³Nhட³th◌⁴’kh
04210122அnhயthர ph³ராமணலாத³nhயthராchதேகா³thரத:
04210131 ஏகதா³nhமஹாஸthர தீ³ா தthர தி³ெவௗகஸாmh
04210132ஸமாேஜா ph³ரமrhmh ச ராஜrhmh ச ஸthதம
04210141 தshnhநrhஹthஸு ஸrhேவஷு shவrhசிேதஷு யதா²rhஹத:
04210142 உthதி²த:ஸத³ேஸா மth◌⁴ேய தாராiµ³ரா³வ
04210151 phராmhஶு: பீநாயத⁴ேஜா ெகௗ³ர: கஜாேணண:

04210152ஸுநாஸ:ஸுiµக:² ெஸௗmhய: பீநாmhஸ:ஸுth³விஜshத:
04210161 vhட⁴வா ph³’ஹchch²ேராணிrhவவlh³த³ேலாத³ர:
04210162ஆவrhதநாபி⁴ேராஜshவீ காசேநாத³kh³ரபாth
04210171ஸூமவkhராதshநிkh³த⁴ rhத⁴ஜ: கmh³கnhத⁴ர:
04210172 மஹாத⁴ேந ³லாkh³rhேய பதா⁴ேயாபவீய ச
04210181 vhயதாேஶஷகா³thரrhநியேம nhயshத⁴ஷண:

04210182 kh’Shநத⁴ர:மாnhஶபாணி: kh’ேதாசித:
04210191 ஶிஶிரshநிkh³த⁴தாரா:ஸைமத ஸமnhதத:
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04210192ஊசிவாநித³iµrhவீஶ:ஸத:³ஸmhஹrhஷயnhநிவ
04210201 சா சிthரபத³mh லணmh mh’Shடmh ³ட⁴மவிkhலவmh
04210202ஸrhேவஷாiµபகாராrhத²mh ததா³அiνவத³nhநிவ
04210210 ராேஜாவாச
04210211ஸph◌⁴யா: ஶ ◌்’iΝத ப⁴th³ரmh வ:ஸாத⁴ேவா ய இஹாக³தா:
04210212ஸthஸு jhஞாஸுபி⁴rhத⁴rhமமாேவth³யmh shவமநீதmh
04210221அஹmh த³Nhட³த⁴ேரா ராஜா phரஜாநாஹ ேயாத:
04210222 ரதா vh’thதித:³shேவஷு ேஸஷு shதா²பிதா ph’த²kh
04210231 தshய ேம தத³iνShடா²நாth³யாநாஹுrhph³ரமவாதி³ந:
04210232 ேலாகா:sh: காமஸnhேதா³ஹா யshய Shயதி தி³Shடth³’kh
04210241 ய உth³த⁴ேரthகரmh ராஜா phரஜா த⁴rhேமShவஶியnh
04210242 phரஜாநாmh ஶமலmh ⁴ŋhkhேத ப⁴க³mh ச shவmh ஜஹாதி ஸ:

04210251 தthphரஜா ப⁴rhth’பிNhடா³rhத²mh shவாrhத²ேமவாநஸூயவ:

04210252தாேதா⁴ஜதி⁴யshதrh ேமऽiνkh³ரஹ: kh’த:
04210261யmh தத³iνேமாத³th◌⁴வmh பிth’ேத³வrhஷேயாऽமலா:
04210262 கrh: ஶாshரiνjhஞாshlhயmh யthphேரthய தthப²லmh
04210271அshதி யjhஞபதிrhநாம ேகஷாசித³rhஹஸthதமா:
04210272இஹாiµthர ச லயnhேத jhேயாthshநாவthய: khவசிth³⁴வ:

04210281 மேநாthதாநபாத³shய th◌⁴வshயாபி மபேத:
04210282 phயvhரதshய ராஜrhேஷரŋhக³shயாshமthபி: பி:

04210291 ஈth³’ஶாநாமதா²nhேயஷாமஜshய ச ப⁴வshய ச
04210292 phரலாத³shய ப³ேலசாபி kh’thயமshதி க³தா³ph◌⁴’தா
04210301 ெதௗ³thராதீ³nh’ேத mh’thேயா: ேஶாchயாnhத⁴rhமவிேமாதாnh
04210302 வrhக³shவrhகா³பவrhகா³mh phராேயணகாthmhயேஹநா
04210311 யthபாத³ேஸவாபி⁴சிshதபshவிநாமேஶஷஜnhேமாபசிதmh மலmh தி⁴ய:
04210312 ஸth³ய: ேthயnhவஹேமத⁴தீ ஸதீ யதா² பதா³ŋh³Shட²விநி:sh’தா
ஸth
04210321 விநிrh⁴தாேஶஷமேநாமல: மாநஸŋhக³விjhஞாநவிேஶஷவீrhயவாnh
04210322 யத³ŋhkh◌⁴ேல kh’தேகதந: நrhந ஸmhsh’திmh khேலஶவஹாmh
phரபth³யேத
04210331 தேமவ யmh ப⁴ஜதாthமvh’thதிபி⁴rhமேநாவச:காய³ண:shவகrhமபி:◌⁴
04210332அமாயிந: காம³கா⁴ŋhkh◌⁴பŋhகஜmh யதா²தி⁴காராவதாrhத²th³த⁴ய:
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04210341அஸாவிஹாேநக³ேऽ³ேऽth◌⁴வர:ph’த²kh³வித⁴th³ரvhய³ணkhேயாkhதிபி:◌⁴
04210342ஸmhபth³யேதऽrhதா²ஶயŋhக³நாமபி⁴rhவிஶுth³த⁴விjhஞாநக⁴ந:shவபத:
04210351 phரதா⁴நகாலாஶயத⁴rhமஸŋhkh³ரேஹ ஶர ஏஷ phரதிபth³ய ேசதநாmh
04210352 khயாப²லthேவந வி⁴rhவிபா⁴vhயேத யதா²நேலா தா³ஷு தth³³thமக:
04210361அேஹா மமா விதரnhthயiνkh³ரஹmh ஹmh ³mh யjhஞ⁴ஜாமதீ⁴வரmh
04210362shவத⁴rhமேயாேக³ந யஜnhதி மாமகா நிரnhதரmh ோணிதேல th³’ட⁴vhரதா:
04210371 மா ஜா ேதஜ: phரப⁴ேவnhமஹrhth³தி⁴பி⁴shதிதியா தபஸா விth³யயா ச
04210372 ேத³தீ³phயமாேநऽதேத³வதாநாmh ேல shவயmh ராஜலாth³th³விஜாநாmh
04210381 ph³ரமNhயேத³வ: ஷ: ராதேநா நிthயmh ஹrhயchசரபி⁴வnhத³நாth
04210382அவாப லமநபாயிநீmh யேஶா ஜக³thபவிthரmh ச மஹthதமாkh³ரணீ:
04210391 யthேஸவயாேஶஷ³ஹாஶய:shவராTh³விphரphயshShயதி காமவர:
04210392 தேத³வ தth³த⁴rhமபைரrhவிநீைத:ஸrhவாthமநா ph³ரமலmh நிேஷvhயதாmh
04210401 மாnhலேப⁴தாநதிேவலமாthமந: phரத³ேதாऽthயnhதஶமmh shவத:shவயmh
04210402 யnhநிthயஸmhப³nhத⁴நிேஷவயா தத: பரmh கிமthராshதி iµக²mh ஹவிrh⁴ஜாmh
04210411 அநாthயநnhத: க² தththவேகாவிைத:³ ரth³தா⁴ஹுதmh யnhiµக²
இjhயநாமபி: ◌⁴
04210412 ந ைவ ததா² ேசதநயா ப³Shkh’ேத ஹுதாஶேந பாரமஹmhshயபrhய:³

04210421யth³ph³ரம நிthயmh விரஜmhஸநாதநmh ரth³தா⁴தேபாமŋhக³ளெமௗநஸmhயைம:
04210422ஸமாதி⁴நா பி³ph◌⁴ரதி ஹாrhத²th³’Shடேய யthேரத³மாத³rhஶ இவாவபா⁴ஸேத
04210431 ேதஷாமஹmh பாத³ஸேராஜேரiΝமாrhயா வேஹயாதி⁴கிடமா:
04210432 யmh நிthயதா³ பி³ph◌⁴ரத ஆஶு பாபmh நயthயiµmh ஸrhவ³ ப⁴ஜnhதி
04210441 ³யநmh ஶீலத⁴நmh kh’தjhஞmh vh’th³தா⁴ரயmh ஸmhvh’ணேதऽiν
ஸmhபத:³
04210442 phரத³தாmh ph³ரமலmh க³வாmh ச ஜநாrhத³ந:ஸாiνசரச மயmh
04210450ைமthேரய உவாச
04210461இதி ph³வாணmh nh’பதிmh பிth’ேத³வth³விஜாதய:
04210462 Shrh’Shடமநஸ:ஸா⁴வாேத³ந ஸாத⁴வ:

04210471 thேரண ஜயேத ேலாகாநிதி ஸthயவதீ தி:
04210472 ph³ரமத³Nhட³ஹத: பாேபா யth³ேவேநாऽthயதரthதம:
04210481ரNhயகஶிசாபி ப⁴க³வnhநிnhத³யா தம:
04210482 விவிுரthயகா³thஸூேநா: phரலாத³shயாiνபா⁴வத:
04210491 வீரவrhய பித: ph’th²vhயா:ஸமா:ஸவ ஶாவதீ:

bhagpur.pdf 259



மth³ பா⁴க³வத ராண

04210492 யshேயth³’யchேத ப⁴khதி:ஸrhவேலாைககப⁴rhத
04210501அேஹா வயmh யth³ய பவிthரகீrhேத thவையவ நாேத²ந iµnhத³நாதா:²
04210502 ய உthதமேலாகதமshய விShேrhph³ரமNhயேத³வshய கதா²mh
vhயநkhதி
04210511 நாthயth³⁴தத³mh நாத² தவாvhயாiνஶாஸநmh
04210512 phரஜாiνராேகா³ மஹதாmh phரkh’தி: கthமநாmh
04210521அth³ய நshதமஸ: பாரshthவேயாபாஸாதி³த: phரேபா⁴
04210522 ph◌⁴ராmhயதாmh நShடth³’Shநாmh கrhமபி⁴rhைத³வஸmhjhஞிைத:
04210531 நேமா விvh’th³த⁴ஸththவாய ஷாய மயேஸ
04210532 ேயா ph³ரம thரமாவிய பி³ப⁴rhதீத³mh shவேதஜஸா
04220010ைமthேரய உவாச
04220011 ஜேநஷு phரkh³’ணthshேவவmh ph’²mh ph’²லவிkhரமmh
04220012 தthேராபஜkh³iµrhiµநயசthவார:ஸூrhயவrhசஸ:

04220021 தாmhsh th³ேத⁴வராnhராஜா vhேயாmhேநாऽவதரேதாऽrhசிஷா
04220022 ேலாகாநபாபாnhrhவாnhஸாiνேகா³ऽசShட லதாnh
04220031 தth³த³rhஶேநாth³க³தாnhphராnhphரthயாதி³thஸுேவாthதி²த:
04220032ஸஸத³shயாiνேகா³ைவnhய இnhth³ேயேஶா ³நிவ
04220041 ெகௗ³ரவாth³யnhthத:ஸph◌⁴ய: phரரயாநதகnhத⁴ர:
04220042 விதி⁴வthஜயாmh சkhேர kh³’தாth◌⁴யrhஹஸநாnh
04220051 தthபாத³ெஶௗசஸலrhமாrhதாலகப³nhத⁴ந:
04220052 தthர ஶீலவதாmh vh’thதமாசரnhமாநயnhநிவ
04220061ஹாடகாஸந ஆநாnhshவதி⁴ShNhேயShவிவ பாவகாnh
04220062 ரth³தா⁴ஸmhயமஸmhkhத: phத: phராஹ ப⁴வாkh³ரஜாnh
04220070 ph’²வாச
04220071அேஹா ஆசதmh கிmh ேம மŋhக³ளmh மŋhக³ளாயநா:
04220072 யshய ேவா த³rhஶநmh யாth³³rhத³rhஶாநாmh ச ேயாகி³பி: ◌⁴
04220081 கிmh தshய ³rhலப⁴தரஹ ேலாேக பரthர ச
04220082 யshய விphரா: phரத³nhதி ஶிேவா விShiΝச ஸாiνக:³
04220091ைநவ லயேத ேலாேகா ேலாகாnhபrhயடேதாऽபி யாnh
04220092 யதா²ஸrhவth³’ஶmh ஸrhவ ஆthமாநmh ேயऽshய ேஹதவ:

04220101அத⁴நா அபி ேத த⁴nhயா:ஸாத⁴ேவா kh³’ஹேமதி⁴ந:
04220102 யth³kh³’ஹா யrhஹவrhயாmh³ th’ண⁴வராவரா:
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04220111 vhயாலாலயth³மா ைவ ேதShவkhதாகி²லஸmhபத:³
04220112 யth³kh³’ஹாshதீrhத²பாதீ³ய பாத³தீrhத²விவrhதா:
04220121shவாக³தmh ேவா th³விஜேரShடா² யth³vhரதாநி iµiµவ:

04220122 சரnhதி ரth³த⁴யா தீ⁴ரா பா³லா ஏவ ph³’ஹnhதி ச
04220131 கchசிnhந:ஶலmh நாதா²இnhth³யாrhதா²rhத²ேவதி³நாmh
04220132 vhயஸநாவாப ஏதshnhபதிதாநாmh shவகrhமபி:◌⁴
04220141 ப⁴வthஸு ஶலphரந ஆthமாராேமஷு ேநShயேத
04220142ஶலாஶலா யthர ந ஸnhதி மதிvh’thதய:
04220151 தத³ஹmh kh’தவிரmhப: ◌⁴ ஸு’ேதா³ வshதபshவிநாmh
04220152ஸmhph’chேச² ப⁴வ ஏதshnhேம: ேகநாஜஸா ப⁴ேவth
04220161 vhயkhதமாthமவதாமாthமா ப⁴க³வாநாthமபா⁴வந:
04220162shவாநாமiνkh³ரஹாேயமாmh th³த⁴பீ சரthயஜ:

04220170ைமthேரய உவாச
04220171 ph’ேதா²shதthஸூkhதமாகrhNhய ஸாரmh ஸுSh²தmh ம⁴
04220172shமயமாந இவ phthயா மார: phரthவாச ஹ
04220180ஸநthமார உவாச
04220181ஸா⁴ ph’Shடmh மஹாராஜ ஸrhவ⁴ததாthமநா
04220182 ப⁴வதா வி³ஷா சாபி ஸா⁴நாmh மதிth³’ஶீ
04220191ஸŋhக³ம: க² ஸா⁴நாiµப⁴ேயஷாmh ச ஸmhமத:
04220192 யthஸmhபா⁴ஷணஸmhphரந:ஸrhேவஷாmh விதேநாதி ஶmh
04220201அshthேயவ ராஜnhப⁴வேதா ம⁴th³விஷ: பாதா³ரவிnhத³shய ³iνவாத³ேந
04220202 ரதிrh³ராபா வி⁴ேநாதி ைநSh²கீ காமmh கஷாயmh மலமnhதராthமந:
04220211ஶாshthேரShவியாேநவஸுநிசிேதா nh’mh ேமshயஸth◌⁴rhயkh³விmh’ேஶஷு
ேஹ:

04220212அஸŋhக³ஆthமvhயதிkhத ஆthமநி th³’டா⁴ ரதிrhph³ரமணி நிrh³ேண ச
யா
04220221ஸாரth³த⁴யா ப⁴க³வth³த⁴rhமசrhயயா jhஞாஸயாth◌⁴யாthகேயாக³நிShட²யா
04220222 ேயாேக³வேராபாஸநயா ச நிthயmh Nhயரவ:கத²யா Nhயயா ச
04220231அrhேத²nhth³யாராமஸேகா³ShTh²யth’Shணயா தthஸmhமதாநாமபkh³ரேஹண
ச
04220232 விவிkhதchயா பேதாஷ ஆthமநி விநா ஹேரrh³ணபீஷபாநாth
04220241அmhஸயா பாரமஹmhshயசrhயயாshmh’thயாiµnhதா³சதாkh³rhய⁴நா
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04220242 யைமரகாைமrhநியைமசாphயநிnhத³யா நிஹயா th³வnhth³வதிதியா ச
04220251ஹேரrhiµஹுshதthபரகrhணர ³பி⁴தா⁴ேநந விjh’mhப⁴மாணயா
04220252 ப⁴khthயா யஸŋhக:³ ஸத³ஸthயநாthமநி shயாnhநிrh³ேண ph³ரமணி
சாஜஸா ரதி:
04220261 யதா³ ரதிrhph³ரமணி ைநSh²கீ மாநாசாrhயவாjhஞாநவிராக³ரmhஹஸா
04220262த³ஹthயவீrhயmh’த³யmh வேகாஶmh பசாthமகmh ேயாநிேவாthதி²ேதாऽkh³நி:
04220271த³kh³தா⁴ஶேயாiµkhதஸமshததth³³ேைநவாthமேநா ப³ரnhதrhவிசShேட
04220272பராthமேநாrhயth³vhயவதா⁴நmh ரshதாthshவphேந யதா²ஷshதth³விநாேஶ
04220281ஆthமாநnhth³யாrhத²mh ச பரmh ய³ப⁴ேயாரபி
04220282ஸthயாஶய உபாெதௗ⁴ ைவ மாnhபயதி நாnhயதா³
04220291 நிthேத ஸதி ஸrhவthர ஜலாதா³வபி ஷ:

04220292ஆthமநச பரshயாபி பி⁴தா³mh பயதி நாnhயதா³
04220301இnhth³ையrhவிஷயாkh’Shைடராphதmh th◌⁴யாயதாmh மந:
04220302 ேசதநாmh ஹரேத ³th³ேத:◌⁴ shதmhப³shேதாயவ ரதா³th
04220311 ph◌⁴ரயthயiνshmh’திசிthதmh jhஞாநph◌⁴ரmhஶ:shmh’திேய
04220312 தth³ேராத⁴mh கவய: phராஹுராthமாபநவமாthமந:
04220321 நாத: பரதேரா ேலாேக mhஸ:shவாrhத²vhயதிkhரம:
04220322 யத³th◌⁴யnhயshய phேரயshthவமாthமந:shவvhயதிkhரமாth
04220331அrhேத²nhth³யாrhதா²பி⁴th◌⁴யாநmh ஸrhவாrhதா²பநேவா nh’mh
04220332 ph◌⁴ரmhஶிேதா jhஞாநவிjhஞாநாth³ேயநாவிஶதி iµkh²யதாmh
04220341 ந rhயாthகrhசிthஸŋhக³mh தமshதீvhரmh திதீஷு:
04220342 த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh யத³thயnhதவிகா⁴தகmh
04220351 தthராபி ேமா ஏவாrhத²ஆthயnhதிகதேயShயேத
04220352 thைரவrhkh³ேயாऽrhேதா² யேதா நிthயmh kh’தாnhதப⁴யஸmhத:
04220361 பேரऽவேர ச ேய பா⁴வா ³ணvhயதிகராத³iν
04220362 ந ேதஷாmh விth³யேத ேமஶவிth◌⁴வmhதாஶிஷாmh
04220371 தththவmh நேரnhth³ர ஜக³தாமத² தsh²ஷாmh ச
04220372 ேத³ேஹnhth³யாஸுதி⁴ஷthமபி⁴ராvh’தாநாmh
04220373 ய: ேthரவிthதபதயா ’தி³ விவகா³வி:
04220374 phரthயkhசகாshதி ப⁴க³வாmhshதமேவ ேஸாऽsh
04220381 யshnhநித³mh ஸத³ஸதா³thமதயா விபா⁴தி
04220382 மாயா விேவகவி⁴தி shர வா³th³தி:◌⁴
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04220383 தmh நிthயiµkhதபஶுth³த⁴விஶுth³த⁴தththவmh
04220384 phரthட⁴கrhமகலphரkh’திmh phரபth³ேய
04220391 யthபாத³பŋhகஜபலாஶவிலாஸப⁴khthயா
04220392 கrhமாஶயmh kh³ரதி²தiµth³kh³ரத²யnhதி ஸnhத:
04220393 தth³வnhந khதமதேயா யதேயாऽபி th³த⁴
04220394shேராேதாக³shதமரணmh ப⁴ஜ வாஸுேத³வmh
04220401 kh’chch²ேரா மஹாநிஹ ப⁴வாrhணவமphலேவஶாmh
04220402ஷTh³வrhக³நkhரமஸுேக²ந திதீrhஷnhதி
04220403 தththவmh ஹேரrhப⁴க³வேதா ப⁴ஜநீயமŋhkh◌⁴mh
04220404 kh’thேவா³பmh vhயஸநiµthதர ³shதராrhணmh
04220410ைமthேரய உவாச
04220411ஸ ஏவmh ph³ரமthேரண மாேரthமேமத⁴ஸா
04220412 த³rhஶிதாthமக³தி:ஸmhயkhphரஶshேயாவாச தmh nh’ப:
04220420 ராேஜாவாச
04220421 kh’ேதா ேமऽiνkh³ரஹ: rhவmh ஹrhதாiνகmhபிநா
04220422 தமாபாத³யிmh ph³ரமnhப⁴க³வnhயமாக³தா:
04220431 நிShபாதி³தச காrhthshnhேயந ப⁴க³வth³பி⁴rhkh◌⁴’பி: ◌⁴
04220432ஸா⁴chசி²Shடmh  ேம ஸrhவமாthமநா ஸஹ கிmh த³ேத³
04220441 phரா தா³ரா:ஸுதா ph³ரமnhkh³’ஹாச ஸபchச²தா:³
04220442 ராjhயmh ப³லmh ம ேகாஶ இதி ஸrhவmh நிேவதி³தmh
04220451ைஸநாபthயmh ச ராjhயmh ச த³Nhட³ேநth’thவேமவ ச
04220452ஸrhவ ேலாகாதி⁴பthயmh ச ேவத³ஶாshthரவித³rhஹதி
04220461shவேமவ ph³ராமே ⁴ŋhkhேத shவmh வshேத shவmh த³தா³தி ச
04220462 தshையவாiνkh³ரேஹnhநmh ⁴ஜேத thயாத³ய:
04220471ையth³’ஶீ ப⁴க³வேதா க³திராthமவாத³
04220472 ஏகாnhதேதா நிக³பி: ◌⁴ phரதிபாதி³தா ந:
04220473 Shயnhthவத³ph◌⁴ரக:shவkh’ேதந நிthயmh
04220474 ேகா நாம தthphரதிகேராதி விேநாத³பாthரmh
04220480ைமthேரய உவாச
04220481 த ஆthமேயாக³பதய ஆதி³ராேஜந தா:
04220482 ஶீலmh ததீ³யmh ஶmhஸnhத: ேக²ऽப⁴வnhஷதாmh nh’mh
04220491ைவnhயsh ⁴rhேயா மஹதாmh ஸmhshதி²thயாth◌⁴யாthமஶியா
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04220492ஆphதகாமவாthமாநmh ேமந ஆthமnhயவshதி²த:
04220501 கrhமாணி ச யதா²காலmh யதா²ேத³ஶmh யதா²ப³லmh
04220502 யேதா²சிதmh யதா²விthதமகேராth³ph³ரமஸாthkh’தmh
04220511 ப²லmh ph³ரமணி ஸnhnhயshய நிrhவிஷŋhக:³ஸமாத:
04220512 கrhமாth◌⁴யmh ச மnhவாந ஆthமாநmh phரkh’ேத: பரmh
04220521 kh³’ேஹஷு வrhதமாேநாऽபி ஸ ஸாmhராjhயயாnhவித:
04220522 நாஸjhஜேதnhth³யாrhேத²ஷு நிரஹmhமதிரrhகவth
04220531 ஏவமth◌⁴யாthமேயாேக³ந கrhமாNhயiνஸமாசரnh
04220532 thராiνthபாத³யாமாஸ பசாrhசிShயாthமஸmhமதாnh
04220541 விதாவmh ⁴mhரேகஶmh ஹrhயmh th³ரவிணmh vh’கmh
04220542ஸrhேவஷாmh ேலாகபாலாநாmh த³தா⁴ைரக: ph’²rh³nh
04220551 ேகா³பீதா²ய ஜக³thsh’Shேட: காேல shேவ shேவऽchதாthமக:
04220552 மேநாவாkh³vh’thதிபி: ◌⁴ ெஸௗmhையrh³ண:ஸmhரஜயnhphரஜா:
04220561 ராேஜthயதா⁴nhநாமேத⁴யmh ேஸாமராஜ இவாபர:
04220562ஸூrhயவth³விsh’ஜnhkh³’ணnhphரதபmhச ⁴ேவா வஸு
04220571 ³rhத⁴rhஷshேதஜேஸவாkh³நிrhமேஹnhth³ர இவ ³rhஜய:
04220572 திதியா த⁴thவ th³ெயௗவாபீ⁴Shடேதா³ nh’mh
04220581 வrhஷதி shம யதா²காமmh பrhஜnhய இவ தrhபயnh
04220582ஸiµth³ர இவ ³rhேபா³த:◌⁴ ஸththேவநாசலரா³வ
04220591 த⁴rhமரா³வ ஶிாயாமாசrhேய மவாநிவ
04220592ேவர இவ ேகாஶாTh◌⁴ேயா ³phதாrhேதா² வே யதா²
04220601 மாதேவவ ஸrhவாthமா ப³ேலந மஹெஸௗஜஸா
04220602அவிஷயதயா ேத³ேவா ப⁴க³வாnh⁴தரா³வ
04220611 கnhத³rhப இவ ெஸௗnhத³rhேய மநshவீ mh’க³ரா³வ
04220612 வாthஸlhேய மiνவnhnh’mh phர⁴thேவ ப⁴க³வாநஜ:

04220621 ph³’ஹshபதிrhph³ரமவாேத³ஆthமவththேவ shவயmh ஹ:
04220622 ப⁴khthயா ேகா³³விphேரஷு விShவkhேஸநாiνவrhதிஷு
04220623யா phரரயஶீலாph◌⁴யாமாthமlhய: பேராth³யேம
04220631 கீrhthேயாrhth◌⁴வகீ³தயா mhபி⁴shthைரேலாkhேய தthர தthர ஹ
04220632 phரவிShட: கrhணரnhth◌⁴ேரஷு shthmh ராம:ஸதாவ
04230010ைமthேரய உவாச
04230011 th³’ShThவாthமாநmh phரவயஸேமகதா³ைவnhய ஆthமவாnh
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04230012ஆthமநா வrhதி⁴தாேஶஷ shவாiνஸrhக:³ phரஜாபதி:
04230021 ஜக³தshதsh²ஷசாபி vh’thதிேதா³ த⁴rhமph◌⁴’thஸதாmh
04230022 நிShபாதி³ேதவராேத³ேஶா யத³rhத²ஹ ஜjhஞிவாnh
04230031ஆthமேஜShவாthமஜாmh nhயshய விரஹாth³த³தீவ
04230032 phரஜாஸு விமந:shேவக:ஸதா³ேராऽகா³thதேபாவநmh
04230041 தthராphயதா³ph◌⁴யநியேமா ைவகா²நஸஸுஸmhமேத
04230042ஆரph³த⁴ உkh³ரதப யதா²shவவிஜேய ரா
04230051 கnhத³லப²லாஹார: ஶுShகபrhஶந: khவசிth
04230052அph³ப⁴: கதிசிthபாnhவாப⁴shதத: பரmh
04230061 kh³Shேம பசதபா வீேரா வrhஷாshவாஸாரஷாNhiµநி:
04230062ஆகNhட²மkh³ந: ஶிஶிேர உத³ேக shத²Nh³ேலஶய:
04230071 திதிுrhயதவாkh³தா³nhத ஊrhth◌⁴வேரதா தாநில:

04230072ஆராத⁴யிஷு: kh’Shணமசரthதப உthதமmh
04230081 ேதந khரமாiνth³ேத⁴ந th◌⁴வshதகrhமமலாஶய:
04230082 phராயாைம:ஸnhநிth³த⁴ ஷTh³வrhக³சி²nhநப³nhத⁴ந:
04230091ஸநthமாேரா ப⁴க³வாnhயதா³ஹாth◌⁴யாthகmh பரmh
04230092 ேயாக³mh ேதைநவ ஷமப⁴ஜthஷrhஷப: ◌⁴
04230101 ப⁴க³வth³த⁴rhண:ஸாேதா: ◌⁴ ரth³த⁴யா யதத:ஸதா³
04230102 ப⁴khதிrhப⁴க³வதி ph³ரமNhயநnhயவிஷயாப⁴வth
04230111 தshயாநயா ப⁴க³வத: பகrhமஶுth³த⁴
04230112ஸththவாthமநshதத³iνஸmhshமரiνrhthயா
04230113 jhஞாநmh விரkhதிமத³⁴nhநிஶிேதந ேயந
04230114 சிchேச²த³ஸmhஶயபத³mh நிஜவேகாஶmh
04230121 சி²nhநாnhயதீ⁴ரதி⁴க³தாthமக³திrhநிஹsh
04230122 தthதthயேஜऽchசி²நதி³த³mh வேநந ேயந
04230123 தாவnhந ேயாக³க³திபி⁴rhயதிரphரமthேதா
04230124 யாவth³க³தா³kh³ரஜகதா²ஸு ரதிmh ந rhயாth
04230131 ஏவmh ஸ வீரphரவர:ஸmhேயாjhயாthமாநமாthமநி
04230132 ph³ரம⁴ேதா th³’ட⁴mh காேல தthயாஜ shவmh கேலவரmh
04230141ஸmhபீTh³ய பாmh பாrhShணிph◌⁴யாmh வாiµthஸாரயச²ைந:
04230142 நாph◌⁴யாmh ேகாShேட²Shவவshதா²phய ’³ர:கNhட²ஶீrhஷணி
04230151 உthஸrhபயmhsh தmh rhth◌⁴நி khரேமேவய நி:shph’ஹ:
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04230152 வாmh வாெயௗ ெதௗ காயmh ேதஜshேதஜshயஜth
04230161 கா²nhயாகாேஶ th³ரவmh ேதாேய யதா²shதா²நmh விபா⁴க³ஶ:

04230162திமmhப⁴ தthேதஜshயேதா³ வாெயௗ நப⁴shயiµmh
04230171இnhth³ேயஷு மநshதாநி தnhமாthேரஷு யேதா²th³ப⁴வmh
04230172 ⁴தாதி³நாnhthkh’Shய மஹthயாthமநி ஸnhத³ேத⁴
04230181 தmh ஸrhவ³ணவிnhயாஸmh ேவ மாயாமேய nhயதா⁴th
04230182 தmh சாiνஶயமாthமshத²மஸாவiνஶயீ மாnh
04230183 நாநைவராkh³யவீrhேயண shவபshேதா²ऽஜஹாthphர: ◌⁴
04230191அrhசிrhநாம மஹாராjhஞீ தthபthnhயiνக³தா வநmh
04230192ஸுமாrhயதத³rhஹா ச யthபth³ph◌⁴யாmh shபrhஶநmh ⁴வ:

04230201அதீவ ப⁴rhrhvhரதத⁴rhமநிShட²யா ஶுஷயா சாrhஷேத³ஹயாthரயா
04230202 நாவிnhத³தாrhதிmh பகrhஶிதாபி ஸா phேரயshகரshபrhஶநமாநநிrhvh’தி:
04230211 ேத³ஹmh விபnhநாகி²லேசதநாதி³கmh பth: ph’தி²vhயா த³யிதshய சாthமந:
04230212ஆலய கிசிchச விலphய ஸா ஸதீ சிதாமதா²ேராபயத³th³ஸாiνநி
04230221விதா⁴ய kh’thயmhரதி³நீஜலாphதா த³ththேவாத³கmh ப⁴rhதா³ரகrhமண:

04230222 நthவா தி³விshதா²mhshthத³ஶாmhshth: பthய விேவஶ வநிmh th◌⁴யாயதீ
ப⁴rhth’பாெதௗ³

04230231 விேலாkhயாiνக³தாmh ஸாth◌⁴வீmh ph’²mh வீரவரmh பதிmh
04230232 Shrhவரதா³ ேத³ைவrhேத³வபthnhய:ஸஹshரஶ:

04230241rhவthய:ஸுமாஸாரmh தshnhமnhத³ரஸாiνநி
04230242 நத³thshவமரrhேயஷு kh³’ணnhதி shம பரshபரmh
04230250 ேத³vhய ஊ:
04230251அேஹா இயmh வ⁴rhத⁴nhயா யா ைசவmh ⁴⁴ஜாmh பதிmh
04230252ஸrhவாthமநா பதிmh ேப⁴ேஜ யjhேஞஶmh rhவ⁴வ
04230261ைஸஷா நmh vhரஜthrhth◌⁴வமiν ைவnhயmh பதிmh ஸதீ
04230262 பயதாshமாநதீthயாrhசிrh³rhவிபா⁴vhேயந கrhம
04230271 ேதஷாmh ³ராபmh கிmh thவnhயnhமrhthயாநாmh ப⁴க³வthபத³mh
04230272 ⁴வி ேலாலாேஷா ேய ைவ ைநShகrhmhயmh ஸாத⁴யnhthத
04230281ஸ வசிேதா ப³தாthமth◌⁴khkh’chch²ேரண மஹதா ⁴வி
04230282லph³th◌⁴வாபவrhkh³யmh மாiνShயmh விஷேயஷு விஷjhஜேத
04230290ைமthேரய உவாச
04230291shவதீShவமரshthஷு பதிேலாகmh க³தா வ: ◌⁴
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04230292 யmh வா ஆthமவிதா³mh ⁴rhேயா ைவnhய: phராபாchதாரய:
04230301இthத²mh⁴தாiνபா⁴ேவாऽெஸௗ ph’:²ஸ ப⁴க³வthதம:
04230302 கீrhதிதmh தshய சதiµth³தா³மசதshய ேத
04230311 ய இத³mh ஸுமஹthNhயmh ரth³த⁴யாவத: பேட²th
04230312 ராவேயchch²’iΝயாth³வாபி ஸ ph’ேதா:² பத³வீயாth
04230321 ph³ராமே ph³ரமவrhசshவீ ராஜnhேயா ஜக³தீபதி:
04230322ைவய: பட²nhவிThபதி:shயாch²th³ர:ஸthதமதாயாth
04230331 th: kh’thவ இத³மாகrhNhய நேரா நாrhயத²வாth³’தா
04230332அphரஜ:ஸுphரஜதேமா நிrhத⁴ேநா த⁴நவthதம:
04230341அshபShடகீrhதி:ஸுயஶா rhேகா² ப⁴வதி பNh³த:
04230342இத³mh shவshthயயநmh mhஸாமமŋhக³Lhயநிவாரணmh
04230351 த⁴nhயmh யஶshயமாShயmh shவrhkh³யmh கமலாபஹmh
04230352 த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh ஸmhயkhth³தி⁴மபீ⁴phஸுபி: ◌⁴
04230353 ரth³த⁴ையதத³iνராvhயmh சrhmh காரணmh பரmh
04230361 விஜயாபி⁴iµேகா² ராஜா thைவதத³பி⁴யாதி யாnh
04230362 ப³mh தshைம ஹரnhthயkh³ேர ராஜாந: ph’த²ேவ யதா²
04230371iµkhதாnhயஸŋhேகா³ ப⁴க³வthயமலாmh ப⁴khதிiµth³வஹnh
04230372ைவnhயshய சதmh Nhயmh ஶ ◌்’iΝயாchch²ராவேயthபேட²th
04230381ைவசிthரவீrhயாபி⁴தmh மஹnhமாஹாthmhயஸூசகmh
04230382அshnhkh’தமதிமrhthயmh பாrhத²வீmh க³திமாphiνயாth
04230391அiνதி³நத³மாத³ேரண ஶ ◌்’Nhவnhph’²சதmh phரத²யnhவிiµkhதஸŋhக:³
04230392 ப⁴க³வதி ப⁴வnh⁴ேபாதபாேத³ஸ ச நிmh லப⁴ேத ரதிmh மiνShய:
04240010ைமthேரய உவாச
04240011 விதாேவாऽதி⁴ராஜாthph’²thர: ph’²ரவா:
04240012 யவீேயாph◌⁴ேயாऽத³தா³thகாShடா² ph◌⁴ராth’ph◌⁴ேயா ph◌⁴ராth’வthஸல:

04240021ஹrhயாயாதி³ஶthphராசீmh ⁴mhரேகஶாய த³mh
04240022 phரதீசீmh vh’கஸmhjhஞாய rhயாmh th³ரவிணேஸ வி: ◌⁴
04240031அnhதrhதா⁴நக³திmh ஶkhராlhலph³th◌⁴வாnhதrhதா⁴நஸmhjhஞித:
04240032அபthயthரயமாத⁴thத ஶிக²Nh³nhயாmh ஸுஸmhமதmh
04240041 பாவக: பவமாநச ஶுசிthயkh³நய: ரா
04240042 வShட²ஶாபா³thபnhநா: நrhேயாக³க³திmh க³தா:
04240051அnhதrhதா⁴ேநா நப⁴shவthயாmh ஹவிrhதா⁴நமவிnhத³த
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04240052 ய இnhth³ரமவஹrhதாரmh விth³வாநபி ந ஜkh◌⁴நிவாnh
04240061 ராjhஞாmh vh’thதிmh கராதா³ந த³Nhட³ஶுlhகாதி³தா³mh
04240062 மnhயமாேநா தீ³rhக⁴ஸththர vhயாேஜந விஸஸrhஜ ஹ
04240071 தthராபி ஹmhஸmh ஷmh பரமாthமாநமாthமth³’kh
04240072 யஜmhshதlhேலாகதாமாப ஶேலந ஸமாதி⁴நா
04240081ஹவிrhதா⁴நாth³த⁴விrhதா⁴நீ வி³ராஸூத ஷThஸுதாnh
04240082 ப³rhஷத³mh க³யmh ஶுkhலmh kh’Shணmh ஸthயmh தvhரதmh
04240091 ப³rhஷthஸுமஹாபா⁴ேகா³ஹாவிrhதா⁴நி: phரஜாபதி:
04240092 khயாகாNhேட³ஷு நிShேதா ேயாேக³ஷு ச th³வஹ
04240101 யshேயத³mh ேத³வயஜநமiνயjhஞmh விதnhவத:
04240102 phராசீநாkh³ைர:ைஶராதா³shth’தmh வஸுதா⁴தலmh
04240111ஸாiµth³mh ேத³வேத³ேவாkhதாiµபேயேம ஶதth³திmh
04240112 யாmh வீய சாஸrhவாŋhகீ³mh கிேஶாmh ஸுShTh²வலŋhkh’தாmh
04240113 பkhரமnhதீiµth³வாேஹ சகேமऽkh³நி: ஶுகீவ
04240121 வி³தா⁴ஸுரக³nhத⁴rhவ iµநிth³த⁴நேராரகா:³
04240122 விதா:ஸூrhயயா தி³ு khவணயnhthையவ ைர:
04240131 phராசீநப³rhஷ: thரா: ஶதth³thயாmh த³ஶாப⁴வnh
04240132 lhயநாமvhரதா:ஸrhேவ த⁴rhமshநாதா: phரேசதஸ:

04240141 பிthராதி³Shடா: phரஜாஸrhேக³ தபேஸऽrhணவமாவிஶnh
04240142 த³ஶவrhஷஸஹshராணி தபஸாrhசmhshதபshபதிmh
04240151 ய³khதmh பதி² th³’Shேடந கி³ேஶந phரத³தா
04240152 தth³th◌⁴யாயnhேதா ஜபnhதச ஜயnhதச ஸmhயதா:
04240160 வி³ர உவாச
04240161 phரேசதஸாmh கி³thேரண யதா²thபதி²ஸŋhக³ம:
04240162 ய³தாஹ ஹர: phதshதnhேநா ph³ரமnhவதா³rhத²வth
04240171ஸŋhக³ம: க² விphரrhேஷ ஶிேவேநஹ ஶmh
04240172 ³rhலேபா⁴ iµநேயா த³th◌⁴ரஸŋhகா³th³யமபீ⁴phதmh
04240181ஆthமாராேமாऽபி யshthவshய ேலாககlhபshய ராத⁴ேஸ
04240182 ஶkhthயா khேதா விசரதி ேகா⁴ரயா ப⁴க³வாnhப⁴வ:

04240190ைமthேரய உவாச
04240191 phரேசதஸ: பிrhவாkhயmh ஶிரஸாதா³ய ஸாத⁴வ:

04240192 தி³ஶmh phரதீசீmh phரயshதபshயாth³’தேசதஸ:
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04240201ஸஸiµth³ரiµப விshதீrhணமபயnhஸுமஹthஸர:
04240202 மஹnhமந இவ shவchச²mh phரஸnhநஸலாஶயmh
04240211 நீலரkhேதாthபலாmhேபா⁴ஜ கலாேரnhதீ³வராகரmh
04240212ஹmhஸஸாரஸசkhராவ காரNhட³வநிதmh
04240221 மthதph◌⁴ரமரெஸௗshவrhய ’Shடேராமலதாŋhkh◌⁴பmh
04240222 பth³மேகாஶரேஜா தி³ு விபthபவேநாthஸவmh
04240231 தthர கா³nhத⁴rhவமாகrhNhய தி³vhயமாrhக³மேநாஹரmh
04240232 விshmh ராஜthராshேத mh’த³ŋhக³பணவாth³யiν
04240241 தrhேயவ ஸரஸshதshமாnhநிShkhராமnhதmh ஸஹாiνக³mh
04240242 உபகீ³யமாநமமர phரவரmh வி³தா⁴iνைக:³
04240251 தphதேஹமநிகாயாப⁴mh ஶிதிகNhட²mh thேலாசநmh
04240252 phரஸாத³ஸுiµக²mh வீய phரேணiµrhஜாதெகௗகா:
04240261ஸ தாnhphரபnhநாrhதிஹேரா ப⁴க³வாnhத⁴rhமவthஸல:

04240262 த⁴rhமjhஞாnhஶீலஸmhபnhநாnhphத: phதாiνவாச ஹ
04240270th³ர உவாச
04240271யmh ேவதி³ஷத:³ thரா விதி³தmh வசிகீrhதmh
04240272அiνkh³ரஹாய ப⁴th³ரmh வ ஏவmh ேம த³rhஶநmh kh’தmh
04240281 ய: பரmh ரmhஹஸ:ஸாாthth³jhவஸmhjhஞிதாth
04240282 ப⁴க³வnhதmh வாஸுேத³வmh phரபnhந:ஸ phேயா  ேம
04240291shவத⁴rhமநிShட:² ஶதஜnhமபி: ◌⁴ மாnhவிசதாேமதி தத: பரmh  மாmh
04240292 அvhயாkh’தmh பா⁴க³வேதாऽத² ைவShணவmh பத³mh யதா²ஹmh வி³தா:◌⁴
கலாthயேய
04240301அத² பா⁴க³வதா யmh phயா:shத² ப⁴க³வாnhயதா²
04240302 ந மth³பா⁴க³வதாநாmh ச phேரயாநnhேயாऽshதி கrhசிth
04240311இத³mh விவிkhதmh ஜphதvhயmh பவிthரmh மŋhக³ளmh பரmh
04240312 நி:ேரயஸகரmh சாபி யதாmh தth³வதா³ வ:

04240320ைமthேரய உவாச
04240321இthயiνkhேராஶ’த³ேயா ப⁴க³வாநாஹ தாசி²வ:

04240322 ப³th³தா⁴ஜnhராஜthராnhநாராயணபேரா வச:
04240330th³ர உவாச
04240331தmh த ஆthமவிth³வrhய shவshதேய shவshதிரsh ேம
04240332 ப⁴வதாராத⁴ஸா ராth³த⁴mh ஸrhவshமா ஆthமேந நம:
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04240341 நம: பŋhகஜநாபா⁴ய ⁴தஸூேமnhth³யாthமேந
04240342 வாஸுேத³வாய ஶாnhதாய டshதா²ய shவேராசிேஷ
04240351ஸŋhகrhஷய ஸூமாய ³ரnhதாயாnhதகாய ச
04240352 நேமா விவphரேபா³தா⁴ய phரth³mhநாயாnhதராthமேந
04240361 நேமா நேமாऽநிth³தா⁴ய ’ேகேஶnhth³யாthமேந
04240362 நம: பரமஹmhஸாய rhய நிph◌⁴’தாthமேந
04240371shவrhகா³பவrhக³th³வாராய நிthயmh ஶுசிஷேத³ நம:
04240372 நேமா ரNhயவீrhயாய சாrhேஹாthராய தnhதேவ
04240381 நம ஊrhஜ இேஷ thரyhயா: பதேய யjhஞேரதேஸ
04240382 th’phதிதா³ய ச வாநாmh நம:ஸrhவரஸாthமேந
04240391ஸrhவஸththவாthமேத³ஹாய விேஶஷாய shத²வீயேஸ
04240392 நமshthைரேலாkhயபாலாய ஸஹ ஓேஜாப³லாய ச
04240401அrhத²ŋhகா³ய நப⁴ேஸ நேமாऽnhதrhப³ராthமேந
04240402 நம: Nhயாய ேலாகாய அiµShைம ⁴வrhசேஸ
04240411 phரvh’thதாய நிvh’thதாய பிth’ேத³வாய கrhமேண
04240412 நேமாऽத⁴rhமவிபாகாய mh’thயேவ :³க²தா³ய ச
04240421 நமshத ஆஶிஷாஶ மநேவ காரthமேந
04240422 நேமா த⁴rhமாய ph³’ஹேத kh’ShயாNhட²ேமத⁴ேஸ
04240423 ஷாய ராய ஸாŋhkh²யேயாேக³வராய ச
04240431 ஶkhதிthரயஸேமதாய ⁴ேஷऽஹŋhkh’தாthமேந
04240432 ேசதாதிபாய நேமா வாேசா வி⁴தேய
04240441 த³rhஶநmh ேநா தி³th³’ூmh ேத³ பா⁴க³வதாrhசிதmh
04240442பmh phயதமmh shவாநாmh ஸrhேவnhth³ய³ஜநmh
04240451shநிkh³த⁴phராvh’Th³க⁴நயாமmh ஸrhவெஸௗnhத³rhயஸŋhkh³ரஹmh
04240452 சாrhவாயதசrhபா³ஹு ஸுஜாதசிராநநmh
04240461 பth³மேகாஶபலாஶாmh ஸுnhத³ரph◌⁴ ஸுநாகmh
04240462ஸுth³விஜmh ஸுகேபாலாshயmh ஸமகrhணவி⁴ஷணmh
04240471 phதிphரஹதாபாŋhக³மலைக பேஶாபி⁴தmh
04240472லஸthபŋhகஜகிஜlhக ³லmh mh’ShடNhட³லmh
04240481sh²ரthகிடவலய ஹாரரேமக²லmh
04240482 ஶŋhக²சkhரக³தா³பth³ம மாலாமNhthதமrhth³தி⁴மth
04240491mhஹshகnhத⁴thவிேஷா பி³ph◌⁴ரthெஸௗப⁴க³kh³வெகௗshப⁴mh
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04240492 யாநபாயிnhயா phத நிகஷாேமாரேஸாlhலஸth
04240501 ரேரசகஸmhவிkh³ந வவlh³த³ேலாத³ரmh
04240502 phரதிஸŋhkhராமயth³விவmh நாph◌⁴யாவrhதக³பீ⁴ரயா
04240511 யாமேராNhயதி⁴ேராசிShiΝ ³லshவrhணேமக²லmh
04240512ஸமசாrhவŋhkh◌⁴ஜŋhேகா⁴ நிmhநஜாiνஸுத³rhஶநmh
04240521 பதா³ ஶரthபth³மபலாஶேராசிஷா நக²th³பி⁴rhேநாऽnhதரக⁴mh வி⁴nhவதா
04240522phரத³rhஶயshவீயமபாshதஸாth◌⁴வஸmh பத³mh³ேரா மாrhக³³shதேமாஜுஷாmh
04240531 ஏதth³பமiνth◌⁴ேயயமாthமஶுth³தி⁴மபீ⁴phஸதாmh
04240532 யth³ப⁴khதிேயாேகா³ऽப⁴யத:³shவத⁴rhமமiνதிShட²தாmh
04240541 ப⁴வாnhப⁴khதிமதா லph◌⁴ேயா ³rhலப:◌⁴ ஸrhவேத³நாmh
04240542shவாராjhயshயாphயபி⁴மத ஏகாnhேதநாthமவிth³க³தி:
04240551 தmh ³ராராth◌⁴யமாராth◌⁴ய ஸதாமபி ³ராபயா
04240552 ஏகாnhதப⁴khthயா ேகா வாேச²thபாத³லmh விநா ப³:

04240561 யthர நிrhவிShடமரணmh kh’தாnhேதா நாபி⁴மnhயேத
04240562 விவmh விth◌⁴வmhஸயnhவீrhய ெஶௗrhயவிsh²rhதph◌⁴வா
04240571rhேத⁴நாபி லேய ந shவrhக³mh நாநrhப⁴வmh
04240572 ப⁴க³வthஸŋhகி³ஸŋhக³shய மrhthயாநாmh கிiµதாஶிஷ:

04240581அதா²நகா⁴ŋhkh◌⁴ேரshதவ கீrhதிதீrhத²ேயாரnhதrhப³:shநாநவி⁴தபாphமநாmh
04240582 ⁴ேதShவiνkhேராஶஸுஸththவஶீநாmh shயாthஸŋhக³ேமாऽiνkh³ரஹ ஏஷ
நshதவ
04240591ந யshய சிthதmh ப³ரrhத²விph◌⁴ரமmh தேமா³ஹாயாmh ச விஶுth³த⁴மாவிஶth
04240592 யth³ப⁴khதிேயாகா³iνkh³’தமஜஸா iµநிrhவிசShேட நiν தthர ேத க³திmh
04240601 யthேரத³mh vhயjhயேத விவmh விவshnhநவபா⁴தி யth
04240602 தththவmh ph³ரம பரmh jhேயாதிராகாஶவ விshth’தmh
04240611 ேயா மாயேயத³mh பயாsh’ஜth³பி³ப⁴rhதி ⁴ய:பயthயவிkhய:
04240612யth³ேப⁴த³³th³தி: ◌⁴ ஸதி³வாthம:³shத²யா thவமாthமதnhthரmh ப⁴க³வnhphரதீம
04240621 khயாகலாைபத³ேமவ ேயாகி³ந: ரth³தா⁴nhவிதா: ஸா⁴ யஜnhதி
th³த⁴ேய
04240622 ⁴ேதnhth³யாnhத:கரேபலதmh ேவேத³ ச தnhthேர ச த ஏவ ேகாவிதா:³
04240631 thவேமக ஆth³ய: ஷ:ஸுphதஶkhதிshதயா ரஜ:ஸththவதேமா விபி⁴th³யேத
04240632 மஹாநஹmh க²mh மத³kh³நிவாrhத⁴ரா:ஸுரrhஷேயா ⁴தக³ இத³mh யத:
04240641sh’Shடmh shவஶkhthேயத³மiνphரவிShடசrhவித⁴mh ரமாthமாmhஶேகந
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04240642 அேதா² வி³shதmh ஷmh ஸnhதமnhதrh⁴ŋhkhேத ’ைகrhம⁴
ஸாரக⁴mh ய:
04240651ஸ ஏஷ ேலாகாநதிசNhட³ேவேகா³ விகrhஷ thவmh க² காலயாந:
04240652 ⁴தாநி ⁴ைதரiνேமயதththேவா க⁴நாவrhவாவாவிஷய:
04240661 phரமthதiµchைசதி kh’thயசிnhதயா phரvh’th³த⁴ேலாப⁴mh விஷேயஷு
லாலஸmh
04240662thவமphரமthத:ஸஹஸாபி⁴பth³யேஸுlhேலஹாேநாऽவா²மnhதக:
04240671கshthவthபதா³ph³ஜmh விஜஹாதி பNh³ேதா யshேதऽவமாநvhயயமாநேகதந:
04240672 விஶŋhகயாshமth³³ரrhசதி shம யth³விேநாபபthதிmh மநவசrhத³ஶ
04240681அத² thவம ேநா ph³ரமnhபரமாthமnhவிபசிதாmh
04240682 விவmh th³ரப⁴யth◌⁴வshதமதசிth³ப⁴யா க³தி:
04240691இத³mh ஜபத ப⁴th³ரmh ேவா விஶுth³தா⁴ nh’பநnhத³நா:
04240692shவத⁴rhமமiνதிShட²nhேதா ப⁴க³வthயrhபிதாஶயா:
04240701 தேமவாthமாநமாthமshத²mh ஸrhவ⁴ேதShவவshதி²தmh
04240702 ஜயth◌⁴வmh kh³’ணnhதச th◌⁴யாயnhதசாஸkh’th³த⁴mh
04240711 ேயாகா³ேத³ஶiµபாஸாth³ய தா⁴ரயnhேதா iµநிvhரதா:
04240712ஸமாததி⁴ய:ஸrhவ ஏதத³ph◌⁴யஸதாth³’தா:
04240721இத³மாஹ ராshமாகmh ப⁴க³வாnhவிவsh’khபதி:
04240722 ph◌⁴’kh³வாதீ³நாமாthமஜாநாmh sh’ு:ஸmhsh’தாmh
04240731 ேத வயmh ேநாதி³தா:ஸrhேவ phரஜாஸrhேக³ phரேஜவரா:
04240732அேநந th◌⁴வshததமஸ:sh’ேமா விவிதா: ◌⁴ phரஜா:
04240741அேத²த³mh நிthயதா³ khேதா ஜபnhநவத: மாnh
04240742அசிராchch²ேரய ஆphேநாதி வாஸுேத³வபராயண:

04240751 ேரயஸாஹ ஸrhேவஷாmh jhஞாநmh நி:ேரயஸmh பரmh
04240752ஸுக²mh தரதி ³Shபாரmh jhஞாநெநௗrhvhயஸநாrhணவmh
04240761 ய இமmh ரth³த⁴யா khேதா மth³கீ³தmh ப⁴க³வthshதவmh
04240762அதீ⁴யாேநா ³ராராth◌⁴யmh ஹமாராத⁴யthயெஸௗ
04240771 விnhத³ேத ேஷாऽiµShமாth³யth³யதி³chச²thயஸthவரmh
04240772 மth³கீ³தகீ³தாthஸுphதாchch²ேரயஸாேமகவlhலபா⁴th
04240781இத³mh ய: கlhய உthதா²ய phராஜ: ரth³த⁴யாnhவித:
04240782 ஶ ◌்’iΝயாchch²ராவேயnhமrhthேயா iµchயேத கrhமப³nhத⁴ைந:
04240791 கீ³தmh மேயத³mh நரேத³வநnhத³நா: பரshய mhஸ: பரமாthமந:shதவmh
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04240792 ஜபnhத ஏகாkh³ரதி⁴யshதேபா மஹthசரth◌⁴வமnhேத தத ஆphshயேத²phதmh
04250010ைமthேரய உவாச
04250011இதி ஸnhதி³ய ப⁴க³வாnhபா³rhஷைத³ரபி⁴த:
04250012 பயதாmh ராஜthராmh தthைரவாnhதrhத³ேத⁴ ஹர:
04250021 th³ரகீ³தmh ப⁴க³வத:shேதாthரmh ஸrhேவ phரேசதஸ:

04250022 ஜபnhதshேத தபshேதrhவrhஷாமதmh ஜேல
04250031 phராசீநப³rhஷmh thத: கrhமshவாஸkhதமாநஸmh
04250032 நாரேதா³ऽth◌⁴யாthமதththவjhஞ: kh’பா: phரthயேபா³த⁴யth
04250041 ேரயshthவmh கதமth³ராஜnhகrhமthமந ஈஹேஸ
04250042 :³க²ஹாநி:ஸுகா²வாphதி: ேரயshதnhேநஹ ேசShயேத
04250050 ராேஜாவாச
04250051 ந ஜாநா மஹாபா⁴க³ பரmh கrhமாபவிth³த⁴தீ: ◌⁴
04250052 ph³ ேம விமலmh jhஞாநmh ேயந iµchேயய கrhமபி: ◌⁴
04250061 kh³’ேஹஷு டத⁴rhேமஷு thரதா³ரத⁴நாrhத²தீ: ◌⁴
04250062 ந பரmh விnhத³ேத ேடா⁴ ph◌⁴ராmhயnhஸmhஸாரவrhthமஸு
04250070 நாரத³ உவாச
04250071 ேபா⁴ ேபா: ◌⁴ phரஜாபேத ராஜnhபஶூnhபய thவயாth◌⁴வேர
04250072ஸmhjhஞாபிதாவஸŋhகா⁴nhநிrhkh◌⁴’ேணந ஸஹshரஶ:

04250081 ஏேத thவாmh ஸmhphரதீnhேத shமரnhேதா ைவஶஸmh தவ
04250082ஸmhபேரதமய:ைடசி²nhத³nhththதி²தமnhயவ:

04250091அthர ேத கத²யிShேயऽiµதிஹாஸmh ராதநmh
04250092 ரஜநshய சதmh நிேபா³த⁴ க³த³ேதா மம
04250101ஆthரஜேநா நாம ராஜா ராஜnhph³’ஹchch²ரவா:
04250102 தshயாவிjhஞாதநாமாthஸகா²விjhஞாதேசShத:
04250111 ேஸாऽnhேவஷமாண: ஶரணmh ப³ph◌⁴ராம ph’தி²வீmh phர: ◌⁴
04250112 நாiνபmh யதா³விnhத³த³⁴thஸ விமநா இவ
04250121 ந ஸா⁴ ேமேந தா:ஸrhவா ⁴தேல யாவதீ: ர:
04250122 காமாnhகாமயமாேநாऽெஸௗ தshய தshேயாபபthதேய
04250131ஸ ஏகதா³மவேதா த³ேணShவத²ஸாiνஷு
04250132 த³த³rhஶ நவபி⁴rhth³வாrhபி: ◌⁴ ரmh லதலmh
04250141 phராகாேராபவநாThடால பைக²ரேதாரண:

04250142shவrhணெரௗphயாயைஸ: ஶ ◌்’ŋhைக:³ஸŋhலாmh ஸrhவேதா kh³’ைஹ:
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04250151 நீலshப²கைவ³rhய iµkhதாமரகதாண:

04250152 kh’phதஹrhmhயshத²mh தீ³phதாmh யா ேபா⁴க³வதீவ
04250161ஸபா⁴சthவரரth²யாபி⁴ராkhடா³யதநாபண:

04250162ைசthயth◌⁴வஜபதாகாபி⁴rhkhதாmh விth³மேவதி³பி: ◌⁴
04250171 rhயாsh பா³ேயாபவேந தி³vhயth³மலதாேல
04250172 நத³th³விஹŋhகா³ல ேகாலாஹலஜலாஶேய
04250181மநிrhஜ²ரவிphShமth ஸுமாகரவாநா
04250182 சலthphரவாலவிடப நநீதடஸmhபதி³
04250191 நாநாரNhயmh’க³vhராைதரநாபா³ேத⁴ iµநிvhரைத:
04250192ஆஹூதmh மnhயேத பாnhேதா² யthர ேகாகிலைத:
04250201 யth³’chச²யாக³தாmh தthர த³த³rhஶ phரமேதா³thதமாmh
04250202 ph◌⁴’thையrhத³ஶபி⁴ராயாnhதீேமைககஶதநாயைக:
04250211அசஶீrhஷாநா ³phதாmh phரதீஹாேரண ஸrhவத:
04250212அnhேவஷமாmh’ஷப⁴மphெரௗடா⁴mh காமபிணீmh
04250221ஸுநாஸாmh ஸுத³தீmh பா³லாmh ஸுகேபாலாmh வராநநாmh
04250222ஸமவிnhயshதகrhph◌⁴யாmh பி³ph◌⁴ரதீmh Nhட³லயmh
04250231 பிஶŋhக³நீவீmh ஸுேராணீmh யாமாmh கநகேமக²லாmh
04250232 பth³ph◌⁴யாmh khவணth³ph◌⁴யாmh சலnhதீmh ைரrhேத³வதாவ
04250241shதெநௗ vhயதைகேஶாெரௗ ஸமvh’thெதௗ நிரnhதெரௗ
04250242 வshthராnhேதந நி³ஹnhதீmh vhட³யா க³ஜகா³நீmh
04250251 தாமாஹ லதmh வீர:ஸvhட³shதேஶாப⁴நாmh
04250252shநிkh³ேத⁴நாபாŋhக³ŋhேக²ந shph’Shட: phேரேமாth³ph◌⁴ரமth³ph◌⁴வா
04250261 கா thவmh கஜபலாஶா கshயாஹ த:ஸதி
04250262இமாiµப mh பீ⁴ கிmh சிகீrhஷ ஶmhஸ ேம
04250271 க ஏேதऽiνபதா² ேய த ஏகாத³ஶ மஹாப⁴டா:
04250272 ஏதா வா லலநா:ஸுph◌⁴ ேகாऽயmh ேதऽ: ர:ஸர:
04250281 thவmh rhப⁴வாnhயshயத² வாkh³ரமா பதிmh விசிnhவதீ கிmh iµநிவth³ரேஹா
வேந
04250282 thவத³ŋhkh◌⁴காமாphதஸமshதகாமmh khவ பth³மேகாஶ: பதித: கராkh³ராth
04250291 நாஸாmh வேராrhவnhயதமா ⁴விshph’khமாmh வீரவேரண ஸாகmh
04250292அrhஹshயலŋhகrhமத³ph◌⁴ரகrhம ேலாகmh பரmh வ யjhஞmhஸா
04250301யேத³ஷமாபாŋhக³விக²Nh³ேதnhth³யmhஸvhட³பா⁴வshதவிph◌⁴ரமth³ph◌⁴வா
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04250302 thவேயாபsh’Shேடா ப⁴க³வாnhமேநாப⁴வ: phரபா³த⁴ேதऽதா²iνkh³’ஹாண
ேஶாப⁴ேந
04250311thவதா³நநmhஸுph◌⁴ஸுதாரேலாசநmh vhயாலmhபி³நீலாலகvh’nhத³ஸmhvh’தmh
04250312 உnhநீய ேம த³rhஶய வlh³வாசகmh யth³vhட³யா நாபி⁴iµக²mh ஶுசிshேத
04250320 நாரத³ உவாச
04250321இthத²mh ரஜநmh நா யாசமாநமதீ⁴ரவth
04250322அph◌⁴யநnhத³த தmh வீரmh ஹஸnhதீ வீர ேமாதா
04250331 ந விதா³ம வயmh ஸmhயkhகrhதாரmh ஷrhஷப⁴
04250332ஆthமநச பரshயாபி ேகா³thரmh நாம ச யthkh’தmh
04250341இஹாth³ய ஸnhதமாthமாநmh விதா³ம ந தத: பரmh
04250342 ேயேநயmh நிrhதா வீர  ஶரணமாthமந:
04250351 ஏேத ஸகா²ய:ஸkh²ேயா ேம நரா நாrhயச மாநத³
04250352ஸுphதாயாmh மயி ஜாக³rhதி நாேகா³ऽயmh பாலயnhmh
04250361 தி³ShThயாக³ேதாऽ ப⁴th³ரmh ேத kh³ராmhயாnhகாமாநபீ⁴phஸேஸ
04250362 உth³வShயா தாmhshேதऽஹmh shவப³nh⁴பி⁴ரnhத³ம
04250371இமாmh thவமதி⁴திShட²shவ mh நவiµகீ²mh விேபா⁴
04250372 மேயாபநீதாnhkh³’ந: காமேபா⁴கா³nhஶதmh ஸமா:
04250381 கmh iν thவத³nhயmh ரமேய யரதிjhஞமேகாவித³mh
04250382அஸmhபராயாபி⁴iµக²மவshதநவித³mh பஶுmh
04250391 த⁴rhேமா யthராrhத²காெமௗ ச phரஜாநnhேதா³ऽmh’தmh யஶ:

04250392 ேலாகா விேஶாகா விரஜா யாnhந ேகவேநா வி:³

04250401 பிth’ேத³வrhமrhthயாநாmh ⁴தாநாமாthமநச ஹ
04250402 ேmhயmh வத³nhதி ஶரணmh ப⁴ேவऽshnhயth³kh³’ஹாரம:
04250411 கா நாம வீர விkh²யாதmh வதா³nhயmh phயத³rhஶநmh
04250412 ந vh’ணீத phயmh phராphதmh மாth³’ஶீ thவாth³’ஶmh பதிmh
04250421கshயா மநshேத ⁴வி ேபா⁴கி³ேபா⁴க³ேயா:shthயா நஸjhேஜth³⁴ஜேயாrhமஹா⁴ஜ
04250422 ேயாऽநாத²வrhகா³தி⁴மலmh kh◌⁴’ேth³த⁴தshதாவேலாேகந சரthயேபாmh
04250430 நாரத³ உவாச
04250431இதி ெதௗ த³mhபதீ தthர ஸiµth³ய ஸமயmh த:²
04250432 தாmh phரவிய mh ராஜnhiµiµதா³ேத ஶதmh ஸமா:
04250441 உபகீ³யமாேநா லதmh தthர தthர ச கா³யைக:
04250442 khட³nhபvh’த:shthபி⁴rhரதி³நீமாவிஶch²ெசௗ
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04250451ஸphேதாப kh’தா th³வார: ரshதshயாsh th³ேவ அத: ◌⁴
04250452 ph’த²kh³விஷயக³thயrhத²mh தshயாmh ய: கசேநவர:
04250461 பச th³வாரsh ெபௗரshthயா த³ணகா தேதா²thதரா
04250462 பசிேம th³ேவ அஷாmh ேத நாமாநி nh’ப வrhணேய
04250471 க²th³ேயாதாவிrhiµகீ² ச phராkh³th³வாராேவகthர நிrhேத
04250472 விph◌⁴ராதmh ஜநபத³mh யாதி தாph◌⁴யாmh th³மthஸக:²
04250481 நநீ நாநீ ச phராkh³th³வாராேவகthர நிrhேத
04250482அவ⁴தஸக²shதாph◌⁴யாmh விஷயmh யாதி ெஸௗரப⁴mh
04250491iµkh²யா நாம ரshதாth³th³வாshதயாபணப³ஹூத³ெநௗ
04250492 விஷெயௗ யாதி ரராTh³ரஸjhஞவிபnhவித:
04250501 பிth’ஹூrhnh’ப rhயா th³வாrhத³ேணந ரஜந:
04250502 ராShThரmh த³ணபசாலmh யாதி தத⁴ராnhவித:
04250511 ேத³வஹூrhநாம rhயா th³வா உthதேரண ரஜந:
04250512 ராShThரiµthதரபசாலmh யாதி தத⁴ராnhவித:
04250521ஆஸு நாம பசாth³th³வாshதயா யாதி ரஜந:
04250522 kh³ராமகmh நாம விஷயmh ³rhமேத³ந ஸமnhவித:
04250531 நிrh’திrhநாம பசாth³th³வாshதயா யாதி ரஜந:
04250532ைவஶஸmh நாம விஷயmh ph³த⁴ேகந ஸமnhவித:
04250541அnhதா⁴வஷாmh ெபௗராmh நிrhவாkhேபஶshkh’தாெபௗ⁴
04250542அNhவதாமதி⁴பதிshதாph◌⁴யாmh யாதி கேராதி ச
04250551ஸ யrhயnhத:ரக³ேதா விஷூசீநஸமnhவித:
04250552 ேமாஹmh phரஸாத³mh ஹrhஷmh வா யாதி ஜாயாthமேஜாth³ப⁴வmh
04250561 ஏவmh கrhமஸு ஸmhஸkhத: காமாthமா வசிேதாऽ³த: ◌⁴
04250562 ம யth³யதீ³ேஹத தthதேத³வாnhவவrhதத
04250571 khவசிthபிப³nhthயாmh பிப³தி மதி³ராmh மத³விவல:

04250572அநnhthயாmh khவசித³நாதி ஜthயாmh ஸஹ ஜதி
04250581 khவசிth³கா³யதி கா³யnhthயாmh த³thயாmh த³தி khவசிth
04250582 khவசிth³த⁴ஸnhthயாmh ஹஸதி ஜlhபnhthயாமiν ஜlhபதி
04250591 khவசிth³தா⁴வதி தா⁴வnhthயாmh திShட²nhthயாமiν திShட²தி
04250592அiν ேஶேத ஶயாநாயாமnhவாshேத khவசிதா³ஸதீmh
04250601 khவசிchch²’ேதி ஶ ◌்’Nhவnhthயாmh பயnhthயாமiν பயதி
04250602 khவசிjhkh◌⁴ரதி kh◌⁴ரnhthயாmh shph’ஶnhthயாmh shph’ஶதி khவசிth
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04250611 khவசிchச ேஶாசதீmh ஜாயாமiν ேஶாசதி தீ³நவth
04250612அiν ’Shயதி ’Shயnhthயாmh iµதி³தாமiν ேமாத³ேத
04250621 விphரலph³ேதா⁴ மShையவmh ஸrhவphரkh’திவசித:
04250622 ேநchச²nhநiνகேராthயjhஞ: khலph³யாthkhடா³mh’ேகா³ யதா²
04260010 நாரத³ உவாச
04260011ஸ ஏகதா³ மேஹShவாேஸா ரத²mh பசாவமாஶுக³mh
04260012 th³வீஷmh th³விசkhரேமகாmh thேவiΝmh பசப³nh⁴ரmh
04260021 ஏகரmhேயகத³மநேமகநீட³mh th³விப³ரmh
04260022 பசphரஹரணmh ஸphத வத²mh பசவிkhரமmh
04260031ைஹேமாபshகரமாய shவrhணவrhமாேயஷுதி: ◌⁴
04260032 ஏகாத³ஶசநாத:² பசphரshத²மகா³th³வநmh
04260041 சசார mh’க³யாmh தthர th³’phத ஆthேதஷுகாrhiµக:
04260042 விஹாய ஜாயாமதத³rhஹாmh mh’க³vhயஸநலாலஸ:

04260051ஆஸுmh vh’thதிமாthய ேகா⁴ராthமா நிரiνkh³ரஹ:

04260052 nhயஹநnhநிஶிைதrhபா³ணrhவேநஷு வநேகா³சராnh
04260061 தீrhேத²ஷு phரதிth³’Shேடஷு ராஜா ேமth◌⁴யாnhபஶூnhவேந
04260062 யாவத³rhத²மலmh ph³ேதா⁴ ஹnhயாதி³தி நியmhயேத
04260071 ய ஏவmh கrhம நியதmh விth³வாnhrhவீத மாநவ:

04260072 கrhம ேதந ராேஜnhth³ர jhஞாேநந ந ஸ phயேத
04260081அnhயதா² கrhம rhவாே மாநாேடா⁴ நிப³th◌⁴யேத
04260082³ணphரவாஹபதிேதா நShடphரjhேஞா vhரஜthயத: ◌⁴
04260091 தthர நிrhபி⁴nhநகா³thராmh சிthரவாைஜ: ஶிiµைக:²
04260092 விphலேவாऽ⁴th³:³கி²தாநாmh :³ஸஹ: கthமநாmh
04260101 ஶஶாnhவராஹாnhமஷாnhக³வயாnhஶlhயகாnh
04260102 ேமth◌⁴யாநnhயாmhச விவிதா⁴nhவிநிkh◌⁴நnhரமமth◌⁴யகா³th
04260111 தத:ுthth’Thபராnhேதா நிvh’thேதா kh³’ஹேமயிவாnh
04260112 kh’தshநாேநாசிதாஹார:ஸmhவிேவஶ க³தkhலம:
04260121ஆthமாநமrhஹயாmh சkhேர ⁴பாேலபshரகா³தி³பி: ◌⁴
04260122ஸாth◌⁴வலŋhkh’தஸrhவாŋhேகா³ மShயாமாத³ேத⁴ மந:
04260131 th’phேதா ’Shட:ஸுth³’phதச கnhத³rhபாkh’Shடமாநஸ:

04260132 ந vhயசShட வராேராஹாmh kh³’ணீmh kh³’ஹேமதி⁴நீmh
04260141அnhத:ரshthேயாऽph’chச²th³விமநா இவ ேவதி³ஷth
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04260142அபி வ:ஶலmh ராமா: ேஸவmh யதா² ரா
04260151 ந தைத²தrh ேராசnhேத kh³’ேஹஷு kh³’ஹஸmhபத:³
04260152 யதி³ ந shயாth³kh³’ேஹ மாதா பthநீ வா பதிேத³வதா
04260153 vhயŋhேக³ ரத²இவ phராjhஞ: ேகா நாமாத தீ³நவth
04260161 khவ வrhதேத ஸா லலநா மjhஜnhதmh vhயஸநாrhணேவ
04260162 யா மாiµth³த⁴ரேத phரjhஞாmh தீ³பயnhதீ பேத³ பேத³
04260170 ராமா ஊ:
04260171 நரநாத² ந ஜாநீமshthவthphயா யth³vhயவshயதி
04260172 ⁴தேல நிரவshதாேர ஶயாநாmh பய ஶthஹnh
04260180 நாரத³ உவாச
04260181 ரஜந:shவமmh நியாவ⁴தாmh ⁴வி
04260182 தthஸŋhேகா³nhமதி²தjhஞாேநா ைவkhலvhயmh பரமmh யெயௗ
04260191ஸாnhthவயnhலணயா வாசா ’த³ேயந வி³யதா
04260192 phேரயshயா:shேநஹஸmhரmhப⁴ ŋhக³மாthமநி நாph◌⁴யகா³th
04260201அiνநிnhேயऽத² ஶநைகrhவீேராऽiνநயேகாவித:³
04260202 பshபrhஶ பாத³க³ளமாஹ ேசாthஸŋhக³லாதாmh
04260210 ரஜந உவாச
04260211நmh thவkh’தNhயாshேத ph◌⁴’thயா ேயShவீவரா: ஶுேப⁴
04260212 kh’தாக:³shவாthமஸாthkh’thவா ஶிாத³Nhட³mh ந ஜேத
04260221 பரேமாऽiνkh³ரேஹா த³Nhேடா³ ph◌⁴’thேயஷு phர⁴rhபித:
04260222 பா³ேலா ந ேவத³ தthதnhவி ப³nh⁴kh’thயமமrhஷண:

04260231ஸா thவmhiµக²mhஸுத³தி ஸுph◌⁴rhவiνராக³பா⁴ர vhடா³விலmhப³விலஸth³த⁴தாவேலாகmh
04260232 நீலாலகாபி⁴பshkh’தiµnhநஸmh ந: shவாநாmh phரத³rhஶய மநshவிநி
வlh³வாkhயmh
04260241தshnhத³ேத⁴ த³மமஹmh தவவீரபthநி ேயாऽnhயthர ⁴ஸுரலாthkh’தகிlhபி³ஷshதmh
04260242 பேய ந வீதப⁴யiµnhiµதி³தmh thேலாkhயாமnhயthர ைவ iµரேபாதரthர
தா³ஸாth
04260251வkhthரmh ந ேத விதிலகmh மநmhவிஹrhஷmhஸmhரmhப⁴பீ⁴மமவிmh’Shடமேபதராக³mh
04260252 பேய shதநாவபி ஶுேசாபஹெதௗ ஸுஜாெதௗ பி³mhபா³த⁴ரmh
விக³தŋhமபŋhகராக³mh
04260261 தnhேம phரத³ ஸு’த:³ kh’தகிlhபி³ஷshய shைவரmh க³தshய
mh’க³யாmh vhயஸநாரshய
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04260262 கா ேத³வரmh வஶக³தmh ஸுமாshthரேவக³ விshரshதெபௗmhshநiµஶதீ ந
ப⁴ேஜத kh’thேய
04270010 நாரத³ உவாச
04270011இthத²mh ரஜநmh ஸth◌⁴rhயkh³வஶமாநீய விph◌⁴ரைம:
04270012 ரஜநீ மஹாராஜ ேரேம ரமயதீ பதிmh
04270021ஸ ராஜா மmh ராஜnhஸுshநாதாmh சிராநநாmh
04270022 kh’தshவshthயயநாmh th’phதாமph◌⁴யநnhத³³பாக³தாmh
04270031 தேயாப³ட: ◌⁴ பரph³த⁴கnhத⁴ேரா ரேஹாऽiνமnhthைரரபkh’Shடேசதந:
04270032 ந காலரmhேஹா ³³ேத⁴ ³ரthயயmh தி³வா நிேஶதி phரமதா³பkh³ரஹ:

04270041 ஶயாந உnhநth³த⁴மேதா³ மஹாமநா மஹாrhஹதlhேப ம⁴ேஜாபதி: ◌⁴
04270042 தாேமவ வீேரா மiνேத பரmh யதshதேமாऽபி⁴⁴ேதா ந நிஜmh பரmh ச யth
04270051 தையவmh ரமமாணshய காமகமலேசதஸ:

04270052rhத⁴வ ராேஜnhth³ர vhயதிkhராnhதmh நவmh வய:
04270061 தshயாமஜநயththராnhரஜnhயாmh ரஜந:
04270062 ஶதாnhேயகாத³ஶ விராடா³ேஷாऽrhத⁴மதா²thயகா³th
04270071 ³th’rhத³ேஶாthதரஶதmh பிth’மாth’யஶshக:
04270072 ஶீெலௗதா³rhய³ேேபதா: ெபௗரஜnhய: phரஜாபேத
04270081ஸ பசாலபதி: thராnhபிth’வmhஶவிவrhத⁴நாnh
04270082 தா³ைர:ஸmhேயாஜயாமாஸ ³th’:ஸth³’ைஶrhவைர:
04270091 thராmh சாப⁴வnhthரா ஏைககshய ஶதmh ஶதmh
04270092ையrhைவ ெபௗரஜேநா வmhஶ: பசாேலஷு ஸேமதி⁴த:
04270101 ேதஷு தth³khத²ஹாேரஷு kh³’ஹேகாஶாiνவிஷு
04270102 நிேட⁴ந மமthேவந விஷேயShவnhவப³th◌⁴யத
04270111 ஈேஜ ச khரபி⁴rhேகா⁴ைரrhதீ³த: பஶுமாரைக:
04270112 ேத³வாnhபிth’nh⁴தபதீnhநாநாகாேமா யதா² ப⁴வாnh
04270121 khேதShேவவmh phரமthதshய mhபா³ஸkhதேசதஸ:

04270122ஆஸஸாத³ஸ ைவ காேலா ேயாऽphய: phயேயாதாmh
04270131 சNhட³ேவக³இதி kh²யாேதா க³nhத⁴rhவாதி⁴பதிrhnh’ப
04270132 க³nhத⁴rhவாshதshய ப³ந:ஷShThthதரஶதthரயmh
04270141 க³nhத⁴rhvhயshதாth³’ஶீரshய ைம²nhயச தாதா:
04270142 பvh’ththயா விmhபnhதி ஸrhவகாமவிநிrhதாmh
04270151 ேத சNhட³ேவகா³iνசரா: ரஜநரmh யதா³
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04270152ஹrhமாேரபி⁴ேர தthர phரthயேஷத⁴thphரஜாக³ர:
04270161ஸ ஸphதபி: ◌⁴ ஶைதேரேகா விmhஶthயா ச ஶதmh ஸமா:
04270162 ரஜநராth◌⁴யோ க³nhத⁴rhைவrhேத⁴ ப³
04270171யமாேண shவஸmhப³nhேத⁴ ஏகshnhப³ஹுபி⁴rhதா⁴
04270172 சிnhதாmh பராmh ஜகா³மாrhத:ஸராShThரரபா³nhத⁴வ:

04270181ஸ ஏவ rhயாmh ம⁴⁴khபசாேலஷு shவபாrhஷைத:³
04270182 உபநீதmh ப³mh kh³’ணnhshthேதா நாவித³th³ப⁴யmh
04270191 காலshய ³தா காசிththேலாகீmh வரchச²தீ
04270192 பrhயடnhதீ ந ப³rhShமnhphரthயநnhத³த கசந
04270201 ெதௗ³rhபா⁴kh³ேயநாthமேநா ேலாேக விதா ³rhப⁴ேக³தி ஸா
04270202 யா Shடா ராஜrhஷேய  vh’தாதா³thரேவ வரmh
04270211 கதா³சித³டமாநா ஸா ph³ரமேலாகாnhமmh க³தmh
04270212 வvhேர ph³’ஹth³vhரதmh மாmh  ஜாநதீ காமேமாதா
04270221 மயி ஸmhரph◌⁴ய வில மதா³chசா²பmh ஸு:³ஸஹmh
04270222shதா²மrhஹ ைநகthர மth³யாchஞாவிiµேகா²iµேந
04270231 தேதா விஹதஸŋhகlhபா கnhயகா யவேநவரmh
04270232 மேயாபதி³Shடமாஸாth³ய வvhேர நாmhநா ப⁴யmh பதிmh
04270241 ’ஷப⁴mh யவநாநாmh thவாmh vh’ேண வீேரphதmh பதிmh
04270242ஸŋhகlhபshthவயி ⁴தாநாmh kh’த: கில ந Shயதி
04270251 th³வாவிமாவiνேஶாசnhதி பா³லாவஸத³வkh³ரெஹௗ
04270252 யlhேலாகஶாshthேராபநதmh ந ராதி ந ததி³chச²தி
04270261அேதா² ப⁴ஜshவ மாmh ப⁴th³ர ப⁴ஜnhதீmh ேம த³யாmh 
04270262 ஏதாவாnhெபௗேஷா த⁴rhேமா யதா³rhதாநiνகmhபேத
04270271 காலகnhேயாதி³தவேசா நிஶmhய யவேநவர:
04270272 சிகீrhஷுrhேத³வ³யmh ஸ ஸshதmh தாமபா⁴ஷத
04270281 மயா நிபிதshph◌⁴யmh பதிராthமஸமாதி⁴நா
04270282 நாபி⁴நnhத³தி ேலாேகாऽயmh thவாமப⁴th³ராமஸmhமதாmh
04270291 thவமvhயkhதக³திrh⁴ŋhவ ேலாகmh கrhமவிநிrhதmh
04270292 யா  ேம ph’தநாkhதா phரஜாநாஶmh phரேணShய
04270301 phரjhவாேராऽயmh மம ph◌⁴ராதா thவmh ச ேம ப⁴கி³நீ ப⁴வ
04270302 சராmhபா⁴ph◌⁴யாmh ேலாேகऽshnhநvhயkhேதா பீ⁴மைஸநிக:
04280010 நாரத³ உவாச
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04280011ைஸநிகா ப⁴யநாmhேநா ேய ப³rhShமnhதி³Shடகாண:

04280012 phரjhவாரகாலகnhயாph◌⁴யாmh விேசரவநீமாmh
04280021 த ஏகதா³  ரப⁴ஸா ரஜநmh nh’ப
04280022 ⁴rhெபௗ⁴மேபா⁴கா³Th◌⁴யாmh ஜரthபnhநக³பாதாmh
04280031 காலகnhயாபி ³⁴ேஜ ரஜநரmh ப³லாth
04280032 யயாபி⁴⁴த: ஷ:ஸth³ேயா நி:ஸாரதாயாth
04280041 தேயாப⁴jhயமாநாmh ைவ யவநா:ஸrhவேதாதி³ஶmh
04280042 th³வாrhபி: ◌⁴ phரவிய ஸுph◌⁴’ஶmh phராrhத³யnhஸகலாmh mh
04280051 தshயாmh phரபீTh³யமாநாயாமபி⁴மாநீ ரஜந:
04280052அவாேபாவிதா⁴mhshதாபாnhmhபீ³ மமதால:

04280061 கnhேயாப³ேடா⁴ நShட: kh’பே விஷயாthமக:
04280062 நShடphரjhேஞா ’ைதவrhேயா க³nhத⁴rhவயவைநrhப³லாth
04280071 விஶீrhmh shவmh வீய phரதிலாநநாth³’தாnh
04280072 thராnhெபௗthராiνகா³மாthயாஜாயாmh ச க³தெஸௗ’தா³mh
04280081ஆthமாநmh கnhயயா kh³ரshதmh பசாலாந³தாnh
04280082 ³ரnhதசிnhதாமாபnhேநா ந ேலேப⁴ தthphரதிkhயாmh
04280091 காமாநபி⁴லஷnhதீ³ேநா யாதயாமாmhச கnhயயா
04280092 விக³தாthமக³திshேநஹ: thரதா³ராmhச லாலயnh
04280101 க³nhத⁴rhவயவநாkhராnhதாmh காலகnhேயாபமrhதி³தாmh
04280102ஹாmh phரசkhரேம ராஜா தாmh மநிகாமத:
04280111 ப⁴யநாmhேநாऽkh³ரேஜா ph◌⁴ராதா phரjhவார: phரthபshதி²த:
04280112 த³தா³ஹ தாmh mh kh’thshநாmh ph◌⁴ரா: phயசிகீrhஷயா
04280121 தshயாmh ஸnhத³யமாநாயாmh ஸெபௗர:ஸபchச²த:³
04280122 ெகௗmhபி³க:mhபி³nhயா உபாதphயத ஸாnhவய:
04280131 யவேநாபth³தா⁴யதேநா kh³ரshதாயாmh காலகnhயயா
04280132 rhயாmh phரjhவாரஸmhsh’Shட: ரபாேலாऽnhவதphயத
04280141 ந ேஶேக ேஸாऽவிmh தthர kh’chch²ேராேவப:²

04280142 க³nhைமchச²thதேதா vh’ ேகாடராதி³வ ஸாநலாth
04280151 ஶிதி²லாவயேவா யrh க³nhத⁴rhைவrh’தெபௗஷ:

04280152 யவைநரபீ⁴ ராஜnhiνபth³ேதா⁴ ேராத³ஹ
04280161 ³th’: thரெபௗthராmhச ஜாஜாமாth’பாrhஷதா³nh
04280162shவthவாவஶிShடmh யthகிசிth³kh³’ஹேகாஶபchச²த³mh
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04280171அஹmh மேமதி shவீkh’thய kh³’ேஹஷு மதிrhkh³’
04280172 த³th◌⁴ெயௗ phரமத³யா தீ³ேநா விphரேயாக³ உபshதி²ேத
04280181 ேலாகாnhதரmh க³தவதி மyhயநாதா²mhபி³நீ
04280182 வrhதிShயேத கத²mh thேவஷா பா³லகாநiνேஶாசதீ
04280191 ந மyhயநாஶிேத ⁴ŋhkhேத நாshநாேத shநாதி மthபரா
04280192 மயி Shேட ஸுஸnhthரshதா ப⁴rhthேத யதவாkh³ப⁴யாth
04280201 phரேபா³த⁴யதி மாவிjhஞmh vhேத ேஶாககrhஶிதா
04280202 வrhthைமதth³kh³’ஹேமதீ⁴யmh வீரஸூரபி ேநShயதி
04280211 கத²mh iν தா³ரகா தீ³நா தா³ரகீrhவாபராய:

04280212 வrhதிShயnhேத மயி க³ேத பி⁴nhநநாவ இேவாத³ெதௗ⁴
04280221 ஏவmh kh’பணயா ³th³th◌⁴யா ேஶாசnhதமதத³rhஹணmh
04280222 kh³ரmh kh’ததீ⁴ேரநmh ப⁴யநாமாph◌⁴யபth³யத
04280231 பஶுவth³யவைநேரஷ நீயமாந:shவகmh யmh
04280232அnhவth³ரவnhநiνபதா:² ேஶாசnhேதா ph◌⁴’ஶமாரா:
04280241 mh விஹாேயாபக³த உபth³ேதா⁴ ⁴ஜŋhக³ம:
04280242 யதா³ தேமவாiν  விஶீrh phரkh’திmh க³தா
04280251 விkh’Shயமாண: phரஸப⁴mh யவேநந ப³யஸா
04280252 நாவிnhத³thதமஸாவிShட:ஸகா²யmh ஸு’த³mh ர:
04280261 தmh யjhஞபஶேவாऽேநந ஸmhjhஞphதா ேயऽத³யாநா
04280262டா²ைரசிchசி²:³ khth³தா: ◌⁴ shமரnhேதாऽவமshய தth
04280271அநnhதபாேர தம மkh³ேநா நShடshmh’தி:ஸமா:
04280272 ஶாவதீரiν⁴யாrhதிmh phரமதா³ஸŋhக³³த:
04280281 தாேமவ மநஸா kh³’ணnhப³⁴வ phரமேதா³thதமா
04280282அநnhதரmh வித³rhப⁴shய ராஜmhஹshய ேவமநி
04280291 உபேயேம வீrhயபmh ைவத³rhபீ⁴mh மலயth◌⁴வஜ:

04280292 தி⁴ நிrhthய ராஜnhயாnhபாNhTh³ய: பரரஜய:
04280301 தshயாmh ஸ ஜநயாmh சkhர ஆthமஜாமேதmh
04280302 யவீயஸ:ஸphத ஸுதாnhஸphத th³ரவிட³⁴ph◌⁴’த:
04280311 ஏைககshயாப⁴வthேதஷாmh ராஜnhநrh³த³மrh³த³mh
04280312 ேபா⁴யேத யth³வmhஶத⁴ைரrhம மnhவnhதரmh பரmh
04280321அக³shthய: phராkh³³தரiµபேயேம th◌⁴’தvhரதாmh
04280322 யshயாmh th³’ட⁴chேதா ஜாத இth◌⁴மவாஹாthமேஜா iµநி:
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04280331 விப⁴jhய தநேயph◌⁴ய:மாmh ராஜrhrhமலயth◌⁴வஜ:

04280332ஆராத⁴யிஷு: kh’Shணmh ஸ ஜகா³ம லாசலmh
04280341thவா kh³’ஹாnhஸுதாnhேபா⁴கா³nhைவத³rhபீ⁴ மதி³ேர
04280342அnhவதா⁴வத பாNhTh³ேயஶmh jhேயாthshேநவ ரஜநீகரmh
04280351 தthர சnhth³ரவஸா நாம தாmhரபrhணீ வேடாத³கா
04280352 தthNhயஸலrhநிthயiµப⁴யthராthமேநா mh’ஜnh
04280361 கnhதா³Shபி⁴rhலப²ல: Shபபrhணshth’ேத³ைக:
04280362 வrhதமாந: ஶைநrhகா³thர கrhஶநmh தப ஆshதி²த:
04280371 ஶீேதாShணவாதவrhஷாணி ுthபிபாேஸ phயாphேய
04280372ஸுக²:³ேக²இதி th³வnhth³வாnhயஜயthஸமத³rhஶந:
04280381 தபஸா விth³யயா பkhவ கஷாேயா நியைமrhயைம:
04280382 ேஜ ph³ரமNhயாthமாநmh விதாாநிலாஶய:
04280391ஆshேத shதா²iΝைவகthர தி³vhயmh வrhஷஶதmh shதி²ர:
04280392 வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி நாnhயth³ேவேதா³th³வஹnhரதிmh
04280401ஸ vhயாபகதயாthமாநmh vhயதிkhததயாthமநி
04280402 விth³வாnhshவphந இவாமrhஶ ஸாணmh விரராம ஹ
04280411ஸாாth³ப⁴க³வேதாkhேதந ³ ஹ nh’ப
04280412 விஶுth³த⁴jhஞாநதீ³ேபந sh²ரதா விவேதாiµக²mh
04280421 பேர ph³ரமணி சாthமாநmh பரmh ph³ரம ததா²thமநி
04280422 வீமாே விஹாேயாமshமா³பரராம ஹ
04280431 பதிmh பரமத⁴rhமjhஞmh ைவத³rhபீ⁴ மலயth◌⁴வஜmh
04280432 phேரmh பrhயசரth³தி⁴thவா ேபா⁴கா³nhஸா பதிேத³வதா
04280441 சீரவாஸா vhரதாமா ேவணீ⁴தஶிேராஹா
04280442 ப³பா⁴ப பதிmh ஶாnhதா ஶிகா² ஶாnhதவாநலmh
04280451அஜாநதீ phயதமmh யேதா³பரதமŋhக³நா
04280452ஸுshதி²ராஸநமாஸாth³ய யதா²rhவiµபாசரth
04280461 யதா³ ேநாபலேப⁴தாŋhkh◌⁴ராShமாணmh பthரrhசதீ
04280462ஆthஸmhவிkh³ந’த³யா த²ph◌⁴ரShடா mh’கீ³ யதா²
04280471ஆthமாநmh ேஶாசதீ தீ³நமப³nh⁴mh விkhலவாபி: ◌⁴
04280472shதநாவாchய விபிேந ஸுshவரmh phரேராத³ஸா
04280481 உthதிShேடா²thதிShட² ராஜrhேஷ இமாiµத³தி⁴ேமக²லாmh
04280482 த³shph◌⁴ய:thரப³nh⁴ph◌⁴ேயா பி³ph◌⁴யதீmh பாமrhஹ
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04280491 ஏவmh விலபnhதீ பா³லா விபிேநऽiνக³தா பதிmh
04280492 பதிதா பாத³ேயாrhப⁴rh த³thயNhயவrhதயth
04280501 சிதிmh தா³மயீmh சிthவா தshயாmh பth: கேலவரmh
04280502ஆதீ³phய சாiνமரேண விலபnhதீ மேநா த³ேத⁴
04280511 தthர rhவதர: கசிthஸகா² ph³ராமண ஆthமவாnh
04280512ஸாnhthவயnhவlh³நா ஸாmhநா தாமாஹ த³தீmh phரேபா⁴
04280520 ph³ராமண உவாச
04280521 கா thவmh கshயா ேகா வாயmh ஶயாேநா யshய ேஶாச
04280522 ஜாநா கிmh ஸகா²யmh மாmh ேயநாkh³ேர விசசrhத²ஹ
04280531அபி shமர சாthமாநமவிjhஞாதஸக²mh ஸேக²
04280532thவா மாmh பத³மnhவிchச²nhெபௗ⁴மேபா⁴க³ரேதா க³த:
04280541ஹmhஸாவஹmh ச thவmh சாrhய ஸகா²ெயௗ மாநஸாயெநௗ
04280542அ⁴தாமnhதரா ெவௗக:ஸஹshரபவthஸராnh
04280551ஸ thவmh விஹாய மாmh ப³nhேதா⁴ க³ேதா kh³ராmhயமதிrhமmh
04280552 விசரnhபத³மth³ரா: கயாசிnhநிrhதmh shthயா
04280561 பசாராமmh நவth³வாரேமகபாலmh thேகாShட²கmh
04280562ஷThலmh பசவிபணmh பசphரkh’தி shthத⁴வmh
04280571 பேசnhth³யாrhதா²ஆராமா th³வார: phரா நவ phரேபா⁴
04280572 ேதேஜாऽப³nhநாநி ேகாShடா²நி லnhth³யஸŋhkh³ரஹ:

04280581 விபணsh khயாஶkhதிrh⁴தphரkh’திரvhயயா
04280582 ஶkhthயதீ⁴ஶ: மாmhshthவthர phரவிShேடா நாவ³th◌⁴யேத
04280591 தshmhshthவmh ராமயா shph’Shேடா ரமமாேऽதshmh’தி:
04280592 தthஸŋhகா³தீ³th³’ஶீmh phராphேதா த³ஶாmh பாபீயmh phரேபா⁴
04280601 ந thவmh வித³rhப⁴³தா நாயmh வீர:ஸு’thதவ
04280602 ந பதிshthவmh ரஜnhயா th³ேதா⁴ நவiµேக² யயா
04280611 மாயா ேயஷா மயா sh’Shடா யthமாmhஸmh shthயmh ஸதீmh
04280612 மnhயேஸ ேநாப⁴யmh யth³ைவ ஹmhெஸௗ பயாவேயாrhக³திmh
04280621அஹmh ப⁴வாnhந சாnhயshthவmh thவேமவாஹmh விசவ ேபா: ◌⁴
04280622 ந ெநௗ பயnhதி கவயசி²th³ரmh ஜா மநாக³பி
04280631 யதா² ஷ ஆthமாநேமகமாத³rhஶசுேஷா:
04280632 th³விதா⁴⁴தமேவேத தைத²வாnhதரமாவேயா:
04280641 ஏவmh ஸ மாநேஸா ஹmhேஸா ஹmhேஸந phரதிேபா³தி⁴த:
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04280642shவshத²shதth³vhயபி⁴சாேரண நShடாமாப ந:shmh’திmh
04280651 ப³rhShமnhேநதத³th◌⁴யாthமmh பாேராேயண phரத³rhஶிதmh
04280652 யthபேராphேயா ேத³ேவா ப⁴க³வாnhவிவபா⁴வந:
04290010 phராசீநப³rhவாச
04290011 ப⁴க³வmhshேத வேசாऽshமாபி⁴rhந ஸmhயக³வக³mhயேத
04290012 கவயshதth³விஜாநnhதி ந வயmh கrhமேமாதா:
04290020 நாரத³ உவாச
04290021 ஷmh ரஜநmh விth³யாth³யth³vhயநkhthயாthமந: ரmh
04290022 ஏகth³விthசShபாத³mh ப³ஹுபாத³மபாத³கmh
04290031 ேயாऽவிjhஞாதா’தshதshய ஷshய ஸேக²வர:
04290032 யnhந விjhஞாயேத mhபி⁴rhநாமபி⁴rhவா khயா³ண:

04290041 யதா³kh◌⁴’nhஷ: காrhthshnhேயந phரkh’ேதrh³nh
04290042 நவth³வாரmh th³விஹshதாŋhkh◌⁴ தthராமiνத ஸாth◌⁴விதி
04290051 ³th³தி⁴mh  phரமதா³mh விth³யாnhமமாஹதி யthkh’தmh
04290052 யாமதி⁴Shடா²ய ேத³ேஹऽshnhமாnh⁴ŋhkhேதऽபி⁴rh³nh
04290061ஸகா²ய இnhth³யக³ jhஞாநmh கrhம ச யthkh’தmh
04290062ஸkh²யshதth³vh’thதய: phராண: பசvh’thதிrhயேதா²ரக:³
04290071 ph³’ஹth³ப³லmh மேநா விth³யா³ப⁴ேயnhth³யநாயகmh
04290072 பசாலா: பச விஷயா யnhமth◌⁴ேய நவக²mh ரmh
04290081அணீ நாேக கrhெணௗ iµக²mh ஶிந³தா³விதி
04290082 th³ேவ th³ேவ th³வாெரௗ ப³rhயாதி யshததி³nhth³யஸmhத:
04290091அணீ நாேக ஆshயதி பச ர: kh’தா:
04290092 த³ த³ண: கrhண உthதரா ேசாthதர:shmh’த:
04290101 பசிேம இthயேதா⁴ th³வாெரௗ ³த³mh ஶிநேஹாchயேத
04290102 க²th³ேயாதாவிrhiµகீ² சாthர ேநthேர ஏகthர நிrhேத
04290103பmh விph◌⁴ராதmh தாph◌⁴யாmh விசShேட சுேஷவர:
04290111 நநீ நாநீ நாேஸ க³nhத:◌⁴ ெஸௗரப⁴ உchயேத
04290112 kh◌⁴ராேऽவ⁴ேதா iµkh²யாshயmh விபே வாkh³ரஸவிth³ரஸ:

04290121ஆபே vhயவஹாேராऽthர சிthரமnhேதா⁴ ப³ஹூத³நmh
04290122 பிth’ஹூrhத³ண: கrhண உthதேரா ேத³வஹூ:shmh’த:
04290131 phரvh’thதmh ச நிvh’thதmh ச ஶாshthரmh பசாலஸmhjhஞிதmh
04290132 பிth’யாநmh ேத³வயாநmh ேராthராchch²தத⁴ராth³vhரேஜth
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04290141ஆஸு ேமTh◌⁴ரமrhவாkh³th³வாrhvhயவாேயா kh³ராmh ரதி:
04290142 உபshேதா² ³rhமத:³ phேராkhேதா நிrh’திrh³த³ உchயேத
04290151ைவஶஸmh நரகmh பாrhph³த⁴ேகாऽnhெதௗ⁴  ேம ஶ ◌்’iΝ
04290152ஹshதபாெதௗ³ மாmhshதாph◌⁴யாmh khேதா யாதி கேராதி ச
04290161அnhத:ரmh ச ’த³யmh விஷூசிrhமந உchயேத
04290162 தthர ேமாஹmh phரஸாத³mh வா ஹrhஷmh phராphேநாதி தth³³ண:

04290171 யதா² யதா² விkhயேத ³khேதா விகேராதி வா
04290172 ததா² தேதா²பth³ரShடாthமா தth³vh’thதீரiνகாrhயேத
04290181 ேத³ேஹா ரத²shthவிnhth³யாவ:ஸmhவthஸரரேயாऽக³தி:
04290182 th³விகrhமசkhரshth³ண th◌⁴வஜ: பசாஸுப³nh⁴ர:
04290191 மேநாரrh³th³தி⁴ஸூேதா ’nhநீேடா³ th³வnhth³வப³ர:
04290192 பேசnhth³யாrhத²phரேப:ஸphததா⁴வத²க:
04290201ஆதிrhவிkhரேமா பா³ேயா mh’க³th’Shmh phரதா⁴வதி
04290202 ஏகாத³ேஶnhth³யச: பசஸூநாவிேநாத³kh’th
04290211ஸmhவthஸரசNhட³ேவக:³ காேலா ேயேநாபலத:
04290212 தshயாஹாநீஹ க³nhத⁴rhவா க³nhத⁴rhvhேயா ராthரய:shmh’தா:
04290213ஹரnhthயா: பkhராnhthயா ஷShThthதரஶதthரயmh
04290221 காலகnhயா ஜரா ஸாாlhேலாகshதாmh நாபி⁴நnhத³தி
04290222shவஸாரmh ஜkh³’ேஹ mh’th:யாய யவேநவர:
04290231ஆத⁴ேயா vhயாத⁴யshதshய ைஸநிகா யவநாசரா:
04290232 ⁴ேதாபஸrhகா³ஶுரய: phரjhவாேரா th³விவிேதா⁴ jhவர:
04290241 ஏவmh ப³ஹுவிைத⁴rh:³ைக²rhைத³வ⁴தாthமஸmhப⁴ைவ:

04290242 khயமாந: ஶதmh வrhஷmh ேத³ேஹ ேத³ தேமாvh’த:
04290251 phராேணnhth³யமேநாத⁴rhமாநாthமnhயth◌⁴யshய நிrh³ண:

04290252 ேஶேத காமலவாnhth◌⁴யாயnhமமாஹதி கrhமkh’th
04290261 யதா³thமாநமவிjhஞாய ப⁴க³வnhதmh பரmh ³mh
04290262 ஷsh விஷjhேஜத ³ேணஷு phரkh’ேத:shவth³’kh
04290271³பி⁴மாநீ ஸ ததா³ கrhமாணி ேதऽவஶ:

04290272 ஶுkhலmh kh’Shணmh ேலாதmh வா யதா²கrhமாபி⁴ஜாயேத
04290281 ஶுkhலாthphரகாஶ⁴யிShடா² ேலாகாநாphேநாதி கrhசிth
04290282 :³ேகா²த³rhகாnhkhயாயாஸாmhshதம:ேஶாேகாthகடாnhkhவசிth
04290291 khவசிthமாnhkhவசிchச shth khவசிnhேநாப⁴யமnhத⁴தீ: ◌⁴
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04290292 ேத³ேவா மiνShயshதிrhயkh³வா யதா²கrhம³ணmh ப⁴வ:

04290301ுthபேதா யதா² தீ³ந:ஸாரேமேயா kh³’ஹmh kh³’ஹmh
04290302 சரnhவிnhத³தி யth³தி³Shடmh த³Nhட³ேமாத³நேமவ வா
04290311 ததா² காமாஶேயா வ உchசாவசபதா² ph◌⁴ரமnh
04290312 உபrhயேதா⁴ வா மth◌⁴ேய வா யாதி தி³Shடmh phயாphயmh
04290321 :³ேக²Shேவகதேரபி ைத³வ⁴தாthமேஹஷு
04290322 வshய ந vhயவchேச²த:³shயாchேசthதthதthphரதிkhயா
04290331 யதா² ேஷா பா⁴ரmh ஶிரஸா ³iµth³வஹnh
04290332 தmh shகnhேத⁴ந ஸ ஆத⁴thேத ததா²ஸrhவா: phரதிkhயா:
04290341ைநகாnhதத: phரதீகார: கrhமmh கrhம ேகவலmh
04290342 th³வயmh யவிth³ேயாபsh’தmh shவphேந shவphந இவாநக⁴
04290351அrhேத²யவிth³யமாேநऽபி ஸmhsh’திrhந நிவrhதேத
04290352 மநஸா ŋhக³ேபண shவphேந விசரேதா யதா²
04290361அதா²thமேநாऽrhத²⁴தshய யேதாऽநrhத²பரmhபரா
04290362ஸmhsh’திshதth³vhயவchேச²ேதா³ ப⁴khthயா பரமயா ³ெரௗ
04290371 வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி ப⁴khதிேயாக:³ஸமாத:
04290372ஸth◌⁴சீேநந ைவராkh³யmh jhஞாநmh ச ஜநயிShயதி
04290381 ேஸாऽசிராேத³வ ராஜrhேஷ shயாத³chதகதா²ரய:
04290382 ஶ ◌்’Nhவத: ரth³த³தா⁴நshய நிthயதா³shயாத³தீ⁴யத:
04290391 யthர பா⁴க³வதா ராஜnhஸாத⁴ேவா விஶதா³ஶயா:
04290392 ப⁴க³வth³³iνகத²ந ரவணvhயkh³ரேசதஸ:

04290401 தshnhமஹnhiµக²தா ம⁴பி⁴ch சthரபீஷேஶஷஸத: பத:shரவnhதி
04290402தா ேய பிப³nhthயவிth’ேஷா nh’ப கா³ட⁴கrhணshதாnhநshph’ஶnhthயஶநth’Th³ப⁴யேஶாகேமாஹா:
04290411 ஏைதபth³ேதா நிthயmh வேலாக:shவபா⁴வைஜ:

04290412 ந கேராதி ஹேரrhநmh கதா²mh’தநிெதௗ⁴ ரதிmh
04290421 phரஜாபதிபதி:ஸாாth³ப⁴க³வாnhகி³ேஶா மiν:

04290422 த³ாத³ய: phரஜாth◌⁴யா ைநSh²கா:ஸநகாத³ய:
04290431 மசிரthrhயŋhகி³ரெஸௗ லshthய: லஹ: khர:

04290432 ph◌⁴’³rhவShட²இthேயேத மத³nhதா ph³ரமவாதி³ந:
04290441அth³யாபி வாசshபதயshதேபாவிth³யாஸமாதி⁴பி: ◌⁴
04290442 பயnhேதாऽபி ந பயnhதி பயnhதmh பரேமவரmh
04290451 ஶph³த³ph³ரமணி ³Shபாேர சரnhத உவிshதேர

bhagpur.pdf 287



மth³ பா⁴க³வத ராண

04290452 மnhthரŋhைக³rhvhயவchசி²nhநmh ப⁴ஜnhேதா ந வி:³ பரmh
04290461ஸrhேவஷாேமவ ஜnhநாmh ஸததmh ேத³ஹேபாஷேண vedabase 4.29.1a)

04290462 அshதி phரjhஞா ஸமாயthதா ேகா விேஶஷshததா³ nh’mh vedabase

4.29.1a)

04290471 லph³th◌⁴ேவஹாnhேத மiνShயthவmh thவா ேத³ஹாth³யஸth³kh³ரஹmh
vedabase 4.29.2a)

04290472ஆthமsh’thயா விஹாேயத³mh வாthமா ஸ விஶிShயேத vedabase 4.29.2a)

04290461 யதா³ யshயாiνkh³’தி ப⁴க³வாநாthமபா⁴வித:
04290462ஸ ஜஹாதி மதிmh ேலாேக ேவேத³ ச பநிSh²தாmh
04290471 தshமாthகrhமஸு ப³rhShமnhநjhஞாநாத³rhத²காஶிஷு
04290472 மாrhத²th³’Shmh kh’தா:² ேராthர shபrhஶிShவshph’Shடவshஷு
04290481shவmh ேலாகmh ந வி³shேத ைவ யthர ேத³ேவா ஜநாrhத³ந:
04290482ஆஹுrh⁴mhரதி⁴ேயா ேவத³mh ஸகrhமகமதth³வித:³
04290491ஆshதீrhய த³rhைப:◌⁴ phராக³kh³ைர: காrhthshnhேயந திமNhட³லmh
04290492shதph³ேதா⁴ ph³’ஹth³வதா⁴nhமாநீ கrhம நாைவ யthபரmh
04290493 தthகrhம ஹேதாஷmh யthஸா விth³யா தnhமதிrhயயா
04290501ஹrhேத³ஹph◌⁴’தாமாthமா shவயmh phரkh’திவர:
04290502 தthபாத³லmh ஶரணmh யத: ேேமா nh’ஹ
04290511ஸ ைவ phயதமசாthமா யேதா ந ப⁴யமNhவபி
04290512இதி ேவத³ஸ ைவ விth³வாnhேயா விth³வாnhஸ ³rhஹ:
04290520 நாரத³ உவாச
04290521 phரந ஏவmh  ஸசி²nhேநா ப⁴வத: ஷrhஷப⁴
04290522அthர ேம வத³ேதா ³யmh நிஶாமய ஸுநிசிதmh
04290531ுth³ரmh சரmh ஸுமநஸாmh ஶரேண தி²thவா
04290532 ரkhதmh ஷட³ŋhkh◌⁴க³ணஸாமஸு ph³த⁴கrhணmh
04290533அkh³ேர vh’காநஸுth’ேபாऽவிக³ணyhய யாnhதmh
04290534 ph’Shேட² mh’க³mh mh’க³ய ph³த⁴கபா³ணபி⁴nhநmh
04290541 அshயாrhத:² ஸுமந:ஸமத⁴rhமmh shthmh ஶரண ஆரேம
Shபம⁴க³nhத⁴வthுth³ரதமmh
காmhயகrhமவிபாகஜmh காமஸுக²லவmh ைஜvhெயௗபshth²யாதி³ விசிnhவnhதmh
²நீ⁴ய தத³பி⁴நிேவஶித
மநஸmhஷட³ŋhkh◌⁴க³ணஸாமகீ³தவத³திமேநாஹரவநிதாதி³ஜநாலாேபShவதிதராமதிphரேலாபி⁴தகrhணமkh³ேர
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vh’கத²வதா³thமநஆrhஹரேதாऽேஹாராthராnhதாnhகாலலவவிேஶஷாநவிக³ணyhய
kh³’ேஹஷு விஹரnhதmh ph’Shட²த ஏவ
பேராமiνphரvh’thேதா ph³த⁴க: kh’தாnhேதாऽnhத: ஶேரண யஹ பராவிth◌⁴யதி
தமமாthமாநமேஹா
ராஜnhபி⁴nhந’த³யmh th³ரShமrhஹதி
04290551ஸ thவmh விசய mh’க³ேசShதமாthமேநாऽnhத
04290552 சிthதmh நியchச²’தி³ கrhண⁴நீmh ச சிthேத
04290553 ஜயŋhக³நாரமமஸthதமத²கா³த²mh
04290554 phணீ ஹmhஸஶரணmh விரம khரேமண
04290560 ராேஜாவாச
04290561 தமnhவீதmh ph³ரமnhப⁴க³வாnhயத³பா⁴ஷத
04290562ைநதjhஜாநnhthபாth◌⁴யாயா: கிmh ந ph³rhவி³rhயதி³
04290571ஸmhஶேயாऽthர  ேம விphர ஸசி²nhநshதthkh’ேதா மஹாnh
04290572 ’ஷேயாऽபி  iµயnhதி யthர ேநnhth³யvh’thதய:
04290581 கrhமாNhயாரப⁴ேத ேயந மாநிஹ விஹாய தmh
04290582அiµthராnhேயந ேத³ேஹந ஜுShடாநி ஸ யத³iνேத
04290591இதி ேவத³விதா³mh வாத:³ யேத தthர தthர ஹ
04290592 கrhம யthkhயேத phேராkhதmh பேராmh ந phரகாஶேத
04290600 நாரத³ உவாச
04290601 ேயைநவாரப⁴ேத கrhம ேதைநவாiµthர தthமாnh
04290602 ⁴ŋhkhேத யvhயவதா⁴ேநந ŋhேக³ந மநஸா shவயmh
04290611 ஶயாநமiµthsh’jhய வஸnhதmh ேஷா யதா²
04290612 கrhமாthமnhயாதmh ⁴ŋhkhேத தாth³’ேஶேநதேரண வா
04290621 மைமேத மநஸா யth³யத³ஸாவஹதி ph³வnh
04290622 kh³’ணீயாthதthமாnhராth³த⁴mh கrhம ேயந நrhப⁴வ:

04290631 யதா²iνயேத சிthதiµப⁴ையnhth³ேயைத:
04290632 ஏவmh phராkh³ேத³ஹஜmh கrhம லயேத சிthதvh’thதிபி: ◌⁴
04290641 நாiν⁴தmh khவ சாேநந ேத³ேஹநாth³’Shடமதmh
04290642 கதா³சி³பலph◌⁴ேயத யth³பmh யாth³’கா³thமநி
04290651 ேதநாshய தாth³’ஶmh ராஜ ŋhகி³ேநா ேத³ஹஸmhப⁴வmh
04290652 ரth³த⁴thshவாநiν⁴ேதாऽrhேதா² ந மந:shphரShமrhஹதி
04290661 மந ஏவ மiνShயshய rhவபாணி ஶmhஸதி
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04290662 ப⁴விShயதச ப⁴th³ரmh ேத தைத²வ ந ப⁴விShயத:
04290671அth³’Shடமதmh சாthர khவசிnhமந th³’யேத
04290672 யதா² ததா²iνமnhதvhயmh ேத³ஶகாலkhயாரயmh
04290681ஸrhேவ khரமாiνேராேத⁴ந மநnhth³யேகா³சரா:
04290682ஆயாnhதி ப³ஹுேஶா யாnhதி ஸrhேவ ஸமநேஸா ஜநா:
04290691ஸththைவகநிShேட² மந ப⁴க³வthபாrhவவrhதிநி
04290692 தமசnhth³ரமேவத³iµபரjhயாவபா⁴ஸேத
04290701 நாஹmh மேமதி பா⁴ேவாऽயmh ேஷ vhயவதீ⁴யேத
04290702 யாவth³³th³தி⁴மேநாऽாrhத²³ணvhேஹா யநாதி³மாnh
04290711ஸுphதிrhchேசா²பதாேபஷு phராயநவிகா⁴தத:
04290712 ேநஹேதऽஹதி jhஞாநmh mh’thphரjhவாரேயாரபி
04290721 க³rhேப⁴ பா³lhேயऽphயெபௗShகlhயாேத³காத³ஶவித⁴mh ததா³
04290722ŋhக³mh ந th³’யேத ந:வாmh சnhth³ரமேஸா யதா²
04290731அrhேத²யவிth³யமாேநऽபி ஸmhsh’திrhந நிவrhதேத
04290732 th◌⁴யாயேதா விஷயாநshய shவphேநऽநrhதா²க³ேமா யதா²
04290741 ஏவmh பசவித⁴mh ŋhக³mh thvh’thேஷாட³ஶ விshth’தmh
04290742 ஏஷ ேசதநயா khேதா வ இthயபி⁴தீ⁴யேத
04290751அேநந ேஷா ேத³ஹாiνபாத³thேத விiµசதி
04290752ஹrhஷmh ேஶாகmh ப⁴யmh :³க²mh ஸுக²mh சாேநந விnhத³தி
04290761 ப⁴khதி: kh’Shேண த³யா ேவShவNhட²jhஞாநமாthமநி vedabase 4.29.1b)

04290762 யதி³shயாதா³thமேநா ⁴யாத³பவrhக³sh ஸmhsh’ேத: vedabase 4.29.1b)

04290761 யதா² th’ணஜேகயmh நாபயாthயபயாதி ச
04290762 ந thயேஜnhmhயமாேऽபி phராkh³ேத³ஹாபி⁴மதிmh ஜந:
04290771 அth³’Shடmh th³’Shடவnhநŋhேth³⁴தmh shவphநவத³nhயதா² vedabase

4.29.2b)

04290772 ⁴தmh ப⁴வth³ப⁴விShயchச ஸுphதmh ஸrhவரேஹாரஹ: vedabase 4.29.2b)

04290771 யாவத³nhயmh ந விnhேத³த vhயவதா⁴ேநந கrhமmh
04290772 மந ஏவ மiνShேயnhth³ர ⁴தாநாmh ப⁴வபா⁴வநmh
04290781 யதா³ைசதாnhth◌⁴யாயnhகrhமாNhயாசிiνேதऽஸkh’th
04290782ஸதி கrhமNhயவிth³யாயாmh ப³nhத: ◌⁴ கrhமNhயநாthமந:
04290791அதshதத³பவாதா³rhத²mh ப⁴ஜ ஸrhவாthமநா ஹmh
04290792 பயmhshததா³thமகmh விவmh shதி²ththபththயphயயா யத:
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04290800ைமthேரய உவாச
04290801 பா⁴க³வதiµkh²ேயா ப⁴க³வாnhநாரேதா³ஹmhஸேயாrhக³திmh
04290802 phரத³rhய யiµமாமnhthrhய th³த⁴ேலாகmh தேதாऽக³மth
04290811 phராசீநப³rh ராஜrh: phரஜாஸrhகா³பி⁴ரேண
04290812ஆதி³ய thராநக³மthதபேஸ கபிலாரமmh
04290821 தthைரகாkh³ரமநா தீ⁴ேரா ேகா³விnhத³சரmh³ஜmh
04290822 விiµkhதஸŋhேகா³ऽiνப⁴ஜnhப⁴khthயா தthஸாmhயதாமகா³th
04290831 ஏதத³th◌⁴யாthமபாேராயmh கீ³தmh ேத³வrhநக⁴
04290832 ய: ராவேயth³ய: ஶ ◌்’iΝயாthஸ ŋhேக³ந விiµchயேத
04290841 ஏதnhiµnhத³யஶஸா ⁴வநmh நாநmh
04290842 ேத³வrhவrhயiµக²நி:sh’தமாthமெஶௗசmh
04290843 ய: கீrhthயமாநமதி⁴க³chச²தி பாரேமShTh²யmh
04290844 நாshnhப⁴ேவ ph◌⁴ரமதி iµkhதஸமshதப³nhத: ◌⁴
04290851அth◌⁴யாthமபாேராயத³mh மயாதி⁴க³தமth³⁴தmh
04290852 ஏவmh shthயாரம: mhஸசி²nhேநாऽiµthர ச ஸmhஶய:
04300010 வி³ர உவாச
04300011 ேய thவயாபி⁴தா ph³ரமnhஸுதா: phராசீநப³rhஷ:

04300012 ேத th³ரகீ³ேதந ஹmh th³தி⁴மா: phரேதாShய காmh
04300021 கிmh பா³rhஹshபthேயஹ பரthர வாத²ைகவlhயநாத²phயபாrhவவrhதிந:
04300022ஆஸாth³ய ேத³வmh கி³ஶmh யth³’chச²யா phரா: பரmh நமத² phரேசதஸ:

04300030ைமthேரய உவாச
04300031 phரேசதேஸாऽnhதத³ெதௗ⁴ பிராேத³ஶகாண:

04300032அபயjhேஞந தபஸா ரஜநமேதாஷயnh
04300041 த³ஶவrhஷஸஹshராnhேத ஷsh ஸநாதந:
04300042 ேதஷாமாவிர⁴thkh’chch²ரmh ஶாnhேதந ஶமயnhசா
04300051ஸுபrhணshகnhத⁴மாேடா⁴ ேமஶ ◌்’ŋhக³வாmh³த:³
04300052 பீதவாஸா மணிkh³வ:rhவnhவிதிரா தி³ஶ:

04300061 காஶிShiΝநா கநகவrhணவி⁴ஷேணந
04300062 ph◌⁴ராஜthகேபாலவத³ேநா விலஸthகிட:

04300063அShடாைத⁴ரiνசைரrhiµநிபி: ◌⁴ ஸுேரnhth³ைரrh
04300064ஆேஸவிேதா க³ட³கிnhநரகீ³தகீrhதி:
04300071 பீநாயதாShட⁴ஜமNhட³லமth◌⁴யலmhயா
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04300072shபrhத⁴chch²யா பvh’ேதா வநமாலயாth³ய:
04300073 ப³rhShமத: ஷ ஆஹ ஸுதாnhphரபnhநாnh
04300074 பrhஜnhயநாத³தயா ஸkh◌⁴’வேலாக:
04300080ப⁴க³வாiνவாச
04300081 வரmh vh’ணீth◌⁴வmh ப⁴th³ரmh ேவா யmh ேம nh’பநnhத³நா:
04300082 ெஸௗஹாrhேத³நாph’த²kh³த⁴rhமாshShேடாऽஹmh ெஸௗ’ேத³ந வ:

04300091 ேயாऽiνshமரதி ஸnhth◌⁴யாயாmh Shமாநiνதி³நmh நர:
04300092 தshய ph◌⁴ராth’Shவாthமஸாmhயmh ததா² ⁴ேதஷு ெஸௗ’த³mh
04300101 ேய  மாmh th³ரகீ³ேதந ஸாயmh phராத:ஸமாதா:
04300102shவnhthயஹmh காமவராnhதா³shேய phரjhஞாmh ச ேஶாப⁴நாmh
04300111 யth³யmh பிராேத³ஶமkh³ரShட iµதா³nhவிதா:
04300112அேதா² வ உஶதீ கீrhதிrhேலாகாநiν ப⁴விShயதி
04300121 ப⁴விதா வித: thேராऽநவேமா ph³ரமே ³ண:

04300122 ய ஏதாமாthமவீrhேயண thேலாகீmh ரயிShயதி
04300131 கNhேடா:³ phரmhேலாசயா லph³தா⁴ கnhயா கமலேலாசநா
04300132 தாmh சாபவிth³தா⁴mh ஜkh³’ஹுrh⁴ஹா nh’பநnhத³நா:
04300141ுthாமாயா iµேக² ராஜா ேஸாம: பீஷவrhணீmh
04300142 ேத³ஶிநீmh ேராத³மாநாயா நித³ேத⁴ ஸ த³யாnhவித:
04300151 phரஜாவிஸrhக³ஆதி³Shடா: பிthரா மாமiνவrhததா
04300152 தthர கnhயாmh வராேராஹாmh தாiµth³வஹத மா சிரmh
04300161அph’த²kh³த⁴rhமஶீலாநாmh ஸrhேவஷாmh வ:ஸுமth◌⁴யமா
04300162அph’த²kh³த⁴rhமஶீேலயmh ⁴யாthபthnhயrhபிதாஶயா
04300171 தி³vhயவrhஷஸஹshராmh ஸஹshரமஹெதௗஜஸ:

04300172 ெபௗ⁴மாnhேபா⁴யத² ேபா⁴கா³nhைவ தி³vhயாmhசாiνkh³ரஹாnhமம
04300181அத² மyhயநபாயிnhயா ப⁴khthயா பkhவ³ஶயா:
04300182 உபயாshயத² மth³தா⁴ம நிrhவிth³ய நிரயாத³த:
04300191 kh³’ேஹShவாவிஶதாmh சாபி mhஸாmh ஶலகrhமmh
04300192 மth³வாrhதாயாதயாமாநாmh ந ப³nhதா⁴ய kh³’ஹா மதா:
04300201 நvhயவth³th◌⁴’த³ேய யjhjhேஞா ph³ரைமதth³ph³ரமவாதி³பி: ◌⁴
04300202 ந iµயnhதி ந ேஶாசnhதி ந ’Shயnhதி யேதா க³தா:
04300210ைமthேரய உவாச
04300211 ஏவmh ph³வாணmh ஷாrhத²பா⁴ஜநmh ஜநாrhத³நmh phராஜலய: phரேசதஸ:
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04300212 தth³த³rhஶநth◌⁴வshததேமாரேஜாமலா கி³ராkh³’ணnhக³th³க³த³யா
ஸு’thதமmh
04300220 phரேசதஸ ஊ:
04300221 நேமா நம: khேலஶவிநாஶநாய நிபிேதாதா³ர³வயாய
04300222 மேநாவேசாேவக³ேராஜவாய ஸrhவாமாrhைக³ரக³தாth◌⁴வேந நம:
04300231ஶுth³தா⁴ய ஶாnhதாய நம:shவநிShட²யா மநshயபாrhத²mh விலஸth³th³வயாய
04300232 நேமா ஜக³thshதா²நலேயாத³ேயஷு kh³’தமாயா³ணவிkh³ரஹாய
04300241 நேமா விஶுth³த⁴ஸththவாய ஹரேய ஹேமத⁴ேஸ
04300242 வாஸுேத³வாய kh’Shய phரப⁴ேவ ஸrhவஸாthவதாmh
04300251 நம: கமலநாபா⁴ய நம: கமலமாேந
04300252 நம: கமலபாதா³ய நமshேத கமேலண
04300261 நம: கமலகிஜlhக பிஶŋhகா³மலவாஸேஸ
04300262ஸrhவ⁴தநிவாஸாய நேமாऽŋhம ஸாேண
04300271பmh ப⁴க³வதா thேவதத³ேஶஷkhேலஶஸŋhயmh
04300272ஆவிShkh’தmh ந: khShடாநாmh கிமnhயத³iνகmhபிதmh
04300281 ஏதாவththவmh  வி⁴பி⁴rhபா⁴vhயmh தீ³ேநஷு வthஸல:

04300282 யத³iνshமrhயேத காேல shவ³th³th◌⁴யாப⁴th³ரரnhத⁴ந
04300291 ேயேநாபஶாnhதிrh⁴தாநாmh ுlhலகாநாமபீஹதாmh
04300292அnhதrhேதாऽnhதrh’த³ேய கshமாnhேநா ேவத³ நாஶிஷ:

04300301அஸாேவவ வேராऽshமாகphேதா ஜக³த: பேத
04300302 phரஸnhேநா ப⁴க³வாnhேயஷாமபவrhக:³³rhக³தி:
04300311 வரmh vh’ணீமேஹऽதா²பி நாத² thவthபரத: பராth
04300312 ந யnhதshthவth³வி⁴தீநாmh ேஸாऽநnhத இதி கீ³யேஸ
04300321 பாஜாேதऽஜஸா லph³ேத⁴ ஸாரŋhேகா³ऽnhயnhந ேஸவேத
04300322 thவத³ŋhkh◌⁴லமாஸாth³ய ஸாாthகிmh கிmh vh’ணீம
04300331 யாவthேத மாயயா shph’Shடா ph◌⁴ரமாம இஹ கrhமபி: ◌⁴
04300332 தாவth³ப⁴வthphரஸŋhகா³நாmh ஸŋhக:³shயாnhேநா ப⁴ேவ ப⁴ேவ
04300341 லயாம லேவநாபி ந shவrhக³mh நாநrhப⁴வmh
04300342 ப⁴க³வthஸŋhகி³ஸŋhக³shய மrhthயாநாmh கிiµதாஶிஷ:

04300351 யthேரTh³யnhேத கதா² mh’Shடாshth’Shயா: phரஶேமா யத:
04300352 நிrhைவரmh யthர ⁴ேதஷு ேநாth³ேவேகா³ யthர கசந
04300361 யthர நாராயண:ஸாாth³ப⁴க³வாnhnhயாநாmh க³தி:
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04300362ஸmhshயேத ஸthகதா²ஸு iµkhதஸŋhைக:³ ந: ந:
04300371 ேதஷாmh விசரதாmh பth³ph◌⁴யாmh தீrhதா²நாmh பாவேநchச²யா
04300372 பீ⁴தshய கிmh ந ேராேசத தாவகாநாmh ஸமாக³ம:
04300381 வயmh  ஸாாth³ப⁴க³வnhப⁴வshய phயshய ஸkh²:ணஸŋhக³ேமந
04300382 ஸு³சிகிthshயshய ப⁴வshய mh’thேயாrhபி⁴ஷkhதமmh thவாth³ய க³திmh
க³தா:shம
04300391 யnhந: shவதீ⁴தmh ³ரவ: phரஸாதி³தா விphராச vh’th³தா⁴ச
ஸதா³iνvh’ththயா
04300392ஆrhயா நதா:ஸு’ேதா³ ph◌⁴ராதரச ஸrhவாணி ⁴தாnhயநஸூயையவ
04300401 யnhந:ஸுதphதmh தப ஏததீ³ஶ நிரnhத⁴ஸாmh காலமத³ph◌⁴ரமphஸு
04300402ஸrhவmh தேத³தthஷshய ⁴mhேநா vh’ணீமேஹ ேத பேதாஷய
04300411மiν:shவயmh⁴rhப⁴க³வாnhப⁴வச ேயऽnhேய தேபாjhஞாநவிஶுth³த⁴ஸththவா:
04300412 அth³’Shடபாரா அபி யnhமmhந: shவnhthயேதா² thவாthமஸமmh
kh³’ணீம:
04300421 நம:ஸமாய ஶுth³தா⁴ய ஷாய பராய ச
04300422 வாஸுேத³வாய ஸththவாய ph◌⁴யmh ப⁴க³வேத நம:
04300430ைமthேரய உவாச
04300431இதி phரேசேதாபி⁴ரபி⁴Shேதா ஹ: phதshதேத²thயாஹ ஶரNhயவthஸல:

04300432அநிchச²தாmh யாநமth’phதசுஷாmh யெயௗ shவதா⁴மாநபவrhக³வீrhய:
04300441அத² நிrhயாய ஸலாthphரேசதஸ உத³nhவத:
04300442 வீயாphயnhth³ைமச²nhநாmh கா³mh கா³mh ேராth³⁴ேவாchch²ைத:
04300451 தேதாऽkh³நிமாெதௗ ராஜnhநiµசnhiµக²ேதா ஷா
04300452 மmh நிrhவீத⁴mh கrhmh ஸmhவrhதக இவாthயேய
04300461 ப⁴shமஸாthkhயமாmhshதாnhth³மாnhவீய பிதாமஹ:

04300462ஆக³த: ஶமயாமாஸ thராnhப³rhShமேதா நைய:
04300471 தthராவஶிShடா ேய vh’ா பீ⁴தா ³தரmh ததா³
04300472 உjhஜshேத phரேசேதாph◌⁴ய உபதி³Shடா:shவயmh⁴வா
04300481 ேத ச ph³ரமண ஆேத³ஶாnhமாஷாiµபேயேர
04300482 யshயாmh மஹத³வjhஞாநாத³ஜnhயஜநேயாநிஜ:

04300491 சாுேஷ thவnhதேர phராphேத phராkhஸrhேக³ காலவிth³ேத
04300492 ய:ஸஸrhஜ phரஜா இShடா:ஸ த³ோ ைத³வேசாதி³த:
04300501 ேயா ஜாயமாந:ஸrhேவஷாmh ேதஜshேதஜshவிநாmh சா
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04300502shவேயாபாத³thத தா³யாchச கrhமmh த³மph³வnh
04300511 தmh phரஜாஸrhக³ராயாமநாதி³ரபி⁴chய ச
04300512 ேயாஜ ேஜऽnhயாmhச ஸ ைவ ஸrhவphரஜாபதீnh
04310010ைமthேரய உவாச
04310011 தத உthபnhநவிjhஞாநா ஆவேதா⁴ஜபா⁴தmh
04310012shமரnhத ஆthமேஜ பா⁴rhயாmh விsh’jhய phராvhரஜnhkh³’ஹாth
04310021 தீ³தா ph³ரமஸthேரண ஸrhவ⁴தாthமேமத⁴ஸா
04310022 phரதீchயாmh தி³ஶி ேவலாயாmh th³ேதா⁴ऽ⁴th³யthர ஜாஜ:

04310031தாnhநிrhதphராணமேநாவேசாth³’ேஶா தாஸநாnhஶாnhதஸமாநவிkh³ரஹாnh
04310032 பேரऽமேல ph³ரமணி ேயாதாthமந:ஸுராஸுேரTh³ேயா த³th³’ேஶ shம
நாரத:³
04310041 தமாக³தmh த உthதா²ய phரணிபthயாபி⁴நnhth³ய ச
04310042 ஜயிthவா யதா²ேத³ஶmh ஸுகா²நமதா²ph³வnh
04310050 phரேசதஸ ஊ:
04310051shவாக³தmh ேத ஸுரrhேஷऽth³ய தி³ShThயா ேநா த³rhஶநmh க³த:
04310052 தவ சŋhkhரமணmh ph³ரமnhநப⁴யாய யதா² ரேவ:

04310061 யதா³தி³Shடmh ப⁴க³வதா ஶிேவநாேதா⁴ேஜந ச
04310062 தth³kh³’ேஹஷு phரஸkhதாநாmh phராயஶ:பிதmh phரேபா⁴
04310071 தnhந: phரth³ேயாதயாth◌⁴யாthம jhஞாநmh தththவாrhத²த³rhஶநmh
04310072 ேயநாஜஸா தShயாேமா ³shதரmh ப⁴வஸாக³ரmh
04310080ைமthேரய உவாச
04310081இதி phரேசதஸாmh ph’Shேடா ப⁴க³வாnhநாரேதா³iµநி:
04310082 ப⁴க³வththதமேலாக ஆவிShடாthமாph³ரவீnhnh’பாnh
04310090 நாரத³ உவாச
04310091 தjhஜnhம தாநி கrhமாணி ததா³shதnhமேநா வச:
04310092 nh’mh ேயந  விவாthமா ேஸvhயேத ஹவர:
04310101 கிmh ஜnhமபி⁴shthபி⁴rhேவஹ ெஶௗkhரஸாவிthரயாjhஞிைக:
04310102 கrhமபி⁴rhவா thரயீphேராkhைத: mhேஸாऽபி வி³தா⁴ஷா
04310111 ேதந தபஸா வா கிmh வேசாபி⁴சிthதvh’thதிபி:◌⁴
04310112 ³th³th◌⁴யா வா கிmh நிணயா ப³ேலேநnhth³யராத⁴ஸா
04310121 கிmh வா ேயாேக³ந ஸாŋhkh²ேயந nhயாஸshவாth◌⁴யாயேயாரபி
04310122 கிmh வா ேரேயாபி⁴ரnhையச ந யthராthமphரேதா³ஹ:
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04310131 ேரயஸாமபி ஸrhேவஷாமாthமா யவதி⁴ரrhத²த:
04310132ஸrhேவஷாமபி ⁴தாநாmh ஹராthமாthமத:³ phய:
04310141 யதா² தேராrhலநிேஷசேநந th’phயnhதி தthshகnhத⁴⁴ேஜாபஶாகா:²
04310142 phராேபஹாராchச யேத²nhth³யாmh தைத²வ ஸrhவாrhஹணமchேதjhயா
04310151 யைத²வ ஸூrhயாthphரப⁴வnhதி வார: நச தshnhphரவிஶnhதி காேல
04310152 ⁴தாநி ⁴ெமௗ shதி²ரஜŋhக³மாநி ததா²ஹராேவவ ³ணphரவாஹ:

04310161 ஏதthபத³mh தjhஜக³தா³thமந: பரmh ஸkh’th³விபா⁴தmh ஸவிrhயதா² phரபா⁴
04310162யதா²ஸேவா ஜாkh³ரதி ஸுphதஶkhதேயா th³ரvhயkhயாjhஞாநபி⁴தா³ph◌⁴ரமாthயய:
04310171 யதா² நப⁴shயph◌⁴ரதம:phரகாஶா ப⁴வnhதி ⁴பா ந ப⁴வnhthயiνkhரமாth
04310172 ஏவmh பேர ph³ரமணி ஶkhதயshthவ ரஜshதம:ஸththவதி phரவாஹ:

04310181 ேதைநகமாthமாநமேஶஷேத³நாmh காலmh phரதா⁴நmh ஷmh பேரஶmh
04310182shவேதஜஸா th◌⁴வshத³ணphரவாஹமாthைமகபா⁴ேவந ப⁴ஜth◌⁴வமth³தா⁴
04310191 த³யயா ஸrhவ⁴ேதஷு ஸnhShThயா ேயந ேகந வா
04310192ஸrhேவnhth³ேயாபஶாnhthயா ச Shயthயாஶு ஜநாrhத³ந:
04310201அபஹதஸகலஷமலாthமnhயவிரதேமதி⁴தபா⁴வேநாபஹூத:
04310202 நிஜஜநவஶக³thவமாthமேநாऽயnhந ஸரதி சி²th³ரவத³ர:ஸதாmh 
04310211 ந ப⁴ஜதி மநீmh ஸ இjhயாmh ஹரத⁴நாthமத⁴நphேயா ரஸjhஞ:

04310212 தத⁴நலகrhமmh மைத³rhேய வித³த⁴தி பாபமகிசேநஷு ஸthஸு
04310221 யமiνசரதீmh தத³rhதி²நச th³விபத³பதீnhவி³தா⁴mhச யthshவrhண:

04310222ந ப⁴ஜதி நிஜph◌⁴’thயவrhக³தnhthர:கத²மiµiµth³விsh’ேஜthமாnhkh’தjhஞ:

04310230ைமthேரய உவாச
04310231இதி phரேசதேஸா ராஜnhநnhயாச ப⁴க³வthகதா:²
04310232 ராவயிthவா ph³ரமேலாகmh யெயௗ shவாயmh⁴ேவா iµநி:
04310241 ேதऽபி தnhiµக²நிrhயாதmh யேஶா ேலாகமலாபஹmh
04310242ஹேரrhநிஶmhய தthபாத³mh th◌⁴யாயnhதshதth³க³திmh ய:
04310251 ஏதthேதऽபி⁴தmh thதrhயnhமாmh thவmh பph’Shடவாnh
04310252 phரேசதஸாmh நாரத³shய ஸmhவாத³mh ஹகீrhதநmh
04310260ஶுக உவாச
04310261 ய ஏஷ உthதாநபேதா³ மாநவshயாiνவrhணித:
04310262 வmhஶ: phயvhரதshயாபி நிேபா³த⁴ nh’பஸthதம
04310271 ேயா நாரதா³தா³thமவிth³யாமதி⁴க³mhய நrhமmh
04310272 ⁴khthவா விப⁴jhய thேரph◌⁴ய ஐவரmh ஸமகா³thபத³mh

296 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

04310281இமாmh  ெகௗஷாரவிேபவrhணிதாmhthதா நிஶmhயாதவாத³ஸthகதா²mh
04310282 phரvh’th³த⁴பா⁴ேவாऽகலாேலா iµேநrhத³தா⁴ர rhth◌⁴நா சரணmh
’தா³ஹேர:
04310290 வி³ர உவாச
04310291 ேஸாऽயமth³ய மஹாேயாகி³nhப⁴வதா கthமநா
04310292 த³rhஶிதshதமஸ: பாேரா யthராகிசநேகா³ஹ:
04310300ஶுக உவாச
04310301இthயாநmhய தமாமnhthrhய வி³ேரா க³ஜஸாவயmh
04310302shவாநாmh தி³th³’ு: phரயெயௗ jhஞாதீநாmh நிrhvh’தாஶய:
04310311 ஏதth³ய: ஶ ◌்’iΝயாth³ராஜnhராjhஞாmh ஹrhயrhபிதாthமநாmh
04310312ஆrhத⁴நmh யஶ:shவshதி க³திைமவrhயமாphiνயாth
05010010 ராேஜாவாச
05010011 phயvhரேதா பா⁴க³வதாthமாராம: கத²mh iµேந
05010012 kh³’ேஹऽரமத யnhல: கrhமப³nhத:◌⁴ பராப⁴வ:

05010021 ந நmh iµkhதஸŋhகா³நாmh தாth³’ஶாநாmh th³விஜrhஷப⁴
05010022 kh³’ேஹShவபி⁴நிேவேஶாऽயmh mhஸாmh ப⁴விமrhஹதி
05010031 மஹதாmh க² விphரrhேஷ உthதமேலாகபாத³ேயா:
05010032 சா²யாநிrhvh’தசிthதாநாmh ந mhேப³shph’ஹாமதி:
05010041ஸmhஶேயாऽயmh மஹாnhph³ரமnhதா³ராகா³ரஸுதாதி³ஷு
05010042ஸkhதshய யthth³தி⁴ர⁴thkh’Shேண ச மதிரchதா
05010050ஶுக உவாச
05010051 பா³ட⁴iµkhதmh ப⁴க³வத உthதமேலாகshயமchசரரவிnhத³மகரnhத³ரஸ
ஆேவஶிதேசதேஸா
பா⁴க³வதபரமஹmhஸத³யிதகதா²mh கிசித³nhதராயவிஹதாmh shவாmh ஶிவதமாmh
பத³வீmh ந phராேயண nhவnhதி
05010061 யrh வாவ ஹ ராஜnhஸ ராஜthர: phயvhரத: பரமபா⁴க³வேதா நாரத³shய
சரேபேஸவயாஜஸாவக³தபரமாrhத²ஸதththேவா ph³ரமஸthேரணதீ³Shயமாேऽவநிதலபபாலநாயாmhநாத
phரவர³ணக³ணகாnhதபா⁴ஜநதயா shவபிthேராபாமnhthேதா ப⁴க³வதி வாஸுேத³வ
ஏவாvhயவதா⁴நஸமாதி⁴ேயாேக³ந
ஸமாேவஶிதஸகலகாரகkhயாகலாேபா ைநவாph◌⁴யநnhத³th³யth³யபி தத³phரthயாmhநாதvhயmh
தத³தி⁴கரண
ஆthமேநாऽnhயshமாத³ஸேதாऽபி பராப⁴வமnhவீமாண:
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05010071அத²ஹப⁴க³வாநாதி³ேத³வ ஏதshய³ணவிஸrhக³shய பph³’mhஹiνth◌⁴யாநvhயவதஸகலஜக³th³
அபி⁴phராய ஆthமேயாநிரகி²லநிக³மநிஜக³ணபேவShத:shவப⁴வநாத³வததார
05010081ஸ தthர தthர க³க³நதல உ³பதிவ விமாநாவபி⁴ரiνபத²மமர
பvh’ைட⁴ரபி⁴jhயமாந: பதி² பதி² ச வத²ஶ:th³த⁴க³nhத⁴rhவஸாth◌⁴யசாரணiµநி
க³ணபகீ³யமாேநா க³nhத⁴மாத³நth³ேராணீமவபா⁴ஸயnhiνபஸஸrhப
05010091 தthர ஹ வா ஏநmh ேத³வrhrhஹmhஸயாேநந பிதரmh ப⁴க³வnhதmh
ரNhயக³rhப⁴iµபலப⁴மாந:
ஸஹைஸேவாthதா²யாrhஹேணந ஸஹ பிதாthராph◌⁴யாமவதாஜபதshேத²
05010101ப⁴க³வாநபி பா⁴ரத த³பநீதாrhஹண:ஸூkhதவாேகநாதிதராiµதி³த³ணக³வதாரஸுஜய:
phயvhரதமாதி³ஷshதmh ஸத³யஹாஸாவேலாக இதி ேஹாவாச
05010110ப⁴க³வாiνவாச
05010111 நிேபா³த⁴ தாேதத³mh’தmh ph³ரவீ மாஸூயிmh ேத³வமrhஹshயphரேமயmh
05010112வயmh ப⁴வshேத தத ஏஷ மஹrhrhவஹாமஸrhேவ விவஶா யshய தி³Shடmh
05010121 ந தshய கசிthதபஸா விth³யயா வா ந ேயாக³வீrhேயண மநீஷயா வா
05010122ைநவாrhத²த⁴rhைம:பரத:shவேதா வா kh’தmh விஹnhmh தiνph◌⁴’th³வி⁴யாth
05010131 ப⁴வாய நாஶாய ச கrhம கrhmh ேஶாகாய ேமாஹாய ஸதா³ ப⁴யாய
05010132ஸுகா²ய :³கா²ய ச ேத³ஹேயாக³மvhயkhததி³Shடmh ஜநதாŋhக³ த⁴thேத
05010141 யth³வாசி தnhthயாmh ³ணகrhமதா³மபி: ◌⁴ ஸு³shதைரrhவthஸ வயmh
ஸுேயாதா:
05010142ஸrhேவ வஹாேமா ப³வராய phேராதா நவ th³விபேத³ சShபத:³
05010151 ஈஶாபி⁴sh’Shடmh யவnhth◌⁴மேஹऽŋhக³ :³க²mh ஸுக²mh வா
³ணகrhமஸŋhகா³th
05010152ஆshதா²ய தthதth³யத³ŋhkhத நாத²சுShமதாnhதா⁴ இவ நீயமாநா:
05010161iµkhேதாऽபி தாவth³பி³ph◌⁴’யாthshவேத³ஹமாரph³த⁴மநnhநபி⁴மாநஶூnhய:
05010162 யதா²iν⁴தmh phரதியாதநிth³ர: கிmh thவnhயேத³ஹாய ³nhந vh’ŋhkhேத
05010171 ப⁴யmh phரமthதshய வேநShவபி shயாth³யத:ஸ ஆshேத ஸஹஷThஸபthந:
05010172ேதnhth³யshயாthமரேதrh³த⁴shய kh³’ஹாரம: கிmh iν கேராthயவth³யmh
05010181 ய:ஷThஸபthநாnhவிகீ³ஷமாே kh³’ேஹஷு நிrhவிய யேதத rhவmh
05010182அthேயதி ³rhகா³த ஊrhதாnhேணஷு காமmh விசேரth³விபசிth
05010191thவmh thவph³ஜநாபா⁴ŋhkh◌⁴ஸேராஜேகாஶ ³rhகா³ேதா நிrhதஷThஸபthந:
05010192 ⁴ŋhேவஹ ேபா⁴கா³nhஷாதிதி³Shடாnhவிiµkhதஸŋhக:³ phரkh’திmh
ப⁴ஜshவ
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05010200ஶுக உவாச
05010201இதிஸமபி⁴ேதா மஹாபா⁴க³வேதா ப⁴க³வதshth⁴வந³ேராரiνஶாஸநமாthமேநா
ல⁴தயாவநத
ஶிேராத⁴ேரா பா³ட⁴தி ஸப³ஹுமாநiµவாஹ
05010211 ப⁴க³வாநபி மiνநா யதா²வ³பகlhபிதாபசிதி: phயvhரத
நாரத³ேயாரவிஷமமபி⁴ஸமாணேயாராthமஸமவshதா²நமவாŋhமநஸmhயமvhயவ’தmh
phரவrhதயnhநக³மth
05010221மiνரபி பேரணவmh phரதிஸnhதி⁴தமேநாரத:²ஸுரrhவராiνமேதநாthமஜமகி²லத⁴ராமNhட³ல
shதி²தி³phதய ஆshதா²phய shவயமதிவிஷமவிஷயவிஷஜலாஶயாஶாயா உபரராம
05010231இதிஹவாவஸஜக³தீபதிவேரchச²யாதி⁴நிேவஶிதகrhமாதி⁴காேராऽகி²லஜக³th³ப³nhத⁴th◌⁴வmhஸந
பராiνபா⁴வshய ப⁴க³வத ஆதி³ஷshயாŋhkh◌⁴க³ளாநவரதth◌⁴யாநாiνபா⁴ேவந
பரnhதி⁴தகஷாயாஶேயா
ऽவதா³ேதாऽபி மாநவrhத⁴ேநா மஹதாmh மதலமiνஶஶாஸ
05010241அத² ச ³தரmh phரஜாபேதrhவிவகrhமண உபேயேம ப³rhShமதீmh நாம
தshயாiµ ஹ வாவ
ஆthமஜாநாthமஸமாநஶீல³ணகrhமபவீrhேயாதா³ராnhத³ஶ பா⁴வயாmhப³⁴வ
கnhயாmh ச
யவீயrhஜshவதீmh நாம
05010251ஆkh³நீth◌⁴ேரth◌⁴மவயjhஞபா³ஹுமஹாவீரரNhயேரேதாkh◌⁴’தph’Shட²ஸவநேமதா⁴திதி²வீதிேஹாthரகவய
இதி ஸrhவ ஏவாkh³நிநாமாந:
05010261 ஏேதஷாmh கவிrhமஹாவீர: ஸவந இதி thரய ஆஸnhrhth◌⁴வேரதஸshத
ஆthமவிth³யாயாமrhப⁴
பா⁴வாதா³ரph◌⁴ய kh’தபசயா: பாரமஹmhshயேமவாரமமப⁴ஜnh
05010271 தshnhiν ஹ வா உபஶமஶீலா: பரமrhஷய: ஸகலவநிகாயாவாஸshய
ப⁴க³வேதா வாஸுேத³வshய
பீ⁴தாநாmh ஶரண⁴தshயமchசரரவிnhதா³விரதshமரவிக³தபரமப⁴khதிேயாகா³iνபா⁴ேவந
பபா⁴விதாnhதrh’த³யாதி⁴க³ேத ப⁴க³வதி ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாமாthம⁴ேத
phரthயkh³
ஆthமnhேயவாthமநshதாதா³thmhயமவிேஶேஷண ஸ:
05010281 அnhயshயாமபி ஜாயாயாmh thரய: thரா ஆஸnhiνthதமshதாமேஸா ைரவத
இதி மnhவnhதராதி⁴பதய:
05010291ஏவiµபஶமாயேநஷுshவதநேயShவத²ஜக³தீபதிrhஜக³தீமrh³தா³nhேயகாத³ஶ
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பவthஸராமvhயாஹதாகி²லஷகாரஸாரஸmhph◌⁴’தேதா³rhத³Nhட³க³ளாபீ³தெமௗrhவீ³ணshதநிதவிரத
த⁴rhமphரதிபோ ப³rhShமthயாசாiνதி³நேமத⁴மாநphரேமாத³phரஸரணெயௗNhயvhடா³phரiµத
ஹாஸாவேலாகசிரேவlhயாதி³பி: ◌⁴ பரா⁴யமாநவிேவக இவாநவ³th◌⁴யமாந இவ
மஹாமநா ³⁴ேஜ
05010301யாவத³வபா⁴ஸயதி ஸுரகி³மiνபkhராமnhப⁴க³வாநாதி³thேயா வஸுதா⁴தலமrhேத⁴ைநவ
phரதபthயrhேத⁴நாவchசா²த³யதி ததா³ ப⁴க³வ³பாஸேநாபசிதாதிஷ
phரபா⁴வshதத³நபி⁴நnhத³nhஸமஜேவந ரேத²ந jhேயாதிrhமேயந ரஜநீமபி தி³நmh
கShயாதி ஸphத
kh’thவshதரணிமiνபrhயkhராமth³th³விதீய இவ பதŋhக:³
05010311 ேய வா உ ஹ தth³ரத²சரணேநkh’தபகா²தாshேத ஸphத nhத⁴வ
ஆஸnhயத ஏவ kh’தா:ஸphத ⁴ேவா
th³வீபா:
05010321 ஜmh³phலஶாlhமஶkhெரௗசஶாகShகரஸmhjhஞாshேதஷாmh
பமாணmh
rhவshமாthrhவshமா³thதர உthதேரா யதா²ஸŋhkh²யmh th³வி³ணமாேநந ப³:

ஸமnhதத உபkh’phதா:
05010331³தரmh ேசாrhஜshவதீmh நாேமாஶநேஸ phராயchச²th³யshயாமாth³ேத³வயாநீ
நாம காvhயஸுதா
05010341ைநவmhவித: ◌⁴ ஷகார உkhரமshய
05010342 mhஸாmh தத³ŋhkh◌⁴ரஜஸா தஷTh³³நாmh
05010343 சிthரmh வி³ரவிக³த:ஸkh’தா³த³தீ³த
05010344 யnhநாமேத⁴யம⁴நா ஸ ஜஹாதி ப³nhத⁴mh
05010351ஸஏவமபதப³லபராkhரம ஏகதா³ ேத³வrhசரiνஶயநாiνபதித³ணவிஸrhக³
ஸmhஸrhேக³நிrhvh’தவாthமாநmh மnhயமாந ஆthமநிrhேவத³இத³மாஹ
05010361அேஹாஅஸாth◌⁴வiνSh²தmh யத³பி⁴நிேவஶிேதாऽஹnhth³ையரவிth³யாரசிதவிஷமவிஷயாnhத⁴ேப
தத³லமலமiµShயா வநிதாயா விேநாத³mh’க³mh மாmh தி⁴kh³தி⁴கி³தி க³rhஹயாmh சகார
05010371 பரேத³வதாphரஸாதா³தி⁴க³தாthமphரthயவமrhேஶநாiνphரvh’thேதph◌⁴ய:
thேரph◌⁴ய இமாmh யதா²தா³யmh
விப⁴jhய ⁴khதேபா⁴கா³mh ச மmh mh’தகவஸஹமஹாவி⁴திமபஹாயshவயmh
நிதநிrhேவேதா³’தி³
kh³’தஹவிஹாராiνபா⁴ேவா ப⁴க³வேதா நாரத³shய பத³வீmh நேரவாiνஸஸார
05010380 தshய ஹ வா ஏேத ேலாகா:
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05010381 phயvhரதkh’தmh கrhம ேகா iν rhயாth³விேநவரmh
05010382 ேயா ேநநிmhைநரகேராchசா²யாmh kh◌⁴நnhஸphத வாதீ⁴nh
05010391 ⁴ஸmhshதா²நmh kh’தmh ேயந ஸth³கி³வநாதி³பி: ◌⁴
05010392மா ச ⁴தநிrhvh’thைய th³வீேப th³வீேப விபா⁴க³ஶ:

05010401 ெபௗ⁴மmh தி³vhயmh மாiνஷmh ச மthவmh கrhமேயாக³ஜmh
05010402 யசkhேர நிரெயௗபmhயmh ஷாiνஜநphய:
05020010ஶுக உவாச
05020011 ஏவmh பித ஸmhphரvh’thேத தத³iνஶாஸேந வrhதமாந ஆkh³நீth◌⁴ேரா
ஜmh³th³வீெபௗகஸ: phரஜா
ஔரஸவth³த⁴rhமாேவமாண: பrhயேகா³பாயth
05020021 ஸ ச கதா³சிthபிth’ேலாககாம: ஸுரவரவநிதாkhடா³சலth³ேராNhயாmh
ப⁴க³வnhதmh விவsh’ஜாmh
பதிமாph◌⁴’தபசrhேயாபகரண ஆthம இகாkh³rhேயண தபshvhயாராத⁴யாmh ப³⁴வ
05020031 த³பலph◌⁴ய ப⁴க³வாநாதி³ஷ: ஸத³ கா³யnhதீmh rhவசிthதிmh
நாமாphஸரஸமபி⁴யாபயாமாஸ
05020041ஸா ச ததா³ரேமாபவநமதிரமணீயmh விவித⁴நிபி³ட³விடபிவிடபநிகரஸmhShடரட
லதாட⁴shத²லவிஹŋhக³ம²ைந:phேராchயமாநதிபி:◌⁴ phரதிேபா³th◌⁴யமாநஸலkhடகாரNhட³வ
கலஹmhஸாதி³பி⁴rhவிசிthரiµபதாமலஜலாஶயகமலாகரiµபப³ph◌⁴ராம
05020051 தshயா: ஸுலதக³மநபத³விnhயாஸக³திவிலாஸாயாசாiνபத³mh
க²ணக²யமாநசிர
சரப⁴ரணshவநiµபாகrhNhய நரேத³வமார:ஸமாதி⁴ேயாேக³நாதநயநநநiµல
க³ளஷth³விகசyhய vhயசShட
05020061தாேமவாவி³ேர ம⁴கவஸுமநஸஉபkh◌⁴ரnhதீmh தி³விஜமiνஜமேநாநயநாலாத³
³ைக⁴rhக³திவிஹாரvhடா³விநயாவேலாகஸுshவராராவயைவrhமந nh’mh
ஸுமாத⁴shய வித³த⁴தீmh
விவரmh நிஜiµக²விக³தாmh’தாஸவஸஹாஸபா⁴ஷேமாத³மதா³nhத⁴ம⁴கரநிகேராபேராேத⁴ந
th³தபத³
விnhயாேஸந வlh³shபnhத³நshதநகலஶகப³ரபா⁴ரரஶநாmh ேத³வீmh தத³வேலாகேநந
விvh’தாவஸரshய
ப⁴க³வேதா மகரth◌⁴வஜshய வஶiµபநீேதா ஜட³வதி³தி ேஹாவாச
05020071 கா thவmh சிகீrhஷ ச கிmh iµநிவrhய ைஶேல
05020072 மாயா காபி ப⁴க³வthபரேத³வதாயா:
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05020073 விjhேய பி³ப⁴rh த⁴iν ஸு’தா³thமேநாऽrhேத²
05020074 கிmh வா mh’கா³nhmh’க³யேஸ விபிேந phரமthதாnh
05020081 பா³விெமௗ ப⁴க³வத: ஶதபthரபthெரௗ
05020082 ஶாnhதாவŋhக²சிராவதிதிkh³மத³nhெதௗ
05020083 கshைம ŋh வேந விசரnhந விth³ம:
05020084 ேமாய ேநா ஜட³தி⁴யாmh தவ விkhரேமாऽsh
05020091 ஶிShயா இேம ப⁴க³வத: பத: பட²nhதி
05020092 கா³யnhதி ஸாம ஸரஹshயமஜshரஶmh
05020093 Shமchசி²கா²விதா:ஸுமேநாऽபி⁴vh’Sh:
05020094ஸrhேவ ப⁴ஜnhthyh’க³ இவ ேவத³ஶாகா:²
05020101 வாசmh பரmh சரணபஜரதிthதிmh
05020102 ph³ரமnhநபiµக²ராmh ஶ ◌்’ணவாம ph◌⁴யmh
05020103லph³தா⁴ கத³mhப³சிரŋhகவிடŋhகபி³mhேப³
05020104 யshயாமலாதபதி: ◌⁴ khவ ச வlhகலmh ேத
05020111 கிmh ஸmhph◌⁴’தmh சிரேயாrhth³விஜ ஶ ◌்’ŋhக³ேயாshேத
05020112 மth◌⁴ேய kh’ேஶா வஹ யthர th³’ஶி: தா ேம
05020113 பŋhேகாऽண:ஸுரபி⁴ராthமவிஷாண ஈth³’kh³
05020114 ேயநாரமmh ஸுப⁴க³ ேம ஸுரபீ⁴கேரா
05020121 ேலாகmh phரத³rhஶய ஸு’thதம தாவகmh ேம
05020122 யthரthய இthத²iµரஸாவயவாவrhெவௗ
05020123அshமth³வித⁴shய மெநௗnhநயெநௗ பி³ப⁴rhதி
05020124 ப³வth³⁴தmh ஸரஸராஸஸுதா⁴தி³ வkhthேர
05020131 கா வாthமvh’thதிரத³நாth³த⁴விரŋhக³ வாதி
05020132 விShே: கலாshயநிேஷாnhமகெரௗ ச கrhெணௗ
05020133 உth³விkh³நநக³ளmh th³விஜபŋhkhதிேஶாசிrh
05020134ஆஸnhநph◌⁴’ŋhக³நிகரmh ஸர இnhiµக²mh ேத
05020141 ேயாऽெஸௗ thவயா கரஸேராஜஹத: பதŋhேகா³
05020142 தி³ு ph◌⁴ரமnhph◌⁴ரமத ஏஜயேதऽணீ ேம
05020143iµkhதmh ந ேத shமர வkhரஜடாவத²mh
05020144 கShேடாऽநிேலா ஹரதி லmhபட ஏஷ நீவீmh
05020151பmh தேபாத⁴ந தபசரதாmh தேபாkh◌⁴நmh
05020152ேயதth ேகந தபஸா ப⁴வேதாபலph³த⁴mh
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05020153 சrhmh தேபாऽrhஹ மயா ஸஹ thர மயmh
05020154 கிmh வா phரத³தி ஸ ைவ ப⁴வபா⁴வேநா ேம
05020161 ந thவாmh thயஜா த³யிதmh th³விஜேத³வத³thதmh
05020162 யshnhமேநா th³’க³பி ேநா ந வியாதி லkh³நmh
05020163 மாmh சாஶ ◌்’ŋhkh³யrhஹ ேநமiνvhரதmh ேத
05020164 சிthதmh யத: phரதிஸரnh ஶிவா:ஸசிvhய:
05020170ஶுக உவாச
05020171இதி லலநாiνநயாதிவிஶாரேதா³ kh³ராmhயைவத³kh³th◌⁴யயா பபா⁴ஷயா தாmh
வி³த⁴வ⁴mh வி³த⁴
மதிரதி⁴ஸபா⁴ஜயாமாஸ
05020181 ஸா ச ததshதshய வீரத²பேதrh³th³தி⁴ஶீலபவய:ெயௗதா³rhேயண
பராphதமநாshேதந
ஸஹாதாதபவthஸேராபலணmhகாலmh ஜmh³th³வீபபதிநா ெபௗ⁴மshவrhக³ேபா⁴கா³nh³⁴ேஜ
05020191தshயாiµஹவாஆthமஜாnhஸ ராஜவரஆkh³நீth◌⁴ேரா நாபி⁴கிmhஷஹவrhேஷலாvh’தரmhயகரNhமய
ப⁴th³ராவேகமாலஸmhjhஞாnhநவ thராநஜநயth
05020201 ஸா ஸூthவாத² ஸுதாnhநவாiνவthஸரmh kh³’ஹ ஏவாபஹாய
rhவசிthதிrh⁴ய ஏவாஜmh ேத³வiµபதshேத²
05020211ஆkh³நீth◌⁴ரஸுதாshேத மாரiνkh³ரஹாெதௗ³thபthதிேகைநவஸmhஹநநப³ேலாேபதா:
பிthரா விப⁴khதா ஆthமlhய
நாமாநி யதா²பா⁴க³mh ஜmh³th³வீபவrhஷாணி ³⁴ஜு:
05020221ஆkh³நீth◌⁴ேரா ராஜாth’phத:காமாநாமphஸரஸேமவாiνதி³நமதி⁴மnhயமாநshதshயா:
ஸேலாகதாmh
திபி⁴ரவாnhத⁴ யthர பிதேரா மாத³யnhேத
05020231ஸmhபேரேத பித நவ ph◌⁴ராதேரா ேம³thrhேமேத³வீmh phரதிபாiµkh³ரத³mhShThmh
லதாmh ரmhயாmh
யாமாmh நாmh ப⁴th³ராmh ேத³வவீதிதி ஸmhjhஞா நேவாத³வஹnh
05030010ஶுக உவாச
05030011நாபி⁴ரபthயகாேமாऽphரஜயா ேமேத³vhயா ப⁴க³வnhதmh யjhஞஷமவதாthமாயஜத
05030021 தshய ஹ வாவ ரth³த⁴யா விஶுth³த⁴பா⁴ேவந யஜத: phரவrhkh³ேயஷு
phரசரthஸு th³ரvhயேத³ஶகால
மnhthரrhthவிkh³த³விதா⁴நேயாேகா³பபththயா ³ரதி⁴க³ேமாऽபி ப⁴க³வாnhபா⁴க³வதவாthஸlhயதயா
ஸுphரதீக
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ஆthமாநமபராதmh நிஜஜநாபி⁴phேரதாrhத²விதி⁴thஸயா kh³’த’த³ேயா
’த³யŋhக³மmh மேநா
நயநாநnhத³நாவயவாபி⁴ராமமாவிசகார
05030031 அத² ஹ தமாவிShkh’த⁴ஜக³ளth³வயmh ரNhமயmh ஷவிேஶஷmh
கபிஶெகௗேஶயாmhப³ர
த⁴ரiµர விலஸchch²வthஸலலாமmh த³ரவரவநஹவநமாலாch²rhயmh’தமணி
க³தா³தி³பி⁴பலதmhsh²டகிரணphரவரiµடNhட³லகடககஸூthரஹாரேகரராth³யŋhக³
⁴ஷணவி⁴தmh’thவிkhஸத³shயkh³’ஹபதேயாऽத⁴நா இேவாthதமத⁴நiµபலph◌⁴ய
ஸப³ஹு
மாநமrhஹேணநாவநதஶீrhஷாண உபதsh:²

05030040 ’thவிஜ ஊ:
05030041 அrhஹ iµஹுரrhஹthதமாrhஹணமshமாகமiνபதா²நாmh நேமா நம
இthேயதாவthஸ³பஶிதmh ேகா
ऽrhஹதி மாnhphரkh’தி³ணvhயதிகரமதிரநீஶ ஈவரshய பரshய phரkh’திஷேயாரrhவாkhதநாபி⁴rhநாம
பாkh’திபீ⁴ பநிபணmhஸகலஜநநிகாயvh’நநிரஸநஶிவதமphரவர³ணக³ணகேத³ஶ
கத²நாth³’ேத
05030051பஜநாiνராக³விரசிதஶப³லஸmhஶph³த³ஸலதகிஸலயலகா³rhவாŋhைரரபி
ஸmhph◌⁴’தயா
ஸபrhயயா கில பரம பShய
05030061அதா²நயாபி ந ப⁴வதஇjhயேயாபா⁴ரப⁴ரயாஸiµசிதமrhத²ேஹாபலபா⁴மேஹ
05030071ஆthமந ஏவாiνஸவநமஜஸாvhயதிேரேகண ேபா³⁴யமாநாேஶஷஷாrhத²shவபshய
கிnh நாதா²ஶிஷ
ஆஶாஸாநாநாேமதத³பி⁴ஸmhராத⁴நமாthரmh ப⁴விமrhஹதி
05030081 தth³யதா² பா³ஶாநாmh shவயமாthமந: ேரய: பரமவி³ஷாmh
பரமபரமஷ phரகrhஷ
கணயா shவமமாநmh சாபவrhகா³kh²யiµபகlhபயிShயnhshவயmh நாபசித
ஏேவதரவதி³ேஹாபலத:
05030091அதா²யேமவ வேரா யrhஹthதம யrh ப³rh ராஜrhேஷrhவரத³rhஷேபா⁴
ப⁴வாnhநிஜேஷணவிஷய
ஆth
05030101அஸŋhக³நிஶிதjhஞாநாநலவி⁴தாேஶஷமலாநாmh ப⁴வthshவபா⁴வாநாமாthமாராமாmh
iµநீநாமநவரதப³ணித³ணக³ண பரமமŋhக³ளாயந³ணக³ணகத²ேநாऽ
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05030111 அத² கத²சிthshக²லநுthபதநjh’mhப⁴ண³ரவshதா²நாதி³ஷு
விவஶாநாmh ந:shமரய jhவர
மரணத³ஶாயாமபி ஸகலகமலநிரஸநாநி தவ ³ணkh’தநாமேத⁴யாநி
வசநேகா³சராணி ப⁴வnh
05030121 கிசாயmh ராஜrhரபthயகாம: phரஜாmh ப⁴வாth³’ஶீமாஶாஸாந
ஈவரமாஶிஷாmh shவrhகா³பவrhக³ேயாரபி
ப⁴வnhதiµபதா⁴வதி phரஜாயாமrhத²phரthயேயா த⁴நத³வாத⁴ந: ப²கரணmh
05030131 ேகா வா இஹ ேதऽபராேதாऽபராதயா மாயயாநவதபத³vhயாநாvh’தமதிrhவிஷயவிஷரயாநாvh’த
phரkh’திரiνபாதமஹchசரண:

05030141 ய³ ஹ வாவ தவ நரத³ph◌⁴ரகrhதஹ ஸமாஹூதshதthராrhத²தி⁴யாmh
மnhதா³நாmh
நshதth³யth³ேத³வேஹலநmh ேத³வேத³வாrhஹஸாmhேயநஸrhவாnhphரதிேவா⁴மவி³ஷாmh
05030150ஶுக உவாச
05030151இதி நிக³ேத³நாபி⁴Shயமாேநா ப⁴க³வாநநிஷrhஷேபா⁴ வrhஷத⁴ராபி⁴வாதி³தாபி⁴வnhதி³தசரண:

ஸத³யத³மாஹ
05030160ப⁴க³வாiνவாச
05030161அேஹா ப³தாஹmh’ஷேயா ப⁴வth³பி⁴ரவிதத²கீ³rhபி⁴rhவரமஸுலப⁴மபி⁴யாசிேதா
யத³iµShயாthமேஜா மயா
ஸth³’ேஶா ⁴யாதி³தி மமாஹேமவாபி⁴ப: ைகவlhயாத³தா²பி ph³ரமவாேதா³ ந
mh’ஷா ப⁴விமrhஹதி மைமவ 
iµக²mh யth³th³விஜேத³வலmh
05030171 தத ஆkh³நீth◌⁴ேயऽmhஶகலயாவதShயாmhயாthமlhயமiνபலப⁴மாந:
05030180ஶுக உவாச
05030181இதி நிஶாமயnhthயா ேமேத³vhயா: பதிமபி⁴தா⁴யாnhதrhத³ேத⁴ ப⁴க³வாnh
05040010ஶுக உவாச
05040011அத²ஹதiµthபththையவாபி⁴vhயjhயமாநப⁴க³வlhலணmhஸாmhேயாபஶமைவராkh³ையவrhயமஹா
வி⁴திபி⁴ரiνதி³நேமத⁴மாநாiνபா⁴வmh phரkh’தய:phரஜா ph³ராம ேத³வதாசாவநிதலஸமவநாயாதிதராmh
ஜkh³’: ◌⁴
05040021தshயஹவா இthத²mh வrhShமவயஸா ph³’ஹchch²ேலாேகந ெசௗஜஸா
ப³ேலந யா யஶஸா வீrhயெஶௗrhயாph◌⁴யாmh
ச பிதா ’ஷப⁴ இதீத³mh நாம சகார
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05040031 யshய nhth³ர: shபrhத⁴மாேநா ப⁴க³வாnhவrhேஷ ந வவrhஷ தத³வதா⁴rhய
ப⁴க³வாnh’ஷப⁴ேத³ேவா
ேயாேக³வர: phரஹshயாthமேயாக³மாயயா shவவrhஷமஜநாப⁴mh நாமாph◌⁴யவrhஷth
05040041நாபி⁴sh யதா²பி⁴லதmhஸுphரஜshthவமவth◌⁴யாதிphரேமாத³ப⁴ரவிவேலா
க³th³க³தா³ரயா கி³ரா
shைவரmh kh³’தநரேலாகஸத⁴rhமmh ப⁴க³வnhதmh ராணஷmhமாயாவிலதமதிrhவthஸ
தாேததி
ஸாiνராக³iµபலாலயnhபராmh நிrhvh’திiµபக³த:
05040051 விதி³தாiνராக³மாெபௗரphரkh’தி ஜநபேதா³ ராஜா நாபி⁴ராthமஜmh
ஸமயேஸராயாமபி⁴chய
ph³ராமேணஷூபநிதா⁴ய ஸஹ ேமேத³vhயா விஶாலாயாmh phரஸnhநநிேணந தபஸா
ஸமாதி⁴ேயாேக³ந நர
நாராயkh²யmh ப⁴க³வnhதmh வாஸுேத³வiµபாந: காேலந தnhமமாநமவாப
05040060 யshய ஹ பாNhட³ேவய ேலாகாதா³ஹரnhதி
05040061 ேகா iν தthகrhம ராஜrhேஷrhநாேப⁴ரnhவாசேரthமாnh
05040062அபthயதாமகா³th³யshய ஹ: ஶுth³ேத⁴ந கrhம
05040071 ph³ரமNhேயாऽnhய:ேதா நாேப⁴rhவிphரா மŋhக³ளதா:
05040072 யshய ப³rh யjhேஞஶmh த³rhஶயாமாஸுேராஜஸா
05040081 அத² ஹ ப⁴க³வாnh’ஷப⁴ேத³வ: shவவrhஷmh கrhமேthரமiνமnhயமாந:
phரத³rhஶித³லவாேஸா
லph³த⁴வைரrh³பி⁴ரiνjhஞாேதா kh³’ஹேமதி⁴நாmh த⁴rhமாநiνஶிமாே
ஜயnhthயாnhth³ரத³thதாயாiµப⁴ய
லணmh கrhம ஸமாmhநாயாmhநாதமபி⁴ஜnhநாthமஜாநாமாthமஸமாநாநாmh ஶதmh
ஜநயாமாஸ
05040091 ேயஷாmh க² மஹாேயாகீ³ ப⁴ரேதா jhேயShட:² ேரShட²³ண
ஆth³ேயேநத³mh
வrhஷmh பா⁴ரததி vhயபதி³ஶnhதி
05040101 தமiν ஶாவrhத இலாவrhேதா ph³ரமாவrhேதா மலய: ேகrhப⁴th³ரேஸந
இnhth³ரshph’kh³வித³rhப: ◌⁴ கீகட இதி
நவ நவதி phரதா⁴நா:
05040111 கவிrhஹவிரnhத: phர³th³த: ◌⁴ பிphபலாயந:
05040112ஆவிrhேஹாthேராऽத² th³லசமஸ: கரபா⁴ஜந:
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05040121இதி பா⁴க³வதத⁴rhமத³rhஶநா நவ மஹாபா⁴க³வதாshேதஷாmh ஸுசதmh
ப⁴க³வnhமேமாபph³’mhதmh
வஸுேத³வநாரத³ஸmhவாத³iµபஶமாயநiµபShடாth³வrhணயிShயாம:
05040131 யவீயாmhஸ ஏகாஶீதிrhஜாயnhேதயா: பிராேத³ஶகரா மஹாஶாநா
மஹாேராthயா யjhஞஶீலா: கrhமவிஶுth³தா⁴ ph³ராம ப³⁴:

05040141ப⁴க³வாnh’ஷப⁴ஸmhjhஞஆthமதnhthர:shவயmh நிthயநிvh’thதாநrhத²பரmhபர:
ேகவலாநnhதா³iνப⁴வ
ஈவர ஏவ விபதவthகrhமாNhயாரப⁴மாண:காேலநாiνக³தmh த⁴rhமமாசரேணேநாபஶியnhநதth³விதா³mh
ஸம உபஶாnhேதா ைமthர: காணிேகா த⁴rhமாrhத²யஶ:phரஜாநnhதா³mh’தாவேராேத⁴ந
kh³’ேஹஷு ேலாகmh நியமயth
05040151 யth³யchசீ²rhஷNhயாசதmh தthதத³iνவrhதேத ேலாக:
05040161யth³யபி shவவிதி³தmhஸகலத⁴rhமmh ph³ராமmh³யmh ph³ராமணrhத³rhஶிதமாrhேக³ண
ஸாமாதி³பி⁴பாையrhஜநதாமiνஶஶாஸ
05040171 th³ரvhயேத³ஶகாலவய:ரth³த⁴rhthவிkh³விவிேதா⁴th³ேத³ேஶாபசிைத:
ஸrhைவரபி khரபி⁴rhயேதா²பேத³ஶmh ஶத
kh’thவ இயாஜ
05040181 ப⁴க³வதrhஷேப⁴ண பரயமாண ஏதshnhவrhேஷ ந கசந ேஷா
வாச²thயவிth³யமாநவாthமேநாऽnhயshமாthகத²சந கிமபி கrhசித³ேவேத
ப⁴rhதrhயiνஸவநmh
விjh’mhபி⁴தshேநஹாதிஶயமnhதேரண
05040191 ஸ கதா³சித³டமாேநா ப⁴க³வாnh’ஷேபா⁴ ph³ரமாவrhதக³ேதா
ph³ரமrhphரவரஸபா⁴யாmh phரஜாநாmh
நிஶாமயnhதீநாமாthமஜாநவதாthமந:phரரயphரணயப⁴ரஸுயnhthதாநphபஶியnhநிதி
ேஹாவாச
05050010 ’ஷப⁴ உவாச
05050011 நாயmh ேத³ேஹா ேத³ஹபா⁴ஜாmh nh’ேலாேக கShடாnhகாமாநrhஹேத
விTh³⁴ஜாmh ேய
05050012தேபா தி³vhயmh thரகா ேயநஸththவmhஶுth³th◌⁴ேயth³யshமாth³ph³ரமெஸௗkh²யmh
thவநnhதmh
05050021 மஹthேஸவாmh th³வாரமாஹுrhவிiµkhேதshதேமாth³வாரmh ேயாதாmh
ஸŋhகி³ஸŋhக³mh
05050022மஹாnhதshேத ஸமசிthதா: phரஶாnhதா விமnhயவ:ஸு’த:³ஸாத⁴ேவா ேய
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05050031 ேய வா மயீேஶ kh’தெஸௗ’தா³rhதா²ஜேநஷு ேத³ஹmhப⁴ரவாrhதிேகஷு
05050032 kh³’ேஹஷு ஜாயாthமஜராதிமthஸு ந phதிkhதா யாவத³rhதா²ச ேலாேக
05050041நmh phரமthத:ேத விகrhம யதி³nhth³யphதய ஆph’ேதி
05050042 ந ஸா⁴ மnhேய யத ஆthமேநாऽயமஸnhநபி khேலஶத³ஆஸ ேத³ஹ:

05050051 பராப⁴வshதாவத³ேபா³த⁴ஜாேதா யாவnhந jhஞாஸத ஆthமதththவmh
05050052 யாவthkhயாshதாவதி³த³mh மேநா ைவ கrhமாthமகmh ேயந ஶரப³nhத: ◌⁴
05050061 ஏவmh மந: கrhமவஶmh phரŋhkhேத அவிth³யயாthமnhபதீ⁴யமாேந
05050062 phதிrhந யாவnhமயி வாஸுேத³ேவ ந iµchயேத ேத³ஹேயாேக³ந தாவth
05050071 யதா³ ந பயthயயதா²³ேணஹாmh shவாrhேத² phரமthத:ஸஹஸா விபசிth
05050072 க³தshmh’திrhவிnhத³தி தthர தாபாநாஸாth³ய ைம²nhயமகா³ரமjhஞ:

05050081 mhஸ:shthயா ²நீபா⁴வேமதmh தேயாrhேதா²’த³யkh³ரnhதி²மாஹு:
05050082அேதா kh³’ஹேthரஸுதாphதவிthைதrhஜநshய ேமாேஹாऽயமஹmh மேமதி
05050091 யதா³ மேநா’த³யkh³ரnhதி²ரshய கrhமாiνப³th³ேதா⁴ th³’ட⁴ ஆலேத²த
05050092 ததா³ ஜந:ஸmhபவrhதேதऽshமாth³iµkhத: பரmh யாthயதிஹாய ேஹmh
05050101ஹmhேஸ³ெரௗ மயி ப⁴khthயாiνvh’thயா விth’Shணயா th³வnhth³வதிதியா
ச
05050102ஸrhவthர ஜnhேதாrhvhயஸநாவக³thயா jhஞாஸயா தபேஸஹாநிvh’ththயா
05050111 மthகrhமபி⁴rhமthகத²யா ச நிthயmh மth³ேத³வஸŋhகா³th³³ணகீrhதநாnhேம
05050112 நிrhைவரஸாmhேயாபஶேமந thரா ஹாஸயா ேத³ஹேக³ஹாthம³th³ேத: ◌⁴
05050121 அth◌⁴யாthமேயாேக³ந விவிkhதேஸவயா phராேணnhth³யாthமாபி⁴ஜேயந
ஸth◌⁴rhயkh
05050122ஸchch²ரth³த⁴யா ph³ரமசrhேயண ஶவத³ஸmhphரமாேத³ந யேமந வாசாmh
05050131ஸrhவthர மth³பா⁴வவிசேணந jhஞாேநந விjhஞாநவிராேதந
05050132 ேயாேக³ந th◌⁴’thth³யமஸththவkhேதாŋhக³mh vhயேபாேஹthஶேலாऽஹமாkh²யmh
05050141 கrhமாஶயmh ’த³யkh³ரnhதி²ப³nhத⁴மவிth³யயாஸாதி³தமphரமthத:
05050142அேநந ேயாேக³ந யேதா²பேத³ஶmh ஸmhயkh³vhயேபாேயாபரேமத ேயாகா³th
05050151 thராmhச ஶிShயாmhச nh’ேபா ³rhவா மlhேலாககாேமா
மத³iνkh³ரஹாrhத:²
05050152இthத²mh விமnhரiνஶிShயாத³தjhjhஞாnhந ேயாஜேயthகrhமஸு கrhமடா⁴nh
05050153 கmh ேயாஜயnhமiνேஜாऽrhத²mh லேப⁴த நிபாதயnhநShடth³’ஶmh  க³rhேத
05050161 ேலாக: shவயmh ேரய நShடth³’Shrhேயாऽrhதா²nhஸேஹத
நிகாமகாம:
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05050162அnhேயாnhயைவர:ஸுக²ேலஶேஹேதாரநnhத:³க²mh ச ந ேவத³ட:◌⁴
05050171 கshதmh shவயmh தத³பி⁴jhேஞா விபசித³விth³யாயாமnhதேர வrhதமாநmh
05050172 th³’ShThவா நshதmh ஸkh◌⁴’ண: ³th³தி⁴mh phரேயாஜேய³thபத²க³mh
யதா²nhத⁴mh
05050181 ³rhந ஸ shயாthshவஜேநா ந ஸ shயாthபிதா ந ஸ shயாjhஜநநீ ந ஸா
shயாth
05050182 ைத³வmh ந தthshயாnhந பதிச ஸ shயாnhந ேமாசேயth³ய:
ஸiµேபதmh’thmh
05050191இத³mh ஶரmh மம ³rhவிபா⁴vhயmh ஸththவmh ேம ’த³யmh யthர த⁴rhம:
05050192 ph’Shேட² kh’ேதா ேம யத³த⁴rhம ஆராத³ேதா  மாmh’ஷப⁴mh
phராஹுராrhயா:
05050201தshமாth³ப⁴வnhேதா ’த³ேயந ஜாதா:ஸrhேவ மயாmhஸமiµmh ஸநாப⁴mh
05050202 அkhShட³th³th◌⁴யா ப⁴ரதmh ப⁴ஜth◌⁴வmh ஶுஷணmh தth³ப⁴ரணmh
phரஜாநாmh
05050211⁴ேதஷு வீth³ph◌⁴ய உ³thதமா ேயஸsh’பாshேதஷுஸேபா³த⁴நிShடா:²
05050212 தேதா மiνShயா: phரமதா²shதேதாऽபி க³nhத⁴rhவth³தா⁴ வி³தா⁴iνகா³ ேய
05050221 ேத³வாஸுேரph◌⁴ேயா மக⁴வthphரதா⁴நா த³ாத³ேயா ph³ரமஸுதாsh
ேதஷாmh
05050222 ப⁴வ: பர: ேஸாऽத² விசவீrhய:ஸ மthபேராऽஹmh th³விஜேத³வேத³வ:

05050231 ந ph³ராமணshலேய ⁴தமnhயthபயா விphரா: கிமத: பரmh 
05050232யshnhnh’பி: ◌⁴ phரஹுதmh ரth³த⁴யாஹமநா காமmh ந ததா²kh³நிேஹாthேர
05050241 th◌⁴’தா தஶதீ ேம ராணீ ேயேநஹ ஸththவmh பரமmh பவிthரmh
05050242 ஶேமா த³ம:ஸthயமiνkh³ரஹச தபshதிதிாiνப⁴வச யthர
05050251 மthேதாऽphயநnhதாthபரத: பரshமாthshவrhகா³பவrhகா³தி⁴பேதrhந கிசிth
05050252 ேயஷாmh கிiµ shயாதி³தேரண ேதஷாமகிசநாநாmh மயி ப⁴khதிபா⁴ஜாmh
05050261ஸrhவாணி மth³தி⁴ShNhயதயா ப⁴வth³பி⁴சராணி ⁴தாநி ஸுதா th◌⁴வாணி
05050262ஸmhபா⁴விதvhயாநி பேத³ பேத³ ேவா விவிkhதth³’kh³பி⁴shத³ஹாrhஹணmh
ேம
05050271 மேநாவேசாth³’khகரேணதshய ஸாாthkh’தmh ேம பப³rhஹணmh 
05050272 விநா மாnhேயந மஹாவிேமாஹாthkh’தாnhதபாஶாnhந விேமாkhேஶth
05050280ஶுக உவாச

bhagpur.pdf 309



மth³ பா⁴க³வத ராண

05050281 ஏவமiνஶாshயாthமஜாnhshவயமiνஶிShடாநபி ேலாகாiνஶாஸநாrhத²mh
மஹாiνபா⁴வ: பரம
ஸு’th³ப⁴க³வாnh’ஷபா⁴பேத³ஶ உபஶமஶீலாநாiµபரதகrhமmh மஹாiµநீநாmh
ப⁴khதிjhஞாநைவராkh³ய
லணmh பாரமஹmhshயத⁴rhமiµபஶிமாண:shவதநயஶதjhேயShட²mh பரமபா⁴க³வதmh
ப⁴க³வjh
ஜநபராயணmh ப⁴ரதmh த⁴ரணிபாலநாயாபி⁴chயshவயmh ப⁴வந ஏேவாrhவதஶரமாthரபkh³ரஹ
உnhமthத
இவ க³க³நபதா⁴ந:phரகீrhணேகஶஆthமnhயாேராபிதாஹவநீேயா ph³ரமாவrhதாthphரவvhராஜ
05050291ஜடா³nhத⁴கப³தி⁴ரபிஶாேசாnhமாத³கவத³வ⁴தேவேஷாऽபி⁴பா⁴Shயமாேऽபி
ஜநாநாmh kh³’தெமௗந
vhரதshShணீmh ப³⁴வ
05050301 தthர தthர ரkh³ராமாகரேக²டவாடக²rhவடஶிபி³ரvhரஜேகா⁴ஷஸாrhத²கி³
வநாரமாதி³Shவiνபத²மவநிசராபஸைத:³ப⁴யமாேநா மகாபி⁴வ வநக³ஜshதrhஜந
தாட³நாவேமஹநSh²வநkh³ராவஶkh’th³ரஜ:phரேபதிவாத³khைதshதத³விக³ணயnhேநவாஸthஸmhshதா²ந
ஏதshnhேத³ேஹாபலேணஸத³பேத³ஶஉப⁴யாiνப⁴வshவேபணshவமமாவshதா²ேநநாஸமாேராபிதாஹmh
மமாபி⁴மாநthவாத³விக²Nh³தமநா: ph’தி²வீேமகசர: பப³ph◌⁴ராம
05050311அதிஸுமாரகரசரேர:shத²லவிலபா³வmhஸக³லவத³நாth³யவயவவிnhயாஸ:

phரkh’தி
ஸுnhத³ரshவபா⁴வஹாஸஸுiµேகா²நவநநத³லாயமாநஶிஶிரதாராயதநயநசிர:
ஸth³’ஶஸுப⁴க³
கேபாலகrhணகNhட²நாேஸா வி³ட⁴shதவத³நமேஹாthஸேவந ரவநிதாநாmh
மந ஸும
ஶராஸநiµபத³தா⁴ந:பராக³வலmhப³மாநலஜலகபிஶேகஶ⁴பா⁴ேராऽவ⁴தமநநிஜ
ஶேரண kh³ரஹkh³’த இவாth³’யத
05050321யrhவாவஸ ப⁴க³வாnhேலாகமmh ேயாக³shயாth³தா⁴ phரதீபவாசாணshதthphரதிkhயாகrhம
பீ³ப⁴thததி vhரதமாஜக³ரமாshதி²த:ஶயாந ஏவாநாதி பிப³தி கா²த³thயவேமஹதி
ஹத³தி shம ேசShடமாந
உchசத ஆதி³kh³ேதா⁴th³ேத³ஶ:

05050331 தshய ஹ ய: ஷஸுரபி⁴ெஸௗக³nhth◌⁴யவாshதmh ேத³ஶmh த³ஶேயாஜநmh
ஸமnhதாthஸுரபி⁴mh சகார
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05050341 ஏவmh ேகா³mh’க³காகசrhயயா vhரஜmhshதிShட²nhநாந: ஶயாந:
காகmh’க³ேகா³சத: பிப³தி
கா²த³thயவேமஹதி shம
05050351இதி நாநாேயாக³சrhயாசரே ப⁴க³வாnhைகவlhயபதிrh’ஷேபா⁴ऽவிரதபரமமஹாநnhதா³iνப⁴வ
ஆthமநி
ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாமாthம⁴ேத ப⁴க³வதி வாஸுேத³வஆthமேநாऽvhயவதா⁴நாநnhதேராத³ரபா⁴ேவந
th³த⁴
ஸமshதாrhத²பrhே ேயாைக³வrhயாணி ைவஹாயஸமேநாஜவாnhதrhதா⁴நபரகாயphரேவஶ³ரkh³ரஹதீ³நி
யth³’chச²ேயாபக³தாநி நாஜஸா nh’ப ’த³ேயநாph◌⁴யநnhத³th
05060010 ராேஜாவாச
05060011நநmh ப⁴க³வஆthமாராமாmh ேயாக³ஸதjhஞாநாவப⁴rhதகrhமபீ³ஜாநாைமவrhயாணி
ந:
khேலஶதா³நி ப⁴விமrhஹnhதி யth³’chச²ேயாபக³தாநி
05060020 ’வாச
05060021ஸthயiµkhதmh கிnhthவிஹவா ஏேக ந மநேஸாऽth³தா⁴ விரmhப⁴மநவshதா²நshய
ஶட²கிராத இவ
ஸŋhக³chச²nhேத
05060030 ததா² ேசாkhதmh
05060031 ந rhயாthகrhசிthஸkh²யmh மந யநவshதி²ேத
05060032 யth³விரmhபா⁴chசிராchசீrhணmh சshகnhத³ தப ஐவரmh
05060041 நிthயmh த³தா³தி காமshய chசி²th³ரmh தமiν ேயऽரய:
05060042 ேயாகி³ந: kh’தைமthரshய பthrhஜாேயவ mhச
05060051 காேமா மnhrhமேதா³ ேலாப: ◌⁴ ேஶாகேமாஹப⁴யாத³ய:
05060052 கrhமப³nhத⁴ச யnhல:shவீrhயாthேகா iν தth³³த: ◌⁴
05060061அைத²வமகி²லேலாகபாலலலாேமாऽபி விலணrhஜட³வத³வ⁴தேவஷபா⁴ஷாசைதரவிலத
ப⁴க³வthphரபா⁴ேவா ேயாகி³நாmh ஸாmhபராயவிதி⁴மiνஶியnhshவகேலவரmh
ஹாஸுராthமnhயாthமாநமஸmhvhயவதமநrhதா²nhதரபா⁴ேவநாnhவீமாண
உபரதாiνvh’thதிபரராம
05060071 தshய ஹ வா ஏவmh iµkhதŋhக³shய ப⁴க³வத ’ஷப⁴shய
ேயாக³மாயாவாஸநயா ேத³ஹ இமாmh
ஜக³தீமபி⁴மாநாபா⁴ேஸந ஸŋhkhரமமாண: ேகாŋhகேவŋhகடகாnhத³ண
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கrhடகாnhேத³ஶாnhயth³’chச²ேயாபக³த:டகாசேலாபவந ஆshய kh’தாமகவல
உnhமாத³இவ iµkhதrhத⁴ேஜா
ऽஸmhவீத ஏவ விசசார
05060081அத²ஸரேவக³வி⁴தேவiΝவிகrhஷணஜாேதாkh³ரதா³வாநலshதth³வநமாேலஹாந:
ஸஹ ேதந த³தா³ஹ
05060091யshய கிலாiνசதiµபாகrhNhய ேகாŋhகேவŋhகடகாநாmh ராஜாrhஹnhநாேமாபஶிய
கலாவத⁴rhம
உthkh’Shயமாேண ப⁴விதvhேயந விேமாத: shவத⁴rhமபத²மேதாப⁴யமபஹாய
பத²
பாக²Nhட³மஸமஜஸmh நிஜமநீஷயா மnhத:³ஸmhphரவrhதயிShயேத
05060101 ேயந ஹ வாவ கெலௗ மiνஜாபஸதா³ ேத³வமாயாேமாதா:
shவவிதி⁴நிேயாக³ெஶௗசசாthரவிநா ேத³வ
ேஹலநாnhயபvhரதாநி நிஜநிேஜchச²யா kh³’நாஅshநாநாநாசமநாெஶௗசேகேஶாlhசநாதீ³நி
கநாத⁴rhம
ப³ஹுேலேநாபஹததி⁴ேயா ph³ரமph³ராமணயjhஞஷேலாகவி³ஷகா:
phராேயண ப⁴விShயnhதி
05060111 ேத சயrhவாkhதநயா நிஜேலாகயாthரயாnhத⁴பரmhபரயாவshதாshதமshயnhேத⁴
shவயேமவ
phரபதிShயnhதி
05060121அயமவதாேரா ரஜேஸாபphதைகவlhேயாபஶிrhத:²
05060130 தshயாiν³nhேலாகாnhகா³யnhதி
05060131அேஹா ⁴வ:ஸphதஸiµth³ரவthயா th³வீேபஷு வrhேஷShவதி⁴Nhயேமதth
05060132 கா³யnhதி யthரthயஜநா iµராேர: கrhமாணி ப⁴th³ராNhயவதாரவnhதி
05060141அேஹா iν வmhேஶா யஶஸாவதா³த: phைரயvhரேதா யthர மாnhராண:

05060142 kh’தாவதார: ஷ:ஸ ஆth³யசசார த⁴rhமmh யத³கrhமேஹmh
05060151 ேகா nhவshய காShடா²மபேராऽiνக³chேச²nhமேநாரேத²நாphயப⁴வshய ேயாகீ³
05060152 ேயா ேயாக³மாயா:shph’ஹயthத³shதாயஸthதயா ேயந kh’தphரயthநா:
05060161இதிஹshமஸகலேவத³ேலாகேத³வph³ராமணக³வாmh பரம³ேராrhப⁴க³வத
’ஷபா⁴kh²யshய
விஶுth³தா⁴சததmh mhஸாmh ஸமshத³சதாபி⁴ஹரணmh பரமமஹா
மŋhக³ளாயநத³மiνரth³த⁴ேயாபசிதயாiνஶ ◌்’ேthயாராவயதி வாவேதா
ப⁴க³வதி தshnhவாஸுேத³வ ஏகாnhதேதா
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ப⁴khதிரநேயாரபி ஸமiνவrhதேத
05060171யshயாேமவ கவயஆthமாநமவிரதmh விவித⁴vh’நஸmhஸாரபதாேபாபதphயமாநமiνஸவநmh
shநாபயnhதshதையவ பரயா நிrhvh’thயாயபவrhக³மாthயnhதிகmh பரமஷாrhத²மபி
shவயமாஸாதி³தmh ேநா
ஏவாth³யnhேத ப⁴க³வதீ³யthேவைநவ பஸமாphதஸrhவாrhதா:²
05060181 ராஜnhபதிrh³ரலmh ப⁴வதாmh ய³நாmh
05060182ைத³வmh phய:லபதி: khவ ச கிŋhகேரா வ:

05060183அshthேவவமŋhக³ ப⁴க³வாnhப⁴ஜதாmh iµnhேதா³
05060184iµkhதிmh த³தா³தி கrhசிthshம ந ப⁴khதிேயாக³mh
05060191 நிthயாiν⁴தநிஜலாப⁴நிvh’thதth’Shண:

05060192 ேரயshயதth³ரசநயா சிரஸுphத³th³ேத: ◌⁴
05060193 ேலாகshய ய: கணயாப⁴யமாthமேலாகmh
05060194ஆkh²யாnhநேமா ப⁴க³வேத ’ஷபா⁴ய தshைம
05070010ஶுக உவாச
05070011 ப⁴ரதsh மஹாபா⁴க³வேதா யதா³ ப⁴க³வதாவநிதலபபாலநாய
ஸசிnhதிதshதத³iνஶாஸநபர:
பசஜநீmh விவப³தரiµபேயேம
05070021 தshயாiµ ஹ வா ஆthமஜாnhகாrhthshnhேயநாiνபாநாthமந: பச
ஜநயாமாஸ ⁴தாதி³வ ⁴த
ஸூமாணி ஸுமதிmh ராShThரph◌⁴’தmh ஸுத³rhஶநமாவரணmh ⁴mhரேகதி
05070031அஜநாப⁴mh நாைமதth³வrhஷmh பா⁴ரததி யத ஆரph◌⁴ய vhயபதி³ஶnhதி
05070041 ஸ ப³ஹுவிnhமபதி: பிth’பிதாமஹவ³வthஸலதயா shேவ shேவ
கrhமணி வrhதமாநா: phரஜா:shவ
த⁴rhமமiνவrhதமாந: பrhயபாலயth
05070051 ஈேஜ ச ப⁴க³வnhதmh யjhஞkhரபmh khரபி⁴chசாவைச:ரth³த⁴யா’தாkh³நிேஹாthரத³rhஶrhணமாஸ
சாrhமாshயபஶுேஸாமாநாmh phரkh’திவிkh’திபி⁴ரiνஸவநmh சாrhேஹாthரவிதி⁴நா
05070061 ஸmhphரசரthஸு நாநாயாேக³ஷு விரசிதாŋhக³khேயShவrhவmh
யthதthkhயாப²லmh த⁴rhமாkh²யmh பேர
ph³ரமணி யjhஞேஷ ஸrhவேத³வதாŋhகா³நாmh மnhthராமrhத²நியாமகதயா
ஸாாthகrhத பரேத³வதாயாmh
ப⁴க³வதி வாஸுேத³வ ஏவ பா⁴வயமாந ஆthமைநNhயmh’தி³தகஷாேயா
ஹவி:Shவth◌⁴வrhபி⁴rhkh³’யமாேணஷு ஸ
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யஜமாேநா யjhஞபா⁴ேஜா ேத³வாmhshதாnhஷாவயேவShவph◌⁴யth◌⁴யாயth
05070071 ஏவmh கrhமவிஶுth³th◌⁴யா விஶுth³த⁴ஸththவshயாnhதrh’த³யாகாஶஶேர
ph³ரமணி ப⁴க³வதி வாஸுேத³ேவ மஹா
ஷேபாபலேண வthஸெகௗshப⁴வநமாலாத³ரக³தா³தி³பி⁴பலேத
நிஜஷ’lhகி²ேதநாthமநி
ஷேபண விேராசமாந உchைசshதராmh ப⁴khதிரiνதி³நேமத⁴மாநரயாஜாயத
05070081ஏவmh வrhஷாதஸஹshரபrhயnhதாவதகrhமநிrhவாவஸேராऽதி⁴⁴jhயமாநmh
shவதநேயph◌⁴ேயா
khத²mh பிth’ைபதாமஹmh யதா²தா³யmh விப⁴jhயshவயmhஸகலஸmhபnhநிேகதாthshவநிேகதாthலஹாரமmh
phரவvhராஜ
05070091 யthர ஹ வாவ ப⁴க³வாnhஹரth³யாபி தthரthயாநாmh நிஜஜநாநாmh
வாthஸlhேயந ஸnhநிதா⁴phயத இchசா²
ேபண
05070101 யthராரமபதா³nhப⁴யேதா நாபி⁴பி⁴rhth³’ஷchசkhைரசkhரநதீ³ நாம
ஸthphரவரா ஸrhவத: பவிth
கேராதி
05070111தshnhவாவ கிலஸ ஏகல:லஹாரேமாபவேந விவித⁴ஸுமகிஸலயலகாmh³பி: ◌⁴
கnhத³ல
ப²ேலாபஹாைரசஸஹமாேநா ப⁴க³வதஆராத⁴நmh விவிkhத உபரதவிஷயாபி⁴லாஷ
உபph◌⁴’ேதாபஶம: பராmh
நிrhvh’திமவாப
05070121தேயthத²மவிரதஷபசrhயயா ப⁴க³வதி phரவrhத⁴மாநாiνராக³ப⁴ரth³த’த³யைஶதி²lhய:
phரஹrhஷேவேக³நாthமnhth³பி⁴th³யமாநேராமலகலகஔthகNhTh²யphரvh’thதphரணயபா³Shபநிth³தா⁴வேலாக
நயந ஏவmh நிஜரமணசரரவிnhதா³iνth◌⁴யாநபசிதப⁴khதிேயாேக³ந பphதபரமாலாத³க³mhபீ⁴ர
’த³யரதா³வகா³ட⁴தி⁴ஷணshதாமபி khயமாmh ப⁴க³வthஸபrhயாmh ந
ஸshமார
05070131இthத²mh th◌⁴’தப⁴க³வth³vhரத ஐேணயாநவாஸஸாiνஸவநாபி⁴ேஷகாrhth³ரகபிஶலஜடாகலாேபந
ச
விேராசமாந:ஸூrhயrhசா ப⁴க³வnhதmhரNhமயmh ஷiµjhஹாேநஸூrhயமNhட³ேலऽph◌⁴பதிShட²nhேநத³

ேஹாவாச
05070141 பேராரஜ:ஸவிrhஜாதேவேதா³ ேத³வshய ப⁴rhேகா³ மநேஸத³mh ஜஜாந
05070142ஸுேரதஸாத:³நராவிய சShேடஹmhஸmhkh³’th◌⁴ராணmh nh’ஷth³ŋhகி³ராம:

314 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

05080010ஶுக உவாச
05080011ஏகதா³ மஹாநth³யாmh kh’தாபி⁴ேஷகைநயகாவயேகா ph³ரமாரமபி⁴kh³’ேநா
iµஹூrhத
thரயiµத³காnhத உபவிேவஶ
05080021 தthர ததா³ ராஜnhஹணீ பிபாஸயா ஜலாஶயாph◌⁴யாஶேமைகேவாபஜகா³ம
05080031தயா ேபபீயமாந உத³ேக தாவேத³வாவி³ேரண நத³ேதா mh’க³பேதnhநாேதா³
ேலாகப⁴யŋhகர உத³பதth
05080041 தiµபthய ஸா mh’க³வ:◌⁴ phரkh’திவிkhலவா சகிதநி
ஸுதராமபி ஹப⁴யாபி⁴நிேவஶ
vhயkh³ர’த³யா பாphலவth³’Shரக³தth’ஷா ப⁴யாthஸஹைஸேவாchசkhராம
05080051 தshயா உthபதnhthயா அnhதrhவthnhயா உப⁴யாவக³ேதா ேயாநிநிrhக³ேதா
க³rhப: ◌⁴ shேராத நிபபாத
05080061 தthphரஸேவாthஸrhபணப⁴யேக²தா³ரா shவக³ேணந விjhயமாநா
கshயாசிth³த³rhயாmh kh’Shணஸாரஸதீ
நிபபாதாத² ச மமார
05080071தmh thேவணணகmh kh’பணmhshேராதஸாயமாநமபி⁴வீயாபவிth³த⁴mh
ப³nh⁴வாiνகmhபயா
ராஜrhrhப⁴ரத ஆதா³ய mh’தமாதரthயாரமபத³மநயth
05080081தshயஹவா ஏணணகஉchைசேரதshnhkh’தநிஜாபி⁴மாநshயாஹரஹshதthேபாஷணபாலநலாலந
phணநாiνth◌⁴யாேநநாthமநியமா: ஸஹயமா: ஷபசrhயாத³ய ஏைககஶ:

கதிபேயநாஹrhக³ேணந
விjhயமாநா: கில ஸrhவ ஏேவாத³வஸnh
05080091அேஹா ப³தாயmh ஹணணக: kh’பண ஈவரரத²சரணபph◌⁴ரமணரேயண
shவக³ணஸு’th³
ப³nh⁴ph◌⁴ய: பவrhத: ஶரணmh ச ேமாபஸாதி³ேதா மாேமவ மாதாபிதெரௗ
ph◌⁴ராth’jhஞாதீnhெயௗதி²காmhைசேவாேபயாய
நாnhயmh கசந ேவத³ மyhயதிவிshரph³த⁴சாத ஏவ மயா மthபராயணshய
ேபாஷணபாலநphணந
லாலநமநஸூநாiνShேட²யmh ஶரNhேயாேபாேதா³ஷவி³ஷா
05080101நmhயாrhயா:ஸாத⁴வ உபஶமஶீலா:kh’பணஸு’த³ஏவmhவிதா⁴rhேத²
shவாrhதா²நபி
³தராiνேபnhேத
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05080111 இதி kh’தாiνஷŋhக³ ஆஸநஶயநாடநshநாநாஶநாதி³ஷு ஸஹ
mh’க³ஜஹுநா shேநஹாiνப³th³த⁴’த³ய ஆth
05080121ஶஸுமஸthபலாஶப²லேலாத³காnhயாஹShயமாேvh’கஸாலாvh’காதி³ph◌⁴ேயா
ப⁴யமாஶmhஸமாேநா யதா³ஸஹ ஹணணேகந வநmh ஸமாவிஶதி
05080131 பதி²ஷு ச iµkh³த⁴பா⁴ேவந தthர தthர விஷkhதமதிphரணயப⁴ர’த³ய:
காrhபNhயாthshகnhேத⁴ேநாth³வஹதி ஏவiµthஸŋhக³ உர சாதா⁴ேயாபலாலயnhiµத³mh
பரமாமவாப
05080141khயாயாmh நிrhவrhthயமாநாயாமnhதராேலऽphthதா²ேயாthதா²ய யைத³நமபி⁴சத
தrh வாவ ஸ வrhஷ
பதி: phரkh’திshேத²ந மநஸா தshமா ஆஶிஷ ஆஶாshேத shவshதி shதாth³வthஸ
ேத ஸrhவத இதி
05080151 அnhயதா³ ph◌⁴’ஶiµth³விkh³நமநா நShடth³ரவிண இவ kh’பண:

ஸகணமதிதrhேஷண ஹணணகவிரஹ
விவல’த³யஸnhதாபshதேமவாiνேஶாசnhகில கமலmh மஹத³பி⁴ரmhபி⁴த இதி
ேஹாவாச
05080161 அபி ப³த ஸ ைவ kh’பண ஏணபா³லேகா mh’தஹணீஸுேதாऽேஹா
மமாநாrhயshய ஶட²கிராதமேதரkh’த
ஸுkh’தshய kh’தவிshரmhப⁴ஆthமphரthயேயந தத³விக³ணயnhஸுஜநஇவாக³Shயதி
05080171 அபி ேேமshnhநாரேமாபவேந ஶShபாணி சரnhதmh ேத³வ³phதmh
th³ரயா
05080181 அபி ச ந vh’க: ஸாலாvh’ேகாऽnhயதேமா வா ைநகசர ஏகசேரா வா
ப⁴யதி
05080191 நிmhேலாசதி ஹ ப⁴க³வாnhஸகலஜக³thேேமாத³யshthரyhயாthமாth³யாபி
மம ந mh’க³வ⁴nhயாஸ
ஆக³chச²தி
05080201அபி shவித³kh’தஸுkh’தமாக³thய மாmhஸுக²யிShயதிஹணராஜமாேரா
விவித⁴சிரத³rhஶநீயநிஜ
mh’க³தா³ரகவிேநாைத³ரஸnhேதாஷmh shவாநாமபiνத³nh
05080211ேவகாயாmh மாmh mh’ஷாஸமாதி⁴நாதth³’ஶmh phேரமஸmhரmhேப⁴ண
சகிதசகித ஆக³thய ph’ஷth³
அபஷவிஷாkh³ேரண ட²தி
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05080221 ஆஸாதி³தஹவி ப³rh ³ேத மேயாபாலph³ேதா⁴ பீ⁴தபீ⁴த:
ஸபth³பரதராஸ ’மாரவத³வத
கரணகலாப ஆshேத
05080231 கிmh வா அேர ஆசதmh தபshதபshவிnhயாநயா யதி³யமவநி:
ஸவிநயkh’Shணஸாரதநயதiνதர
ஸுப⁴க³ஶிவதமாக²ர²ரபத³பŋhkhதிபி⁴rhth³ரவிணவி⁴ராரshய kh’பணshய மம
th³ரவிணபத³வீmh
ஸூசயnhthயாthமாநmh சஸrhவத:kh’தெகௗகmh th³விஜாநாmhshவrhகா³பவrhக³காமாநாmh
ேத³வயஜநmh கேராதி
05080241 அபி shவித³ெஸௗ ப⁴க³வாiν³பதிேரநmh mh’க³பதிப⁴யாnhmh’தமாதரmh
mh’க³பா³லகmh shவாரம
பph◌⁴ரShடமiνகmhபயா kh’பணஜநவthஸல: பபாதி
05080251கிmh வாthமஜவிேலஷjhவரத³வத³ஹநஶிகா²பி⁴பதphயமாந’த³யshத²லநநீகmh
மாiµபsh’தmh’கீ³தநயmh ஶிஶிரஶாnhதாiνராக³³ணிதநிஜவத³நஸலாmh’தமயக³ப⁴shதிபி:◌⁴
shவத⁴யதீதி ச
05080261 ஏவமக⁴டமாநமேநாரதா²ல’த³ேயா mh’க³தா³ரகாபா⁴ேஸந
shவாரph³த⁴கrhம ேயாகா³ரmhப⁴ணேதா
விph◌⁴ரmhஶித:ஸ ேயாக³தாபேஸா ப⁴க³வதா³ராத⁴நலchச கத²தரதா²ஜாthயnhதர
ஏணணக ஆஸŋhக:³
ஸாாnhநி:ேரயஸphரதிபதயா phராkhபthயkhத³shthயஜ’த³யாபி⁴ஜாதshய
தshையவமnhதராயவிஹத
ேயாகா³ரmhப⁴ணshய ராஜrhேஷrhப⁴ரதshய தாவnhmh’கா³rhப⁴கேபாஷணபாலநphணநலாலநாiνஷŋhேக³விக³ணயத
ஆthமாநமவா²பி³லmh ³ரதிkhரம: கால: கராலரப⁴ஸ ஆபth³யத
05080271 ததா³நீமபி பாrhவவrhதிநமாthமஜவாiνேஶாசnhதமபி⁴வீமாே mh’க³
ஏவாபி⁴நிேவஶிதமநா
விsh’jhய ேலாகமmhஸஹmh’ேக³ணகேலவரmh mh’தமiν ந mh’தஜnhமாiνshmh’திதரவnhmh’க³ஶரமவாப
05080281தthராபி ஹவாஆthமேநா mh’க³thவகாரணmh ப⁴க³வதா³ராத⁴நஸஹாiνபா⁴ேவநாiνshmh’thய
ph◌⁴’ஶமiνதphயமாந ஆஹ
05080291அேஹா கShடmh ph◌⁴ரShேடாऽஹமாthமவதாமiνபதா²th³யth³விiµkhதஸமshதஸŋhக³shய
விவிkhதNhயாரNhய
ஶரணshயாthமவத ஆthமநி ஸrhேவஷாமாthமநாmh ப⁴க³வதி வாஸுேத³ேவ
தத³iνரவணமநந
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ஸŋhகீrhதநாராத⁴நாiνshமரபி⁴ேயாேக³நாஶூnhயஸகலயாேமந காேலநஸமாேவஶிதmh
ஸமாதmh காrhthshnhேயந
மநshதth நrhமமா³த⁴shயாராnhmh’க³ஸுதமiν பஸுshராவ
05080301இthேயவmh நி³ட⁴நிrhேவேதா³விsh’jhய mh’கீ³mh மாதரmh நrhப⁴க³வthேthரiµபஶமஶீலiµநிக³ண
த³யிதmh ஶாலkh³ராமmh லshthயலஹாரமmh காலஜராthphரthயாஜகா³ம
05080311 தshnhநபி காலmh phரதீமாண: ஸŋhகா³chச ph◌⁴’ஶiµth³விkh³ந
ஆthமஸஹசர: ஶுShகபrhணth’ண
வீதா⁴ வrhதமாேநா mh’க³thவநிthதாவஸாநேமவ க³ணயnhmh’க³ஶரmh
தீrhேதா²த³கkhnhநiµthஸஸrhஜ
05090010ஶுக உவாச
05090011அத²கshயசிth³th³விஜவரshயாŋhகி³ர:phரவரshயஶமத³மதப:shவாth◌⁴யாயாth◌⁴யயநthயாக³ஸnhேதாஷ
திதிாphரரயவிth³யாநஸூயாthமjhஞாநாநnhத³khதshயாthமஸth³’ஶதஶீலாசாரெபௗதா³rhய³
நவ ேஸாத³rhயா
அŋhக³ஜா ப³⁴rh²நmh ச யவீயshயாmh பா⁴rhயாயாmhயsh தthர மாmhshதmh
பரமபா⁴க³வதmh ராஜrh
phரவரmh ப⁴ரதiµthsh’Shடmh’க³ஶரmh சரமஶேரண விphரthவmh க³தமாஹு:
05090021தthராபி shவஜநஸŋhகா³chச ph◌⁴’ஶiµth³விஜமாேநா ப⁴க³வத:கrhமப³nhத⁴விth◌⁴வmhஸநரவண
shமரண³ணவிவரணசரரவிnhத³க³ளmh மநஸா வித³த⁴தா³thமந:phரதிகா⁴தமாஶŋhகமாேநா
ப⁴க³வth³
அiνkh³ரேஹiνshmh’தshவrhவஜnhமாவராthமாநiµnhமthதஜடா³nhத⁴ப³தி⁴ரshவேபண
த³rhஶயாமாஸ
ேலாகshய
05090031 தshயாபி ஹ வா ஆthமஜshய விphர: thரshேநஹாiνப³th³த⁴மநா
ஆஸமாவrhதநாthஸmhshகாராnhயேதா²பேத³ஶmh
வித³தா⁴ந உபநீதshய ச ந: ெஶௗசாசமநாதீ³nhகrhமநியமாநநபி⁴phேரதாநபி
ஸமஶியத³iνஶிShேடந 
பா⁴vhயmh பி: thேரேணதி
05090041 ஸ சாபி த³ ஹ பிth’ஸnhநிதா⁴ேவவாஸth◌⁴சீநவ shம கேராதி
ச²nhதா³mhshயth◌⁴யாபயிShயnhஸஹ
vhயா’திபி:◌⁴ ஸphரணவஶிரshthபதீ³mhஸாவிthmh kh³ைரShமவாஸnhதிகாnhமாஸாநதீ⁴யாநமphயஸமேவதபmh
kh³ராஹயாமாஸ
05090051ஏவmhshவதiνஜஆthமnhயiνராகா³ேவஶிதசிthத:ெஶௗசாth◌⁴யயநvhரதநியம³rhவநலஶுஷth³yh
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ஔபrhவாணககrhமாNhயநபி⁴khதாnhயபி ஸமiνஶிShேடந பா⁴vhயthயஸதா³kh³ரஹ:

thரமiνஶாshய
shவயmh தாவத³நதி⁴க³தமேநாரத:² காேலநாphரமthேதந shவயmh kh³’ஹ ஏவ phரமthத
உபஸmh’த:
05090061அத² யவீய th³விஜஸதீ shவக³rhப⁴ஜாதmh ²நmh ஸபthnhயா உபnhயshய
shவயமiνஸmhshத²யா
பதிேலாகமகா³th
05090071 பிதrhபரேத ph◌⁴ராதர ஏநமதthphரபா⁴வவித³shthரyhயாmh விth³யாயாேமவ
பrhயவதமதேயா ந
பரவிth³யாயாmh ஜட³மதிதி ph◌⁴ராரiνஶாஸநநிrhப³nhதா⁴nhnhயvh’thஸnhத
05090081ஸச phராkh’ைதrhth³விபத³பஶுபி⁴nhமthதஜட³ப³தி⁴ரேகthயபி⁴பா⁴Shயமாே
யதா³ தத³iνபாணி
phரபா⁴ஷேத கrhமாணி ச காrhயமாண: பேரchச²யா கேராதி விShேதா ேவதநேதா வா
யாchயா யth³’chச²யா ேவாபஸாதி³தமlhபmh
ப³ஹு mh’Shடmhகத³nhநmh வாph◌⁴யவஹரதி பரmh ேநnhth³யphதிநிthதmhநிthயநிvh’thதநிthதshவth³த⁴
விஶுth³தா⁴iνப⁴வாநnhத³shவாthமலாபா⁴தி⁴க³ம:ஸுக²:³க²ேயாrhth³வnhth³வநிthதேயாரஸmhபா⁴வித
ேத³ஹாபி⁴மாந:
05090101ஶீேதாShணவாதவrhேஷஷுvh’ஷஇவாநாvh’தாŋhக:³பீந:ஸmhஹநநாŋhக:³
shத²Nh³ல
ஸmhேவஶநாiνnhமrhத³நாமjhஜநரஜஸா மஹாமணிவாநபி⁴vhயkhதph³ரமவrhசஸ:

படாvh’த
கபவீேதேநாமth³விஜாதிதி ph³ரமப³nh⁴தி ஸmhjhஞயாதjhjhஞஜநாவமேதா
விசசார
05090111 யதா³  பரத ஆஹாரmh கrhமேவதநத ஈஹமாந: shவph◌⁴ராth’பி⁴ரபி
ேகதா³ரகrhமணி நிபிதshதத³பி
கேராதி கிnh நஸமmhவிஷமmh nhநமதி⁴கதி ேவத³கணபிNhயாகப²கரணlhமாஷ
shதா²ஷாதீ³nhயphயmh’தவத³ph◌⁴யவஹரதி
05090121அத²கதா³சிthகசிth³vh’ஷலபதிrhப⁴th³ரகாlhைய ஷபஶுமாலப⁴தாபthயகாம:
05090131 தshய ஹ ைத³வiµkhதshய பேஶா: பத³வீmh தத³iνசரா: பதா⁴வnhேதா நிஶி
நிஶீத²ஸமேய
தமஸாvh’தாயாமநதி⁴க³தபஶவ ஆகshேகந விதி⁴நா ேகதா³ராnhவீராஸேநந
mh’க³வராஹாதி³ph◌⁴ய:
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ஸmhரமாணமŋhகி³ர:phரவரஸுதமபயnh
05090141அத²த ஏநமநவth³யலணமவmh’ய ப⁴rhth’கrhமநிShபthதிmh மnhயமாநா
ப³th³th◌⁴வா ரஶநயா
சNh³காkh³’ஹiµபநிnhrhiµதா³ விகதவத³நா:
05090151 அத² பணயshதmh shவவிதி⁴நாபி⁴chயாஹேதந வாஸஸாchசா²th³ய
⁴ஷேலபshரkhதிலகாதி³பி⁴பshkh’தmh
⁴khதவnhதmh⁴பதீ³பமாlhயலாஜகிஸலயாŋhரப²ேலாபஹாேராேபதயா ைவஶஸஸmhshத²யா
மஹதா கீ³தshதி
mh’த³ŋhக³பணவேகா⁴ேஷண ச ஷபஶுmh ப⁴th³ரகாlhயா: ரத உபேவஶயாமாஸு:
05090161அத²vh’ஷலராஜபணி: ஷபேஶாரsh’கா³ஸேவந ேத³வீmh ப⁴th³ரகாmh
யயமாணshதth³
அபி⁴மnhthதமமதிகராலநிஶிதiµபாத³ேத³
05090171இதி ேதஷாmh vh’ஷலாநாmh ரஜshதம:phரkh’தீநாmh த⁴நமத³ரெஜௗthkhதமநஸாmh
ப⁴க³வthகலாவீர
லmh கத³rhதீ²kh’thேயாthபேத²ந shைவரmh விஹரதாmh mhஸாவிஹாராmh
கrhமாதிதா³ணmh யth³ph³ரம⁴தshய
ஸாாth³ph³ரமrhஸுதshய நிrhைவரshயஸrhவ⁴தஸு’த:³ஸூநாயாமphயநiνமதமாலmhப⁴நmh
த³பலph◌⁴ய ph³ரமேதஜஸாதி³rhவிஷேஹண த³nhத³யமாேநந வஷா
ஸஹேஸாchசசாட ைஸவ ேத³வீ ப⁴th³ரகா
05090181ph◌⁴’ஶமமrhஷேராஷாேவஶரப⁴ஸவிலதph◌⁴விடபலத³mhShThராேணேடாபாதிப⁴யாநக
வத³நா ஹnhகாேமேவத³mh மஹாThடஹாஸமதிஸmhரmhேப⁴ண விiµசnhதீ தத
உthபthய பாபீயஸாmh ³Shடாநாmh
ேதைநவாநா விvh’khணஶீrhShmh க³லாthshரவnhதமsh’கா³ஸவமthShணmh
ஸஹ க³ேணந நிபீயாதிபாநமத³
விவேலாchைசshதராmh shவபாrhஷைத:³ ஸஹ ஜெகௗ³ நநrhத ச விஜஹார ச
ஶிர:கnh³கலயா
05090191 ஏவேமவ க² மஹத³பி⁴சாராதிkhரம: காrhthshnhேயநாthமேந ப²லதி
05090201 ந வா ஏதth³விShiΝத³thத மஹத³th³⁴தmh யத³ஸmhph◌⁴ரம:shவஶிரேச²த³ந
ஆபதிேதऽபி விiµkhத
ேத³ஹாth³யாthமபா⁴வஸுth³’ட⁴’த³யkh³ரnhதீ²நாmhஸrhவஸththவஸு’தா³thமநாmh
நிrhைவராmh
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ஸாாth³ப⁴க³வதாநிஷாவராேத⁴நாphரமthேதந ைதshைதrhபா⁴ைவ:பரயமாநாmh
தthபாத³
லமதசிth³ப⁴யiµபsh’தாநாmh பா⁴க³வதபரமஹmhஸாநாmh
05100010ஶுக உவாச
05100011 அத² nh⁴ெஸௗவீரபேத ரஹூக³ணshய vhரஜத இுமthயாshதேட
தthலபதிநா ஶிபி³காவாஹ
ஷாnhேவஷணஸமேய ைத³ேவேநாபஸாதி³த: ஸ th³விஜவர உபலph³த⁴ ஏஷ பீவா
வா ஸmhஹநநாŋhேகா³ ேகா³
க²ரவth³⁴ரmh ேவா⁴மலதி rhவவிShkh³’ைத: ஸஹ kh³’த:
phரஸப⁴மதத³rhஹ உவாஹ ஶிபி³காmh ஸ
மஹாiνபா⁴வ:

05100021 யதா³  th³விஜவரshேயஷுமாthராவேலாகாiνக³ேதrhந ஸமாதா
ஷக³திshததா³ விஷமக³தாmh shவஶிபி³காmh
ரஹூக³ணஉபதா⁴rhய ஷாநதி⁴வஹதஆஹ ேஹ ேவாடா⁴ர:ஸாth◌⁴வதிkhரமத கிதி
விஷமiµயேத யாநதி
05100031அத²த ஈவரவச: ேஸாபாலmhப⁴iµபாகrhNhேயாபாயயாchச²ŋhகிதமநஸshதmh
விjhஞாபயாmh
ப³⁴:

05100041 ந வயmh நரேத³வ phரமthதா ப⁴வnhநியமாiνபதா:² ஸாth◌⁴ேவவ வஹாம:
அயம⁴ைநவ நிkhேதா
ऽபி ந th³தmh vhரஜதி நாேநந ஸஹ ேவா⁴iµ ஹ வயmh பாரயாம இதி
05100051ஸாmhஸrhகி³ேகா ேதா³ஷஏவநேமகshயாபி ஸrhேவஷாmhஸாmhஸrhகி³காmh
ப⁴விமrhஹதீதி நிசிthய நிஶmhய
kh’பணவேசா ராஜா ரஹூக³ண உபாதvh’th³ேதா⁴ऽபி நிஸrhேக³ண ப³லாthkh’த
ஈஷ³thதி²தமnhரவிshபShடph³ரம
ேதஜஸmh ஜாதேவத³ஸவ ரஜஸாvh’தமதிராஹ
05100061 அேஹா கShடmh ph◌⁴ராதrhvhயkhதiµபராnhேதா தீ³rhக⁴மth◌⁴வாநேமக ஏவ
ஊவாnhஸுசிரmh நாதிபீவா ந
ஸmhஹநநாŋhேகா³ ஜரஸா ேசாபth³ேதா ப⁴வாnhஸேக² ேநா ஏவாபர ஏேத ஸŋhக⁴Thந
இதி ப³ஹுவிphரலph³ேதா⁴ऽphயவிth³யயா
ரசிதth³ரvhய³ணகrhமாஶயshவசரமகேலவேரऽவshநி ஸmhshதா²நவிேஶேஷऽஹmh
மேமthயநth◌⁴யாேராபித
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th²யாphரthயேயா ph³ரம⁴தshShணீmh ஶிபி³காmh rhவவ³வாஹ
05100071 அத² ந: shவஶிபி³காயாmh விஷமக³தாயாmh phரபித உவாச ரஹூக³ண:

கித³மேர thவmh வnhmh’ேதா
மாmh கத³rhதீ²kh’thய ப⁴rhth’ஶாஸநமதிசர phரமthதshய ச ேத கேரா சிகிthஸாmh
த³Nhட³பாணிவ ஜநதாயா யதா²
phரkh’திmh shவாmh ப⁴Shயஸ இதி
05100081 ஏவmh ப³வப³th³த⁴மபி பா⁴ஷமாணmh நரேத³வாபி⁴மாநmh ரஜஸா
தமஸாiνவிth³ேத⁴ந மேத³ந
திரshkh’தாேஶஷப⁴க³வthphயநிேகதmh பNh³தமாநிநmh ஸ ப⁴க³வாnhph³ராமே
ph³ரம⁴தஸrhவ⁴த
ஸு’தா³thமா ேயாேக³வரசrhயாயாmh நாதிvhthபnhநமதிmh shமயமாந இவ
விக³தshமய இத³மாஹ
05100090 ph³ராமண உவாச
05100091 thவேயாதி³தmh vhயkhதமவிphரலph³த⁴mh ப⁴rh:ஸ ேம shயாth³யதி³ வீர பா⁴ர:
05100092 க³nhrhயதி³shயாத³தி⁴க³mhயமth◌⁴வா பீேவதி ராெஶௗ ந விதா³mh phரவாத:³
05100101 shெதௗ²lhயmh காrhயmh vhயாத⁴ய ஆத⁴யச ுthth’Th³ப⁴யmh
கchசா² ஜரா ச
05100102 நிth³ரா ரதிrhமnhரஹmh மத:³ ஶுேசா ேத³ேஹந ஜாதshய  ேம ந ஸnhதி
05100111 வnhmh’தthவmh நியேமந ராஜநாth³யnhதவth³யth³விkh’தshய th³’Shடmh
05100112 shவshவாmhயபா⁴ேவா th◌⁴வ ஈTh³ய யthர தrhchயேதऽெஸௗ
விதி⁴kh’thயேயாக:³
05100121 விேஶஷ³th³ேத⁴rhவிவரmh மநாkhச பயாம யnhந vhயவஹாரேதாऽnhயth
05100122 க ஈவரshதthர கிஶிதvhயmh ததா²பி ராஜnhகரவாம கிmh ேத
05100131 உnhமthதமthதஜட³வthshவஸmhshதா²mh க³தshய ேம வீர சிகிthேதந
05100132அrhத:² கியாnhப⁴வதா ஶிேதந shதph³த⁴phரமthதshய ச பிShடேபஷ:

05100140ஶுக உவாச
05100141 ஏதாவத³iνவாத³பபா⁴ஷயா phரthதீ³rhய iµநிவர உபஶமஶீல
உபரதாநாthmhயநிthத உபேபா⁴ேக³ந
கrhமாரph³த⁴mh vhயபநயnhராஜயாநமபி தேதா²வாஹ
05100151 ஸ சாபி பாNhட³ேவய nh⁴ெஸௗவீரபதிshதththவjhஞாஸாயாmh
ஸmhயkh
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ரth³த⁴யாதி⁴kh’தாதி⁴காரshதth³th◌⁴’த³யkh³ரnhதி²ேமாசநmh th³விஜவச ஆthய
ப³ஹுேயாக³kh³ரnhத²ஸmhமதmh
thவரயாவய ஶிரஸா பாத³லiµபsh’த: மாபயnhவிக³தnh’பேத³வshமய
உவாச
05100161கshthவmh நி³ட⁴சர th³விஜாநாmh பி³ப⁴rhஸூthரmh கதேமாऽவ⁴த:
05100162 கshயா thரthய இஹாபி கshமாthேமாய நேசத³ ேநாத ஶுkhல:

05100171 நாஹmh விஶŋhேக ஸுரராஜவjhராnhந thrhயஶூலாnhந யமshய த³Nhடா³th
05100172நாkh³nhயrhகேஸாமாநிலவிthதபாshthராchச²ŋhேக ph◌⁴’ஶmh ph³ரமலாவமாநாth
05100181 தth³ph³யஸŋhேகா³ ஜட³வnhநி³ட⁴ விjhஞாநவீrhேயா விசரshயபார:
05100182 வசாmh ேயாக³kh³ரதி²தாநி ஸாேதா⁴ ந ந:மnhேத மநஸாபி ேப⁴thmh
05100191அஹmh ச ேயாேக³வரமாthமதththவ விதா³mh iµநீநாmh பரமmh ³mh ைவ
05100192phரShmh phரvh’thத:கிஹாரணmh தthஸாாth³த⁴mh jhஞாநகலாவதீrhணmh
05100201ஸ ைவ ப⁴வா ேலாகநிrhத²மvhயkhதŋhேகா³ விசரthயபி shவிth
05100202 ேயாேக³வராmh க³திமnhத⁴³th³தி: ◌⁴ கத²mh விசத kh³’ஹாiνப³nhத: ◌⁴
05100211 th³’Shட: ரம: கrhமத ஆthமேநா ைவ ப⁴rhrhக³nhrhப⁴வதசாiνமnhேய
05100212 யதா²ஸேதாதா³நயநாth³யபா⁴வாthஸல இShேடா vhயவஹாரமாrhக:³
05100221shதா²lhயkh³நிதாபாthபயேஸாऽபி⁴தாபshதthதாபதshதNh³லக³rhப⁴ரnhதி: ◌⁴
05100222 ேத³ேஹnhth³யாshவாஶயஸnhநிகrhஷாthதthஸmhsh’தி:ஷshயாiνேராதா⁴th
05100231 ஶாshதாபி⁴ேகா³phதா nh’பதி: phரஜாநாmh ய: கிŋhகேரா ைவ ந பிநSh
பிShடmh
05100232shவத⁴rhமமாராத⁴நமchதshய யதீ³ஹமாேநா விஜஹாthயெகௗ⁴க⁴mh
05100241 தnhேம ப⁴வாnhநரேத³வாபி⁴மாந மேத³ந chசீ²kh’தஸthதமshய
05100242 kh’Shட ைமthth³’ஶமாrhதப³nhேதா⁴ யதா² தேர ஸத³வth◌⁴யாநமmhஹ:

05100251 ந விkhயா விவஸு’thஸக²shய ஸாmhேயந வீதாபி⁴மேதshதவாபி
05100252 மஹth³விமாநாthshவkh’தாth³தி⁴ மாth³’ŋhநŋhயthய³ராத³பி
ஶூலபாணி:
05110010 ph³ராமண உவாச
05110011அேகாவித:³ ேகாவித³வாத³வாதா³nhவத³shயேதா² நாதிவிதா³mh வShட:²

05110012 ந ஸூரேயா  vhயவஹாரேமநmh தththவாவமrhேஶந ஸஹாமநnhதி
05110021 தைத²வ ராஜnhiνகா³rhஹேமத⁴ விதாநவிth³ேயாவிjh’mhபி⁴ேதஷு
05110022 ந ேவத³வாேத³ஷு  தththவவாத:³ phராேயண ஶுth³ேதா⁴ iν சகாshதி
ஸா: ◌⁴
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05110031 ந தshய தththவkh³ரஹய ஸாாth³வயரபி வாச:ஸமாஸnh
05110032 shவphேந நிkhthயா kh³’ஹேமதி⁴ெஸௗkh²யmh ந யshய ேஹயாiνதmh
shவயmh shயாth
05110041 யாவnhமேநா ரஜஸா ஷshய ஸththேவந வா தமஸா வாiνth³த⁴mh
05110042 ேசேதாபி⁴ராதிபி⁴ராதேநாதி நிரŋhஶmh ஶலmh ேசதரmh வா
05110051 ஸ வாஸநாthமா விஷேயாபரkhேதா ³ணphரவாேஹா விkh’த:
ேஷாட³ஶாthமா
05110052 பி³ph◌⁴ரthph’த²ŋhநாமபி⁴ பேப⁴த³மnhதrhப³ShThவmh ச ைரshதேநாதி
05110061 :³க²mh ஸுக²mh vhயதிkhதmh ச தீvhரmh காேலாபபnhநmh ப²லமாvhயநkhதி
05110062ஆŋhkh³ய மாயாரசிதாnhதராthமா shவேத³நmh ஸmhsh’திசkhரட:

05110071 தாவாநயmh vhயவஹார: ஸதா³வி: ேthரjhஞஸாேயா ப⁴வதி
sh²லஸூம:
05110072 தshமாnhமேநா ŋhக³மேதா³ வத³nhதி ³³ணthவshய பராவரshய
05110081³iνரkhதmh vhயஸநாய ஜnhேதா: ேமாய ைநrh³Nhயமேதா²மந:shயாth
05110082 யதா² phரதீ³ேபா kh◌⁴’தவrhதிமநnhஶிகா:² ஸ⁴மா ப⁴ஜதி யnhயதா³
shவmh
05110083 பத³mh ததா²³ணகrhமாiνப³th³த⁴mh vh’thதீrhமந: ரயேதऽnhயthர தththவmh
05110091 ஏகாத³ஶாஸnhமநேஸா  vh’thதய ஆதய: பச தி⁴ேயாऽபி⁴மாந:
05110092 மாthராணி கrhமாணி ரmh ச தாஸாmh வத³nhதி ைஹகாத³ஶ வீர ⁴:
05110101 க³nhதா⁴kh’திshபrhஶரஸரவாmh விஸrhக³ரthயrhthயபி⁴ஜlhபஶிlhபா:
05110102 ஏகாத³ஶmh shவீகரணmh மேமதி ஶyhயாமஹmh th³வாத³ஶேமக ஆஹு:
05110111 th³ரvhயshவபா⁴வாஶயகrhமகாலேரகாத³ஶா மநேஸா விகாரா:
05110112ஸஹshரஶ: ஶதஶ: ேகாஶச ேthரjhஞேதா ந ேதா² ந shவத:sh:
05110121 ேthரjhஞ ஏதா மநேஸா வி⁴தீrhவshய மாயாரசிதshய நிthயா:
05110122ஆவிrhதா:khவாபி திேராதாசஶுth³ேதா⁴ விசShேடயவிஶுth³த⁴கrh:

05110131 ேthரjhஞ ஆthமா ஷ: ராண:ஸாாthshவயmh jhேயாதிரஜ: பேரஶ:

05110132 நாராயே ப⁴க³வாnhவாஸுேத³வ:shவமாயயாthமnhயவதீ⁴யமாந:
05110141 யதா²நில:shதா²வரஜŋhக³மாநாமாthமshவேபண நிவிShட ஈேஶth
05110142 ஏவmh பேரா ப⁴க³வாnhவாஸுேத³வ: ேthரjhஞ ஆthேமத³மiνphரவிShட:

05110151 ந யாவேத³தாmh தiνph◌⁴’nhநேரnhth³ர வி⁴ய மாயாmh வேநாத³ேயந
05110152 விiµkhதஸŋhேகா³தஷThஸபthேநா ேவதா³thமதththவmh ph◌⁴ரமதீஹ தாவth
05110161 ந யாவேத³தnhமந ஆthமŋhக³mh ஸmhஸாரதாபாவபநmh ஜநshய
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05110162 யchேசா²கேமாஹாமயராக³ேலாப⁴ ைவராiνப³nhத⁴mh மமதாmh வித⁴thேத
05110171 ph◌⁴ராth’vhயேமநmh தத³த³ph◌⁴ரவீrhயiµேபயாth◌⁴ேயதி⁴தமphரமthத:
05110172³ேராrhஹேரசரேபாஸநாshthேரா ஜ vhயகmh shவயமாthமேமாஷmh
05120010 ரஹூக³ண உவாச
05120011 நேமா நம: காரணவிkh³ரஹாய shவபchசீ²kh’தவிkh³ரஹாய
05120012 நேமாऽவ⁴த th³விஜப³nh⁴ŋhக³ நி³ட⁴நிthயாiνப⁴வாய ph◌⁴யmh
05120021 jhவராமயாrhதshய யதா²க³த³mh ஸthநிதா³க⁴த³kh³த⁴shய யதா²மாmhப: ◌⁴
05120022ேத³ஹமாநாவித³Shடth³’Shேட:ph³ரமnhவசshேதऽmh’தெமௗஷத⁴mh
ேம
05120031 தshமாth³ப⁴வnhதmh மம ஸmhஶயாrhத²mh phரயா பசாத³⁴நா
ஸுேபா³த⁴mh
05120032 அth◌⁴யாthமேயாக³kh³ரதி²தmh தேவாkhதமாkh²யா ெகௗஹலேசதேஸா
ேம
05120041 யதா³ஹ ேயாேக³வர th³’யமாநmh khயாப²லmh ஸth³vhயவஹாரலmh
05120042 ந யஜஸா தththவவிமrhஶநாய ப⁴வாநiµShnhph◌⁴ரமேத மேநா ேம
05120050 ph³ராமண உவாச
05120051அயmh ஜேநா நாம சலnhph’தி²vhயாmh ய: பாrhதி²வ: பாrhதி²வ கshய ேஹேதா:
05120052தshயாபி சாŋhkh◌⁴rhேயாரதி⁴ ³lhப²ஜŋhகா⁴ ஜாமth◌⁴ேயாரஶிேராத⁴ராmhஸா:
05120061அmhேஸऽதி⁴ தா³rhவீ ஶிபி³கா ச யshயாmh ெஸௗவீரராேஜthயபேத³ஶஆshேத
05120062 யshnhப⁴வாnhட⁴நிஜாபி⁴மாேநா ராஜாsh nh⁴Shவிதி ³rhமதா³nhத: ◌⁴
05120071 ேஶாchயாநிமாmhshthவமதி⁴கShடதீ³நாnhவிShThயா நிkh³’ணnhநிரiνkh³ரேஹாऽ
05120072 ஜநshய ேகா³phதாsh விகthத²மாேநா ந ேஶாப⁴ேஸ vh’th³த⁴ஸபா⁴ஸு
th◌⁴’Shட:

05120081 யதா³தாேவவ சராசரshய விதா³ம நிShடா²mh phரப⁴வmh ச நிthயmh
05120082 தnhநாமேதாऽnhயth³vhயவஹாரலmh நிphயதாmh ஸthkhயயாiνேமயmh
05120091 ஏவmh நிkhதmh திஶph³த³vh’thதமஸnhநிதா⁴நாthபரமாணேவா ேய
05120092அவிth³யயா மநஸா கlhபிதாshேத ேயஷாmh ஸேஹந kh’ேதா விேஶஷ:

05120101 ஏவmh kh’ஶmh sh²லமiΝrhph³’ஹth³யத³ஸchச ஸjhவமவமnhயth
05120102 th³ரvhயshவபா⁴வாஶயகாலகrhம நாmhநாஜயாேவ kh’தmh th³விதீயmh
05120111 jhஞாநmh விஶுth³த⁴mh பரமாrhத²ேமகமநnhதரmh thவப³rhph³ரம ஸthயmh
05120112 phரthயkhphரஶாnhதmh ப⁴க³வchச²ph³த³ஸmhjhஞmh யth³வாஸுேத³வmh கவேயா
வத³nhதி
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05120121 ரஹூக³ணதthதபஸா ந யாதி ந ேசjhயயா நிrhவபth³kh³’ஹாth³வா
05120122 ந chச²nhத³ஸா ைநவ ஜலாkh³நிஸூrhையrhவிநா மஹthபாத³ரேஜாऽபி⁴ேஷகmh
05120131 யthேராthதமேலாக³iνவாத:³ phரshயேத kh³ராmhயகதா²விகா⁴த:
05120132 நிேஷvhயமாேऽiνதி³நmh iµiµோrhமதிmh ஸதீmh யchச²தி வாஸுேத³ேவ
05120141அஹmh ரா ப⁴ரேதா நாம ராஜா விiµkhதth³’Shடதஸŋhக³ப³nhத: ◌⁴
05120142ஆராத⁴நmh ப⁴க³வத ஈஹமாேநா mh’ேகா³ऽப⁴வmh mh’க³ஸŋhகா³th³த⁴தாrhத:²
05120151 ஸா மாmh shmh’திrhmh’க³ேத³ேஹऽபி வீர kh’Shrhசநphரப⁴வா ேநா
ஜஹாதி
05120152அேதா²அஹmh ஜநஸŋhகா³த³ஸŋhேகா³ விஶŋhகமாேநாऽவிvh’தசரா
05120161தshமாnhநேராऽஸŋhக³ஸுஸŋhக³ஜாத jhஞாநாேநைஹவவிvh’khணேமாஹ:

05120162ஹmh ததீ³ஹாகத²நதாph◌⁴யாmh லph³த⁴shmh’திrhயாthயதிபாரமth◌⁴வந:
05130010 ph³ராமண உவாச
05130011 ³ரthயேயऽth◌⁴வnhயஜயா நிேவஶிேதா ரஜshதம:ஸththவவிப⁴khதகrhமth³’kh
05130012ஸ ஏஷ ஸாrhேதா²ऽrhத²பர: பph◌⁴ரமnhப⁴வாடவீmh யாதி ந ஶrhம விnhத³தி
05130021 யshயாேம ஷNhநரேத³வ த³shயவ: ஸாrhத²mh விmhபnhதி நாயகmh
ப³லாth
05130022 ேகா³மாயேவா யthர ஹரnhதி ஸாrhதி²கmh phரமthதமாவிய யேதா²ரணmh
vh’கா:
05130031 phர⁴தவீthth’ண³lhமக³வேர கேடா²ரத³mhைஶrhமஶைகபth³த:
05130032khவசிth க³nhத⁴rhவரmh phரபயதி khவசிthkhவசிchசாஶுரேயாlhiµகkh³ரஹmh
05130041 நிவாஸேதாயth³ரவிthம³th³தி⁴shததshதேதா தா⁴வதி ேபா⁴ அடvhயாmh
05130042 khவசிchச வாthேயாthதி²தபாmhஸு⁴mhரா தி³ேஶா ந ஜாநாதி ரஜshவலா:

05130051அth³’ய²lhshவநகrhணஶூல உகவாkh³பி⁴rhvhயதி²தாnhதராthமா
05130052 அNhயvh’ாnhரயேத ுதா⁴rhதி³ேதா மசிேதாயாnhயபி⁴தா⁴வதி
khவசிth
05130061 khவசிth³விேதாயா:ஸேதாऽபி⁴யாதி பரshபரmh சாலஷேத நிரnhத: ◌⁴
05130062 ஆஸாth³ய தா³வmh khவசித³kh³நிதphேதா நிrhவிth³யேத khவ ச
யைrh’தாஸு:
05130071 ஶூைரrh’தshவ: khவ ச நிrhவிNhணேசதா: ேஶாசnhவிiµயnhiνபயாதி
கமலmh
05130072 khவசிchச க³nhத⁴rhவரmh phரவிShட: phரேமாத³ேத நிrhvh’தவnhiµஹூrhதmh
05130081 சலnhkhவசிthகNhடகஶrhகராŋhkh◌⁴rhநகா³ுrhவிமநா இவாshேத
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05130082 பேத³ பேத³ऽph◌⁴யnhதரவநிநாrhதி³த: ெகௗmhபி³க: khth◌⁴யதி ைவ ஜநாய
05130091 khவசிnhநிகீ³rhேऽஜக³ராநா ஜேநா நாைவதி கிசிth³விபிேநऽபவிth³த: ◌⁴
05130092த³Shட:shம ேஶேத khவ ச த³nhத³ஶூைகரnhேதா⁴ऽnhத⁴ேப பதிதshதshேர
05130101 கrh shம சிthுth³ரரஸாnhவிசிnhவmhshதnhமகாபி⁴rhvhயதி²ேதா
விமாந:
05130102 தthராதிkh’chch²ராthphரதிலph³த⁴மாேநா ப³லாth³விmhபnhthயத² தmh
தேதாऽnhேய
05130111 khவசிchச ஶீதாதபவாதவrhஷ phரதிkhயாmh கrhமநீஶ ஆshேத
05130112khவசிnhேதா²விபணnhயchச கிசிth³விth³ேவஷmh’chச²thத விthதஶாTh²யாth
05130121 khவசிthkhவசிthணத⁴நsh தshnhஶyhயாஸநshதா²நவிஹாரந:
05130122 யாசnhபராத³phரதிலph³த⁴காம: பாரkhயth³’Shrhலப⁴ேதऽவமாநmh
05130131அnhேயாnhயவிthதvhயதிஷŋhக³vh’th³த⁴ ைவராiνப³nhேதா⁴ விவஹnhத²ச
05130132அth◌⁴வnhயiµShnhiνkh’chch²ரவிthத பா³ேதா⁴பஸrhைக³rhவிஹரnhவிபnhந:
05130141தாmhshதாnhவிபnhநாnhஸதthர தthர விஹாய ஜாதmh பkh³’யஸாrhத:²
05130142ஆவrhதேதऽth³யாபி ந கசித³thர வீராth◌⁴வந: பாரiµைபதி ேயாக³mh
05130151 மநshவிேநா நிrhததி³kh³க³ேஜnhth³ரா மேமதி ஸrhேவ ⁴வி ப³th³த⁴ைவரா:
05130152mh’ேத⁴ ஶயீரnhந  தth³vhரஜnhதி யnhnhயshதத³Nhேடா³க³தைவேராऽபி⁴யாதி
05130161phரஸjhஜதி khவாபி லதா⁴ஜாரயshததா³ரயாvhயkhதபத³th³விஜshph’ஹ:

05130162khவசிthகதா³சிth³த⁴சkhரதshthரஸnhஸkh²யmh வித⁴thேத ப³ககŋhகkh³’th◌⁴ைர:
05130171ைதrhவசிேதா ஹmhஸலmh ஸமாவிஶnhநேராசயnhஶீலiµைபதி வாநராnh
05130172தjhஜாதிராேஸநஸுநிrhvh’ேதnhth³ய:பரshபேராth³வீணவிshmh’தாவதி:◌⁴
05130181 th³ேமஷு ரmhshயnhஸுததா³ரவthஸேலா vhயவாயதீ³ேநா விவஶ:

shவப³nhத⁴ேந
05130182 khவசிthphரமாதா³th³கி³கnhத³ேர பதnhவlhmh kh³’thவா க³ஜபீ⁴த
ஆshதி²த:
05130191அத: கத²சிthஸ விiµkhத ஆபத:³ நச ஸாrhத²mh phரவிஶthயnhத³ம
05130192அth◌⁴வnhயiµShnhநஜயா நிேவஶிேதா ph◌⁴ரமஜேநாऽth³யாபி ந ேவத³கசந
05130201 ரஹூக³ணthவமபியth◌⁴வேநாऽshயஸnhnhயshதத³Nhட:³kh’த⁴தைமthர:
05130202அஸjhதாthமா ஹேஸவயா ஶிதmh jhஞாநாமாதா³ய தராதிபாரmh
05130210 ராேஜாவாச
05130211அேஹா nh’ஜnhமாகி²லஜnhமேஶாப⁴நmh கிmh ஜnhமபி⁴shthவபைரரphயiµShnh
05130212 ந யth³th◌⁴’ேகஶயஶ:kh’தாthமநாmh மஹாthமநாmh வ: phரர:ஸமாக³ம:
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05130221நயth³⁴தmh thவchசரph³ஜேரiΝபி⁴rhஹதாmhஹேஸா ப⁴khதிரேதா⁴ேஜऽமலா
05130222ெமௗஹூrhதிகாth³யshயஸமாக³மாchச ேம ³shதrhகேலாऽபஹேதாऽவிேவக:
05130231 நேமா மஹth³ph◌⁴ேயாऽsh நம:ஶிஶுph◌⁴ேயா நேமா வph◌⁴ேயா நம ஆவph◌⁴ய:
05130232 ேய ph³ராம கா³மவ⁴தŋhகா³சரnhதி ேதph◌⁴ய:ஶிவமsh ராjhஞாmh
05130240ஶுக உவாச
05130241 இthேயவiµthதராமாத: ஸ ைவ ph³ரமrhஸுத: nh⁴பதய
ஆthமஸதththவmh விக³ணயத:
பராiνபா⁴வ: பரமகாணிகதேயாபதி³ய ரஹூக³ேணந ஸகணமபி⁴வnhதி³தசரண
ஆrhrhணவ இவ
நிph◌⁴’தகரேrhmhயாஶேயா த⁴ரணிமாmh விசசார
05130251ெஸௗவீரபதிரபி ஸுஜநஸமவக³தபரமாthமஸதththவஆthமnhயவிth³யாth◌⁴யாேராபிதாmh
ச ேத³ஹாthம
மதிmh விஸஸrhஜ ஏவmh  nh’ப ப⁴க³வதா³தாதாiνபா⁴வ:

05130260 ராேஜாவாச
05130261 ேயா ஹ வா இஹ ப³ஹுவிதா³ மஹாபா⁴க³வத thவயாபி⁴த: பேராேண
வசஸா வேலாகப⁴வாth◌⁴வா ஸ
யாrhயமநீஷயா கlhபிதவிஷேயாநாஜஸாvhthபnhநேலாகஸமதி⁴க³ம: அத²
தேத³ைவதth³³ரவக³மmh
ஸமேவதாiνகlhேபந நிrhதி³யதாதி
05140010ஸ ேஹாவாச
05140011ஸஏஷ ேத³ஹாthமமாநிநாmhஸththவாதி³³ணவிேஶஷவிகlhபிதஶலாஶலஸமவஹாரவிநிrhதவிவித⁴
ேத³ஹாவபி⁴rhவிேயாக³ஸmhேயாகா³th³யநாதி³ஸmhஸாராiνப⁴வshய th³வார⁴ேதந
ஷ³nhth³யவrhேக³ண
தshnh³rhகா³th◌⁴வவத³ஸுக³ேமऽth◌⁴வnhயாபதித ஈவரshய ப⁴க³வேதா விShேrhவஶவrhதிnhயா
மாயயா வேலாேகா
ऽயmh யதா² வணிkhஸாrhேதா²ऽrhத²பர: shவேத³ஹநிShபாதி³தகrhமாiνப⁴வ:

மஶாநவத³ஶிவதமாயாmh
ஸmhஸாராடvhயாmh க³ேதா நாth³யாபி விப²லப³ஹுphரதிேயாேக³ஹshதthதாேபாபஶமநீmh
ஹ³சரரவிnhத³
ம⁴கராiνபத³வீமவnhேத⁴
05140021 யshயாiµ ஹ வா ஏேத ஷ³nhth³யநாமாந: கrhம த³shயவ ஏவ ேத
தth³யதா² ஷshய த⁴நmh
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யthகிசிth³த⁴rhெமௗபயிகmh ப³ஹுkh’chch²ராதி⁴க³தmhஸாாthபரமஷாராத⁴நலே
ேயாऽெஸௗ த⁴rhமshதmh
ஸாmhபராய உதா³ஹரnhதி தth³த⁴rhmhயmh த⁴நmh த³rhஶநshபrhஶநரவshவாத³நாவkh◌⁴ராணஸŋhகlhப
vhயவஸாயkh³’ஹkh³ராmhேயாபேபா⁴ேக³ந நாத²shயாதாthமேநா யதா²ஸாrhத²shய
விmhபnhதி
05140031 அத² ச யthர ெகௗmhபி³கா தா³ராபthயாத³ேயா நாmhநா கrhம
vh’கsh’கா³லா ஏவாநிchச²ேதாऽபி கத³rhயshய
mhபி³ந உரணகவthஸmhரயமாணmh ஷேதாऽபி ஹரnhதி
05140041 யதா² யiνவthஸரmh kh’Shயமாணமphயத³kh³த⁴பீ³ஜmh ேthரmh
நேரவாவபநகாேல ³lhமth’ண
வீth³பி⁴rhக³வரவ ப⁴வthேயவேமவ kh³’ஹாரம: கrhமேthரmh யshnhந 
கrhமாNhthத³nhதி
யத³யmh காமகரNhட³ ஏஷ ஆவஸத:²
05140051 தthர க³ேதா த³mhஶமஶகஸமாபஸைத³rhமiνைஜ: ஶலப⁴ஶnhததshகர
ஷகாதி³பி⁴பth◌⁴யமாநப³:phராண:khவசிthபவrhதமாேநாऽshnhநth◌⁴வnhயவிth³யாகாம
கrhமபி⁴பரkhதமநஸாiνபபnhநாrhத²mh நரேலாகmh க³nhத⁴rhவநக³ரiµபபnhநதி th²யா
th³’Shரiνபயதி
05140061தthர ச khவசிதா³தேபாத³கநிபா⁴nhவிஷயாiνபதா⁴வதி பாநேபா⁴ஜநvhயவாயாதி³vhயஸநேலாப:
05140071khவசிchசாேஶஷேதா³ஷநிஷத³நmh ஷவிேஶஷmh தth³வrhண³ணநிrhதமதி:
ஸுவrhணiµபாதி³thஸthயkh³நிகாமகாதர இேவாlhiµகபிஶாசmh
05140081 அத² கதா³சிnhநிவாஸபாநீயth³ரவிth³யேநகாthேமாபவநாபி⁴நிேவஶ
ஏதshயாmh ஸmhஸாராடvhயாதshதத:
பதா⁴வதி
05140091 khவசிchச வாthெயௗபmhயயா phரமத³யாேராஹமாேராபிதshதthகாலரஜஸா
ரஜநீ⁴த இவாஸா⁴மrhயாேதா³
ரஜshவலாோऽபி தி³kh³ேத³வதா அதிரஜshவலமதிrhந விஜாநாதி
05140101 khவசிthஸkh’த³வக³தவிஷயைவதth²ய: shவயmh பராபி⁴th◌⁴யாேநந
விph◌⁴ரmhஶிதshmh’திshதையவ மசி
ேதாயphராயாmhshதாேநவாபி⁴தா⁴வதி
05140111 khவசி³க²lhshவநவத³திபஷரப⁴ஸாேடாபmh phரthயmh
பேராmh வா ராஜல
நிrhப⁴rhthேதநாதிvhயதி²தகrhணல’த³ய:
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05140121ஸயதா³³kh³த⁴rhவஸுkh’தshததா³காரshகரகாகNhடா³th³யNhயth³மலதாவிேஷாத³
பாநவ³ப⁴யாrhத²ஶூnhயth³ரவிவnhmh’தாnhshவயmh வnhmhயமாண
உபதா⁴வதி
05140131ஏகதா³ஸthphரஸŋhகா³nhநிkh’தமதிrhvhத³கshேராத:shக²லநவ³ப⁴யேதாऽபி
:³க²த³mh
பாக²Nhட³மபி⁴யாதி
05140141யதா³ பரபா³த⁴யாnhத⁴ஆthமேந ேநாபநமதி ததா³பிth’thரப³rhShமத:
பிth’thராnhவா ஸ க²
ப⁴யதி
05140151 khவசிதா³ஸாth³ய kh³’ஹmh தா³வவthphயாrhத²வி⁴ரமஸுேகா²த³rhகmh
ேஶாகாkh³நிநா த³யமாேநா ph◌⁴’ஶmh
நிrhேவத³iµபக³chச²தி
05140161 khவசிthகாலவிஷதராஜலரஸாப’தphயதமத⁴நாஸு: phரmh’தக
இவ விக³தவலண
ஆshேத
05140171கதா³சிnhமேநாரேதா²பக³தபிth’பிதாமஹாth³யஸthஸதி³தி shவphநநிrhvh’திலணமiνப⁴வதி
05140181khவசிth³kh³’ஹாரமகrhமேசாத³நாதிப⁴ரகி³மாமாே ேலாகvhயஸநகrhதமநா:
கNhடக
ஶrhகராேthரmh phரவிஶnhநிவ த³தி
05140191 khவசிchச :³ஸேஹந காயாph◌⁴யnhதரவநிநா kh³’தஸார:
shவmhபா³ய khth◌⁴யதி
05140201ஸ ஏவ நrhநிth³ராஜக³ரkh³’ேதாऽnhேத⁴ தம மkh³ந:ஶூnhயாரNhய இவ
ேஶேத நாnhயthகிசந ேவத³ ஶவ
இவாபவிth³த: ◌⁴
05140211கதா³சிth³ப⁴kh³நமாநத³mhShThேரா ³rhஜநத³nhத³ஶூைகரலph³த⁴நிth³ராே
vhயதி²த
’த³ேயநாiνயமாணவிjhஞாேநாऽnhத⁴ேபऽnhத⁴வthபததி
05140221கrhshமசிthகாமம⁴லவாnhவிசிnhவnhயதா³பரதா³ரபரth³ரvhயாNhயவnhதா⁴ேநா
ராjhஞா
shவாபி⁴rhவா நிஹத: பதthயபாேர நிரேய
05140231அத²ச தshமா³ப⁴யதா²பி கrhமாshnhநாthமந:ஸmhஸாராவபநiµதா³ஹரnhதி
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05140241 iµkhதshதேதா யதி³ ப³nhதா⁴th³ேத³வத³thத உபாchசி²நthதி தshமாத³பி
விShiΝthர இthயநவshதி²தி:
05140251 khவசிchச ஶீதவாதாth³யேநகாதி⁴ைத³விகெபௗ⁴திகாthயாநாmh த³ஶாநாmh
phரதிநிவாரேணऽகlhேபா ³ரnhத
சிnhதயா விஷNhண ஆshேத
05140261 khவசிnhேதா² vhயவஹரnhயthகிசிth³த⁴நமnhேயph◌⁴ேயா வா காகிணிகா
மாthரமphயபஹரnhயthகிசிth³வா விth³ேவஷேமதி விthதஶாTh²யாth
05140271அth◌⁴வnhயiµShnhநிம உபஸrhகா³shததா²ஸுக²:³க²ராக³th³ேவஷப⁴யாபி⁴மாநphரமாேதா³nhமாத³
ேஶாகேமாஹேலாப⁴மாthஸrhேயrhShயாவமாநுthபிபாஸாதி⁴vhயாதி⁴ஜnhமஜராமரத³ய:
05140281khவாபி ேத³வமாயயாshthயா ⁴ஜலேதாப³ட:◌⁴ phரshகnhநவிேவகவிjhஞாேநா
யth³விஹாரkh³’ஹாரmhபா⁴ல
’த³யshததா³ரயாவஸkhதஸுத³th’கலthரபா⁴தாவேலாகவிேசShதாப’த’த³ய
ஆthமாநமதாthமாபாேர
ऽnhேத⁴ தம phரேதி
05140291கதா³சிதீ³வரshய ப⁴க³வேதா விShேசkhராthபரமாNhவாதி³th³விபராrhதா⁴பவrhக³
காேலாபலthபவrhதிேதந வயஸா ரmhஹஸாஹரதஆph³ரமth’ணshதmhபா³தீ³நாmh
⁴தாநாமநிஷேதா ஷதாmh
விthரshத’த³யshதேமேவவரmh காலசkhரநிஜாத⁴mh ஸாாth³ப⁴க³வnhதmh
யjhஞஷமநாth³’thய
பாக²Nhட³ேத³வதா:கŋhகkh³’th◌⁴ரப³கவடphராயாஆrhயஸமயப’தா:ஸாŋhேகthேயநாபி⁴த⁴thேத
05140301 யதா³ பாக²Nh³பி⁴ராthமவசிைதshைத வசிேதா ph³ரமலmh
ஸமாவஸmhshேதஷாmh
ஶீலiµபநயநாதி³ெரௗதshமாrhதகrhமாiνShடா²ேநந ப⁴க³வேதா யjhஞஷshயாராத⁴நேமவ
தத³ேராசயnhஶூth³ரலmh ப⁴ஜேத நிக³மாசாேரऽஶுth³தி⁴ேதா யshய ²நீபா⁴வ:

mhப³ப⁴ரணmh யதா²
வாநரஜாேத:
05140311தthராபி நிரவேராத: ◌⁴ shைவேரணவிஹரnhநதிkh’பண³th³தி⁴ரnhேயாnhயiµக²நிதி³நா
kh³ராmhய
கrhமணவ விshmh’தகாலாவதி: ◌⁴
05140321 khவசிth³th³மவைத³காrhேத²ஷு kh³’ேஹஷு ரmhshயnhயதா² வாநர:
ஸுததா³ரவthஸேலா vhயவாயண:

05140331 ஏவமth◌⁴வnhயவnhதா⁴ேநா mh’thக³ஜப⁴யாthதம கி³கnhத³ரphராேய
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05140341 khவசிchசீ²தவாதாth³யேநகைத³விகெபௗ⁴திகாthயாநாmh :³கா²நாmh
phரதிநிவாரேணऽகlhேபா ³ரnhதவிஷய
விஷNhண ஆshேத
05140351 khவசிnhேதா² vhயவஹரnhயthகிசிth³த⁴நiµபயாதி விthதஶாTh²ேயந
05140361khவசிthணத⁴ந:ஶyhயாஸநாஶநாth³பேபா⁴க³விேநா யாவத³phரதிலph³த⁴மேநாரேதா²பக³தாதா³ேந
ऽவதமதிshததshதேதாऽவமாநாதீ³நி ஜநாத³பி⁴லப⁴ேத
05140371 ஏவmh விthதvhயதிஷŋhக³விvh’th³த⁴ைவராiνப³nhேதா⁴ऽபி rhவவாஸநயா
த² உth³வஹthயதா²பவஹதி
05140381 ஏதshnhஸmhஸாராth◌⁴வநி நாநாkhேலேஶாபஸrhக³பா³தி⁴த ஆபnhநவிபnhேநா
யthர யshதiµ ஹ
வாேவதரshதthர விsh’jhய ஜாதmh ஜாதiµபாதா³ய ேஶாசnhiµயnhபி³ph◌⁴யth³
விவத³nhkhரnhத³nhஸmh’Shயnhகா³யnhநயமாந:ஸா⁴வrhேதா ைநவாவrhதேதऽth³யாபி
யத ஆரph³த⁴ ஏஷ நரேலாக
ஸாrhேதா² யமth◌⁴வந: பாரiµபதி³ஶnhதி
05140391 யதி³த³mh ேயாகா³iνஶாஸநmh ந வா ஏதத³வnhத⁴ேத யnhnhயshதத³Nhடா³
iµநய உபஶமஶீலா
உபரதாthமாந:ஸமவக³chச²nhதி
05140401 யத³பி தி³கி³ப⁴ஜயிேநா யjhவிேநா ேய ைவ ராஜrhஷய: கிmh  பரmh mh’ேத⁴
ஶயீரnhநshயாேமவ
மேமயதி kh’தைவராiνப³nhதா⁴யாmh விsh’jhய shவயiµபஸmh’தா:
05140411 கrhமவlhமவலmhph³ய தத ஆபத:³ கத²சிnhநரகாth³விiµkhத: நரphேயவmh
ஸmhஸாராth◌⁴வநி
வrhதமாேநா நரேலாகஸாrhத²iµபயாதி ஏவiµப க³ேதாऽபி
05140420 தshேயத³iµபகா³யnhதி
05140421ஆrhஷப⁴shேயஹ ராஜrhேஷrhமநஸாபி மஹாthமந:
05140422 நாiνவrhthமாrhஹதி nh’ேபா மேகவ க³thமத:
05140431 ேயா ³shthயஜாnhதா³ரஸுதாnhஸு’th³ராjhயmh ’தி³shph’ஶ:

05140432 ஜெஹௗ ைவவ மலவ³thதமேலாகலாலஸ:

05140441 ேயா ³shthயஜாnhதிஸுதshவஜநாrhத²தா³ராnh
05140442 phராrhth²யாmh யmh ஸுரவைர:ஸத³யாவேலாகாmh
05140443ைநchச²nhnh’பshத³சிதmh மஹதாmh ம⁴th³விTh
05140444 ேஸவாiνரkhதமநஸாமப⁴ேவாऽபி ப²lh:³
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05140451 யjhஞாய த⁴rhமபதேய விதி⁴ைநய
05140452 ேயாகா³ய ஸாŋhkh²யஶிரேஸ phரkh’தீவராய
05140453 நாராயய ஹரேய நம இthதா³ரmh
05140454ஹாshயnhmh’க³thவமபி ய:ஸiµதா³ஜஹார
05140461யஇத³mh பா⁴க³வதஸபா⁴தாவதா³த³ணகrhமே ராஜrhேஷrhப⁴ரதshயாiνசதmh
shவshthyh
அயநமாShயmh த⁴nhயmh யஶshயmhshவrhkh³யாபவrhkh³யmh வாiνஶ ◌்’ேthயாkh²யாshயthயபி⁴நnhத³தி
ச ஸrhவா ஏவாஶிஷ
ஆthமந ஆஶாshேத ந காசந பரத இதி
05150010ஶுக உவாச
05150011 ப⁴ரதshயாthமஜ:ஸுமதிrhநாமாபி⁴ேதா யiµ ஹ வாவ ேகசிthபாக²Nh³ந
’ஷப⁴
பத³வீமiνவrhதமாநmh சாநாrhயா அேவத³ஸமாmhநாதாmh ேத³வதாmh shவமநீஷயா
பாபீயshயா கெலௗ கlhபயிShயnhதி
05150021 தshமாth³vh’th³த⁴ேஸநாயாmh ேத³வதாnhநாம thேராऽப⁴வth
05150031 அதா²ஸுrhயாmh தthதநேயா ேத³வth³mhநshதேதா ேத⁴iνமthயாmh ஸுத:
பரேமSh² தshய ஸுவrhசலாயாmh phரதீஹ
உபஜாத:
05150041யஆthமவிth³யாமாkh²யாயshவயmhஸmhஶுth³ேதா⁴ மஹாஷமiνஸshமார
05150051phரதீஹாthஸுவrhசலாயாmh phரதிஹrhthராத³யshthரயஆஸnhநிjhயாேகாவிதா:³
ஸூநவ: phரதிஹrh:shthயாமஜ
⁴மாநாவஜநிஷாதாmh
05150061 ⁴mhந ’lhயாயாiµth³கீ³த²shதத: phரshதாேவா ேத³வlhயாயாmh
phரshதாவாnhநிthஸாயாmh ’த³யஜ
ஆth³வி⁴rhவிேபா⁴ ரthயாmh ச ph’²ேஷணshதshமாnhநkhத ஆthயாmh ஜjhேஞ
நkhதாth³th³திthேரா க³ேயா ராஜrhphரவர
உதா³ரரவா அஜாயத ஸாாth³ப⁴க³வேதா விShேrhஜக³th³ரஷயா
kh³’தஸththவshய கலாthமவththவாதி³லேணந
மஹாஷதாmh phராphத:
05150071ஸைவshவத⁴rhேமண phரஜாபாலநேபாஷணphணேநாபலாலநாiνஶாஸநலேணேநjhயாதி³நா
ச ப⁴க³வதி
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மஹாேஷ பராவேர ph³ரமணி ஸrhவாthமநாrhபிதபரமாrhத²லேணந
ph³ரமவிchசரiνேஸவயாபாதி³த
ப⁴க³வth³ப⁴khதிேயாேக³ந சாபீ⁴ணஶ: பபா⁴விதாதிஶுth³த⁴மதிபரதாநாthmhய
ஆthமநி
shவயiµபலph◌⁴யமாநph³ரமாthமாiνப⁴ேவாऽபி நிரபி⁴மாந ஏவாவநிமஜூ³பth
05150081 தshேயமாmh கா³தா²mh பாNhட³ேவய ராவித³ உபகா³யnhதி
05150091 க³யmh nh’ப: க: phரதியாதி கrhமபி⁴rhயjhவாபி⁴மாநீ ப³ஹுவிth³த⁴rhமேகா³phதா
05150092ஸமாக³த:ஸத³ஸshபதி:ஸதாmhஸthேஸவேகாऽnhேயா ப⁴க³வthகலாmh’ேத
05150101 யமph◌⁴யசnhபரயா iµதா³ஸதீ:ஸthயாஶிேஷா த³கnhயா:ஸth³பி: ◌⁴
05150102யshய phரஜாநாmh ³³ேஹ த⁴ராஶிேஷா நிராஶிேஷா ³ணவthஸshiνேதாதா: ◌⁴
05150111 ச²nhதா³mhshயகாமshய ச யshய காமாnh³³ஹுராஜரேதா² ப³mh
nh’பா:
05150112 phரthயசிதா தி⁴ த⁴rhேமண விphரா யதா³ஶிஷாmh ஷShட²மmhஶmh பேரthய
05150121 யshயாth◌⁴வேர ப⁴க³வாநth◌⁴வராthமா மேகா⁴நி மாth³யthேஸாமபீேத²
05150122 ரth³தா⁴விஶுth³தா⁴சலப⁴khதிேயாக³ஸமrhபிேதjhயாப²லமாஜஹார
05150131 யthphணநாth³ப³rh ேத³வதிrhயŋh மiνShயவீthth’ணமாவிசாth
05150132 phேயத ஸth³ய:ஸ ஹ விவவ: phத:shவயmh phதிமகா³th³க³யshய
05150141 க³யாth³க³யnhthயாmh சிthரரத:² ஸுக³திரவேராத⁴ந இதி thரய: thரா
ப³⁴சிthரரதா²³rhயாmh
ஸmhராட³ஜநிShட தத உthகலாயாmh மசிrhமேசrhபி³nh³மthயாmh பி³nh³மாiνத³பth³யத
தshமாthஸரகா⁴யாmh
ம⁴rhநாமாப⁴வnhமேதா:◌⁴ ஸுமந வீரvhரதshதேதா ேபா⁴ஜாயாmh மnh²phரமnh²

ஜjhஞாேத மnhேதா:²
ஸthயாயாmh ெபௗ⁴வநshதேதா³ஷயாmh thவShடாஜநிShட thவShrhவிேராசநாயாmh
விரேஜா விரஜshய ஶதthphரவரmh thர
ஶதmh கnhயா ச விஷூchயாmh கில ஜாதmh
05150150 தthராயmh ேலாக:
05150151 phைரயvhரதmh வmhஶமmh விரஜசரேமாth³ப⁴வ:

05150152அகேராத³thயலmh கீrhthயா விShiΝ:ஸுரக³ணmh யதா²
05160010 ராேஜாவாச
05160011 உkhதshthவயா ⁴மNhட³லாயாமவிேஶேஷா யாவதா³தி³thயshதபதி யthர
சாெஸௗ jhேயாதிஷாmh க³ணசnhth³ரமா வா
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ஸஹ th³’யேத
05160021 தthராபி phயvhரதரத²சரணபகா²ைத: ஸphதபி:◌⁴ ஸphத nhத⁴வ
உபkh’phதா யத ஏதshயா:ஸphத
th³வீபவிேஶஷவிகlhபshthவயா ப⁴க³வnhக² ஸூசித ஏதேத³வாகி²லமஹmh மாநேதா
லணதச ஸrhவmh வி
jhஞாஸா
05160031 ப⁴க³வேதா ³ணமேய sh²லப ஆேவஶிதmh மேநா ய³ேணऽபி
ஸூமதம ஆthமjhேயாதி பேர ph³ரமணி
ப⁴க³வதி வாஸுேத³வாkh²ேயமமாேவஶிmh த³ைஹதth³³ேராऽrhஹshயiνவrhணயிதி
05160040 ’வாச
05160041 ந ைவ மஹாராஜ ப⁴க³வேதா மாயா³ணவி⁴ேத: காShடா²mh மநஸா
வசஸா வாதி⁴க³nhமலmh
வி³தா⁴ஷாபி ஷshதshமாthphராதா⁴nhேயைநவ ⁴ேகா³லகவிேஶஷmh
நாமபமாநலணேதா
vhயாkh²யாshயாம:
05160051 ேயா வாயmh th³வீப:வலயகமலேகாஶாph◌⁴யnhதரேகாேஶா நிதேயாஜநவிஶால:

ஸமவrhேலா யதா²
Shகரபthரmh
05160061யshnhநவவrhஷாணி நவேயாஜநஸஹshராயாமாnhயShடபி⁴rhமrhயாதா³கி³பி: ◌⁴
ஸுவிப⁴khதாநி ப⁴வnhதி
05160071ஏஷாmh மth◌⁴ேய இலாvh’தmh நாமாph◌⁴யnhதரவrhஷmh யshய நாph◌⁴யாமவshதி²த:
ஸrhவத: ெஸௗவrhண:ல
கி³ராேஜா ேமrhth³வீபாயாமஸiµnhநாஹ: கrhணிகா⁴த: வலயகமலshய rhத⁴நி
th³வாthmhஶthஸஹshர
ேயாஜநவிதேதா ேல ேஷாட³ஶஸஹshரmh தாவதாnhதrh⁴mhயாmh phரவிShட:

05160081 உthதேராthதேரேணலாvh’தmh நீல: ேவத: ஶ ◌்’ŋhக³வாநிதி thரேயா
ரmhயகரNhமயmh வrhஷாmh மrhயாதா³
கி³ரய: phராகா³யதா உப⁴யத: ாேராதா³வத⁴ேயா th³விஸஹshரph’த²வ ஏைககஶ:

rhவshமாthrhவshமா³thதர
உthதேரா த³ஶாmhஶாதி⁴காmhேஶந ைத³rhkh◌⁴ய ஏவ ரஸnhதி
05160091 ஏவmh த³ேணேநலாvh’தmh நிஷேதா⁴ ேஹமேடா மாலய இதி
phராகா³யதா யதா² நீலாத³ேயாऽதேயாஜேநாthேஸதா⁴
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ஹவrhஷகிmhஷபா⁴ரதாநாmh யதா²ஸŋhkh²யmh
05160101தைத²ேவலாvh’தமபேரணrhேவணச மாlhயவth³க³nhத⁴மாத³நாவாநீலநிஷதா⁴யெதௗ
th³விஸஹshரmh
பphரத²: ேகமாலப⁴th³ராவேயா:மாநmh வித³தா⁴ேத
05160111மnhத³ேரா ேமமnhத³ர:ஸுபாrhவ:iµத³இthயதேயாஜநவிshதாேராnhநாஹா
ேமேராசrh
தி³ஶமவShடmhப⁴கி³ரய உபkh’phதா:
05160121 சrhShேவேதஷு தஜmh³கத³mhப³nhயkh³ேராதா⁴சthவார: பாத³பphரவரா:
பrhவதேகதவ இவாதி⁴
ஸஹshரேயாஜேநாnhநாஹாshதாவth³விடபவிததய: ஶதேயாஜநபஹா:
05160131 ரதா³சthவார: பேயாமth◌⁴விுரஸmh’Shடஜலா ய³பshபrhஶிந
உபேத³வக³ ேயாைக³வrhயாணி
shவாபா⁴விகாநி ப⁴ரதrhஷப⁴ தா⁴ரயnhதி
05160141 ேத³ேவாth³யாநாநி ச ப⁴வnhதி சthவா நnhத³நmh ைசthரரத²mh ைவph◌⁴ராஜகmh
ஸrhவேதாப⁴th³ரதி
05160151 ேயShவமரபvh’டா: ◌⁴ ஸஹஸுரலலநாலலாமத²பதய உபேத³வக³ணபகீ³யமாந
மமாந: கில விஹரnhதி
05160161 மnhத³ேராthஸŋhக³ ஏகாத³ஶஶதேயாஜேநாthŋhக³ேத³வதஶிரேஸா
கி³ஶிக²ரsh²லாநி ப²லாnhயmh’த
கlhபாநி பதnhதி
05160171 ேதஷாmh விஶீrhயமாநாமதிம⁴ரஸுரபி⁴ஸுக³nhதி⁴ப³ஹுலாணரேஸாேத³நாேதா³
நாம நதீ³
மnhத³ரகி³ஶிக²ராnhநிபதnhதீ rhேவேணலாvh’தiµபphலாவயதி
05160181ய³பேஜாஷth³ப⁴வாnhயா அiνசmh Nhயஜநவ⁴நாமவயவshபrhஶஸுக³nhத⁴வாேதா
த³ஶ
ேயாஜநmh ஸமnhதாத³iνவாஸயதி
05160191ஏவmh ஜmh³ப²லாநாமthchசநிபாதவிஶீrhநாமநshதி²phராயாப⁴காயநிபா⁴நாmh
ரேஸந
ஜmh³நாம நதீ³ ேமமnhத³ரஶிக²ராத³தேயாஜநாத³வநிதேல நிபதnhதீ த³ேணநாthமாநmh
யாவதி³லாvh’தiµபshயnhத³யதி
05160201 தாவ³ப⁴ேயாரபி ேராத⁴ேஸாrhயா mh’thதிகா தth³ரேஸநாiνவிth◌⁴யமாநா
வாyhவrhகஸmhேயாக³விபாேகந
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ஸதா³மரேலாகாப⁴ரணmh ஜாmh³நத³mh நாம ஸுவrhணmh ப⁴வதி
05160211ய³ஹவாவவி³தா⁴த³ய:ஸஹவதிபி⁴rhiµடகடககஸூthராth³யாப⁴ரணேபண
க²
தா⁴ரயnhதி
05160221 யsh மஹாகத³mhப:³ ஸுபாrhவநிேடா⁴ யாshதshய ேகாடேரph◌⁴ேயா
விநி:sh’தா: பசாயாமபஹா:
பச ம⁴தா⁴ரா:ஸுபாrhவஶிக²ராthபதnhthேயாऽபேரthமாநலாvh’தமiνேமாத³யnhதி
05160231யாபஜாநாநாmhiµக²நிrhவாேதா வா:ஸமnhதாchச²தேயாஜநமiνவாஸயதி
05160241 ஏவmh iµத³நிேடா⁴ ய: ஶதவlhேஶா நாம வடshதshய shகnhேத⁴ph◌⁴ேயா
நீசீநா: பேயாத³தி⁴ம⁴kh◌⁴’த
³டா³nhநாth³யmhப³ரஶyhயாஸநாப⁴ரத³ய:ஸrhவ ஏவ காம³கா⁴ நதா:³
iµதா³kh³ராthபதnhதshதiµthதேரேணலாvh’தiµபேயாஜயnhதி
05160251யாiνபஜுஷாநாmh ந கதா³சித³பி phரஜாநாmh வபதkhலமshேவத³ெதௗ³rhக³nhth◌⁴யஜராமயmh’th
ஶீேதாShணைவவrhNhேயாபஸrhகா³த³யshதாபவிேஶஷா ப⁴வnhதி யாவjhவmhஸுக²mh
நிரதிஶயேமவ
05160261ரŋhக³ரரஸுmhப⁴ைவகŋhகthடஶிஶிரபதŋhக³சகநிஷத⁴ஶிநீவாஸகபிலஶŋhக²
ைவ³rhயஜாதி⁴ஹmhஸ’ஷப⁴நாக³காலஜரநாரதா³த³ேயா விmhஶதிகி³ரேயா
ேமேரா: கrhணிகாயா இவ ேகஸர⁴தா
லேத³ேஶ பத உபkh’phதா:
05160271ஜட²ரேத³வெடௗ ேமmh rhேவShடாத³ஶேயாஜநஸஹshரiµத³கா³யெதௗ
th³விஸஹshரmh ph’²ŋhெகௗ³

ப⁴வத:ஏவமபேரண பவநபாயாthெரௗ த³ேணநைகலாஸகரவீெரௗ phராகா³யதாேவவiµthதரதshthஶ ◌்’ŋhக³
மகராவShடபி⁴ேரைத: பsh’ேதாऽkh³நிவ பதசகாshதி காசநகி³:
05160281 ேமேராrhrhத⁴நி ப⁴க³வத ஆthமேயாேநrhமth◌⁴யத உபkh’phதாmh
மதேயாஜநஸாஹmh ஸம
சரshராmh ஶாதெகௗmhபீ⁴mh வத³nhதி
05160291 தாமiνபேதா ேலாகபாலாநாமShடாநாmh யதா²தி³ஶmh யதா²பmh
யமாேநந ேராऽShடாபkh’phதா:
05170010ஶுக உவாச
05170011 தthர ப⁴க³வத: ஸாாth³யjhஞŋhக³shய விShேrhவிkhரமேதா
வாமபாதா³ŋh³Shட²நக²
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நிrhபி⁴nhேநாrhth◌⁴வாNhட³கடாஹவிவேரnhத:phரவிShடா யா பா³யஜலதா⁴ரா
தchசரணபŋhகஜாவேநஜநாண
கிஜlhேகாபரதாகி²லஜக³த³க⁴மலாபேஹாபshபrhஶநாமலாஸாாth³ப⁴க³வthபதீ³thயiνபலதவேசா
ऽபி⁴தீ⁴யமாநாதிமஹதா காேலந க³ஸஹshேராபலேணந தி³ேவாrhத⁴nhயவததார
யthதth³விShiΝபத³மாஹு:
05170021யthரஹவாவவீரvhரதஔthதாநபாதி:³பரமபா⁴க³வேதாऽshமthலேத³வதாசரரவிnhேதா³த³கதி
யாமiνஸவநiµthkh’Shயமாணப⁴க³வth³ப⁴khதிேயாேக³ந th³’ட⁴mh khth³யமாநாnhதrh’த³ய
ஔthகNhTh²ய
விவஶாதேலாசநக³ளTh³மலவிக³தாமலபா³Shபகலயாபி⁴vhயjhயமாநேராமலகலேகாऽ⁴நாபி
பரமாத³ேரண ஶிரஸா பி³ப⁴rhதி
05170031 தத: ஸphத ’ஷயshதthphரபா⁴வாபி⁴jhஞா யாmh நiν தபஸ ஆthயnhதிகீ
th³தி⁴ேரதாவதீ ப⁴க³வதி
ஸrhவாthமநி வாஸுேத³ேவऽiνபரதப⁴khதிேயாக³லாேப⁴ைநேவாேபதாnhயாrhதா²thமக³தேயா
iµkhதிவாக³தாmh iµiµவ
இவ ஸப³ஹுமாநமth³யாபி ஜடாஜூைடth³வஹnhதி
05170041 தேதாऽேநகஸஹshரேகாவிமாநாநீகஸŋhலேத³வயாேநநாவதரnhதீnh³

மNhட³லமாவாrhய ph³ரம
ஸத³ேந நிபததி
05170051 தthர சrhதா⁴ பி⁴th³யமாநா சrhபி⁴rhநாமபி⁴சrhதி³ஶமபி⁴shபnhத³nhதீ
நத³நதீ³
பதிேமவாபி⁴நிவிஶதி தாலகநnhதா³ சுrhப⁴th³ேரதி
05170061 தா  ph³ரமஸத³நாthேகஸராசலாதி³கி³ஶிக²ேரph◌⁴ேயாऽேதா⁴ऽத:◌⁴
phரshரவnhதீ க³nhத⁴மாத³நrhத⁴ஸு
பதிthவாnhதேரண ப⁴th³ராவவrhஷmh phராchயாmh தி³ஶி ாரஸiµth³ரமபி⁴phரவிஶதி
05170071 ஏவmh மாlhயவchசி²க²ராnhநிShபதnhதீ தேதாऽiνபரதேவகா³ ேகமாலமபி⁴
சு: phரதீchயாmh தி³ஶி ஸth
பதிmh phரவிஶதி
05170081ப⁴th³ரா ேசாthதரேதா ேமஶிரேஸா நிபதிதா கி³ஶிக²ராth³கி³ஶிக²ரமதிஹாய
ஶ ◌்’ŋhக³வத:
ஶ ◌்’ŋhகா³த³வshயnhத³மாநா உthதராmhsh நபி⁴த உதீ³chயாmh தி³ஶி
ஜலதி⁴மபி⁴phரவிஶதி
05170091தைத²வாலகநnhதா³த³ேணந ph³ரமஸத³நாth³ப³ஹூநி கி³டாnhயதிkhரmhய
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ேஹமடாth³ைத⁴மடாnhயதிரப⁴ஸதரரmhஹஸா ட²யnhதீ பா⁴ரதமபி⁴வrhஷmh
த³ணshயாmh தி³ஶி
ஜலதி⁴மபி⁴phரவிஶதி யshயாmhshநாநாrhத²mh சாக³chச²த:mhஸ:பேத³பேத³ऽவேமத⁴ராஜஸூயாதீ³நாmh
ப²லmh
ந ³rhலப⁴தி
05170101 அnhேய ச நதா³ நth³யச வrhேஷ வrhேஷ ஸnhதி ப³ஹுேஶா
ேமrhவாதி³கி³³தர: ஶதஶ:

05170111 தthராபி பா⁴ரதேமவ வrhஷmh கrhமேthரமnhயாnhயShட வrhஷாணி
shவrhகி³mh Nhயேஶேஷாபேபா⁴க³
shதா²நாநி ெபௗ⁴மாநி shவrhக³பதா³நி vhயபதி³ஶnhதி
05170121ஏஷு ஷாமதஷாrhவrhஷாmh ேத³வகlhபாநாmh நாகா³தphராநாmh
வjhரஸmhஹநநப³ல
வேயாேமாத³phரiµதி³தமஹாெஸௗரத²நvhயவாயாபவrhக³வrhஷth◌⁴’ைதகக³rhப⁴கலthராmh
தthர  thேரதா
க³ஸம: காேலா வrhதேத
05170131 யthர ஹ ேத³வபதய: shைவ: shைவrhக³ணநாயைகrhவிதமஹாrhஹ:

ஸrhவrhஸுமshதப³கப²ல
கிஸலயயாநmhயமாநவிடபலதாவிடபிபி⁴பஶுmhப⁴மாநசிரகாநநாரமாயதநவrhஷகி³th³ேராணீஷு
ததா²சாமலஜலாஶேயஷு விகசவிவித⁴நவவநஹாேமாத³iµதி³தராஜஹmhஸஜலkhடகாரNhட³வஸாரஸ
சkhரவாகாதி³பி⁴rhம⁴கரநிகராkh’திபி⁴பேதஷு ஜலkhடா³தி³பி⁴rhவிசிthரவிேநாைத:³
ஸுலதஸுரஸுnhத³mh
காமகலவிலாஸஹாஸலாவேலாகாkh’Shடமேநாth³’Shடய: shைவரmh
விஹரnhதி
05170141 நவshவபி வrhேஷஷு ப⁴க³வாnhநாராயே மஹாஷ: ஷாmh
தத³iνkh³ரஹாயாthமதththவ
vhேஹநாthமநாth³யாபி ஸnhநிதீ⁴யேத
05170151 இலாvh’ேத  ப⁴க³வாnhப⁴வ ஏக ஏவ மாnhந யnhயshதthராபேரா
நிrhவிஶதி ப⁴வாnhயா: ஶாபநிthதjhேஞா
யthphரேவயத:shthபா⁴வshதthபசாth³வயா
05170161ப⁴வாநீநாைத:²shthக³rh³த³ஸஹshைரரவth◌⁴யமாேநா ப⁴க³வதசrhrhேதrhமஹாஷshய
யாmh தாமmhrhதிmh phரkh’திமாthமந:ஸŋhகrhஷணஸmhjhஞாமாthமஸமாதி⁴ேபண
ஸnhநிதா⁴phையதத³பி⁴kh³’ணnhப⁴வ உபதா⁴வதி
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05170170ப⁴க³வாiνவாச
05170171ஓmh நேமா ப⁴க³வேத மஹாஷாயஸrhவ³ணஸŋhkh²யாநாயாநnhதாயாvhயkhதாய
நம இதி
05170171 ப⁴ேஜ ப⁴ஜnhயாரணபாத³பŋhகஜmh ப⁴க³shய kh’thshநshய பரmh பராயணmh
05170172 ப⁴khேதShவலmh பா⁴வித⁴தபா⁴வநmh ப⁴வாபஹmh thவா ப⁴வபா⁴வவரmh
05170181ந யshய மாயா³ணசிthதvh’thதிபி⁴rhநிேதாயNhவபி th³’Shரjhயேத
05170182 ஈேஶ யதா² ேநாऽதமnhரmhஹஸாmh கshதmh ந மnhேயத கீ³ஷுராthமந:
05170191அஸth³th³’ேஶா ய: phரதிபா⁴தி மாயயா ேப³வ மth◌⁴வாஸவதாmhரேலாசந:
05170192ந நாக³வth◌⁴ேவாऽrhஹண ஈஶிேரயா யthபாத³ேயா:shபrhஶநத⁴rhேதnhth³யா:
05170201 யமாஹுரshய shதி²திஜnhமஸmhயமmh thபி⁴rhவிநmh யமநnhதmh’ஷய:
05170202ந ேவத³th³தா⁴rhத²வkhவசிthshதி²தmh ⁴மNhட³லmhrhத⁴ஸஹshரதா⁴மஸு
05170211 யshயாth³ய ஆth³³ணவிkh³ரேஹா மஹாnhவிjhஞாநதி⁴ShNhேயா
ப⁴க³வாநஜ: கில
05170212யthஸmhப⁴ேவாऽஹmhthvh’தாshவேதஜஸாைவகாகmh தாமஸைமnhth³யmh
sh’ேஜ
05170221ஏேத வயmh யshய வேஶ மஹாthமந:shதி²தா:ஶnhதா இவஸூthரயnhthதா:
05170222மஹாநஹmhைவkh’ததாமேஸnhth³யா:sh’ஜாமஸrhேவ யத³iνkh³ரஹாதி³த³mh
05170231யnhநிrhதாmh கrhயபி கrhமபrhவணீmh மாயாmh ஜேநாऽயmh³ணஸrhக³ேமாத:
05170232 ந ேவத³ நிshதாரணேயாக³மஜஸா தshைம நமshேத விலேயாத³யாthமேந
05180010ஶுக உவாச
05180011 ததா² ச ப⁴th³ரரவா நாம த⁴rhமஸுதshதthலபதய: ஷா
ப⁴th³ராவவrhேஷ ஸாாth³ப⁴க³வேதா
வாஸுேத³வshய phயாmh தiνmh த⁴rhமமயீmh ஹயஶீrhஷாபி⁴தா⁴நாmh பரேமண
ஸமாதி⁴நா
ஸnhநிதா⁴phேயத³மபி⁴kh³’ணnhத உபதா⁴வnhதி
05180020 ப⁴th³ரரவஸ ஊ:
05180021 ஓmh நேமா ப⁴க³வேத த⁴rhமாயாthமவிேஶாத⁴நாய நம இதி
05180031அேஹா விசிthரmh ப⁴க³வth³விேசShதmh kh◌⁴நnhதmh ஜேநாऽயmh  ஷnhந
பயதி
05180032 th◌⁴யாயnhநஸth³யrh விகrhம ேஸவிmh நிrh’thய thரmh பிதரmh
விஷதி
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05180041 வத³nhதி விவmh கவய: shம நவரmh பயnhதி சாth◌⁴யாthமவிேதா³
விபசித:
05180042ததா²பி iµயnhதி தவாஜ மாயயா ஸுவிshதmh kh’thயமஜmh நேதாऽsh
தmh
05180051விேவாth³ப⁴வshதா²நநிேராத⁴கrhம ேத யகrhரŋhகீ³kh’தமphயபாvh’த:
05180052 khதmh ந சிthரmh thவயி காrhயகாரேண ஸrhவாthமநி vhயதிkhேத ச வshத:
05180061 ேவதா³nhகா³nhேத தமஸா திரshkh’தாnhரஸாதலாth³ேயா nh’ரŋhக³விkh³ரஹ:

05180062 phரthயாத³ேத³ ைவ கவேயऽபி⁴யாசேத தshைம நமshேதऽவிதேத²தாய
இதி
05180071ஹவrhேஷ சாபி ப⁴க³வாnhநரஹேபshேத தth³பkh³ரஹணநிthதiµthதரthராபி⁴தா⁴shேய
தth³த³யிதmhபmh மஹாஷ³ணபா⁴ஜேநா மஹாபா⁴க³வேதா ைத³thயதா³நவலதீrhதீ²கரணஶீலாசத:
phரலாேதா³ऽvhயவதா⁴நாநnhயப⁴khதிேயாேக³ந ஸஹ தth³வrhஷைஷபாshேத
இத³mh ேசாதா³ஹரதி
05180081 ஓmh நேமா ப⁴க³வேத நரmhஹாய நமshேதஜshேதஜேஸ ஆவிராவிrhப⁴வ
வjhரநக² வjhரத³mhShThர
கrhமாஶயாnhரnhத⁴ய ரnhத⁴ய தேமா kh³ரஸ kh³ரஸ ஓmh shவாஹா அப⁴யமப⁴யமாthமநி
⁴யிShடா² ஓmh ெரௗmh
05180091 shவshthயsh விவshய க²ல: phரத³தாmh th◌⁴யாயnh ⁴தாநி ஶிவmh
ேதா² தி⁴யா
05180092 மநச ப⁴th³ரmh ப⁴ஜதாத³ேதா⁴ேஜ ஆேவயதாmh ேநா மதிரphயைஹகீ
05180101மாகா³ரதா³ராthமஜவிthதப³nh⁴ஷுஸŋhேகா³யதி³shயாth³ப⁴க³வthphேயஷு
ந:
05180102 ய: phராணvh’ththயா பShட ஆthமவாnhth³th◌⁴யthய³ராnhந
தேத²nhth³யphய:
05180111யthஸŋhக³லph³த⁴mh நிஜவீrhயைவப⁴வmh தீrhத²mhiµஹு:ஸmhshph’ஶதாmh
மாநஸmh
05180112 ஹரthயேஜாऽnhத: திபி⁴rhக³ேதாऽŋhக³ஜmh ேகா ைவ ந ேஸேவத
iµnhத³விkhரமmh
05180121 யshயாshதி ப⁴khதிrhப⁴க³வthயகிசநா ஸrhைவrh³ணshதthர ஸமாஸேத
ஸுரா:
05180122ஹராவப⁴khதshய ேதா மஹth³³ மேநாரேத²நாஸதி தா⁴வேதா ப³:

05180131ஹrhஸாாth³ப⁴க³வாnhஶமாthமா ஜ²ஷாவ ேதாயphதmh
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05180132thவா மஹாmhshதmh யதி³ஸjhஜேத kh³’ேஹ ததா³ மஹththவmh வயஸா
த³mhபதீநாmh
05180141 தshமாth³ரேஜாராக³விஷாத³மnh மாநshph’ஹாப⁴யைத³nhயாதி⁴லmh
05180142 thவா kh³’ஹmh ஸmhsh’திசkhரவாலmh nh’mhஹபாத³mh
ப⁴ஜதாேதாப⁴யதி
05180151 ேகமாேலऽபி ப⁴க³வாnhகாமேத³வshவேபண லmhயா: phயசிகீrhஷயா
phரஜாபேதrh³thmh thராmh
தth³வrhஷபதீநாmh ஷாஷாேஹாராthரபஸŋhkh²யாநாநாmh யாஸாmh க³rhபா⁴
மஹாஷமஹாshthரேதஜேஸாth³ேவத
மநஸாmh விth◌⁴வshதா vhயஸவ:ஸmhவthஸராnhேத விநிபதnhதி
05180161அதீவ ஸுலதக³திவிலாஸவிலதசிரஹாஸேலஶாவேலாகலயா
கிசி³thதmhபி⁴தஸுnhத³ரph◌⁴மNhட³ல
ஸுப⁴க³வத³நாரவிnhத³யா ரமாmh ரமயnhநிnhth³யாணி ரமயேத
05180171 தth³ப⁴க³வேதா மாயாமயmh பmh பரமஸமாதி⁴ேயாேக³ந ரமா ேத³வீ
ஸmhவthஸரshய ராthஷு
phரஜாபேதrh³th’பி⁴ேபதாஹ:ஸு ச தth³ப⁴rhth’பி⁴பாshேத இத³mh
ேசாதா³ஹரதி
05180181 ஓmh ராmh mh mh ஓmh நேமா ப⁴க³வேத ’ேகஶாய
ஸrhவ³ணவிேஶைஷrhவிலதாthமேந ஆதீநாmh
சிthதீநாmh ேசதஸாmh விேஶஷாmh சாதி⁴பதேய ேஷாட³ஶகலாய chச²nhேதா³மயாயாnhநமயாயாmh’தமயாய
ஸrhவமயாய
ஸஹேஸ ஓஜேஸ ப³லாய காnhதாய காமாய நமshேத உப⁴யthர ⁴யாth
05180191shthேயா vhரைதshthவா ’ேகவரmh shவேதா யாராth◌⁴ய ேலாேக
பதிமாஶாஸேதऽnhயmh
05180192தாஸாmh ந ேத ைவ பபாnhthயபthயmh phயmh த⁴நாmhயேதாऽshவதnhthரா:
05180201ஸ ைவ பதி:shயாத³ேதாப⁴ய:shவயmh ஸமnhதத: பாதி ப⁴யாரmh ஜநmh
05180202ஸ ஏக ஏேவதரதா²ேதா² ப⁴யmh ைநவாthமலாபா⁴த³தி⁴ மnhயேத பரmh
05180211 யா தshய ேத பாத³ஸேராஹாrhஹணmh நிகாமேயthஸாகி²லகாமலmhபடா
05180212தேத³வ ராphதphேதாऽrhசிேதா யth³ப⁴kh³நயாchஞா ப⁴க³வnhphரதphயேத
05180221மthphராphதேயऽேஜஶஸுராஸுராத³யshதphயnhத உkh³ரmh தப ஐnhth³ேய தி⁴ய:
05180222 ’ேத ப⁴வthபாத³பராயnhந மாmh விnhத³nhthயஹmh thவth³th◌⁴’த³யா
யேதாऽத
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05180231 ஸ thவmh மமாphயchத ஶீrhShணி வnhதி³தmh கராmh³ஜmh யththவத³தா⁴யி
ஸாthவதாmh
05180232 பி³ப⁴rh மாmh லம வேரNhய மாயயா க ஈவரshேயதmh
வி⁴தி
05180241 ரmhயேக ச ப⁴க³வத: phயதமmh மாthshயமவதாரபmh தth³வrhஷஷshய
மேநா: phராkh
phரத³rhஶிதmh ஸ இதா³நீமபி மஹதா ப⁴khதிேயாேக³நாராத⁴யதீத³mh ேசாதா³ஹரதி
05180251 ஓmh நேமா ப⁴க³வேத iµkh²யதமாய நம: ஸththவாய phராெயௗஜேஸ
ஸஹேஸ ப³லாய மஹாமthshயாய
நம இதி
05180261அnhதrhப³சாகி²லேலாகபாலைகரth³’Shடேபா விசரshshவந:
05180262 ஸ ஈவரshthவmh ய இத³mh வேஶऽநயnhநாmhநா யதா² தா³மயீmh நர:
shthயmh
05180271 யmh ேலாகபாலா: கில மthஸரjhவரா thவா யதnhேதாऽபி ph’த²khஸேமthய
ச
05180272 பாmh ந ேஶrhth³விபத³சShபத:³ ஸsh’பmh shதா²iΝ யத³thர
th³’யேத
05180281 ப⁴வாnhகா³nhதாrhணவ ஊrhமாநி ோணீமாேமாஷதி⁴வீதா⁴mh
நிதி⁴mh
05180282 மயா ஸேஹா khரமேதऽஜ ஓஜஸா தshைம ஜக³thphராணக³thமேந நம
இதி
05180291 ரNhமேயऽபி ப⁴க³வாnhநிவஸதி rhமதiνmh பி³ph◌⁴ராணshதshய
தthphயதமாmh தiνமrhயமா ஸஹ
வrhஷைஷ: பிth’க³தி⁴பதிபதா⁴வதி மnhthரமmh சாiνஜபதி
05180301ஓmh நேமா ப⁴க³வேதஅபாராயஸrhவஸththவ³ணவிேஶஷயாiνபலதshதா²நாய
நேமா வrhShமேண
நேமா ⁴mhேந நேமா நேமாऽவshதா²நாய நமshேத
05180311 யth³பேமதnhநிஜமாயயாrhபிதமrhத²shவபmh ப³ஹுபபிதmh
05180312ஸŋhkh²யா ந யshயாshthயயேதா²பலmhப⁴நாthதshைம நமshேதऽvhயபேத³ஶபிேண
05180321ஜராஜmhshேவத³ஜமNhட³ேஜாth³பி⁴த³mh சராசரmh ேத³வrhபிth’⁴தைமnhth³யmh
05180322 th³ெயௗ: க²mh தி: ைஶலஸthஸiµth³ர th³வீபkh³ரஹrhேthயபி⁴ேத⁴ய
ஏக:
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05180331 யshnhநஸŋhkh²ேயயவிேஶஷநாம பாkh’ெதௗ கவிபி: ◌⁴ கlhபிேதயmh
05180332ஸŋhkh²யா யயா தththவth³’ஶாபநீயேத தshைம நம:ஸாŋhkh²யநித³rhஶநாய
ேத இதி
05180341உthதேரஷு ச ஷு ப⁴க³வாnhயjhஞஷ:kh’தவராஹபஆshேத தmh
 ேத³வீ ைஹஷா :◌⁴ ஸஹ
பி⁴ரshக²தப⁴khதிேயாேக³ேநாபதா⁴வதி இமாmh ச பரமாiµபநிஷத³மாவrhதயதி
05180351ஓmh நேமா ப⁴க³வேத மnhthரதththவŋhகா³ய யjhஞkhரதேவ மஹாth◌⁴வராவயவாய
மஹாஷாய நம:
கrhமஶுkhலாய thகா³ய நமshேத
05180361 யshய shவபmh கவேயா விபசிேதா ³ேணஷு தா³Shவிவ
ஜாதேவத³ஸmh
05180362 மth²நnhதி மth²நா மநஸா தி³th³’ேவா ³ட⁴mh khயாrhைத²rhநம
ஈதாthமேந
05180371 th³ரvhயkhயாேஹthவயேநஶகrhth’பி⁴rhமாயா³ணrhவshநிதாthமேந
05180372அnhவீயாŋhகா³திஶயாthம³th³தி⁴பி⁴rhநிரshதமாயாkh’தேய நேமா நம:
05180381கேராதி விவshதி²திஸmhயேமாத³யmh யshேயphதmh ேநphதrh³ண:

05180382மாயா யதா²ேயா ph◌⁴ரமேத ததா³ரயmh kh³ராvhேநமshேத ³ணகrhமஸாேண
05180391 phரமth²ய ைத³thயmh phரதிவாரணmh mh’ேத⁴ ேயா மாmh ரஸாயா
ஜக³தா³தி³ஸூகர:
05180392 kh’thவாkh³ரத³mhShThேர நிரகா³³த³nhவத: khட³nhநிேவப: ◌⁴ phரணதாsh
தmh வி⁴தி
05190010ஶுக உவாச
05190011 கிmhேஷ வrhேஷ ப⁴க³வnhதமாதி³ஷmh லமkh³ரஜmh
தாபி⁴ராமmh ராமmh தchசரண
ஸnhநிகrhஷாபி⁴ரத:பரமபா⁴க³வேதாஹiνமாnhஸஹகிmhைஷரவிரதப⁴khதிபாshேத
05190021 ஆrhShேஷேணந ஸஹ க³nhத⁴rhைவரiνகீ³யமாநாmh பரமகlhயாணீmh
ப⁴rhth’ப⁴க³வthகதா²mh ஸiµபஶ ◌்’ேதி
shவயmh ேசத³mh கா³யதி
05190031 ஓmh நேமா ப⁴க³வேத உthதமேலாகாய நம ஆrhயலணஶீலvhரதாய நம
உபஶிதாthமந உபாத
ேலாகாய நம: ஸா⁴வாத³நிகஷய நேமா ph³ரமNhயேத³வாய மஹாஷாய
மஹாராஜாய நம இதி
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05190041யthதth³விஶுth³தா⁴iνப⁴வமாthரேமகmhshவேதஜஸா th◌⁴வshத³ணvhயவshத²mh
05190042 phரthயkhphரஶாnhதmh ஸுதி⁴ேயாபலmhப⁴நmh யநாமபmh நிரஹmh phரபth³ேய
05190051 மrhthயாவதாரshthவிஹ மrhthயஶிணmh ரோவதா⁴ையவ ந ேகவலmh
விேபா: ◌⁴
05190052ேதாऽnhயதா²shயாth³ரமத:shவஆthமந:தாkh’தாநி vhயஸநாநீவரshய
05190061 ந ைவ ஸ ஆthமாthமவதாmh ஸு’thதம: ஸkhதshthேலாkhயாmh
ப⁴க³வாnhவாஸுேத³வ:

05190062 ந shthkh’தmh கமலமiνவீத ந லமணmh சாபி விஹாமrhஹதி
05190071ந ஜnhமநmh மஹேதா ந ெஸௗப⁴க³mh ந வாŋhந ³th³தி⁴rhநாkh’திshேதாஷேஹ:

05190072 ைதrhயth³விsh’Shடாநபி ேநா வெநௗகஸசகார ஸkh²ேய ப³த
லமkh³ரஜ:

05190081ஸுேராऽஸுேரா வாphயத²வாநேரா நர:ஸrhவாthமநா ய:ஸுkh’தjhஞiµthதமmh
05190082 ப⁴ேஜத ராமmh மiνஜாkh’திmh ஹmh ய உthதராநநயthேகாஸலாnhதி³வதி
05190091பா⁴ரேதऽபி வrhேஷ ப⁴க³வாnhநரநாராயkh²யஆகlhபாnhதiµபசிதத⁴rhமjhஞாந
ைவராkh³ையவrhேயாபஶேமாபரமாthேமாபலmhப⁴நமiνkh³ரஹாயாthமவதாமiνகmhபயா
தேபாऽvhயkhதக³திசரதி
05190101தmh ப⁴க³வாnhநாரேதா³வrhரமவதீபி⁴rhபா⁴ரதீபி: ◌⁴ phரஜாபி⁴rhப⁴க³வthphேராkhதாph◌⁴யாmh
ஸாŋhkh²ய
ேயாகா³ph◌⁴யாmh ப⁴க³வத³iνபா⁴ேவாபவrhணநmh ஸாவrhேணபேத³யமாண:

பரமப⁴khதிபா⁴ேவேநாபஸரதி இத³mh
சாபி⁴kh³’தி
05190111ஓmh நேமா ப⁴க³வேத உபஶமஶீலாேயாபரதாநாthmhயாய நேமாऽகிசநவிthதாய
’’ஷபா⁴ய நர
நாராயய பரமஹmhஸபரம³ரேவ ஆthமாராமாதி⁴பதேய நேமா நம இதி
05190120 கா³யதி ேசத³mh
05190121 கrhதாshய ஸrhகா³தி³ஷு ேயா ந ப³th◌⁴யேத ந ஹnhயேத ேத³ஹக³ேதாऽபி
ைத³ைக:
05190122th³ரShrhந th³’kh³யshய³ணrhவி³Shயேத தshைம நேமாऽஸkhதவிவிkhதஸாேண
05190131இத³mh ேயாேக³வர ேயாக³ைநணmhரNhயக³rhேபா⁴ ப⁴க³வாஜகா³த³
யth
05190132யத³nhதகாேல thவயி நிrh³ேண மேநா ப⁴khthயா த³தீ⁴ேதாjh²த³Shகேலவர:
05190141 யைத²காiµShககாமலmhபட:ஸுேதஷு தா³ேரஷு த⁴ேநஷு சிnhதயnh
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05190142 ஶŋhேகத விth³வாnhகேலவராthயயாth³யshதshய யthந: ரம ஏவ ேகவலmh
05190151 தnhந: phரேபா⁴ thவmh கேலவராrhபிதாmh thவnhமாயயாஹmhமமதாமேதா⁴ஜ
05190152 பி⁴nhth³யாம ேயநாஶு வயmh ஸு³rhபி⁴தா³mh விேத⁴ ேயாக³mh thவயி ந:
shவபா⁴வதி
05190161 பா⁴ரேதऽphயshnhவrhேஷ ஸchைச²லா: ஸnhதி ப³ஹேவா மலேயா
மŋhக³ளphரshேதா²ைமநாகshthட ’ஷப: ◌⁴
டக: ேகாlhலக: ஸேயா ேத³வகி³rh’Shயக: ைஶேலா ேவŋhகேடா
மேஹnhth³ேரா வாதா⁴ேரா விnhth◌⁴ய: ஶுkhதிமாnh’கி³:
பாயாthேரா th³ேராணசிthரேடா ேகா³வrhத⁴ேநா ைரவதக: கேபா⁴ நீேலா
ேகா³காiµக²இnhth³ரகீல: காமகி³தி சாnhேய ச
ஶதஸஹshரஶ:ைஶலாshேதஷாmh நிதmhப³phரப⁴வா நதா³நth³யசஸnhthயஸŋhkh²யாதா:
05190171ஏதாஸாமேபா பா⁴ரthய:phரஜா நாமபி⁴ேரவ நnhதீநாமாthமநா ேசாபshph’ஶnhதி
05190181 சnhth³ரவஸா தாmhரபrhணீ அவேடாதா³ kh’தமாலா ைவஹாய காேவ
ேவணீ பயshவிநீ ஶrhகராவrhதா ŋhக³ப⁴th³ரா
kh’ShேவNhயா பீ⁴மரதீ² ேகா³தா³வ நிrhவிnhth◌⁴யா பேயாShணீ தாபீ ேரவா ஸுரஸா
நrhமதா³ சrhமNhவதீ nh⁴ரnhத:◌⁴
ேஶாணச நெதௗ³ மஹாநதீ³ ேவத³shmh’திrh’lhயா thஸாமா ெகௗஶிகீ
மnhதா³கிநீ யiµநா ஸரshவதீ th³’ஷth³வதீ ேகா³மதீ
ஸர ேராத⁴shவதீ ஸphதவதீ ஸுேஷாமா ஶதth³சnhth³ரபா⁴கா³ மth³vh’தா⁴
விதshதா அkhநீ விேவதி மஹாநth³ய:
05190191அshnhேநவ வrhேஷ ைஷrhலph³த⁴ஜnhமபி: ◌⁴ ஶுkhலேலாதkh’Shணவrhேணந
shவாரph³ேத⁴ந கrhம தி³vhய
மாiνஷநாரகக³தேயா ப³vhய ஆthமந ஆiνrhvhேயண ஸrhவா ேயவ ஸrhேவஷாmh
விதீ⁴யnhேத யதா²வrhண
விதா⁴நமபவrhக³சாபி ப⁴வதி
05190201 ேயாऽெஸௗ ப⁴க³வதி ஸrhவ⁴தாthமnhயநாthmhேயऽநிkhேதऽநிலயேந
பரமாthமநி வாஸுேத³ேவऽநnhய
நிthதப⁴khதிேயாக³லே நாநாக³திநிthதாவிth³யாkh³ரnhதி²ரnhத⁴நth³வாேரண
யதா³ மஹாஷஷ
phரஸŋhக:³
05190210 ஏதேத³வ  ேத³வா கா³யnhதி
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05190211 அேஹா அஷாmh கிமகா ேஶாப⁴நmh phரஸnhந ஏஷாmh shவி³த shவயmh
ஹ:
05190212 ையrhஜnhம லph³த⁴mh nh’ஷு பா⁴ரதாேர iµnhத³ேஸெவௗபயிகmh
shph’ஹா  ந:
05190221 கிmh ³Shகைரrhந: khரபி⁴shதேபாvhரைதrhதா³நாதி³பி⁴rhவா th³ஜேயந
ப²lh³நா
05190222ந யthர நாராயணபாத³பŋhகஜshmh’தி:phரiµShடாதிஶேயnhth³ேயாthஸவாth
05190231 கlhபாஷாmh shதா²நஜயாthநrhப⁴வாthஷாmh பா⁴ரத⁴ஜேயா வரmh
05190232ேணந மrhthேயந kh’தmh மநshவிந:ஸnhnhயshய ஸmhயாnhthயப⁴யmh பத³mh
ஹேர:
05190241ந யthர ைவNhட²கதா²ஸுதா⁴பகா³நஸாத⁴ேவா பா⁴க³வதாshததா³ரயா:
05190242 ந யthர யjhேஞஶமகா² மேஹாthஸவா: ஸுேரஶேலாேகாऽபி ந ைவ ஸ
ேஸvhயதாmh
05190251phராphதா nh’ஜாதிmh thவிஹ ேய ச ஜnhதேவா jhஞாநkhயாth³ரvhயகலாபஸmhph◌⁴’தாmh
05190252 ந ைவ யேதரnhநநrhப⁴வாய ேத ⁴ேயா வெநௗகா இவ யாnhதி ப³nhத⁴நmh
05190261ைய:ரth³த⁴யா ப³rhபா⁴க³ேஶாஹவிrhநிphதShடmhவிதி⁴மnhthரவshத:
05190262 ஏக: ph’த²ŋhநாமபி⁴ராஹுேதா iµதா³ kh³’தி rhண:shவயமாஶிஷாmh
phர: ◌⁴
05190271 ஸthயmh தி³ஶthயrhதி²தமrhதி²ேதா nh’mh ைநவாrhத²ேதா³ யthநரrhதி²தா
யத:
05190272shவயmh வித⁴thேத ப⁴ஜதாமநிchச²தாchசா²பிதா⁴நmh நிஜபாத³பlhலவmh
05190281 யth³யthர ந: shவrhக³ஸுகா²வேஶதmh shவிShடshய ஸூkhதshய
kh’தshய ேஶாப⁴நmh
05190282 ேதநாஜநாேப⁴ shmh’திமjhஜnhம ந:shயாth³வrhேஷ ஹrhயth³ப⁴ஜதாmh ஶmh
தேநாதி
05190290ஶுக உவாச
05190291 ஜmh³th³வீபshய ச ராஜnhiνபth³வீபாநShெடௗ ைஹக உபதி³ஶnhதி
ஸக³ராthமைஜரவாnhேவஷண இமாmh மmh
பேதா நிக²நth³பி⁴பகlhபிதாnh
05190301 தth³யதா² shவrhணphரshத²சnhth³ரஶுkhல ஆவrhதேநா ரமணேகா
மnhத³ரஹண: பாசஜnhய:mhஹேலா
லŋhேகதி

bhagpur.pdf 347



மth³ பா⁴க³வத ராண

05190311ஏவmh தவ பா⁴ரேதாthதம ஜmh³th³வீபவrhஷவிபா⁴ேகா³யேதா²பேத³ஶiµபவrhணித
இதி
05200010ஶுக உவாச
05200011 அத: பரmh phலாதீ³நாmh phரமாணலணஸmhshதா²நேதா வrhஷவிபா⁴க³
உபவrhNhயேத
05200021 ஜmh³th³வீேபாऽயmh யாவthphரமாணவிshதாரshதாவதா ாேராத³தி⁴நா
பேவShேதா யதா² ேமrhஜmhph³வாkh²ேயந
லவேத³தி⁴ரபி தேதா th³வி³ணவிஶாேலந phலாkh²ேயந பphேதா யதா²
பகா² பா³ேயாபவேநந phலோ ஜmh³
phரமாே th³வீபாkh²யாகேரா ரNhமய உthதி²ேதா யthராkh³நிபாshேத
ஸphதவshதshயாதி⁴பதி: phயvhரதாthமஜ
இth◌⁴மவ: shவmh th³வீபmh ஸphதவrhஷாணி விப⁴jhய ஸphதவrhஷநாமph◌⁴ய
ஆthமேஜph◌⁴ய ஆகலyhய shவயமாthம
ேயாேக³ேநாபரராம
05200031 ஶிவmh யவஸmh ஸுப⁴th³ரmh ஶாnhதmh ேமமmh’தமப⁴யதி வrhஷாணி
ேதஷு கி³ரேயா நth³யச
ஸphைதவாபி⁴jhஞாதா:
05200041 மணிேடா வjhரட இnhth³ரேஸேநா jhேயாதிShமாnhஸுபrhே
ரNhயSh²ேவா ேமக⁴மால இதி ேஸைஶலா:அ
nh’mhŋhகி³ர ஸாவிth ஸுphதபா⁴தா ’தmhப⁴ரா ஸthயmhப⁴ரா இதி மஹாநth³ய:
யாஸாmh ஜேலாபshபrhஶநவி⁴தரஜsh
தமேஸா ஹmhஸபதŋhேகா³rhth◌⁴வாயநஸthயாŋhக³ஸmhjhஞாசthவாேரா வrh:

ஸஹshராேஷா வி³ேதா⁴பமஸnhத³rhஶந
phரஜநநா:shவrhக³th³வாரmh thரyhயா விth³யயா ப⁴க³வnhதmh thரயீமயmhஸூrhயமாthமாநmh
யஜnhேத
05200051 phரthநshய விShே பmh யthஸthயshயrhதshய ph³ரமண:

05200052அmh’தshய ச mh’thேயாச ஸூrhயமாthமாநமதி
05200061 phலாதி³ஷு பசஸு ஷாமாnhth³யேமாஜ: ஸேஹா ப³லmh
³th³தி⁴rhவிkhரம இதி ச
ஸrhேவஷாெமௗthபthதிகீ th³தி⁴ரவிேஶேஷண வrhதேத
05200071 phல: shவஸமாேநேநுரேஸாேத³நாvh’ேதா யதா² ததா² th³வீேபாऽபி
ஶாlhமேலா th³வி³ணவிஶால:ஸமாேநந
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ஸுேராேத³நாvh’த: பvh’ŋhkhேத
05200081 யthர ஹ ைவ ஶாlhம phலாயாமா யshயாmh வாவ கில
நிலயமாஹுrhப⁴க³வதச²nhத:³shத: பதthth
ராஜshய ஸா th³வீபஹூதேய உபலயேத
05200091 தth³th³வீபாதி⁴பதி: phயvhரதாthமேஜா யjhஞபா³ஹு: shவஸுேதph◌⁴ய:
ஸphதph◌⁴யshதnhநாமாநி ஸphதவrhஷாணி
vhயப⁴ஜthஸுேராசநmh ெஸௗமநshயmh ரமணகmh ேத³வவrhஷmh பாப⁴th³ரமாphயாயநமவிjhஞாததி
05200101 ேதஷு வrhஷாth³ரேயா நth³யச ஸphைதவாபி⁴jhஞாதா: shவரஸ:

ஶதஶ ◌்’ŋhேகா³ வாமேத³வ:nhேதா³iµnhத:³ Shப
வrhஷ:ஸஹshரதிதி அiνமதி:நீவா ஸரshவதீ ஹூ ரஜநீ நnhதா³ ராேகதி
05200111 தth³வrhஷஷா: தத⁴ரவீrhயத⁴ரவஸுnhத⁴ேரஷnhத⁴ரஸmhjhஞா
ப⁴க³வnhதmh ேவத³மயmh
ேஸாமமாthமாநmh ேவேத³ந யஜnhேத
05200121shவேகா³பி:◌⁴ பிth’ேத³ேவph◌⁴ேயா விப⁴ஜnhkh’Shணஶுkhலேயா:
05200122 phரஜாநாmh ஸrhவாஸாmh ராஜா nhத: ◌⁴ ேஸாேமா ந ஆshthவிதி
05200131 ஏவmh ஸுேராதா³th³ப³shதth³th³வி³ண: ஸமாேநநாvh’ேதா
kh◌⁴’ேதாேத³ந யதா²rhவ:ஶth³வீேபா யshnhஶ
shதmhேபா³ ேத³வkh’தshதth³th³வீபாkh²யாகேரா jhவலந இவாபர:shவஶShபேராசிஷா
தி³ேஶா விராஜயதி
05200141 தth³th³வீபபதி: phைரயvhரேதா ராஜnhரNhயேரதா நாம shவmh th³வீபmh
ஸphதph◌⁴ய:shவthேரph◌⁴ேயா யதா²
பா⁴க³mh விப⁴jhயshவயmh தபஆதிShட²த வஸுவஸுதா³நth³’ட⁴சிநாபி⁴³phதshthயvhரதவிவிkhதவாமேத³வ
நாமph◌⁴ய:
05200151 ேதஷாmh வrhேஷஷு மாகி³ரேயா நth³யசாபி⁴jhஞாதா:ஸphத ஸphைதவ
சkhரச:ஶ ◌்’ŋhக:³ கபிலசிthரேடா
ேத³வாநீக ஊrhth◌⁴வேராமா th³ரவிண இதி ரஸlhயா ம⁴lhயா thரவிnhதா³
தவிnhதா³ ேத³வக³rhபா⁴ kh◌⁴’தchதா
மnhthரமாேலதி
05200161யாஸாmh பேயாபி: ◌⁴ ஶth³வீெபௗகஸ:ஶலேகாவிதா³பி⁴khதலகஸmhjhஞா
ப⁴க³வnhதmh ஜாதேவத³
ஸபிணmh கrhமெகௗஶேலந யஜnhேத
05200171 பரshய ph³ரமண:ஸாாjhஜாதேவேதா³ऽஹvhயவாTh
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05200172 ேத³வாநாmh ஷாŋhகா³நாmh யjhேஞந ஷmh யேஜதி
05200181 ததா² kh◌⁴’ேதாதா³th³ப³: khெரௗசth³வீேபா th³வி³ண: shவமாேநந
ேராேத³ந பத உபkh’phேதா vh’ேதா யதா²
ஶth³வீேபா kh◌⁴’ேதாேத³ந யshnhkhெரௗேசா நாம பrhவதராேஜா th³வீபநாமநிrhவrhதக
ஆshேத
05200191 ேயாऽெஸௗ³ஹphரஹரேnhமதி²தநிதmhப³ேஜாऽபிேராேத³நாchயமாேநா
ப⁴க³வதா வேணநாபி⁴³phேதா
விப⁴ேயா ப³⁴வ
05200201 தshnhநபி phைரயvhரேதா kh◌⁴’தph’Shேடா² நாமாதி⁴பதி: shேவ th³வீேப
வrhஷாணி ஸphத விப⁴jhய ேதஷு thரநாமஸு
ஸphத khதா²தா³nhவrhஷபாnhநிேவய shவயmh ப⁴க³வாnhப⁴க³வத: பரமகlhயாணயஶஸ
ஆthம⁴தshய
ஹேரசரரவிnhத³iµபஜகா³ம
05200211 ஆேமா ம⁴ேஹா ேமக⁴ph’Shட:² ஸுதா⁴மா ph◌⁴ராShேடா²
ேலாதாrhே வநshபதிதி kh◌⁴’தph’Shட²ஸுதாshேதஷாmh
வrhஷகி³ரய: ஸphத ஸphைதவ நth³யசாபி⁴kh²யாதா: ஶுkhேலா வrhத⁴மாேநா ேபா⁴ஜந
உபப³rhே நnhேதா³ நnhத³ந:
ஸrhவேதாப⁴th³ர இதி அப⁴யா அmh’ெதௗகா⁴ ஆrhயகா தீrhத²வதீ பவதீ பவிthரவதீ
ஶுkhேலதி
05200221யாஸாமmhப: ◌⁴ பவிthரமமலiµபஜாநா:ஷ’ஷப⁴th³ரவிணேத³வகஸmhjhஞா
வrhஷஷா
ஆேபாமயmh ேத³வமபாmh rhேணநாஜநா யஜnhேத
05200231ஆப: ஷவீrhயா:shத² நnhதீrh⁴rh⁴வ:ஸுவ:

05200232 தா ந: நீதாவkh◌⁴நீ:shph’ஶதாமாthமநா ⁴வ இதி
05200241ஏவmh ரshதாthேராதா³thபத உபேவஶித:ஶாகth³வீேபா th³வாthmhஶlhலேயாஜநாயாம:
ஸமாேநந ச
த³தி⁴மNhேடா³ேத³ந பேதா யshnhஶாேகா நாம மஹ:shவேthரvhயபேத³ஶேகா
யshய ஹ மஹாஸுரபி⁴
க³nhத⁴shதmh th³வீபமiνவாஸயதி
05200251 தshயாபி phைரயvhரத ஏவாதி⁴பதிrhநாmhநா ேமதா⁴திதி:² ேஸாऽபி விப⁴jhய
ஸphத வrhஷாணி thரநாமாநி ேதஷு
shவாthமஜாnhேராஜவமேநாஜவபவமாந⁴mhராநீகசிthரேரப²ப³ஹுபவிவதா⁴ர
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ஸmhjhஞாnhநிதா⁴phயாதி⁴பதீnhshவயmh ப⁴க³வthயநnhத ஆேவஶிதமதிshதேபாவநmh
phரவிேவஶ
05200261 ஏேதஷாmh வrhஷமrhயாதா³கி³ரேயா நth³யச ஸphத ஸphைதவ ஈஶாந
உஶ ◌்’ŋhேகா³ ப³லப⁴th³ர: ஶதேகஸர:
ஸஹshரshேராேதா ேத³வபாேலா மஹாநஸஇதி அநகா⁴rhதா³உப⁴யshph’Shரபராதா
பசபதீ³ஸஹshரshதிrhநிஜth◌⁴’திதி
05200271 தth³வrhஷஷா ’தvhரதஸthயvhரததா³நvhரதாiνvhரதநாமாேநா
ப⁴க³வnhதmh வாyhவாthமகmh
phராயாமவி⁴தரஜshதமஸ: பரமஸமாதி⁴நா யஜnhேத
05200281அnhத:phரவிய ⁴தாநி ேயா பி³ப⁴rhthயாthமேகபி: ◌⁴
05200282அnhதrhயாவர:ஸாாthபா ேநா யth³வேஶ sh²டmh
05200291 ஏவேமவ த³தி⁴மNhேடா³தா³thபரத: Shகரth³வீபshதேதா th³வி³யாம:
ஸமnhதத உபகlhபித:
ஸமாேநந shவா³த³ேகந ஸiµth³ேரண ப³ராvh’ேதா யshnhph³’ஹthShகரmh
jhவலநஶிகா²மலகநக
பthராதாதmh ப⁴க³வத: கமலாஸநshயாth◌⁴யாஸநmh பகlhபிதmh
05200301தth³th³வீபமth◌⁴ேய மாநேஸாthதரநாைமக ஏவாrhவாசீநபராசீநவrhஷேயாrhமrhயாதா³சேலாऽத
ேயாஜேநாchch²ராயாயாேமா யthர  சதsh’ஷு தி³ு சthவா ராணி
ேலாகபாலாநாnhth³ராதீ³நாmh ய³பShடாthஸூrhய
ரத²shய ேமmh பph◌⁴ரமத:ஸmhவthஸராthமகmh சkhரmh ேத³வாநாமேஹாராthராph◌⁴யாmh
பph◌⁴ரமதி
05200311தth³th³வீபshயாphயதி⁴பதி:phைரயvhரேதா வீதிேஹாthேரா நாைமதshயாthமெஜௗ
ரமணகதா⁴தகிநாமாெநௗ வrhஷ
பதீ நிjhய ஸ shவயmh rhவஜவth³ப⁴க³வthகrhமஶீல ஏவாshேத
05200321தth³வrhஷஷா ப⁴க³வnhதmh ph³ரமபிணmhஸகrhமேகணகrhமராத⁴யnhதீத³mh
ேசாதா³ஹரnhதி
05200331 யthதthகrhமமயmh ŋhக³mh ph³ரமŋhக³mh ஜேநாऽrhசேயth
05200332 ஏகாnhதமth³வயmh ஶாnhதmh தshைம ப⁴க³வேத நம இதி
05200341 தத: பரshதாlhேலாகாேலாகநாமாசேலா ேலாகாேலாகேயாரnhதராேல பத
உபphத:
05200351யாவnhமாநேஸாthதரேமrhேவாரnhதரmh தாவதீ ⁴:காசnhயnhயாத³rhஶதேலாபமா
யshயாmh phரத:
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பதா³rhேதா² ந கத²சிthந: phரthபலph◌⁴யேத தshமாthஸrhவஸththவப’தாth
05200361 ேலாகாேலாகஇதி ஸமாkh²யா யத³ேநநாசேலந ேலாகாேலாகshயாnhதrhவrhதிநாவshதா²phயேத
05200371 ஸ ேலாகthரயாnhேத பத ஈவேரண விேதா யshமாthஸூrhயாதீ³நாmh
th◌⁴வாபவrhகா³mh jhேயாதிrhக³நாmh
க³ப⁴shதேயாऽrhவாசீநாmhshthnhேலாகாநாவிதnhவாநா ந கதா³சிthபராசீநா
ப⁴விiµthஸஹnhேத தாவ³nhநஹநாயாம:
05200381 ஏதாவாnhேலாகவிnhயாேஸா மாநலணஸmhshதா²பி⁴rhவிசிnhதித: கவிபி:◌⁴
ஸ  பசாஶthேகாக³ணிதshய ⁴
ேகா³லshய யபா⁴ேகா³ऽயmh ேலாகாேலாகாசல:

05200391த³பShடாchசதsh’Shவாஶாshவாthமேயாநிநாகி²லஜக³th³³தி⁴நிேவஶிதா
ேய th³விரத³பதய ’ஷப: ◌⁴
Shகரேடா³ வாமேநாऽபராத இதி ஸகலேலாகshதி²திேஹதவ:

05200401 ேதஷாmh shவவி⁴தீநாmh ேலாகபாலாநாmh ச விவித⁴வீrhேயாபph³’mhஹய
ப⁴க³வாnhபரமமஹாேஷா
மஹாவி⁴திபதிரnhதrhயாmhயாthமேநா விஶுth³த⁴ஸththவmh த⁴rhமjhஞாநைவராkh³ையவrhயாth³யShடமஹாth³th◌⁴yh
உபலணmhவிShவkhேஸநாதி³பி: ◌⁴ shவபாrhஷத³phரவைர:பவாேதா நிஜவராேதா⁴பேஶாபி⁴ைதrhநிஜ⁴ஜத³Nhைட:³

ஸnhதா⁴ரயமாணshதshnhகி³வேர ஸமnhதாthஸகலேலாகshவshதய ஆshேத
05200411 ஆகlhபேமவmh ேவஷmh க³த ஏஷ ப⁴க³வாநாthமேயாக³மாயயா
விரசிதவிவித⁴ேலாகயாthரா
ேகா³பீயாேயthயrhத:²
05200421 ேயாऽnhதrhவிshதார ஏேதந யேலாகபமாணmh ச vhயாkh²யாதmh
யth³ப³rhேலாகாேலாகாசலாthதத:
பரshதாth³ேயாேக³வரக³திmh விஶுth³தா⁴iµதா³ஹரnhதி
05200431அNhட³மth◌⁴யக³த:ஸூrhேயா th³யாவா⁴mhேயாrhயத³nhதரmh
05200432ஸூrhயாNhட³ேகா³லேயாrhமth◌⁴ேய ேகாThய:sh: பசவிmhஶதி:
05200441 mh’ேதऽNhட³ ஏஷ ஏதshnhயத³⁴thதேதா மாrhதNhட³ இதி vhயபேத³ஶ:

ரNhயக³rhப⁴ இதி யth³தி⁴ரNhயாNhட³

ஸiµth³ப⁴வ:

05200451ஸூrhேயண  விப⁴jhயnhேத தி³ஶ: க²mh th³ெயௗrhம பி⁴தா³
05200452shவrhகா³பவrhெகௗ³ நரகா ரெஸௗகாmh ச ஸrhவஶ:

05200461 ேத³வதிrhயŋhமiνShயாmh ஸsh’பஸவீதா⁴mh
05200462ஸrhவவநிகாயாநாmh ஸூrhய ஆthமா th³’கீ³வர:
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05210010ஶுக உவாச
05210011 ஏதாவாேநவ ⁴வலயshய ஸnhநிேவஶ: phரமாணலணேதா vhயாkh²யாத:
05210021 ஏேதந  தி³ேவா மNhட³லமாநmh தth³வித³ உபதி³ஶnhதி யதா²
th³வித³லேயாrhநிShபாவாதீ³நாmh ேத
அnhதேரnhதmh த³ப⁴யஸnhதி⁴தmh
05210031 யnhமth◌⁴யக³ேதா ப⁴க³வாmhshதபதாmh பதிshதபந ஆதேபந thேலாகீmh
phரதபthயவபா⁴ஸயthயாthம
பா⁴ஸா ஸ ஏஷ உத³க³யநத³யநைவஷுவதஸmhjhஞாபி⁴rhமாnhth³யைஶkh◌⁴rhய
ஸமாநாபி⁴rhக³திபி⁴ராேராஹவேராஹணஸமாநshதா²ேநஷு யதா²ஸவநமபி⁴பth³யமாேநா
மகராதி³ஷு
ராஶிShவேஹாராthராணி தீ³rhக⁴ரshவஸமாநாநி வித⁴thேத
05210041 யதா³ ேமஷலேயாrhவrhதேத ததா³ேஹாராthராணி ஸமாநாநி ப⁴வnhதி யதா³
vh’ஷபா⁴தி³ஷு பசஸு ச ராஶிஷு
சரதி ததா³ஹாnhேயவ வrhத⁴nhேத ரஸதி ச மா மாshேயைககா க⁴கா ராthஷு
05210051 யதா³ vh’சிகாதி³ஷு பசஸு வrhதேத ததா³ேஹாராthராணி
விபrhயயாணி ப⁴வnhதி
05210061 யாவth³த³யநமஹாநி வrhத⁴nhேத யாவ³த³க³யநmh ராthரய:
05210071ஏவmh நவ ேகாடய ஏகபசாஶlhலாணி ேயாஜநாநாmh மாநேஸாthதரகி³பவrhதநshேயாபதி³ஶnhதி
தshnhைநnhth³mh mh rhவshமாnhேமேராrhேத³வதா⁴நீmh நாம த³ணேதா யாmhயாmh
ஸmhயமநீmh நாம
பசாth³வாணீmh நிmhேலாசநீmh நாம உthதரத: ெஸௗmhயாmh விபா⁴வmh நாம
தாஸூத³யமth◌⁴யாநாshதமய
நிஶீதா²நீதி ⁴தாநாmh phரvh’thதிநிvh’thதிநிthதாநி ஸமயவிேஶேஷண
ேமேராசrhதி³ஶmh
05210081தthரthயாநாmh தி³வஸமth◌⁴யŋhக³த ஏவ ஸதா³தி³thயshதபதி ஸvhேயநாசலmh
த³ேணந கேராதி
05210091 யthேராேத³தி தshய ஹ ஸமாநஸூthரநிபாேத நிmhேலாசதி யthர khவசந
shயnhேத³நாபி⁴தபதி தshய ைஹஷ ஸமாந
ஸூthரநிபாேத phரshவாபயதி தthர க³தmh ந பயnhதி ேய தmh ஸமiνபேயரnh
05210101 யதா³ ைசnhth³rhயா: rhயா: phரசலேத பசத³ஶக⁴காபி⁴rhயாmhயாmh
ஸபாத³ேகாth³வயmh ேயாஜநாநாmh
ஸாrhத⁴th³வாத³ஶலாணி ஸாதி⁴காநி ேசாபயாதி
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05210111 ஏவmh தேதா வாணீmh ெஸௗmhயாைமnhth³mh ச நshததா²nhேய ச kh³ரஹா:
ேஸாமாத³ேயா நthைர:ஸஹ jhேயாதி
சkhேர ஸமph◌⁴th³யnhதி ஸஹ வா நிmhேலாசnhதி
05210121 ஏவmh iµஹூrhேதந சshthmhஶlhலேயாஜநாnhயShடஶதாதி⁴காநி
ெஸௗேரா ரத²shthரயீமேயாऽெஸௗ சதsh’ஷு
பவrhதேத ஷு
05210131 யshையகmh சkhரmh th³வாத³ஶாரmh ஷNhேந thபி⁴ ஸmhவthஸராthமகmh
ஸமாமநnhதி தshயாோ
ேமேராrhrhத⁴நி kh’ேதா மாநேஸாthதேர kh’ேததரபா⁴ேகா³ யthர phேராதmh
ரவிரத²சkhரmh ைதலயnhthர
சkhரவth³ph◌⁴ரமnhமாநேஸாthதரகி³ெரௗ பph◌⁴ரமதி
05210141தshnhநேkh’தேலா th³விதீேயாऽshrhயமாேநநஸmhதshைதலயnhthராவth³th◌⁴ேவ
kh’ேதாப
பா⁴க:³
05210151 ரத²நீட³shஷThthmhஶlhலேயாஜநாயதshதthயபா⁴க³விஶாலshதாவாnhரவிரத²ேகா³
யthர
ஹயாச²nhேதா³நாமாந:ஸphதாணேயாதா வஹnhதி ேத³வமாதி³thயmh
05210161 ரshதாthஸவிரண: பசாchச நிkhத: ெஸௗthேய கrhமணி கிலாshேத
05210171 ததா² வாகி²lhயா ’ஷேயாऽŋh³Shட²பrhவமாthரா:ஷShஸஹshராணி
ரத:ஸூrhயmh ஸூkhதவாகாய நிkhதா:
ஸmhshவnhதி
05210181 ததா²nhேய ச ’ஷேயா க³nhத⁴rhவாphஸரேஸா நாகா³ kh³ராமNhேயா
யாதா⁴நா ேத³வா இthேயைககேஶா க³:ஸphத
சrhத³ஶ மாமா ப⁴க³வnhதmhஸூrhயமாthமாநmh நாநாநாமாநmh ph’த²ŋhநாநாநாமாந:
ph’த²kh
கrhமபி⁴rhth³வnhth³வஶ உபாஸேத
05220010 ராேஜாவாச
05220011 யேத³தth³ப⁴க³வத ஆதி³thயshய ேமmh th◌⁴வmh ச phரத³ேணந
பkhராமேதா ராஶீநாமபி⁴iµக²mh
phரசதmh சாphரத³ணmh ப⁴க³வேதாபவrhணிதமiµShய வயmh கத²மiνமதி
05220020ஸ ேஹாவாச
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05220021 யதா² லாலசkhேரண ph◌⁴ரமதா ஸஹ ph◌⁴ரமதாmh ததா³ரயாmh
பிபீகாதீ³நாmh க³திரnhையவ
phரேத³ஶாnhதேரShவphபலph◌⁴யமாநthவாேத³வmh நthரராஶிபி⁴பலேதந
காலசkhேரண th◌⁴வmh ேமmh ச
phரத³ேணந பதா⁴வதா ஸஹ பதா⁴வமாநாநாmh ததா³ரயாmh ஸூrhயாதீ³நாmh
kh³ரஹாmh க³திரnhையவ
நthராnhதேர ராயnhதேர ேசாபலph◌⁴யமாநthவாth
05220031 ஸ ஏஷ ப⁴க³வாநாதி³ஷ ஏவ ஸாாnhநாராயே ேலாகாநாmh
shவshதய ஆthமாநmh thரயீமயmh கrhம
விஶுth³தி⁴நிthதmh கவிபி⁴ரபி ச ேவேத³ந விjhஞாshயமாேநா th³வாத³ஶதா⁴
விப⁴jhய ஷThஸு வஸnhதாதி³Shvh’ஷு யேதா²ப
ேஜாஷmh’³nhவித³தா⁴தி
05220041 தேமதஹ ஷாshthரyhயா விth³யயா வrhரமாசாராiνபதா²
உchசாவைச: கrhமபி⁴ராmhநாைதrhேயாக³
விதாைநச ரth³த⁴யா யஜnhேதாऽஜஸா ேரய:ஸமதி⁴க³chச²nhதி
05220051 அத² ஸ ஏஷ ஆthமா ேலாகாநாmh th³யாவாph’தி²vhேயாரnhதேரண
நேபா⁴வலயshய காலசkhரக³ேதா th³வாத³ஶ
மாஸாnh⁴ŋhkhேத ராஶிஸmhjhஞாnhஸmhவthஸராவயவாnhமாஸ: பth³வயmh தி³வா
நkhதmh ேசதி ஸபாத³rh
th³வயiµபதி³ஶnhதி யாவதா ஷShட²மmhஶmh ⁴த ஸ ைவ ’thபதி³யேத
ஸmhவthஸராவயவ:

05220061அத² ச யாவதாrhேத⁴ந நேபா⁴வீth²யாmh phரசரதி தmh காலமயநமாசேத
05220071அத²ச யாவnhநேபா⁴மNhட³லmhஸஹth³யாவாph’தி²vhேயாrhமNhட³லாph◌⁴யாmh
காrhthshnhேயந ஸ ஹ ⁴த தmh
காலmhஸmhவthஸரmh பவthஸரடா³வthஸரமiνவthஸரmh வthஸரதி பா⁴ேநாrhமாnhth³யைஶkh◌⁴rhயஸம
க³திபி:◌⁴ ஸமாமநnhதி
05220081 ஏவmh சnhth³ரமா அrhகக³ப⁴shதிph◌⁴ய உபShடாlhலேயாஜநத
உபலph◌⁴யமாேநாऽrhகshய ஸmhவthஸர
⁴khதிmh பாph◌⁴யாmh மாஸ⁴khதிmhஸபாத³rhாph◌⁴யாmh தி³ேநைநவ ப⁴khதிமkh³ரசா
th³ததரக³மேநா
⁴ŋhkhேத

bhagpur.pdf 355



மth³ பா⁴க³வத ராண

05220091 அத² சாrhயமாபி⁴ச கலாபி⁴ரமராmh யமாபி⁴ச கலாபி:◌⁴
பிthமேஹாராthராணி rhவ
பாபரபாph◌⁴யாmh விதnhவாந: ஸrhவவநிவஹphராே வைசகேமகmh
நthரmh thmhஶதா
iµஹூrhைதrh⁴ŋhkhேத
05220101ய ஏஷ ேஷாட³ஶகல: ேஷா ப⁴க³வாnhமேநாமேயாऽnhநமேயாऽmh’தமேயா
ேத³வபிth’மiνShய⁴தபஶு
பஸsh’பவீதா⁴mh phராphயாயநஶீலthவாthஸrhவமய இதி வrhணயnhதி
05220111தத உபShடாth³th³விலேயாஜநேதா நthராணி ேமmh த³ேணைநவ
காலாயந ஈவரேயாதாநி
ஸஹாபி⁴தாShடாவிmhஶதி:
05220121 தத உபShடா³ஶநா th³விலேயாஜநத உபலph◌⁴யேத ரத:
பசாthஸைஹவ வாrhகshய ைஶkh◌⁴rhய
மாnhth³யஸாmhயாபி⁴rhக³திபி⁴ரrhகவchசரதி ேலாகாநாmh நிthயதா³iνல ஏவ phராேயண
வrhஷயmhசாேரiνயேத ஸ
vh’ShவிShடmhப⁴kh³ரேஹாபஶமந:
05220131 உஶநஸா ³ேதா⁴ vhயாkh²யாதshதத உபShடாth³th³விலேயாஜநேதா
³த: ◌⁴ ேஸாமஸுத உபலph◌⁴யமாந:
phராேயணஶுப⁴kh’th³யதா³rhகாth³vhயதிchேயத ததா³திவாதாph◌⁴ரphராயாநாvh’ShThயாதி³ப⁴யமாஶmhஸேத
05220141அதஊrhth◌⁴வமŋhகா³ரேகாऽபி ேயாஜநலth³விதய உபலph◌⁴யமாநshthபி⁴shthபி: ◌⁴
பைேரைககேஶா
ராஶீnhth³வாத³ஶாiν⁴ŋhkhேத யதி³ந வkhேரபி⁴வrhதேத phராேயஶுப⁴kh³ரேஹாऽக⁴ஶmhஸ:

05220151தத உபShடாth³th³விலேயாஜநாnhதரக³தா ப⁴க³வாnhph³’ஹshபதிேரைககshnhராெஶௗ
பவthஸரmh
பவthஸரmh சரதி யதி³ ந வkhர:shயாthphராேயiνேலா ph³ராமணலshய
05220161தத உபShடாth³ேயாஜநலth³வயாthphரதீயமாந:ஶைநசர ஏைககshnhராெஶௗ
thmhஶnhமாஸாnhவிலmhப³மாந: ஸrhவாேநவாiνபrhேயதி தாவth³பி⁴ரiνவthஸைர:
phராேயண  ஸrhேவஷாமஶாnhதிகர:
05220171 தத உthதரshமாth³’ஷய ஏகாத³ஶலேயாஜநாnhதர உபலph◌⁴யnhேத ய ஏவ
ேலாகாநாmh ஶமiνபா⁴வயnhேதா
ப⁴க³வேதா விShேrhயthபரமmh பத³mh phரத³ணmh phரkhரமnhதி
05230010ஶுக உவாச
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05230011 அத² தshமாthபரதshthரேயாத³ஶலேயாஜநாnhதரேதா யthதth³விShே:

பரமmh பத³மபி⁴வத³nhதி யthர
ஹ மஹாபா⁴க³வேதா th◌⁴வ ஔthதாநபாதி³ரkh³நிேநnhth³ேரண phரஜாபதிநா கயேபந
த⁴rhேமண ச ஸமகாலkh³பி: ◌⁴
ஸப³ஹுமாநmh த³ணத: khயமாண இதா³நீமபி கlhபவிநாமாvhய உபாshேத
தshேயஹாiνபா⁴வ உபவrhணித:
05230021ஸஸrhேவஷாmh jhேயாதிrhக³நாmh kh³ரஹநthராதீ³நாமநிேஷvhயkhதரmhஹஸா
ப⁴க³வதா காேலந
ph◌⁴ராmhயமாநாmh shதா²iΝவாவShடmhப⁴ ஈவேரண வித: ஶவத³வபா⁴ஸேத
05230031 யதா² ேம⁴shதmhப⁴ ஆkhரமணபஶவ: ஸmhேயாதாshthபி⁴shthபி:◌⁴
ஸவைநrhயதா²shதா²நmh மNhட³லாநி
சரnhthேயவmh ப⁴க³ kh³ரஹாத³ய ஏதshnhநnhதrhப³rhேயாேக³ந காலசkhர
ஆேயாதா th◌⁴வேமவாவலmhph³ய
வாேநாதீ³rhயமா ஆகlhபாnhதmh பசŋhkhரமnhதி நப⁴ யதா² ேமகா:◌⁴
ேயநாத³ேயா வாவஶா: கrhமஸாரத²ய:
பவrhதnhேத ஏவmh jhேயாதிrhக³: phரkh’திஷஸmhேயாகா³iνkh³’தா:
கrhமநிrhதக³தேயா ⁴வி ந பதnhதி
05230041 ேகசைநதjhjhேயாதிரநீகmh ஶிஶுமாரஸmhshதா²ேநந ப⁴க³வேதா
வாஸுேத³வshய ேயாக³
தா⁴ரயாமiνவrhணயnhதி
05230051 யshய chசா²kh³ேரऽவாரஸ: Nhட³⁴தேத³ஹshய th◌⁴வ
உபகlhபிதshதshய லாŋh³ேல
phரஜாபதிரkh³நிnhth³ேரா த⁴rhம இதி chச²ேல தா⁴தா விதா⁴தா ச கThயாmh
ஸphதrhஷய: தshய த³வrhதNhட³
⁴தஶரshய யாnhத³க³யநாநி த³ணபாrhேவ  நthராNhபகlhபயnhதி
த³யநாநி  ஸvhேய யதா²
ஶிஶுமாரshய Nhட³லாேபா⁴க³ஸnhநிேவஶshய பாrhவேயாப⁴ேயாரphயவயவா:
ஸமஸŋhkh²யா ப⁴வnhதி ph’Shேட²

thவஜவீதீ²ஆகாஶக³ŋhகா³ ேசாத³ரத:
05230061 நrhவஸுShெயௗ த³ணவாமேயா: ேராNhேயாராrhth³ராேலேஷ ச
த³ணவாமேயா: பசிமேயா:
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பாத³ேயாரபி⁴³thதராஷாேட⁴ த³ணவாமேயாrhநாகேயாrhயதா²ஸŋhkh²யmh
ரவணrhவாஷாேட⁴ த³ண
வாமேயாrhேலாசநேயாrhத⁴நிShடா²லmh ச த³ணவாமேயா:கrhணேயாrhமகா⁴தீ³nhயShட
நthராணி த³யநாநி
வாமபாrhவவŋhkhஷு த தைத²வ mh’க³ஶீrhஷாதீ³nhத³க³யநாநி
த³ணபாrhவவŋhkhஷு phராதிேலாmhேயந
phரத ஶதபி⁴ஷாjhேயShேட²shகnhத⁴ேயாrhத³ணவாமேயாrhnhயேஸth
05230071 உthதராஹநாவக³shதிரத⁴ராஹெநௗ யேமா iµேக²ஷு சாŋhகா³ரக:
ஶைநசர உபshேத² ph³’ஹshபதி: கதி³
வshயாதி³thேயா ’த³ேய நாராயே மந சnhth³ேரா நாph◌⁴யாiµஶநா
shதநேயாரவிெநௗ ³த:◌⁴ phராபாநேயா
ராஹுrhக³ேல ேகதவ:ஸrhவாŋhேக³ஷு ேராமஸு ஸrhேவ தாராக³:

05230081 ஏத³ ைஹவ ப⁴க³வேதா விShே: ஸrhவேத³வதாமயmh பமஹரஹ:

ஸnhth◌⁴யாயாmh phரயேதா வாkh³யேதா
நிமாண உபதிShேட²த நேமா jhேயாதிrhேலாகாய காலாயநாயாநிஷாmh பதேய
மஹாஷாயாபி⁴தீ⁴மதி
05230091 kh³ரஹrhதாராமயமாதி⁴ைத³விகmh பாபாபஹmh மnhthரkh’தாmh thகாலmh
05230092 நமshயத:shமரேதா வா thகாலmh நேயத தthகாலஜமாஶு பாபmh
05240010ஶுக உவாச
05240011 அத⁴shதாthஸவிrhேயாஜநாேத shவrhபா⁴iνrhநthரவchசரதீthேயேக
ேயாऽஸாவமரthவmh kh³ரஹthவmh
சாலப⁴த ப⁴க³வத³iνகmhபயாshவயமஸுராபஸத:³ைஸmhேகேயாயதத³rhஹshதshய
தாத ஜnhம கrhமாணி
ேசாபShடாth³வயாம:
05240021யத³த³shதரேணrhமNhட³லmh phரதபதshதth³விshதரேதா ேயாஜநாதமாசேத
th³வாத³ஶஸஹshரmh
ேஸாமshய thரேயாத³ஶஸஹshரmh ராேஹாrhய:பrhவணி தth³vhயவதா⁴நkh’th³ைவராiνப³nhத:◌⁴
ஸூrhயா
சnhth³ரமஸாவபி⁴தா⁴வதி
05240031 தnhநிஶmhேயாப⁴யthராபி ப⁴க³வதா ரய phரkhதmh ஸுத³rhஶநmh நாம
பா⁴க³வதmh
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த³யிதமshthரmh தthேதஜஸா ³rhவிஷஹmh iµஹு: பவrhதமாநமph◌⁴யவshதி²ேதா
iµஹூrhதiµth³விஜமாநசகித
’த³ய ஆராேத³வ நிவrhதேத த³பராக³தி வத³nhதி ேலாகா:
05240041 தேதாऽத⁴shதாthth³த⁴சாரணவிth³யாத⁴ராmh ஸத³நாநி தாவnhமாthர
ஏவ
05240051தேதாऽத⁴shதாth³யர:பிஶாசphேரத⁴தக³நாmhவிஹாராரமnhதmh
யாவth³வா: phரவாதி
யாவnhேமகா⁴ உபலph◌⁴யnhேத
05240061தேதாऽத⁴shதாchச²தேயாஜநாnhதர இயmh ph’தி²வீ யாவth³த⁴mhஸபா⁴ஸேயநஸுபrhத³ய:
பதthth
phரவரா உthபதnhதீதி
05240071 உபவrhணிதmh ⁴ேமrhயதா²ஸnhநிேவஶாவshதா²நமவேநரphயத⁴shதாthஸphத
⁴விவரா ஏைககேஶா
ேயாஜநாதாnhதேரயாமவிshதாேரேபkh’phதா அதலmh விதலmh ஸுதலmh
தலாதலmh மஹாதலmh ரஸாதலmh பாதாலதி
05240081ஏேதஷுபி³லshவrhேக³ஷுshவrhகா³த³phயதி⁴ககாமேபா⁴ைக³வrhயாநnhத³⁴திவி⁴திபி: ◌⁴
ஸுஸmh’th³த⁴
ப⁴வேநாth³யாநாkhட³விஹாேரஷு ைத³thயதா³நவகாth³ரேவயா நிthயphரiµதி³தாiνரkhதகலthராபthயப³nh⁴ஸு’th³
அiνசரா kh³’ஹபதய ஈவராத³phயphரதிஹதகாமா மாயாவிேநாதா³ நிவஸnhதி
05240091 ேயஷு மஹாராஜ மேயந மாயாவிநா விநிrhதா:ேரா நாநாமணிphரவரphரேவகவிரசிதவிசிthரப⁴வந
phராகாரேகா³ரஸபா⁴ைசthயசthவராயதநாதி³பி⁴rhநாகா³ஸுர²நபாராவதஶுகஸாகாகீrhணkh’thம
⁴பி⁴rhவிவேரவரkh³’ேஹாthதைம:ஸமலŋhkh’தாசகாஸதி
05240101உth³யாநாநி சாதிதராmh மைநnhth³யாநnhதி³பி:◌⁴ ஸுமப²லshதப³கஸுப⁴க³கிஸலயாவநதசிர
விடபவிடபிநாmh லதாŋhகா³ŋhகி³தாநாmhபி:◌⁴ ஸ²நவிவித⁴விஹŋhக³மஜலாஶயாநாமமலஜலrhநாmh
ஜ²ஷேலாlhலŋhக⁴நுபி⁴தநீரநீரஜiµத³வலயகலாரநீேலாthபலேலாதஶதபthராதி³வேநஷு
kh’த
நிேகதநாநாேமகவிஹாராலம⁴ரவிவித⁴shவநாதி³பி⁴nhth³ேயாthஸைவரமரேலாகயமதிஶயிதாநி
05240111 யthர ஹ வாவ ந ப⁴யமேஹாராthராதி³பி: ◌⁴ காலவிபா⁴ைக³பலயேத
05240121 யthர  மஹாphரவரஶிேராமணய:ஸrhவmh தம: phரபா³த⁴nhேத
05240131ந வா ஏேதஷு வஸதாmh தி³vhெயௗஷதி⁴ரஸரஸாயநாnhநபாநshநாநாதி³பி⁴ராத⁴ேயா
vhயாத⁴ேயா வபத
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ஜராத³யச ேத³ஹைவவrhNhயெதௗ³rhக³nhth◌⁴யshேவத³khலமkh³லாநிதி வேயாऽவshதா²ச
ப⁴வnhதி
05240141 ந  ேதஷாmh கlhயாநாmh phரப⁴வதி தசந mh’thrhவிநா
ப⁴க³வthேதஜஸசkhராபேத³ஶாth
05240151 யshnhphரவிShேடऽஸுரவ⁴நாmh phராய: mhஸவநாநி ப⁴யாேத³வ
shரவnhதி பதnhதி ச
05240161 அதா²தேல மயthேராऽஸுேரா ப³ேலா நிவஸதி ேயந ஹ வா இஹ
sh’Shடா:ஷNhணவதிrhமாயா: காசநாth³யாபி
மாயாவிேநா தா⁴ரயnhதி யshய ச jh’mhப⁴மாணshய iµக²தshthரய: shthக³
உத³பth³யnhத shைவNhய: காnhய:
mhசlhய இதி யா ைவ பி³லாயநmh phரவிShடmh ஷmh ரேஸந ஹாடகாkh²ேயந
ஸாத⁴யிthவா shவவிலாஸாவேலாகநாiνராக³
shதஸmhலாேபாப³ஹநாதி³பி:◌⁴ shைவரmh கில ரமயnhதி யshnhiνபkhேத ஷ
ஈவேராऽஹmh th³ேதா⁴
ऽஹthயதமஹாக³ஜப³லமாthமாநமபி⁴மnhயமாந: கthத²ேத மதா³nhத⁴ இவ
05240171தேதாऽத⁴shதாth³விதேலஹேரா ப⁴க³வாnhஹாடேகவர:shவபாrhஷத³⁴தக³vh’த:
phரஜாபதி
ஸrhேகா³பph³’mhஹய ப⁴ேவா ப⁴வாnhயா ஸஹ ²நீ⁴த ஆshேத யத: phரvh’thதா
ஸthphரவரா ஹாடகீ நாம
ப⁴வேயாrhவீrhேயண யthர சிthரபா⁴iνrhமாதவநா ஸth◌⁴யமாந ஓஜஸா பிப³தி
தnhநிShTh²தmh ஹாடகாkh²யmh
ஸுவrhணmh ⁴ஷேணநாஸுேரnhth³ராவேராேத⁴ஷு ஷா:ஸஹ பி⁴rhதா⁴ரயnhதி
05240181தேதாऽத⁴shதாthஸுதேல உதா³ரரவா: Nhயேலாேகா விேராசநாthமேஜா
ப³rhப⁴க³வதா மேஹnhth³ரshய phயmh
சிகீrhஷமாேணநாதி³ேதrhலph³த⁴காேயா ⁴thவா வவாமநேபண பராphதேலாகthரேயா
ப⁴க³வத³iνகmhபையவ
ந: phரேவஶித இnhth³ராதி³Shவவிth³யமாநயா ஸுஸmh’th³த⁴யா யாபி⁴ஜுShட:

shவத⁴rhேமராத⁴யmhshதேமவ
ப⁴க³வnhதமாராத⁴நீயமபக³தஸாth◌⁴வஸ ஆshேதऽ⁴நாபி
05240191 ேநா ஏைவதthஸாாthகாேரா ⁴தா³நshய யthதth³ப⁴க³வthயேஶஷவநிகாயாநாmh
வ⁴தாthம⁴ேத
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பரமாthமநி வாஸுேத³ேவ தீrhத²தேம பாthர உபபnhேந பரயா ரth³த⁴யா
பரமாத³ரஸமாதமநஸா
ஸmhphரதிபாதி³தshய ஸாாத³பவrhக³th³வாரshய யth³பி³லநிலையவrhயmh
05240201யshயஹவாவுதபதநphரshக²லநாதி³ஷுவிவஶ:ஸkh’nhநாமாபி⁴kh³’ணnhஷ:

கrhம
ப³nhத⁴நமஜஸா வி⁴ேநாதி யshயைஹவ phரதிபா³த⁴நmhiµiµேவாऽnhயைத²ேவாபலப⁴nhேத
05240211 தth³ப⁴khதாநாமாthமவதாmh ஸrhேவஷாமாthமnhயாthமத³ஆthமதையவ
05240221ந ைவ ப⁴க³வாnhநமiµShயாiνஜkh³ராஹ ய³த நராthமாiνshmh’திேமாஷணmh
மாயாமய
ேபா⁴ைக³வrhயேமவாதiνேததி
05240231யthதth³ப⁴க³வதாநதி⁴க³தாnhேயாபாேயந யாchஞாchச²ேலநாப’தshவஶராவேஶதேலாகthரேயா
வண
பாைஶச ஸmhphரதிiµkhேதா கி³த³rhயாmh சாபவிth³த⁴ இதி ேஹாவாச
05240241நmh ப³தாயmh ப⁴க³வாநrhேத²ஷு ந நிShேதா ேயாऽஸாவிnhth³ேரா யshய
ஸசிேவா மnhthராய vh’த ஏகாnhதேதா
ph³’ஹshபதிshதமதிஹாய shவயiµேபnhth³ேரthமாநமயாசதாthமநசாஶிேஷா
ேநா ஏவ தth³தா³shயமதிக³mhபீ⁴ர
வயஸ: காலshய மnhவnhதரபvh’thதmh கியlhேலாகthரயத³mh
05240251 யshயாiνதா³shயேமவாshமthபிதாமஹ: கில வvhேர ந  shவபிthrhயmh
ய³தாேதாப⁴யmh பத³mh
தீ³யமாநmh ப⁴க³வத: பரதி ப⁴க³வேதாபரேத க² shவபித
05240261 தshய மஹாiνபா⁴வshயாiνபத²மmh’தகஷாய: ேகா வாshமth³வித:◌⁴
பணப⁴க³வத³iνkh³ரஹ
உபக³ஷதீதி
05240271தshயாiνசதiµபShடாth³விshதShயேத யshய ப⁴க³வாnhshவயமகி²லஜக³th³³rhநாராயே
th³வா
க³தா³பாணிரவதிShட²ேத நிஜஜநாiνகmhபித’த³ேயா ேயநாŋh³Shேட²ந பதா³
த³ஶகnhத⁴ேரா ேயாஜநாதாதmh தி³kh³
விஜய உchசாத:
05240281தேதாऽத⁴shதாthதலாதேல மேயா நாம தா³நேவnhth³ரshthராதி⁴பதிrhப⁴க³வதா
ரா thேலாகீஶmh
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சிகீrhஷுநிrhத³kh³த⁴shவரthரயshதthphரஸாதா³lhலph³த⁴பேதா³மாயாவிநாமாசாrhேயா
மஹாேத³ேவந பரேதா
விக³தஸுத³rhஶநப⁴ேயா மயேத
05240291 தேதாऽத⁴shதாnhமஹாதேல காth³ரேவயாmh ஸrhபாmh ைநகஶிரஸாmh
khேராத⁴வேஶா நாம க³ண:ஹக
தககாயஸுேஷதி³phரதா⁴நா மஹாேபா⁴க³வnhத: பதththராஜாதி⁴பேத: ஷ
வாஹாத³நவரதiµth³விஜமாநா: shவகலthராபthயஸு’thmhப³ஸŋhேக³ந
khவசிthphரமthதா விஹரnhதி
05240301 தேதாऽத⁴shதாth³ரஸாதேல ைத³ேதயா தா³நவா: பணேயா நாம
நிவாதகவசா: காேலயா ரNhயரவாந இதி
வி³த⁴phரthயநீகா உthபththயா மெஹௗஜேஸா மஹாஸாஹேநா ப⁴க³வத:
ஸகலேலாகாiνபா⁴வshய ஹேரேரவ ேதஜஸா
phரதிஹதப³லாவேலபா பி³ேலஶயா இவ வஸnhதி ேய ைவ ஸரமேயnhth³ர³thயா
வாkh³பி⁴rhமnhthரவrhபி⁴nhth³ராth³பி³ph◌⁴யதி
05240311 தேதாऽத⁴shதாthபாதாேல நாக³ேலாகபதேயா வாஸுகிphரiµகா:²
ஶŋhக²கமஹாஶŋhக²ேவத
த⁴நஜயth◌⁴’தராShThரஶŋhக²ட³கmhப³லாவதரேத³வத³thதாத³ேயா மஹாேபா⁴கி³ேநா
மஹாமrhஷா நிவஸnhதி
ேயஷாiµ ஹ ைவ பசஸphதத³ஶஶதஸஹshரஶீrhஷாmh ப²ஸு விரசிதா
மஹாமணேயா ேராசிShணவ: பாதால
விவரதிரநிகரmh shவேராசிஷா வித⁴மnhதி
05250010ஶுக உவாச
05250011 தshய லேத³ேஶ thmhஶth³ேயாஜநஸஹshராnhதர ஆshேத யா ைவ கலா
ப⁴க³வதshதாம ஸமாkh²யாதாநnhத இதி
ஸாthவதீயா th³ரShTh’th³’யேயா: ஸŋhகrhஷணமஹthயபி⁴மாநலணmh யmh
ஸŋhகrhஷணthயாசேத
05250021 யshேயத³mh திமNhட³லmh ப⁴க³வேதாऽநnhதrhேத: ஸஹshரஶிரஸ
ஏகshnhேநவ ஶீrhஷணி th◌⁴யமாணmh
th³தா⁴rhத²இவ லயேத
05250031யshயஹவாஇத³mh காேலேநாபஸrhஷேதாऽமrhஷவிரசிதசிரph◌⁴ரமth³ph◌⁴ேவாரnhதேரண
ஸாŋhகrhஷே
நாம th³ர ஏகாத³ஶvhஹshthrhயshthஶிக²mh ஶூலiµthதmhப⁴யnhiνத³திShட²th
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05250041யshயாŋhkh◌⁴கமலக³ளாணவிஶத³நக²மணிஷNhட³மNhட³ேலShவபதய:
ஸஹ
ஸாthவதrhஷைப⁴ேரகாnhதப⁴khதிேயாேக³நாவநமnhத:shவவத³நாநி பsh²ரthNhட³லphரபா⁴மNh³தக³Nhட³

shத²லாnhயதிமேநாஹராணி phரiµதி³தமநஸ: க² விேலாகயnhதி
05250051யshையவநாக³ராஜமாrhயஆஶிஷஆஶாஸாநாசாrhவŋhக³வலயவிலதவிஶத³விலத⁴வள
ஸுப⁴க³சிர⁴ஜரஜதshதmhேப⁴Shவ³சnhத³நŋhமபŋhகாiνேலேபநாவmhபமாநாshதth³
அபி⁴மrhஶேநாnhமதி²த’த³யமகரth◌⁴வஜாேவஶசிரலதshதாshதத³iνராக³மத³iµதி³தமத³
வி⁴rhணிதாணகவேலாகநயநவத³நாரவிnhத³mh ஸvhட³mh கில விேலாகயnhதி
05250061ஸஏவ ப⁴க³வாநநnhேதாऽநnhத³rhணவஆதி³ேத³வஉபஸmh’தாமrhஷேராஷேவேகா³
ேலாகாநாmh shவshதய
ஆshேத
05250071th◌⁴யாயமாந:ஸுராஸுேராரக³th³த⁴க³nhத⁴rhவவிth³யாத⁴ரiµநிக³ணரநவரதமத³iµதி³தவிkh’த
விவலேலாசந:ஸுலதiµக²காmh’ேதநாphயாயமாந:shவபாrhஷத³வி³த⁴த²பதீநபmhலாநராக³நவ
லகாேமாத³மth◌⁴வாஸேவந மாth³யnhம⁴கரvhராதம⁴ரகீ³தயmh ைவஜயnhதீmh
shவாmh வநமாலாmh நீல
வாஸா ஏகNhட³ேலாஹலகதி³kh’தஸுப⁴க³ஸுnhத³ர⁴ேஜா ப⁴க³வாnhமேஹnhth³ேரா
வாரேணnhth³ர இவ காசநீmh
காiµதா³ரேலா பி³ப⁴rhதி
05250081ய ஏஷ ஏவமiνேதா th◌⁴யாயமாேநாiµiµூமநாதி³காலகrhமவாஸநாkh³ரதி²தமவிth³யாமயmh
’த³யkh³ரnhதி²mh ஸththவரஜshதேமாமயமnhதrh’த³யmh க³த ஆஶு நிrhபி⁴நthதி
தshயாiνபா⁴வாnhப⁴க³வாnhshவாயmh⁴ேவா நாரத:³ ஸஹ mh³ ஸபா⁴யாmh
ph³ரமண:ஸmhேலாகயாமாஸ
05250091 உthபthதிshதி²திலயேஹதேவாऽshய கlhபா:
05250092ஸththவாth³யா: phரkh’தி³ யதீ³யாஸnh
05250093 யth³பmh th◌⁴வமkh’தmh யேத³கமாthமnh
05250094 நாநாதா⁴thகத²iµ ஹ ேவத³ தshய வrhthம
05250101rhதிmh ந: kh’பயா ப³பா⁴ர ஸththவmh
05250102ஸmhஶுth³த⁴mh ஸத³ஸதி³த³mh விபா⁴தி தthர
05250103 யlhலாmh mh’க³பதிராத³ேத³ऽநவth³யாmh
05250104ஆதா³mh shவஜநமநாmhshதா³ரவீrhய:
05250111 யnhநாம தமiνகீrhதேயத³கshமாth³
05250112ஆrhேதா வா யதி³ பதித: phரலmhப⁴நாth³வா
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05250113ஹnhthயmhஹ:ஸபதி³ nh’மேஶஷமnhயmh
05250114 கmh ேஶஷாth³ப⁴க³வத ஆரேயnhiµiµு:
05250121rhத⁴nhயrhபிதமiΝவthஸஹshரrhth◌⁴ேநா
05250122 ⁴ேகா³லmh ஸகி³ஸthஸiµth³ரஸththவmh
05250123ஆநnhthயாத³நிதவிkhரமshய ⁴mhந:
05250124 ேகா வீrhயாNhயதி⁴ க³ணேயthஸஹshரவ:

05250131 ஏவmhphரபா⁴ேவா ப⁴க³வாநநnhேதா
05250132 ³ரnhதவீrhேயா³iνபா⁴வ:

05250133ேல ரஸாயா:shதி²த ஆthமதnhthேரா
05250134 ேயா லயா மாmh shதி²தேய பி³ப⁴rhதி
05250141 ஏதா ேயேவஹ nh’பி⁴பக³nhதvhயா க³தேயா யதா²கrhமவிநிrhதா
யேதா²பேத³ஶமiνவrhணிதா:
காமாnhகாமயமாைந:
05250151 ஏதாவதீrh ராஜnhmhஸ: phரvh’thதிலணshய த⁴rhமshய விபாகக³தய
உchசாவசா விஸth³’ஶா யதா²
phரநmh vhயாசkh²ேய கிமnhயthகத²யாம இதி
05260010 ராேஜாவாச
05260011 மஹrhஷ ஏதth³ைவசிthrhயmh ேலாகshய கத²தி
05260020 ’வாச
05260021 th³ணthவாthகrh: ரth³த⁴யா கrhமக³தய: ph’த²kh³விதா: ◌⁴ ஸrhவா ஏவ
ஸrhவshய தாரதmhேயந ப⁴வnhதி
05260021 அேத²தா³நீmh phரதிth³த⁴லணshயாத⁴rhமshய தைத²வ கrh:

ரth³தா⁴யா ைவஸாth³’யாthகrhமப²லmh
விஸth³’ஶmh ப⁴வதி யா யநாth³யவிth³யயா kh’தகாமாநாmh தthபமல:

sh’தய:ஸஹshரஶ:

phரvh’thதாshதாஸாmh phராrhேயiνவrhணயிShயாம:
05260030 ராேஜாவாச
05260031 நரகா நாம ப⁴க³வnhகிmh ேத³ஶவிேஶஷா அத²வா ப³shthேலாkhயா
ஆேஹாshவித³nhதரால இதி
05260040 ’வாச
05260041அnhதரால ஏவ thஜக³thயாsh தி³ஶி த³ணshயாமத⁴shதாth³⁴ேமபShடாchச
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ஜலாth³யshயாமkh³நிShவாthதாத³ய: பிth’க³ தி³ஶி shவாநாmh ேகா³thராmh
பரேமண ஸமாதி⁴நா ஸthயா ஏவாஶிஷ ஆஶாஸாநா
நிவஸnhதி
05260051 யthர ஹ வாவ ப⁴க³வாnhபிth’ராேஜா ைவவshவத: shவவிஷயmh
phராபிேதஷு shவைஷrhஜnhஷு ஸmhபேரேதஷு
யதா²கrhமாவth³யmh ேதா³ஷேமவாiνlhலŋhகி⁴தப⁴க³வchசா²ஸந: ஸக³ே த³மmh
தா⁴ரயதி
05260061 தthர ைஹேக நரகாேநகவிmhஶதிmh க³ணயnhதி அத² தாmhshேத
ராஜnhநாமபலணேதா
ऽiνkhரShயாமshதாshேராऽnhத⁴தாshேரா ெரௗரேவா மஹாெரௗரவ: mhபீ⁴பாக:
காலஸூthரமபthரவநmh
ஸூகரiµக²மnhத⁴ப:kh’ேபா⁴ஜந:ஸnhத³mhஶshதphதஸூrhrhவjhரகNhடகஶாlhம
ைவதரணீ ேயாத:³
phராணேராேதா⁴ விஶஸநmh லாலாப⁴: ஸாரேமயாத³நமவீசிரய:பாநதி கிச
ாரகrhத³ேமா ரோக³ண
ேபா⁴ஜந:ஶூலphேராேதா த³nhத³ஶூேகாऽவடநிேராத⁴ந:பrhயாவrhதந:ஸூசீiµக²thயShடாவிmhஶதிrhநரகா
விவித⁴
யாதநா⁴மய:
05260071 தthர யsh பரவிthதாபthயகலthராNhயபஹரதி ஸ  காலபாஶப³th³ேதா⁴
யமைஷரதி
ப⁴யாநைகshதாshேர நரேக ப³லாnhநிபாthயேத அநஶநாiνத³பாநத³Nhட³தாட³ந
ஸnhதrhஜநாதி³பி⁴rhயாதநாபி⁴rhயாthயமாேநா ஜnhrhயthர கமலமாஸாதி³த ஏகைத³வ
rhchசா²iµபயாதி தாshர
phராேய
05260081 ஏவேமவாnhத⁴தாshேர யsh வசயிthவா ஷmh தா³ராதீ³iνபŋhkhேத
யthர ஶ நிபாthயமாேநா யாதநா
shேதா² ேவத³நயா நShடமதிrhநShடth³’Shச ப⁴வதி யதா²வநshபதிrhvh’chயமாநலshதshமாத³nhத⁴தாshரmh
தiµபதி³ஶnhதி
05260091 யshthவிஹ வா ஏதத³ஹதி மேமத³தி ⁴தth³ேராேஹண ேகவலmh
shவmhப³ேமவாiνதி³நmh
phரShதி ஸ ததி³ஹ விஹாய shவயேமவ தத³ஶுேப⁴ந ெரௗரேவ நிபததி
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05260101 ேய thவிஹ யைத²வாiµநா விmhதா ஜnhதவ: பரthர யமயாதநாiµபக³தmh
த ஏவ ரேவா ⁴thவா
ததா²தேமவவிmhஸnhதி தshமாth³ெரௗரவthயாஹூதி ஸrhபாத³திkhரஸththவshயாபேத³ஶ:

05260111 ஏவேமவ மஹாெரௗரேவா யthர நிபதிதmh ஷmh khரvhயாதா³ நாம
ரவshதmh khரvhேயண கா⁴தயnhதி ய:
ேகவலmh ேத³ஹmhப⁴ர:
05260121 யshthவிஹ வா உkh³ர: பஶூnhபே வா phராணத உபரnhத⁴யதி
தமபகணmh ஷாைத³ரபி
விக³rhதமiµthர யமாiνசரா:mhபீ⁴பாேக தphதைதேல உபரnhத⁴யnhதி
05260131யshthவிஹ ph³ரமth◌⁴khஸகாலஸூthரஸmhjhஞேக நரேகஅதேயாஜநபமNhட³ேல
தாmhரமேய தphத
க²ேல உபrhயத⁴shதாத³kh³nhயrhகாph◌⁴யாமதிதphயமாேநऽபி⁴நிேவஶித:ுthபிபாஸாph◌⁴யாmh
ச த³யமாநாnhதrhப³:

ஶர ஆshேத ேஶேத ேசShடேதऽவதிShட²தி பதா⁴வதி ச யாவnhதி பஶுேராமாணி
தாவth³வrhஷஸஹshராணி
05260141 யshthவிஹ ைவ நிஜேவத³பதா²த³நாபth³யபக³த: பாக²Nhட³mh
ேசாபக³தshதமபthரவநmh
phரேவய கஶயா phரஹரnhதி தthர ஹாஸாவிதshதேதா தா⁴வமாந உப⁴யேதா
தா⁴ைரshதாலவநாபthைரசி²th³யமாந
ஸrhவாŋhேகா³ ஹா ஹேதாऽshதி பரமயா ேவத³நயா rhchசி²த: பேத³ பேத³ நிபததி
shவத⁴rhமஹா பாக²Nhடா³iνக³தmh
ப²லmh ⁴ŋhkhேத
05260151 யshthவிஹ ைவ ராஜா ராஜேஷா வா அத³NhTh³ேய த³Nhட³mh phரணயதி
ph³ராமேண வா ஶரத³Nhட³mh ஸ
பாபீயாnhநரேகऽiµthர ஸூகரiµேக² நிபததி தthராதிப³லrhவிநிShபிShயமாவயேவா
யைத²ேவேஹுக²Nhட³ஆrhத
shவேரணshவநயnhkhவசிnhrhchசி²த:கமலiµபக³ேதா யைத²ேவஹாth³’Shடேதா³ஷா
உபth³தா: ◌⁴
05260161யshthவிஹைவ⁴தாநாவேராபகlhபிதvh’thதீநாமவிவிkhதபரvhயதா²நாmh
shவயmh ேஷாபகlhபித
vh’thதிrhவிவிkhதபரvhயேதா² vhயதா²மாசரதி ஸ பரthராnhத⁴ேப தத³பி⁴th³ேராேஹண
நிபததி தthர ஹாெஸௗ
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ைதrhஜnhபி: ◌⁴ பஶுmh’க³பஸsh’ைபrhமஶககாமthணமகாதி³பி⁴rhேய ேக
சாபி⁴th³kh³தா⁴shைத:
ஸrhவேதாऽபி⁴th³யமாணshதம விஹதநிth³ராநிrhvh’திரலph³தா⁴வshதா²ந:
பkhராமதி யதா²ஶேர வ:

05260171யshthவிஹவாஅஸmhவிப⁴jhயாநாதி யthகிசேநாபநதமநிrhதபசயjhேஞா
வாயஸஸmhshத:ஸ
பரthர kh’ேபா⁴ஜேந நரகாத⁴ேம நிபததி தthர ஶதஸஹshரேயாஜேந kh’Nhேட³

kh’⁴த:shவயmh
kh’பி⁴ேரவ ப⁴யமாண:kh’ேபா⁴ஜேநா யாவthதத³phரthதாphரஹூதாேதா³ऽநிrhேவஶமாthமாநmh
யாதயேத
05260181 யshthவிஹ ைவ shேதேயந ப³லாth³வா ரNhயரthநாதீ³நி ph³ராமணshய
வாபஹரthயnhயshய வாநாபதி³
ஷshதமiµthர ராஜnhயமஷா அயshமையரkh³நிபிNhைட:³ஸnhத³mhைஶshthவசி
நிShஷnhதி
05260191யshthவிஹவாஅக³mhயாmhshthயமக³mhயmh வா ஷmh ேயாத³பி⁴க³chச²தி
தாவiµthர கஶயா
தாட³யnhதshதிkh³மயா ஸூrhmhயா ேலாஹமyhயா ஷமாŋhக³யnhதி shthயmh ச
ஷபயா ஸூrhmhயா
05260201 யshthவிஹ ைவ ஸrhவாபி⁴க³மshதமiµthர நிரேய வrhதமாநmh
வjhரகNhடகஶாlhமமாேராphய
நிShகrhஷnhதி
05260211 ேய thவிஹைவ ராஜnhயா ராஜஷா வாஅபாக²Nhடா³த⁴rhமேஸnhபி⁴nhத³nhதி
ேத ஸmhபேரthய ைவதரNhயாmh
நிபதnhதி பி⁴nhநமrhயாதா³shதshயாmh நிரயபகா²⁴தாயாmh நth³யாmh யாேதா³க³ணதshதேதா
ப⁴யமா
ஆthமநா ந விjhயமாநாசாஸுபி⁴யமாநா:shவாேக⁴ந கrhமபாகமiνshமரnhேதா
விNhthரயேஶாணித
ேகஶநகா²shதி²ேமேதா³மாmhஸவஸாவாnhயாiµபதphயnhேத
05260221 ேய thவிஹ ைவ vh’ஷபதேயா நShடெஶௗசாசாரநியமாshthயkhதலjhஜா:
பஶுசrhயாmh சரnhதி ேத சாபி phேரthய
யவிNhthரேலShமமலாrhrhணேவ நிபதnhதி தேத³வாதிபீ³ப⁴thதமநnhதி

bhagpur.pdf 367



மth³ பா⁴க³வத ராண

05260231 ேய thவிஹ ைவ வக³rhத³ப⁴பதேயா ph³ராமத³ேயா mh’க³யா விஹாரா
அதீrhேத² ச mh’கா³nhநிkh◌⁴நnhதி தாநபி
ஸmhபேரதாnhலய⁴தாnhயமஷா இஷுபி⁴rhவிth◌⁴யnhதி
05260241 ேய thவிஹ ைவ தா³mhபி⁴கா த³mhப⁴யjhேஞஷு பஶூnhவிஶஸnhதி
தாநiµShnhேலாேக ைவஶேஸ நரேக
பதிதாnhநிரயபதேயா யாதயிthவா விஶஸnhதி
05260251 யshthவிஹ ைவ ஸவrhmh பா⁴rhயாmh th³விேஜா ேரத: பாயயதி
காமேமாதshதmh பாபkh’தமiµthர ேரத:
lhயாயாmh பாதயிthவா ேரத:ஸmhபாயயnhதி
05260261 ேய thவிஹ ைவ த³shயேவாऽkh³நிதா³ க³ரதா³ kh³ராமாnhஸாrhதா²nhவா
விmhபnhதி ராஜாேநா ராஜப⁴டா வா தாmhசாபி 
பேரthய யம³தா வjhரத³mhShThரா: வாந: ஸphதஶதாநி விmhஶதிச ஸரப⁴ஸmh
கா²த³nhதி
05260271 யshthவிஹ வா அnh’தmh வத³தி ஸாேய th³ரvhயவிநிமேய தா³ேந வா
கத²சிthஸ ைவ phேரthய நரேக
ऽவீசிமthயத:◌⁴ஶிரா நிரவகாேஶ ேயாஜநஶேதாchch²ராயாth³கி³rhth◌⁴ந: ஸmhபாthயேத
யthர ஜலவ shத²லமம
ph’Shட²மவபா⁴ஸேத தத³வீசிமthதிலேஶா விஶீrhயமாணஶேரா ந mhயமாண:

நராேராபிேதா நிபததி
05260281யshthவிஹ ைவ விphேரா ராஜnhேயா ைவேயா வா ேஸாமபீத²shதthகலthரmh
வா ஸுராmh vhரதshேதா²ऽபி வா பிப³தி
phரமாத³தshேதஷாmh நிரயmh நீதாநாiµர பதா³khரmhயாshேய வநிநா th³ரவமாணmh
காrhShயஸmh நிசnhதி
05260291அத²ச யshthவிஹவாஆthமஸmhபா⁴வேநநshவயமத⁴ேமா ஜnhமதேபாவிth³யாசாரவrhரமவேதா
வயேஸா ந ப³ஹு மnhேயத ஸ mh’தக ஏவ mh’thவாாரகrhத³ேம நிரேயऽவாரா
நிபாதிேதா ³ரnhதா யாதநா யiνேத
05260301 ேய thவிஹ ைவ ஷா: ஷேமேத⁴ந யஜnhேத யாச shthேயா
nh’பஶூnhகா²த³nhதி தாmhச ேத பஶவ இவ
நிஹதா யமஸத³ேந யாதயnhேதா ரோக³:ெஸௗநிகா இவshவதி⁴திநாவதா³யாsh’khபிப³nhதி
nh’thயnhதி ச கா³யnhதி ச
’Shயமா யேத²ஹ ஷாதா:³
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05260311 ேய thவிஹவாஅநாக³ேஸாऽரNhேய kh³ராேம வா ைவரmhப⁴ைகபsh’தாiνபவிரmhப⁴yhய
விஷூnhஶூல
ஸூthராதி³ஷூபphேராதாnhkhட³நகதயா யாதயnhதி ேதऽபி ச phேரthய யமயாதநாஸு
ஶூலாதி³ஷு phேராதாthமாந:ுthth’Th³ph◌⁴யாmh
சாபி⁴ஹதா:கŋhகவடாதி³பி⁴ேசதshததshதிkh³மNhைட³ராஹnhயமாநாஆthமஶமலmh
shமரnhதி
05260321 ேய thவிஹ ைவ ⁴தாnhth³ேவஜயnhதி நரா உlhப³ணshவபா⁴வா யதா²
த³nhத³ஶூகாshேதऽபி phேரthய நரேக
த³nhத³ஶூகாkh²ேய நிபதnhதி யthர nh’ப த³nhத³ஶூகா: பசiµகா:² ஸphதiµகா²
உபsh’thய kh³ரஸnhதி யதா² பி³ேலஶயாnh
05260331 ேய thவிஹ வா அnhதா⁴வடஸூல³ஹாதி³ஷு ⁴தாநி நிnhத⁴nhதி
ததா²iµthர ேதShேவேவாபேவய ஸக³ேரண
வநிநா ⁴ேமந நிnhத⁴nhதி
05260341யshthவிஹவாஅதிதீ²நph◌⁴யாக³தாnhவா kh³’ஹபதிரஸkh’³பக³தமnhrhதி³த⁴ுவ
பாேபந
சுஷா நிேத தshய சாபி நிரேய பாபth³’Shேடரணீ வjhரNhடா³
kh³’th◌⁴ரா: கŋhககாகவடாத³ய: phரஸேயா
ப³லா³thபாடயnhதி
05260351 யshthவிஹ வா ஆTh◌⁴யாபி⁴மதிரஹŋhkh’திshதிrhயkhphேரண:

ஸrhவேதாऽபி⁴விஶŋhகீ அrhத²vhயயநாஶசிnhதயா
பஶுShயமாண’த³யவத³ேநா நிrhvh’திமநவக³ேதா kh³ரஹ இவாrhத²மபி⁴ரதி
ஸ சாபி phேரthய தth³
உthபாத³ேநாthகrhஷணஸmhரணஶமலkh³ரஹ: ஸூசீiµேக² நரேக நிபததி யthர ஹ
விthதkh³ரஹmh பாபஷmh
த⁴rhமராஜஷா வாயகா இவ ஸrhவேதாऽŋhேக³ஷு ஸூthைர: பவயnhதி
05260361 ஏவmhவிதா⁴ நரகா யமாலேய ஸnhதி ஶதஶ:ஸஹshரஶshேதஷு ஸrhேவஷு
ச ஸrhவ ஏவாத⁴rhமவrhதிேநா ேய
ேகசிதி³ேஹாதி³தா அiνதி³தாசாவநிபேத பrhயாேயண விஶnhதி தைத²வ
த⁴rhமாiνவrhதிந இதரthர இஹ  நrhப⁴ேவ த
உப⁴யேஶஷாph◌⁴யாmh நிவிஶnhதி
05260371நிvh’thதிலணமாrhக³ஆதா³ேவவvhயாkh²யாத:ஏதாவாேநவாNhட³ேகாேஶா
யசrhத³ஶதா⁴ ராேணஷு விகlhபித
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உபகீ³யேத யthதth³ப⁴க³வேதா நாராயணshயஸாாnhமஹாஷshயshத²விShட²mh
பமாthமமாயா
³ணமயமiνவrhணிதமாth³’த: பட²தி ஶ ◌்’ேதி ராவயதி ஸ உபேக³யmh ப⁴க³வத:
பரமாthமேநாऽkh³ராயமபி
ரth³தா⁴ப⁴khதிவிஶுth³த⁴³th³தி⁴rhேவத³
05260381 thவா sh²லmh ததா²ஸூமmh பmh ப⁴க³வேதா யதி:
05260382sh²ேல நிrhதமாthமாநmh ஶைந:ஸூமmh தி⁴யா நேயதி³தி
05260391 ⁴th³வீபவrhஷஸத³th³நப: ◌⁴ஸiµth³ர
05260392 பாதாலதி³ŋhநரகபா⁴க³ணேலாகஸmhshதா²
05260393 கீ³தா மயா தவ nh’பாth³⁴தவரshய
05260394sh²லmh வ:ஸகலவநிகாயதா⁴ம
06010010ப³வாச
06010011 நிvh’thதிமாrhக:³ கதி²த ஆெதௗ³ ப⁴க³வதா யதா²
06010012 khரமேயாேகா³பலph³ேத⁴ந ph³ரம யத³ஸmhsh’தி:
06010021 phரvh’thதிலணைசவ thைர³Nhயவிஷேயா iµேந
06010022 ேயாऽஸாவநphரkh’ேதrh³ணஸrhக:³ ந: ந:
06010031அத⁴rhமல நாநா நரகாசாiνவrhணிதா:
06010032 மnhவnhதரச vhயாkh²யாத ஆth³ய:shவாயmh⁴ேவா யத:
06010041 phயvhரேதாthதாநபேதா³rhவmhஶshதchசதாநி ச
06010042 th³வீபவrhஷஸiµth³ராth³ நth³th³யாநவநshபதீnh
06010051 த⁴ராமNhட³லஸmhshதா²நmh பா⁴க³லணமாநத:
06010052 jhேயாதிஷாmh விவராmh ச யேத²த³மsh’ஜth³வி: ◌⁴
06010061அ⁴ேநஹ மஹாபா⁴க³ யைத²வ நரகாnhநர:
06010062 நாேநாkh³ரயாதநாnhேநயாthதnhேம vhயாkh²யாமrhஹ
06010070ஶுக உவாச
06010071 ந ேசதி³ைஹவாபசிதிmh யதா²mhஹஸ:kh’தshய rhயாnhமெநௗkhதபாணிபி:◌⁴
06010072th◌⁴வmhஸைவ phேரthய நரகாiνைபதி ேய கீrhதிதா ேம ப⁴வதshதிkh³மயாதநா:
06010081தshமாthைரவாவிஹ பாபநிShkh’ெதௗ யேதத mh’thேயாரவிபth³யதாthமநா
06010082 ேதா³ஷshய th³’ShThவா ³லாக⁴வmh யதா² பி⁴ஷkhசிகிthேஸத ஜாmh
நிதா³நவிth
06010090ராேஜாவாச
06010091 th³’Shடதாph◌⁴யாmh யthபாபmh ஜாநnhநphயாthமேநாऽதmh
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06010092 கேராதி ⁴ேயா விவஶ: phராயசிthதமேதா² கத²mh
06010101 khவசிnhநிவrhதேதऽப⁴th³ராthkhவசிchசரதி தthந:
06010102 phராயசிthதமேதா²ऽபாrhத²mh மnhேய ஜரெஶௗசவth
06010110பா³த³ராயணிவாச
06010111 கrhம கrhமநிrhஹாேரா ந யாthயnhதிக இShயேத
06010112அவிth³வத³தி⁴காthவாthphராயசிthதmh விமrhஶநmh
06010121 நாநத: பth²யேமவாnhநmh vhயாத⁴ேயாऽபி⁴ப⁴வnhதி 
06010122 ஏவmh நியமkh’th³ராஜnhஶைந: ேமாய கlhபேத
06010131 தபஸா ph³ரமசrhேயண ஶேமந ச த³ேமந ச
06010132 thயாேக³ந ஸthயெஶௗசாph◌⁴யாmh யேமந நியேமந வா
06010141 ேத³ஹவாkh³³th³தி⁴ஜmh தீ⁴ரா த⁴rhமjhஞா: ரth³த⁴யாnhவிதா:
06010142பnhthயக⁴mh மஹத³பி ேவiΝ³lhமவாநல:

06010151 ேகசிthேகவலயா ப⁴khthயா வாஸுேத³வபராய:

06010152அக⁴mh ⁴nhவnhதி காrhthshnhேயந நீஹாரவ பா⁴shகர:
06010161 ந ததா²யக⁴வாnhராஜnhேயத தபாதி³பி:◌⁴
06010162 யதா² kh’Shrhபிதphராணshதthஷநிேஷவயா
06010171ஸth◌⁴சீேநா யயmh ேலாேக பnhதா:² ேேமாऽேதாப⁴ய:
06010172ஸுஶீலா:ஸாத⁴ேவா யthர நாராயணபராய:

06010181 phராயசிthதாநி சீrhநி நாராயணபராŋhiµக²mh
06010182 ந நிShநnhதி ராேஜnhth³ர ஸுராmhப⁴வாபகா:³
06010191 ஸkh’nhமந: kh’Shணபதா³ரவிnhத³ேயாrhநிேவஶிதmh தth³³ணராகி³
ையஹ
06010192 ந ேத யமmh பாஶph◌⁴’தச தth³ப⁴டாnhshவphேநऽபி பயnhதி 
சீrhணநிShkh’தா:
06010201அthர ேசாதா³ஹரnhதீமதிஹாஸmh ராதநmh
06010202³தாநாmh விShiΝயமேயா:ஸmhவாத³shதmh நிேபா³த⁴ ேம
06010211 காnhயph³ேஜ th³விஜ: கசிth³தா³பதிரஜால:

06010212 நாmhநா நShடஸதா³சாேரா தா³shயா:ஸmhஸrhக³³த:
06010221 ப³nhth³யை:ைகதைவெசௗrhையrhக³rhதாmh vh’thதிமாshதி²த:
06010222 பி³ph◌⁴ரthmhப³மஶுசிrhயாதயாமாஸ ேத³ந:
06010231 ஏவmh நிவஸதshதshய லாலயாநshய தthஸுதாnh
06010232 காேலாऽthயகா³nhமஹாnhராஜnhநShடாஶீthயாஷ:ஸமா:
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06010241 தshய phரவயஸ: thரா த³ஶ ேதஷாmh  ேயாऽவம:
06010242 பா³ேலா நாராயே நாmhநா பிthேராச த³யிேதா ph◌⁴’ஶmh
06010251ஸ ப³th³த⁴’த³யshதshnhநrhப⁴ேக கலபா⁴ணி
06010252 நிமாணshதlhலாmh iµiµேத³ ஜரேடா² ph◌⁴’ஶmh
06010261 ⁴ஜாந: phரபிப³nhகா²த³nhபா³லகmh shேநஹயnhthத:
06010262 ேபா⁴ஜயnhபாயயnhேடா⁴ ந ேவதா³க³தமnhதகmh
06010271ஸ ஏவmh வrhதமாேநாऽjhேஞா mh’thகால உபshதி²ேத
06010272 மதிmh சகார தநேய பா³ேல நாராயவேய
06010281ஸ பாஶஹshதாmhshthnhth³’ShThவா ஷாநதிதா³nh
06010282 வkhரNhடா³rhth◌⁴வேராmhண ஆthமாநmh ேநமாக³தாnh
06010291³ேர khட³நகாஸkhதmh thரmh நாராயவயmh
06010292 phலாவிேதந shவேரேchைசராஜுஹாவாேலnhth³ய:
06010301 நிஶmhய mhயமாணshய iµக²ேதா ஹகீrhதநmh
06010302 ப⁴rhrhநாம மஹாராஜ பாrhஷதா:³ஸஹஸாபதnh
06010311 விகrhஷேதாऽnhதrh’த³யாth³தா³பதிமஜாலmh
06010312 யமphேரShயாnhவிShiΝ³தா வாரயாமாஸுேராஜஸா
06010321ஊrhநிேஷதி⁴தாshதாmhshேத ைவவshவதர:ஸரா:
06010322 ேக யmh phரதிேஷth³தா⁴ேரா த⁴rhமராஜshய ஶாஸநmh
06010331 கshய வா த ஆயாதா: கshமாத³shய நிேஷத⁴த²
06010332 கிmh ேத³வா உபேத³வா யா யmh கிmh th³த⁴ஸthதமா:
06010341ஸrhேவ பth³மபலாஶாா: பீதெகௗேஶயவாஸஸ:

06010342 கிந:Nhட³ேநா லஸthShகரமாந:
06010351ஸrhேவ ச thநவயஸ:ஸrhேவ சாசrh⁴ஜா:
06010352 த⁴iνrhநிஷŋhகா³க³தா³ ஶŋhக²சkhராmh³ஜய:
06010361 தி³ேஶா விதிராேலாகா:rhவnhத:shேவந ேதஜஸா
06010362 கிமrhத²mh த⁴rhமபாலshய கிŋhகராnhேநா நிேஷத⁴த²
06010370ஶுக உவாச
06010371இthkhேத யம³ைதshேத வாஸுேத³ேவாkhதகாண:

06010372 தாnhphரth: phரஹshேயத³mh ேமக⁴நிrhராத³யா கி³ரா
06010380விShiΝ³தா ஊ:
06010381யmh ைவ த⁴rhமராஜshய யதி³ நிrhேத³ஶகாண:

06010382 ph³த த⁴rhமshய நshதththவmh யchசாத⁴rhமshய லணmh
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06010391 கத²mh shவிth³th◌⁴யேத த³Nhட:³ கிmh வாshய shதா²நphதmh
06010392 த³NhTh³யா: கிmh காண:ஸrhேவ ஆேஹா shவிthகதிசிnhnh’mh
06010400 யம³தா ஊ:
06010401 ேவத³phரணிேதா த⁴rhேமா யத⁴rhமshதth³விபrhயய:
06010402 ேவேதா³ நாராயண:ஸாாthshவயmh⁴தி ஶும
06010411 ேயந shவதா⁴mhnhய பா⁴வா ரஜ:ஸththவதேமாமயா:
06010412³ணநாமkhயாைபrhவிபா⁴vhயnhேத யதா²தத²mh
06010421ஸூrhேயாऽkh³நி: க²mh மth³ேத³வ: ேஸாம:ஸnhth◌⁴யாஹநீ தி³ஶ:

06010422 கmh :shவயmh த⁴rhம இதி ேயேத ைத³யshய ஸாண:

06010431 ஏைதரத⁴rhேமா விjhஞாத:shதா²நmh த³Nhட³shய jhயேத
06010432ஸrhேவ கrhமாiνேராேத⁴ந த³Nhட³மrhஹnhதி காண:

06010441ஸmhப⁴வnhதி  ப⁴th³ராணி விபதாநி சாநகா:◌⁴
06010442 காmh ³ணஸŋhேகா³ऽshதி ேத³ஹவாnhந யகrhமkh’th
06010451 ேயந யாவாnhயதா²த⁴rhேமா த⁴rhேமா ேவஹ ஸத:
06010452ஸ ஏவ தthப²லmh ⁴ŋhkhேத ததா² தாவத³iµthர ைவ
06010461 யேத²ஹ ேத³வphரவராshthைரவிth◌⁴யiµபலph◌⁴யேத
06010462 ⁴ேதஷு ³ணைவசிthrhயாthததா²nhயthராiνயேத
06010471 வrhதமாேநாऽnhயேயா: காேலா ³பி⁴jhஞாபேகா யதா²
06010472 ஏவmh ஜnhமாnhயேயாேரதth³த⁴rhமாத⁴rhமநித³rhஶநmh
06010481 மநைஸவ ேர ேத³வ: rhவபmh விபயதி
06010482அiνமாmhஸேதऽrhவmh மநஸா ப⁴க³வாநஜ:

06010491 யதா²jhஞshதமஸா khத உபாshேத vhயkhதேமவ 
06010492 ந ேவத³ rhவமபரmh நShடஜnhமshmh’திshததா²
06010501 பசபி: ◌⁴ ேத shவாrhதா²nhபச ேவதா³த² பசபி: ◌⁴
06010502 ஏகsh ேஷாட³ேஶந thnhshவயmh ஸphதத³ேஶாऽiνேத
06010511 தேத³தthேஷாட³ஶகலmh ŋhக³mh ஶkhதிthரயmh மஹth
06010512 த⁴thேதऽiνஸmhsh’திmh mh ஹrhஷேஶாகப⁴யாrhதிதா³mh
06010521 ேத³யjhேஞாऽதஷTh³வrhேகா³ ேநchச²nhகrhமாணி காrhயேத
06010522 ேகாஶகார இவாthமாநmh கrhமchசா²th³ய iµயதி
06010531 ந  கசிthணமபி ஜா திShட²thயகrhமkh’th
06010532 காrhயேத யவஶ: கrhம ³ண:shவாபா⁴விைகrhப³லாth
06010541லph³th◌⁴வா நிthதமvhயkhதmh vhயkhதாvhயkhதmh ப⁴வthத
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06010542 யதா²ேயாநி யதா²பீ³ஜmh shவபா⁴ேவந ப³யஸா
06010551 ஏஷ phரkh’திஸŋhேக³ந ஷshய விபrhயய:
06010552ஆthஸ ஏவ ந சிராதீ³ஶஸŋhகா³th³வியேத
06010561அயmh  தஸmhபnhந: ஶீலvh’thத³லய:
06010562 th◌⁴’தvhரேதா mh’³rhதா³nhத:ஸthயவாŋhமnhthரவிch²சி:
06010571³rhவkh³nhயதிதி²vh’th³தா⁴நாmh ஶுஷுரநஹŋhkh’த:
06010572ஸrhவ⁴தஸு’thஸா⁴rhதவாக³நஸூயக:
06010581 ஏகதா³ெஸௗ வநmh யாத: பிth’ஸnhேத³ஶkh’th³th³விஜ:

06010582ஆதா³ய தத ஆvh’thத: ப²லShபஸthஶாnh
06010591 த³த³rhஶ காநmh கசிch²th³ரmh ஸஹ ⁴Shயயா
06010592 பீthவா ச ம⁴ ைமேரயmh மதா³⁴rhணிதேநthரயா
06010601 மthதயா விலத²nhநீvhயா vhயேபதmh நிரபthரபmh
06010602 khட³nhதமiνகா³யnhதmh ஹஸnhதமநயாnhதிேக
06010611 th³’ShThவா தாmh காமphேதந பா³ஹுநா பரmhபி⁴தாmh
06010612 ஜகா³ம ’chச²யவஶmh ஸஹைஸவ விேமாத:
06010621shதmhப⁴யnhநாthமநாthமாநmh யாவthஸththவmh யதா²தmh
06010622 ந ஶஶாக ஸமாதா⁴mh மேநா மத³நேவபிதmh
06010631 தnhநிthதshமரvhயாஜ kh³ரஹkh³ரshேதா விேசதந:
06010632 தாேமவ மநஸா th◌⁴யாயnhshவத⁴rhமாth³விரராம ஹ
06010641 தாேமவ ேதாஷயாமாஸ பிthrhேயrhேத²ந யாவதா
06010642 kh³ராmhையrhமேநாரைம: காைம: phரேத³த யதா² ததா²
06010651 விphராmh shவபா⁴rhயாமphெரௗடா⁴mh ேல மஹதி லmhபி⁴தாmh
06010652 விஸஸrhஜாசிராthபாப:shைவNhயாபாŋhக³விth³த⁴தீ:◌⁴
06010661 யதshததேசாபநிnhேய nhயாயேதாऽnhயாயேதா த⁴நmh
06010662 ப³பா⁴ராshயா:mhபி³nhயா:mhப³mh மnhத³தீ⁴ரயmh
06010671 யத³ெஸௗ ஶாshthரiµlhலŋhkh◌⁴ய shைவரசாrhயதிக³rhத:
06010672அவrhதத சிரmh காலமகா⁴ரஶுசிrhமலாth
06010681 தத ஏநmh த³Nhட³பாேண:ஸகாஶmh kh’தகிlhபி³ஷmh
06010682 ேநShயாேமாऽkh’தநிrhேவஶmh யthர த³Nhேட³ந ஶுth³th◌⁴யதி
06020010பா³த³ராயணிவாச
06020011 ஏவmh ேத ப⁴க³வth³³தா யம³தாபி⁴பா⁴தmh
06020012 உபதா⁴rhயாத² தாnhராஜnhphரthயாஹுrhநயேகாவிதா:³
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06020020விShiΝ³தா ஊ:
06020021அேஹா கShடmh த⁴rhமth³’ஶாமத⁴rhம:shph’ஶேத ஸபா⁴mh
06020022 யthராத³NhTh³ேயShவபாேபஷு த³Nhேடா³ையrhth◌⁴யேத vh’தா²
06020031 phரஜாநாmh பிதேரா ேய ச ஶாshதார:ஸாத⁴வ:ஸமா:
06020032 யதி³shயாthேதஷு ைவஷmhயmh கmh யாnhதி ஶரணmh phரஜா:
06020041 யth³யதா³சரதி ேரயாநிதரshதthததீ³ஹேத
06020042ஸ யthphரமாணmh ேத ேலாகshதத³iνவrhதேத
06020051 யshயாŋhேக ஶிர ஆதா⁴ய ேலாக:shவபிதி நிrhvh’த:
06020052shவயmh த⁴rhமமத⁴rhமmh வா ந  ேவத³ யதா² பஶு:
06020061ஸ கத²mh nhயrhபிதாthமாநmh kh’தைமthரமேசதநmh
06020062 விshரmhப⁴ணீேயா ⁴தாநாmh ஸkh◌⁴’ே ேதா³kh³⁴மrhஹதி
06020071அயmh  kh’தநிrhேவேஶா ஜnhமேகாThயmhஹஸாமபி
06020072 யth³vhயாஜஹார விவேஶா நாம shவshthயயநmh ஹேர:
06020081 ஏேதைநவ யேகா⁴ேநாऽshய kh’தmh shயாத³க⁴நிShkh’தmh
06020082 யதா³ நாராயேயதி ஜகா³த³ சரரmh
06020091shேதந:ஸுராேபா thரth◌⁴kh³ph³ரமஹா ³தlhபக:³
06020092shthராஜபிth’ேகா³ஹnhதா ேய ச பாதகிேநாऽபேர
06020101ஸrhேவஷாமphயக⁴வதாத³ேமவ ஸுநிShkh’தmh
06020102 நாமvhயாஹரணmh விShேrhயதshதth³விஷயா மதி:
06020111ந நிShkh’ைததி³ைதrhph³ரமவாதி³பி⁴shததா²விஶுth³th◌⁴யthயக⁴வாnhvhரதாதி³பி: ◌⁴
06020112யதா²ஹேரrhநாமபைத³தா³’ைதshத³thதமேலாக³ேபலmhப⁴கmh
06020121 ைநகாnhதிகmh தth³தி⁴ kh’ேதऽபி நிShkh’ேத மந: நrhதா⁴வதி
ேசத³ஸthபேத²
06020122 தthகrhமநிrhஹாரமபீ⁴phஸதாmh ஹேரrh³iνவாத:³ க² ஸththவபா⁴வந:
06020131அைத²நmh மாபநயத kh’தாேஶஷாக⁴நிShkh’தmh
06020132 யத³ெஸௗ ப⁴க³வnhநாம mhயமாண:ஸமkh³ரth
06020141ஸாŋhேகthயmh பாஹாshயmh வா shேதாப⁴mh ேஹலநேமவ வா
06020142ைவNhட²நாமkh³ரஹணமேஶஷாக⁴ஹரmh வி:³

06020151 பதித:shக²ேதா ப⁴kh³ந:ஸnhத³Shடshதphத ஆஹத:
06020152ஹthயவேஶநாஹ மாnhநாrhஹதி யாதநா:
06020161³mh ச ல⁴நாmh ச ³ணி ச ல⁴நி ச
06020162 phராயசிthதாநி பாபாநாmh jhஞாthேவாkhதாநி மஹrhபி: ◌⁴
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06020171ைதshதாnhயகா⁴நி யnhேத தேபாதா³நvhரதாதி³பி:◌⁴
06020172 நாத⁴rhமஜmh தth³th◌⁴’த³யmh தத³பீஶாŋhkh◌⁴ேஸவயா
06020181அjhஞாநாத³த²வா jhஞாநா³thதமேலாகநாம யth
06020182ஸŋhகீrhதிதமக⁴mh mhேஸா த³ேஹேத³ேதா⁴ யதா²நல:

06020191 யதா²க³த³mh வீrhயதமiµபkhதmh யth³’chச²யா
06020192அஜாநேதாऽphயாthம³ணmh rhயாnhமnhthேராऽphதா³’த:
06020200ஶுக உவாச
06020201 த ஏவmh ஸுவிநிrhணீய த⁴rhமmh பா⁴க³வதmh nh’ப
06020202 தmh யாmhயபாஶாnhநிrhiµchய விphரmh mh’thேயாரiµசnh
06020211இதி phரthதி³தா யாmhயா ³தா யாthவா யமாnhதிகmh
06020212 யமராjhேஞ யதா²ஸrhவமாசசுரnhத³ம
06020221 th³விஜ: பாஶாth³விநிrhiµkhேதா க³தபீ: ◌⁴ phரkh’திmh க³த:
06020222 வவnhேத³ ஶிரஸா விShே: கிŋhகராnhத³rhஶேநாthஸவ:

06020231 தmh விவுமபி⁴phேரthய மஹாஷகிŋhகரா:
06020232ஸஹஸா பயதshதshய தthராnhதrhத³தி⁴ேரऽநக⁴
06020241அஜாேலாऽphயதா²கrhNhய ³தாநாmh யமkh’Shணேயா:
06020242 த⁴rhமmh பா⁴க³வதmh ஶுth³த⁴mh thைரேவth³யmh ச ³ரயmh
06020251 ப⁴khதிமாnhப⁴க³வthயாஶு மாஹாthmhயரவth³த⁴ேர:
06020252அiνதாேபா மஹாநாthshமரேதாऽஶுப⁴மாthமந:
06020261அேஹா ேம பரமmh கShடம⁴த³விதாthமந:
06020262 ேயந விphலாவிதmh ph³ரம vh’ஷlhயாmh ஜாயதாthமநா
06020271 தி⁴ŋhமாmh விக³rhதmh ஸth³பி⁴rh³Shkh’தmh லகjhஜலmh
06020272thவா பா³லாmh ஸதீmh ேயாऽஹmh ஸுராபீமஸதீமகா³mh
06020281 vh’th³தா⁴வநாெதௗ² பிதெரௗ நாnhயப³nh⁴ தபshவிெநௗ
06020282அேஹா மயா⁴நா thயkhதாவkh’தjhேஞந நீசவth
06020291 ேஸாऽஹmh vhயkhதmh பதிShயா நரேக ph◌⁴’ஶதா³ேண
06020292 த⁴rhமkh◌⁴நா: காேநா யthர விnhத³nhதி யமயாதநா:
06020301 கித³mh shவphந ஆேஹா shவிthஸாாth³th³’Shடஹாth³⁴தmh
06020302 khவ யாதா அth³ய ேத ேய மாmh vhயகrhஷnhபாஶபாணய:
06020311அத² ேத khவ க³தா:th³தா⁴சthவாரசாத³rhஶநா:
06020312 vhயாேமாசயnhநீயமாநmh ப³th³th◌⁴வா பாைஶரேதா⁴ ⁴வ:

06020321அதா²பி ேம ³rhப⁴க³shய வி³ேதா⁴thதமத³rhஶேந
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06020322 ப⁴விதvhயmh மŋhக³ேளந ேயநாthமா ேம phரத³தி
06020331அnhயதா² mhயமாணshய நாஶுேசrhvh’ஷபேத:
06020332ைவNhட²நாமkh³ரஹணmh வா வkhஹாrhஹதி
06020341 khவ சாஹmh கிதவ: பாேபா ph³ரமkh◌⁴ேநா நிரபthரப:
06020342 khவ ச நாராயேணthேயதth³ப⁴க³வnhநாம மŋhக³ளmh
06020351 ேஸாऽஹmh ததா² யதிShயா யதசிthேதnhth³யாநில:

06020352 யதா² ந ⁴ய ஆthமாநமnhேத⁴ தம மjhஜேய
06020361 விiµchய தமmh ப³nhத⁴மவிth³யாகாமகrhமஜmh
06020362ஸrhவ⁴தஸு’chசா²nhேதா ைமthர: கண ஆthமவாnh
06020371 ேமாசேய kh³ரshதமாthமாநmh ேயாnhமyhயாthமமாயயா
06020372 விkh³ேதா யையவாஹmh khடா³mh’க³இவாத⁴ம:
06020381 மமாஹதி ேத³ஹாெதௗ³thவாth²யாrhத²தீ⁴rhமதிmh
06020382 தா⁴shேய மேநா ப⁴க³வதி ஶுth³த⁴mh தthகீrhதநாதி³பி:◌⁴
06020390ஶுக உவாச
06020391இதி ஜாதஸுநிrhேவத:³ணஸŋhேக³ந ஸா⁴ஷு
06020392 க³ŋhகா³th³வாரiµேபயாய iµkhதஸrhவாiνப³nhத⁴ந:
06020401ஸ தshnhேத³வஸத³ந ஆேநா ேயாக³மாshதி²த:
06020402 phரthயா’ேதnhth³யkh³ராேமா ேயாஜ மந ஆthமநி
06020411 தேதா ³ேணph◌⁴ய ஆthமாநmh விjhயாthமஸமாதி⁴நா
06020412 ேஜ ப⁴க³வth³தா⁴mhநி ph³ரமNhயiνப⁴வாthமநி
06020421 யrhபாரததீ⁴shதshnhநth³ராthஷாnhர:
06020422 உபலph◌⁴ேயாபலph³தா⁴nhphராkh³வவnhேத³ ஶிரஸா th³விஜ:

06020431thவா கேலவரmh தீrhேத² க³ŋhகா³யாmh த³rhஶநாத³iν
06020432ஸth³ய:shவபmh ஜkh³’ேஹ ப⁴க³வthபாrhவவrhதிநாmh
06020441ஸாகmh விஹாயஸா விphேரா மஹாஷகிŋhகைர:
06020442ைஹமmh விமாநமாய யெயௗ யthர ய: பதி:
06020451 ஏவmh ஸ விphலாவிதஸrhவத⁴rhமா தா³shயா: பதி: பதிேதா க³rhயகrhம
06020452 நிபாthயமாேநா நிரேய ஹதvhரத: ஸth³ேயா விiµkhேதா ப⁴க³வnhநாம
kh³’ணnh
06020461 நாத: பரmh கrhமநிப³nhத⁴kh’nhதநmh iµiµதாmh தீrhத²பதா³iνகீrhதநாth
06020462 ந யthந: கrhமஸு ஸjhஜேத மேநா ரஜshதேமாph◌⁴யாmh கலmh
தேதாऽnhயதா²
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06020471 ய ஏதmh பரமmh ³யதிஹாஸமகா⁴பஹmh
06020472 ஶ ◌்’iΝயாchch²ரth³த⁴யா khேதா யச ப⁴khthயாiνகீrhதேயth
06020481 ந ைவ ஸ நரகmh யாதி ேநேதா யமகிŋhகைர:
06020482 யth³யphயமŋhக³ேளா மrhthேயா விShiΝேலாேக மயேத
06020491 mhயமாே ஹேரrhநாம kh³’ணnhthேராபசாதmh
06020492அஜாேலாऽphயகா³th³தா⁴ம கிiµத ரth³த⁴யா kh³’ணnh
06030010ராேஜாவாச
06030011 நிஶmhய ேத³வ:shவப⁴ேடாபவrhணிதmh phரthயாஹ கிmh தாநபி த⁴rhமராஜ:

06030012 ஏவmh ஹதாjhேஞா விஹதாnhiµராேரrhைநேத³ஶிைகrhயshய வேஶ ஜேநாऽயmh
06030021 யமshய ேத³வshய ந த³Nhட³ப⁴ŋhக:³தசநrhேஷ தrhவ ஆth
06030022 ஏதnhiµேந vh’சதி ேலாகஸmhஶயmh ந  thவத³nhய இதி ேம விநிசிதmh
06030030ஶுக உவாச
06030031 ப⁴க³வthைஷ ராஜnhயாmhயா: phரதிஹேதாth³யமா:
06030032 பதிmh விjhஞாபயாமாஸுrhயமmh ஸmhயமநீபதிmh
06030040 யம³தா ஊ:
06030041 கதி ஸnhதீஹ ஶாshதாேரா வேலாகshய ைவ phரேபா⁴
06030042 thைரவிth◌⁴யmh rhவத: கrhம ப²லாபி⁴vhயkhதிேஹதவ:

06030051 யதி³shrhப³ஹேவா ேலாேக ஶாshதாேரா த³Nhட³தா⁴ண:

06030052 கshய shயாதாmh ந வா கshய mh’thசாmh’தேமவ வா
06030061 கிnh ஶாshth’ப³ஹுthேவ shயாth³ப³ஹூநாஹ கrhmh
06030062 ஶாshth’thவiµபசாேரா  யதா² மNhட³லவrhதிநாmh
06030071அதshthவேமேகா ⁴தாநாmh ேஸவராமதீ⁴வர:
06030072 ஶாshதா த³Nhட³த⁴ேரா nh’mh ஶுபா⁴ஶுப⁴விேவசந:
06030081 தshய ேத விேதா த³Nhேடா³ ந ேலாேக வrhதேதऽ⁴நா
06030082 சrhபி⁴ரth³⁴ைத:th³ைத⁴ராjhஞா ேத விphரலmhபி⁴தா
06030091 நீயமாநmh தவாேத³ஶாத³shமாபி⁴rhயாதநாkh³’ஹாnh
06030092 vhயாேமாசயnhபாதகிநmh சி²ththவா பாஶாnhphரஸய ேத
06030101 தாmhshேத ேவதி³chசா²ேமா யதி³ ேநா மnhயேஸ மmh
06030102 நாராயேணthயபி⁴ேத மா ைப⁴thயாயrhth³தmh
06030110பா³த³ராயணிவாச
06030111இதி ேத³வ:ஸ ஆph’Shட: phரஜாஸmhயமேநா யம:
06030112 phத:shவ³தாnhphரthயாஹ shமரnhபாதா³mh³ஜmh ஹேர:
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06030120 யம உவாச
06030121 பேரா மத³nhேயா ஜக³தshதsh²ஷச ஓதmh phேராதmh படவth³யthர விவmh
06030122 யத³mhஶேதாऽshய shதி²திஜnhமநாஶா நshேயாதவth³யshய வேஶ ச ேலாக:
06030131 ேயா நாமபி⁴rhவாசி ஜநmh நிஜாயாmh ப³th◌⁴நாதி தnhthrhயாவ தா³மபி⁴rhகா:³
06030132 யshைம ப³mh த இேம நாமகrhம நிப³nhத⁴ப³th³தா⁴சகிதா வஹnhதி
06030141அஹmh மேஹnhth³ேரா நிrh’தி: phரேசதா: ேஸாேமாऽkh³நிஶ: பவேநா விசி:
06030142 ஆதி³thயவிேவ வஸேவாऽத² ஸாth◌⁴யா மth³க³ th³ரக³:

ஸth³தா:◌⁴
06030151அnhேய ச ேய விவsh’ேஜாऽமேரஶா ph◌⁴’kh³வாத³ேயாऽshph’Shடரஜshதமshகா:
06030152 யshேயதmh ந வி:³ shph’Shடமாயா: ஸththவphரதா⁴நா அபி கிmh
தேதாऽnhேய
06030161 யmh ைவ ந ேகா³பி⁴rhமநஸாஸுபி⁴rhவா ’தா³ கி³ரா வாஸுph◌⁴’ேதா
விசேத
06030162 ஆthமாநமnhதrh’தி³ ஸnhதமாthமநாmh சுrhயைத²வாkh’தயshதத:
பரmh
06030171 தshயாthமதnhthரshய ஹேரரதீ⁴ஶி: பரshய மாயாதி⁴பேதrhமஹாthமந:
06030172 phராேயண ³தா இஹ ைவ மேநாஹராசரnhதி தth³ப³ணshவபா⁴வா:
06030181 ⁴தாநி விShே:ஸுரதாநி ³rhத³rhஶŋhகா³நி மஹாth³⁴தாநி
06030182 ரnhதி தth³ப⁴khதிமத: பேரph◌⁴ேயா மthதச மrhthயாநத²ஸrhவதச
06030191த⁴rhமmh  ஸாாth³ப⁴க³வthphரணீதmh ந ைவ வி³rh’ஷேயா நாபி ேத³வா:
06030192 ந th³த⁴iµkh²யா அஸுரா மiνShயா:ேதா iν விth³யாத⁴ரசாரத³ய:
06030201shவயmh⁴rhநாரத:³ ஶmh: ◌⁴ மார: கபிேலா மiν:

06030202 phரலாேதா³ ஜநேகா பீ⁴Shேமா ப³rhைவயாஸகிrhவயmh
06030211 th³வாத³ைஶேத விஜாநீேமா த⁴rhமmh பா⁴க³வதmh ப⁴டா:
06030212³யmh விஶுth³த⁴mh ³rhேபா³த⁴mh யmh jhஞாthவாmh’தமiνேத
06030221 ஏதாவாேநவ ேலாேகऽshnhmhஸாmh த⁴rhம: பர:shmh’த:
06030222 ப⁴khதிேயாேகா³ ப⁴க³வதி தnhநாமkh³ரஹதி³பி:◌⁴
06030231 நாேமாchசாரணமாஹாthmhயmh ஹேர: பயத thரகா:
06030232அஜாேலாऽபி ேயைநவ mh’thபாஶாத³iµchயத
06030241 ஏதாவதாலமக⁴நிrhஹரய mhஸாmh
06030242ஸŋhகீrhதநmh ப⁴க³வேதா ³ணகrhமநாmhநாmh
06030243 விkhய thரமக⁴வாnhயத³ஜாேலாऽபி
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06030244 நாராயேணதி mhயமாண இயாய iµkhதிmh
06030251 phராேயண ேவத³ ததி³த³mh ந மஹாஜேநாऽயmh
06030252 ேத³vhயா விேமாதமதிrhப³த மாயயாலmh
06030253 thரyhயாmh ஜ³kh’தமதிrhம⁴Shபிதாயாmh
06030254ைவதாநிேக மஹதி கrhமணி jhயமாந:
06030261 ஏவmh விmh’ய ஸுதி⁴ேயா ப⁴க³வthயநnhேத
06030262ஸrhவாthமநா வித³த⁴ேத க² பா⁴வேயாக³mh
06030263 ேத ேம ந த³Nhட³மrhஹnhthயத² யth³யஷாmh
06030264shயாthபாதகmh தத³பி ஹnhthகா³யவாத:³
06030271 ேத ேத³வth³த⁴பகீ³தபவிthரகா³தா²
06030272 ேய ஸாத⁴வ:ஸமth³’ேஶா ப⁴க³வthphரபnhநா:
06030273 தாnhேநாபத³த ஹேரrhக³த³யாபி⁴³phதாnh
06030274ைநஷாmh வயmh ந ச வய: phரப⁴வாம த³Nhேட³

06030281 தாநாநயth◌⁴வமஸேதா விiµகா²nhiµnhத³
06030282 பாதா³ரவிnhத³மகரnhத³ரஸாத³ஜshரmh
06030283 நிShகிசைந: பரமஹmhஸலரஸŋhைக³rh
06030284 ஜுShடாth³kh³’ேஹ நிரயவrhthமநி ப³th³த⁴th’Shnh
06030291வா ந வkhதி ப⁴க³வth³³ணநாமேத⁴யmh
06030292 ேசதச ந shமரதி தchசரரவிnhத³mh
06030293 kh’Shய ேநா நமதி யchசி²ர ஏகதா³பி
06030294 தாநாநயth◌⁴வமஸேதாऽkh’தவிShiΝkh’thயாnh
06030301 தthmhயதாmh ஸ ப⁴க³வாnhஷ: ராே
06030302 நாராயண:shவைஷrhயத³ஸthkh’தmh ந:
06030303shவாநாமேஹா ந வி³ஷாmh ரசிதாஜநாmh
06030304ாnhதிrhக³ய நம: ஷாய ⁴mhேந
06030311 தshமாthஸŋhகீrhதநmh விShேrhஜக³nhமŋhக³ளமmhஹஸாmh
06030312 மஹதாமபி ெகௗரvhய விth³th◌⁴ையகாnhதிகநிShkh’தmh
06030321 ஶ ◌்’Nhவதாmh kh³’ணதாmh வீrhயாNhth³தா³மாநி ஹேரrhiµஹு:
06030322 யதா²ஸுஜாதயா ப⁴khthயா ஶுth³th◌⁴ேயnhநாthமா vhரதாதி³பி: ◌⁴
06030331 kh’Shŋhkh◌⁴பth³மம⁴Nhந நrhவிsh’Shட
06030332 மாயா³ேணஷு ரமேத vh’நாவேஹஷு
06030333அnhயsh காமஹத ஆthமரஜ: phரமாrhShmh
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06030334 ஈேஹத கrhம யத ஏவ ரஜ: ந:shயாth
06030341இthத²mh shவப⁴rhth’க³தி³தmh ப⁴க³வnhமthவmh
06030342ஸmhshmh’thய விshததி⁴ேயா யமகிŋhகராshேத
06030343ைநவாchதாரயஜநmh phரதிஶŋhகமாநா
06030344 th³ரShmh ச பி³ph◌⁴யதி தத: phரph◌⁴’தி shம ராஜnh
06030351இதிஹாஸமmh ³யmh ப⁴க³வாnhmhப⁴ஸmhப⁴வ:

06030352 கத²யாமாஸ மலய ஆேநா ஹமrhசயnh
06040010ராேஜாவாச
06040011 ேத³வாஸுரnh’mh ஸrhேகா³ நாகா³நாmh mh’க³பmh
06040012ஸாமாகshthவயா phேராkhேதா யsh shவாயmh⁴ேவऽnhதேர
06040021 தshையவ vhயாஸchசா² jhஞாmh ேத ப⁴க³வnhயதா²
06040022அiνஸrhக³mh யயா ஶkhthயா ஸஸrhஜ ப⁴க³வாnhபர:
06040030ஸூத உவாச
06040031இதி ஸmhphரநமாகrhNhய ராஜrhேஷrhபா³த³ராயணி:
06040032 phரதிநnhth³ய மஹாேயாகீ³ ஜகா³த³iµநிஸthதமா:
06040040ஶுக உவாச
06040041 யதா³ phரேசதஸ: thரா த³ஶ phராசீநப³rhஷ:

06040042அnhத:ஸiµth³ரா³nhமkh³நா த³th³’ஶுrhகா³mh th³ைமrhvh’தாmh
06040051 th³ேமph◌⁴ய: khth◌⁴யமாநாshேத தேபாதீ³பிதமnhயவ:

06040052iµக²ேதா வாமkh³நிmh ச ஸsh’ஜுshதth³தி³த⁴யா
06040061 தாph◌⁴யாmh நிrhத³யமாநாmhshதாiνபலph◌⁴ய th³வஹ
06040062 ராேஜாவாச மஹாnhேஸாேமா மnhmh phரஶமயnhநிவ
06040071 ந th³ேமph◌⁴ேயா மஹாபா⁴கா³ தீ³ேநph◌⁴ேயா th³ேராkh³⁴மrhஹத²
06040072 விவrhத⁴யிஷேவா யmh phரஜாநாmh பதய:shmh’தா:
06040081அேஹா phரஜாபதிபதிrhப⁴க³வாnhஹரvhயய:
06040082 வநshபதீேநாஷதீ⁴ச ஸஸrhேஜாrhஜஷmh வி:◌⁴
06040091அnhநmh சராமசரா யபத:³ பாத³சாmh
06040092அஹshதா ஹshதkhதாநாmh th³விபதா³mh ச சShபத:³
06040101யmh ச பிthராnhவாதி³Shடா ேத³வேத³ேவந சாநகா: ◌⁴
06040102 phரஜாஸrhகா³ய  கத²mh vh’ாnhநிrhத³kh³⁴மrhஹத²
06040111ஆதிShட²த ஸதாmh மாrhக³mh ேகாபmh யchச²த தீ³பிதmh
06040112 பிthரா பிதாமேஹநாபி ஜுShடmh வ: phரபிதாமைஹ:
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06040121 ேதாகாநாmh பிதெரௗ ப³nh⁴ th³’ஶ: பம shthயா: பதி:
06040122 பதி: phரஜாநாmh பி⁴ூmh kh³’யjhஞாநாmh ³த: ◌⁴ ஸு’th
06040131அnhதrhேத³ேஹஷு ⁴தாநாமாthமாshேத ஹவர:
06040132ஸrhவmh தth³தி⁴ShNhயth◌⁴வேமவmh வshேதாேதா யெஸௗ
06040141 ய:ஸiµthபதிதmh ேத³ஹ ஆகாஶாnhமnhiµlhப³ணmh
06040142ஆthமjhஞாஸயா யchேச²thஸ ³நதிவrhதேத
06040151அலmh த³kh³ைத⁴rhth³ைமrhதீ³ைந: கி²லாநாmh ஶிவமsh வ:

06040152 வாrh ேயஷா வரா கnhயா பthநீthேவ phரதிkh³’யதாmh
06040161இthயாமnhthrhய வராேராஹாmh கnhயாமாphஸரmh nh’ப
06040162 ேஸாேமா ராஜா யெயௗ த³ththவா ேத த⁴rhேமேபேயேர
06040171 ேதph◌⁴யshதshயாmh ஸமப⁴வth³த³: phராேசதஸ: கில
06040172 யshய phரஜாவிஸrhேக³ண ேலாகா ஆதாshthரய:
06040181 யதா²ஸஸrhஜ ⁴தாநி த³ோ ³th’வthஸல:

06040182 ேரதஸா மநஸா ைசவ தnhமமாவத: ஶ ◌்’iΝ
06040191 மநைஸவாsh’ஜthrhவmh phரஜாபதிமா: phரஜா:
06040192 ேத³வாஸுரமiνShயாதீ³nhநப: ◌⁴shத²லஜெலௗகஸ:

06040201 தமph³’mhதமாேலாkhய phரஜாஸrhக³mh phரஜாபதி:
06040202 விnhth◌⁴யபாதா³iνபvhரjhய ேஸாऽசரth³³Shகரmh தப:
06040211 தthராக⁴மrhஷணmh நாம தீrhத²mh பாபஹரmh பரmh
06040212 உபshph’யாiνஸவநmh தபஸாேதாஷயth³த⁴mh
06040221அshெதௗth³த⁴mhஸ³ேயந ப⁴க³வnhதமேதா⁴ஜmh
06040222 ph◌⁴யmh தத³பி⁴தா⁴shயா கshயாShயth³யதா²ஹ:
06040230phரஜாபதிவாச
06040231 நம: பராயாவிததா²iν⁴தேய ³ணthரயாபா⁴ஸநிthதப³nhத⁴ேவ
06040232 அth³’Shடதா⁴mhேந ³ணதththவ³th³தி⁴பி⁴rhநிvh’thதமாநாய த³ேத⁴
shவயmh⁴ேவ
06040241 ந யshய ஸkh²யmh ேஷாऽைவதி ஸkh²: ஸகா² வஸnhஸmhவஸத:
ேரऽshnh
06040242 ³ே யதா² ³ணிேநா vhயkhதth³’Shேடshதshைம மேஹஶாய
நமshகேரா
06040251 ேத³ேஹாऽஸேவாऽா மநேவா ⁴தமாthராமாthமாநமnhயmh ச வி:³ பரmh
யth
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06040252ஸrhவmh மாnhேவத³³mhச தjhjhேஞா ந ேவத³ஸrhவjhஞமநnhதேட³

06040261யேதா³பராேமா மநேஸா நாமபபshய th³’Shடshmh’திஸmhphரேமாஷாth
06040262ய ஈயேத ேகவலயாshவஸmhshத²யாஹmhஸாய தshைம ஶுசிஸth³மேந நம:
06040271 மநீேऽnhதrh’தி³ ஸnhநிேவஶிதmh shவஶkhதிபி⁴rhநவபி⁴ச
thvh’th³பி:◌⁴
06040272 வநிmh யதா² தா³ணி பாசத³யmh மநீஷயா நிShகrhஷnhதி ³ட⁴mh
06040281ஸ ைவ மமாேஶஷவிேஶஷமாயா நிேஷத⁴நிrhவாணஸுகா²iν⁴தி:
06040282ஸ ஸrhவநாமா ஸ ச விவப: phரத³தாமநிkhதாthமஶkhதி:
06040291 யth³யnhநிkhதmh வசஸா நிபிதmh தி⁴யாபி⁴rhவா மநேஸாத யshய
06040292மா ⁴thshவபmh³ணபmhதthதthஸைவ³பாயவிஸrhக³லண:

06040301 யshnhயேதா ேயந ச யshய யshைம யth³ேயா யதா²ேத காrhயேத ச
06040302 பராவேரஷாmh பரமmh phராkhphரth³த⁴mh தth³ph³ரம தth³ேத⁴ரநnhயேத³கmh
06040311 யchச²khதேயா வத³தாmh வாதி³நாmh ைவ விவாத³ஸmhவாத³⁴ேவா ப⁴வnhதி
06040312 rhவnhதி ைசஷாmh iµஹுராthமேமாஹmh தshைம நேமாऽநnhத³ய
⁴mhேந
06040321அshதீதி நாshதீதி ச வshநிShட²ேயாேரகshத²ேயாrhபி⁴nhநவிth³த⁴த⁴rhமே:

06040322 அேவதmh கிசந ேயாக³ஸாŋhkh²யேயா: ஸமmh பரmh யiνலmh
ph³’ஹthதth
06040331 ேயாऽiνkh³ரஹாrhத²mh ப⁴ஜதாmh பாத³லமநாமேபா ப⁴க³வாநநnhத:
06040332 நாமாநி பாணி ச ஜnhமகrhமபி⁴rhேப⁴ேஜ ஸ மயmh பரம: phரத³
06040341 ய: phராkh’ைதrhjhஞாநபைத²rhஜநாநாmh யதா²ஶயmh ேத³ஹக³ேதா விபா⁴தி
06040342யதா²நில: பாrhதி²வமாேதா ³ணmhஸ ஈவேரா ேம தாmh மேநாரத²mh
06040350ஶுக உவாச
06040351இதி shத:ஸmhshவத:ஸ தshnhநக⁴மrhஷேண
06040352 phரா³ராthேரShட² ப⁴க³வாnhப⁴khதவthஸல:

06040361 kh’தபாத:³ஸுபrhmhேஸ phரலmhபா³Shடமஹா⁴ஜ:

06040362 சkhரஶŋhகா²சrhேமஷு த⁴iν:பாஶக³தா³த⁴ர:
06040371 பீதவாஸா க⁴நயாம: phரஸnhநவத³ேநண:

06040372 வநமாலாநிவீதாŋhேகா³லஸchch²வthஸெகௗshப: ◌⁴
06040381 மஹாகிடகடக:sh²ரnhமகரNhட³ல:

06040382 காchயŋh³யவலய ராŋhக³த³⁴த:
06040391 thைரேலாkhயேமாஹநmh பmh பி³ph◌⁴ரthth⁴வேநவர:
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06040392 vh’ேதா நாரத³நnhதா³th³ைய: பாrhஷைத:³ஸுரத²ைப:
06040401shயமாேநாऽiνகா³யth³பி:◌⁴ th³த⁴க³nhத⁴rhவசாரண:

06040402பmh தnhமஹதா³சrhயmh விசயாக³தஸாth◌⁴வஸ:

06040411 நநாம த³Nhட³வth³⁴ெமௗ phர’Shடாthமா phரஜாபதி:
06040412 ந கிசேநாதீ³ரயிமஶகthதீvhரயா iµதா³
06040413ஆதமேநாth³வாைரrhரதி³nhய இவ நிrhஜ²ைர:
06040421 தmh ததா²வநதmh ப⁴khதmh phரஜாகாமmh phரஜாபதிmh
06040422 சிthதjhஞ:ஸrhவ⁴தாநாத³மாஹ ஜநாrhத³ந:
06040430ப⁴க³வாiνவாச
06040431 phராேசதஸ மஹாபா⁴க³ஸmhth³த⁴shதபஸா ப⁴வாnh
06040432 யchch²ரth³த⁴யா மthபரயா மயி பா⁴வmh பரmh க³த:
06040441 phேதாऽஹmh ேத phரஜாநாத² யthேதऽshேயாth³ph³’mhஹணmh தப:
06040442 மைமஷ காேமா ⁴தாநாmh யth³⁴யாஸுrhவி⁴தய:
06040451 ph³ரமா ப⁴ேவா ப⁴வnhதச மநேவா வி³ேத⁴வரா:
06040452 வி⁴தேயா மம ேயதா ⁴தாநாmh ⁴திேஹதவ:

06040461 தேபா ேம ’த³யmh ph³ரமmhshதiνrhவிth³யா khயாkh’தி:
06040462அŋhகா³நி khரதேவா ஜாதா த⁴rhம ஆthமாஸவ:ஸுரா:
06040471அஹேமவாஸேமவாkh³ேர நாnhயthகிசாnhதரmh ப³:

06040472ஸmhjhஞாநமாthரமvhயkhதmh phரஸுphதவ விவத:
06040481 மyhயநnhத³ேணऽநnhேத ³ணேதா ³ணவிkh³ரஹ:

06040482 யதா³thதத ஏவாth³ய:shவயmh: ◌⁴ ஸம⁴த³ஜ:

06040491ஸ ைவ யதா³ மஹாேத³ேவா மம வீrhேயாபph³’mhத:
06040492 ேமேந கி²லவாthமாநiµth³யத:shவrhக³கrhமணி
06040501அத² ேமऽபி⁴ேதா ேத³வshதேபாऽதphயத தா³ணmh
06040502 நவ விவsh’ேஜா Shமாnhேயநாதா³வsh’ஜth³வி:◌⁴
06040511 ஏஷா பசஜநshயாŋhக³ ³தா ைவ phரஜாபேத:
06040512அkhநீ நாம பthநீthேவ phரேஜஶ phரதிkh³’யதாmh
06040521²நvhயவாயத⁴rhமshthவmh phரஜாஸrhக³மmh ந:
06040522²நvhயவாயத⁴rhNhயாmh ⁴ேஶா பா⁴வயிShய
06040531 thவthேதாऽத⁴shதாthphரஜா:ஸrhவா ²நீ⁴ய மாயயா
06040532 மதீ³யயா ப⁴விShயnhதி ஹShயnhதி ச ேம ப³mh
06040540ஶுக உவாச
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06040541இthkhthவா ஷதshதshய ப⁴க³வாnhவிவபா⁴வந:
06040542shவphேநாபலph³தா⁴rhத²இவ தthைரவாnhதrhத³ேத⁴ ஹ:
06050010ஶுக உவாச
06050011 தshயாmh ஸ பாசஜnhயாmh ைவ விShiΝமாேயாபph³’mhத:
06050012ஹrhயவஸmhjhஞாநதmh thராநஜநயth³வி: ◌⁴
06050021அph’த²kh³த⁴rhமஶீலாshேத ஸrhேவ தா³ாய nh’ப
06050022 பிthரா phேராkhதா: phரஜாஸrhேக³ phரதீசீmh phரயrhதி³ஶmh
06050031 தthர நாராயணஸரshதீrhத²mh nh⁴ஸiµth³ரேயா:
06050032ஸŋhக³ேமா யthர ஸுமஹnhiµநிth³த⁴நிேஷவிதmh
06050041 த³பshபrhஶநாேத³வ விநிrh⁴தமலாஶயா:
06050042 த⁴rhேம பாரமஹmhshேய ச phேராthபnhநமதேயாऽphத
06050051 ேதபிேர தப ஏேவாkh³ரmh பிthராேத³ேஶந யnhthதா:
06050052 phரஜாவிvh’th³த⁴ேய யthதாnhேத³வrhshதாnhத³த³rhஶ ஹ
06050061 உவாச சாத²ஹrhயவா: கத²mh shரயத²ைவ phரஜா:
06050062அth³’ShThவாnhதmh ⁴ேவா யmh பா³ஶா ப³த பாலகா:
06050071 தைத²கஷmh ராShThரmh பி³லmh சாth³’Shடநிrhக³மmh
06050072 ப³ஹுபாmh shthயmh சாபி மாmhஸmh mhசபதிmh
06050081 நதீ³iµப⁴யேதா வாஹாmh பசபசாth³⁴தmh kh³’ஹmh
06050082 khவசிth³த⁴mhஸmh சிthரகத²mh ௌரபvhயmh shவயmh ph◌⁴ர
06050091 கத²mh shவபிராேத³ஶமவிth³வாmhேஸா விபசித:
06050092அiνபமவிjhஞாய அேஹா ஸrhக³mh கShயத²
06050100ஶுக உவாச
06050101 தnhநிஶmhயாத²ஹrhயவா ஔthபthதிகமநீஷயா
06050102 வாச:டmh  ேத³வrhேஷ:shவயmh விமmh’ஶுrhதி⁴யா
06050111 : ◌⁴ ேthரmh வஸmhjhஞmh யத³நாதி³ நிஜப³nhத⁴நmh
06050112அth³’ShThவா தshய நிrhவாணmh கிமஸthகrhமபி⁴rhப⁴ேவth
06050121 ஏக ஏேவவரshrhேயா ப⁴க³வாnhshவாரய: பர:
06050122 தமth³’ShThவாப⁴வmh mhஸ: கிமஸthகrhமபி⁴rhப⁴ேவth
06050131 மாnhைநைவதி யth³க³thவா பி³லshவrhக³mh க³ேதா யதா²
06050132 phரthயkh³தா⁴மாவித³இஹ கிமஸthகrhமபி⁴rhப⁴ேவth
06050141 நாநாபாthமேநா ³th³தி:◌⁴ shைவணீவ ³nhவிதா
06050142 தnhநிShடா²மக³தshேயஹ கிமஸthகrhமபி⁴rhப⁴ேவth
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06050151 தthஸŋhக³ph◌⁴ரmhஶிைதவrhயmh ஸmhஸரnhதmh பா⁴rhயவth
06050152 தth³க³தீர³த⁴shேயஹ கிமஸthகrhமபி⁴rhப⁴ேவth
06050161sh’ShThயphயயகmh மாயாmh ேவலாலாnhதேவகி³தாmh
06050162 மthதshய தாமவிjhஞshய கிமஸthகrhமபி⁴rhப⁴ேவth
06050171 பசவிmhஶதிதththவாநாmh ேஷாऽth³⁴தத³rhபண:

06050172அth◌⁴யாthமம³த⁴shேயஹ கிமஸthகrhமபி⁴rhப⁴ேவth
06050181 ஐவரmh ஶாshthரiµthsh’jhய ப³nhத⁴ேமாாiνத³rhஶநmh
06050182 விவிkhதபத³மjhஞாய கிமஸthகrhமபி⁴rhப⁴ேவth
06050191 காலசkhரmh ph◌⁴ர தீணmh ஸrhவmh நிShகrhஷயjhஜக³th
06050192shவதnhthரம³த⁴shேயஹ கிமஸthகrhமபி⁴rhப⁴ேவth
06050201 ஶாshthரshய பிராேத³ஶmh ேயா ந ேவத³ நிவrhதகmh
06050202 கத²mh தத³iνபாய ³ணவிshரmhph◌⁴பkhரேமth
06050211இதி vhயவதா ராஜnhஹrhயவா ஏகேசதஸ:

06050212 phரயshதmh பkhரmhய பnhதா²நமநிவrhதநmh
06050221shவரph³ரமணி நிrhபா⁴த ’ேகஶபதா³mh³ேஜ
06050222அக²Nhட³mh சிthதமாேவய ேலாகாநiνசரnhiµநி:
06050231 நாஶmh நிஶmhய thராmh நாரதா³chசீ²லஶாநாmh
06050232அnhவதphயத க: ேஶாசnhஸுphரஜshthவmh ஶுசாmh பத³mh
06050241ஸ ⁴ய: பாசஜnhயாயாமேஜந பஸாnhthவித:
06050242 thராநஜநயth³த³:ஸவலாவாnhஸஹshண:

06050251 ேத ச பிthரா ஸமாதி³Shடா: phரஜாஸrhேக³ th◌⁴’தvhரதா:
06050252 நாராயணஸேரா ஜkh³iµrhயthர th³தா: ◌⁴ shவrhவஜா:
06050261 த³பshபrhஶநாேத³வ விநிrh⁴தமலாஶயா:
06050262 ஜபnhேதா ph³ரம பரமmh ேதshதthர மஹthதப:
06050271அph³ப⁴ா: கதிசிnhமாஸாnhகதிசிth³வாேபா⁴ஜநா:
06050272ஆராத⁴யnhமnhthரமமph◌⁴யshயnhத இட³shபதிmh
06050281 ஓmh நேமா நாராயய ஷாய மஹாthமேந
06050282 விஶுth³த⁴ஸththவதி⁴ShNhயாய மஹாஹmhஸாய தீ⁴ம
06050291இதி தாநபி ராேஜnhth³ர phரஜாஸrhக³தி⁴ேயா iµநி:
06050292 உேபthய நாரத:³ phராஹ வாச:டாநி rhவவth
06050301 தா³ாய:ஸmhஶ ◌்’iΝத க³த³ேதா நிக³மmh மம
06050302அnhவிchச²தாiνபத³வீmh ph◌⁴ராth’mh ph◌⁴ராth’வthஸலா:
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06050311 ph◌⁴ராth’mh phராயணmh ph◌⁴ராதா ேயாऽiνதிShட²தி த⁴rhமவிth
06050312ஸ Nhயப³nh:◌⁴ ேஷா மth³பி: ◌⁴ ஸஹ ேமாத³ேத
06050321 ஏதாவ³khthவா phரயெயௗ நாரேதா³ऽேமாக⁴த³rhஶந:
06050322 ேதऽபி சாnhவக³மnhமாrhக³mh ph◌⁴ராth’ேமவ மாஷ
06050331ஸth◌⁴சீநmh phரதீசீநmh பரshயாiνபத²mh க³தா:
06050332 நாth³யாபி ேத நிவrhதnhேத பசிமா யாநீவ
06050341 ஏதshnhகால உthபாதாnhப³ஹூnhபயnhphரஜாபதி:
06050342 rhவவnhநாரத³kh’தmh thரநாஶiµபாஶ ◌்’ேth
06050351 khேராத⁴ நாரதா³யாெஸௗ thரேஶாகவிrhchசி²த:
06050352 ேத³வrhiµபலph◌⁴யாஹ ேராஷாth³விsh²தாத⁴ர:
06050360த³ உவாச
06050361அேஹா அஸாேதா⁴ ஸா⁴நாmh ஸா⁴ŋhேக³ந நshthவயா
06050362அஸாth◌⁴வகாrhயrhப⁴காmh பி⁴ோrhமாrhக:³ phரத³rhஶித:
06050371 ’ணshthபி⁴ரiµkhதாநாமமாmhதகrhமmh
06050372 விகா⁴த: ேரயஸ: பாப ேலாகேயாப⁴ேயா: kh’த:
06050381 ஏவmh thவmh நிரiνkhேராேஶா பா³லாநாmh மதிபி⁴th³த⁴ேர:
06050382 பாrhஷத³மth◌⁴ேய சர யேஶாஹா நிரபthரப:
06050391 நiν பா⁴க³வதா நிthயmh ⁴தாiνkh³ரஹகாதரா:
06050392 ’ேத thவாmh ெஸௗ’த³kh◌⁴நmh ைவ ைவரŋhகரமைவmh
06050401 ேநthத²mh mhஸாmh விராக:³shயாththவயா ேகவநா mh’ஷா
06050402 மnhயேஸ யth³பஶமmh shேநஹபாஶநிkh’nhதநmh
06050411 நாiν⁴ய ந ஜாநாதி மாnhவிஷயதீணதாmh
06050412 நிrhவிth³யேத shவயmh தshமாnhந ததா² பி⁴nhநதீ: ◌⁴ பைர:
06050421 யnhநshthவmh கrhமஸnhதா⁴நாmh ஸா⁴நாmh kh³’ஹேமதி⁴நாmh
06050422 kh’தவாந ³rhமrhஷmh விphயmh தவ மrhதmh
06050431 தnhkh’nhதந யnhநshthவமப⁴th³ரமசர: ந:
06050432 தshமாlhேலாேகஷு ேத ட⁴ ந ப⁴ேவth³ph◌⁴ரமத: பத³mh
06050440ஶுக உவாச
06050441 phரதிஜkh³ராஹ தth³பா³ட⁴mh நாரத:³ஸா⁴ஸmhமத:
06050442 ஏதாவாnhஸா⁴வாேதா³ திதிேேதவர:shவயmh
06060010ஶுக உவாச
06060012 தத: phராேசதேஸாऽkhnhயாமiνநீத:shவயmh⁴வா
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06060021ஷShmh ஸஜநயாமாஸ ³th’: பிth’வthஸலா:
06060022 த³ஶ த⁴rhமாய காயாதா³th³th³விஷThthணவ ேசnhத³ேவ
06060031 ⁴தாŋhகி³ர:kh’ஶாேவph◌⁴ேயா th³ேவ th³ேவ தாrhயாய சாபரா:
06060032 நாமேத⁴யாnhயஷாmh thவmh ஸாபthயாநாmh ச ேம ஶ ◌்’iΝ
06060041 யாஸாmh phரஸூதிphரஸைவrhேலாகா ஆதாshthரய:
06060042 பா⁴iνrhலmhபா³ கth³யாrhவிவா ஸாth◌⁴யா மthவதீ
06060051 வஸுrhiµஹூrhதா ஸŋhகlhபா த⁴rhமபthnhய:ஸுதாஶ ◌்’iΝ
06060052 பா⁴ேநாsh ேத³வ’ஷப⁴ இnhth³ரேஸநshதேதா nh’ப
06060061 விth³ேயாத ஆlhலmhபா³யாshததச shதநயிthநவ:

06060062 கத:³ஸŋhகடshதshய கீகடshதநேயா யத:
06060071 ⁴ேவா ³rhகா³ணி யாேமய:shவrhேகா³ நnhதி³shதேதாऽப⁴வth
06060072 விேவேத³வாsh விவாயா அphரஜாmhshதாnhphரசேத
06060081ஸாth◌⁴ேயாக³ணச ஸாth◌⁴யாயா அrhத²th³தி⁴sh தthஸுத:
06060082 மthவாmhச ஜயnhதச மthவthயா ப³⁴வ:

06060091 ஜயnhேதா வாஸுேத³வாmhஶ உேபnhth³ர இதி யmh வி:³

06060092 ெமௗஹூrhதிகா ேத³வக³iµஹூrhதாயாச ஜjhஞிேர
06060101 ேய ைவ ப²லmh phரயchச²nhதி ⁴தாநாmh shவshவகாலஜmh
06060102ஸŋhகlhபாயாsh ஸŋhகlhப: காம:ஸŋhகlhபஜ:shmh’த:
06060111 வஸேவாऽShெடௗ வேஸா: thராshேதஷாmh நாமாநி ேம ஶ ◌்’iΝ
06060112 th³ேராண: phராே th◌⁴ேவாऽrhேகாऽkh³நிrhேதா³ேஷா வாshrhவிபா⁴வஸு:
06060121 th³ேராணshயாபி⁴மேத: பthnhயா ஹrhஷேஶாகப⁴யாத³ய:
06060122 phராணshேயாrhஜshவதீ பா⁴rhயா ஸஹ ஆ: ேராஜவ:

06060131 th◌⁴வshய பா⁴rhயா த⁴ரணிரஸூத விவிதா:◌⁴ ர:
06060132அrhகshய வாஸநா பா⁴rhயா thராshதrhஷாத³ய:shmh’தா:
06060141அkh³ேநrhபா⁴rhயா வேஸாrhதா⁴ரா thரா th³ரவிணகாத³ய:
06060142shகnhத³ச kh’thதிகாthேரா ேய விஶாகா²த³யshதத:
06060151 ேதா³ஷshய ஶrhவthர: ஶிஶுமாேரா ஹேர: கலா
06060152 வாshேதாராŋhகி³ரthேரா விவகrhமாkh’தீபதி:
06060161 தேதா மiνசாுேஷாऽ⁴th³விேவ ஸாth◌⁴யா மேநா:ஸுதா:
06060162 விபா⁴வேஸாரஸூேதாஷா vhShடmh ேராசிஷமாதபmh
06060171 பசயாேமாऽத² ⁴தாநி ேயந ஜாkh³ரதி கrhமஸு
06060172ஸபாஸூத ⁴தshய பா⁴rhயா th³ராmhச ேகாஶ:
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06060181ைரவேதாऽேஜா ப⁴ேவா பீ⁴ேமா வாம உkh³ேரா vh’ஷாகபி:
06060182அைஜகபாத³rhph³ரth◌⁴ேநா ப³ஹுேபா மஹாநிதி
06060191 th³ரshய பாrhஷதா³சாnhேய ேகா⁴ரா: phேரதவிநாயகா:
06060192 phரஜாபேதரŋhகி³ரஸ:shவதா⁴ பthநீ பிth’நத²
06060201அத²rhவாŋhகி³ரஸmh ேவத³mh thரthேவ சாகேராthஸதீ
06060202 kh’ஶாேவாऽrhசி பா⁴rhயாயாmh ⁴மேகமஜநth
06060211 தி⁴ஷயாmh ேவத³ஶிேரா ேத³வலmh வநmh மiνmh
06060212 தாrhயshய விநதா கth³: பதŋhகீ³ யாநீதி ச
06060221 பதŋhkh³யஸூத பதகா³nhயாநீ ஶலபா⁴நத²
06060222ஸுபrhஸூத க³ட³mh ஸாாth³யjhேஞஶவாஹநmh
06060222ஸூrhயஸூதமmh ச கth³rhநாகா³நேநகஶ:

06060231 kh’thதிகாதீ³நி நthராணீnhேதா:³ பthnhயsh பா⁴ரத
06060232 த³ஶாபாthேஸாऽநபthயshதாஸு யமkh³ரஹாrhதி³த:
06060241 ந: phரஸாth³ய தmh ேஸாம: கலா ேலேப⁴ ேய தி³தா:
06060242 ஶ ◌்’iΝ நாமாநி ேலாகாநாmh மாth’mh ஶŋhகராணி ச
06060251அத² கயபபthநீநாmh யthphரஸூதத³mh ஜக³th
06060252அதி³திrhதி³திrhத³iν: காShடா²அShடா ஸுரஸா இலா
06060261iµநி: khேராத⁴வஶா தாmhரா ஸுரபி: ◌⁴ ஸரமா தி:

06060262 திேமrhயாேதா³க³ஆஸnhவாபதா:³ஸரமாஸுதா:
06060271ஸுரேப⁴rhமஷா கா³ேவா ேய சாnhேய th³விஶபா² nh’ப
06060272 தாmhராயா: ேயநkh³’th◌⁴ராth³யா iµேநரphஸரஸாmh க³:

06060281 த³nhத³ஶூகாத³ய:ஸrhபா ராஜnhkhேராத⁴வஶாthமஜா:
06060282இலாயா ⁴ஹா:ஸrhேவ யாதா⁴நாச ெஸௗரஸா:
06060291அShடாயாsh க³nhத⁴rhவா: காShடா²யா th³விஶேப²தரா:
06060292ஸுதா த³ேநாேரகஷShshேதஷாmh phராதா⁴நிகாஶ ◌்’iΝ
06060301 th³விrhதா⁴ ஶmhப³ேராऽShேடா ஹயkh³ேவா விபா⁴வஸு:
06060302அேயாiµக:² ஶŋhஶிரா:shவrhபா⁴iν: கபிேலாऽண:

06060311 ேலாமா vh’ஷபrhவா ச ஏகசkhேராऽiνதாபந:
06060312⁴mhரேகேஶா விபாோ விphரசிthதிச ³rhஜய:
06060321shவrhபா⁴ேநா:ஸுphரபா⁴mh கnhயாiµவாஹ நiµசி: கில
06060322 vh’ஷபrhவணsh ஶrhShடா²mh யயாதிrhநாஹுேஷா ப³
06060331ைவவாநரஸுதா யாச சதshரசாத³rhஶநா:
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06060332 உபதா³நவீ ஹயஶிரா ேலாமா காலகா ததா²
06060341 உபதா³நவீmh ரNhயா: khரrhஹயஶிராmh nh’ப
06060342 ேலாமாmh காலகாmh ச th³ேவ ைவவாநரஸுேத  க:
06060351 உபேயேமऽத² ப⁴க³வாnhகயேபா ph³ரமேசாதி³த:
06060352 ெபௗேலாமா: காலேகயாச தா³நவா th³த⁴ஶாந:
06060361 தேயா:ஷShஸஹshராணி யjhஞkh◌⁴நாmhshேத பி: பிதா
06060362 ஜகா⁴ந shவrhக³ேதா ராஜnhேநக இnhth³ரphயŋhகர:
06060371 விphரசிthதி:mhகாயாmh ஶதmh ைசகமஜநth
06060372 ராஹுjhேயShட²mh ேகஶதmh kh³ரஹthவmh ய உபாக³தா:
06060381அதா²த: யதாmh வmhேஶா ேயாऽதி³ேதரiνrhவஶ:

06060382 யthர நாராயே ேத³வ:shவாmhேஶநாவாதரth³வி: ◌⁴
06060391 விவshவாநrhயமா ஷா thவShடாத²ஸவிதா ப⁴க:³
06060392 தா⁴தா விதா⁴தா வே thர: ஶth உkhரம:
06060401 விவshவத: ராth³த⁴ேத³வmh ஸmhjhஞாஸூயத ைவ மiνmh
06060402²நmh ச மஹாபா⁴கா³ யமmh ேத³வmh யmh ததா²
06060403ைஸவ ⁴thவாத² வட³வா நாஸthெயௗ ஸுஷுேவ ⁴வி
06060411 சா²யா ஶைநசரmh ேலேப⁴ ஸாவrhணிmh ச மiνmh தத:
06060412 கnhயாmh ச தபதீmh யா ைவ வvhேர ஸmhவரணmh பதிmh
06060421அrhயmhே மாth’கா பthநீ தேயாசrhஷணய:ஸுதா:
06060422 யthர ைவ மாiν ஜாதிrhph³ரம ேசாபகlhபிதா
06060431 ஷாநபthய: பிShடாேதா³ ப⁴kh³நத³nhேதாऽப⁴வthரா
06060432 ேயாऽெஸௗ த³ாய பிதmh ஜஹாஸ விvh’தth³விஜ:

06060441 thவShrhைத³thயாthமஜா பா⁴rhயா ரசநா நாம கnhயகா
06060442ஸnhநிேவஶshதேயாrhஜjhேஞ விவபச வீrhயவாnh
06060451 தmh வvhேர ஸுரக³shவயmh th³விஷதாமபி
06060452 விமேதந பthயkhதா ³ŋhகி³ரேஸந யth
06070010ராேஜாவாச
06070011 கshய ேஹேதா: பthயkhதா ஆசாrhேயthமந:ஸுரா:
06070012 ஏததா³சவ ப⁴க³வசி²Shயாமkhரமmh ³ெரௗ
06070020பா³த³ராயணிவாச
06070021இnhth³ரshth⁴வைநவrhய மேதா³lhலŋhகி⁴தஸthபத:²
06070022 மth³பி⁴rhவஸுபீ⁴ th³ைரராதி³thையrh’⁴பி⁴rhnh’ப
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06070031 விேவேத³ைவச ஸாth◌⁴ையச நாஸthயாph◌⁴யாmh பத:
06070032th³த⁴சாரணக³nhத⁴rhைவrhiµநிபி⁴rhph³ரமவாதி³பி: ◌⁴
06070041 விth³யாத⁴ராphஸேராபி⁴ச கிnhநைர: பதேகா³ரைக:³
06070042 நிேஷvhயமாே மக⁴வாnhshயமாநச பா⁴ரத
06070051 உபகீ³யமாேநா லதமாshதா²நாth◌⁴யாஸநாத:
06070052 பாNh³ேரதபthேரண சnhth³ரமNhட³லசா
06070061 khதசாnhைய: பாரேமShTh²ையசாமரvhயஜநாதி³பி:◌⁴
06070062 விராஜமாந: ெபௗலmhயா ஸஹாrhதா⁴ஸநயா ph◌⁴’ஶmh
06070071ஸ யதா³ பரமாசாrhயmh ேத³வாநாமாthமநச ஹ
06070072 நாph◌⁴யநnhத³த ஸmhphராphதmh phரththதா²நாஸநாதி³பி: ◌⁴
06070081 வாசshபதிmh iµநிவரmh ஸுராஸுரநமshkh’தmh
06070082 ேநாchசசாலாஸநாதி³nhth³ர: பயnhநபி ஸபா⁴க³தmh
06070091 தேதா நிrhக³thய ஸஹஸா கவிராŋhகி³ரஸ: phர:◌⁴
06070092ஆயெயௗ shவkh³’ஹmh Shணீmh விth³வாnhமத³விkhயாmh
06070101 தrhேயவ phரதி³th◌⁴ேயnhth³ேரா ³ேஹலநமாthமந:
06070102 க³rhஹயாமாஸ ஸத³shவயமாthமாநமாthமநா
06070111அேஹா ப³த மயாஸா⁴ kh’தmh ைவ த³ph◌⁴ர³th³தி⁴நா
06070112 யnhமையவrhயமthேதந ³:ஸத³ காthkh’த:
06070121 ேகா kh³’th◌⁴ேயthபNh³ேதா லmh thபிShடபபேதரபி
06070122 யயாஹமாஸுரmh பா⁴வmh நீேதாऽth³ய வி³ேத⁴வர:
06070131 ய: பாரேமShTh²யmh தி⁴ஷணமதி⁴திShட²nhந கசந
06070132 phரththதிShேட²தி³தி ph³rhத⁴rhமmh ேத ந பரmh வி:³

06070141 ேதஷாmh பத²ேத³ShTh’mh பததாmh தம யத: ◌⁴
06070142 ேய ரth³த³th◌⁴rhவசshேத ைவ மjhஜnhthயமphலவா இவ
06070151அதா²ஹமமராசாrhயமகா³த⁴தி⁴ஷணmh th³விஜmh
06070152 phரஸாத³யிShேய நிஶட:² ஶீrhSh தchசரணmh shph’ஶnh
06070161 ஏவmh சிnhதயதshதshய மேகா⁴ேநா ப⁴க³வாnhkh³’ஹாth
06070162 ph³’ஹshபதிrhக³ேதாऽth³’Shடாmh க³திமth◌⁴யாthமமாயயா
06070171³ேராrhநாதி⁴க³த:ஸmhjhஞாmh பnhப⁴க³வாnhshவராTh
06070172 th◌⁴யாயnhதி⁴யா ஸுைரrhkhத: ஶrhம நாலப⁴தாthமந:
06070181 தchch²thைவவாஸுரா:ஸrhவ ஆthெயௗஶநஸmh மதmh
06070182 ேத³வாnhphரthth³யமmh சkhrh³rhமதா³ஆததாயிந:
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06070191ைதrhவிsh’Shேடஷுபி⁴shதீணrhநிrhபி⁴nhநாŋhேகா³பா³ஹவ:

06070192 ph³ரமாணmh ஶரணmh ஜkh³iµ:ஸேஹnhth³ரா நதகnhத⁴ரா:
06070201 தாmhshததா²ph◌⁴யrhதி³தாnhவீய ப⁴க³வாநாthம⁴ரஜ:

06070202 kh’பயா பரயா ேத³வ உவாச பஸாnhthவயnh
06070210ph³ரேமாவாச
06070211அேஹா ப³த ஸுரேரShடா²யப⁴th³ரmh வ: kh’தmh மஹth
06070212 ph³ரShட²mh ph³ராமணmh தா³nhதைமவrhயாnhநாph◌⁴யநnhத³த
06070221 தshயாயமநயshயாthபேரph◌⁴ேயா வ: பராப⁴வ:

06070222 phரேணph◌⁴ய:shவைவph◌⁴ய:ஸmh’th³தா⁴நாmh ச யthஸுரா:
06070231 மக⁴வnhth³விஷத: பய phரnh³rhவதிkhரமாth
06070232ஸmhphரthபசிதாnh⁴ய: காvhயமாராth◌⁴ய ப⁴khதித:
06070233ஆத³தீ³ரnhநிலயநmh மமாபி ph◌⁴’³ேத³வதா:
06070241thபிShடபmh கிmh க³ணயnhthயேப⁴th³ய மnhthரா ph◌⁴’³மiνஶிதாrhதா:²
06070242 ந விphரேகா³விnhத³க³வீவராmh ப⁴வnhthயப⁴th³ராணி நேரவராmh
06070251 தth³விவபmh ப⁴ஜதாஶு விphரmh தபshவிநmh thவாShThரமதா²thமவnhதmh
06070252 ஸபா⁴ேதாऽrhதா²nhஸ விதா⁴shயேத ேவா யதி³ Shயth◌⁴வiµதாshய
கrhம
06070260ஶுக உவாச
06070261 த ஏவiµதி³தா ராஜnhph³ரம விக³தjhவரா:
06070262 ’mh thவாShThரiµபvhரjhய பShவjhேயத³மph³வnh
06070270ேத³வா ஊ:
06070271 வயmh ேதऽதித²ய: phராphதா ஆரமmh ப⁴th³ரமsh ேத
06070272 காம:ஸmhபாth³யதாmh தாத பிth’mh ஸமேயாசித:
06070281 thராmh  பேரா த⁴rhம: பிth’ஶுஷணmh ஸதாmh
06070282அபி thரவதாmh ph³ரமnhகிiµத ph³ரமசாmh
06070291ஆசாrhேயா ph³ரமே rhதி: பிதா rhதி: phரஜாபேத:
06070292 ph◌⁴ராதா மthபேதrhrhதிrhமாதா ஸாாthேதshதiν:

06070301 த³யாயா ப⁴கி³நீ rhதிrhத⁴rhமshயாthமாதிதி:²shவயmh
06070302அkh³ேநரph◌⁴யாக³ேதா rhதி:ஸrhவ⁴தாநி சாthமந:
06070311 தshமாthபிth’மாrhதாநாமாrhதிmh பரபராப⁴வmh
06070312 தபஸாபநயmhshதாத ஸnhேத³ஶmh கrhமrhஹ
06070321 vh’ணீமேஹ thேவாபாth◌⁴யாயmh ph³ரShட²mh ph³ராமணmh ³mh
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06070322 யதா²ஜஸா விேஜShயாம:ஸபthநாmhshதவ ேதஜஸா
06070331 ந க³rhஹயnhதி யrhேத²ஷு யவிShடா²ŋhkh◌⁴rhயபி⁴வாத³நmh
06070332 ச²nhேதா³ph◌⁴ேயாऽnhயthர ந ph³ரமnhவேயா jhையShTh²யshய காரணmh
06070340’வாச
06070341அph◌⁴யrhதி²த:ஸுரக³ண: ெபௗரthேய மஹாதபா:
06070342ஸ விவபshதாநாஹ phரஸnhந: லணயா கி³ரா
06070350விவப உவாச
06070351 விக³rhதmh த⁴rhமஶீலrhph³ரமவrhெசௗபvhயயmh
06070352 கத²mh iν மth³விேதா⁴ நாதா² ேலாேகைஶரபி⁴யாசிதmh
06070353 phரthயாkh²யாshயதி தchசி²Shய:ஸ ஏவ shவாrhத² உchயேத
06070361அகிசநாநாmhத⁴நmh ஶிேலாச²நmh ேதேநஹ நிrhவrhதிதஸா⁴ஸthkhய:
06070362 கத²mh விக³rhயmh iν கேராmhயதீ⁴வரா: ெபௗேராத⁴ஸmh ’Shயதி ேயந
³rhமதி:
06070371 ததா²பி ந phரதிph³யாmh ³பி: ◌⁴ phராrhதி²தmh கியth
06070372 ப⁴வதாmh phராrhதி²தmh ஸrhவmh phராணரrhைத²ச ஸாத⁴ேய
06070380பா³த³ராயணிவாச
06070381 ேதph◌⁴ய ஏவmh phரதிthய விவேபா மஹாதபா:
06070382 ெபௗரthயmh vh’தசkhேர பரேமண ஸமாதி⁴நா
06070391ஸுரth³விஷாmh யmh ³phதாெமௗஶநshயாபி விth³யயா
06070392ஆchசி²th³யாதா³nhமேஹnhth³ராய ைவShணvhயா விth³யயா வி: ◌⁴
06070401 யயா ³phத:ஸஹshராோ kh³ேயऽஸுரசrhவி: ◌⁴
06070402 தாmh phராஹ ஸ மேஹnhth³ராய விவப உதா³ரதீ: ◌⁴
06080010ராேஜாவாச
06080011 யயா ³phத:ஸஹshரா:ஸவாஹாnhைஸநிகாnh
06080012 khட³nhநிவ விநிrhthய thேலாkhயா ³⁴ேஜ யmh
06080021 ப⁴க³வmhshதnhமமாkh²யா வrhம நாராயthமகmh
06080022 யதா²ததாயிந: ஶthnhேயந ³phேதாऽஜயnhmh’ேத⁴
06080030பா³த³ராயணிவாச
06080031 vh’த: ேராதshthவாShThேரா மேஹnhth³ராயாiνph’chச²ேத
06080032 நாராயkh²யmh வrhமாஹ ததி³ைஹகமநா: ஶ ◌்’iΝ
06080040விவப உவாச
06080041 ெதௗ⁴தாŋhkh◌⁴பாணிராசmhய ஸபவிthர உத³ŋhiµக:²
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06080042 kh’தshவாŋhக³கரnhயாேஸா மnhthராph◌⁴யாmh வாkh³யத: ஶுசி:
06080051 நாராயணபரmh வrhம ஸnhநேயth³ப⁴ய ஆக³ேத
06080052 பாத³ேயாrhஜாiνேநாrhேவாத³ேர ’th³யேதா²ர
06080061iµேக² ஶிரshயாiνrhvhயாேதா³ŋhகாராதீ³நி விnhயேஸth
06080062 ஓmh நேமா நாராயேயதி விபrhயயமதா²பி வா
06080071 கரnhயாஸmh தத:rhயாth³th³வாத³ஶாரவிth³யயா
06080072 phரணவாதி³யகாராnhதமŋh³lhயŋh³Shட²பrhவஸு
06080081 nhயேஸth³th◌⁴’த³ய ஓŋhகாரmh விகாரமiν rhத⁴நி
06080082ஷகாரmh  ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴ேய ணகாரmh ஶிக²யா nhயேஸth
06080091 ேவகாரmh ேநthரேயாrhjhயாnhநகாரmh ஸrhவஸnhதி⁴ஷு
06080092 மகாரமshthரiµth³தி³ய மnhthரrhதிrhப⁴ேவth³³த: ◌⁴
06080101ஸவிஸrhக³mh ப²ட³nhதmh தthஸrhவதி³ு விநிrhதி³ேஶth
06080102 ஓmh விShணேவ நம இதி
06080111ஆthமாநmh பரமmh th◌⁴யாேயth³th◌⁴ேயயmh ஷThஶkhதிபி⁴rhதmh
06080112 விth³யாேதஜshதேபாrhதிமmh மnhthரiµதா³ஹேரth
06080121ஓmhஹrhவித³th◌⁴யாnhமமஸrhவராmh nhயshதாŋhkh◌⁴பth³ம:பதேக³nhth³ரph’Shேட²

06080122 த³ராசrhமாக³ேத³ஷுசாப பாஶாnhத³தா⁴ேநாऽShட³ேऽShடபா³ஹு:
06080131 ஜேலஷு மாmh ர மthshயrhதிrhயாேதா³க³ேணph◌⁴ேயா வணshய
பாஶாth
06080132shத²ேலஷு மாயாவவாமேநாऽvhயாththவிkhரம: ேக²ऽவ விவப:
06080141³rhேக³Shவடvhயாiµகா²தி³ஷு phர: ◌⁴ பாயாnhnh’mhேஹாऽஸுரத²பா:
06080142விiµசேதா யshய மஹாThடஹாஸmh தி³ேஶா விேந³rhnhயபதmhச க³rhபா:◌⁴
06080151 ரthவெஸௗ மாth◌⁴வநி யjhஞகlhப:shவத³mhShThரேயாnhநீதத⁴ேரா வராஹ:

06080152 ராேமாऽth³ேடShவத²விphரவாேஸஸலமேऽvhயாth³ப⁴ரதாkh³ரேஜாऽshமாnh
06080161 மாiµkh³ரத⁴rhமாத³கி²லாthphரமாதா³nhநாராயண: பா நரச ஹாஸாth
06080162 த³thதshthவேயாகா³த³த² ேயாக³நாத:² பாயாth³³ேணஶ: கபில:

கrhமப³nhதா⁴th
06080171ஸநthமாேராऽவ காமேத³வாth³த⁴யஶீrhஷா மாmh பதி² ேத³வேஹலநாth
06080172 ேத³வrhவrhய: ஷாrhசநாnhதராthrhேமா ஹrhமாmh நிரயாத³ேஶஷாth
06080181 த⁴nhவnhதrhப⁴க³வாnhபாthவபth²யாth³th³வnhth³வாth³ப⁴யாth³’ஷேபா⁴
நிrhதாthமா
06080182யjhஞச ேலாகாத³வதாjhஜநாnhதாth³ப³ேலா க³thkhேராத⁴வஶாத³nhth³ர:
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06080191th³ைவபாயேநா ப⁴க³வாநphரேபா³தா⁴th³³th³த⁴sh பாஷNhட³க³ணphரமாதா³th
06080192 கlhகி: கேல: காலமலாthphரபா த⁴rhமாவநாேயாkh’தாவதார:
06080201 மாmh ேகஶேவா க³த³யா phராதரvhயாth³ேகா³விnhத³ஆஸŋhக³வமாthதேவiΝ:

06080202 நாராயண: phராண உதா³thதஶkhதிrhமth◌⁴யnhதி³ேந விShiΝரnhth³ரபாணி:
06080211 ேத³ேவாऽபராேண ம⁴ேஹாkh³ரத⁴nhவா ஸாயmh thதா⁴மாவ மாத⁴ேவா
மாmh
06080212 ேதா³ேஷ ’ேகஶ உதாrhத⁴ராthேர நிஶீத² ஏேகாऽவ பth³மநாப: ◌⁴
06080221வthஸதா⁴மாபரராthர ஈஶ: phரthஷ ஈேஶாऽத⁴ேரா ஜநாrhத³ந:
06080222தா³ேமாத³ேராऽvhயாத³iνஸnhth◌⁴யmh phரபா⁴ேத விேவவேரா ப⁴க³வாnhகாலrhதி:
06080231 சkhரmh கா³nhதாநலதிkh³மேந ph◌⁴ரமthஸமnhதாth³ப⁴க³வthphரkhதmh
06080232 த³nhத³kh³தி⁴ த³nhத³kh³th◌⁴யைஸnhயமாஶு கmh யதா² வாதஸேகா²
ஹுதாஶ:

06080241 க³ேத³ऽஶநிshபrhஶநவிsh²ŋhேக³ நிShபிNh⁴ நிShபிNhTh◌⁴யதphயா
06080242ShமாNhட³ைவநாயகயரோ ⁴தkh³ரஹாmhrhணய rhணயாnh
06080251 thவmh யாதா⁴நphரமத²phேரதமாth’ பிஶாசவிphரkh³ரஹேகா⁴ரth³’Shnh
06080252 த³ேரnhth³ர விth³ராவய kh’Shணேதா பீ⁴மshவேநாऽேரrh’த³யாநி
கmhபயnh
06080261 thவmh திkh³மதா⁴ராவராைஸnhயஶphரkhேதா மம சி²nhதி⁴ சி²nhதி⁴
06080262 சூmh சrhமச²தசnhth³ர சா²த³ய th³விஷாமேகா⁴நாmh ஹர
பாபசுஷாmh
06080271 யnhேநா ப⁴யmh kh³ரேஹph◌⁴ேயாऽ⁴thேகph◌⁴ேயா nh’ph◌⁴ய ஏவ ச
06080272ஸsh’ேபph◌⁴ேயா த³mhShThph◌⁴ேயா ⁴ேதph◌⁴ேயாऽmhேஹாph◌⁴ய ஏவ ச
06080281ஸrhவாNhேயதாநி ப⁴க³வnhநாமபாiνகீrhதநாth
06080282 phரயாnh ஸŋhயmh ஸth³ேயா ேய ந: ேரய:phரதீபகா:
06080291 க³ேடா³ ப⁴க³வாnhshேதாthர shேதாப⁴ச²nhேதா³மய: phர:◌⁴
06080292 ரthவேஶஷkh’chch²ேரph◌⁴ேயா விShவkhேஸந:shவநாமபி:◌⁴
06080301ஸrhவாபth³ph◌⁴ேயா ஹேரrhநாம பயாநாதா⁴நி ந:
06080302 ³th³தீ⁴nhth³யமந:phராnhபாnh பாrhஷத³⁴ஷ:

06080311 யதா² ப⁴க³வாேநவ வshத:ஸத³ஸchச யth
06080312ஸthேயநாேநந ந:ஸrhேவ யாnh நாஶiµபth³ரவா:
06080321 யைத²காthmhயாiνபா⁴வாநாmh விகlhபரத:shவயmh
06080322 ⁴ஷத⁴ŋhகா³kh²யா த⁴thேத ஶkhதீ:shவமாயயா
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06080331 ேதைநவ ஸthயமாேநந ஸrhவjhேஞா ப⁴க³வாnhஹ:
06080332 பா ஸrhைவ:shவைபrhந:ஸதா³ஸrhவthர ஸrhவக:³
06080341 விதி³ு தி³ூrhth◌⁴வமத:◌⁴ ஸமnhதாத³nhதrhப³rhப⁴க³வாnhநாரmhஹ:

06080342 phரஹாபய ேலாகப⁴யmh shவேநந shவேதஜஸா kh³ரshதஸமshதேதஜா:
06080351 மக⁴வnhநித³மாkh²யாதmh வrhம நாராயthமகmh
06080352 விேஜShயேஸऽஜஸா ேயந த³mhஶிேதாऽஸுரத²பாnh
06080361 ஏதth³தா⁴ரயமாணsh யmh யmh பயதி சுஷா
06080362 பதா³ வா ஸmhshph’ேஶthஸth³ய:ஸாth◌⁴வஸாthஸ விiµchயேத
06080371 ந தசிth³ப⁴யmh தshய விth³யாmh தா⁴ரயேதா ப⁴ேவth
06080372 ராஜத³shkh³ரஹாதி³ph◌⁴ேயா vhயாth◌⁴யாதி³ph◌⁴யச கrhசிth
06080381இமாmh விth³யாmh ரா கசிthெகௗஶிேகா தா⁴ரயnhth³விஜ:

06080382 ேயாக³தா⁴ரணயா shவாŋhக³mh ஜெஹௗ ஸ மத⁴nhவநி
06080391 தshேயாப விமாேநந க³nhத⁴rhவபதிேரகதா³
06080392 யெயௗ சிthரரத:²shthபி⁴rhvh’ேதா யthர th³விஜய:
06080401 க³க³நாnhnhயபதthஸth³ய:ஸவிமாேநா யவாரா:
06080402ஸ வாகி²lhயவசநாத³shதீ²nhயாதா³ய விshத:
06080403 phராshய phராசீஸரshவthயாmh shநாthவா தா⁴ம shவமnhவகா³th
06080410ஶுக உவாச
06080411 ய இத³mh ஶ ◌்’iΝயாthகாேல ேயா தா⁴ரயதி சாth³’த:
06080412 தmh நமshயnhதி ⁴தாநி iµchயேத ஸrhவேதா ப⁴யாth
06080421 ஏதாmh விth³யாமதி⁴க³ேதா விவபாchச²தkhர:

06080422 thைரேலாkhயலmh ³⁴ேஜ விநிrhthய mh’ேத⁴ऽஸுராnh
06090010ஶுக உவாச
06090011 தshயாஸnhவிவபshய ஶிராmh thணி பா⁴ரத
06090012 ேஸாமபீத²mh ஸுராபீத²மnhநாத³தி ஶும
06090021ஸ ைவ ப³rh ேத³ேவph◌⁴ேயா பா⁴க³mh phரthயiµchசைக:
06090022அத³த³th³யshய பிதேரா ேத³வா:ஸphரரயmh nh’ப
06090031ஸ ஏவ  த³ெதௗ³ பா⁴க³mh பேராமஸுராnhphரதி
06090032 யஜமாேநாऽவஹth³பா⁴க³mh மாth’shேநஹவஶாiνக:³
06090041 தth³ேத³வேஹலநmh தshய த⁴rhமாகmh ஸுேரவர:
06090042ஆலய தரஸா பீ⁴தshதchசீ²rhஷாNhயchசி²நth³ஷா
06090051 ேஸாமபீத²mh  யthதshய ஶிர ஆthகபிஜல:
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06090052 கலவிŋhக:ஸுராபீத²மnhநாத³mh யthஸ திthதி:
06090061 ph³ரமஹthயாமஜநா ஜkh³ராஹ யத³பீவர:
06090062ஸmhவthஸராnhேத தத³க⁴mh ⁴தாநாmh ஸ விஶுth³த⁴ேய
06090063 ⁴mhயmh³th³மேயாth³ph◌⁴யசrhதா⁴ vhயப⁴ஜth³த⁴:
06090071 ⁴shயmh ஜkh³ராஹ கா²தரவேரண ைவ
06090072 ஈணmh ph³ரமஹthயாயா பmh ⁴ெமௗ phரth³’யேத
06090081 rhயmh ேச²த³விேராேஹண வேரண ஜkh³’ஹுrhth³மா:
06090082 ேதஷாmh நிrhயாஸேபண ph³ரமஹthயா phரth³’யேத
06090091 ஶவthகாமவேரmhஹshயmh ஜkh³’ஹு:shthய:
06090092 ரேஜாேபண தாshவmhேஹா மா மா phரth³’யேத
06090101 th³ரvhய⁴ேயாவேரபshயmh ஜkh³’ஹுrhமலmh
06090102 தாஸு ³th³³த³ேப²நாph◌⁴யாmh th³’Shடmh தth³த⁴ரதி பnh
06090111ஹதthரshததshthவShடா ஜுஹாேவnhth³ராய ஶthரேவ
06090112இnhth³ரஶthேரா விவrhத⁴shவ மா சிரmh ஜ விth³விஷmh
06090121அதா²nhவாஹாrhயபசநா³thதி²ேதா ேகா⁴ரத³rhஶந:
06090122 kh’தாnhத இவ ேலாகாநாmh கா³nhதஸமேய யதா²
06090131 விShவkh³விவrhத⁴மாநmh தஷுமாthரmh தி³ேந தி³ேந
06090132 த³kh³த⁴ைஶலphரதீகாஶmh ஸnhth◌⁴யாph◌⁴ராநீகவrhசஸmh
06090141 தphததாmhரஶிகா²மmh மth◌⁴யாநாrhேகாkh³ரேலாசநmh
06090151 ேத³தீ³phயமாேந thஶிேக² ஶூல ஆேராphய ேராத³
06090152 nh’thயnhதiµnhநத³nhதmh ச சாலயnhதmh பதா³ மmh
06090161 த³க³mhபீ⁴ரவkhthேரண பிப³தா ச நப⁴shதலmh
06090162ஹதா வயrhாணி kh³ரஸதா ⁴வநthரயmh
06090171 மஹதா ெரௗth³ரத³mhShThேரண jh’mhப⁴மாணmh iµஹுrhiµஹு:
06090172 விthரshதா ³th³rhேலாகா வீய ஸrhேவ தி³ேஶா த³ஶ
06090181 ேயநாvh’தா இேம ேலாகாshதபஸா thவாShThரrhதிநா
06090182ஸ ைவ vh’thர இதி phேராkhத: பாப: பரமதா³ண:

06090191 தmh நிஜkh◌⁴iνரபி⁴th³thய ஸக³ வி³த⁴rhஷபா:◌⁴
06090192 shைவ: shைவrhதி³vhயாshthரஶshthெரௗைக:◌⁴ ேஸாऽkh³ரஸthதாநி
kh’thshநஶ:

06090201 ததshேத விshதா:ஸrhேவ விஷNh kh³ரshதேதஜஸ:

06090202 phரthயசமாதி³ஷiµபதsh:²ஸமாதா:
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06090210ேத³வா ஊ:
06090211வாyhவmhப³ராkh³nhயphதயshthேலாகா ph³ரமாத³ேயா ேய வயiµth³விஜnhத:
06090212ஹராம யshைம ப³மnhதேகாऽெஸௗ பி³ேப⁴தி யshமாத³ரணmh தேதா ந:
06090221அவிshதmh தmh பrhணகாமmh shேவைநவ லாேப⁴ந ஸமmh phரஶாnhதmh
06090222 விேநாபஸrhபthயபரmh  பா³ஶ: வலாŋh³ேலநாதிதிதrhதி nh⁴mh
06090231 யshேயாஶ ◌்’ŋhேக³ ஜக³தீmh shவநாவmh மiνrhயதா²ப³th◌⁴ய ததார ³rhக³mh
06090232ஸ ஏவ நshthவாShThரப⁴யாth³³ரnhதாththராதாதாnhவாசேராऽபி நmh
06090241 ரா shவயmh⁴ரபி ஸmhயமாmhப⁴shதீ³rhணவாேதாrhரைவ: கராேல
06090242 ஏேகாऽரவிnhதா³thபதிதshததார தshமாth³ப⁴யாth³ேயந ஸ ேநாऽsh பார:
06090251 ய ஏக ஈேஶா நிஜமாயயா ந:ஸஸrhஜ ேயநாiνsh’ஜாம விவmh
06090252 வயmh ந யshயாபி ர:ஸஹத: பயாம ŋhக³mh ph’த²கீ³ஶமாநிந:
06090261 ேயா ந:ஸபthைநrhph◌⁴’ஶமrhth³யமாநாnhேத³வrhதிrhயŋhnh’ஷு நிthய ஏவ
06090262 kh’தாவதாரshதiνபி: ◌⁴ shவமாயயா kh’thவாthமஸாthபாதி ேக³ ேக³ ச
06090271 தேமவ ேத³வmh வயமாthமைத³வதmh பரmh phரதா⁴நmh ஷmh விவமnhயmh
06090272 vhரஜாம ஸrhேவ ஶரணmh ஶரNhயmh shவாநாmh ஸ ேநா தா⁴shயதி ஶmh
மஹாthமா
06090280ஶுக உவாச
06090281இதி ேதஷாmh மஹாராஜ ஸுராiµபதிShட²தாmh
06090282 phரதீchயாmh தி³ய⁴தா³வி: ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ர:
06090291ஆthமlhைய: ேஷாட³ஶபி⁴rhவிநா வthஸெகௗshெபௗ⁴
06090292 பrhபாதiµnhநிth³ர ஶரத³mh³ேஹணmh
06090301 th³’ShThவா தமவெநௗ ஸrhவ ஈலாத³விkhலவா:
06090302 த³Nhட³வthபதிதா ராஜச²ைநthதா²ய Sh:

06090310ேத³வா ஊ:
06090311 நமshேத யjhஞவீrhயாய வயேஸ உத ேத நம:
06090312 நமshேத யshதசkhராய நம:ஸுஹூதேய
06090321 யthேத க³தீநாmh திsh’ஶி: பரமmh பத³mh
06090322 நாrhவாசீேநா விஸrhக³shய தா⁴தrhேவதி³மrhஹதி
06090331 ஓmh நமshேதऽsh ப⁴க³வnhநாராயண வாஸுேத³வாதி³ஷ மஹாஷ
மஹாiνபா⁴வ பரமமŋhக³ள
பரமகlhயாண பரமகாணிக ேகவல ஜக³தா³தா⁴ர ேலாைககநாத² ஸrhேவவர
லநாத²
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பரமஹmhஸபvhராஜைக: பரேமthமேயாக³ஸமாதி⁴நா
பபா⁴விதபsh²டபாரமஹmhshயத⁴rhேமேth³கா⁴ததம:கபாடth³வாேர சிthேதऽபாvh’த
ஆthமேலாேக
shவயiµபலph³த⁴நிஜஸுகா²iνப⁴ேவா ப⁴வாnh
06090341 ³ரவேபா³த⁴ இவ தவாயmh விஹாரேயாேகா³ யத³ஶரேऽஶர
இத³மநேவதாshமthஸமவாய
ஆthமைநவாவிkhயமாேணந ஸ³ணம³ண:sh’ஜ பா ஹர
06090351 அத² தthர ப⁴வாnhகிmh ேத³வத³thதவதி³ஹ ³ணவிஸrhக³பதித:
பாரதnhthrhேயண shவkh’தஶலாஶலmh
ப²லiµபாத³தா³thயாேஹாshவிதா³thமாராம உபஶமஶீல:ஸமஜஸத³rhஶந உதா³shத
இதி ஹ வாவ ந விதா³ம:
06090361நவிேராத⁴ உப⁴யmh ப⁴க³வthயபத³ணக³ணஈவேரऽநவகா³யமாஹாthmhேய
ऽrhவாசீநவிகlhபவிதrhகவிசாரphரமாபா⁴ஸதrhகஶாshthரகலாnhத:கரரய³ரவkh³ரஹவாதி³நாmh
விவாதா³நவஸர உபரதஸமshதமாயாமேய ேகவல ஏவாthமமாயாமnhதrhதா⁴ய ேகா
nhவrhேதா² ³rhக⁴ட இவ ப⁴வதி
shவபth³வயாபா⁴வாth
06090371ஸமவிஷமமதீநாmh மதமiνஸர யதா² ரjhஜுக²Nhட:³ஸrhபாதி³தி⁴யாmh
06090381 ஸ ஏவ  ந: ஸrhவவshநி வshshவப: ஸrhேவவர:
ஸகலஜக³thகாரணகாரண⁴த:
ஸrhவphரthயகா³thமthவாthஸrhவ³பா⁴ேஸாபலத ஏக ஏவ பrhயவேஶத:
06090391அத²ஹ வாவ தவ மமாmh’தரஸஸiµth³ரவிphஷா ஸkh’த³வட⁴யா
shவமந
நிShயnhத³மாநாநவரதஸுேக²ந விshமாதth³’Shடதவிஷயஸுக²ேலஶாபா⁴ஸா:
பரமபா⁴க³வதா ஏகாnhதிேநா
ப⁴க³வதி ஸrhவ⁴தphயஸு’தி³ ஸrhவாthமநி நிதராmh நிரnhதரmh நிrhvh’தமநஸ:

கத²iµ ஹ வா ஏேத
ம⁴மத²ந ந:shவாrhத²ஶலாயாthமphயஸு’த:³ஸாத⁴வshthவchசரmh³ஜாiνேஸவாmh
விsh’ஜnhதி ந யthர
நரயmh ஸmhஸாரபrhயாவrhத:
06090401th⁴வநாthமப⁴வந thவிkhரம thநயந thேலாகமேநாஹராiνபா⁴வ தைவவ
வி⁴தேயா
தி³திஜத³iνஜாத³யசாபி ேதஷாiµபkhரமஸமேயாऽயதி shவாthமமாயயா
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ஸுரநரmh’க³தஜலசராkh’திபி⁴rhயதா²பராத⁴mh த³Nhட³mh த³Nhட³த⁴ர த³த⁴rhத²
ஏவேமநமபி ப⁴க³வஜ
thவாShThரiµத யதி³ மnhயேஸ
06090411அshமாகmh தாவகாநாmh தததத நதாநாmh ஹேர தவ
சரணநநக³ளth◌⁴யாநாiνப³th³த⁴’த³யநிக³டா³நாmh
shவŋhக³விவரேணநாthமஸாthkh’தாநாமiνகmhபாiνரதவிஶத³சிரஶிஶிரshதாவேலாேகந
விக³தம⁴ரiµக²ரஸாmh’தகலயா சாnhதshதாபமநகா⁴rhஹ ஶமயிmh
06090421அத²ப⁴க³வmhshதவாshமாபி⁴ரகி²லஜக³³thபthதிshதி²திலயநிthதாயமாநதி³vhயமாயாவிேநாத³shய
ஸகலவநிகாயாநாமnhதrh’த³ேயஷு ப³ரபி ச ph³ரமphரthயகா³thமshவேபண
phரதா⁴நேபண ச
யதா²ேத³ஶகாலேத³ஹாவshதா²நவிேஶஷmh த³பாதா³ேநாபலmhப⁴கதயாiνப⁴வத:
ஸrhவphரthயயஸாண
ஆகாஶஶரshய ஸாாthபரph³ரமண: பரமாthமந: கியாநிஹ வாrhத²விேஶேஷா
விjhஞாபநீய:
shயாth³விsh²ŋhகா³தி³பி⁴வ ரNhயேரதஸ:

06090431 அத ஏவ shவயmh த³பகlhபயாshமாகmh ப⁴க³வத: பரம³ேராshதவ
சரணஶதபலாஶchசா²யாmh
விவித⁴vh’நஸmhஸாரபரேமாபஶமநீiµபsh’தாநாmh வயmh யthகாேமேநாபஸாதி³தா:
06090441அேதா² ஈஶ ஜ thவாShThரmh kh³ரஸnhதmh ⁴வநthரயmh
06090442 kh³ரshதாநி ேயந ந: kh’Shண ேதஜாmhshயshthராதா⁴நி ச
06090451 ஹmhஸாய த³ரநிலயாய நிகாய kh’Shய mh’Shடயஶேஸ
நிபkhரமாய
06090452ஸthஸŋhkh³ரஹாய ப⁴வபாnhத²நிஜாரமாphதாவnhேத பShடக³தேய ஹரேய
நமshேத
06090460ஶுக உவாச
06090461அைத²வ³ேதா ராஜnhஸாத³ரmh thத³ைஶrhஹ:
06090462shவiµபshதா²நமாகrhNhய phராஹ தாநபி⁴நnhதி³த:
06090470ப⁴க³வாiνவாச
06090471 phேதாऽஹmh வ:ஸுரேரShடா² ம³பshதா²நவிth³யயா
06090472ஆthைமவrhயshmh’தி: mhஸாmh ப⁴khதிைசவ யயா மயி
06090481 கிmh ³ராபmh மயி phேத ததா²பி வி³த⁴rhஷபா: ◌⁴
06090482 மyhேயகாnhதமதிrhநாnhயnhமthேதா வாச²தி தththவவிth
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06090491 ந ேவத³ kh’பண: ேரய ஆthமேநா ³ணவshth³’kh
06090492 தshய தாநிchச²ேதா யchேச²th³யதி³ ேஸாऽபி ததா²வித: ◌⁴
06090501shவயmh நி:ேரயஸmh விth³வாnhந வkhthயjhஞாய கrhம 
06090502 ந ராதி ேராகி³ேऽபth²யmh வாச²ேதாऽபி பி⁴ஷkhதம:
06090511 மக⁴வnhயாத ப⁴th³ரmh ேவா த³th◌⁴யசmh’ஸthதமmh
06090512 விth³யாvhரததப:ஸாரmh கா³thரmh யாசத மா சிரmh
06090521ஸ வா அதி⁴க³ேதா த³th◌⁴யŋhஙவிph◌⁴யாmh ph³ரம நிShகலmh
06090522 யth³வா அவஶிேரா நாம தேயாரமரதாmh vhயதா⁴th
06090531 த³th◌⁴யŋhஙாத²rhவணshthவShThேர வrhமாேப⁴th³யmh மதா³thமகmh
06090532 விவபாய யthphராதா³ththவShடா யththவமதா⁴shதத:
06090541 Shமph◌⁴யmh யாசிேதாऽவிph◌⁴யாmh த⁴rhமjhேஞாऽŋhகா³நி தா³shயதி
06090542 ததshைதராத⁴ேரShேடா² விவகrhமவிநிrhத:
06090543 ேயந vh’thரஶிேரா ஹrhதா மthேதெஜௗபph³’mhத:
06090551 தshnhவிநிஹேத யmh ேதேஜாऽshthராத⁴ஸmhபத:³
06090552 ⁴ய: phராphshயத² ப⁴th³ரmh ேவா ந mhஸnhதி ச மthபராnh
06100010பா³த³ராயணிவாச
06100011இnhth³ரேமவmh ஸமாதி³ய ப⁴க³வாnhவிவபா⁴வந:
06100012 பயதாமநிேமஷாmh அthைரவாnhதrhத³ேத⁴ ஹ:
06100021 ததா²பி⁴யாசிேதா ேத³ைவrh’ராத²rhவே மஹாnh
06100022 ேமாத³மாந உவாேசத³mh phரஹஸnhநிவ பா⁴ரத
06100031அபி vh’nhதா³ரகா யmh ந ஜாநீத² ஶmh
06100032ஸmhshதா²யாmh யshthவபி⁴th³ேராேஹா :³ஸஹேசதநாபஹ:

06100041விஷூmh வாநாமாthமா phேரShட²இேஹphத:
06100042 க உthஸேஹத தmh தா³mh பி⁴மாய விShணேவ
06100050ேத³வா ஊ:
06100051 கிmh iν தth³³shthயஜmh ph³ரமnhmhஸாmh ⁴தாiνகmhபிநாmh
06100052 ப⁴வth³விதா⁴நாmh மஹதாmh NhயேலாேகTh³யகrhமmh
06100061நmh shவாrhத²பேரா ேலாேகா ந ேவத³ பரஸŋhகடmh
06100062 யதி³ ேவத³ ந யாேசத ேநதி நாஹ யதீ³வர:
06100070’வாச
06100071 த⁴rhமmh வ: ேராகாேமந யmh ேம phரthதா³’தா:
06100072 ஏஷ வ: phயமாthமாநmh thயஜnhதmh ஸnhthயஜாmhயஹmh
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06100081 ேயாऽth◌⁴ேவthமநா நாதா² ந த⁴rhமmh ந யஶ: மாnh
06100082 ஈேஹத ⁴தத³யயா ஸ ேஶாchய:shதா²வைரரபி
06100091 ஏதாவாநvhயேயா த⁴rhம: Nhயேலாைகபாத:
06100092 ேயா ⁴தேஶாகஹrhஷாph◌⁴யாமாthமா ேஶாசதி ’Shயதி
06100101அேஹா ைத³nhயமேஹா கShடmh பாரkhைய:ணப⁴ŋh³ைர:
06100102 யnhேநாபrhயாத³shவாrhைத²rhமrhthய:shவjhஞாதிவிkh³ரைஹ:

06100110பா³த³ராயணிவாச
06100111 ஏவmh kh’தvhயவேதா த³th◌⁴யŋhஙாத²rhவணshதiνmh
06100112 பேர ப⁴க³வதி ph³ரமNhயாthமாநmh ஸnhநயஜெஹௗ
06100121 யதாாஸுமேநா³th³தி⁴shதththவth³’kh³th◌⁴வshதப³nhத⁴ந:
06100122ஆshதி²த: பரமmh ேயாக³mh ந ேத³ஹmh ³³ேத⁴ க³தmh
06100131அேத²nhth³ேரா வjhரiµth³யmhய நிrhதmh விவகrhம
06100132iµேந: ஶkhதிபி⁴thkhேதா ப⁴க³வthேதஜஸாnhவித:
06100141 vh’ேதா ேத³வக³ண:ஸrhைவrhக³ேஜnhth³ேராபrhயேஶாப⁴த
06100142shயமாேநா iµநிக³ணshthைரேலாkhயmh ஹrhஷயnhநிவ
06100151 vh’thரமph◌⁴யth³ரவchச²thமஸுராநீகத²ைப:
06100152 பrhயshதேமாஜஸா ராஜnhkhth³ேதா⁴ th³ர இவாnhதகmh
06100161 தத:ஸுராமஸுைர ரண: பரமதா³ண:

06100162 thேரதாiµேக² நrhமதா³யாமப⁴வthphரத²ேம ேக³
06100171 th³ைரrhவஸுபி⁴ராதி³thையரவிph◌⁴யாmh பிth’வநிபி: ◌⁴
06100172 மth³பி⁴rh’⁴பி: ◌⁴ ஸாth◌⁴ையrhவிேவேத³ைவrhமthபதிmh
06100181 th³’ShThவா வjhரத⁴ரmh ஶkhரmh ேராசமாநmh shவயா யா
06100182 நாmh’Shயnhநஸுரா ராஜnhmh’ேத⁴ vh’thரர:ஸரா:
06100191 நiµசி: ஶmhப³ேராऽநrhவா th³விrhதா⁴ ’ஷேபா⁴ऽஸுர:
06100192ஹயkh³வ: ஶŋhஶிரா விphரசிthதிரேயாiµக:²
06100201 ேலாமா vh’ஷபrhவா ச phரேஹதிrhேஹதிthகல:

06100202ைத³ேதயா தா³நவா யா ராmh ச ஸஹshரஶ:

06100211ஸுமாமாphரiµகா:² காrhதshவரபchச²தா:³
06100212 phரதிth◌⁴ேயnhth³ரேஸநாkh³ரmh mh’thேயாரபி ³ராஸத³mh
06100221அph◌⁴யrhத³யnhநஸmhph◌⁴ராnhதா:mhஹநாேத³ந ³rhமதா:³
06100222 க³தா³பி:◌⁴ பைக⁴rhபா³ண: phராஸiµth³க³ரேதாமைர:
06100231 ஶூல: பரவைத:◌⁴ க²Th³ைக:³ ஶதkh◌⁴நீபி⁴rh⁴ஶுNh³பி: ◌⁴
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06100232ஸrhவேதாऽவாகிரnhஶshthைரரshthைரச வி³த⁴rhஷபா⁴nh
06100241 ந ேதऽth³’யnhத ஸச²nhநா: ஶரஜால:ஸமnhதத:
06100242 ŋhகா²iνŋhக²பதிைதrhjhேயாதீmhவ நேபா⁴க⁴ைந:
06100251 ந ேத ஶshthராshthரவrhெஷௗகா⁴ யாேஸ:³ஸுரைஸநிகாnh
06100252 சி²nhநா:th³த⁴பேத² ேத³ைவrhல⁴ஹshைத:ஸஹshரதா⁴
06100261அத²shthரஶshthெரௗகா⁴ கி³ஶ ◌்’ŋhக³th³ேமாபல:

06100262அph◌⁴யவrhஷnhஸுரப³லmh சிchசி²³shதாmhச rhவவth
06100271தாநதாnhshவshதிமேதா நிஶாmhய ஶshthராshthரைக³ரத²vh’thரநாதா:²
06100272th³ைமrhth³’ஷth³பி⁴rhவிவிதா⁴th³ஶ ◌்’ŋhைக³ரவிதாmhshதthரஸுnhth³ரைஸநிகாnh
06100281 ஸrhேவ phரயாஸா அப⁴வnhவிேமாகா: ◌⁴ kh’தா: kh’தா ேத³வக³ேணஷு
ைத³thைய:
06100282 kh’Shiνேலஷு யதா² மஹthஸு ுth³ைர: phரkhதா ஊஷதீ
வாச:
06100291 ேத shவphரயாஸmh விதத²mh நிய ஹராவப⁴khதா ஹதth³த⁴த³rhபா:
06100292 பலாயநாயாiµேக² விsh’jhய பதிmh மநshேத த³⁴ராthதஸாரா:
06100301 vh’thேராऽஸுராmhshதாநiνகா³nhமநshவீ phரதா⁴வத: phேரய ப³பா⁴ஷ
ஏதth
06100302 பலாயிதmh phேரய ப³லmh ச ப⁴kh³நmh ப⁴ேயந தீvhேரண விஹshய வீர:
06100311 காேலாபபnhநாmh சிராmh மநshவிநாmh ஜகா³த³ வாசmh ஷphரவீர:
06100312 ேஹ விphரசிthேத நiµேச ேலாமnhமயாநrhவச²mhப³ர ேம ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh
06100321 ஜாதshய mh’thrhth◌⁴வ ஏவ ஸrhவத: phரதிkhயா யshய ந ேசஹ kh’phதா
06100322 ேலாேகா யஶசாத² தேதா யதி³யiµmh ேகா நாம mh’thmh ந vh’ணீத
khதmh
06100331 th³ெவௗ ஸmhமதாவிஹ mh’th ³ராெபௗ யth³ph³ரமஸnhதா⁴ரணயா
தாஸு:
06100332 கேலவரmh ேயாக³ரேதா விஜயாth³யத³kh³ரணீrhவீரஶேயऽநிvh’thத:
06110010ஶுக உவாச
06110011 த ஏவmh ஶmhஸேதா த⁴rhமmh வச: பthரேசதஸ:

06110012ைநவாkh³’ணnhத ஸmhph◌⁴ராnhதா: பலாயநபரா nh’ப
06110021 விஶீrhயமாmh ph’தநாமாஸுமஸுரrhஷப: ◌⁴
06110022 காலாiνலshthத³ைஶ: காlhயமாநாமநாத²வth
06110031 th³’ShThவாதphயத ஸŋhkhth³த⁴ இnhth³ரஶthரமrhத:
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06110032 தாnhநிவாrhெயௗஜஸா ராஜnhநிrhப⁴rhthshேயத³iµவாச ஹ
06110041 கிmh வ உchசைதrhமாrhதா⁴வth³பி: ◌⁴ ph’Shட²ேதா ஹைத:
06110042 ந  பீ⁴தவத: ◌⁴ லாkh◌⁴ேயா ந shவrhkh³ய: ஶூரமாநிநாmh
06110051 யதி³ வ: phரத⁴ேந ரth³தா⁴ ஸாரmh வா ுlhலகா ’தி³
06110052அkh³ேர திShட²த மாthரmh ேம ந ேசth³kh³ராmhயஸுேக²shph’ஹா
06110061 ஏவmh ஸுரக³nhkhth³ேதா⁴ பீ⁴ஷயnhவஷா nh
06110062 vhயநத³thஸுமஹாphராே ேயந ேலாகா விேசதஸ:

06110071 ேதந ேத³வக³:ஸrhேவ vh’thரவிshேபா²டேநந ைவ
06110072 நிேபrhrhchசி²தா ⁴ெமௗ யைத²வாஶநிநா ஹதா:
06110081 மமrhத³ பth³ph◌⁴யாmh ஸுரைஸnhயமாரmh நிதாmh ரணரŋhக³³rhமத:³
06110082 கா³mh கmhபயnhiνth³யதஶூல ஓஜஸா நாலmh வநmh த²பதிrhயேதா²nhமத:³
06110091 விேலாkhய தmh வjhரத⁴ேராऽthயமrhத: shவஶthரேவऽபி⁴th³ரவேத
மஹாக³தா³mh
06110092 சிேப தாமாபததீmh ஸு:³ஸஹாmh ஜkh³ராஹ வாேமந கேரண லயா
06110101 ஸ இnhth³ரஶth: பிேதா ph◌⁴’ஶmh தயா மேஹnhth³ரவாஹmh
க³த³ேயாவிkhரம:
06110102 ஜகா⁴ந mhப⁴shத²ல உnhநத³nhmh’ேத⁴ தthகrhம ஸrhேவ ஸமஜயnhnh’ப
06110111 ஐராவேதா vh’thரக³தா³பி⁴mh’Shேடா வி⁴rhணிேதாऽth³: ஶாஹேதா
யதா²
06110112அபாஸரth³பி⁴nhநiµக:²ஸேஹnhth³ேரா iµசnhநsh’khஸphதத⁴iνrhph◌⁴’ஶாrhத:
06110121நஸnhநவாஹாய விஷNhணேசதேஸ phராŋhkhத ⁴ய:ஸக³தா³mh மஹாthமா
06110122இnhth³ேராऽmh’தshயnhதி³கராபி⁴மrhஶ வீதvhயத²தவாேஹாऽவதshேத²
06110131 ஸ தmh nh’ேபnhth³ராஹவகாmhயயா mh வjhராத⁴mh ph◌⁴ராth’ஹணmh
விேலாkhய
06110132shமரmhச தthகrhம nh’ஶmhஸமmhஹ: ேஶாேகந ேமாேஹந ஹஸஜகா³த³
06110140vh’thர உவாச
06110141 தி³ShThயா ப⁴வாnhேம ஸமவshதி²ேதா rhேயா ph³ரமஹா ³ஹா
ph◌⁴ராth’ஹா ச
06110142தி³ShThயாnh’ேऽth³யாஹமஸthதம thவயா மch²லநிrhபி⁴nhநth³’ஷth³th◌⁴’தா³சிராth
06110151 ேயா ேநாऽkh³ரஜshயாthமவிேதா³th³விஜாேதrh³ேராரபாபshய ச தீ³தshய
06110152 விரph◌⁴ய க²Th³ேக³ந ஶிராmhshயvh’சthபேஶாவாகண:shவrhக³காம:
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06110161 த³யாகீrhதிபி⁴jh²தmh thவாmh shவகrhம ஷாைத³ச
க³rhயmh
06110162 kh’chch²ேரண மch²லவிபி⁴nhநேத³ஹமshph’Shடவநிmh ஸமத³nhதி
kh³’th◌⁴ரா:
06110171 அnhேயऽiν ேய thேவஹ nh’ஶmhஸமjhஞா ய³th³யதாshthரா: phரஹரnhதி
மயmh
06110172ைதrh⁴தநாதா²nhஸக³nhநிஶாத thஶூலநிrhபி⁴nhநக³லrhயஜா
06110181அேதா²ஹேர ேம ேஶந வீர ஹrhதா phரமth²ையவ ஶிேரா யதீ³ஹ
06110182 தthராnh’ே ⁴தப³mh விதா⁴ய மநshவிநாmh பாத³ரஜ: phரபthshேய
06110191ஸுேரஶ கshமாnhந ேநா வjhரmh ர:shதி²ேத ைவணி மyhயேமாக⁴mh
06110192 மா ஸmhஶயிShடா² ந க³ேத³வ வjhர: shயாnhநிShப²ல: kh’பrhேத²வ
யாchஞா
06110201 நnhேவஷ வjhரshதவ ஶkhர ேதஜஸா ஹேரrhத³தீ⁴ேசshதபஸா ச ேதத:
06110202 ேதைநவ ஶthmh ஜ விShiΝயnhthேதா யேதா ஹrhவிஜய:
rh³shதத:
06110211அஹmh ஸமாதா⁴ய மேநா யதா²ஹ ந:ஸŋhகrhஷணshதchசரரவிnhேத³
06110212thவth³வjhரரmhேஹாதkh³ராmhயபாேஶா க³திmhiµேநrhயாmhயபவிth³த⁴ேலாக:
06110221 mhஸாmh கிலகாnhததி⁴யாmh shவகாநாmh யா: ஸmhபேதா³ தி³வி ⁴ெமௗ
ரஸாயாmh
06110222 ந ராதி யth³th³ேவஷ உth³ேவக³ஆதி⁴rhமத:³ கrhvhயஸநmh ஸmhphரயாஸ:

06110231 thைரவrhகி³காயாஸவிகா⁴தமshமthபதிrhவித⁴thேத ஷshய ஶkhர
06110232தேதாऽiνேமேயா ப⁴க³வthphரஸாேதா³ ேயா ³rhலேபா⁴ऽகிசநேகா³சேராऽnhைய:
06110241அஹmh ஹேர தவ பாைத³கல தா³ஸாiνதா³ேஸா ப⁴விதாsh ⁴ய:
06110242 மந:shமேரதாஸுபேதrh³mhshேத kh³’ணீத வாkhகrhம கேரா காய:
06110251 ந நாகph’Shட²mh ந ச பாரேமShTh²யmh ந ஸாrhவெபௗ⁴மmh ந ரஸாதி⁴பthயmh
06110252 ந ேயாக³th³தீ⁴ரநrhப⁴வmh வா ஸமஜஸ thவா விரஹyhய காŋhே
06110261அஜாதபா இவ மாதரmh க²கா:³shதnhயmh யதா²வthஸதரா:ுதா⁴rhதா:
06110262 phயmh phேயவ vhதmh விஷNh மேநாऽரவிnhதா³ தி³th³’ேத
thவாmh
06110271 மேமாthதமேலாகஜேநஷு ஸkh²யmh ஸmhஸாரசkhேர ph◌⁴ரமத:shவகrhமபி: ◌⁴
06110272 thவnhமாயயாthமாthமஜதா³ரேக³ேஹShவாஸkhதசிthதshய ந நாத² ⁴யாth
06120010’வாச
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06120011 ஏவmh ஹாஸுrhnh’ப ேத³ஹமாெஜௗ mh’thmh வரmh விஜயாnhமnhயமாந:
06120012 ஶூலmh phரkh³’யாph◌⁴யபதthஸுேரnhth³ரmh யதா² மஹாஷmh
ைகடேபா⁴ऽphஸு
06120021 தேதா கா³nhதாkh³நிகேடா²ரவமாவிth◌⁴ய ஶூலmh தரஸாஸுேரnhth³ர:
06120022phthவா மேஹnhth³ராய விநth³ய வீேரா ஹேதாऽ பாேபதி ஷா ஜகா³த³
06120031க²ஆபதthதth³விசலth³kh³ரேஹாlhகவnhநிய³Shphேரயமஜாதவிkhலவ:

06120032 வjhேரண வjh ஶதபrhவchசி²நth³⁴ஜmh ச தshேயாரக³ராஜேபா⁴க³mh
06120041சி²nhைநகபா³ஹு: பேக⁴ண vh’thர:ஸmhரph³த⁴ ஆஸாth³ய kh³’தவjhரmh
06120042ஹெநௗ ததாேட³nhth³ரமதா²மேரப⁴mh வjhரmh ச ஹshதாnhnhயபதnhமேகா⁴ந:
06120051vh’thரshய கrhமாதிமஹாth³⁴தmh தthஸுராஸுராசாரணth³த⁴ஸŋhகா: ◌⁴
06120052அஜயmhshதthஹூதஸŋhகடmh நியஹா ேஹதி விkhஶுrhph◌⁴’ஶmh
06120061இnhth³ேரா ந வjhரmh ஜkh³’ேஹவிலjhதchதmhshவஹshதாத³ஸnhநிெதௗ⁴
ந:
06120062 தமாஹ vh’thேரா ஹர ஆthதவjhேரா ஜ shவஶthmh ந விஷாத³கால:

06120071 thஸதாmh thரசிதா³ததாயிநாmh ஜய:ஸைத³கthர ந ைவ பராthமநாmh
06120072 விைநகiµthபthதிலயshதி²தீவரmh ஸrhவjhஞமாth³யmh ஷmh ஸநாதநmh
06120081 ேலாகா:ஸபாலா யshேயேம வஸnhதி விவஶா வேஶ
06120082 th³விஜா இவ ஶிசா ப³th³தா:◌⁴ ஸ கால இஹ காரணmh
06120091 ஓஜ:ஸேஹா ப³லmh phராணமmh’தmh mh’thேமவ ச
06120092 தமjhஞாய ஜேநா ேஹமாthமாநmh மnhயேத ஜட³mh
06120101 யதா² தா³மயீ நா யதா² பthரமேயா mh’க:³
06120102 ஏவmh ⁴தாநி மக⁴வnhநீஶதnhthராணி விth³தி⁴ ேபா: ◌⁴
06120111 ஷ: phரkh’திrhvhயkhதமாthமா ⁴ேதnhth³யாஶயா:
06120112 ஶkhiνவnhthயshய ஸrhகா³ெதௗ³ ந விநா யத³iνkh³ரஹாth
06120121அவிth³வாேநவமாthமாநmh மnhயேதऽநீஶவரmh
06120122 ⁴ைத:sh’ஜதி ⁴தாநி kh³ரஸேத தாநி ைத:shவயmh
06120131ஆ:: கீrhதிைரவrhயமாஶிஷ: ஷshய யா:
06120132 ப⁴வnhthேயவ  தthகாேல யதா²நிchேசா²rhவிபrhயயா:
06120141 தshமாத³கீrhதியஶேஸாrhஜயாபஜயேயாரபி
06120142ஸம:shயாthஸுக²:³கா²ph◌⁴யாmh mh’thவிதேயாshததா²
06120151ஸththவmh ரஜshதம இதி phரkh’ேதrhநாthமேநா ³:

06120152 தthர ஸாணமாthமாநmh ேயா ேவத³ஸ ந ப³th◌⁴யேத
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06120161 பய மாmh நிrhதmh ஶth vh’khத⁴⁴ஜmh mh’ேத⁴
06120162 க⁴டமாநmh யதா²ஶkhதி தவ phராணrhஷயா
06120171 phராணkh³லேஹாऽயmh ஸமர இShவோ வாஹநாஸந:
06120172அthர ந jhஞாயேதऽiµShய ஜேயாऽiµShய பராஜய:
06120180ஶுக உவாச
06120181இnhth³ேரா vh’thரவச: thவா க³தாகமஜயth
06120182 kh³’தவjhர: phரஹஸmhshதமாஹ க³தவிshமய:
06120190இnhth³ர உவாச
06120191அேஹா தா³நவ th³ேதா⁴ऽ யshய ேத மதிth³’ஶீ
06120192 ப⁴khத:ஸrhவாthமநாthமாநmh ஸு’த³mh ஜக³தீ³வரmh
06120201 ப⁴வாநதாrhnhமாயாmh ைவ ைவShணவீmh ஜநேமாநீmh
06120202 யth³விஹாயாஸுரmh பா⁴வmh மஹாஷதாmh க³த:
06120211 க²lhவித³mh மஹதா³சrhயmh யth³ரஜ:phரkh’ேதshதவ
06120212 வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி ஸththவாthமநி th³’டா⁴ மதி:
06120221 யshய ப⁴khதிrhப⁴க³வதி ஹெரௗ நி:ேரயேஸவேர
06120222 விkhட³ேதாऽmh’தாmhேபா⁴ெதௗ⁴ கிmh ுth³ைர: கா²தேகாத³ைக:
06120230ஶுக உவாச
06120231இதி ph³வாவnhேயாnhயmh த⁴rhமjhஞாஸயா nh’ப
06120232 தா⁴ேத மஹாவீrhயாவிnhth³ரvh’thெரௗ தா⁴mhபதீ
06120241ஆவிth◌⁴ய பக⁴mh vh’thர: காrhShயஸமnhத³ம:
06120242இnhth³ராய phராேth³ேகா⁴ரmh வாமஹshேதந மாஷ
06120251ஸ  vh’thரshய பக⁴mh கரmh ச கரேபா⁴பமmh
06120252 சிchேச²த³ க³பth³ேத³ேவா வjhேரண ஶதபrhவ
06120261 ேதா³rhph◌⁴யாiµthkh’thதலாph◌⁴யாmh ப³ெபௗ⁴ ரkhதshரேவாऽஸுர:
06120262 சி²nhநபோ யதா² ேகா³thர: கா²th³ph◌⁴ரShேடா வjh ஹத:
06120271 மஹாphராே மஹாவீrhேயா மஹாஸrhப இவ th³விபmh
06120272 kh’thவாத⁴ராmh ஹiνmh ⁴ெமௗ ைத³thேயா தி³vhthதராmh ஹiνmh
06120281 நேபா⁴க³mhபீ⁴ரவkhthேரண ேலேஹாlhப³ணவயா
06120282 த³mhShThராபி: ◌⁴ காலகlhபாபி⁴rhkh³ரஸnhநிவ ஜக³ththரயmh
06120291அதிமாthரமஹாகாய ஆபmhshதரஸா கி³nh
06120292 கி³ராThபாத³சாவ பth³ph◌⁴யாmh நிrhஜரயnhமmh
06120301 ஜkh³ராஸ ஸ ஸமாஸாth³ய வjhணmh ஸஹவாஹநmh
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06120302 vh’thரkh³ரshதmh தமாேலாkhய ஸphரஜாபதய:ஸுரா:
06120303ஹா கShடதி நிrhவிNhkhஶு:ஸமஹrhஷய:
06120311 நிகீ³rhேऽphயஸுேரnhth³ேரண ந மமாேராத³ரmh க³த:
06120312 மஹாஷஸnhநth³ேதா⁴ ேயாக³மாயாப³ேலந ச
06120321 பி⁴ththவா வjhேரண தthmh நிShkhரmhய ப³லபி⁴th³வி: ◌⁴
06120322 உchசகrhத ஶிர: ஶthேராrhகி³ஶ ◌்’ŋhக³ெவௗஜஸா
06120331 வjhரsh தthகnhத⁴ரமாஶுேவக:³ kh’nhதnhஸமnhதாthபவrhதமாந:
06120332 nhயபாதயthதாவத³ஹrhக³ேணந ேயா jhேயாதிஷாமயேந வாrhthரஹthேய
06120341ததா³ச ேக²³nh³ப⁴ேயா விேந³rhக³nhத⁴rhவth³தா: ◌⁴ ஸமஹrhஸŋhகா:◌⁴
06120342வாrhthரkh◌⁴நŋhைக³shதமபி⁴Shவாநா மnhthைரrhiµதா³ஸுைமரph◌⁴யவrhஷnh
06120351 vh’thரshய ேத³ஹாnhநிShkhராnhதமாthமjhேயாதிரnhத³ம
06120352 பயதாmh ஸrhவேத³வாநாமேலாகmh ஸமபth³யத
06130010ஶுக உவாச
06130011 vh’thேர ஹேத thரேயா ேலாகா விநா ஶkhேரண ⁴த³
06130012ஸபாலா யப⁴வnhஸth³ேயா விjhவரா நிrhvh’ேதnhth³யா:
06130021 ேத³வrhபிth’⁴தாநி ைத³thயா ேத³வாiνகா:³shவயmh
06130022 phரதிஜkh³iµ:shவதி⁴ShNhயாநி ph³ரேமேஶnhth³ராத³யshதத:
06130030ராேஜாவாச
06130031இnhth³ரshயாநிrhvh’ேதrhேஹmh ேராchசா² ேபா⁴ iµேந
06130032 ேயநாஸnhஸுகி²ேநா ேத³வா ஹேரrh:³க²mh ேதாऽப⁴வth
06130040ஶுக உவாச
06130041 vh’thரவிkhரமஸmhவிkh³நா:ஸrhேவ ேத³வா:ஸஹrhபி: ◌⁴
06130042 தth³வதா⁴யாrhத²யnhநிnhth³ரmh ைநchச²th³பீ⁴ேதா ph³’ஹth³வதா⁴th
06130050இnhth³ர உவாச
06130051shth⁴th³மஜலேரேநா விவபவேதா⁴th³ப⁴வmh
06130052 விப⁴khதமiνkh³’ணth³பி⁴rhvh’thரஹthயாmh khவ மாrhjhmhயஹmh
06130060ஶுக உவாச
06130061 ’ஷயshத³பாகrhNhய மேஹnhth³ரத³மph³வnh
06130062 யாஜயிShயாம ப⁴th³ரmh ேத ஹயேமேத⁴ந மா shம ைப: ◌⁴
06130071ஹயேமேத⁴ந ஷmh பரமாthமாநவரmh
06130072இShThவா நாராயணmh ேத³வmh ேமாயேஸऽபி ஜக³th³வதா⁴th
06130081 ph³ரமஹா பிth’ஹா ேகா³kh◌⁴ேநா மாth’ஹாசாrhயஹாக⁴வாnh
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06130082 வாத:³ lhகஸேகா வாபி ஶுth³th◌⁴ேயரnhயshய கீrhதநாth
06130091 தமவேமேத⁴ந மஹாமேக²ந ரth³தா⁴nhவிேதாऽshமாபி⁴ரiνSh²ேதந
06130092ஹthவாபி ஸph³ரமசராசரmh thவmh ந phயேஸ கிmh க²லநிkh³ரேஹண
06130100ஶுக உவாச
06130101 ஏவmh ஸேசாதி³ேதா விphைரrhமthவாநஹநth³mh
06130102 ph³ரமஹthயா ஹேத தshnhநாஸஸாத³ vh’ஷாகபிmh
06130111 தேயnhth³ர:shமாஸஹthதாபmh நிrhvh’திrhநாiµமாவிஶth
06130112மnhதmh வாchயதாmh phராphதmh ஸுக²யnhthயபி ேநா ³:

06130121 தாmh த³த³rhஶாiνதா⁴வnhதீmh சாNhடா³வ பிணீmh
06130122 ஜரயா ேவபமாநாŋhகீ³mh யமkh³ரshதாமsh’khபடாmh
06130131 விகீrhய பதாnhேகஶாmhshதிShட² திShேட²தி பா⁴ணீmh
06130132 நக³nhth◌⁴யஸுக³nhேத⁴ந rhவதீmh மாrhக³³ஷணmh
06130141 நேபா⁴ க³ேதா தி³ஶ:ஸrhவா:ஸஹshராோ விஶாmhபேத
06130142 phரா³தீ³சீmh தி³ஶmh rhணmh phரவிShேடா nh’ப மாநஸmh
06130151ஸ ஆவஸthShகரநாலதnhநலph³த⁴ேபா⁴ேகா³ யதி³ஹாkh³நி³த:
06130152வrhஷாணிஸாஹshரமலேதாऽnhத:ஸசிnhதயnhph³ரமவதா⁴th³விேமாmh
06130161 தாவththகmh நஹுஷ: ஶஶாஸ விth³யாதேபாேயாக³ப³லாiνபா⁴வ:

06130162ஸ ஸmhபைத³வrhயமதா³nhத⁴³th³தி⁴rhநீதshதிரசாmh க³திnhth³ரபthnhயா
06130171 தேதா க³ேதா ph³ரமகி³ேராபஹூத ’தmhப⁴ரth◌⁴யாநநிவாதாக: ◌⁴
06130172 பாபsh தி³kh³ேத³வதயா ஹெதௗஜாshதmh நாph◌⁴ய⁴த³விதmh
விShiΝபthnhயா
06130181 தmh ச ph³ரமrhஷேயாऽph◌⁴ேயthய ஹயேமேத⁴ந பா⁴ரத
06130182 யதா²வth³தீ³யாmh சkh: ஷாராத⁴ேநந ஹ
06130191அேத²jhயமாேந ேஷ ஸrhவேத³வமயாthமநி
06130192அவேமேத⁴ மேஹnhth³ேரண விதேத ph³ரமவாதி³பி: ◌⁴
06130201ஸ ைவ thவாShThரவேதா⁴ ⁴யாநபி பாபசேயா nh’ப
06130202 நீதshேதைநவ ஶூnhயாய நீஹார இவ பா⁴iνநா
06130211ஸ வாேமேத⁴ந யேதா²தி³ேதந விதாயமாேநந மசிைர:
06130212இShThவாதி⁴யjhஞmh ஷmh ராணnhth³ேரா மஹாநாஸ வி⁴தபாப:
06130221இத³mh மஹாkh²யாநமேஶஷபாphமநாmh phராலநmh தீrhத²பதா³iνகீrhதநmh
06130222 ப⁴khthchch²ரயmh ப⁴khதஜநாiνவrhணநmh மேஹnhth³ரேமாmh விஜயmh
மthவத:
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06130231 பேட²ராkh²யாநத³mh ஸதா³ ³தா: ◌⁴ ஶ ◌்’Nhவnhthயேதா² பrhவணி
பrhவணீnhth³யmh
06130232 த⁴nhயmh யஶshயmh நிகி²லாக⁴ேமாசநmh ஜயmh shவshthயயநmh
ததா²ஷmh
06140010ப³வாச
06140011 ரஜshதம:shவபா⁴வshய ph³ரமnhvh’thரshய பாphமந:
06140012 நாராயேண ப⁴க³வதி கத²மாth³th³’டா⁴ மதி:
06140021 ேத³வாநாmh ஶுth³த⁴ஸththவாநாmh’mh சாமலாthமநாmh
06140022 ப⁴khதிrhiµnhத³சரேண ந phராேயேபஜாயேத
06140031 ரேஜாபி:◌⁴ ஸமஸŋhkh²யாதா: பாrhதி²ைவஹ ஜnhதவ:

06140032 ேதஷாmh ேய ேகசேநஹnhேத ேரேயா ைவ மiνஜாத³ய:
06140041 phராேயா iµiµவshேதஷாmh ேகசைநவ th³விேஜாthதம
06140042iµiµூmh ஸஹshேரஷு கசிnhiµchேயத th◌⁴யதி
06140051iµkhதாநாமபி th³தா⁴நாmh நாராயணபராயண:

06140052ஸு³rhலப: ◌⁴ phரஶாnhதாthமா ேகாShவபி மஹாiµேந
06140061 vh’thரsh ஸ கத²mh பாப:ஸrhவேலாேகாபதாபந:
06140062இthத²mh th³’ட⁴மதி: kh’Shண ஆthஸŋhkh³ராம உlhப³ேண
06140071அthர ந:ஸmhஶேயா ⁴யாch²ேராmh ெகௗஹலmh phரேபா⁴
06140072 ய: ெபௗேஷண ஸமேர ஸஹshராமேதாஷயth
06140080ஸூத உவாச
06140081 பேதாऽத²ஸmhphரநmh ப⁴க³வாnhபா³த³ராயணி:
06140082 நிஶmhய ரth³த³தா⁴நshய phரதிநnhth³ய வேசாऽph³ரவீth
06140090ஶுக உவாச
06140091 ஶ ◌்’iΝShவாவேதா ராஜnhநிதிஹாஸமmh யதா²
06140092 தmh th³ைவபாயநiµகா²nhநாரதா³th³ேத³வலாத³பி
06140101ஆth³ராஜா ஸாrhவெபௗ⁴ம: ஶூரேஸேநஷு ைவ nh’ப
06140102 சிthரேகதி kh²யாேதா யshயாthகாம⁴ŋhம
06140111 தshய பா⁴rhயாஸஹshராmh ஸஹshராணி த³ஶாப⁴வnh
06140112ஸாnhதாநிகசாபி nh’ேபா ந ேலேப⁴ தாஸு ஸnhததிmh
06140121ெபௗதா³rhயவேயாஜnhம விth³ையவrhயயாதி³பி: ◌⁴
06140122ஸmhபnhநshய ³ண:ஸrhைவசிnhதா ப³nhth◌⁴யாபேதர⁴th
06140131 ந தshய ஸmhபத:³ஸrhவா மShேயா வாமேலாசநா:
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06140132ஸாrhவெபௗ⁴மshய ⁴ேசயமப⁴வnhphதிேஹதவ:

06140141 தshையகதா³  ப⁴வநமŋhகி³ரா ப⁴க³வாnh’:

06140142 ேலாகாநiνசரnhேநதாiνபாக³chச²th³யth³’chச²யா
06140151 தmh ஜயிthவா விதி⁴வthphரththதா²நாrhஹதி³பி: ◌⁴
06140152 kh’தாதிth²யiµபாத³thஸுகா²நmh ஸமாத:
06140161 மஹrhshதiµபாநmh phரரயாவநதmh ெதௗ
06140162 phரதிjhய மஹாராஜ ஸமாபா⁴Shேயத³மph³ரவீth
06140170அŋhகி³ரா உவாச
06140171அபி ேதऽநாமயmh shவshதி phரkh’தீநாmh ததா²thமந:
06140172 யதா² phரkh’திபி⁴rh³phத: மாnhராஜா ச ஸphதபி:◌⁴
06140181ஆthமாநmh phரkh’திShவth³தா⁴ நிதா⁴ய ேரய ஆphiνயாth
06140182 ராjhஞா ததா² phரkh’தேயா நரேத³வாதாத⁴ய:
06140191அபி தா³ரா: phரஜாமாthயா ph◌⁴’thயா: ேரNhேயாऽத² மnhthண:

06140192 ெபௗரா ஜாநபதா³ ⁴பா ஆthமஜா வஶவrhதிந:
06140201 யshயாthமாiνவஶேசthshயாthஸrhேவ தth³வஶகா³இேம
06140202 ேலாகா:ஸபாலா யchச²nhதி ஸrhேவ ப³மதnhth³தா:
06140211ஆthமந: phயேத நாthமா பரத:shவத ஏவ வா
06140212லேயऽலph³த⁴காமmh thவாmh சிnhதயா ஶப³லmh iµக²mh
06140221 ஏவmh விகlhபிேதா ராஜnhவி³ஷா iµநிநாபி ஸ:

06140222 phரரயாவநேதாऽph◌⁴யாஹ phரஜாகாமshதேதா iµநிmh
06140230 சிthரேகவாச
06140231 ப⁴க³வnhகிmh ந விதி³தmh தேபாjhஞாநஸமாதி⁴பி: ◌⁴
06140232 ேயாகி³நாmh th◌⁴வshதபாபாநாmh ப³ரnhத: ஶஷு
06140241 ததா²பி ph’chச²ேதா ph³யாmh ph³ரமnhநாthமநி சிnhதிதmh
06140242 ப⁴வேதா வி³ஷசாபி ேசாதி³தshthவத³iνjhஞயா
06140251 ேலாகபாலரபி phராrhth²யா:ஸாmhராjhையவrhயஸmhபத:³
06140252 ந நnhத³யnhthயphரஜmh மாmh ுthth’Thகாமவாபேர
06140261 தத: பா மஹாபா⁴க³ rhைவ:ஸஹ க³தmh தம:
06140262 யதா² தேரம ³Shபாரmh phரஜயா தth³விேத⁴ ந:
06140270ஶுக உவாச
06140271இthயrhதி²த:ஸ ப⁴க³வாnhkh’பாrhph³ரமண:ஸுத:
06140272 ரபயிthவா சmh thவாShThரmh thவShடாரமயஜth³வி:◌⁴
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06140281 jhேயShடா² ேரShடா² ச யா ராjhேஞா மmh ச பா⁴ரத
06140282 நாmhநா kh’தth³திshதshைய யjhேஞாchசி²Shடமதா³th³th³விஜ:

06140291அதா²ஹ nh’பதிmh ராஜnhப⁴விைதகshதவாthமஜ:

06140292ஹrhஷேஶாகphரத³shph◌⁴யதி ph³ரமஸுேதா யெயௗ
06140301ஸாபி தthphராஶநாேத³வ சிthரேகேதாரதா⁴ரயth
06140302 க³rhப⁴mh kh’தth³திrhேத³வீ kh’thதிகாkh³ேநவாthமஜmh
06140311 தshயா அiνதி³நmh க³rhப:◌⁴ ஶுkhலப இேவா³ப:
06140312 வvh’ேத⁴ ஶூரேஸேநஶ ேதஜஸா ஶநைகrhnh’ப
06140321அத² கால உபாvh’thேத மார:ஸமஜாயத
06140322 ஜநயnhஶூரேஸநாநாmh ஶ ◌்’Nhவதாmh பரமாmh iµத³mh
06140331’Shேடா ராஜா மாரshய shநாத: ஶுசிரலŋhkh’த:
06140332 வாசயிthவாஶிேஷா விphைர: காரயாமாஸ ஜாதகmh
06140341 ேதph◌⁴ேயா ரNhயmh ரஜதmh வாஸாmhshயாப⁴ரநி ச
06140342 kh³ராமாnhஹயாnhக³ஜாnhphராதா³th³ேத⁴நாமrh³தா³நி ஷTh
06140351 வவrhஷ காமாநnhேயஷாmh பrhஜnhய இவ ேத³நாmh
06140352 த⁴nhயmh யஶshயமாShயmh மாரshய மஹாமநா:
06140361 kh’chch²ரலph³ேத⁴ऽத² ராஜrhேஷshதநேயऽiνதி³நmh பி:

06140362 யதா² நி:shவshய kh’chch²ராphேத த⁴ேந shேநேஹாऽnhவவrhத⁴த
06140371 மாshthவதிதராmh thேர shேநேஹா ேமாஹஸiµth³ப⁴வ:

06140372 kh’தth³ேத:ஸபthநீநாmh phரஜாகாமjhவேராऽப⁴வth
06140381 சிthரேகேதாரதிphதிrhயதா² தா³ேர phரஜாவதி
06140382 ந ததா²nhேயஷு ஸஜjhேஞ பா³லmh லாலயேதாऽnhவஹmh
06140391 தா: பrhயதphயnhநாthமாநmh க³rhஹயnhthேயாऽph◌⁴யஸூயயா
06140392ஆநபthேயந :³ேக²ந ராjhஞசாநாத³ேரண ச
06140401 தி⁴க³phரஜாmh shthயmh பாபாmh பthசாkh³’ஹஸmhமதாmh
06140402ஸுphரஜாபி: ◌⁴ ஸபthநீபி⁴rhதா³வ திரshkh’தாmh
06140411 தா³நாmh ேகா iν ஸnhதாப:shவாந: பசrhயயா
06140412அபீ⁴ணmh லph³த⁴மாநாநாmh தா³shயா தா³வ ³rhப⁴கா:³
06140421 ஏவmh ஸnhத³யமாநாநாmh ஸபthnhயா: thரஸmhபதா³
06140422 ராjhேஞாऽஸmhமதvh’thதீநாmh விth³ேவேஷா ப³லவாந⁴th
06140431 விth³ேவஷநShடமதய:shthேயா தா³ணேசதஸ:

06140432 க³ரmh த³:³மாராய ³rhமrhஷா nh’பதிmh phரதி

412 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

06140441 kh’தth³திரஜாநnhதீ ஸபthநீநாமக⁴mh மஹth
06140442ஸுphத ஏேவதி ஸசிnhthய நிய vhயசரth³kh³’ேஹ
06140451 ஶயாநmh ஸுசிரmh பா³லiµபதா⁴rhய மநீணீ
06140452 thரமாநய ேம ப⁴th³ேர இதி தா⁴thமேசாத³யth
06140461ஸா ஶயாநiµபvhரjhய th³’ShThவா ேசாthதாரேலாசநmh
06140462 phராேணnhth³யாthமபி⁴shthயkhதmh ஹதாshthயபதth³⁴வி
06140471 தshயாshததா³கrhNhய ph◌⁴’ஶாரmh shவரmh kh◌⁴நnhthயா: கராph◌⁴யாiµர
உchசைகரபி
06140472 phரவிய ராjhஞீ thவரயாthமஜாnhதிகmh த³த³rhஶ பா³லmh ஸஹஸா mh’தmh
ஸுதmh
06140481பபாத ⁴ெமௗ பvh’th³த⁴யா ஶுசாiµேமாஹவிph◌⁴ரShடஶிேராஹாmhப³ரா
06140491 தேதா nh’பாnhத:ரவrhதிேநா ஜநா நராச நாrhயச நிஶmhய ேராத³நmh
06140492 ஆக³thய lhயvhயஸநா: ஸு:³கி²தாshதாச vhயகmh :³

kh’தாக³ஸ:

06140501thவா mh’தmh thரமலதாnhதகmh விநShடth³’Sh:phரபதnhshக²லnhபதி²
06140502shேநஹாiνப³nhைத⁴தி⁴தயா ஶுசா ph◌⁴’ஶmhவிrhchசி²ேதாऽiνphரkh’திrhth³விைஜrhvh’த:
06140511 பபாத பா³லshய ஸ பாத³ேல mh’தshய விshரshதஶிேராஹாmhப³ர:
06140512 தீ³rhக⁴mh வஸnhபா³Shபகேலாபேராத⁴ேதா நிth³த⁴கNhேடா² ந ஶஶாக
பா⁴mh
06140521 பதிmh நிேயாஶுசாrhபிதmh ததா³mh’தmh ச பா³லmhஸுதேமகஸnhததிmh
06140522 ஜநshய ராjhஞீ phரkh’ேதச ’th³ஜmh ஸதீ த³தா⁴நா விலலாப
சிthரதா⁴
06140531shதநth³வயmhŋhமபŋhகமNh³தmh நிசதீ ஸாஜநபா³Shபபி³nh³பி: ◌⁴
06140532விகீrhய ேகஶாnhவிக³லthshரஜ:ஸுதmh ஶுேஶாச சிthரmh ரவ ஸுshவரmh
06140541அேஹா விதா⁴தshthவமதீவ பா³ேஶா யshthவாthமsh’ShThயphரதிபஹேஸ
06140542 பேர iν வthயபரshய யா mh’திrhவிபrhயயேசththவம th◌⁴வ: பர:
06140551 ந  khரமேசதி³ஹ mh’thஜnhமேநா: ஶமsh ததா³thமகrhமபி: ◌⁴
06140552 ய: shேநஹபாேஶா நிஜஸrhக³vh’th³த⁴ேய shவயmh kh’தshேத தமmh
விvh’ச
06140561 thவmh தாத நாrhஹ ச மாmh kh’பமநாதா²mh
06140562 thயkhmh விசவ பிதரmh தவ ேஶாகதphதmh
06140563அஜshதேரம ப⁴வதாphரஜ³shதரmh யth³
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06140564 th◌⁴வாnhதmh ந யாயகேணந யேமந ³ரmh
06140571 உthதிShட² தாத த இேம ஶிஶேவா வயshயாsh
06140572 thவாமாவயnhதி nh’பநnhத³ந ஸmhவிஹrhmh
06140573ஸுphதசிரmh யஶநயா ச ப⁴வாnhபேதா
06140574 ⁴ŋhவ shதநmh பிப³ ஶுேசா ஹர ந:shவகாநாmh
06140581 நாஹmh தஜ த³th³’ேஶ ஹதமŋhக³ளா ேத
06140582iµkh³த⁴shதmh iµதி³தவீணமாநநாph³ஜmh
06140583 கிmh வா க³ேதாऽshயநரnhவயமnhயேலாகmh
06140584 நீேதாऽkh◌⁴’ேணந ந ஶ ◌்’ே கலா கி³ரshேத
06140590ஶுக உவாச
06140591 விலபnhthயா mh’தmh thரதி சிthரவிலாபைந:
06140592 சிthரேகrhph◌⁴’ஶmh தphேதா iµkhதகNhேடா² ேராத³ஹ
06140601 தேயாrhவிலபேதா:ஸrhேவ த³mhபthேயாshதத³iνvhரதா:
06140602 :³shம நரா நாrhய:ஸrhவமாத³ேசதநmh
06140611 ஏவmh கமலமாபnhநmh நShடஸmhjhஞமநாயகmh
06140612 jhஞாthவாŋhகி³ரா நாம ’ராஜகா³ம ஸநாரத:³
06150010ஶுக உவாச
06150011ஊசrhmh’தேகாபாnhேத பதிதmh mh’தேகாபமmh
06150012 ேஶாகாபி⁴⁴தmh ராஜாநmh ேபா³த⁴யnhெதௗ ஸ³khதிபி: ◌⁴
06150021 ேகாऽயmh shயாthதவ ராேஜnhth³ர ப⁴வாnhயமiνேஶாசதி
06150022 thவmh சாshய கதம:sh’Shெடௗ ேரதா³நீமத: பரmh
06150031 யதா² phரயாnhதி ஸmhயாnhதி shேராேதாேவேக³ந பா³கா:
06150032ஸmhjhயnhேத விjhயnhேத ததா² காேலந ேத³ந:
06150041 யதா² தா⁴நாஸு ைவ தா⁴நா ப⁴வnhதி ந ப⁴வnhதி ச
06150042 ஏவmh ⁴தாநி ⁴ேதஷு ேசாதி³தாநீஶமாயயா
06150051 வயmh ச thவmh ச ேய ேசேம lhயகாலாசராசரா:
06150052 ஜnhமmh’thேயாrhயதா² பசாthphராŋhைநவம⁴நாபி ேபா: ◌⁴
06150061 ⁴ைதrh⁴தாநி ⁴ேதஶ:sh’ஜthயவதி ஹnhதி ச
06150062ஆthமsh’Shைடரshவதnhthைரரநேபோऽபி பா³லவth
06150071 ேத³ேஹந ேத³ேநா ராஜnhேத³ஹாth³ேத³ேஹாऽபி⁴ஜாயேத
06150072 பீ³ஜாேத³வ யதா² பீ³ஜmh ேத³யrhத²இவ ஶாவத:
06150081 ேத³ஹேத³விபா⁴ேகா³ऽயமவிேவகkh’த: ரா
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06150082 ஜாதிvhயkhதிவிபா⁴ேகா³ऽயmh யதா² வshநி கlhபித:
06150090ஶுக உவாச
06150091 ஏவமாவாேதா ராஜா சிthரேகrhth³விேஜாkhதிபி:◌⁴
06150092 விmh’jhய பாணிநா வkhthரமாதி⁴mhலாநமபா⁴ஷத
06150100ராேஜாவாச
06150101 ெகௗ வாmh jhஞாநஸmhபnhெநௗ மShெடௗ² ச மயஸாmh
06150102அவ⁴ேதந ேவேஷண ³டா⁴விஹ ஸமாக³ெதௗ
06150111 சரnhதி யவெநௗ காமmh ph³ராம ப⁴க³வthphயா:
06150112 மாth³’ஶாmh kh³ராmhய³th³தீ⁴நாmh ேபா³தா⁴ேயாnhமthதŋhகி³ந:
06150121மாேரா நாரத³ ’⁴ரŋhகி³ரா ேத³வேலாऽத:
06150122அபாnhதரதமா vhயாேஸா மாrhகNhேட³ேயாऽத² ெகௗ³தம:
06150131 வShேடா² ப⁴க³வாnhராம: கபிேலா பா³த³ராயணி:
06150132 ³rhவாஸா யாjhஞவlhkhயச ஜாகrhணshததா²ணி:
06150141 ேராமஶchயவேநா த³thத ஆஸு:ஸபதஜ:

06150142 ’rhேவத³ஶிரா ெதௗ⁴mhேயா iµநி: பசஶிக²shததா²
06150151ரNhயநாப: ◌⁴ ெகௗஶlhய: தேத³வ ’தth◌⁴வஜ:

06150152 ஏேத பேர ச th³ேத⁴ஶாசரnhதி jhஞாநேஹதவ:

06150161 தshமாth³வாmh kh³ராmhயபேஶாrhமம ட⁴தி⁴ய: phர⁴
06150162அnhேத⁴ தம மkh³நshய jhஞாநதீ³ப உதீ³rhயதாmh
06150170அŋhகி³ரா உவாச
06150171அஹmh ேத thரகாமshய thரேதா³ऽshmhயŋhகி³ரா nh’ப
06150172 ஏஷ ph³ரமஸுத:ஸாாnhநாரேதா³ ப⁴க³வாnh’:

06150181இthத²mh thவாmh thரேஶாேகந மkh³நmh தம ³shதேர
06150182அதத³rhஹமiνshmh’thய மஹாஷேகா³சரmh
06150191அiνkh³ரஹாய ப⁴வத: phராphதாவாவாஹ phரேபா⁴
06150192 ph³ரமNhேயா ப⁴க³வth³ப⁴khேதா நாவாஸாதி³மrhஹ
06150201 தைத³வ ேத பரmh jhஞாநmh த³தா³ kh³’ஹமாக³த:
06150202 jhஞாthவாnhயாபி⁴நிேவஶmh ேத thரேமவ த³தா³mhயஹmh
06150211அ⁴நா thmh தாேபா ப⁴வைதவாiν⁴யேத
06150212 ஏவmh தா³ரா kh³’ஹா ராேயா விவிைத⁴வrhயஸmhபத:³
06150221 ஶph³தா³த³யச விஷயாசலா ராjhயவி⁴தய:
06150222 ம ராjhயmh ப³லmh ேகாேஷா ph◌⁴’thயாமாthயஸு’jhஜநா:
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06150231ஸrhேவऽபி ஶூரேஸேநேம ேஶாகேமாஹப⁴யாrhதிதா:³
06150232 க³nhத⁴rhவநக³ரphரkh²யா:shவphநமாயாமேநாரதா:²
06150241 th³’யமாநா விநாrhேத²ந ந th³’யnhேத மேநாப⁴வா:
06150242 கrhமபி⁴rhth◌⁴யாயேதா நாநா கrhமாணி மநேஸாऽப⁴வnh
06150251அயmh  ேத³ேநா ேத³ேஹா th³ரvhயjhஞாநkhயாthமக:
06150252 ேத³ேநா விவித⁴khேலஶ ஸnhதாபkh’³தா³’த:
06150261 தshமாthshவshேத²ந மநஸா விmh’ய க³திமாthமந:
06150262 th³ைவேத th◌⁴வாrhத²விரmhப⁴mh thயேஜாபஶமமாவிஶ
06150270நாரத³ உவாச
06150271 ஏதாmh மnhthேராபநிஷத³mh phரதீchச² phரயேதா மம
06150272 யாmh தா⁴ரயnhஸphதராthராth³th³ரShடா ஸŋhகrhஷணmh வி⁴mh
06150281 யthபாத³லiµபsh’thய நேரnhth³ர rhேவ
06150282 ஶrhவாத³ேயா ph◌⁴ரமமmh th³விதயmh விsh’jhய
06150283ஸth³யshததீ³யமலாநதி⁴கmh மthவmh
06150284 phராrhப⁴வாநபி பரmh ந சிரா³ைபதி
06160010பா³த³ராயணிவாச
06160011அத² ேத³வ’ ராஜnhஸmhபேரதmh nh’பாthமஜmh
06160012 த³rhஶயிthேவதி ேஹாவாச jhஞாதீநாமiνேஶாசதாmh
06160020நாரத³ உவாச
06160021 வாthமnhபய ப⁴th³ரmh ேத மாதரmh பிதரmh ச ேத
06160022ஸு’ேதா³ பா³nhத⁴வாshதphதா: ஶுசா thவthkh’தயா ph◌⁴’ஶmh
06160031 கேலவரmh shவமாவிய ேஶஷமா:ஸு’th³vh’த:
06160032 ⁴ŋhவ ேபா⁴கா³nhபிth’phரthதாநதி⁴திShட² nh’பாஸநmh
06160040 வ உவாச
06160041 கshnhஜnhமnhய மயmh பிதேரா மாதேராऽப⁴வnh
06160042 கrhமபி⁴rhph◌⁴ராmhயமாணshய ேத³வதிrhயŋhnh’ேயாநிஷு
06160051 ப³nh⁴jhஞாthயமth◌⁴யshத²thேராதா³நவிth³விஷ:

06160052ஸrhவ ஏவ  ஸrhேவஷாmh ப⁴வnhதி khரமேஶா த:²
06160061 யதா² வshநி பNhயாநி ேஹமாதீ³நி ததshதத:
06160062 பrhயடnhதி நேரShேவவmh ேவா ேயாநிஷு கrhth’ஷு
06160071 நிthயshயாrhத²shய ஸmhப³nhேதா⁴ யநிthேயா th³’யேத nh’ஷு
06160072 யாவth³யshய  ஸmhப³nhேதா⁴ மமthவmh தாவேத³வ 
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06160081 ஏவmh ேயாநிக³ேதா வ:ஸ நிthேயா நிரஹŋhkh’த:
06160082 யாவth³யthேராபலph◌⁴ேயத தாவthshவthவmh  தshய தth
06160091 ஏஷ நிthேயாऽvhயய:ஸூம ஏஷ ஸrhவாரய:shவth³’kh
06160092ஆthமமாயா³ணrhவிவமாthமாநmh sh’ஜேத phர: ◌⁴
06160101 ந யshயாshதி phய: கசிnhநாphய:shவ: பேராऽபி வா
06160102 ஏக:ஸrhவதி⁴யாmh th³ரShடா கrhth’mh ³ணேதா³ஷேயா:
06160111 நாத³thத ஆthமா  ³ணmh ந ேதா³ஷmh ந khயாப²லmh
06160112 உதா³நவதா³ந: பராவரth³’கீ³வர:
06160120பா³த³ராயணிவாச
06160121இthதீ³rhய க³ேதா ேவா jhஞாதயshதshய ேத ததா³
06160122 விshதா iµiµ: ேஶாகmh சி²ththவாthமshேநஹஶ ◌்’ŋhக²லாmh
06160131 நிrh’thய jhஞாதேயா jhஞாேதrhேத³ஹmh kh’thேவாசிதா: khயா:
06160132 தthயஜுrh³shthயஜmh shேநஹmh ேஶாகேமாஹப⁴யாrhதித³mh
06160141 பா³லkh◌⁴nhேயா vh³தாshதthர பா³லஹthயாஹதphரபா: ◌⁴
06160142 பா³லஹthயாvhரதmh ேசrhph³ராமணrhயnhநிபிதmh
06160143 யiµநாயாmh மஹாராஜ shமரnhthேயா th³விஜபா⁴தmh
06160151ஸ இthத²mh phரதி³th³தா⁴thமா சிthரேகrhth³விேஜாkhதிபி:◌⁴
06160152 kh³’ஹாnhத⁴பாnhநிShkhராnhத:ஸர:பŋhகாதி³வ th³விப:
06160161 காnhth³யாmh விதி⁴வthshநாthவா kh’தNhயஜலkhய:
06160162 ெமௗேநந ஸmhயதphராே ph³ரமthராவவnhத³த
06160171அத² தshைம phரபnhநாய ப⁴khதாய phரயதாthமேந
06160172 ப⁴க³வாnhநாரத:³ phேதா விth³யாேமதாiµவாச ஹ
06160181 ஓmh நமshph◌⁴யmh ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய தீ⁴ம
06160182 phரth³mhநாயாநிth³தா⁴ய நம:ஸŋhகrhஷய ச
06160191 நேமா விjhஞாநமாthராய பரமாநnhத³rhதேய
06160192ஆthமாராமாய ஶாnhதாய நிvh’thதth³ைவதth³’Shடேய
06160201ஆthமாநnhதா³iν⁴thையவ nhயshதஶkhthrhமேய நம:
06160202’ேகஶாய மஹேத நமshேதऽநnhதrhதேய
06160211 வசshபரேதऽphராphய ய ஏேகா மநஸா ஸஹ
06160212அநாமபசிnhமாthர: ேஸாऽvhயாnhந:ஸத³ஸthபர:
06160221 யshnhநித³mh யதேசத³mh திShட²thயphேயதி ஜாயேத
06160222 mh’NhமேயShவிவ mh’jhஜாதிshதshைம ேத ph³ரமேண நம:
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06160231 யnhந shph’ஶnhதி ந வி³rhமேநா³th³தீ⁴nhth³யாஸவ:

06160232அnhதrhப³ச விததmh vhேயாமவthதnhநேதாऽshmhயஹmh
06160241 ேத³ேஹnhth³யphராணமேநாதி⁴ேயாऽ யத³mhஶவிth³தா: ◌⁴ phரசரnhதி கrhமஸு
06160242ைநவாnhயதா³ெலௗஹவாphரதphதmhshதா²ேநஷு தth³th³ரShThரபேத³ஶேமதி
06160251 ஓmh நேமா ப⁴க³வேத மஹாஷாய மஹாiνபா⁴வாய மஹாவி⁴திபதேய
ஸகலஸாthவதபvh’ட⁴நிகரகரகமலTh³மேலாபலாதசரரவிnhத³க³ள
பரமபரேமSh²nhநமshேத
06160260ஶுக உவாச
06160261 ப⁴khதாையதாmh phரபnhநாய விth³யாமாதி³ய நாரத:³
06160262 யயாவŋhகி³ரஸா ஸாகmh தா⁴ம shவாயmh⁴வmh phரேபா⁴
06160271 சிthரேகsh தாmh விth³யாmh யதா² நாரத³பா⁴தாmh
06160272 தா⁴ரயாமாஸ ஸphதாஹமph³ப⁴:ஸுஸமாத:
06160281 தத:ஸ ஸphதராthராnhேத விth³யயா தா⁴rhயமாணயா
06160282 விth³யாத⁴ராதி⁴பthயmh ச ேலேப⁴ऽphரதிஹதmh nh’ப
06160291 தத: கதிபயாேஹாபி⁴rhவிth³யேயth³த⁴மேநாக³தி:
06160292 ஜகா³ம ேத³வேத³வshய ேஶஷshய சரnhதிகmh
06160301 mh’லெகௗ³ரmh ஶிதிவாஸஸmh sh²ரthகிடேகரகthரகŋhகணmh
06160302 phரஸnhநவkhthராணேலாசநmh vh’தmh த³த³rhஶ th³ேத⁴வரமNhட³ல:

phர⁴mh
06160311தth³த³rhஶநth◌⁴வshதஸமshதகிlhபி³ஷ:shவshதா²மலாnhத:கரேऽph◌⁴யயாnhiµநி:
06160312phரvh’th³த⁴ப⁴khthயா phரணயாேலாசந:phர’Shடேராமாநமதா³தி³ஷmh
06160321ஸஉthதமேலாகபதா³ph³ஜவிShடரmh phேரமாேலைஶபேமஹயnhiµஹு:
06160322 phேரேமாபth³தா⁴கி²லவrhணநிrhக³ேமா ைநவாஶகthதmh phரஸ³mh சிரmh
06160331 தத:ஸமாதா⁴ய மேநா மநீஷயா ப³பா⁴ஷ ஏதthphரதிலph³த⁴வாக³ெஸௗ
06160332நியmhயஸrhேவnhth³யபா³யவrhதநmh ஜக³th³³mhஸாthவதஶாshthரவிkh³ரஹmh
06160340 சிthரேகவாச
06160341அத த:ஸமமதிபி: ◌⁴ ஸா⁴பி⁴rhப⁴வாnhதாthமபி⁴rhப⁴வதா
06160342 விதாshேதऽபி ச ப⁴ஜதாமகாமாthமநாmh ய ஆthமேதா³ऽதிகண:

06160351 தவ விப⁴வ: க² ப⁴க³வஜக³³த³யshதி²திலயாதீ³நி
06160352விவsh’ஜshேதऽmhஶாmhஶாshதthர mh’ஷாshபrhத⁴nhதி ph’த²க³பி⁴மthயா
06160361 பரமாiΝபரமமஹேதாshthவமாth³யnhதாnhதரவrhதீ thரயவி⁴ர:
06160362ஆதா³வnhேதऽபி ச ஸththவாநாmh யth³th◌⁴வmh தேத³வாnhதராேலऽபி
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06160371thயாதி³பி⁴ேரஷ கிலாvh’த:ஸphதபி⁴rhத³ஶ³ேthதைரரNhட³ேகாஶ:

06160372 யthர பதthயiΝகlhப:ஸஹாNhட³ேகாேகாபி⁴shதத³நnhத:
06160381 விஷயth’ேஷா நரபஶேவா ய உபாஸேத வி⁴தீrhந பரmh thவாmh
06160382 ேதஷாமாஶிஷ ஈஶ தத³iν விநயnhதி யதா² ராஜலmh
06160391 காமதி⁴யshthவயி ரசிதா ந பரம ேராஹnhதி யதா² கரmhப⁴பீ³ஜாநி
06160392 jhஞாநாthமnhய³ணமேய ³ணக³ணேதாऽshய th³வnhth³வஜாலாநி
06160401தமத ததா³ ப⁴வதா யதா³ஹ பா⁴க³வதmh த⁴rhமமநவth³யmh
06160402 நிShகிசநா ேய iµநய ஆthமாராமா யiµபாஸேதऽபவrhகா³ய
06160411 விஷமமதிrhந யthர nh’mh thவமஹதி மம தேவதி ச யத³nhயthர
06160412 விஷமதி⁴யா ரசிேதா ய:ஸ யவிஶுth³த: ◌⁴ யிShiΝரத⁴rhமப³ஹுல:

06160421 க: ேேமா நிஜபரேயா: கியாnhவாrhத:²shவபரth³ஹா த⁴rhேமண
06160422shவth³ேராஹாthதவ ேகாப: பரஸmhபீட³யா ச ததா²த⁴rhம:
06160431 ந vhயபி⁴சரதி தேவா யயா யபி⁴ேதா பா⁴க³வேதா த⁴rhம:
06160432shதி²ரசரஸththவகத³mhேப³Shவph’த²kh³தி⁴ேயா யiµபாஸேத thவாrhயா:
06160441 ந  ப⁴க³வnhநக⁴தத³mh thவth³த³rhஶநாnhnh’மகி²லபாபய:
06160442 யnhநாம ஸkh’chch²ரவthkhகேஶாऽபி விiµchயேத ஸmhஸாராth
06160451அத² ப⁴க³வnhவயம⁴நா thவத³வேலாகபmh’Shடாஶயமலா:
06160452ஸுர’ யthகதி²தmh தாவேகந கத²மnhயதா² ப⁴வதி
06160461 விதி³தமநnhத ஸமshதmh தவ ஜக³தா³thமேநா ஜைநஹாசதmh
06160462 விjhஞாphயmh பரம³ேரா: கியதி³வ ஸவிவ க²th³ேயாைத:
06160471 நமshph◌⁴யmh ப⁴க³வேத ஸகலஜக³thshதி²திலேயாத³ேயஶாய
06160472 ³ரவதாthமக³தேய ேயாகி³நாmh பி⁴தா³ பரமஹmhஸாய
06160481 யmh ைவ வஸnhதமiν விவsh’ஜ: வஸnhதி
06160482 யmh ேசகிதாநமiν சிthதய உchசகnhதி
06160483 ⁴மNhட³லmh ஸrhஷபாயதி யshய rhth◌⁴நி
06160484 தshைம நேமா ப⁴க³வேதऽsh ஸஹshரrhth◌⁴ேந
06160490ஶுக உவாச
06160491ஸmhshேதா ப⁴க³வாேநவமநnhதshதமபா⁴ஷத
06160492 விth³யாத⁴ரபதிmh phதசிthரேகmh th³வஹ
06160500ப⁴க³வாiνவாச
06160501 யnhநாரதா³ŋhகி³ேராph◌⁴யாmh ேத vhயா’தmh ேமऽiνஶாஸநmh
06160502ஸmhth³ேதா⁴ऽ தயா ராஜnhவிth³யயா த³rhஶநாchச ேம
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06160511அஹmh ைவ ஸrhவ⁴தாநி ⁴தாthமா ⁴தபா⁴வந:
06160512 ஶph³த³ph³ரம பரmh ph³ரம மேமாேப⁴ ஶாவதீ த
06160521 ேலாேக விததமாthமாநmh ேலாகmh சாthமநி ஸnhததmh
06160522 உப⁴யmh ச மயா vhயாphதmh மயி ைசேவாப⁴யmh kh’தmh
06160531 யதா²ஸுஷுphத: ேஷா விவmh பயதி சாthமநி
06160532ஆthமாநேமகேத³ஶshத²mh மnhயேத shவphந உthதி²த:
06160541 ஏவmh ஜாக³ரதீ³நி வshதா²நாநி சாthமந:
06160542 மாயாமாthராணி விjhஞாய தth³th³ரShடாரmh பரmh shமேரth
06160551 ேயந phரஸுphத: ஷ:shவாபmh ேவதா³thமநshததா³
06160552ஸுக²mh ச நிrh³ணmh ph³ரம தமாthமாநமேவ மாmh
06160561 உப⁴யmh shமரத: mhஸ: phரshவாபphரதிேபா³த⁴ேயா:
06160562அnhேவதி vhயதிchேயத தjhjhஞாநmh ph³ரம தthபரmh
06160571 யேத³தth³விshmh’தmh mhேஸா மth³பா⁴வmh பி⁴nhநமாthமந:
06160572 தத:ஸmhஸார ஏதshய ேத³ஹாth³ேத³ேஹா mh’ேதrhmh’தி:
06160581லph³th◌⁴ேவஹ மாiνmh ேயாநிmh jhஞாநவிjhஞாநஸmhப⁴வாmh
06160582ஆthமாநmh ேயா ந ³th³th◌⁴ேயத ந khவசிthேமமாphiνயாth
06160591shmh’thேவஹாயாmh பkhேலஶmh தத: ப²லவிபrhயயmh
06160592அப⁴யmh சாphயநீஹாயாmh ஸŋhகlhபாth³விரேமthகவி:
06160601ஸுகா²ய :³க²ேமாாய rhவாேத த³mhபதீ khயா:
06160602 தேதாऽநிvh’thதிரphராphதிrh:³க²shய ச ஸுக²shய ச
06160611 ஏவmh விபrhயயmh ³th³th◌⁴வா nh’mh விjhஞாபி⁴மாநிநாmh
06160612ஆthமநச க³திmh ஸூமாmh shதா²நthரயவிலmh
06160621 th³’Shடதாபி⁴rhமாthராபி⁴rhநிrhiµkhத:shேவந ேதஜஸா
06160622 jhஞாநவிjhஞாநஸnhth’phேதா மth³ப⁴khத: ேஷா ப⁴ேவth
06160631 ஏதாவாேநவ மiνைஜrhேயாக³ைநNhய³th³தி⁴பி: ◌⁴
06160632shவாrhத:²ஸrhவாthமநா jhேஞேயா யthபராthைமகத³rhஶநmh
06160641 thவேமதchch²ரth³த⁴யா ராஜnhநphரமthேதா வேசா மம
06160642 jhஞாநவிjhஞாநஸmhபnhேநா தா⁴ரயnhநாஶு th◌⁴ய
06160650ஶுக உவாச
06160651ஆவாshய ப⁴க³வாநிthத²mh சிthரேகmh ஜக³th³³:

06160652 பயதshதshய விவாthமா ததசாnhதrhத³ேத⁴ ஹ:
06170010ஶுக உவாச
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06170011 யதசாnhதrhேதாऽநnhதshதshைய kh’thவா தி³ேஶ நம:
06170012 விth³யாத⁴ரசிthரேகசசார க³க³ேந சர:
06170021ஸ லmh வrhஷலாமvhயாஹதப³ேலnhth³ய:
06170022shயமாேநா மஹாேயாகீ³iµநிபி: ◌⁴ th³த⁴சாரண:

06170031லாசேலnhth³ரth³ேராணீஷு நாநாஸŋhகlhபth³தி⁴ஷு
06170032 ேரேம விth³யாத⁴ரshthபி⁴rhகா³பயnhஹவரmh
06170041 ஏகதா³ஸ விமாேநந விShiΝத³thேதந பா⁴shவதா
06170042 கி³ஶmh த³th³’ேஶ க³chச²nhபதmh th³த⁴சாரண:

06170051ஆŋhkh³யாŋhகீkh’தாmh ேத³வீmh பா³ஹுநா iµநிஸmhஸதி³
06170052 உவாச ேத³vhயா: ஶ ◌்’Nhவnhthயா ஜஹாேஸாchைசshதத³nhதிேக
06170060 சிthரேகவாச
06170061 ஏஷ ேலாக³:ஸாாth³த⁴rhமmh வkhதா ஶmh
06170062ஆshேத iµkh²ய:ஸபா⁴யாmh ைவ ²நீ⁴ய பா⁴rhயயா
06170071 ஜடாத⁴ரshதீvhரதபா ph³ரமவாதி³ஸபா⁴பதி:
06170072அŋhகீkh’thய shthயmh சாshேத க³த: phராkh’ேதா யதா²
06170081 phராயஶ: phராkh’தாசாபி shthயmh ரஹ பி³ph◌⁴ரதி
06170082அயmh மஹாvhரதத⁴ேரா பி³ப⁴rhதி ஸத³shthயmh
06170090ஶுக உவாச
06170091 ப⁴க³வாநபி தchch²thவா phரஹshயாகா³த⁴தீ⁴rhnh’ப
06170092Shணீmh ப³⁴வ ஸத³ஸph◌⁴யாச தத³iνvhரதா:
06170101இthயதth³வீrhயவி³ ph³வாேண ப³வேஶாப⁴நmh
06170102 ஷாஹ ேத³வீ th◌⁴’Shடாய நிrhதாthமாபி⁴மாநிேந
06170110பாrhவthவாச
06170111அயmh கிம⁴நா ேலாேக ஶாshதா த³Nhட³த⁴ர: phர: ◌⁴
06170112அshமth³விதா⁴நாmh ³Shடாநாmh நிrhலjhஜாநாmh ச விphரkh’th
06170121 ந ேவத³ த⁴rhமmh கில பth³மேயாநிrhந ph³ரமthரா ph◌⁴’³நாரதா³th³யா:
06170122 ந ைவ மார: கபிேலா மiνச ேய ேநா நிேஷத⁴nhthயதிவrhதிநmh ஹரmh
06170131 ஏஷாமiνth◌⁴ேயயபதா³ph³ஜkh³மmh ஜக³th³³mh மŋhக³ளமŋhக³ளmh shவயmh
06170132 ய: thரப³nh: ◌⁴ ப⁴ய ஸூnhphரஶாshதி th◌⁴’Shடshதத³யmh 
த³NhTh³ய:
06170141 நாயமrhஹதி ைவNhட² பாத³ேலாபஸrhபணmh
06170142ஸmhபா⁴விதமதி:shதph³த: ◌⁴ ஸா⁴பி:◌⁴ பrhபாதmh
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06170151அத: பாபீயmh ேயாநிமாஸுmh யா ³rhமேத
06170152 யேத²ஹ ⁴ேயா மஹதாmh ந கrhதா thர கிlhபி³ஷmh
06170160ஶுக உவாச
06170161 ஏவmh ஶphதசிthரேகrhவிமாநாத³வய ஸ:

06170162 phரஸாத³யாமாஸ ஸதீmh rhth◌⁴நா நmhேரண பா⁴ரத
06170170 சிthரேகவாச
06170171 phரதிkh³’ ேத ஶாபமாthமேநாऽஜநாmhபி³ேக
06170172 ேத³ைவrhமrhthயாய யthphேராkhதmh rhவதி³Shடmh  தshய தth
06170181ஸmhஸாரசkhர ஏதshஜnhரjhஞாநேமாத:
06170182 ph◌⁴ராmhயnhஸுக²mh ச :³க²mh ச ⁴ŋhkhேத ஸrhவthர ஸrhவதா³
06170191ைநவாthமா ந பரசாபி கrhதா shயாthஸுக²:³க²ேயா:
06170192 கrhதாரmh மnhயேதऽthராjhஞ ஆthமாநmh பரேமவ ச
06170201³ணphரவாஹ ஏதshnhக: ஶாப: ேகா nhவiνkh³ரஹ:

06170202 க:shவrhேகா³ நரக: ேகா வா கிmh ஸுக²mh :³க²ேமவ வா
06170211 ஏக:sh’ஜதி ⁴தாநி ப⁴க³வாநாthமமாயயா
06170212 ஏஷாmh ப³nhத⁴mh ச ேமாmh ச ஸுக²mh :³க²mh ச நிShகல:

06170221 ந தshய கசிth³த³யித: phரதீேபா ந jhஞாதிப³nh⁴rhந பேரா ந ச shவ:

06170222ஸமshய ஸrhவthர நிரஜநshய ஸுேக² ந ராக:³த ஏவ ேராஷ:

06170231 ததா²பி தchச²khதிவிஸrhக³ ஏஷாmh ஸுகா²ய :³கா²ய தாதாய
06170232ப³nhதா⁴ய ேமாாய ச mh’thஜnhமேநா:ஶmhஸmhsh’தேயऽவகlhபேத
06170241அத² phரஸாத³ேய ந thவாmh ஶாபேமாாய பா⁴நி
06170242 யnhமnhயேஸ யஸா⁴khதmh மம தthmhயதாmh ஸதி
06170250ஶுக உவாச
06170251இதி phரஸாth³ய கி³ெஶௗ சிthரேகரnhத³ம
06170252 ஜகா³ம shவவிமாேநந பயேதா:shமயேதாshதேயா:
06170261 ததsh ப⁴க³வாnhth³ேரா th³ராணீத³மph³ரவீth
06170262 ேத³வrhைத³thயth³தா⁴நாmh பாrhஷதா³நாmh ச ஶ ◌்’Nhவதாmh
06170270th³ர உவாச
06170271 th³’Shடவthய ஸுேராணி ஹேரரth³⁴தகrhமண:

06170272 மாஹாthmhயmh ph◌⁴’thயph◌⁴’thயாநாmh நி:shph’ஹாmh மஹாthமநாmh
06170281 நாராயணபரா:ஸrhேவ ந தசந பி³ph◌⁴யதி
06170282shவrhகா³பவrhக³நரேகShவபி lhயாrhத²த³rhஶிந:
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06170291 ேத³நாmh ேத³ஹஸmhேயாகா³th³th³வnhth³வாநீவரலயா
06170292ஸுக²mh :³க²mh mh’திrhஜnhம ஶாேபாऽiνkh³ரஹ ஏவ ச
06170301அவிேவகkh’த: mhேஸா யrhத²ேப⁴த³இவாthமநி
06170302³ணேதா³ஷவிகlhபச பி⁴ேத³வ shரவthkh’த:
06170311 வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி ப⁴khதிiµth³வஹதாmh nh’mh
06170312 jhஞாநைவராkh³யவீrhயாmh ந  கசிth³vhயபாரய:
06170321 நாஹmh விேசா ந மாரநாரெதௗ³ ந ph³ரமthரா iµநய:ஸுேரஶா:
06170322 விதா³ம யshேயதமmhஶகாmhஶகா ந தthshவபmh ph’த²கீ³ஶமாநிந:
06170331 ந யshயாshதி phய: கசிnhநாphய:shவ: பேராऽபி வா
06170332ஆthமthவாthஸrhவ⁴தாநாmh ஸrhவ⁴தphேயா ஹ:
06170341 தshய சாயmh மஹாபா⁴க³சிthரேக: phேயாऽiνக:³
06170342ஸrhவthர ஸமth³’ாnhேதா யஹmh ைசவாchதphய:
06170351 தshமாnhந விshமய: காrhய: ேஷஷு மஹாthமஸு
06170352 மஹாஷப⁴khேதஷு ஶாnhேதஷு ஸமத³rhஶிஷு
06170360ஶுக உவாச
06170361இதி thவா ப⁴க³வத: ஶிவshேயாமாபி⁴பா⁴தmh
06170362 ப³⁴வ ஶாnhததீ⁴ ராஜnhேத³வீ விக³தவிshமயா
06170371இதி பா⁴க³வேதா ேத³vhயா: phரதிஶphமலnhதம:
06170372rhth◌⁴நா ஸ ஜkh³’ேஹ ஶாபேமதாவthஸா⁴லணmh
06170381 ஜjhேஞ thவShrhத³kh³ெநௗ தா³நவீmh ேயாநிமாத:
06170382 vh’thர இthயபி⁴விkh²யாேதா jhஞாநவிjhஞாநஸmhத:
06170391 ஏதthேத ஸrhவமாkh²யாதmh யnhமாmh thவmh பph’chச²
06170392 vh’thரshயாஸுரஜாேதச காரணmh ப⁴க³வnhமேத:
06170401இதிஹாஸமmh Nhயmh சிthரேகேதாrhமஹாthமந:
06170402 மாஹாthmhயmh விShiΝப⁴khதாநாmh thவா ப³nhதா⁴th³விiµchயேத
06170411 ய ஏதthphராதthதா²ய ரth³த⁴யா வாkh³யத: பேட²th
06170412இதிஹாஸmh ஹmh shmh’thவா ஸ யாதி பரமாmh க³திmh
06180010ஶுக உவாச
06180011 ph’நிsh பthநீ ஸவி:ஸாவிthmh vhயா’திmh thரயீmh
06180012அkh³நிேஹாthரmh பஶுmh ேஸாமmh சாrhமாshயmh மஹாமகா²nh
06180021th³தி⁴rhப⁴க³shய பா⁴rhயாŋhக³ மமாநmh வி⁴mh phர⁴mh
06180022ஆஶிஷmh ச வராேராஹாmh கnhயாmh phராஸூத ஸுvhரதாmh
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06180031 தா⁴:ஹூ:நீவா ராகா சாiνமதிshததா²
06180032ஸாயmh த³rhஶமத² phராத: rhணமாஸமiνkhரமாth
06180041அkh³நீnhShயாநாத⁴thத khயாயாmh ஸமநnhதர:
06180042 சrhஷணீ வணshயாth³யshயாmh ஜாேதா ph◌⁴’:³ ந:
06180051 வாlhகிச மஹாேயாகீ³ வlhகாத³ப⁴வthகில
06180052அக³shthயச வShட²ச thராவணேயாrh’
06180061 ேரத:ச:mhேப⁴ உrhவயா:ஸnhநிெதௗ⁴ th³தmh
06180062 ேரவthயாmh thர உthஸrhக³மShடmh பிphபலmh vhயதா⁴th
06180071 ெபௗேலாmhயாnhth³ர ஆத⁴thத thnhthராநிதி ந: தmh
06180072 ஜயnhதmh’ஷப⁴mh தாத th’தீயmh ⁴ஷmh phர: ◌⁴
06180081 உkhரமshய ேத³வshய மாயாவாமநபிண:

06180082 கீrhெதௗ பthnhயாmh ph³’ஹchch²ேலாகshதshயாஸnhெஸௗப⁴கா³த³ய:
06180091 தthகrhம³ணவீrhயாணி காயபshய மஹாthமந:
06180092 பசாth³வயாமேஹऽதி³thயாmh யைத²வாவததார ஹ
06180101அத² கயபதா³யாதா³nhைத³ேதயாnhகீrhதயா ேத
06180102 யthர பா⁴க³வத:மாnhphரராேதா³ ப³ேரவ ச
06180111 தி³ேதrhth³வாேவவ தா³யாெதௗ³ைத³thயதா³நவவnhதி³ெதௗ
06180112ரNhயகஶிrhநாம ரNhயாச கீrhதிெதௗ
06180121ரNhயகஶிேபாrhபா⁴rhயா கயா⁴rhநாம தா³நவீ
06180122 ஜmhப⁴shய தநயா ஸா  ஸுஷுேவ சர:ஸுதாnh
06180131ஸmhராத³mh phராக³iνராத³mh ராத³mh phரராத³ேமவ ச
06180132 தthshவஸா mhகா நாம ராஹுmh விphரசிேதாऽkh³ரth
06180141 ஶிேராऽஹரth³யshய ஹசkhேரண பிப³ேதாऽmh’தmh
06180142ஸmhராத³shய kh’திrhபா⁴rhயா ஸூத பசஜநmh தத:
06180151ராத³shய த⁴மநிrhபா⁴rhயா ஸூத வாதாபிlhவலmh
06180152 ேயாऽக³shthயாய thவதித²ேய ேபேச வாதாபிlhவல:

06180161அiνராத³shய ஸூrhயாயாmh பா³Shகேலா மஷshததா²
06180162 விேராசநsh phராராதி³rhேத³vhயாmh தshயாப⁴வth³ப³:

06180171 பா³ணjhேயShட²mh thரஶதமஶநாயாmh தேதாऽப⁴வth
06180172 தshயாiνபா⁴வmh ஸுேலாkhயmh பசாேத³வாபி⁴தா⁴shயேத
06180181 பா³ண ஆராth◌⁴ய கி³ஶmh ேலேப⁴ தth³க³ணiµkh²யதாmh
06180182 யthபாrhேவ ப⁴க³வாநாshேத யth³யாபி ரபாலக:
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06180191 மதச தி³ேத: thராசthவாmhஶnhநவாதி⁴கா:
06180192 த ஆஸnhநphரஜா:ஸrhேவ நீதா இnhth³ேரண ஸாthமதாmh
06180200ராேஜாவாச
06180201 கத²mh த ஆஸுரmh பா⁴வமேபாெயௗthபthதிகmh ³ேரா
06180202இnhth³ேரண phராபிதா:ஸாthmhயmh கிmh தthஸா⁴ kh’தmh  ைத:
06180211இேம ரth³த³த⁴ேத ph³ரமnhnh’ஷேயா  மயா ஸஹ
06180212 பjhஞாநாய ப⁴க³வmhshதnhேநா vhயாkh²யாமrhஹ
06180220ஸூத உவாச
06180221தth³விShiΝராதshயஸ பா³த³ராயணிrhவேசா நிஶmhயாth³’தமlhபமrhத²வth
06180222ஸபா⁴ஜயnhஸnhநிph◌⁴’ேதந ேசதஸா ஜகா³த³ஸthராயண ஸrhவத³rhஶந:
06180230ஶுக உவாச
06180231ஹதthரா தி³தி: ஶkhர பாrhShணிkh³ராேஹண விShiΝநா
06180232 மnhநா ேஶாகதீ³phேதந jhவலnhதீ பrhயசிnhதயth
06180241 கதா³ iν ph◌⁴ராth’ஹnhதாரnhth³யாராமiµlhப³ணmh
06180242அkhnhந’த³யmh பாபmh கா⁴தயிthவா ஶேய ஸுக²mh
06180251 kh’விTh³ப⁴shமஸmhjhஞாth³யshேயஶாபி⁴தshய ச
06180252 ⁴தth◌⁴khதthkh’ேத shவாrhத²mh கிmh ேவத³ நிரேயா யத:
06180261ஆஶாஸாநshய தshேயத³mh th◌⁴வiµnhநth³த⁴ேசதஸ:

06180262 மத³ேஶாஷக இnhth³ரshய ⁴யாth³ேயந ஸுேதா  ேம
06180271இதி பா⁴ேவந ஸா ப⁴rhராசசாராஸkh’thphயmh
06180272 ஶுஷயாiνராேக³ண phரரேயண த³ேமந ச
06180281 ப⁴khthயா பரமயா ராஜnhமேநாjhைஞrhவlh³பா⁴ைத:
06180282 மேநா ஜkh³ராஹ பா⁴வjhஞா ஸshதாபாŋhக³வீண:

06180291 ஏவmh shthயா ஜ³⁴ேதா விth³வாநபி மேநாjhஞயா
06180292 பா³ட⁴thயாஹ விவேஶா ந தchசிthரmh  ேயாதி
06180301 விேலாkhையகாnhத⁴தாநி ⁴தாnhயாெதௗ³ phரஜாபதி:
06180302shthயmh சkhேர shவேத³ஹாrhத⁴mh யயா mhஸாmh மதிrh’தா
06180311 ஏவmh ஶுதshதாத ப⁴க³வாnhகயப:shthயா
06180312 phரஹshய பரமphேதா தி³திமாஹாபி⁴நnhth³ய ச
06180320கயப உவாச
06180321 வரmh வரய வாேமா phதshேதऽஹமநிnhதி³ேத
06180322shthயா ப⁴rhத ஸுphேத க: காம இஹ சாக³ம:
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06180331 பதிேரவ  நாmh ைத³வதmh பரமmh shmh’தmh
06180332 மாநஸ:ஸrhவ⁴தாநாmh வாஸுேத³வ: ய: பதி:
06180341ஸ ஏவ ேத³வதாŋhைக³rhநாமபவிகlhபிைத:
06180342இjhயேத ப⁴க³வாnhmhபி:◌⁴ shthபி⁴ச பதிபth◌⁴’kh
06180351 தshமாthபதிvhரதா நாrhய: ேரயshகாமா:ஸுமth◌⁴யேம
06180352 யஜnhேதऽநnhயபா⁴ேவந பதிமாthமாநவரmh
06180361 ேஸாऽஹmh thவயாrhசிேதா ப⁴th³ேர ஈth³’kh³பா⁴ேவந ப⁴khதித:
06180362 தmh ேத ஸmhபாத³ேய காமமஸதீநாmh ஸு³rhலப⁴mh
06180370 தி³திவாச
06180371 வரேதா³ யதி³ ேம ph³ரமnhthரnhth³ரஹணmh vh’ேண
06180372அmh’thmh mh’தthராஹmh ேயந ேம கா⁴திெதௗ ஸுெதௗ
06180381 நிஶmhய தth³வேசா விphேரா விமநா: பrhயதphயத
06180382அேஹா அத⁴rhம:ஸுமஹாநth³ய ேம ஸiµபshதி²த:
06180391அேஹா அrhேத²nhth³யாராேமா ேயாnhமyhேயஹ மாயயா
06180392 kh³’தேசதா: kh’பண: பதிShேய நரேக th◌⁴வmh
06180401 ேகாऽதிkhரேமாऽiνவrhதnhthயா:shவபா⁴வஹ ேயாத:
06180402 தி⁴ŋhமாmh ப³தா³த⁴mh shவாrhேத² யத³ஹmh thவேதnhth³ய:
06180411 ஶரthபth³ேமாthஸவmh வkhthரmh வசச ரவmh’தmh
06180412’த³யmh ுரதா⁴ராப⁴mh shthmh ேகா ேவத³ ேசShதmh
06180421 ந  கசிthphய:shthமஜஸா shவாஶிஷாthமநாmh
06180422 பதிmh thரmh ph◌⁴ராதரmh வா kh◌⁴நnhthயrhேத² கா⁴தயnhதி ச
06180431 phரதிதmh த³தா³தி வசshதnhந mh’ஷா ப⁴ேவth
06180432 வத⁴mh நாrhஹதி ேசnhth³ேராऽபி தthேரத³iµபகlhபேத
06180441இதி ஸசிnhthய ப⁴க³வாnhமாச:நnhத³ந
06180442 உவாச கிசிthபித ஆthமாநmh ச விக³rhஹயnh
06180450கயப உவாச
06180451 thரshேத ப⁴விதா ப⁴th³ேர இnhth³ரஹாேத³வபா³nhத⁴வ:

06180452ஸmhவthஸரmh vhரதத³mh யth³யேஜா தா⁴ரயிShய
06180460 தி³திவாச
06180461 தா⁴ரயிShேய vhரதmh ph³ரமnhph³ காrhயாணி யாநி ேம
06180462 யாநி ேசஹ நிth³தா⁴நி ந vhரதmh kh◌⁴நnhதி யாnhத
06180470கயப உவாச
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06180471 ந mhshயாth³⁴தஜாதாநி ந ஶேபnhநாnh’தmh வேத³th
06180472 ந சி²nhth³யாnhநக²ேராமாணி ந shph’ேஶth³யத³மŋhக³ளmh
06180481 நாphஸு shநாயாnhந phேயத ந ஸmhபா⁴ேஷத ³rhஜைந:
06180482 ந வதாெதௗ⁴தவாஸ:shரஜmh ச விth◌⁴’தாmh khவசிth
06180491 ேநாchசி²Shடmh சNh³காnhநmh ச ஸாஷmh vh’ஷலா’தmh
06180492 ⁴ேதாத³khயயா th³’Shடmh பிேப³nhநாஜநா thவப:
06180501 ேநாchசி²Shடாshph’Shடஸலா ஸnhth◌⁴யாயாmh iµkhதrhத⁴ஜா
06180502அநrhசிதாஸmhயதவாkhநாஸmhவீதா ப³சேரth
06180511 நாெதௗ⁴தபாதா³phரயதா நாrhth³ரபாதா³ உத³ரா:
06180512 ஶயீத நாபராŋhநாnhையrhந நkh³நா ந ச ஸnhth◌⁴யேயா:
06180521 ெதௗ⁴தவாஸா ஶுசிrhநிthயmh ஸrhவமŋhக³ளஸmhதா
06180522 ஜேயthphராதராஶாthphராkh³ேகா³விphராயமchதmh
06180531shthேயா வீரவதீசாrhேசthshரkh³க³nhத⁴ப³மNhட³ைந:
06180532 பதிmh சாrhchேயாபதிShேட²த th◌⁴யாேயthேகாShட²க³தmh ச தmh
06180541ஸாmhவthஸரmh mhஸவநmh vhரதேமதத³விphதmh
06180542 தா⁴ரயிShய ேசthph◌⁴யmh ஶkhரஹா ப⁴விதா ஸுத:
06180551 பா³ட⁴thயph◌⁴ேபthயாத² தி³தீ ராஜnhமஹாமநா:
06180552 கயபாth³க³rhப⁴மாத⁴thத vhரதmh சாேஜா த³தா⁴ர ஸா
06180561 மாth’Shவஸுரபி⁴phராயnhth³ர ஆjhஞாய மாநத³
06180562 ஶுஷேணநாரமshதா²mh தி³திmh பrhயசரthகவி:
06180571 நிthயmh வநாthஸுமநஸ: ப²லலஸthஶாnh
06180572 பthராŋhரmh’ேதா³ऽபச காேல கால உபாஹரth
06180581 ஏவmh தshயா vhரதshதா²யா vhரதchசி²th³ரmh ஹrhnh’ப
06180582 phேரphஸு: பrhயசரjhேமா mh’க³ேஹவ mh’கா³kh’தி:
06180591 நாth◌⁴யக³chச²th³vhரதchசி²th³ரmh தthபேராऽத² மபேத
06180592 சிnhதாmh தீvhராmh க³த: ஶkhர: ேகந ேம shயாchசி²வmh thவிஹ
06180601 ஏகதா³ஸா  ஸnhth◌⁴யாயாiµchசி²Shடா vhரதகrhஶிதா
06180602அshph’Shடவாrhயெதௗ⁴தாŋhkh◌⁴:ஸுShவாப விதி⁴ேமாதா
06180611லph³th◌⁴வா தத³nhதரmh ஶkhேரா நிth³ராப’தேசதஸ:

06180612 தி³ேத: phரவிShட உத³ரmh ேயாேக³ேஶா ேயாக³மாயயா
06180621 சகrhத ஸphததா⁴ க³rhப⁴mh வjhேரண கநகphரப⁴mh
06180622 த³nhதmh ஸphதைத⁴ைககmh மா ேராதீ³தி தாnhந:
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06180631 த: பாThயமாநாshேத ஸrhேவ phராஜலேயா nh’ப
06180632 கிmh ந இnhth³ர கா⁴mhஸ ph◌⁴ராதேரா மதshதவ
06180641 மா ைப⁴Shட ph◌⁴ராதேரா மயmh யthயாஹ ெகௗஶிக:
06180642அநnhயபா⁴வாnhபாrhஷதா³நாthமேநா மதாmh க³nh
06180651 ந மமார தி³ேதrhக³rhப: ◌⁴ நிவாஸாiνகmhபயா
06180652 ப³ஹுதா⁴ ஶுNhே th³ெரௗNhயshthேரண யதா² ப⁴வாnh
06180661ஸkh’தி³ShThவாதி³ஷmh ேஷா யாதி ஸாmhயதாmh
06180662ஸmhவthஸரmh கிசி³நmh தி³thயா யth³த⁴ரrhசித:
06180671ஸஜூnhth³ேரண பசாஶth³ேத³வாshேத மேதாऽப⁴வnh
06180672 vhயேபாய மாth’ேதா³ஷmh ேத ஹ ேஸாமபா: kh’தா:
06180681 தி³திthதா²ய த³th³’ேஶ மாராநநலphரபா⁴nh
06180682இnhth³ேரண ஸதாnhேத³வீ பrhயShயத³நிnhதி³தா
06180691அேத²nhth³ரமாஹ தாதாஹமாதி³thயாநாmh ப⁴யாவஹmh
06180692அபthயchச²nhthயசரmh vhரதேமதthஸு³Shகரmh
06180701 ஏக:ஸŋhகlhபித: thர:ஸphத ஸphதாப⁴வnhகத²mh
06180702 யதி³ ேத விதி³தmh thர ஸthயmh கத²ய மா mh’ஷா
06180710இnhth³ர உவாச
06180711அmhப³ ேதऽஹmh vhயவதiµபதா⁴rhயாக³ேதாऽnhதிகmh
06180712லph³தா⁴nhதேராऽchசி²த³mh க³rhப⁴மrhத²³th³தி⁴rhந த⁴rhமth³’kh
06180721 kh’thேதா ேம ஸphததா⁴ க³rhப⁴ ஆஸnhஸphத மாரகா:
06180722 ேதऽபி ைசைககேஶா vh’kh:ஸphததா⁴ நாபி மmhேர
06180731 ததshதthபரமாசrhயmh வீய vhயவதmh மயா
06180732 மஹாஷஜாயா:th³தி: ◌⁴ காphயாiνஷŋhகி³ணீ
06180741ஆராத⁴நmh ப⁴க³வத ஈஹமாநா நிராஶிஷ:

06180742 ேய  ேநchச²nhthயபி பரmh ேத shவாrhத²ஶலா:shmh’தா:
06180751ஆராth◌⁴யாthமphரத³mh ேத³வmh shவாthமாநmh ஜக³தீ³வரmh
06180752 ேகா vh’ணீத ³ணshபrhஶmh ³த: ◌⁴ shயாnhநரேகऽபி யth
06180761 ததி³த³mh மம ெதௗ³rhஜnhயmh பா³ஶshய மய
06180762nhமrhஹ மாதshthவmh தி³ShThயா க³rhேபா⁴ mh’ேதாthதி²த:
06180770ஶுக உவாச
06180771இnhth³ரshதயாph◌⁴யiνjhஞாத: ஶுth³த⁴பா⁴ேவந Shடயா
06180772 மth³பி: ◌⁴ ஸஹ தாmh நthவா ஜகா³ம thதி³வmh phர:◌⁴
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06180781 ஏவmh ேத ஸrhவமாkh²யாதmh யnhமாmh thவmh பph’chச²
06180782 மŋhக³ளmh மதாmh ஜnhம கிmh ⁴ய: கத²யா ேத
06190010ராேஜாவாச
06190011 vhரதmh mhஸவநmh ph³ரமnhப⁴வதா ய³தீ³தmh
06190012 தshய ேவதி³chசா² ேயந விShiΝ: phரத³தி
06190020ஶுக உவாச
06190021 ஶுkhேல மாrhக³ஶிேர பே ேயாth³ப⁴rhரiνjhஞயா
06190022ஆரேப⁴த vhரதத³mh ஸாrhவகாகமாதி³த:
06190031 நிஶmhய மதாmh ஜnhம ph³ராமநiνமnhthrhய ச
06190032shநாthவா ஶுkhலத³தீ ஶுkhேல வதாலŋhkh’தாmhப³ேர
06190033 ஜேயthphராதராஶாthphராkh³ப⁴க³வnhதmh யா ஸஹ
06190041அலmh ேத நிரேபாய rhணகாம நேமாऽsh ேத
06190042 மஹாவி⁴திபதேய நம:ஸகலth³த⁴ேய
06190051 யதா² thவmh kh’பயா ⁴thயா ேதஜஸா மெமௗஜஸா
06190052 ஜுShட ஈஶ ³ண:ஸrhைவshதேதாऽ ப⁴க³வாnhphர:◌⁴
06190061 விShiΝபthநி மஹாமாேய மஹாஷலேண
06190062 phேயதா² ேம மஹாபா⁴ேக³ ேலாகமாதrhநேமாऽsh ேத
06190071 ஓmh நேமா ப⁴க³வேத மஹாஷாய மஹாiνபா⁴வாய மஹாவி⁴திபதேய
ஸஹ
மஹாவி⁴திபி⁴rhப³iµபஹராதி அேநநாஹரஹrhமnhthேரண
விShேராவாஹநாrhkh◌⁴யபாth³ேயாபshபrhஶநshநாநவாெஸௗபவீதவி⁴ஷணக³nhத⁴Shப⁴பதீ³ேபாபஹாராth³பசாராnhஸுsh
அமாேதாபாஹேரth
06190081ஹவி:ேஶஷmh ச ஜுஹுயாத³நேல th³வாத³ஶாஹுதீ:
06190082 ஓmh நேமா ப⁴க³வேத மஹாஷாய மஹாவி⁴திபதேய shவாேஹதி
06190091 யmh விShiΝmh ச வரதா³வாஶிஷாmh phரப⁴வாெபௗ⁴
06190092 ப⁴khthயா ஸmhஜேயnhநிthயmh யதீ³chேச²thஸrhவஸmhபத:³
06190101 phரணேமth³த³Nhட³வth³⁴ெமௗ ப⁴khதிphரேவண ேசதஸா
06190102 த³ஶவாரmh ஜேபnhமnhthரmh தத:shேதாthரiµதீ³ரேயth
06190111 வாmh  விவshய வி⁴ ஜக³த: காரணmh பரmh
06190112இயmh  phரkh’தி:ஸூமா மாயாஶkhதிrh³ரthயயா
06190121 தshயா அதீ⁴வர:ஸாாththவேமவ ஷ: பர:
06190122 thவmh ஸrhவயjhஞ இjhேயயmh khேயயmh ப²ல⁴kh³ப⁴வாnh
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06190131³ணvhயkhதியmh ேத³வீ vhயஜேகா ³ண⁴kh³ப⁴வாnh
06190132 thவmh  ஸrhவஶrhயாthமா : ஶேரnhth³யாஶயா:
06190133 நாமேப ப⁴க³வதீ phரthயயshthவமபாரய:
06190141 யதா² வாmh thேலாகshய வரெதௗ³ பரேமSh²ெநௗ
06190142 ததா² ம உthதமேலாக ஸnh ஸthயா மஹாஶிஷ:

06190151இthயபி⁴Shய வரத³mh நிவாஸmh யா ஸஹ
06190152 தnhநி:ஸாrhேயாபஹரணmh த³ththவாசமநமrhசேயth
06190161 தத:shவீத shேதாthேரண ப⁴khதிphரேவண ேசதஸா
06190162 யjhேஞாchசி²Shடமவkh◌⁴ராய நரph◌⁴யrhசேயth³த⁴mh
06190171 பதிmh ச பரயா ப⁴khthயா மஹாஷேசதஸா
06190172 phையshைதshைதபநேமthphேரமஶீல:shவயmh பதி:
06190173 பி³ph◌⁴’யாthஸrhவகrhமாணி பthnhயா உchசாவசாநி ச
06190181 kh’தேமகதேரபி த³mhபthேயாப⁴ேயாரபி
06190182 பthnhயாmh rhயாத³நrhஹாயாmh பதிேரதthஸமாத:
06190191 விShேrhvhரதத³mh பி³ph◌⁴ரnhந விஹnhயாthகத²சந
06190192 விphராnhshthேயா வீரவதீ:shரkh³க³nhத⁴ப³மNhட³ைந:
06190193அrhேசத³ஹரஹrhப⁴khthயா ேத³வmh நியமமாshதி²தா
06190201 உth³வாshய ேத³வmh shேவ தா⁴mhநி தnhநிேவதி³தமkh³ரத:
06190202அth³யாதா³thமவிஶுth³th◌⁴யrhத²mh ஸrhவகாமஸmh’th³த⁴ேய
06190211 ஏேதந ஜாவிதி⁴நா மாஸாnhth³வாத³ஶ ஹாயநmh
06190212 நீthவாேதா²பரேமthஸாth◌⁴வீ காrhதிேக சரேமऽஹநி
06190221 ேவா⁴ேதऽப உபshph’ய kh’Shணமph◌⁴யrhchய rhவவth
06190222 பய:ஶ ◌்’ேதந ஜுஹுயாchச ஸஹ ஸrhபிஷா
06190223 பாகயjhஞவிதா⁴ேநந th³வாத³ைஶவாஹுதீ: பதி:
06190231ஆஶிஷ: ஶிரஸாதா³ய th³விைஜ: phைத:ஸதா:
06190232 phரணmhய ஶிரஸா ப⁴khthயா ⁴த தத³iνjhஞயா
06190241ஆசாrhயமkh³ரத: kh’thவா வாkh³யத:ஸஹ ப³nh⁴பி:◌⁴
06190242 த³th³யாthபthnhைய சேரா: ேஶஷmh ஸுphரஜாshthவmh ஸுெஸௗப⁴க³mh
06190251 ஏதchசthவா விதி⁴வth³vhரதmh விேபா⁴ரபீ⁴phதாrhத²mh லப⁴ேத மாநிஹ
06190252 shth ைசததா³shதா²ய லேப⁴த ெஸௗப⁴க³mh யmh phரஜாmh வபதிmh
யேஶா kh³’ஹmh
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06190261 கnhயா ச விnhேத³த ஸமkh³ரலணmh பதிmh thவவீரா ஹதகிlhபி³ஷாmh
க³திmh
06190262 mh’தphரஜா வஸுதா த⁴ேநவ ஸு³rhப⁴கா³ஸுப⁴கா³பமkh³rhயmh
06190271 விnhேத³th³விபா விஜா விiµchயேத ய ஆமயாவீnhth³யகlhயேத³ஹmh
06190272 ஏதthபட²nhநph◌⁴த³ேய ச கrhமNhயநnhதth’phதி: பிth’ேத³வதாநாmh
06190281Shடா: phரயchச²nhதி ஸமshதகாமாnhேஹாமாவஸாேநஹுத⁴ஹச
06190282 ராஜnhமஹnhமதாmh ஜnhம Nhயmh தி³ேதrhvhரதmh சாபி⁴தmh மஹthேத
07010010ராேஜாவாச
07010011ஸம: phய:ஸு’th³ph³ரமnh⁴தாநாmh ப⁴க³வாnhshவயmh
07010012இnhth³ரshயாrhேத² கத²mh ைத³thயாநவதீ⁴th³விஷேமா யதா²
07010021 ந யshயாrhத:²ஸுரக³ண:ஸாாnhநி:ேரயஸாthமந:
07010022ைநவாஸுேரph◌⁴ேயா விth³ேவேஷா ேநாth³ேவக³சா³ணshய 
07010031இதி ந:ஸுமஹாபா⁴க³ நாராயண³nhphரதி
07010032ஸmhஶய:ஸுமஹாnhஜாதshதth³ப⁴வாmhேச²thமrhஹதி
07010040’வாச
07010041ஸா⁴ ph’Shடmh மஹாராஜ ஹேரசதமth³⁴தmh
07010042 யth³பா⁴க³வதமாஹாthmhயmh ப⁴க³வth³ப⁴khதிவrhத⁴நmh
07010051 கீ³யேத பரமmh Nhயmh’பி⁴rhநாரதா³தி³பி: ◌⁴
07010052 நthவா kh’Shய iµநேய கத²யிShேய ஹேர: கதா²mh
07010061 நிrh³ேऽபி யேஜாऽvhயkhேதா ப⁴க³வாnhphரkh’ேத: பர:
07010062shவமாயா³ணமாவிய பா³th◌⁴யபா³த⁴கதாmh க³த:
07010071ஸththவmh ரஜshதம இதி phரkh’ேதrhநாthமேநா ³:

07010072 ந ேதஷாmh க³பth³ராஜnhராஸ உlhலாஸ ஏவ வா
07010081 ஜயகாேல  ஸththவshய ேத³வrhnhரஜேஸாऽஸுராnh
07010082 தமேஸா யராmh தthகாலாiν³ேऽப⁴ஜth
07010091 jhேயாதிராதி³வாபா⁴தி ஸŋhகா⁴தாnhந விவிchயேத
07010092 வித³nhthயாthமாநமாthமshத²mh மதி²thவா கவேயாऽnhதத:
07010101யதா³sh’ு:ரஆthமந:பேரா ரஜ:sh’ஜthேயஷ ph’த²khshவமாயயா
07010102ஸththவmh விசிthராஸு ரmhஸுவர: ஶயிShயமாணshதம ஈரயthயெஸௗ
07010111 காலmh சரnhதmh sh’ஜதீஶ ஆரயmh phரதா⁴நmhph◌⁴யாmh நரேத³வ
ஸthயkh’th
07010112 ய ஏஷ ராஜnhநபி கால ஈஶிதா ஸththவmh ஸுராநீகைவத⁴யthயத:
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07010113 தthphரthயநீகாநஸுராnhஸுரphேயா ரஜshதமshகாnhphரேthரவா:
07010121அthைரேவாதா³’த: rhவதிஹாஸ:ஸுரrh
07010122 phthயா மஹாkhரெதௗ ராஜnhph’chச²ேதऽஜாதஶthரேவ
07010131 th³’ShThவா மஹாth³⁴தmh ராஜா ராஜஸூேய மஹாkhரெதௗ
07010132 வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி ஸாjhயmh ேசதி³⁴⁴ஜ:

07010141 தthராநmh ஸுர’mh ராஜா பாNh³ஸுத: khரெதௗ
07010142 பphரchச² விshதமநா iµநீநாmh ஶ ◌்’Nhவதாத³mh
07010150தி⁴Sh²ர உவாச
07010151அேஹா அthயth³⁴தmh ேயதth³³rhலைப⁴காnhதிநாமபி
07010152 வாஸுேத³ேவ பேர தththேவ phராphதிைசth³யshய விth³விஷ:

07010161 ஏதth³ேவதி³chசா²ம:ஸrhவ ஏவ வயmh iµேந
07010162 ப⁴க³வnhநிnhத³யா ேவேநா th³விைஜshதம பாதித:
07010171 த³மேகா⁴ஷஸுத: பாப ஆரph◌⁴ய கலபா⁴ஷth
07010172ஸmhphரthயமrh ேகா³விnhேத³ த³nhதவkhரச ³rhமதி:
07010181 ஶபேதாரஸkh’th³விShiΝmh யth³ph³ரம பரமvhயயmh
07010182 விthேரா ந ஜாேதா வாயாmh நாnhத⁴mh விவிஶshதம:
07010191 கத²mh தshnhப⁴க³வதி ³ரவkh³ராயதா⁴மநி
07010192 பயதாmh ஸrhவேலாகாநாmh லயயரஜஸா
07010201 ஏதth³ph◌⁴ராmhயதி ேம ³th³தி⁴rhதீ³பாrhசிவ வாநா
07010202 ph³ேயதத³th³⁴ததமmh ப⁴க³வாnhயthர காரணmh
07010210பா³த³ராயணிவாச
07010211 ராjhஞshதth³வச ஆகrhNhய நாரேதா³ ப⁴க³வாnh’:

07010212 Shட: phராஹ தமாபா⁴Shய ஶ ◌்’Nhவthயாshதthஸத:³ கதா:²
07010220நாரத³ உவாச
07010221 நிnhத³நshதவஸthகார nhயkhகாராrhத²mh கேலவரmh
07010222 phரதா⁴நபரேயா ராஜnhநவிேவேகந கlhபிதmh
07010231mhஸா தத³பி⁴மாேநந த³Nhட³பாShயேயாrhயதா²
07010232ைவஷmhயஹ ⁴தாநாmh மமாஹதி பாrhதி²வ
07010241 யnhநிப³th³ேதா⁴ऽபி⁴மாேநாऽயmh தth³வதா⁴thphராணிநாmh வத: ◌⁴
07010242 ததா² ந யshய ைகவlhயாத³பி⁴மாேநாऽகி²லாthமந:
07010243 பரshய த³மகrhrh mhஸா ேகநாshய கlhphயேத
07010251 தshமாth³ைவராiνப³nhேத⁴ந நிrhைவேரண ப⁴ேயந வா
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07010252shேநஹாthகாேமந வா jhயாthகத²சிnhேநேத ph’த²kh
07010261 யதா²ைவராiνப³nhேத⁴ந மrhthயshதnhமயதாயாth
07010262 ந ததா² ப⁴khதிேயாேக³ந இதி ேம நிசிதா மதி:
07010271 கீட: ேபஶshkh’தா th³த: ◌⁴ Th³யாயாmh தமiνshமரnh
07010272ஸmhரmhப⁴ப⁴யேயாேக³ந விnhத³ேத தthshவபதாmh
07010281 ஏவmh kh’Shேண ப⁴க³வதி மாயாமiνஜ ஈவேர
07010282ைவேரண தபாphமாநshதமாரiνசிnhதயா
07010291 காமாth³th³ேவஷாth³ப⁴யாthshேநஹாth³யதா² ப⁴khthேயவேர மந:
07010292ஆேவய தத³க⁴mh thவா ப³ஹவshதth³க³திmh க³தா:
07010301 ேகா³phய: காமாth³ப⁴யாthகmhேஸா th³ேவஷாchைசth³யாத³ேயா nh’பா:
07010302ஸmhப³nhதா⁴th³vh’Shணய:shேநஹாth³யmh ப⁴khthயா வயmh விேபா⁴
07010311 கதேமாऽபி ந ேவந:shயாthபசாநாmh ஷmh phரதி
07010312 தshமாthேகநாphபாேயந மந: kh’Shேண நிேவஶேயth
07010321 மாth’Shவshேரேயா வைசth³ேயா த³nhதவkhரச பாNhட³வ
07010322 பாrhஷத³phரவெரௗ விShேrhவிphரஶாபாthபத³chெதௗ
07010330தி⁴Sh²ர உவாச
07010331 கீth³’ஶ: கshய வா ஶாேபா ஹதா³ஸாபி⁴மrhஶந:
07010332அரth³ேத⁴ய இவாபா⁴தி ஹேரேரகாnhதிநாmh ப⁴வ:

07010341 ேத³ேஹnhth³யாஸுநாநாmh ைவNhட²ரவாநாmh
07010342 ேத³ஹஸmhப³nhத⁴ஸmhப³th³த⁴ேமததா³kh²யாமrhஹ
07010350நாரத³ உவாச
07010351 ஏகதா³ ph³ரமண: thரா விShiΝேலாகmh யth³’chச²யா
07010352ஸநnhத³நாத³ேயா ஜkh³iµசரnhேதா ⁴வநthரயmh
07010361 பசஷTh³டா⁴யநாrhபா⁴பா: ◌⁴ rhேவஷாமபி rhவஜா:
07010362 தி³kh³வாஸஸ: ஶிஶூnhமthவா th³வா:shெதௗ² தாnhphரthயேஷத⁴தாmh
07010371அஶபnhபிதா ஏவmh வாmh வாஸmh ந சாrhஹத:²
07010372 ரஜshதேமாph◌⁴யாmh ரேத பாத³ேல ம⁴th³விஷ:

07010373 பாபிShடா²மாஸுmh ேயாநிmh பா³ெஶௗ யாதமாவத:
07010381 ஏவmh ஶphெதௗ shவப⁴வநாthபதnhெதௗ ெதௗ kh’பாபி: ◌⁴
07010382 phேராkhெதௗ நrhஜnhமபி⁴rhவாmh thபி⁴rhேலாகாய கlhபதாmh
07010391 ஜjhஞாேத ெதௗ தி³ேத: thெரௗ ைத³thயதா³நவவnhதி³ெதௗ
07010392ரNhயகஶிrhjhேயShேடா²ரNhயாோऽiνஜshதத:
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07010401ஹேதா ரNhயகஶிrhஹ mhஹபி
07010402ரNhயாோ த⁴ேராth³தா⁴ேர பி³ph◌⁴ரதா ெஶௗகரmh வ:
07010411ரNhயகஶி: thரmh phரலாத³mh ேகஶவphயmh
07010412கா⁴mhஸுரகேராnhநாநா யாதநா mh’thேஹதேவ
07010421 தmh ஸrhவ⁴தாthம⁴தmh phரஶாnhதmh ஸமத³rhஶநmh
07010422 ப⁴க³வthேதஜஸா shph’Shடmh நாஶkhேநாth³த⁴nhiµth³யைம:
07010431 ததshெதௗ ராெஸௗ ஜாெதௗ ேகஶிnhயாmh விரவ:ஸுெதௗ
07010432 ராவண:mhப⁴கrhணச ஸrhவேலாேகாபதாபெநௗ
07010441 தthராபி ராக⁴ேவா ⁴thவா nhயஹநchசா²பiµkhதேய
07010442 ராமவீrhயmh ேராShய thவmh மாrhகNhேட³யiµகா²thphரேபா⁴
07010451 தாவthர thெயௗ ஜாெதௗ மாth’Shவshராthமெஜௗ தவ
07010452அ⁴நா ஶாபநிrhiµkhெதௗ kh’Shணசkhரஹதாmhஹெஸௗ
07010461ைவராiνப³nhத⁴தீvhேரண th◌⁴யாேநநாchதஸாthமதாmh
07010462 நீெதௗ நrhஹேர: பாrhவmh ஜkh³மrhவிShiΝபாrhஷெதௗ³

07010470தி⁴Sh²ர உவாச
07010471 விth³ேவேஷா த³யிேத thேர கத²மாnhமஹாthமநி
07010472 ph³ ேம ப⁴க³வnhேயந phரலாத³shயாchதாthமதா
07020010நாரத³ உவாச
07020011 ph◌⁴ராதrhேயவmh விநிஹேத ஹ khேராட³rhதிநா
07020012ரNhயகஶி ராஜnhபrhயதphயth³ஷா ஶுசா
07020021ஆஹ ேசத³mh ஷா rhண:ஸnhத³Shடத³ஶநchச²த:³
07020022 ேகாேபாjhjhவலth³ph◌⁴யாmh சுrhph◌⁴யாmh நிnh⁴mhரமmhப³ரmh
07020031 கராலத³mhShThேராkh³ரth³’ShThயா ³Shphேரயph◌⁴iµக:²
07020032 ஶூலiµth³யmhய ஸத³ தா³நவாநித³மph³ரவீth
07020041 ேபா⁴ ேபா⁴ தா³நவைத³ேதயா th³விrhத⁴mhshthrhய ஶmhப³ர
07020042 ஶதபா³ேஹா ஹயkh³வ நiµேச பாக இlhவல
07020051 விphரசிthேத மம வச: ேலாமnhஶநாத³ய:
07020052 ஶ ◌்’iΝதாநnhதரmh ஸrhேவ khயதாமாஶு மா சிரmh
07020061ஸபthைநrhகா⁴தித:ுth³ைரrhph◌⁴ராதா ேம த³யித:ஸு’th
07020062 பாrhShணிkh³ராேஹண ஹ ஸேமநாphபதா⁴வைந:
07020071 தshய thயkhதshவபா⁴வshய kh◌⁴’ேணrhமாயாவெநௗகஸ:

07020072 ப⁴ஜnhதmh ப⁴ஜமாநshய பா³லshேயவாshதி²ராthமந:
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07020081 மch²லபி⁴nhநkh³வshய ⁴ தி⁴ேரண ைவ
07020082அsh’khphயmh தrhபயிShேய ph◌⁴ராதரmh ேம க³தvhயத:²
07020091 தshnhேடऽேத நShேட kh’thதேல வநshபெதௗ
07020092 விடபா இவ ஶுShயnhதி விShiΝphரா தி³ெவௗகஸ:

07020101 தாவth³யாத ⁴வmh யmh ph³ரமthரஸேமதி⁴தாmh
07020102ஸூத³யth◌⁴வmh தேபாயjhஞ shவாth◌⁴யாயvhரததா³நிந:
07020111 விShiΝrhth³விஜkhயாேலா யjhேஞா த⁴rhமமய: மாnh
07020112 ேத³வrhபிth’⁴தாநாmh த⁴rhமshய ச பராயணmh
07020121 யthர யthர th³விஜா கா³ேவா ேவதா³ வrhரமkhயா:
07020122 தmh தmh ஜநபத³mh யாத ஸnhதீ³பயத vh’சத
07020131இதி ேத ப⁴rhth’நிrhேத³ஶமாதா³ய ஶிரஸாth³’தா:
07020132 ததா² phரஜாநாmh கத³நmh வித³: ◌⁴ கத³நphயா:
07020141 ரkh³ராமvhரேஜாth³யாந ேthராராமாரமாகராnh
07020142 ேக²டக²rhவடேகா⁴ஷாmhச த³த³ஹு: பthதநாநி ச
07020151 ேகசிthக²நிthைரrhபி³பி⁴:³ ேஸphராகாரேகா³ராnh
07020152ஆvhயாmhசிchசி²³rhvh’ாnhேகசிthபரஶுபாணய:
07020153 phராத³ஹnhஶரnhேயேக phரஜாநாmh jhவேதாlhiµைக:
07020161 ஏவmh விphரkh’ேத ேலாேக ைத³thேயnhth³ராiνசைரrhiµஹு:
07020162 தி³வmh ேத³வா: பthயjhய ⁴வி ேசரலதா:
07020171ரNhயகஶிrhph◌⁴ரா:ஸmhபேரதshய :³கி²த:
07020172 kh’thவா கேடாத³காதீ³நி ph◌⁴ராth’thராநஸாnhthவயth
07020181 ஶநிmh ஶmhப³ரmh th◌⁴’Shmh ⁴தஸnhதாபநmh vh’கmh
07020182 காலநாப⁴mh மஹாநாப⁴mh ஹமமேதா²thகசmh
07020191 தnhமாதரmh ஷாபா⁴iνmh தி³திmh ச ஜநநீmh கி³ரா
07020192 லணயா ேத³ஶகாலjhஞ இத³மாஹ ஜேநவர
07020200ரNhயகஶிவாச
07020201அmhபா³mhப³ ேஹ வ: ◌⁴ thரா வீரmh மாrhஹத² ேஶாசிmh
07020202 ேபாரபி⁴iµேக² லாkh◌⁴ய: ஶூராmh வத⁴ ஈphத:
07020211 ⁴தாநாஹ ஸmhவாஸ: phரபாயாவ ஸுvhரேத
07020212ைத³ேவைநகthர நீதாநாiµnhநீதாநாmh shவகrhமபி: ◌⁴
07020221 நிthய ஆthமாvhயய: ஶுth³த:◌⁴ ஸrhவக:³ஸrhவவிthபர:
07020222 த⁴thேதऽஸாவாthமேநா ŋhக³mh மாயயா விsh’ஜnh³nh
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07020231 யதா²mhப⁴ஸா phரசலதா தரேவாऽபி சலா இவ
07020232 சுஷா ph◌⁴ராmhயமாேணந th³’யேத சலதீவ : ◌⁴
07020241 ஏவmh ³ணrhph◌⁴ராmhயமாேண மநshயவிகல: மாnh
07020242 யாதி தthஸாmhயதாmh ப⁴th³ேர யŋhேகா³ŋhக³வாநிவ
07020251 ஏஷ ஆthமவிபrhயாேஸா யŋhேக³ŋhக³பா⁴வநா
07020252 ஏஷ phயாphையrhேயாேகா³ விேயாக:³ கrhமஸmhsh’தி:
07020261ஸmhப⁴வச விநாஶச ேஶாகச விவித: ◌⁴ shmh’த:
07020262அவிேவகச சிnhதா ச விேவகாshmh’திேரவ ச
07020271அthராphதா³ஹரnhதீமதிஹாஸmh ராதநmh
07020272 யமshய phேரதப³nh⁴நாmh ஸmhவாத³mh தmh நிேபா³த⁴த
07020281 உஶீநேரShவ⁴th³ராஜா ஸுயjhஞ இதி வித:
07020282ஸபthைநrhநிஹேதா th³ேத⁴ jhஞாதயshதiµபாஸத
07020291 விஶீrhணரthநகவசmh விph◌⁴ரShடாப⁴ரணshரஜmh
07020292 ஶரநிrhபி⁴nhந’த³யmh ஶயாநமsh’கா³விலmh
07020301 phரகீrhணேகஶmh th◌⁴வshதாmh ரப⁴ஸா த³Shடத³chச²த³mh
07020302 ரஜ:Nhட²iµகா²mhேபா⁴ஜmh சி²nhநாத⁴⁴ஜmh mh’ேத⁴
07020311 உஶீநேரnhth³ரmh விதி⁴நா ததா² kh’தmh பதிmh மShய: phரஸய
:³கி²தா:
07020312ஹதா:shம நாேத²தி கைரேரா ph◌⁴’ஶmh kh◌⁴நnhthேயாiµஹுshதthபத³ேயாபாபதnh
07020321 த³thய உchைசrhத³யிதாŋhkh◌⁴பŋhகஜmh சnhthய அshைர:
சŋhமாண:

07020322 விshரshதேகஶாப⁴ர: ஶுசmh nh’mh sh’ஜnhthய ஆkhரnhத³நயா
விேலபிேர
07020331 அேஹா விதா⁴thராகேணந ந: phரேபா⁴ ப⁴வாnhphரணீேதா th³’க³ேகா³சராmh
த³ஶாmh
07020332 உஶீநராம vh’thதித:³ ரா kh’ேதாऽ⁴நா ேயந ஶுசாmh விவrhத⁴ந:
07020341 thவயா kh’தjhேஞந வயmh மபேத கத²mh விநா shயாம ஸு’thதேமந
ேத
07020342 தthராiνயாநmh தவ வீர பாத³ேயா: ஶுஷதீநாmh தி³ஶ யthர யாshய
07020351 ஏவmh விலபதீநாmh ைவ பkh³’ய mh’தmh பதிmh
07020352அநிchச²தீநாmh நிrhஹாரமrhேகாऽshதmh ஸnhnhயவrhதத
07020361 தthர ஹ phேரதப³nh⁴நாமாthய பேத³விதmh
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07020362ஆஹ தாnhபா³லேகா ⁴thவா யம:shவயiµபாக³த:
07020370யம உவாச
07020371அேஹா அஷாmh வயஸாதி⁴காநாmh விபயதாmh ேலாகவிதி⁴mh விேமாஹ:

07020372யthராக³தshதthர க³தmh மiνShயmhshவயmhஸத⁴rhமா அபி ேஶாசnhthயபாrhத²mh
07020381அேஹா வயmh த⁴nhயதமா யத³thர thயkhதா: பிth’ph◌⁴யாmh ந விசிnhதயாம:
07020382அப⁴யமா அப³லா vh’காதி³பி: ◌⁴ ஸ ரதா ரதி ேயா  க³rhேப⁴
07020391 ய இchச²ேயஶ:sh’ஜதீத³மvhயேயா ய ஏவ ரthயவmhபேத ச ய:
07020392 தshயாப³லா: khட³நமாஹுஶிசராசரmh நிkh³ரஹஸŋhkh³ரேஹ phர: ◌⁴
07020401 பதி² chதmh திShட²தி தி³Shடரதmh kh³’ேஹ shதி²தmh தth³விஹதmh
விநயதி
07020402 வthயநாேதா²ऽபி ததீ³ேதா வேந kh³’ேஹऽபி⁴³phேதாऽshய ஹேதா ந
வதி
07020411 ⁴தாநி ைதshைதrhநிஜேயாநிகrhமபி⁴rhப⁴வnhதி காேல ந ப⁴வnhதி ஸrhவஶ:

07020412 ந தthர ஹாthமா phரkh’தாவபி shதி²தshதshயா ³ணரnhயதேமா 
ப³th◌⁴யேத
07020421 இத³mh ஶரmh ஷshய ேமாஹஜmh யதா² ph’த²kh³ெபௗ⁴திகயேத
kh³’ஹmh
07020422 யெதௗ²த³ைக: பாrhதி²வைதஜைஸrhஜந: காேலந ஜாேதா விkh’ேதா
விநயதி
07020431 யதா²நேலா தா³ஷு பி⁴nhந ஈயேத யதா²நிேலா ேத³ஹக³த: ph’த²khshதி²த:
07020432 யதா² நப: ◌⁴ ஸrhவக³தmh ந ஸjhஜேத ததா² மாnhஸrhவ³ரய: பர:
07020441ஸுயjhேஞா நnhவயmh ேஶேத டா⁴ யமiνேஶாசத²
07020442 ய: ேராதா ேயாऽiνவkhேதஹ ஸ ந th³’ேயத கrhசிth
07020451 ந ேராதா நாiνவkhதாயmh iµkh²ேயாऽphயthர மஹாநஸு:
07020452 யshthவிேஹnhth³யவாநாthமா ஸ சாnhய: phராணேத³ஹேயா:
07020461 ⁴ேதnhth³யமேநாŋhகா³nhேத³ஹாiνchசாவசாnhவி:◌⁴
07020462 ப⁴ஜththsh’ஜதி யnhயshதchசாபி shேவந ேதஜஸா
07020471 யாவlhŋhகா³nhவிேதா யாthமா தாவthகrhமநிப³nhத⁴நmh
07020472 தேதா விபrhயய: khேலேஶா மாயாேயாேகா³ऽiνவrhதேத
07020481 விததா²பி⁴நிேவேஶாऽயmh யth³³ேணShவrhத²th³’kh³வச:
07020482 யதா² மேநாரத:²shவphந:ஸrhவைமnhth³யகmh mh’ஷா
07020491அத² நிthயமநிthயmh வா ேநஹ ேஶாசnhதி தth³வித:³
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07020492 நாnhயதா² ஶkhயேத கrhmh shவபா⁴வ: ேஶாசதாதி
07020501ph³த⁴ேகா விபிேந கசிthபmh நிrhேதாऽnhதக:
07020502 விதthய ஜாலmh வித³ேத⁴ தthர தthர phரேலாப⁴யnh
07020511ŋhக³²நmh தthர விசரthஸமth³’யத
07020512 தேயா:ŋhகீ³ஸஹஸா ph³த⁴ேகந phரேலாபி⁴தா
07020521ஆஸjhஜத சshதnhthrhயாmh மShய: காலயnhthதா
07020522ŋhக³shதாmh ததா²பnhநாmh நிய ph◌⁴’ஶ:³கி²த:
07020523shேநஹாத³கlhப: kh’பண: kh’பmh பrhயேத³வயth
07020531அேஹா அகே ேத³வ:shthயாகணயா வி: ◌⁴
07020532 kh’பணmh மாமiνேஶாசnhthயா தீ³நயா கிmh கShயதி
07020541 காமmh நய மாmh ேத³வ: கிமrhேத⁴நாthமேநா  ேம
07020542 தீ³ேநந வதா :³க²மேநந வி⁴ராஷா
07020551 கத²mh thவஜாதபாmhshதாnhமாth’நாnhபி³ப⁴rhmhயஹmh
07020552 மnhத³பா⁴kh³யா: phரதீnhேத நீேட³ ேம மாதரmh phரஜா:
07020561 ஏவmh ŋhக³mh விலபnhதமாராthphயாவிேயாகா³ரமகNhட²mh
07020562ஸ ஏவ தmh ஶாநிக: ஶேரண விvhயாத⁴ காலphரேதா விந:
07020571 ஏவmh யமபயnhthய ஆthமாபாயம³th³த⁴ய:
07020572ைநநmh phராphshயத² ேஶாசnhthய: பதிmh வrhஷஶைதரபி
07020580ரNhயகஶிவாச
07020581 பா³ல ஏவmh phரவத³தி ஸrhேவ விshதேசதஸ:

07020582 jhஞாதேயா ேமநிேர ஸrhவமநிthயமயேதா²thதி²தmh
07020591 யம ஏத³பாkh²யாய தthைரவாnhதரதீ⁴யத
07020592 jhஞாதேயா  ஸுயjhஞshய சkhrhயthஸாmhபராயிகmh
07020601அத: ேஶாசத மா யmh பரmh சாthமாநேமவ வா
07020602 க ஆthமா க: பேரா வாthர shவீய: பாரkhய ஏவ வா
07020603shவபராபி⁴நிேவேஶந விநாjhஞாேநந ேத³நாmh
07020610நாரத³ உவாச
07020611இதி ைத³thயபேதrhவாkhயmh தி³திராகrhNhய ஸshiνஷா
07020612 thரேஶாகmh ththயkhthவா தththேவ சிthதமதா⁴ரயth
07030010நாரத³ உவாச
07030011ரNhயகஶி ராஜnhநேஜயமஜராமரmh
07030012ஆthமாநமphரதிth³வnhth³வேமகராஜmh vhயதி⁴thஸத
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07030021ஸ ேதேப மnhத³ரth³ேராNhயாmh தப: பரமதா³ணmh
07030022ஊrhth◌⁴வபா³ஹுrhநேபா⁴th³’Sh: பாதா³ŋh³Shடா²தாவநி:
07030031 ஜடாதீ³தி⁴திபீ⁴ ேரேஜ ஸmhவrhதாrhக இவாmhஶுபி: ◌⁴
07030032 தshmhshதபshதphயமாேந ேத³வா:shதா²நாநி ேப⁴ேர
07030041 தshய rhth◌⁴ந:ஸiµth³⁴த:ஸ⁴ேமாऽkh³நிshதேபாமய:
07030042 தீrhய³rhth◌⁴வமேதா⁴ ேலாகாnhphராதபth³விShவகீ³த:
07030051 ு⁴rhநth³த³nhவnhத:ஸth³வீபாth³சசால :◌⁴
07030052 நிேப:ஸkh³ரஹாshதாரா ஜjhவச தி³ேஶா த³ஶ
07030061 ேதந தphதா தி³வmh thயkhthவா ph³ரமேலாகmh ய:ஸுரா:
07030062 தா⁴thேர விjhஞாபயாமாஸுrhேத³வேத³வ ஜக³thபேத
07030071ைத³thேயnhth³ரதபஸா தphதா தி³வி shதா²mh ந ஶkhiνம:
07030072 தshய ேசாபஶமmh ⁴மnhவிேத⁴ யதி³ மnhயேஸ
07030073 ேலாகா ந யாவnhநŋhயnhதி ப³ஹாராshதவாபி⁴: ◌⁴
07030081 தshயாயmh கில ஸŋhகlhபசரேதா ³சரmh தப:
07030082 யதாmh கிmh ந விதி³தshதவாதா²பி நிேவதி³தmh
07030091sh’ShThவா சராசரத³mh தேபாேயாக³ஸமாதி⁴நா
07030092அth◌⁴யாshேத ஸrhவதி⁴ShNhேயph◌⁴ய: பரேமSh² நிஜாஸநmh
07030101 தத³ஹmh வrhத⁴மாேநந தேபாேயாக³ஸமாதி⁴நா
07030102 காலாthமேநாச நிthயthவாthஸாத⁴யிShேய ததா²thமந:
07030111அnhயேத²த³mh விதா⁴shேயऽஹமயதா² rhவேமாஜஸா
07030112 கிமnhைய: காலநிrh⁴ைத: கlhபாnhேத ைவShணவாதி³பி: ◌⁴
07030121இதி ஶும நிrhப³nhத⁴mh தப: பரமமாshதி²த:
07030122 வித⁴thshவாநnhதரmh khதmh shவயmh th⁴வேநவர
07030131 தவாஸநmh th³விஜக³வாmh பாரேமShTh²யmh ஜக³thபேத
07030132 ப⁴வாய ேரயேஸ ⁴thைய ேமாய விஜயாய ச
07030141இதி விjhஞாபிேதா ேத³ைவrhப⁴க³வாநாthம⁴rhnh’ப
07030142 பேதா ph◌⁴’³த³ாth³ையrhயெயௗ ைத³thேயவராரமmh
07030151 ந த³த³rhஶ phரதிchச²nhநmh வlhகth’ணகீசைக:
07030152 பிபீகாபி⁴ராசீrhணmh ேமத³shthவŋhமாmhஸேஶாணிதmh
07030161 தபnhதmh தபஸா ேலாகாnhயதா²ph◌⁴ராபிதmh ரவிmh
07030162 விலய விshத: phராஹ ஹஸmhshதmh ஹmhஸவாஹந:
07030170ph³ரேமாவாச
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07030171 உthதிShேடா²thதிShட² ப⁴th³ரmh ேத தப:th³ேதா⁴ऽ காயப
07030172 வரேதா³ऽஹமiνphராphேதா vhயதாphேதா வர:
07030181அth³ராமஹேமதmh ேத ’thஸாரmh மஹத³th³⁴தmh
07030182 த³mhஶப⁴தேத³ஹshய phரா யshதி²ஷு ேஶரேத
07030191ைநதthrhவrhஷயசkhrhந கShயnhதி சாபேர
07030192 நிரmh³rhதா⁴ரேயthphராnhேகா ைவ தி³vhயஸமா: ஶதmh
07030201 vhயவஸாேயந ேதऽேநந ³Shகேரண மநshவிநாmh
07030202 தேபாநிShேட²ந ப⁴வதாேதாऽஹmh தி³திநnhத³ந
07030211 ததshத ஆஶிஷ:ஸrhவா த³தா³mhயஸுரŋhக³வ
07030212 மrhதshய ேத யமrhதshய த³rhஶநmh நாப²லmh மம
07030220நாரத³ உவாச
07030221இthkhthவாதி³ப⁴ேவா ேத³ேவா ப⁴தாŋhக³mh பிபீைக:
07030222 கமNhட³ஜேலெநௗth³தி³vhேயநாேமாக⁴ராத⁴ஸா
07030231ஸ தthகீசகவlhகாthஸஹஓேஜாப³லாnhவித:
07030232ஸrhவாவயவஸmhபnhேநா வjhரஸmhஹநேநா வா
07030233 உthதி²தshதphதேஹமாேபா⁴ விபா⁴வஸுைவத⁴ஸ:

07030241ஸ நியாmhப³ேர ேத³வmh ஹmhஸவாஹiµபshதி²தmh
07030242 நநாம ஶிரஸா ⁴ெமௗ தth³த³rhஶநமேஹாthஸவ:

07030251 உthதா²ய phராஜ: phரவ ஈமாே th³’ஶா வி⁴mh
07030252ஹrhஷாலேகாth³ேப⁴ேதா³ கி³ரா க³th³க³த³யாkh³’th
07030260ரNhயகஶிவாச
07030261 கlhபாnhேத காலsh’Shேடந ேயாऽnhேத⁴ந தமஸாvh’தmh
07030262அபி⁴vhயநkh³ஜக³தி³த³mh shவயjhேயாதி:shவேராசிஷா
07030271ஆthமநா thvh’தா ேசத³mh sh’ஜthயவதி mhபதி
07030272 ரஜ:ஸththவதேமாதா⁴mhேந பராய மஹேத நம:
07030281 நம ஆth³யாய பீ³ஜாய jhஞாநவிjhஞாநrhதேய
07030282 phராேணnhth³யமேநா³th³தி⁴ விகாைரrhvhயkhதிேஷ
07030291 thவஶிேஷ ஜக³தshதsh²ஷச phராேணந iµkh²ேயந பதி: phரஜாநாmh
07030292 சிthதshய சிthைதrhமைநnhth³யாmh பதிrhமஹாnh⁴த³ஶேயஶ:

07030301 thவmh ஸphததnhnhவிதேநா தnhவா thரyhயா சrhேஹாthரகவிth³யயா ச
07030302 thவேமக ஆthமாthமவதாமநாதி³ரநnhதபார: கவிரnhதராthமா
07030311 thவேமவ காேலாऽநிேஷா ஜநாநாமாrhலவாth³யவயைவ:ே
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07030312டshத²ஆthமா பரேமShTh²யேஜா மஹாmhshthவmh வேலாகshய ச வ
ஆthமா
07030321 thவthத: பரmh நாபரமphயேநஜேத³ஜchச கிசிth³vhயதிkhதமshதி
07030322விth³யா:கலாshேத தநவசஸrhவாரNhயக³rhேபா⁴ऽph³’ஹththph’Shட:²

07030331vhயkhதmh விேபா⁴ sh²லத³mhஶரmh ேயேநnhth³யphராணமேநா³mhshthவmh
07030332 ⁴ŋhேshதி²ேதா தா⁴மநி பாரேமShTh²ேய அvhயkhதஆthமா ஷ: ராண:

07030341அநnhதாvhயkhதேபண ேயேநத³மகி²லmh ததmh
07030342 சித³சிchச²khதிkhதாய தshைம ப⁴க³வேத நம:
07030351 யதி³ தா³shயshயபி⁴மதாnhவராnhேம வரேதா³thதம
07030352 ⁴ேதph◌⁴யshthவth³விsh’Shேடph◌⁴ேயா mh’thrhமா ⁴nhமம phரேபா⁴
07030361 நாnhதrhப³rhதி³வா நkhதமnhயshமாத³பி சாைத: ◌⁴
07030362 ந ⁴ெமௗ நாmhப³ேர mh’thrhந நைரrhந mh’ைக³ரபி
07030371 vhயஸுபி⁴rhவாஸுமth³பி⁴rhவா ஸுராஸுரமேஹாரைக:³
07030372அphரதிth³வnhth³வதாmh th³ேத⁴ ஐகபthயmh ச ேத³நாmh
07030381ஸrhேவஷாmh ேலாகபாலாநாmh மமாநmh யதா²thமந:
07030382 தேபாேயாக³phரபா⁴வாmh யnhந Shயதி கrhசிth
07040010நாரத³ உவாச
07040011 ஏவmh vh’த: ஶதth◌⁴’திrhரNhயகஶிேபாரத²
07040012 phராதா³thதthதபஸா phேதா வராmhshதshய ஸு³rhலபா⁴nh
07040020ph³ரேமாவாச
07040021 தாேதேம ³rhலபா: ◌⁴ mhஸாmh யாnhvh’ணீேஷ வராnhமம
07040022 ததா²பி விதராmhயŋhக³ வராnhயth³யபி ³rhலபா⁴nh
07040031 தேதா ஜகா³ம ப⁴க³வாநேமாகா⁴iνkh³ரேஹா வி: ◌⁴
07040032 ேதாऽஸுரவrhேயண shயமாந: phரேஜவைர:
07040041 ஏவmh லph³த⁴வேரா ைத³thேயா பி³ph◌⁴ரth³ேத⁴மமயmh வ:
07040042 ப⁴க³வthயகேராth³th³ேவஷmh ph◌⁴ராrhவத⁴மiνshமரnh
07040051ஸ விthய தி³ஶ:ஸrhவா ேலாகாmhச thnhமஹாஸுர:
07040052 ேத³வாஸுரமiνShேயnhth³ர க³nhத⁴rhவக³ேடா³ரகா³nh
07040061th³த⁴சாரணவிth³யாth◌⁴ராnh’nhபிth’பதீnhமnh
07040062 யர:பிஶாேசஶாnhphேரத⁴தபதீநபி
07040071ஸrhவஸththவபதீnhthவா வஶமாநீய விவth
07040072 ஜஹார ேலாகபாலாநாmh shதா²நாநி ஸஹ ேதஜஸா
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07040081 ேத³ேவாth³யாநயா ஜுShடமth◌⁴யாshேத shம thபிShடபmh
07040082 மேஹnhth³ரப⁴வநmh ஸாாnhநிrhதmh விவகrhம
07040083 thைரேலாkhயலmhயாயதநமth◌⁴வாஸாகி²லrhth³தி⁴மth
07040091 யthர விth³மேஸாபாநா மஹாமாரகதா ⁴வ:

07040092 யthர shபா²கTh³யாநி ைவ³rhயshதmhப⁴பŋhkhதய:
07040101 யthர சிthரவிதாநாநி பth³மராகா³ஸநாநி ச
07040102 பய:ேப²நநிபா: ◌⁴ ஶyhயா iµkhதாதா³மபchச²தா:³
07040111ஜth³பி⁴rhைரrhேத³vhய: ஶph³த³யnhthய இதshதத:
07040112 ரthநshத²ஷு பயnhதி ஸுத³தீ:ஸுnhத³ரmh iµக²mh
07040121 தshnhமேஹnhth³ரப⁴வேந மஹாப³ேலா மஹாமநா நிrhதேலாக ஏகராTh
07040122 ேரேமऽபி⁴வnhth³யாŋhkh◌⁴க:³ஸுராதி³பி:◌⁴ phரதாபிைதrhதசNhட³ஶாஸந:
07040131தமŋhக³மthதmh ம⁴ேநாக³nhதி⁴நா விvh’thததாmhராமேஶஷதி⁴ShNhயபா:
07040132 உபாஸேதாபாயநபாணிபி⁴rhவிநா thபி⁴shதேபாேயாக³ப³ெலௗஜஸாmh பத³mh
07040141ஜ³rhமேஹnhth³ராஸநேமாஜஸாshதி²தmh விவாவஸுshmh³ரshமதா³த³ய:
07040142 க³nhத⁴rhவth³தா⁴ ’ஷேயாऽshவnhiµஹுrhவிth³யாத⁴ராசாphஸரஸச
பாNhட³வ
07040151ஸ ஏவ வrhரபி: ◌⁴ khரபி⁴rh⁴த³ண:

07040152இjhயமாேநா ஹவிrhபா⁴கா³நkh³ரthshேவந ேதஜஸா
07040161அkh’Shடபchயா தshயாthஸphதth³வீபவதீ ம
07040162 ததா² காம³கா⁴ கா³ேவா நாநாசrhயபத³mh நப: ◌⁴
07040171 ரthநாகராச ரthெநௗகா⁴mhshதthபthnhயேசாஹுrhபி: ◌⁴
07040172ார⁴kh◌⁴’தௌth³ர த³தி⁴ராmh’ேதாத³கா:
07040181ைஶலா th³ேராணீபி⁴ராkhட³mh ஸrhவrhஷு ³nhth³மா:
07040182 த³தா⁴ர ேலாகபாலாநாேமக ஏவ ph’த²kh³³nh
07040191ஸ இthத²mh நிrhதகேப³கராTh³விஷயாnhphயாnh
07040192 யேதா²பேஜாஷmh ⁴ஜாேநா நாth’phயத³ேதnhth³ய:
07040201 ஏவைமவrhயமthதshய th³’phதshேயாchசா²shthரவrhதிந:
07040202 காேலா மஹாnhvhயதீயாய ph³ரமஶாபiµேபஷ:

07040211 தshேயாkh³ரத³Nhட³ஸmhவிkh³நா:ஸrhேவ ேலாகா:ஸபாலகா:
07040212அnhயthராலph³த⁴ஶர: ஶரணmh யரchதmh
07040221 தshைய நேமாऽsh காShடா²ைய யthராthமா ஹவர:
07040222 யth³க³thவா ந நிவrhதnhேத ஶாnhதா:ஸnhnhயாேநாऽமலா:
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07040231இதி ேத ஸmhயதாthமாந:ஸமாததி⁴ேயாऽமலா:
07040232 உபதsh²rh’ேகஶmh விநிth³ரா வாேபா⁴ஜநா:
07040241 ேதஷாமாவிர⁴th³வாணீ அபா ேமக⁴நி:shவநா
07040242ஸnhநாத³யnhதீ கப: ◌⁴ ஸா⁴நாமப⁴யŋhக
07040251 மா ைப⁴Shட வி³த⁴ேரShடா:²ஸrhேவஷாmh ப⁴th³ரமsh வ:

07040252 மth³த³rhஶநmh  ⁴தாநாmh ஸrhவேரேயாபபthதேய
07040261 jhஞாதேமதshய ெதௗ³ராthmhயmh ைத³ேதயாபஸத³shய யth
07040262 தshய ஶாnhதிmh கShயா காலmh தாவthphரதீத
07040271 யதா³ ேத³ேவஷு ேவேத³ஷு ேகா³ஷு விphேரஷு ஸா⁴ஷு
07040272 த⁴rhேம மயி ச விth³ேவஷ:ஸ வா ஆஶு விநயதி
07040281 நிrhைவராய phரஶாnhதாய shவஸுதாய மஹாthமேந
07040282 phரராதா³ய யதா³ th³ேயth³த⁴நிShேயऽபி வேராrhதmh
07040290நாரத³ உவாச
07040291இthkhதா ேலாக³ தmh phரணmhய தி³ெவௗகஸ:

07040292 nhயவrhதnhத க³ேதாth³ேவகா³ ேமநிேர சாஸுரmh ஹதmh
07040301 தshய ைத³thயபேத: thராசthவார: பரமாth³⁴தா:
07040302 phரராேதா³ऽ⁴nhமஹாmhshேதஷாmh ³ணrhமஹ³பாஸக:
07040311 ph³ரமNhய: ஶீலஸmhபnhந:ஸthயஸnhேதா⁴ ேதnhth³ய:
07040312ஆthமவthஸrhவ⁴தாநாேமகphயஸு’thதம:
07040321 தா³ஸவthஸnhநதாrhயாŋhkh◌⁴: பிth’வth³தீ³நவthஸல:

07040322 ph◌⁴ராth’வthஸth³’ேஶ shநிkh³ேதா⁴ ³Shவீவரபா⁴வந:
07040323 விth³யாrhத²பஜnhமாTh◌⁴ேயா மாநshதmhப⁴விவrhத:
07040331 ேநாth³விkh³நசிthேதா vhயஸேநஷு நி:shph’ஹ: ேதஷு th³’Shேடஷு
³ேணShவவshth³’kh
07040332தா³nhேதnhth³யphராணஶரதீ: ◌⁴ ஸதா³ phரஶாnhதகாேமா ரதாஸுேராऽஸுர:
07040341 யshnhமஹth³³ ராஜnhkh³’யnhேத கவிபி⁴rhiµஹு:
07040342 ந ேதऽ⁴நா பிதீ⁴யnhேத யதா² ப⁴க³வதீவேர
07040351 யmh ஸா⁴கா³தா²ஸத³ பேவாऽபி ஸுரா nh’ப
07040352 phரதிமாநmh phரrhவnhதி கிiµதாnhேய ப⁴வாth³’ஶா:
07040361³ணரலமஸŋhkh²ேயையrhமாஹாthmhயmh தshய ஸூchயேத
07040362 வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி யshய ைநஸrhகி³கீ ரதி:
07040371 nhயshதkhட³நேகா பா³ேலா ஜட³வthதnhமநshதயா
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07040372 kh’Shணkh³ரஹkh³’தாthமா ந ேவத³ ஜக³தீ³th³’ஶmh
07040381ஆந: பrhயடnhநநnhஶயாந: phரபிப³nhph³வnh
07040382 நாiνஸnhத⁴thத ஏதாநி ேகா³விnhத³பரmhபி⁴த:
07040391 khவசிth³த³தி ைவNhட² சிnhதாஶப³லேசதந:
07040392 khவசிth³த⁴ஸதி தchசிnhதா லாத³ உth³கா³யதி khவசிth
07040401 நத³தி khவசி³thகNhேடா² விலjhேஜா nh’thயதி khவசிth
07040402 khவசிthதth³பா⁴வநாkhதshதnhமேயாऽiνசகார ஹ
07040411 khவசி³thலகshShணீமாshேத ஸmhshபrhஶநிrhvh’த:
07040412அshபnhத³phரணயாநnhத³ஸலாேதண:

07040421ஸ உthதமேலாகபதா³ரவிnhத³ேயாrhநிேஷவயாகிசநஸŋhக³லph³த⁴யா
07040422 தnhவnhபராmh நிrhvh’திமாthமேநா iµஹுrh:³ஸŋhக³தீ³நshய மந: ஶமmh
vhயதா⁴th
07040431 தshnhமஹாபா⁴க³வேத மஹாபா⁴ேக³ மஹாthமநி
07040432ரNhயகஶி ராஜnhநகேராத³க⁴மாthமேஜ
07040440தி⁴Sh²ர உவாச
07040441 ேத³வrhஷ ஏததி³chசா²ேமா ேவதி³mh தவ ஸுvhரத
07040442 யதா³thமஜாய ஶுth³தா⁴ய பிதாதா³thஸாத⁴ேவ யக⁴mh
07040451 thராnhவிphரதிலாnhshவாnhபிதர: thரவthஸலா:
07040452 உபாலப⁴nhேத ஶிாrhத²mh ைநவாக⁴மபேரா யதா²
07040461 கிiµதாiνவஶாnhஸா⁴mhshதாth³’ஶாnh³ேத³வதாnh
07040462 ஏதthெகௗஹலmh ph³ரமnhநshமாகmh வித⁴ம phரேபா⁴
07040463 பி: thராய யth³th³ேவேஷா மரய phரேயாத:
07050010நாரத³ உவாச
07050011 ெபௗேராthயாய ப⁴க³வாnhvh’த: காvhய: கிலாஸுைர:
07050012ஷNhடா³மrhெகௗ ஸுெதௗ தshய ைத³thயராஜkh³’ஹாnhதிேக
07050021 ெதௗ ராjhஞா phராபிதmh பா³லmh phரலாத³mh நயேகாவித³mh
07050022 பாட²யாமாஸ: பாTh²யாநnhயாmhசாஸுரபா³லகாnh
07050031 யthதthர ³ phேராkhதmh ஶுேவऽiνபபாட² ச
07050032 ந ஸா⁴ மநஸா ேமேந shவபராஸth³kh³ரஹாரயmh
07050041 ஏகதா³ஸுரராThthரமŋhகமாேராphய பாNhட³வ
07050042 பphரchச² கth²யதாmh வthஸ மnhயேத ஸா⁴ யth³ப⁴வாnh
07050050phரலாத³ உவாச
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07050051தthஸா⁴ மnhேயऽஸுரவrhய ேத³நாmhஸதா³ஸiµth³விkh³நதி⁴யாமஸth³kh³ரஹாth
07050052thவாthமபாதmh kh³’ஹமnhத⁴பmh வநmh க³ேதா யth³த⁴மாரேயத
07050060நாரத³ உவாச
07050061 thவா thரகி³ேரா ைத³thய: பரபஸமாதா:
07050062 ஜஹாஸ ³th³தி⁴rhபா³லாநாmh பி⁴th³யேத பர³th³தி⁴பி:◌⁴
07050071ஸmhயkh³விதா⁴rhயதாmh பா³ேலா ³ேக³ேஹ th³விஜாதிபி: ◌⁴
07050072 விShiΝபை: phரதிchச²nhைநrhந பி⁴th³ேயதாshய தீ⁴rhயதா²
07050081 kh³’ஹமாநீதமாஹூய phரராத³mh ைத³thயயாஜகா:
07050082 phரஶshய லணயா வாசா ஸமph’chச²nhத ஸாமபி:◌⁴
07050091 வthஸ phரராத³ ப⁴th³ரmh ேத ஸthயmh கத²ய மா mh’ஷா
07050092 பா³லாநதி தshph◌⁴யேமஷ ³th³தி⁴விபrhயய:
07050101 ³th³தி⁴ேப⁴த:³ பரkh’த உதாேஹா ேத shவேதாऽப⁴வth
07050102 ப⁴Nhயதாmh ேராகாமாநாmh ³mh லநnhத³ந
07050110phரராத³ உவாச
07050111 பர:shவேசthயஸth³kh³ராஹ: mhஸாmh யnhமாயயா kh’த:
07050112 விேமாததி⁴யாmh th³’Shடshதshைம ப⁴க³வேத நம:
07050121ஸ யதா³iνvhரத: mhஸாmh பஶு³th³தி⁴rhவிபி⁴th³யேத
07050122அnhய ஏஷ ததா²nhேயாऽஹதி ேப⁴த³க³தாஸதீ
07050131ஸ ஏஷ ஆthமா shவபேரthய³th³தி⁴பி⁴rh³ரthயயாiνkhரமே நிphயேத
07050132iµயnhதி யth³வrhthமநி ேவத³வாதி³ேநா ph³ரமாத³ேயா ேயஷ பி⁴நthதி
ேம மதிmh
07050141 யதா² ph◌⁴ராmhயthயேயா ph³ரமnhshவயமாகrhஷஸnhநிெதௗ⁴
07050142 ததா² ேம பி⁴th³யேத ேசதசkhரபாேணrhயth³’chச²யா
07050150நாரத³ உவாச
07050151 ஏதாவth³ph³ராமேயாkhthவா விரராம மஹாமதி:
07050152 தmh ஸnhநிப⁴rhthshய பித:ஸுதீ³ேநா ராஜேஸவக:
07050161ஆநீயதாமேர ேவthரமshமாகமயஶshகர:
07050162லாŋhகா³ரshய ³rh³th³ேத⁴சrhேதா²ऽshேயாதி³ேதா த³ம:
07050171ைத³ேதயசnhத³நவேந ஜாேதாऽயmh கNhடகth³ம:
07050172 யnhேலாnhலபரேஶாrhவிShேrhநாலாயிேதாऽrhப⁴க:
07050181இதி தmh விவிேதா⁴பாையrhபீ⁴ஷயmhshதrhஜநாதி³பி: ◌⁴
07050182 phரராத³mh kh³ராஹயாமாஸ thவrhக³shேயாபபாத³நmh
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07050191 தத ஏநmh ³rhjhஞாthவா jhஞாதjhேஞயசShடயmh
07050192ைத³thேயnhth³ரmh த³rhஶயாமாஸ மாth’mh’Shடமலŋhkh’தmh
07050201 பாத³ேயா: பதிதmh பா³லmh phரதிநnhth³யாஶிஷாஸுர:
07050202 பShவjhய சிரmh ேதா³rhph◌⁴யாmh பரமாமாப நிrhvh’திmh
07050211ஆேராphயாŋhகமவkh◌⁴ராய rhத⁴nhயகலாmh³பி: ◌⁴
07050212ஆசnhவிகஸth³வkhthரத³மாஹ தி⁴Sh²ர
07050220ரNhயகஶிவாச
07050221 phரராதா³chயதாmh தாத shவதீ⁴தmh கிசி³thதமmh
07050222 காேலைநதாவதாShமnhயத³ஶிth³³ேராrhப⁴வாnh
07050230phரராத³ உவாச
07050231 ரவணmh கீrhதநmh விShே:shமரணmh பாத³ேஸவநmh
07050232அrhசநmh வnhத³நmh தா³shயmh ஸkh²யமாthமநிேவத³நmh
07050241இதி mhஸாrhபிதா விShெணௗ ப⁴khதிேசnhநவல
07050242 khேயத ப⁴க³வthயth³தா⁴ தnhமnhேயऽதீ⁴தiµthதமmh
07050251 நிஶmhையதthஸுதவேசா ரNhயகஶிshததா³
07050252³thரiµவாேசத³mh ஷா phரsh²தாத⁴ர:
07050261 ph³ரமப³nhேதா⁴ கிேமதthேத விபmh ரயதாஸதா
07050262அஸாரmh kh³ராேதா பா³ேலா மாமநாth³’thய ³rhமேத
07050271ஸnhதி யஸாத⁴ேவா ேலாேக ³rhைமthராச²th³மேவண:

07050272 ேதஷாiµேத³thயக⁴mh காேல ேராக:³ பாதகிநாவ
07050280³thர உவாச
07050281 ந மthphரணீதmh ந பரphரணீதmh ஸுேதா வத³thேயஷ தேவnhth³ரஶthேரா
07050282ைநஸrhகி³கீயmh மதிரshய ராஜnhநியchச² மnhmh கத³தா:³shம மா ந:
07050290நாரத³ உவாச
07050291³ணவmh phரதிphேராkhேதா ⁴ய ஆஹாஸுர:ஸுதmh
07050292 ந ேசth³³iµகீ²யmh ேத ேதாऽப⁴th³ராஸதீ மதி:
07050300phரராத³ உவாச
07050301மதிrhந kh’Shேண பரத:shவேதா வா ேதா²ऽபி⁴பth³ேயத kh³’ஹvhரதாநாmh
07050302அதா³nhதேகா³பி⁴rhவிஶதாmh தshரmh ந: நசrhவிதசrhவநாmh
07050311 ந ேத வி:³shவாrhத²க³திmh  விShiΝmh ³ராஶயா ேய ப³ரrhத²மாநிந:
07050312அnhதா⁴ யதா²nhைத⁴பநீயமாநாshேதऽபீஶதnhthrhயாiµதா³mhநி ப³th³தா:◌⁴
07050321ைநஷாmh மதிshதாவ³khரமாŋhkh◌⁴mhshph’ஶthயநrhதா²பக³ேமா யத³rhத:²
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07050322 மயஸாmh பாத³ரேஜாऽபி⁴ேஷகmh நிShகிசநாநாmh ந vh’ணீத யாவth
07050331இthkhthேவாபரதmh thரmh ரNhயகஶி ஷா
07050332அnhதீ⁴kh’தாthமா shேவாthஸŋhகா³nhநிரshயத மதேல
07050341ஆஹாமrhஷஷாவிShட: கஷாயீ⁴தேலாசந:
07050342 வth◌⁴யதாமாவயmh வth◌⁴ேயா நி:ஸாரயத ைநrh’தா:
07050351அயmh ேம ph◌⁴ராth’ஹா ேஸாऽயmh thவா shவாnhஸு’ேதா³ऽத⁴ம:
07050352 பிth’vhயஹnh: பாெதௗ³ ேயா விShேrhதா³ஸவத³rhசதி
07050361 விShேrhவா ஸாth◌⁴வெஸௗ கிmh iν கShயthயஸமஜஸ:

07050362 ெஸௗ’த³mh ³shthயஜmh பிthேராரஹாth³ய: பசஹாயந:
07050371பேராऽphயபthயmhதkh’th³யெதௗ²ஷத⁴mhshவேத³ஹேஜாऽphயாமயவthஸுேதாऽத:
07050372 சி²nhth³யாthதத³ŋhக³mh ய³தாthமேநாऽதmh ேஶஷmh ஸுக²mh வதி
யth³விவrhஜநாth
07050381ஸrhைவபாையrhஹnhதvhய:ஸmhேபா⁴ஜஶயநாஸைந:
07050382ஸு’lhŋhக³த⁴ர: ஶthrhiµேநrh³Shடேவnhth³யmh
07050391ைநrh’தாshேத ஸமாதி³Shடா ப⁴rhthரா ைவ ஶூலபாணய:
07050392 திkh³மத³mhShThரகராலாshயாshதாmhரமஶிேராஹா:
07050401 நத³nhேதா ைப⁴ரவmh நாத³mh சி²nhதி⁴ பி⁴nhதீ⁴தி வாதி³ந:
07050402ஆநmh சாஹநnhஶூல: phரராத³mh ஸrhவமrhமஸு
07050411 பேர ph³ரமNhயநிrhேத³ேய ப⁴க³வthயகி²லாthமநி
07050412 khதாthமnhயப²லா ஆஸnhநNhயshேயவ ஸthkhயா:
07050421 phரயாேஸऽபஹேத தshnhைத³thேயnhth³ர: பஶŋhகித:
07050422 சகார தth³வேதா⁴பாயாnhநிrhப³nhேத⁴ந தி⁴Sh²ர
07050431 தி³kh³க³ைஜrhத³nhத³ஶூேகnhth³ைரரபி⁴சாராவபாதைந:
07050432 மாயாபி: ◌⁴ ஸnhநிேராைத⁴ச க³ரதா³ைநரேபா⁴ஜைந:
07050441மவாyhவkh³நிஸல: பrhவதாkhரமணரபி
07050442 ந ஶஶாக யதா³ஹnhமபாபமஸுர:ஸுதmh
07050443 சிnhதாmh தீ³rhக⁴தமாmh phராphதshதthகrhmh நாph◌⁴யபth³யத
07050451 ஏஷ ேம ப³வஸா⁴khேதா வேதா⁴பாயாச நிrhதா:
07050452ைதshைதrhth³ேராைஹரஸth³த⁴rhைமrhiµkhத:shேவைநவ ேதஜஸா
07050461 வrhதமாேநாऽவி³ேர ைவ பா³ேலாऽphயஜட³தீ⁴ரயmh
07050462 ந விshமரதி ேமऽநாrhயmh ஶுந: ேஶப இவ phர: ◌⁴
07050471அphரேமயாiνபா⁴ேவாऽயமதசிth³ப⁴ேயாऽமர:
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07050472நேமதth³விேராேத⁴ந mh’thrhேம ப⁴விதா ந வா
07050481இதி தchசிnhதயா கிசிnhmhலாநயமேதா⁴iµக²mh
07050482 ஶNhடா³மrhகாெவௗஶநெஸௗ விவிkhத இதி ேஹாச:

07050491தmh thவையேகந ஜக³ththரயmh ph◌⁴ேவாrhவிjh’mhப⁴ணthரshதஸமshததி⁴ShNhயபmh
07050492ந தshய சிnhthயmh தவ நாத²சவேஹ நைவஶிஶூநாmh ³ணேதா³ஷேயா:
பத³mh
07050501இமmh  பாைஶrhவணshய ப³th³th◌⁴வா நிேத⁴ பீ⁴ேதா ந பலாயேத யதா²
07050502 ³th³தி⁴ச mhேஸா வயஸாrhயேஸவயா யாவth³³rhபா⁴rhக³வ
ஆக³Shயதி
07050511 தேத²தி ³thேராkhதமiνjhஞாேயத³மph³ரவீth
07050512 த⁴rhேமா யshேயாபேத³Shடvhேயா ராjhஞாmh ேயா kh³’ஹேமதி⁴நாmh
07050521 த⁴rhமமrhத²mh ச காமmh ச நிதராmh சாiνrhவஶ:

07050522 phரராதா³ேயாச ராஜnhphரதாவநதாய ச
07050531 யதா² thவrhக³mh ³பி⁴ராthமேந உபஶிதmh
07050532 ந ஸா⁴ ேமேந தchசி²ாmh th³வnhth³வாராேமாபவrhணிதாmh
07050541 யதா³சாrhய: பராvh’thேதா kh³’ஹேமதீ⁴யகrhமஸு
07050542 வயshையrhபா³லைகshதthர ேஸாபஹூத: kh’தண:

07050551அத² தாnhலணயா வாசா phரthயாஹூய மஹா³த: ◌⁴
07050552 உவாச விth³வாmhshதnhநிShடா²mh kh’பயா phரஹஸnhநிவ
07050561 ேத  தth³ெகௗ³ரவாthஸrhேவ thயkhதkhடா³பchச²தா:³
07050562 பா³லா அ³ததி⁴ேயா th³வnhth³வாராேமேதைத:
07050571 பrhபாஸத ராேஜnhth³ர தnhnhயshத’த³ேய:

07050572 தாநாஹ கே ைமthேரா மஹாபா⁴க³வேதாऽஸுர:
07060010phரராத³ உவாச
07060011 ெகௗமார ஆசேரthphராjhேஞா த⁴rhமாnhபா⁴க³வதாநிஹ
07060012 ³rhலப⁴mh மாiνஷmh ஜnhம தத³phயth◌⁴வமrhத²த³mh
07060021 யதா² ஷshேயஹ விShே: பாேதா³பஸrhபணmh
07060022 யேத³ஷ ஸrhவ⁴தாநாmh phய ஆthேமவர:ஸு’th
07060031ஸுக²ைமnhth³யகmh ைத³thயா ேத³ஹேயாேக³ந ேத³நாmh
07060032ஸrhவthர லph◌⁴யேத ைத³வாth³யதா² :³க²மயthநத:
07060041 தthphரயாேஸா ந கrhதvhேயா யத ஆrhvhயய: பரmh
07060042 ந ததா² விnhத³ேத ேமmh iµnhத³சரmh³ஜmh
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07060051 தேதா யேதத ஶல: ேமாய ப⁴வமாத:
07060052 ஶரmh ெபௗஷmh யாவnhந விபth³ேயத Shகலmh
07060061 mhேஸா வrhஷஶதmh யாshதத³rhத⁴mh சாதாthமந:
07060062 நிShப²லmh யத³ெஸௗ ராthrhயாmh ேஶேதऽnhத⁴mh phராபிதshதம:
07060071iµkh³த⁴shய பா³lhேய ைகேஶாேர khட³ேதா யாதி விmhஶதி:
07060072 ஜரயா kh³ரshதேத³ஹshய யாthயகlhபshய விmhஶதி:
07060081 ³ராேரண காேமந ேமாேஹந ச ப³யஸா
07060082 ேஶஷmh kh³’ேஹஷு ஸkhதshய phரமthதshயாபயாதி 
07060091 ேகா kh³’ேஹஷு மாnhஸkhதமாthமாநமேதnhth³ய:
07060092shேநஹபாைஶrhth³’ைட⁴rhப³th³த⁴iµthஸேஹத விேமாசிmh
07060101 ேகா nhவrhத²th’Shmh விsh’ேஜthphராேணph◌⁴ேயாऽபி ய ஈphத:
07060102 யmh khthயஸுபி:◌⁴ phேரShைட²shதshகர: ேஸவேகா வணிkh
07060111 கத²mh phயாயா அiνகmhபிதாயா:ஸŋhக³mh ரஹshயmh சிராmhச மnhthராnh
07060112ஸு’thஸு தthshேநஹத: ஶிஶூநாmh கலாராமiνரkhதசிthத:
07060121 thராnhshமரmhshதா ³th’rh’த³yhயா ph◌⁴ராth’nhshவsh’rhவா
பிதெரௗ ச தீ³ெநௗ
07060122kh³’ஹாnhமேநாjhேஞாபchச²தா³mhசvh’thதீச lhயா:பஶுph◌⁴’thயவrhகா³nh
07060131 thயேஜத ேகாஶshkh’தி³ேவஹமாந: கrhமாணி ேலாபா⁴த³விth’phதகாம:
07060132ஔபshth²யைஜவmh ப³ஹுமnhயமாந: கத²mh விரjhேயத ³ரnhதேமாஹ:

07060141mhப³ேபாஷாய வியnhநிஜாrhந ³th◌⁴யேதऽrhத²mh விஹதmh phரமthத:
07060142ஸrhவthர தாபthரய:³கி²தாthமா நிrhவிth³யேத ந shவmhப³ராம:
07060151விthேதஷு நிthயாபி⁴நிவிShடேசதா விth³வாmhச ேதா³ஷmh பரவிthதஹrh:

07060152 phேரthேயஹ வாதா²phயேதnhth³யshதத³ஶாnhதகாேமா ஹரேத mhபீ³
07060161விth³வாநபீthத²mh த³iνஜா:mhப³mh Shணnhshவேலாகாய ந கlhபேத ைவ
07060162 ய:shவீயபாரkhயவிபி⁴nhநபா⁴வshதம: phரபth³ேயத யதா² விட:◌⁴
07060171 யேதா ந கசிthkhவ ச thரசிth³வா தீ³ந:shவமாthமாநமலmh ஸமrhத:²
07060172விேமாசிmh காமth³’ஶாmh விஹார khடா³mh’ேகா³யnhநிக³ேடா³விஸrhக:³
07060181 தேதா வி³ராthப’thய ைத³thயா ைத³thேயஷு ஸŋhக³mh
விஷயாthமேகஷு
07060182 உேபத நாராயணமாதி³ேத³வmh ஸ iµkhதஸŋhைக³ேதாऽபவrhக:³
07060191 ந யchதmh phணயேதா ப³வாயாேஸாऽஸுராthமஜா:
07060192ஆthமthவாthஸrhவ⁴தாநாmh th³த⁴thவாதி³ஹ ஸrhவத:
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07060201 பராவேரஷு ⁴ேதஷு ph³ரமாnhதshதா²வராதி³ஷு
07060202 ெபௗ⁴திேகஷு விகாேரஷு ⁴ேதShவத² மஹthஸு ச
07060211³ேணஷு ³ணஸாmhேய ச ³ணvhயதிகேர ததா²
07060212 ஏக ஏவ பேரா யாthமா ப⁴க³வாநீவேராऽvhயய:
07060221 phரthயகா³thமshவேபண th³’யேபண ச shவயmh
07060222 vhயாphயvhயாபகநிrhேத³ேயா யநிrhேத³ேயாऽவிகlhபித:
07060231 ேகவலாiνப⁴வாநnhத³shவப: பரேமவர:
07060232 மாயயாnhதrhைதவrhய ஈயேத ³ணஸrhக³யா
07060241 தshமாthஸrhேவஷு ⁴ேதஷு த³யாmh த ெஸௗ’த³mh
07060242 பா⁴வமாஸுரiµnhiµchய யயா Shயthயேதா⁴ஜ:

07060251 Shேட ச தthர கிமலph◌⁴யமநnhத ஆth³ேய
07060252 கிmh ைதrh³ணvhயதிகராதி³ஹ ேய shவth³தா: ◌⁴
07060253 த⁴rhமாத³ய: கிம³ேணந ச காŋhேதந
07060254ஸாரmh ஜுஷாmh சரணேயாபகா³யதாmh ந:
07060261 த⁴rhமாrhத²காம இதி ேயாऽபி⁴தshthவrhக³
07060262 ஈா thரயீ நயத³ெமௗ விவிதா⁴ ச வாrhதா
07060263 மnhேய தேத³தத³கி²லmh நிக³மshய ஸthயmh
07060264shவாthமாrhபணmh shவஸு’த:³ பரமshய mhஸ:

07060271 jhஞாநmh தேத³தத³மலmh ³ரவாபமாஹ
07060272 நாராயே நரஸக:² கில நாரதா³ய
07060273 ஏகாnhதிநாmh ப⁴க³வதshதத³கிசநாநாmh
07060274 பாதா³ரவிnhத³ரஜஸாphதேத³நாmh shயாth
07060281 தேமதnhமயா rhவmh jhஞாநmh விjhஞாநஸmhதmh
07060282 த⁴rhமmh பா⁴க³வதmh ஶுth³த⁴mh நாரதா³th³ேத³வத³rhஶநாth
07060290ைத³thயthரா ஊ:
07060291 phரராத³ thவmh வயmh சாபி நrhேதऽnhயmh விth³மேஹ ³mh
07060292 ஏதாph◌⁴யாmh ³thராph◌⁴யாmh பா³லாநாமபி வெரௗ
07060301 பா³லshயாnhத:ரshத²shய மஹthஸŋhேகா³ ³ரnhவய:
07060302 சி²nhதி⁴ ந:ஸmhஶயmh ெஸௗmhய shயாchேசth³விshரmhப⁴காரணmh
07070010நாரத³ உவாச
07070011 ஏவmh ைத³thயஸுைத: ph’Shேடா மஹாபா⁴க³வேதாऽஸுர:
07070012 உவாச தாnhshமயமாந:shமரnhமத³iνபா⁴தmh
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07070020phரராத³ உவாச
07070021 பித phரshதி²ேதऽshமாகmh தபேஸ மnhத³ராசலmh
07070022 th³ேதா⁴th³யமmh பரmh சkhrhவி³தா⁴ தா³நவாnhphரதி
07070031 பிபீைகரவ தி³ShThயா ேலாேகாபதாபந:
07070032 பாேபந பாேபாऽப⁴தி வத³nhேதா வாஸவாத³ய:
07070041 ேதஷாமதிப³ேலாth³ேயாக³mh நிஶmhயாஸுரத²பா:
07070042 வth◌⁴யமாநா:ஸுைரrhபீ⁴தா ³th³:ஸrhவேதா தி³ஶmh
07070051 கலthரthரவிthதாphதாnhkh³’ஹாnhபஶுபchச²தா³nh
07070052 நாேவயமாshthவதா:ஸrhேவ phராணபphஸவ:

07070061 vhயmhபnhராஜஶிபி³ரமமரா ஜயகாŋhண:

07070062இnhth³ரsh ராஜமmh மாதரmh மம சாkh³ரth
07070071 நீயமாநாmh ப⁴ேயாth³விkh³நாmh த³தீmh ரவ
07070072 யth³’chச²யாக³தshதthர ேத³வrhrhத³th³’ேஶ பதி²
07070081 phராஹ ைநநாmh ஸுரபேத ேநமrhஹshயநாக³ஸmh
07070082iµச iµச மஹாபா⁴க³ஸதீmh பரபkh³ரஹmh
07070090இnhth³ர உவாச
07070091ஆshேதऽshயா ஜட²ேர வீrhயமவிஷயmh ஸுரth³விஷ:

07070092ஆshயதாmh யாவthphரஸவmh ேமாேயऽrhத²பத³வீmh க³த:
07070100நாரத³ உவாச
07070101அயmh நிShகிlhபி³ஷ:ஸாாnhமஹாபா⁴க³வேதா மஹாnh
07070102 thவயா ந phராphshயேத ஸmhshதா²மநnhதாiνசேரா ப³
07070111இthkhதshதாmh விஹாேயnhth³ேரா ேத³வrhேஷrhமாநயnhவச:
07070112அநnhதphயப⁴khthையநாmh பkhரmhய தி³வmh யெயௗ
07070121 தேதா ேம மாதரmh’:ஸமாநீய நிஜாரேம
07070122ஆவாshேயேஹாShயதாmh வthேஸ யாவthேத ப⁴rhராக³ம:
07070131 தேத²thயவாthth³ேத³வrhேஷரnhதிேக ஸாேதாப⁴யா
07070132 யாவth³ைத³thயபதிrhேகா⁴ராthதபேஸா ந nhயவrhதத
07070141 ’mh பrhயசரthதthர ப⁴khthயா பரமயா ஸதீ
07070142அnhதrhவthநீ shவக³rhப⁴shய ேமாேயchசா²phரஸூதேய
07070151 ’: காணிகshதshயா: phராதா³³ப⁴யவர:
07070152 த⁴rhமshய தththவmh jhஞாநmh ச மாமphth³தி³ய நிrhமலmh
07070161 தth காலshய தீ³rhக⁴thவாthshththவாnhமாshதிேராத³ேத⁴
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07070162 ’iνkh³’தmh மாmh நா⁴நாphயஜஹாthshmh’தி:
07070171 ப⁴வதாமபி ⁴யாnhேம யதி³ ரth³த³த⁴ேத வச:
07070172ைவஶாரதீ³ தீ: ◌⁴ ரth³தா⁴த:shthபா³லாநாmh ச ேம யதா²
07070181 ஜnhமாth³யா:ஷ³ேம பா⁴வா th³’Shடா ேத³ஹshய நாthமந:
07070182 ப²லாநாவ vh’shய காேலேநவரrhதிநா
07070191ஆthமா நிthேயாऽvhயய: ஶுth³த⁴ ஏக: ேthரjhஞ ஆரய:
07070192அவிkhய:shவth³’ேக⁴rhvhயாபேகாऽஸŋhkh³யநாvh’த:
07070201 ஏைதrhth³வாத³ஶபி⁴rhவிth³வாநாthமேநா லண: பைர:
07070202அஹmh மேமthயஸth³பா⁴வmh ேத³ஹாெதௗ³ ேமாஹஜmh thயேஜth
07070211shவrhணmh யதா² kh³ராவஸு ேஹமகார: ேthேரஷு ேயாைக³shதத³பி⁴jhஞ
ஆphiνயாth
07070212 ேthேரஷு ேத³ேஹஷு ததா²thமேயாைக³ரth◌⁴யாthமவிth³ph³ரமக³திmh
லேப⁴த
07070221அShெடௗ phரkh’தய: phேராkhதாshthரய ஏவ  தth³³:

07070222 விகாரா: ேஷாட³ஶாசாrhைய: மாேநக:ஸமnhவயாth
07070231 ேத³ஹsh ஸrhவஸŋhகா⁴ேதா ஜக³thதsh²தி th³விதா⁴
07070232அthைரவ mh’kh³ய: ேஷா ேநதி ேநதீthயதththயஜnh
07070241அnhவயvhயதிேரேகண விேவேகேநாஶதாthமநா
07070242shவrhக³shதா²நஸமாmhநாையrhவிmh’ஶth³பி⁴ரஸthவைர:
07070251 ³th³ேத⁴rhஜாக³ரணmh shவphந:ஸுஷுphதிதி vh’thதய:
07070252 தா ேயைநவாiν⁴யnhேத ேஸாऽth◌⁴ய: ஷ: பர:
07070261 ஏபி⁴shthவrhண: பrhயshைதrh³th³தி⁴ேப⁴ைத:³ khேயாth³ப⁴ைவ:

07070262shவபமாthமேநா ³th◌⁴ேயth³க³nhைத⁴rhவாவாnhவயாth
07070271 ஏதth³th³வாேரா  ஸmhஸாேரா ³ணகrhமநிப³nhத⁴ந:
07070272அjhஞாநேலாऽபாrhேதா²ऽபி mhஸ:shவphந இவாrhphயேத
07070281 தshமாth³ப⁴வth³பி: ◌⁴ கrhதvhயmh கrhமmh th³thமநாmh
07070282 பீ³ஜநிrhஹரணmh ேயாக:³ phரவாேஹாபரேமா தி⁴ய:
07070291 தthேராபாயஸஹshராமயmh ப⁴க³வேதாதி³த:
07070292 யதீ³வேர ப⁴க³வதி யதா²ையரஜஸா ரதி:
07070301³ஶுஷயா ப⁴khthயா ஸrhவலph³தா⁴rhபேணந ச
07070302ஸŋhேக³ந ஸா⁴ப⁴khதாநாவராராத⁴ேநந ச
07070311 ரth³த⁴யா தthகதா²யாmh ச கீrhதைநrh³ணகrhமmh

452 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

07070312 தthபாதா³mh³ஹth◌⁴யாநாthதlhŋhேக³ாrhஹதி³பி: ◌⁴
07070321ஹ:ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு ப⁴க³வாநாshத ஈவர:
07070322இதி ⁴தாநி மநஸா காைமshைத:ஸா⁴ மாநேயth
07070331 ஏவmh நிrhதஷTh³வrhைக:³ khயேத ப⁴khதிவேர
07070332 வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி யயா ஸmhலph◌⁴யேத ரதி:
07070341 நிஶmhய கrhமாணி ³நlhயாnhவீrhயாணி லாதiνபி: ◌⁴ kh’தாநி
07070342 யதா³திஹrhேஷாthலகாக³th³க³த³mh phேராthகNhட²உth³கா³யதி ெரௗதி
nh’thயதி
07070351 யதா³ kh³ரஹkh³ரshத இவ khவசிth³த⁴ஸthயாkhரnhத³ேத th◌⁴யாயதி வnhத³ேத
ஜநmh
07070352iµஹு: வஸnhவkhதி ஹேர ஜக³thபேத நாராயேணthயாthமமதிrhக³தthரப:
07070361 ததா³ மாnhiµkhதஸமshதப³nhத⁴நshதth³பா⁴வபா⁴வாiνkh’தாஶயாkh’தி:
07070362நிrhத³kh³த⁴பீ³ஜாiνஶேயா மயஸா ப⁴khதிphரேயாேக³ணஸேமthயேதா⁴ஜmh
07070371அேதா⁴ஜாலmhப⁴ஹாஶுபா⁴thமந: ஶண:ஸmhsh’திசkhரஶாதநmh
07070372 தth³ph³ரமநிrhவாணஸுக²mh வி³rh³தா⁴shதேதா ப⁴ஜth◌⁴வmh ’த³ேய
’தீ³வரmh
07070381 ேகாऽதிphரயாேஸாऽஸுரபா³லகா ஹேரபாஸேந shேவ ’தி³
சி²th³ரவthஸத:
07070382shவshயாthமந:ஸkh²ரேஶஷேத³நாmhஸாமாnhயத:கிmh விஷேயாபபாத³ைந:
07070391 ராய: கலthரmh பஶவ:ஸுதாத³ேயா kh³’ஹா ம ஜரேகாஶ⁴தய:
07070392 ஸrhேவऽrhத²காமா: ணப⁴ŋh³ராஷ: rhவnhதி மrhthயshய கியthphயmh
சலா:
07070401 ஏவmh ேலாகா:khரபி: ◌⁴ kh’தா அயிShணவ:ஸாதிஶயா ந நிrhமலா:
07070402தshமாத³th³’Shடத³ஷணmh பரmh ப⁴khthேயாkhதேயஶmh ப⁴ஜதாthமலph³த⁴ேய
07070411 யத³rhத²இஹ கrhமாணி விth³வnhமாnhயஸkh’nhநர:
07070412 கேராthயேதா விபrhயாஸமேமாக⁴mh விnhத³ேத ப²லmh
07070421ஸுகா²ய :³க²ேமாாய ஸŋhகlhப இஹ கrhண:

07070422ஸதா³phேநாதீஹயா :³க²மநீஹாயா:ஸுகா²vh’த:
07070431 காமாnhகாமயேத காmhையrhயத³rhத²ஹ ஷ:

07070432ஸ ைவ ேத³ஹsh பாரkhேயா ப⁴ŋh³ேரா யாthைபதி ச
07070441 கிiµ vhயவதாபthய தா³ராகா³ரத⁴நாத³ய:
07070442 ராjhயேகாஶக³ஜாமாthய ph◌⁴’thயாphதா மமதாshபதா:³
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07070451 கிேமைதராthமநshchைச:²ஸஹ ேத³ேஹந நவைர:
07070452அநrhைத²ரrhத²ஸŋhகாைஶrhநிthயாநnhத³ரேஸாத³ேத: ◌⁴
07070461 நிphயதாஹ shவாrhத:² கியாnhேத³ஹph◌⁴’ேதாऽஸுரா:
07070462 நிேஷகாதி³Shவவshதா²ஸு khயமாநshய கrhமபி:◌⁴
07070471 கrhமாNhயாரப⁴ேத ேத³ ேத³ேஹநாthமாiνவrhதிநா
07070472 கrhமபி⁴shதiνேத ேத³ஹiµப⁴யmh thவவிேவகத:
07070481 தshமாத³rhதா²ச காமாச த⁴rhமாச யத³பாரயா:
07070482 ப⁴ஜதாநீஹயாthமாநமநீஹmh ஹவரmh
07070491ஸrhேவஷாமபி ⁴தாநாmh ஹராthேமவர: phய:
07070492 ⁴ைதrhமஹth³பி: ◌⁴ shவkh’ைத: kh’தாநாmh வஸmhjhஞித:
07070501 ேத³ேவாऽஸுேரா மiνShேயா வா யோ க³nhத⁴rhவ ஏவ வா
07070502 ப⁴ஜnhiµnhத³சரணmh shவshதிமாnhshயாth³யதா² வயmh
07070511 நாலmh th³விஜthவmh ேத³வthவmh’thவmh வாஸுராthமஜா:
07070512 phணநாய iµnhத³shய ந vh’thதmh ந ப³ஹுjhஞதா
07070521 ந தா³நmh ந தேபா ேநjhயா ந ெஶௗசmh ந vhரதாநி ச
07070522 phயேதऽமலயா ப⁴khthயா ஹரnhயth³விட³mhப³நmh
07070531 தேதா ஹெரௗ ப⁴க³வதி ப⁴khதிmh த தா³நவா:
07070532ஆthெமௗபmhேயந ஸrhவthர ஸrhவ⁴தாthமநீவேர
07070541ைத³ேதயா யராmh shthய: ஶூth³ரா vhரெஜௗகஸ:

07070542 க²கா³ mh’கா:³ பாபவா:ஸnhதி யchததாmh க³தா:
07070551 ஏதாவாேநவ ேலாேகऽshnhmhஸ:shவாrhத:² பர:shmh’த:
07070552 ஏகாnhதப⁴khதிrhேகா³விnhேத³ யthஸrhவthர ததீ³ணmh
07080010நாரத³ உவாச
07080011அத²ைத³thயஸுதா:ஸrhேவ thவா தத³iνவrhணிதmh
07080012 ஜkh³’ஹுrhநிரவth³யthவாnhைநவ ³rhவiνஶிதmh
07080021அதா²சாrhயஸுதshேதஷாmh ³th³தி⁴ேமகாnhதஸmhshதி²தாmh
07080022ஆலய பீ⁴தshthவேதா ராjhஞ ஆேவத³யth³யதா²
07080031 thவா தத³phயmh ைத³thேயா :³ஸஹmh தநயாநயmh
07080032 ேகாபாேவஶசலth³கா³thர: thரmh ஹnhmh மேநா த³ேத⁴
07080041phthவா பஷயா வாசா phரராத³மதத³rhஹணmh
07080042ஆேஹமாண: பாேபந திரசீேநந சுஷா
07080051 phரரயாவநதmh தா³nhதmh ப³th³தா⁴ஜமவshதி²தmh
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07080052ஸrhப: பதா³ஹத இவ வஸnhphரkh’திதா³ண:

07080060ரNhயகஶிவாச
07080061 ேஹ ³rhவிநீத மnhதா³thமnhலேப⁴த³கராத⁴ம
07080062shதph³த⁴mh மchசா²ஸேநாth³vh’thதmh ேநShேய thவாth³ய யமயmh
07080071 khth³த⁴shய யshய கmhபnhேத thரேயா ேலாகா:ஸேஹவரா:
07080072 தshய ேமऽபீ⁴தவnhட⁴ ஶாஸநmh கிmh ப³ேலாऽthயகா:³
07080080phரராத³ உவாச
07080081 ந ேகவலmh ேம ப⁴வதச ராஜnhஸ ைவ ப³லmh ப³நாmh சாபேரஷாmh
07080082 பேரऽவேரऽ shதி²ரஜŋhக³மா ேய ph³ரமாத³ேயா ேயந வஶmh phரணீதா:
07080091ஸ ஈவர: கால உkhரேமாऽஸாேவாஜ:ஸஹ:ஸththவப³ேலnhth³யாthமா
07080092ஸ ஏவ விவmh பரம:shவஶkhதிபி: ◌⁴ sh’ஜthயவthயthதி ³ணthரேயஶ:

07080101 ஜயாஸுரmh பா⁴வமmh thவமாthமந: ஸமmh மேநா த⁴thshவ ந ஸnhதி
விth³விஷ:

07080102 ’ேதऽதாதா³thமந உthபேத² shதி²தாthதth³தி⁴ யநnhதshய
மஹthஸமrhஹணmh
07080111 த³shnhரா ஷNhந விthய mhபேதா மnhயnhத ஏேக shவதா தி³ேஶா
த³ஶ
07080112 தாthமேநா jhஞshய ஸமshய ேத³நாmh ஸாேதா: ◌⁴ shவேமாஹphரப⁴வா:
த: பேர
07080120ரNhயகஶிவாச
07080121 vhயkhதmh thவmh மrhகாேமாऽ ேயாऽதிமாthரmh விகthத²ேஸ
07080122iµrhஷூmh  மnhதா³thமnhநiν shrhவிkhலவா கி³ர:
07080131 யshthவயா மnhத³பா⁴kh³ேயாkhேதா மத³nhேயா ஜக³தீ³வர:
07080132 khவாெஸௗ யதி³ஸ ஸrhவthர கshமாthshதmhேப⁴ ந th³’யேத
07080141 ேஸாऽஹmh விகthத²மாநshய ஶிர: காயாth³த⁴ரா ேத
07080142 ேகா³பாேயத ஹshthவாth³ய யshேத ஶரணphதmh
07080151 ஏவmh ³khைதrhiµஹுரrhத³யnhஷா ஸுதmh மஹாபா⁴க³வதmh மஹாஸுர:
07080152 க²Th³க³mh phரkh³’ேயாthபதிேதா வராஸநாthshதmhப⁴mh ததாடா³திப³ல:

shவiµShநா
07080161 தைத³வ தshnhநிநேதா³ऽதிபீ⁴ஷே ப³⁴வ ேயநாNhட³கடாஹமsh²டth
07080162யmhைவshவதி⁴ShNhேயாபக³தmh thவஜாத³ய:thவாshவதா⁴மாthயயமŋhக³
ேமநிேர
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07080171ஸ விkhரமnhthரவேத⁴phஸுேராஜஸா நிஶmhய நிrhராத³மrhவமth³⁴தmh
07080172அnhத:ஸபா⁴யாmh ந த³த³rhஶ தthபத³mh விதthரஸுrhேயந ஸுராத²பா:
07080181ஸthயmh விதா⁴mh நிஜph◌⁴’thயபா⁴தmh vhயாphதிmh ச ⁴ேதShவகி²ேலஷு
சாthமந:
07080182 அth³’யதாthயth³⁴தபiµth³வஹnhshதmhேப⁴ ஸபா⁴யாmh ந mh’க³mh ந
மாiνஷmh
07080191ஸ ஸththவேமநmh பேதா விபயnhshதmhப⁴shய மth◌⁴யாத³iνநிrhஹாநmh
07080192 நாயmh mh’ேகா³ நாபி நேரா விசிthரமேஹா கிேமதnhnh’mh’ேக³nhth³ரபmh
07080201 மாmhஸமாநshய ஸiµthதி²ேதாऽkh³ரேதா nh’mhஹபshதத³லmh
ப⁴யாநகmh
07080202 phரதphதசாகரசNhட³ேலாசநmh sh²ரthஸடாேகஶரjh’mhபி⁴தாநநmh
07080211கராலத³mhShThரmh கரவாலசசலுராnhதவmh ph◌⁴iµேகா²lhப³ணmh
07080212 shதph³ேதா⁴rhth◌⁴வகrhணmh கி³கnhத³ராth³⁴த vhயாthதாshயநாஸmh
ஹiνேப⁴த³பீ⁴ஷணmh
07080221 தி³விshph’ஶthகாயமதீ³rhக⁴பீவர kh³ேவாவ:shத²லமlhபமth◌⁴யமmh
07080222 சnhth³ராmhஶுெகௗ³ைர²தmh தைஹrhவிShவkh³⁴ஜாநீகஶதmh
நகா²த⁴mh
07080231 ³ராஸத³mh ஸrhவநிேஜதராத⁴ phரேவகவிth³ராவிதைத³thயதா³நவmh
07080232 phராேயண ேமऽயmh ஹேமாயிநா வத:◌⁴ shmh’ேதாऽேநந ஸiµth³யேதந
கிmh
07080241 ஏவmh ph³வmhshthவph◌⁴யபதth³க³தா³ேதா⁴ நத³nhnh’mhஹmh phரதி
ைத³thயஜர:
07080242 அலேதாऽkh³ெநௗ பதித: பதŋhக³ேமா யதா² nh’mhெஹௗஜ
ேஸாऽஸுரshததா³
07080251 ந தth³விசிthரmh க² ஸththவதா⁴மநி shவேதஜஸா ேயா iν ராபிப³thதம:
07080252தேதாऽபி⁴பth³யாph◌⁴யஹநnhமஹாஸுேரா ஷா nh’mhஹmhக³த³ேயாேவக³யா
07080261 தmh விkhரமnhதmh ஸக³த³mh க³தா³த⁴ேரா மேஹாரக³mh தாrhயஸுேதா
யதா²kh³ரth
07080262ஸதshயஹshேதாthகதshததா³ஸுேரா விkhட³ேதா யth³வத³rhக³thமத:
07080271 அஸாth◌⁴வமnhயnhத ’ெதௗகேஸாऽமரா க⁴நchச²தா³ பா⁴ரத
ஸrhவதி⁴ShNhயபா:
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07080272 தmh மnhயமாேநா நிஜவீrhயஶŋhகிதmh யth³த⁴shதiµkhேதா nh’ஹmh
மஹாஸுர:
07080273 நshதமாஸjhஜத க²Th³க³சrhமணீ phரkh³’ய ேவேக³ந க³தரேமா
mh’ேத⁴
07080281 தmh ேயநேவக³mh ஶதசnhth³ரவrhthமபி⁴சரnhதமchசி²th³ரiµபrhயேதா⁴ ஹ:
07080282 kh’thவாThடஹாஸmh க²ரiµthshவேநாlhப³ணmh நிதாmh ஜkh³’ேஹ
மஹாஜவ:

07080291 விShவkhsh²ரnhதmh kh³ரஹரmh ஹrhvhயாேலா யதா²²mh
ஶாதthவசmh
07080292 th³வாrhமாபthய த³தா³ர லயா நைக²rhயதா²mh க³ேடா³
மஹாவிஷmh
07080301ஸmhரmhப⁴³Shphேரயகராலேலாசேநா vhயாthதாநநாnhதmh விஹnhshவவயா
07080302அsh’kh³லவாkhதாணேகஶராநேநா யதா²nhthரமா th³விபஹthயயா ஹ:
07080311நகா²ŋhேராthபாத’thஸேராஹmhவிsh’jhய தshயாiνசராiνதா³தா⁴nh
07080312அஹnhஸமshதாnhநக²ஶshthரபாணிபி⁴rhேதா³rhத³Nhட³ேதா²ऽiνபதா²nhஸஹshரஶ:

07080321ஸடாவ⁴தா ஜலதா:³பராபதnhkh³ரஹாச தth³th³’ShவிiµShடேராசிஷ:

07080322 அmhேபா⁴த⁴ய: வாஸஹதா விு⁴rhநிrhராத³பீ⁴தா தி³கி³பா⁴
விkhஶு:
07080331 th³ெயௗshதthஸேடாthphதவிமாநஸŋhலா phேராthஸrhபத மா ச
பதா³பி⁴பீ³தா
07080332ைஶலா:ஸiµthேபரiµShய ரmhஹஸா தthேதஜஸா க²mh கேபா⁴ ந ேரேர
07080341 தத:ஸபா⁴யாiµபவிShடiµthதேம nh’பாஸேந ஸmhph◌⁴’தேதஜஸmh வி⁴mh
07080342அலதth³ைவரத²மthயமrhஷணmh phரசNhட³வkhthரmh ந ப³பா⁴ஜ கசந
07080351 நிஶாmhய ேலாகthரயமshதகjhவரmh தமாதி³ைத³thயmh ஹ ஹதmh
mh’ேத⁴
07080352 phரஹrhஷேவேகா³thகதாநநா iµஹு: phரஸூநவrhைஷrhவvh’ஷு:
ஸுரshthய:
07080361 ததா³விமாநாவபி⁴rhநப⁴shதலmh தி³th³’தாmh ஸŋhலமாஸ நாகிநாmh
07080362 ஸுராநகா ³nh³ப⁴ேயாऽத² ஜkh◌⁴நிேர க³nhத⁴rhவiµkh²யா நnh’rhஜ:³

shthய:
07080371 தthேராபvhரjhய வி³தா⁴ ph³ரேமnhth³ரகி³ஶாத³ய:
07080372 ’ஷய: பிதர:th³தா⁴ விth³யாத⁴ரமேஹாரகா:³
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07080381 மநவ: phரஜாநாmh பதேயா க³nhத⁴rhவாphஸரசார:

07080382 யா: கிmhஷாshதாத ேவதாலா:ஸஹகிnhநரா:
07080391 ேத விShiΝபாrhஷதா:³ஸrhேவ ஸுநnhத³iµதா³த³ய:
07080392rhth◌⁴நி ப³th³தா⁴ஜடா ஆநmh தீvhரேதஜஸmh
07080393 ஈ³ேர நரஶாrh³லmh நாதி³ரசரா: ph’த²kh
07080400ph³ரேமாவாச
07080401 நேதாऽshmhயநnhதாய ³ரnhதஶkhதேய விசிthரவீrhயாய பவிthரகrhமேண
07080402விவshயஸrhக³shதி²திஸmhயமாnh³ண:shவலயாஸnhத³த⁴ேதऽvhயயாthமேந
07080410th³ர உவாச
07080411 ேகாபகாேலா கா³nhதshேத ஹேதாऽயமஸுேராऽlhபக:
07080412 தthஸுதmh பாபsh’தmh ப⁴khதmh ேத ப⁴khதவthஸல
07080420இnhth³ர உவாச
07080421 phரthயாநீதா: பரம ப⁴வதா thராயதா ந:shவபா⁴கா³
07080422ைத³thயாkhராnhதmh ’த³யகமலmh தth³kh³’ஹmh phரthயேபா³தி⁴
07080423 காலkh³ரshதmh கியதி³த³மேஹா நாத² ஶுஷதாmh ேத
07080424iµkhதிshேதஷாmh ந  ப³ஹுமதா நாரmhஹாபைர: கிmh
07080430’ஷய ஊ:
07080431 thவmh நshதப: பரமமாthத² யதா³thமேதேஜா
07080432 ேயேநத³மாதி³ஷாthமக³தmh ஸஸrhkhத²
07080433 தth³விphரphதமiµநாth³ய ஶரNhயபால
07080434 ராkh³’தவஷா நரnhவமmhshதா:²
07080440பிதர ஊ:
07080441 ராth³தா⁴நி ேநாऽதி⁴³⁴ேஜ phரஸப⁴mh தைஜrh
07080442 த³thதாநி தீrhத²ஸமேயऽphயபிப³thதிலாmh³
07080443 தshேயாத³ராnhநக²விதீ³rhணவபாth³ய ஆrhchச²th
07080444 தshைம நேமா nh’ஹரேயऽகி²லத⁴rhமேகா³phthேர
07080450th³தா⁴ ஊ:
07080451 ேயா ேநா க³திmh ேயாக³th³தா⁴மஸா⁴ரஹாrhth³ேயாக³தேபாப³ேலந
07080452 நாநா த³rhபmh தmh நைக²rhவித³தா³ர தshைம ph◌⁴யmh phரணதா: shேமா
nh’mhஹ
07080460விth³யாத⁴ரா ஊ:
07080461விth³யாmh ph’த²kh³தா⁴ரணயாiνராth³தா⁴mh nhயேஷத⁴த³jhேஞா ப³லவீrhயth³’phத:

458 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

07080462 ஸ ேயந ஸŋhkh²ேய பஶுவth³த⁴தshதmh மாயாnh’mhஹmh phரணதா: shம
நிthயmh
07080470நாகா³ஊ:
07080471 ேயந பாேபந ரthநாநி shthரthநாநி ’தாநி ந:
07080472 தth³வ:பாடேநநாஸாmh த³thதாநnhத³ நேமாऽsh ேத
07080480மநவ ஊ:
07080481 மநேவா வயmh தவ நிேத³ஶகாே தி³திேஜந ேத³வ ப⁴தேஸதவ:

07080482 ப⁴வதா க²ல:ஸ உபஸmh’த: phரேபா⁴ கரவாம ேத கிமiνஶாதி⁴ கிŋhகராnh
07080490phரஜாபதய ஊ:
07080491 phரேஜஶா வயmh ேத பேரஶாபி⁴sh’Shடா ந ேயந phரஜா ைவ sh’ஜாேமா
நிth³தா: ◌⁴
07080492ஸஏஷthவயா பி⁴nhநவாiν ேஶேத ஜக³nhமŋhக³ளmhஸththவrhேதऽவதார:
07080500க³nhத⁴rhவா ஊ:
07080501 வயmh விேபா⁴ ேத நடநாThயகா³யகா ேயநாthமஸாth³வீrhயப³ெலௗஜஸா
kh’தா:
07080502ஸ ஏஷ நீேதா ப⁴வதா த³ஶாமாmh கிiµthபத²shத:²ஶலாய கlhபேத
07080510சார ஊ:
07080511ஹேர தவாŋhkh◌⁴பŋhகஜmh ப⁴வாபவrhக³மாதா:
07080512 யேத³ஷ ஸா⁴’chச²யshthவயாஸுர:ஸமாபித:
07080520யா ஊ:
07080521 வயமiνசரiµkh²யா: கrhமபி⁴shேத மேநாjhைஞsh
07080522 த இஹ தி³திஸுேதந phராபிதா வாஹகthவmh
07080523ஸ  ஜநபதாபmh தthkh’தmh ஜாநதா ேத
07080524 நரஹர உபநீத: பசதாmh பசவிmhஶ
07080530கிmhஷா ஊ:
07080531 வயmh கிmhஷாshthவmh  மஹாஷ ஈவர:
07080532அயmh ேஷா நShேடா தி⁴khkh’த:ஸா⁴பி⁴rhயதா³
07080540ைவதாகா ஊ:
07080541 ஸபா⁴ஸு ஸthேரஷு தவாமலmh யேஶா கீ³thவா ஸபrhயாmh மஹதீmh
லபா⁴மேஹ
07080542 யshதாமைநth³வஶேமஷ ³rhஜேநா th³விShThயா ஹதshேத
ப⁴க³வnhயதா²மய:
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07080550கிnhநரா ஊ:
07080551 வயஶ கிnhநரக³shதவாiνகா³ தி³திேஜந விShமiµநாiνகாதா:
07080552 ப⁴வதா ஹேர ஸ vh’ேநாऽவஸாதி³ேதா நரmhஹ நாத² விப⁴வாய ேநா
ப⁴வ
07080560விShiΝபாrhஷதா³ஊ:
07080561 அth³ையதth³த⁴நரபமth³⁴தmh ேத th³’Shடmh ந: ஶரணத³
ஸrhவேலாகஶrhம
07080562 ேஸாऽயmh ேத விதி⁴கர ஈஶ விphரஶphதshதshேயத³mh நித⁴நமiνkh³ரஹாய
விth³ம:
07090010நாரத³ உவாச
07090011 ஏவmh ஸுராத³ய:ஸrhேவ ph³ரமth³ரர:ஸரா:
07090012 ேநாைபமஶகnhமnh ஸmhரmhப⁴mh ஸு³ராஸத³mh
07090021ஸாாth: phேரதா ேத³ைவrhth³’ShThவா தmh மஹத³th³⁴தmh
07090022அth³’Shடாதrhவthவாthஸா ேநாேபயாய ஶŋhகிதா
07090031 phரராத³mh phேரஷயாமாஸ ph³ரமாவshதி²தமnhதிேக
07090032 தாத phரஶமேயாேப shவபிthேர பிதmh phர⁴mh
07090041 தேத²தி ஶநைக ராஜnhமஹாபா⁴க³வேதாऽrhப⁴க:
07090042 உேபthய ⁴வி காேயந நநாம விth◌⁴’தாஜ:

07090051shவபாத³ேல பதிதmh தமrhப⁴கmh விேலாkhய ேத³வ: kh’பயா பphத:
07090052 உthதா²phய தchசீ²rhShNhயத³தா⁴thகராmh³ஜmh காலாவிthரshததி⁴யாmh
kh’தாப⁴யmh
07090061ஸ தthகரshபrhஶ⁴தாகி²லாஶுப: ◌⁴ ஸபth³யபி⁴vhயkhதபராthமத³rhஶந:
07090062 தthபாத³பth³மmh ’தி³ நிrhvh’ேதா த³ெதௗ⁴ ’Shயthதiν:

khnhந’த³ேலாசந:
07090071அshெதௗth³த⁴ேமகாkh³ர மநஸா ஸுஸமாத:
07090072 phேரமக³th³க³த³யா வாசா தnhnhயshத’த³ேயண:

07090080phரராத³ உவாச
07090081 ph³ரமாத³ய:ஸுரக³iµநேயாऽத²th³தா: ◌⁴
07090082ஸththைவகதாநக³தேயா வசஸாmh phரவாைஹ:

07090083 நாராதி⁴mh ³ணர⁴நாபி பிph:

07090084 கிmh ேதாShமrhஹதி ஸ ேம ஹkh³ரஜாேத:
07090091 மnhேய த⁴நாபி⁴ஜநபதப:ெதௗஜsh
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07090092 ேதஜ:phரபா⁴வப³லெபௗஷ³th³தி⁴ேயாகா:³
07090093 நாராத⁴நாய  ப⁴வnhதி பரshய mhேஸா
07090094 ப⁴khthயா ேதாஷ ப⁴க³வாnhக³ஜத²பாய
07090101 விphராth³th³விஷTh³³ணதாத³ரவிnhத³நாப⁴
07090102 பாதா³ரவிnhத³விiµகா²thவபசmh வShட²mh
07090103 மnhேய தத³rhபிதமேநாவசேநதாrhத²
07090104 phராணmh நாதி ஸ லmh ந  ⁴மாந:
07090111ைநவாthமந: phர⁴ரயmh நிஜலாப⁴rhே
07090112 மாநmh ஜநாத³வி³ஷ: கே vh’ணீேத
07090113 யth³யjhஜேநா ப⁴க³வேத வித³தீ⁴த மாநmh
07090114 தchசாthமேந phரதிiµக²shய யதா²iµக²:

07090121 தshமாத³ஹmh விக³தவிkhலவ ஈவரshய
07090122ஸrhவாthமநா ம kh³’ யதா² மநீஷmh
07090123 நீேசாऽஜயா ³ணவிஸrhக³மiνphரவிShட:

07090124 ேயத ேயந  மாநiνவrhணிேதந
07090131ஸrhேவ ய விதி⁴கராshதவ ஸththவதா⁴mhேநா
07090132 ph³ரமாத³ேயா வயேவஶ ந ேசாth³விஜnhத:
07090133 ேமாய ⁴தய உதாthமஸுகா²ய சாshய
07090134 விkh³தmh ப⁴க³வேதா சிராவதாைர:
07090141 தth³யchச² மnhமஸுரச ஹதshthவயாth³ய
07090142 ேமாேத³த ஸா⁴ரபி vh’சிகஸrhபஹthயா
07090143 ேலாகாச நிrhvh’திதா: phரதியnhதி ஸrhேவ
07090144பmh nh’mhஹ விப⁴யாய ஜநா:shமரnhதி
07090151 நாஹmh பி³ேப⁴mhயத ேதऽதிப⁴யாநகாshய
07090152வாrhகேநthரph◌⁴ரப⁴ேஸாkh³ரத³mhShThராth
07090153ஆnhthரshரஜ:தஜேகஶரஶŋhகrhnh
07090154 நிrhராத³பீ⁴ததி³கி³பா⁴த³பி⁴nhநகா²kh³ராth
07090161 thரshேதாऽshmhயஹmh kh’பணவthஸல :³ஸேஹாkh³ர
07090162ஸmhஸாரசkhரகத³நாth³kh³ரஸதாmh phரணீத:
07090163 ப³th³த: ◌⁴ shவகrhமபி⁴ஶthதம ேதऽŋhkh◌⁴லmh
07090164 phேதாऽபவrhக³ஶரணmh வயேஸ கதா³ iν
07090171 யshமாthphயாphயவிேயாக³ஸmhேயாக³ஜnhம
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07090172 ேஶாகாkh³நிநா ஸகலேயாநிஷு த³யமாந:
07090173 :³ெகௗ²ஷத⁴mh தத³பி :³க²மதth³தி⁴யாஹmh
07090174 ⁴மnhph◌⁴ரமா வத³ ேம தவ தா³shயேயாக³mh
07090181 ேஸாऽஹmh phயshய ஸு’த:³ பரேத³வதாயா
07090182லாகதா²shதவ nh’mhஹ விசகீ³தா:
07090183அஜshதிதrhmhயiνkh³’ணnh³ணவிphரiµkhேதா
07090184 ³rhகா³ணி ேத பத³கா³லயஹmhஸஸŋhக:³
07090191 பா³லshய ேநஹ ஶரணmh பிதெரௗ nh’mhஹ
07090192 நாrhதshய சாக³த³iµத³nhவதி மjhஜேதா ெநௗ:

07090193 தphதshய தthphரதிவிதி⁴rhய இஹாஜேஸShடsh
07090194 தாவth³விேபா⁴ தiνph◌⁴’தாmh thவ³ேபதாநாmh
07090201 யshnhயேதா யrh ேயந ச யshய யshமாth³
07090202 யshைம யதா² ய³த யshthவபர: பேரா வா
07090203 பா⁴வ: கேராதி விகேராதி ph’த²khshவபா⁴வ:

07090204ஸேசாதி³தshதத³கி²லmh ப⁴வத:shவபmh
07090211 மாயா மந:sh’ஜதி கrhமமயmh ப³ய:
07090212 காேலந ேசாதி³த³iνமேதந mhஸ:

07090213 ச²nhேதா³மயmh யத³ஜயாrhபிதேஷாட³ஶாரmh
07090214ஸmhஸாரசkhரமஜ ேகாऽதிதேரththவத³nhய:
07090221ஸ thவmh  நிthயவிதாthம³ண:shவதா⁴mhநா
07090222 காேலா வஶீkh’தவிsh’jhயவிஸrhக³ஶkhதி:
07090223 சkhேர விsh’Shடமஜேயவர ேஷாட³ஶாேர
07090224 நிShபீTh³யமாநiµபகrhஷ விேபா⁴ phரபnhநmh
07090231 th³’Shடா மயா தி³வி விேபா⁴ऽகி²லதி⁴ShNhயபாநாmh
07090232ஆ: ேயா விப⁴வ இchச²தி யாnhஜேநாऽயmh
07090233 ேயऽshமthபி:பிதஹாஸவிjh’mhபி⁴தph◌⁴
07090234 விsh²rhேதந தா:ஸ  ேத நிரshத:
07090241 தshமாத³shதiνph◌⁴’தாமஹமாஶிேஷாऽjhஞ
07090242ஆ: யmh விப⁴வைமnhth³யமாவிchயாth
07090243 ேநchசா² ேத விதாiνவிkhரேமண
07090244 காலாthமேநாபநய மாmh நிஜph◌⁴’thயபாrhவmh
07090251thராஶிஷ: திஸுகா² mh’க³th’Shணிபா:
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07090252 khேவத³mh கேலவரமேஶஷஜாmh விேராஹ:

07090253 நிrhவிth³யேத ந  ஜேநா யத³பீதி விth³வாnh
07090254 காமாநலmh ம⁴லைவ: ஶமயnh³ராைப:
07090261 khவாஹmh ரஜ:phரப⁴வ ஈஶ தேமாऽதி⁴ேகऽshnh
07090262 ஜாத:ஸுேரதரேல khவ தவாiνகmhபா
07090263 ந ph³ரமே ந  ப⁴வshய ந ைவ ரமாயா
07090264 யnhேமऽrhபித: ஶிர பth³மகர: phரஸாத:³
07090271ைநஷா பராவரமதிrhப⁴வேதா நiν shயாjh
07090272 ஜnhேதாrhயதா²thமஸு’ேதா³ ஜக³தshததா²பி
07090273ஸmhேஸவயா ஸுரதேராவ ேத phரஸாத:³
07090274 ேஸவாiνபiµத³ேயா ந பராவரthவmh
07090281 ஏவmh ஜநmh நிபதிதmh phரப⁴வாேப
07090282 காமாபி⁴காமமiν ய: phரபதnhphரஸŋhகா³th
07090283 kh’thவாthமஸாthஸுரrh ப⁴க³வnhkh³’த:
07090284 ேஸாऽஹmh கத²mh iν விsh’ேஜ தவ ph◌⁴’thயேஸவாmh
07090291 மthphராணரணமநnhத பிrhவத⁴ச
07090292 மnhேய shவph◌⁴’thய’வாkhயmh’தmh விதா⁴mh
07090293 க²Th³க³mh phரkh³’ய யத³ேவாசத³ஸth³விதி⁴thஸுsh
07090294 thவாவேரா மத³பேராऽவ கmh ஹரா
07090301 ஏகshthவேமவ ஜக³ேத³தமiµShய யththவmh
07090302ஆth³யnhதேயா: ph’த²க³வshய மth◌⁴யதச
07090303sh’ShThவா ³ணvhயதிகரmh நிஜமாயேயத³mh
07090304 நாேநவ ைதரவதshதத³iνphரவிShட:

07090311 thவmhவா இத³mh ஸத³ஸதீ³ஶ ப⁴வாmhshதேதாऽnhேயா
07090312 மாயா யதா³thமபர³th³தி⁴யmh யபாrhதா²
07090313 யth³யshய ஜnhம நித⁴நmh shதி²திணmh ச
07090314 தth³ைவதேத³வ வஸுகாலவத³Shதrhேவா:
07090321 nhயshேயத³மாthமநி ஜக³th³விலயாmh³மth◌⁴ேய
07090322 ேஶேஷthமநா நிஜஸுகா²iνப⁴ேவா நிஹ:

07090323 ேயாேக³ந தth³’கா³thமநிபீதநிth³ரsh
07090324 rhேய shதி²ேதா ந  தேமா ந ³mhச ŋhே
07090331 தshையவ ேத வத³mh நிஜகாலஶkhthயா
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07090332ஸேசாதி³தphரkh’தித⁴rhமண ஆthம³ட⁴mh
07090333அmhப⁴shயநnhதஶயநாth³விரமthஸமாேத⁴rh
07090334 நாேப⁴ர⁴thshவகணிகாவடவnhமஹாph³ஜmh
07090341 தthஸmhப⁴வ: கவிரேதாऽnhயத³பயமாநsh
07090342 thவாmh பீ³ஜமாthமநி ததmh ஸ ப³rhவிசிnhthய
07090343 நாவிnhத³த³ph³த³ஶதமphஸு நிமjhஜமாேநா
07090344 ஜாேதऽŋhேர கத²iµேஹாபலேப⁴த பீ³ஜmh
07090351ஸ thவாthமேயாநிரதிவிshத ஆேதாऽph³ஜmh
07090352 காேலந தீvhரதபஸா பஶுth³த⁴பா⁴வ:

07090353 thவாமாthமநீஶ ⁴வி க³nhத⁴வாதிஸூமmh
07090354 ⁴ேதnhth³யாஶயமேய விததmh த³த³rhஶ
07090361 ஏவmh ஸஹshரவத³நாŋhkh◌⁴ஶிர:கேரா
07090362 நாஸாth³யகrhணநயநாப⁴ரதா⁴Th◌⁴யmh
07090363 மாயாமயmh ஸ³பலதஸnhநிேவஶmh
07090364 th³’ShThவா மஹாஷமாப iµத³mh விச:
07090371 தshைம ப⁴வாnhஹயஶிரshதiνவmh  பி³ph◌⁴ரth³
07090372 ேவத³th³ஹாவதிப³ெலௗ ம⁴ைகடபா⁴kh²ெயௗ
07090373ஹthவாநயchch²திக³mhச ரஜshதமச
07090374ஸththவmh தவ phயதமாmh தiνமாமநnhதி
07090381இthத²mh nh’திrhயkh³’ேத³வஜ²ஷாவதாைரrh
07090382 ேலாகாnhவிபா⁴வய ஹmh ஜக³thphரதீபாnh
07090383 த⁴rhமmh மஹாஷ பா கா³iνvh’thதmh
07090384 ச²nhந: கெலௗ யத³ப⁴வshthேகா³ऽத²ஸ thவmh
07090391ைநதnhமநshதவ கதா²ஸு விNhட²நாத²
07090392ஸmhphயேத ³த³Shடமஸா⁴ தீvhரmh
07090393 காமாரmh ஹrhஷேஶாகப⁴ையஷrhதmh
07090394 தshnhகத²mh தவ க³திmh விmh’ஶா தீ³ந:
07090401ைவகேதாऽchத விகrhஷதி மாவிth’phதா
07090402 ஶிேநாऽnhயதshthவ³த³ரmh ரவணmh தசிth
07090403 kh◌⁴ராேऽnhயதசபலth³’khkhவ ச கrhமஶkhதிrh
07090404 ப³vhய:ஸபthnhய இவ ேக³ஹபதிmh நnhதி
07090411 ஏவmh shவகrhமபதிதmh ப⁴வைவதரNhயாmh
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07090412அnhேயாnhயஜnhமமரஶநபீ⁴தபீ⁴தmh
07090413 பயஜநmh shவபரவிkh³ரஹைவரைமthரmh
07090414ஹnhேததி பாரசர பீph’ட⁴மth³ய
07090421 ேகா nhவthர ேதऽகி²ல³ேரா ப⁴க³வnhphரயாஸ
07090422 உthதாரேணऽshய ப⁴வஸmhப⁴வேலாபேஹேதா:
07090423ேட⁴ஷு ைவ மஹத³iνkh³ரஹ ஆrhதப³nhேதா⁴
07090424 கிmh ேதந ேத phயஜநாநiνேஸவதாmh ந:
07090431ைநேவாth³விேஜ பர ³ரthயயைவதரNhயாsh
07090432 thவth³வீrhயகா³யநமஹாmh’தமkh³நசிthத:
07090433 ேஶாேச தேதா விiµக²ேசதஸ இnhth³யாrhத²
07090434 மாயாஸுகா²ய ப⁴ரiµth³வஹேதா விடா⁴nh
07090441 phராேயண ேத³வ iµநய:shவவிiµkhதிகாமா
07090442 ெமௗநmh சரnhதி விஜேந ந பராrhத²நிShடா:²
07090443ைநதாnhவிஹாய kh’பnhவிiµiµ ஏேகா
07090444 நாnhயmh thவத³shய ஶரணmh ph◌⁴ரமேதாऽiνபேய
07090451 யnhைம²நாதி³kh³’ஹேமதி⁴ஸுக²mh  chச²mh
07090452 கNh³யேநந கரேயாவ :³க²:³க²mh
07090453 th’phயnhதி ேநஹ kh’ப ப³ஹு:³க²பா⁴ஜ:

07090454 கNh³திவnhமநஜmh விஷேஹத தீ⁴ர:
07090461 ெமௗநvhரதததேபாऽth◌⁴யயநshவத⁴rhம
07090462 vhயாkh²யாரேஹாஜபஸமாத⁴ய ஆபவrhkh³யா:
07090463 phராய: பரmh ஷ ேத thவேதnhth³யாmh
07090464 வாrhதா ப⁴வnhthத ந வாthர  தா³mhபி⁴காநாmh
07090471ேப இேம ஸத³ஸதீ தவ ேவத³sh’Shேட
07090472 பீ³ஜாŋhராவிவ ந சாnhயத³பகshய
07090473 khதா:ஸமiµப⁴யthர விசnhேத thவாmh
07090474 ேயாேக³ந வநிவ தா³ஷு நாnhயத:shயாth
07090481 thவmh வாரkh³நிரவநிrhவியத³mh³ மாthரா:
07090482 phராேணnhth³யாணி ’த³யmh சித³iνkh³ரஹச
07090483ஸrhவmh thவேமவ ஸ³ே வி³ணச ⁴மnh
07090484 நாnhயththவத³shthயபி மேநாவசஸா நிkhதmh
07090491ைநேத ³ ந ³ணிேநா மஹதா³த³ேயா ேய
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07090492ஸrhேவ மந: phரph◌⁴’தய:ஸஹேத³வமrhthயா:
07090493ஆth³யnhதவnhத உகா³ய வித³nhதி  thவாmh
07090494 ஏவmh விmh’ய ஸுதி⁴ேயா விரமnhதி ஶph³தா³th
07090501 தthேதऽrhஹthதம நம:shதிகrhமஜா:
07090502 கrhம shmh’திசரணேயா: ரவணmh கதா²யாmh
07090503ஸmhேஸவயா thவயி விேநதி ஷட³ŋhக³யா கிmh
07090504 ப⁴khதிmh ஜந: பரமஹmhஸக³ெதௗ லேப⁴த
07090510நாரத³ உவாச
07090511 ஏதாவth³வrhணித³ே ப⁴khthயா ப⁴khேதந நிrh³ண:

07090512 phரராத³mh phரணதmh phேதா யதமnhரபா⁴ஷத
07090520ப⁴க³வாiνவாச
07090521 phரராத³ ப⁴th³ர ப⁴th³ரmh ேத phேதாऽஹmh ேதऽஸுேராthதம
07090522 வரmh vh’ணீShவாபி⁴மதmh காமேராऽshmhயஹmh nh’mh
07090531 மாமphணத ஆShமnhத³rhஶநmh ³rhலப⁴mh  ேம
07090532 th³’ShThவா மாmh ந நrhஜnhராthமாநmh தphமrhஹதி
07090541 phணnhதி யத² மாmh தீ⁴ரா:ஸrhவபா⁴ேவந ஸாத⁴வ:

07090542 ேரயshகாமா மஹாபா⁴க³ஸrhவாஸாமாஶிஷாmh பதிmh
07090550நாரத³ உவாச
07090551 ஏவmh phரேலாph◌⁴யமாேநாऽபி வைரrhேலாகphரேலாப⁴ைந:
07090552 ஏகாnhதிthவாth³ப⁴க³வதி ைநchச²thதாநஸுேராthதம:
07100010நாரத³ உவாச
07100011 ப⁴khதிேயாக³shய தthஸrhவமnhதராயதயாrhப⁴க:
07100012 மnhயமாேநா ’ேகஶmh shமயமாந உவாச ஹ
07100020phரராத³ உவாச
07100021 மா மாmh phரேலாப⁴ேயாthபththயா ஸkhதŋhகாேமஷு ைதrhவைர:
07100022 தthஸŋhக³பீ⁴ேதா நிrhவிNhே iµiµுshthவாiµபாத:
07100031 ph◌⁴’thயலணjhஞாஸுrhப⁴khதmh காேமShவேசாத³யth
07100032 ப⁴வாnhஸmhஸாரபீ³ேஜஷு ’த³யkh³ரnhதி²ஷு phரேபா⁴
07100041 நாnhயதா² ேதऽகி²ல³ேரா க⁴ேடத கthமந:
07100042 யshத ஆஶிஷ ஆஶாshேத ந ஸ ph◌⁴’thய:ஸ ைவ வணிkh
07100051ஆஶாஸாேநா ந ைவ ph◌⁴’thய:shவாnhயாஶிஷ ஆthமந:
07100052 ந shவா ph◌⁴’thயத:shவாmhயchச²nhேயா ராதி சாஶிஷ:
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07100061அஹmh thவகாமshthவth³ப⁴khதshthவmh ச shவாmhயநபாரய:
07100062 நாnhயேத²ஹாவேயாரrhேதா² ராஜேஸவகேயாவ
07100071 யதி³ தா³shய ேம காமாnhவராmhshthவmh வரத³rhஷப⁴
07100072 காமாநாmh ’th³யஸmhேராஹmh ப⁴வதsh vh’ேண வரmh
07100081இnhth³யாணி மந: phராண ஆthமா த⁴rhேமா th◌⁴’திrhமதி:
07100082:shேதஜ:shmh’தி:ஸthயmh யshய நயnhதி ஜnhமநா
07100091 விiµசதி யதா³ காமாnhமாநேவா மந shதி²தாnh
07100092 தrhேயவ Nhட³கா ப⁴க³வththவாய கlhபேத
07100101 ஓmh நேமா ப⁴க³வேத ph◌⁴யmh ஷாய மஹாthமேந
07100102ஹரேயऽth³⁴தmhஹாய ph³ரமேண பரமாthமேந
07100110ப⁴க³வாiνவாச
07100111 ைநகாnhதிேநா ேம மயி ஜாthவிஹாஶிஷ ஆஶாஸேதऽiµthர ச ேய
ப⁴வth³விதா: ◌⁴
07100112 ததா²பி மnhவnhதரேமதத³thர ைத³thேயவராமiν⁴ŋhவ ேபா⁴கா³nh
07100121 கதா² மதீ³யா ஜுஷமாண: phயாshthவமாேவய மாமாthமநி ஸnhதேமகmh
07100122ஸrhேவஷு ⁴ேதShவதி⁴யjhஞஶmh யஜshவ ேயாேக³ந ச கrhம nhவnh
07100131 ேபா⁴ேக³ந Nhயmh ஶேலந பாபmh கேலவரmh காலஜேவந thவா
07100132 கீrhதிmh விஶுth³தா⁴mh ஸுரேலாககீ³தாmh விதாய மாேமShயiµkhதப³nhத:◌⁴
07100141 ய ஏதthகீrhதேயnhமயmh thவயா கீ³தத³mh நர:
07100142 thவாmh ச மாmh ச shமரnhகாேல கrhமப³nhதா⁴thphரiµchயேத
07100150phரராத³ உவாச
07100151 வரmh வரய ஏதthேத வரேத³ஶாnhமேஹவர
07100152 யத³நிnhத³thபிதா ேம thவாமவிth³வாmhshேதஜ ஐவரmh
07100161 விth³தா⁴மrhஷாஶய:ஸாாthஸrhவேலாக³mh phர⁴mh
07100162 ph◌⁴ராth’ேஹதி mh’ஷாth³’Shshthவth³ப⁴khேத மயி சாக⁴வாnh
07100171 தshமாthபிதா ேம ேயத ³ரnhதாth³³shதராத³கா⁴th
07100172 தshேதऽபாŋhக³ஸnhth³’Shடshததா³ kh’பணவthஸல
07100180ப⁴க³வாiνவாச
07100181 th:ஸphதபி:◌⁴ பிதா த: பிth’பி: ◌⁴ ஸஹ ேதऽநக⁴
07100182 யthஸாேதா⁴ऽshய ேல ஜாேதா ப⁴வாnhைவ லபாவந:
07100191 யthர யthர ச மth³ப⁴khதா: phரஶாnhதா:ஸமத³rhஶிந:
07100192ஸாத⁴வ:ஸiµதா³சாராshேத யnhேதऽபி கீகடா:
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07100201ஸrhவாthமநா ந mhஸnhதி ⁴தkh³ராேமஷு கிசந
07100202 உchசாவேசஷு ைத³thேயnhth³ர மth³பா⁴வவிக³தshph’ஹா:
07100211 ப⁴வnhதி ஷா ேலாேக மth³ப⁴khதாshthவாமiνvhரதா:
07100212 ப⁴வாnhேம க² ப⁴khதாநாmh ஸrhேவஷாmh phரதிபth◌⁴’kh
07100221 thவmh phேரதkh’thயாநி பி: தshய ஸrhவஶ:

07100222 மத³ŋhக³shபrhஶேநநாŋhக³ ேலாகாnhயாshயதி ஸுphரஜா:
07100231 பிthrhயmh ச shதா²நமாதிShட² யேதா²khதmh ph³ரமவாதி³பி:◌⁴
07100232 மyhயாேவய மநshதாத  கrhமாணி மthபர:
07100240நாரத³ உவாச
07100241 phரராேதா³ऽபி ததா² சkhேர பிrhயthஸாmhபராயிகmh
07100242 யதா²ஹ ப⁴க³வாnhராஜnhநபி⁴khேதா th³விஜாதிபி: ◌⁴
07100251 phரஸாத³ஸுiµக²mh th³’ShThவா ph³ரமா நரஹmh ஹmh
07100252shthவா வாkh³பி: ◌⁴ பவிthராபி: ◌⁴ phராஹ ேத³வாதி³பி⁴rhvh’த:
07100260ph³ரேமாவாச
07100261 ேத³வேத³வாகி²லாth◌⁴ய ⁴தபா⁴வந rhவஜ
07100262 தி³ShThயா ேத நிஹத: பாேபா ேலாகஸnhதாபேநாऽஸுர:
07100271 ேயாऽெஸௗ லph³த⁴வேரா மthேதா ந வth◌⁴ேயா மம sh’Shபி: ◌⁴
07100272 தேபாேயாக³ப³ேலாnhநth³த: ◌⁴ ஸமshதநிக³மாநஹnh
07100281 தி³ShThயா தthதநய:ஸா⁴rhமஹாபா⁴க³வேதாऽrhப⁴க:
07100282 thவயா விேமாசிேதா mh’thேயாrhதி³ShThயா thவாmh ஸேதாऽ⁴நா
07100291 ஏதth³வshேத ப⁴க³வnhth◌⁴யாயத: பரமாthமந:
07100292ஸrhவேதா ேகா³phth’ஸnhthராஸாnhmh’thேயாரபி கா⁴mhஸத:
07100300ப⁴க³வாiνவாச
07100301ைமவmh விேபா⁴ऽஸுராmh ேத phரேத³ய: பth³மஸmhப⁴வ
07100302 வர: khரநிஸrhகா³மநாமmh’தmh யதா²
07100310நாரத³ உவாச
07100311இthkhthவா ப⁴க³வாnhராஜmhshததசாnhதrhத³ேத⁴ ஹ:
07100312அth³’ய:ஸrhவ⁴தாநாmh த: பரேமSh²நா
07100321 தத:ஸmhjhய ஶிரஸா வவnhேத³ பரேமSh²நmh
07100322 ப⁴வmh phரஜாபதீnhேத³வாnhphரராேதா³ ப⁴க³வthகலா:
07100331 தத: காvhயாதி³பி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh iµநிபி: ◌⁴ கமலாஸந:
07100332ைத³thயாநாmh தா³நவாநாmh ச phரராத³மகேராthபதிmh

468 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

07100341 phரதிநnhth³ய தேதா ேத³வா: phரjhய பரமாஶிஷ:

07100342shவதா⁴மாநி ய ராஜnhph³ரமாth³யா: phரதிதா:
07100351 ஏவmh ச பாrhஷெதௗ³ விShே: thரthவmh phராபிெதௗ தி³ேத:
07100352’தி³shதி²ேதந ஹ ைவரபா⁴ேவந ெதௗ ஹெதௗ
07100361 நச விphரஶாேபந ராெஸௗ ெதௗ ப³⁴வ:

07100362mhப⁴கrhணத³ஶkh³ெவௗ ஹெதௗ ெதௗ ராமவிkhரைம:
07100371 ஶயாெநௗ தி⁴ நிrhபி⁴nhந ’த³ெயௗ ராமஶாயைக:
07100372 தchசிthெதௗ ஜஹrhேத³ஹmh யதா² phராkhதநஜnhமநி
07100381 தாவிஹாத² நrhஜாெதௗ ஶிஶுபாலகஷெஜௗ
07100382ஹெரௗ ைவராiνப³nhேத⁴ந பயதshேத ஸய:

07100391 ஏந: rhவkh’தmh யthதth³ராஜாந: kh’Shணைவண:

07100392 ஜஹுshேதऽnhேத ததா³thமாந: கீட: ேபஶshkh’ேதா யதா²
07100401 யதா² யதா² ப⁴க³வேதா ப⁴khthயா பரமயாபி⁴தா³
07100402 nh’பாைசth³யாத³ய:ஸாthmhயmh ஹேரshதchசிnhதயா ய:
07100411ஆkh²யாதmh ஸrhவேமதthேத யnhமாmh thவmh பph’Shடவாnh
07100412 த³மேகா⁴ஷஸுதாதீ³நாmh ஹேர:ஸாthmhயமபி th³விஷாmh
07100421 ஏஷா ph³ரமNhயேத³வshய kh’Shணshய ச மஹாthமந:
07100422அவதாரகதா² Nhயா வேதா⁴ யthராதி³ைத³thயேயா:
07100431 phரராத³shயாiνசதmh மஹாபா⁴க³வதshய ச
07100432 ப⁴khதிrhjhஞாநmh விரkhதிச யாதா²rhth²யmh சாshய ைவ ஹேர:
07100441ஸrhக³shதி²thயphயேயஶshய ³ணகrhமாiνவrhணநmh
07100442 பராவேரஷாmh shதா²நாநாmh காேலந vhயthயேயா மஹாnh
07100451 த⁴rhேமா பா⁴க³வதாநாmh ச ப⁴க³வாnhேயந க³mhயேத
07100452ஆkh²யாேநऽshnhஸமாmhநாதமாth◌⁴யாthகமேஶஷத:
07100461 ய ஏதthNhயமாkh²யாநmh விShேrhவீrhேயாபph³’mhதmh
07100462 கீrhதேயchch²ரth³த⁴யா thவா கrhமபாைஶrhவிiµchயேத
07100471 ஏதth³ய ஆதி³ஷshய mh’ேக³nhth³ரலாmh
07100472ைத³thேயnhth³ரத²பவத⁴mh phரயத: பேட²த
07100473ைத³thயாthமஜshய ச ஸதாmh phரவரshய Nhயmh
07100474 thவாiνபா⁴வமேதாப⁴யேமதி ேலாகmh
07100481யmh nh’ேலாேக ப³த ⁴பா⁴கா³ ேலாகmh நாநா iµநேயாऽபி⁴யnhதி
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07100482 ேயஷாmh kh³’ஹாநாவஸதீதி ஸாாth³³ட⁴mh பரmh ph³ரம
மiνShயŋhக³mh
07100491ஸ வா அயmh ph³ரம மஹth³விmh’kh³ய ைகவlhயநிrhவாணஸுகா²iν⁴தி:
07100492phய:ஸு’th³வ:க²மாேலயஆthமாrhஹணீேயா விதி⁴kh’th³³ச
07100501 ந யshய ஸாாth³ப⁴வபth³மஜாதி³பீ⁴ பmh தி⁴யா வshதேயாபவrhணிதmh
07100502 ெமௗேநந ப⁴khthேயாபஶேமந த: phரத³தாேமஷ ஸ ஸாthவதாmh பதி:
07100511ஸ ஏஷ ப⁴க³வாnhராஜnhvhயதேநாth³விஹதmh யஶ:

07100512 ரா th³ரshய ேத³வshய மேயநாநnhதமாயிநா
07100520 ராேஜாவாச
07100521 கshnhகrhமணி ேத³வshய மேயாऽஹஜக³தீ³ஶி:

07100522 யதா² ேசாபசிதா கீrhதி: kh’Shேணநாேநந கth²யதாmh
07100530நாரத³ உவாச
07100531 நிrhதா அஸுரா ேத³ைவrhth◌⁴யேநேநாபph³’mhைத:
07100532 மாயிநாmh பரமாசாrhயmh மயmh ஶரணமாய:
07100541ஸ நிrhமாய ரshதிshேரா ைஹெரௗphயாயrhவி: ◌⁴
07100542 ³rhலயாபாயஸmhேயாகா³ ³rhவிதrhkhயபchச²தா:³
07100551 தாபி⁴shேதऽஸுரேஸநாnhேயா ேலாகாmhshthnhேஸவராnhnh’ப
07100552shமரnhேதா நாஶயாmh சkh: rhவைவரமலதா:
07100561 ததshேத ேஸவரா ேலாகா உபாஸாth³ேயவரmh நதா:
07100562 thரா நshதாவகாnhேத³வ விநShடாmhshthராலைய:
07100571அதா²iνkh³’ய ப⁴க³வாnhமா ைப⁴Shேடதி ஸுராnhவி: ◌⁴
07100572 ஶரmh த⁴iν ஸnhதா⁴ய ேரShவshthரmh vhயiµசத
07100581 தேதாऽkh³நிவrh இஷவ உthேப:ஸூrhயமNhட³லாth
07100582 யதா² மக²ஸnhேதா³ஹா நாth³’யnhத ேரா யத:
07100591ைத:shph’Shடா vhயஸவ:ஸrhேவ நிேப:shம ெரௗகஸ:

07100592 தாநாநீய மஹாேயாகீ³ மய:பரேஸऽபth
07100601th³தா⁴mh’தரஸshph’Shடா வjhரஸாரா மெஹௗஜஸ:

07100602 உthதsh²rhேமக⁴த³லநா ைவth³தா இவ வநய:
07100611 விேலாkhய ப⁴kh³நஸŋhகlhபmh விமநshகmh vh’ஷth◌⁴வஜmh
07100612 ததா³யmh ப⁴க³வாnhவிShiΝshதthேராபாயமகlhபயth
07100621 வthஸசாthததா³ ph³ரமா shவயmh விShiΝரயmh  ெகௗ:³

07100622 phரவிய thரmh காேல ரஸபாmh’தmh பெபௗ
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07100631 ேதऽஸுரா யபி பயnhேதா ந nhயேஷத⁴nhவிேமாதா:
07100632 தth³விjhஞாய மஹாேயாகீ³ ரஸபாலாநித³mh ஜெகௗ³

07100641shமயnhவிேஶாக: ேஶாகாrhதாnhshமரnhைத³வக³திmh ச தாmh
07100642 ேத³ேவாऽஸுேரா நேராऽnhேயா வா ேநவேராऽshதீஹ கசந
07100651ஆthமேநாऽnhயshய வா தி³Shடmh ைத³ேவநாேபாmh th³வேயா:
07100652அதா²ெஸௗ ஶkhதிபி:◌⁴ shவாபி: ◌⁴ ஶmhேபா: ◌⁴ phராதா⁴நிகmh vhயதா⁴th
07100661 த⁴rhமjhஞாநவிரkhthyh’th³தி⁴ தேபாவிth³யாkhயாதி³பி: ◌⁴
07100662 ரத²mh ஸூதmh th◌⁴வஜmh வாஹாnhத⁴iνrhவrhமஶராதி³ யth
07100671ஸnhநth³ேதா⁴ ரத²மாshதா²ய ஶரmh த⁴iνபாத³ேத³
07100672 ஶரmh த⁴iν ஸnhதா⁴ய iµஹூrhேதऽபி⁴தீவர:
07100681 த³தா³ஹ ேதந ³rhேப⁴th³யா ஹேராऽத² thேரா nh’ப
07100682 தி³வி ³nh³ப⁴ேயா ேந³rhவிமாநஶதஸŋhலா:
07100691 ேத³வrhபிth’th³ேத⁴ஶா ஜேயதி ஸுேமாthகைர:
07100692அவாகிரஜ³rh’Shடா நnh’சாphஸேராக³:

07100701 ஏவmh த³kh³th◌⁴வா ரshதிshேரா ப⁴க³வாnhரஹா nh’ப
07100702 ph³ரமாதி³பி: ◌⁴ shயமாந:shவmh தா⁴ம phரthயபth³யத
07100711ஏவmh விதா⁴nhயshயஹேர:shவமாயயா விட³mhப³மாநshய nh’ேலாகமாthமந:
07100712 வீrhயாணி கீ³தாnhyh’பி⁴rhஜக³th³³ேராrhேலாகmh நாநாnhயபரmh வதா³
கிmh
07110010ஶுக உவாச
07110011thேவதmhஸா⁴ஸபா⁴ஸபா⁴தmh மஹthதமாkh³ரNhயஉkhரமாthமந:
07110012 தி⁴Sh²ேரா ைத³thயபேதrhiµதா³nhவித: பphரchச² ⁴யshதநயmh
shவயmh⁴வ:

07110020தி⁴Sh²ர உவாச
07110021 ப⁴க³வnhேராchசா² nh’mh த⁴rhமmh ஸநாதநmh
07110022 வrhரமாசாரதmh யthமாnhவிnhத³ேத பரmh
07110031 ப⁴வாnhphரஜாபேத:ஸாாதா³thமஜ: பரேமSh²ந:
07110032ஸுதாநாmh ஸmhமேதா ph³ரமmhshதேபாேயாக³ஸமாதி⁴பி:◌⁴
07110041 நாராயணபரா விphரா த⁴rhமmh ³யmh பரmh வி:³

07110042 க:ஸாத⁴வ: ஶாnhதாshthவth³விதா⁴ ந ததா²பேர
07110050நாரத³ உவாச
07110051 நthவா ப⁴க³வேதऽஜாய ேலாகாநாmh த⁴rhமேஸதேவ

bhagpur.pdf 471



மth³ பா⁴க³வத ராண

07110052 வேய ஸநாதநmh த⁴rhமmh நாராயணiµகா²chch²தmh
07110061 ேயாऽவதீrhயாthமேநாऽmhேஶந தா³ாயNhயாmh  த⁴rhமத:
07110062 ேலாகாநாmh shவshதேயऽth◌⁴யாshேத தேபா ப³த³காரேம
07110071 த⁴rhமலmh  ப⁴க³வாnhஸrhவேவத³மேயா ஹ:
07110072shmh’தmh ச தth³விதா³mh ராஜnhேயந சாthமா phரத³தி
07110081ஸthயmh த³யா தப: ெஶௗசmh திதிோ ஶேமா த³ம:
07110082அmhஸா ph³ரமசrhயmh ச thயாக:³shவாth◌⁴யாய ஆrhஜவmh
07110091ஸnhேதாஷ:ஸமth³’khேஸவா kh³ராmhேயேஹாபரம: ஶைந:
07110092 nh’mh விபrhயேயேஹா ெமௗநமாthமவிமrhஶநmh
07110101அnhநாth³யாேத:³ஸmhவிபா⁴ேகா³ ⁴ேதph◌⁴யச யதா²rhஹத:
07110102 ேதShவாthமேத³வதா³th³தி: ◌⁴ ஸுதராmh nh’ஷு பாNhட³வ
07110111 ரவணmh கீrhதநmh சாshய shமரணmh மஹதாmh க³ேத:
07110112 ேஸேவjhயாவநதிrhதா³shயmh ஸkh²யமாthமஸமrhபணmh
07110121 nh’மயmh பேரா த⁴rhம:ஸrhேவஷாmh ஸiµதா³’த:
07110122 thmhஶlhலணவாnhராஜnhஸrhவாthமா ேயந Shயதி
07110131ஸmhshகாரா யthராவிchசி²nhநா:ஸ th³விேஜாऽேஜா ஜகா³த³ யmh
07110132இjhயாth◌⁴யயநதா³நாநி விதாநி th³விஜnhமநாmh
07110133 ஜnhமகrhமாவதா³தாநாmh khயாசாரமேசாதி³தா:
07110141 விphரshயாth◌⁴யயநாதீ³நி ஷட³nhயshயாphரதிkh³ரஹ:

07110142 ராjhேஞா vh’thதி: phரஜாேகா³phரவிphராth³வா கராதி³பி: ◌⁴
07110151ைவயsh வாrhதாvh’thதி:shயாnhநிthயmh ph³ரமலாiνக:³
07110152 ஶூth³ரshய th³விஜஶுஷா vh’thதிச shவாேநா ப⁴ேவth
07110161 வாrhதா விசிthரா ஶாந யாயாவரஶிேலாச²நmh
07110162 விphரvh’thதிசrhேத⁴யmh ேரய ேசாthதேராthதரா
07110171 ஜக⁴nhேயா ேநாthதமாmh vh’thதிமநாபதி³ ப⁴ேஜnhநர:
07110172 ’ேத ராஜnhயமாபthஸு ஸrhேவஷாமபி ஸrhவஶ:

07110181 ’தாmh’தாph◌⁴யாmh ேவத mh’ேதந phரmh’ேதந வா
07110182ஸthயாnh’தாph◌⁴யாமபி வா ந வvh’ththயா கதா³சந
07110191 ’தiµச²ஶிலmh phேராkhதமmh’தmh யத³யாசிதmh
07110192 mh’தmh  நிthயயாchஞா shயாthphரmh’தmh கrhஷணmh shmh’தmh
07110201ஸthயாnh’தmh ச வாணிjhயmh வvh’thதிrhநீசேஸவநmh
07110202 வrhஜேயthதாmh ஸதா³ விphேரா ராஜnhயச ஜு³phதாmh
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07110203ஸrhவேவத³மேயா விphர:ஸrhவேத³வமேயா nh’ப:
07110211 ஶேமா த³மshதப: ெஶௗசmh ஸnhேதாஷ:ாnhதிராrhஜவmh
07110212 jhஞாநmh த³யாchதாthமthவmh ஸthயmh ச ph³ரமலணmh
07110221 ெஶௗrhயmh வீrhயmh th◌⁴’திshேதஜshthயாக³சாthமஜய:மா
07110222 ph³ரமNhயதா phரஸாத³ச ஸthயmh ச thரலணmh
07110231 ேத³வ³rhவchேத ப⁴khதிshthவrhக³பேபாஷணmh
07110232ஆshதிkhயiµth³யேமா நிthயmh ைநNhயmh ைவயலணmh
07110241 ஶூth³ரshய ஸnhநதி: ெஶௗசmh ேஸவா shவாnhயமாயயா
07110242அமnhthரயjhேஞா யshேதயmh ஸthயmh ேகா³விphரரணmh
07110251shthmh ச பதிேத³வாநாmh தch²ஷாiνலதா
07110252 தth³ப³nh⁴Shவiνvh’thதிச நிthயmh தth³vhரததா⁴ரணmh
07110261ஸmhமாrhஜேநாபேலபாph◌⁴யாmh kh³’ஹமNhட³நவrhதைந:
07110262shவயmh ச மNh³தா நிthயmh பmh’Shடபchச²தா³
07110271 காைமchசாவைச:ஸாth◌⁴வீ phரரேயண த³ேமந ச
07110272 வாkhைய:ஸthைய: phைய: phேரmh காேல காேல ப⁴ேஜthபதிmh
07110281ஸnhShடாேலாபா த³ா த⁴rhமjhஞா phயஸthயவாkh
07110282அphரமthதா ஶுசி:shநிkh³தா⁴ பதிmh thவபதிதmh ப⁴ேஜth
07110291 யா பதிmh ஹபா⁴ேவந ப⁴ேஜthவ தthபரா
07110292ஹrhயாthமநா ஹேரrhேலாேக பthயா வ ேமாத³ேத
07110301 vh’thதி:ஸŋhகரஜாதீநாmh தthதthலkh’தா ப⁴ேவth
07110302அெசௗராமபாபாநாமnhthயஜாnhேதவஸாயிநாmh
07110311 phராய:shவபா⁴வவிேதா nh’mh த⁴rhேமா ேக³ ேக³
07110312 ேவத³th³’kh³பி:◌⁴ shmh’ேதா ராஜnhphேரthய ேசஹ ச ஶrhமkh’th
07110321 vh’ththயா shவபா⁴வkh’தயா வrhதமாந:shவகrhமkh’th
07110322thவா shவபா⁴வஜmh கrhம ஶைநrhநிrh³ணதாயாth
07110331 உphயமாநmh iµஹு: ேthரmh shவயmh நிrhவீrhயதாயாth
07110332 ந கlhபேத ந:ஸூthைய உphதmh பீ³ஜmh ச நயதி
07110341 ஏவmh காமாஶயmh சிthதmh காமாநாமதிேஸவயா
07110342 விரjhேயத யதா² ராஜnhநkh³நிவthகாமபி³nh³பி:◌⁴
07110351 யshய யlhலணmh phேராkhதmh mhேஸா வrhபி⁴vhயஜகmh
07110352 யத³nhயthராபி th³’ேயத தthேதைநவ விநிrhதி³ேஶth
07120010நாரத³ உவாச
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07120011 ph³ரமசா ³ேல வஸnhதா³nhேதா ³ேராrhதmh
07120012ஆசரnhதா³ஸவnhநீேசா ³ெரௗ ஸுth³’ட⁴ெஸௗ’த:³
07120021ஸாயmh phராதபாத ³rhவkh³nhயrhகஸுேராthதமாnh
07120022ஸnhth◌⁴ேய உேப⁴ ச யதவாkh³ஜபnhph³ரம ஸமாத:
07120031 ச²nhதா³mhshயதீ⁴யீத ³ேராராஹூதேசthஸுயnhthத:
07120032 உபkhரேமऽவஸாேந ச சரெணௗ ஶிரஸா நேமth
07120041 ேமக²லாநவாஸாmh ஜடாத³Nhட³கமNhட³nh
07120042 பி³ph◌⁴’யா³பவீதmh ச த³rhப⁴பாணிrhயேதா²தி³தmh
07120051ஸாயmh phராதசேரth³ைப⁴யmh ³ரேவ தnhநிேவத³ேயth
07120052 ⁴த யth³யiνjhஞாேதா ேநா ேச³பவேஸthkhவசிth
07120061ஸுஶீேலா த⁴kh³த³: ரth³த³தா⁴ேநா ேதnhth³ய:
07120062 யாவத³rhத²mh vhயவஹேரthshthஷு shthநிrhேதஷு ச
07120071 வrhஜேயthphரமதா³கா³தா²மkh³’ஹshேதா² ph³’ஹth³vhரத:
07120072இnhth³யாணி phரமாதீ²நி ஹரnhthயபி யேதrhமந:
07120081 ேகஶphரஸாத⁴ேநாnhமrhத³shநபநாph◌⁴யஜநாதி³கmh
07120082³shthபி⁴rhவதிபி: ◌⁴ காரேயnhநாthமேநா வா
07120091 நnhவkh³நி: phரமதா³ நாம kh◌⁴’தmhப⁴ஸம: மாnh
07120092ஸுதாமபி ரேஹா ஜயாத³nhயதா³ யாவத³rhத²kh’th
07120101 கlhபயிthவாthமநா யாவதா³பா⁴ஸத³வர:
07120102 th³ைவதmh தாவnhந விரேமthதேதா யshய விபrhயய:
07120111 ஏதthஸrhவmh kh³’ஹshத²shய ஸமாmhநாதmh யேதரபி
07120112³vh’thதிrhவிகlhேபந kh³’ஹshத²shயrhகா³ந:
07120121அஜநாph◌⁴யஜேநாnhமrhத³shthrhயவேலகா²ஷmh ம⁴
07120122shரkh³க³nhத⁴ேலபாலŋhகாராmhshthயேஜrhேய ph³’ஹth³vhரதா:
07120131 உthைவவmh ³ேல th³விேஜாऽதீ⁴thயாவ³th◌⁴ய ச
07120132 thரயீmh ஸாŋhேகா³பநிஷத³mh யாவத³rhத²mh யதா²ப³லmh
07120141 த³ththவா வரமiνjhஞாேதா ³ேரா: காமmh யதீ³வர:
07120142 kh³’ஹmh வநmh வா phரவிேஶthphரvhரேஜthதthர வா வேஸth
07120151அkh³ெநௗ ³ராவாthமநி ச ஸrhவ⁴ேதShவேதா⁴ஜmh
07120152 ⁴ைத:shவதா⁴மபி: ◌⁴ பேயத³phரவிShடmh phரவிShடவth
07120161 ஏவmh விேதா⁴ ph³ரமசா வாநphரshேதா² யதிrhkh³’
07120162 சரnhவிதி³தவிjhஞாந: பரmh ph³ரமாதி⁴க³chச²தி
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07120171 வாநphரshத²shய வயா நியமாnhiµநிஸmhமதாnh
07120172 யாநாshதா²ய iµநிrhக³chேச²th³’ேலாகiµஹாஜஸா
07120181 ந kh’Shடபchயமநீயாத³kh’Shடmh சாphயகாலத:
07120182அkh³நிபkhவமதா²மmh வா அrhகபkhவiµதாஹேரth
07120191 வnhையசேராடா³ஶாnhநிrhவேபthகாலேசாதி³தாnh
07120192லph³ேத⁴ நேவ நேவऽnhநாth³ேய ராணmh ச பthயேஜth
07120201அkh³nhயrhத²ேமவ ஶரணiµடஜmh வாth³கnhத³ரmh
07120202 ரேயத மவாyhவkh³நி வrhஷாrhகாதபஷாThshவயmh
07120211 ேகஶேராமநக²ம மலாநி ஜேலா த³த⁴th
07120212 கமNhட³lhவேந த³Nhட³ வlhகலாkh³நிபchச²தா³nh
07120221 சேரth³வேந th³வாத³ஶாph³தா³நShெடௗ வா சேரா iµநி:
07120222 th³வாேவகmh வா யதா² ³th³தி⁴rhந விபth³ேயத kh’chch²ரத:
07120231 யதா³கlhப:shவkhயாயாmh vhயாதி⁴பி⁴rhஜரயாத²வா
07120232ஆnhவீkhயாmh வா விth³யாயாmh rhயாத³நஶநாதி³கmh
07120241ஆthமnhயkh³நீnhஸமாேராphய ஸnhnhயshயாஹmh மமாthமதாmh
07120242 காரேணஷு nhயேஸthஸmhயkhஸŋhகா⁴தmh  யதா²rhஹத:
07120251 ேக² கா²நி வாெயௗ நிவாஸாmhshேதஜ:ஸூShமாணமாthமவாnh
07120252அphshவsh’ேலShமயாநி ெதௗ ேஶஷmh யேதா²th³ப⁴வmh
07120261 வாசமkh³ெநௗ ஸவkhதvhயாnhth³ேர ஶிlhபmh கராவபி
07120262 பதா³நி க³thயா வய ரthேயாபshத²mh phரஜாபெதௗ
07120271 mh’thெயௗ பாmh விஸrhக³mh ச யதா²shதா²நmh விநிrhதி³ேஶth
07120272 தி³ு ேராthரmh ஸநாேத³ந shபrhேஶநாth◌⁴யாthமநி thவசmh
07120281பாணி சுஷா ராஜjhேயாதிShயபி⁴நிேவஶேயth
07120282அphஸு phரேசதஸா வாmh kh◌⁴ேரையrhkh◌⁴ராணmh ெதௗ nhயேஸth
07120291 மேநா மேநாரைத²சnhth³ேர ³th³தி⁴mh ேபா³th◌⁴ைய: கெவௗ பேர
07120292 கrhமாNhயth◌⁴யாthமநா th³ேர யத³ஹmh மமதாkhயா
07120293ஸththேவந சிthதmh ேthரjhேஞ ³ணrhைவகாகmh பேர
07120301அphஸு திமேபா jhேயாதிShயேதா³ வாெயௗ நப⁴shயiµmh
07120302டshேத² தchச மஹதி தத³vhயkhேதऽேர ச தth
07120311இthயரதயாthமாநmh சிnhமாthரமவேஶதmh
07120312 jhஞாthவாth³வேயாऽத² விரேமth³த³kh³த⁴ேயாநிவாநல:

07130010நாரத³ உவாச
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07130011 கlhபshthேவவmh பvhரjhய ேத³ஹமாthராவேஶத:
07130012 kh³ராைமகராthரவிதி⁴நா நிரேபசேரnhமmh
07130021 பி³ph◌⁴’யாth³யth³யெஸௗ வாஸ: ெகௗபீநாchசா²த³நmh பரmh
07130022 thயkhதmh ந ŋhகா³th³த³Nhடா³ேத³ரnhயthகிசித³நாபதி³
07130031 ஏக ஏவ சேரth³பி⁴ுராthமாராேமாऽநபாரய:
07130032ஸrhவ⁴தஸு’chசா²nhேதா நாராயணபராயண:

07130041 பேயதா³thமnhயேதா³ விவmh பேர ஸத³ஸேதாऽvhயேய
07130042ஆthமாநmh ச பரmh ph³ரம ஸrhவthர ஸத³ஸnhமேய
07130051ஸுphதிphரேபா³த⁴ேயா:ஸnhதா⁴வாthமேநா க³திமாthமth³’kh
07130052 பயnhப³nhத⁴mh ச ேமாmh ச மாயாமாthரmh ந வshத:
07130061 நாபி⁴நnhேத³th³th◌⁴வmh mh’thமth◌⁴வmh வாshய விதmh
07130062 காலmh பரmh phரதீேத ⁴தாநாmh phரப⁴வாphயயmh
07130071 நாஸchசா²shthேரஷு ஸjhேஜத ேநாபேவத விகாmh
07130072 வாத³வாதா³mhshthயேஜthதrhகாnhபmh கச ந ஸmhரேயth
07130081 ந ஶிShயாநiνப³th◌⁴நீத kh³ரnhதா²nhைநவாph◌⁴யேஸth³ப³ஹூnh
07130082 ந vhயாkh²யாiµபத நாரmhபா⁴நாரேப⁴thkhவசிth
07130091 ந யேதராரம: phராேயா த⁴rhமேஹrhமஹாthமந:
07130092 ஶாnhதshய ஸமசிthதshய பி³ph◌⁴’யா³த வா thயேஜth
07130101அvhயkhதŋhேகா³ vhயkhதாrhேதா² மநீShnhமthதபா³லவth
07130102 கவிrhகவதா³thமாநmh ஸ th³’ShThயா த³rhஶேயnhnh’mh
07130111அthராphதா³ஹரnhதீமதிஹாஸmh ராதநmh
07130112 phரராத³shய ச ஸmhவாத³mh iµேநராஜக³ரshய ச
07130121 தmh ஶயாநmh த⁴ேராபshேத² காேவrhயாmh ஸயஸாiνநி
07130122 ரஜshவலshதேத³ைஶrhநி³டா⁴மலேதஜஸmh
07130131 த³த³rhஶ ேலாகாnhவிசரnhேலாகதththவவிவிthஸயா
07130132 vh’ேதாऽமாthைய: கதிபைய: phரராேதா³ ப⁴க³வthphய:
07130141 கrhமkh’திபி⁴rhவாசா ŋhைக³rhவrhரமாதி³பி: ◌⁴
07130142 ந வித³nhதி ஜநா யmh ைவ ேஸாऽஸாவிதி ந ேவதி ச
07130151 தmh நthவாph◌⁴யrhchய விதி⁴வthபாத³ேயா: ஶிரஸா shph’ஶnh
07130152 விவிthஸுத³மphராnhமஹாபா⁴க³வேதாऽஸுர:
07130161 பி³ப⁴rh காயmh பீவாநmh ேஸாth³யேமா ேபா⁴க³வாnhயதா²
07130162 விthதmh ைசேவாth³யமவதாmh ேபா⁴ேகா³ விthதவதாஹ
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07130163 ேபா⁴கி³நாmh க² ேத³ேஹாऽயmh பீவா ப⁴வதி நாnhயதா²
07130171 ந ேத ஶயாநshய நிth³யமshய ph³ரமnhiν ஹாrhேதா² யத ஏவ ேபா⁴க:³
07130172அேபா⁴கி³ேநாऽயmh தவ விphர ேத³ஹ: பீவா யதshதth³வத³ ந:மmh ேசth
07130181 கவி: கlhேபா நிணth³’khசிthரphயகத:²ஸம:
07130182 ேலாகshய rhவத: கrhம ேஶேஷ தth³வீதாபி வா
07130190நாரத³ உவாச
07130191ஸ இthத²mh ைத³thயபதிநா பph’Shேடா மஹாiµநி:
07130192shமயமாநshதமph◌⁴யாஹ தth³வாக³mh’தயnhthத:
07130200ph³ராமண உவாச
07130201 ேவேத³த³மஸுரேரShட² ப⁴வாnhநnhவாrhயஸmhமத:
07130202 ஈேஹாபரமேயாrhnh’mh பதா³nhயth◌⁴யாthமசுஷா
07130211 யshய நாராயே ேத³ேவா ப⁴க³வாnh’th³க³த:ஸதா³
07130212 ப⁴khthயா ேகவலயாjhஞாநmh ⁴ேநாதி th◌⁴வாnhதமrhகவth
07130221 ததா²பி ph³மேஹ phரநாmhshதவ ராஜnhயதா²தmh
07130222ஸmhபா⁴ஷணீேயா  ப⁴வாநாthமந: ஶுth³தி⁴chச²தா
07130231 th’Shணயா ப⁴வவாnhயா ேயாkh³ைய: காைமரrhயயா
07130232 கrhமாணி காrhயமாேऽஹmh நாநாேயாநிஷு ேயாத:
07130241 யth³’chச²யா ேலாகமmh phராபித: கrhமபி⁴rhph◌⁴ரமnh
07130242shவrhகா³பவrhக³ேயாrhth³வாரmh திரசாmh நரshய ச
07130251 தthராபி த³mhபதீநாmh ச ஸுகா²யாnhயாபiνthதேய
07130252 கrhமாணி rhவதாmh th³’ShThவா நிvh’thேதாऽsh விபrhயயmh
07130261ஸுக²மshயாthமேநா பmh ஸrhேவேஹாபரதிshதiν:

07130262 மந:ஸmhshபrhஶஜாnhth³’ShThவா ேபா⁴கா³nhshவphshயா ஸmhவிஶnh
07130271இthேயததா³thமந:shவாrhத²mh ஸnhதmh விshmh’thய ைவ மாnh
07130272 விசிthராமஸதி th³ைவேத ேகா⁴ராமாphேநாதி ஸmhsh’திmh
07130281 ஜலmh த³th³ப⁴ைவச²nhநmh thவாjhேஞா ஜலகாmhயயா
07130282 mh’க³th’Shiµபாதா⁴ேவthததா²nhயthராrhத²th³’khshவத:
07130291 ேத³ஹாதி³பி⁴rhைத³வதnhthைரராthமந:ஸுக²ஹத:
07130292 :³கா²thயயmh சாநீஶshய khயா ேமாகா: ◌⁴ kh’தா: kh’தா:
07130301ஆth◌⁴யாthகாதி³பி⁴rh:³ைக²ரவிiµkhதshய கrhசிth
07130302 மrhthயshய kh’chch²ேராபநைதரrhைத:² காைம: khேயத கிmh
07130311 பயா த⁴நிநாmh khேலஶmh ph³தா⁴நாமதாthமநாmh
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07130312 ப⁴யாத³லph³த⁴நிth³ராmh ஸrhவேதாऽபி⁴விஶŋhகிநாmh
07130321 ராஜதெசௗரத: ஶthேரா:shவஜநாthபஶுபத:
07130322அrhதி²ph◌⁴ய: காலத:shவshமாnhநிthயmh phராrhத²வth³ப⁴யmh
07130331 ேஶாகேமாஹப⁴யkhேராத⁴ ராக³khலph³யரமாத³ய:
07130332 யnhலா:shrhnh’mh ஜயாthshph’ஹாmh phராrhத²ேயாrh³த:◌⁴
07130341 ம⁴காரமஹாஸrhெபௗ ேலாேகऽshnhேநா ³thதெமௗ
07130342ைவராkh³யmh பேதாஷmh ச phராphதா யchசி²யா வயmh
07130351 விராக:³ஸrhவகாேமph◌⁴ய: ஶிேதா ேம ம⁴vhரதாth
07130352 kh’chch²ராphதmh ம⁴வth³விthதmh ஹthவாphயnhேயா ஹேரthபதிmh
07130361அநீஹ: பShடாthமா யth³’chேசா²பநதாத³ஹmh
07130362 ேநா ேசchச²ேய ப³வஹாநி மஹாவ ஸththவவாnh
07130371 khவசித³lhபmh khவசிth³⁴ ⁴ேஜऽnhநmh shவாth³வshவா³ வா
07130372 khவசிth³⁴ ³ேேபதmh ³ணநiµத khவசிth
07130381 ரth³த⁴ேயாப’தmh khவாபி கதா³சிnhமாநவrhதmh
07130382 ⁴ேஜ ⁴khthவாத² கshmhசிth³தி³வா நkhதmh யth³’chச²யா
07130391 ௌமmh ³லமநmh சீரmh வlhகலேமவ வா
07130392 வேஸऽnhயத³பி ஸmhphராphதmh தி³Shட⁴khShடதீ⁴ரஹmh
07130401 khவசிchச²ேய த⁴ேராபshேத² th’ணபrhமப⁴shமஸு
07130402 khவசிthphராஸாத³பrhயŋhேக கஶிெபௗ வா பேரchச²யா
07130411 khவசிthshநாேதாऽiνphதாŋhக:³ஸுவாஸா:shரkh³vhயலŋhkh’த:
07130412 ரேத²பா⁴ைவசேர khவாபி தி³kh³வாஸா kh³ரஹவth³விேபா⁴
07130421 நாஹmh நிnhேத³ ந ச shெதௗ shவபா⁴வவிஷமmh ஜநmh
07130422 ஏேதஷாmh ேரய ஆஶாேஸ உைதகாthmhயmh மஹாthமநி
07130431 விகlhபmh ஜுஹுயாchசிthெதௗ தாmh மநshயrhத²விph◌⁴ரேம
07130432 மேநா ைவகாேக ஹுthவா தmh மாயாயாmh ஜுேஹாthயiν
07130441ஆthமாiν⁴ெதௗ தாmh மாயாmh ஜுஹுயாthஸthயth³’ŋhiµநி:
07130442 தேதா நிேஹா விரேமthshவாiν⁴thயாthமநி shதி²த:
07130451shவாthமvh’thதmh மேயthத²mh ேத ஸு³phதமபி வrhணிதmh
07130452 vhயேபதmh ேலாகஶாshthராph◌⁴யாmh ப⁴வாnh ப⁴க³வthபர:
07130460நாரத³ உவாச
07130461 த⁴rhமmh பாரமஹmhshயmh ைவ iµேந: thவாஸுேரவர:
07130462 ஜயிthவா தத: phத ஆமnhthrhய phரயெயௗ kh³’ஹmh
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07140010தி⁴Sh²ர உவாச
07140011 kh³’ஹshத² ஏதாmh பத³வீmh விதி⁴நா ேயந சாஜஸா
07140012 யாயாth³ேத³வ’ேஷ ph³ மாth³’ேஶா kh³’ஹட⁴தீ: ◌⁴
07140020நாரத³ உவாச
07140021 kh³’ேஹShவவshதி²ேதா ராஜnhkhயா:rhவnhயேதா²சிதா:
07140022 வாஸுேத³வாrhபணmh ஸாா³பாத மஹாiµநீnh
07140031 ஶ ◌்’Nhவnhப⁴க³வேதாऽபீ⁴ணமவதாரகதா²mh’தmh
07140032 ரth³த³தா⁴ேநா யதா²காலiµபஶாnhதஜநாvh’த:
07140041ஸthஸŋhகா³chச²நைக:ஸŋhக³மாthமஜாயாthமஜாதி³ஷு
07140042 விiµேசnhiµchயமாேநஷு shவயmh shவphநவ³thதி²த:
07140051 யாவத³rhத²iµபாேநா ேத³ேஹ ேக³ேஹ ச பNh³த:
07140052 விரkhேதா ரkhதவthதthர nh’ேலாேக நரதாmh nhயேஸth
07140061 jhஞாதய: பிதெரௗ thரா ph◌⁴ராதர:ஸு’ேதா³ऽபேர
07140062 யth³வத³nhதி யதி³chச²nhதி சாiνேமாேத³த நிrhமம:
07140071 தி³vhயmh ெபௗ⁴மmh சாnhதmh விthதமchதநிrhதmh
07140072 தthஸrhவiµபஜாந ஏதthrhயாthshவேதா ³த: ◌⁴
07140081 யாவth³ph◌⁴ேயத ஜட²ரmh தாவthshவthவmh  ேத³நாmh
07140082அதி⁴கmh ேயாऽபி⁴மnhேயத ஸ shேதேநா த³Nhட³மrhஹதி
07140091 mh’ேகா³ShThரக²ரமrhகா²ஸsh’phக²க³மகா:
07140092ஆthமந: thரவthபேயthைதேரஷாமnhதரmh கியth
07140101 thவrhக³mh நாதிkh’chch²ேரண ப⁴ேஜத kh³’ஹேமth◌⁴யபி
07140102 யதா²ேத³ஶmh யதா²காலmh யாவth³ைத³ேவாபபாதி³தmh
07140111ஆவாகா⁴nhேதऽவஸாயிph◌⁴ய: காமாnhஸmhவிப⁴ேஜth³யதா²
07140112அphேயகாமாthமேநா தா³ராmh nh’mh shவthவkh³ரேஹா யத:
07140121 ஜயாth³யத³rhேத²shவாnhphராnhஹnhயாth³வா பிதரmh ³mh
07140122 தshயாmh shவthவmh shthயாmh ஜயாth³யshேதந யேதா த:
07140131 kh’விTh³ப⁴shமநிShடா²nhதmh khேவத³mh chச²mh கேலவரmh
07140132 khவ ததீ³யரதிrhபா⁴rhயா khவாயமாthமா நப⁴ச²தி:³
07140141th³ைத⁴rhயjhஞாவஶிShடாrhைத:² கlhபேயth³vh’thதிமாthமந:
07140142 ேஶேஷ shவthவmh thயஜnhphராjhஞ: பத³வீmh மஹதாயாth
07140151 ேத³வாnh’nhnh’⁴தாநி பிth’நாthமாநமnhவஹmh
07140152shவvh’ththயாக³தவிthேதந யேஜத ஷmh ph’த²kh
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07140161 யrhயாthமேநாऽதி⁴காராth³யா:ஸrhவா:shrhயjhஞஸmhபத:³
07140162ைவதாநிேகந விதி⁴நா அkh³நிேஹாthராதி³நா யேஜth
07140171 ந யkh³நிiµக²ேதாऽயmh ைவ ப⁴க³வாnhஸrhவயjhஞ⁴kh
07140172இjhேயத ஹவிஷா ராஜnhயதா² விphரiµேக²ஹுைத:
07140181 தshமாth³ph³ராமணேத³ேவஷு மrhthயாதி³ஷு யதா²rhஹத:
07140182ைதshைத: காைமrhயஜshைவநmh ேthரjhஞmh ph³ராமநiν
07140191rhயாத³பரபயmh மா phெரௗShட²பேத³ th³விஜ:

07140192 ராth³த⁴mh பிthேராrhயதா²விthதmh தth³ப³nh⁴நாmh ச விthதவாnh
07140201அயேந விஷுேவ rhயாth³vhயதீபாேத தி³நேய
07140202 சnhth³ராதி³thேயாபராேக³ ச th³வாத³யாmh ரவேணஷு ச
07140211 th’தீயாயாmh ஶுkhலபே நவmhயாமத² காrhதிேக
07140212 சதsh’ShவphயShடகாஸு ேஹமnhேத ஶிஶிேர ததா²
07140221 மாேக⁴ ச தஸphதmhயாmh மகா⁴ராகாஸமாக³ேம
07140222 ராகயா சாiνமthயா ச மாஸrhாணி தாnhயபி
07140231 th³வாத³யாமiνராதா⁴ shயாchch²ரவணshதிshர உthதரா:
07140232 திsh’Shேவகாத³ஶீ வாஸு ஜnhமrhேராணேயாக³kh
07140241 த ஏேத ேரயஸ: காலா nh’mh ேரேயாவிவrhத⁴நா:
07140242rhயாthஸrhவாthமைநேதஷு ேரேயாऽேமாக⁴mh ததா³ஷ:

07140251 ஏஷு shநாநmh ஜேபா ேஹாேமா vhரதmh ேத³வth³விஜாrhசநmh
07140252 பிth’ேத³வnh’⁴ேதph◌⁴ேயா யth³த³thதmh தth³th◌⁴யநவரmh
07140261ஸmhshகாரகாேலா ஜாயாயா அபthயshயாthமநshததா²
07140262 phேரதஸmhshதா² mh’தாஹச கrhமNhயph◌⁴த³ேய nh’ப
07140271அத² ேத³ஶாnhphரவயா த⁴rhமாதி³ேரயாவஹாnh
07140272ஸ ைவ Nhயதேமா ேத³ஶ:ஸthபாthரmh யthர லph◌⁴யேத
07140281 பி³mhப³mh ப⁴க³வேதா யthர ஸrhவேமதchசராசரmh
07140282 யthர ஹ ph³ராமணலmh தேபாவிth³யாத³யாnhவிதmh
07140291 யthர யthர ஹேரரrhசா ஸ ேத³ஶ: ேரயஸாmh பத³mh
07140292 யthர க³ŋhகா³த³ேயா நth³ய: ராேணஷு ச விதா:
07140301ஸராmh Shகராதீ³நி ேthராNhயrhஹாதாnhத
07140302ேthரmh க³யஶிர: phரயாக:³ லஹாரம:
07140311ைநஷmh பா²lh³நmh ேஸ: phரபா⁴ேஸாऽத²ஶshத²
07140312 வாராண ம⁴ பmhபா பி³nh³ஸரshததா²
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07140321 நாராயரேமா நnhதா³தாராமாரமாத³ய:
07140322ஸrhேவ லாசலா ராஜnhமேஹnhth³ரமலயாத³ய:
07140331 ஏேத Nhயதமா ேத³ஶா ஹேரரrhசாதாச ேய
07140332 ஏதாnhேத³ஶாnhநிேஷேவத ேரயshகாேமா யபீ⁴ணஶ:

07140333 த⁴rhேமா யthேரத: mhஸாmh ஸஹshராதி⁴ப²ேலாத³ய:
07140341 பாthரmh thவthர நிkhதmh ைவ கவிபி: ◌⁴ பாthரவிthதைம:
07140342ஹேரைவக உrhவீஶ யnhமயmh ைவ சராசரmh
07140351 ேத³வrhShயrhஹthஸு ைவ ஸthஸு தthர ph³ரமாthமஜாதி³ஷு
07140352 ராஜnhயத³kh³ரஜாயாmh மத: பாthரதயாchத:
07140361 வராஶிபி⁴ராகீrhண அNhட³ேகாஶாŋhkh◌⁴ேபா மஹாnh
07140362 தnhலthவாத³chேதjhயா ஸrhவவாthமதrhபணmh
07140371 ராNhயேநந sh’Shடாநி nh’திrhயkh³’ேத³வதா:
07140372 ேஶேத ேவந ேபண ேரஷு ேஷா யெஸௗ
07140381 ேதShேவவ ப⁴க³வாnhராஜmhshதாரதmhேயந வrhதேத
07140382 தshமாthபாthரmh  ேஷா யாவாநாthமா யேத²யேத
07140391 th³’ShThவா ேதஷாmh ேதா² nh’மவjhஞாநாthமதாmh nh’ப
07140392 thேரதாதி³ஷு ஹேரரrhசா khயாைய கவிபி: ◌⁴ kh’தா
07140401 தேதாऽrhசாயாmh ஹmh ேகசிthஸmhரth³தா⁴ய ஸபrhயயா
07140402 உபாஸத உபாshதாபி நாrhத²தா³ ஷth³விஷாmh
07140411 ேஷShவபி ராேஜnhth³ர ஸுபாthரmh ph³ராமணmh வி:³

07140412 தபஸா விth³யயா ShThயா த⁴thேத ேவத³mh ஹேரshதiνmh
07140421 நnhவshய ph³ராம ராஜnhkh’Shணshய ஜக³தா³thமந:
07140422 நnhத: பாத³ரஜஸா thேலாகீmh ைத³வதmh மஹth
07150010நாரத³ உவாச
07150011 கrhமநிShடா² th³விஜா: ேகசிthதேபாநிShடா² nh’பாபேர
07150012shவாth◌⁴யாேயऽnhேய phரவசேந ேகசந jhஞாநேயாக³ேயா:
07150021 jhஞாநநிShடா²ய ேத³யாநி கvhயாnhயாநnhthயchச²தா
07150022ைத³ேவ ச தத³பா⁴ேவ shயாதி³தேரph◌⁴ேயா யதா²rhஹத:
07150031 th³ெவௗ ைத³ேவ பிth’காrhேய thேநைககiµப⁴யthர வா
07150032 ேபா⁴ஜேயthஸுஸmh’th³ேதா⁴ऽபி ராth³ேத⁴ rhயாnhந விshதரmh
07150041 ேத³ஶகாேலாசிதரth³தா⁴ th³ரvhயபாthராrhஹநி ச
07150042ஸmhயkh³ப⁴வnhதி ைநதாநி விshதராthshவஜநாrhபth
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07150051 ேத³ேஶ காேல ச ஸmhphராphேத iµnhயnhநmh ஹைத³வதmh
07150052 ரth³த⁴யா விதி⁴வthபாthேர nhயshதmh காம⁴க³யmh
07150061 ேத³வrhபிth’⁴ேதph◌⁴ய ஆthமேந shவஜநாய ச
07150062அnhநmh ஸmhவிப⁴ஜnhபேயthஸrhவmh தthஷாthமகmh
07150071 ந த³th³யாதா³ஷmh ராth³ேத⁴ ந சாth³யாth³த⁴rhமதththவவிth
07150072iµnhயnhைந:shயாthபரா phதிrhயதா² ந பஶுmhஸயா
07150081ைநதாth³’ஶ: பேரா த⁴rhேமா nh’mh ஸth³த⁴rhமchச²தாmh
07150082 nhயாேஸா த³Nhட³shய ⁴ேதஷு மேநாவாkhகாயஜshய ய:
07150091 ஏேக கrhமமயாnhயjhஞாnhjhஞாநிேநா யjhஞவிthதமா:
07150092ஆthமஸmhயமேநऽநீஹா ஜுவதி jhஞாநதீ³பிேத
07150101 th³ரvhயயjhைஞrhயயமாணmh th³’ShThவா ⁴தாநி பி³ph◌⁴யதி
07150102 ஏஷ மாகே ஹnhயாத³தjhjhேஞா யஸுth’phth◌⁴வmh
07150111 தshமாth³ைத³ேவாபபnhேநந iµnhயnhேநநாபி த⁴rhமவிth
07150112ஸnhShேடாऽஹரஹ:rhயாnhநிthயைநthதிகீ: khயா:
07150121 வித⁴rhம: பரத⁴rhமச ஆபா⁴ஸ உபமா ச²ல:

07150122அத⁴rhமஶாகா:² பேசமா த⁴rhமjhேஞாऽத⁴rhமவththயேஜth
07150131 த⁴rhமபா³ேதா⁴ வித⁴rhம:shயாthபரத⁴rhேமாऽnhயேசாதி³த:
07150132 உபத⁴rhமsh பாக²Nhேடா³ த³mhேபா⁴ வா ஶph³த³பி⁴chச²ல:

07150141 யshthவிchச²யா kh’த: mhபி⁴ராபா⁴ேஸா யாரமாthph’த²kh
07150142shவபா⁴வவிேதா த⁴rhம: கshய ேநShட: phரஶாnhதேய
07150151 த⁴rhமாrhத²மபி ேநேஹத யாthராrhத²mh வாத⁴ேநா த⁴நmh
07150152அநீஹாநீஹமாநshய மஹாேஹவ vh’thதிதா³
07150161ஸnhShடshய நிஹshய shவாthமாராமshய யthஸுக²mh
07150162தshதthகாமேலாேப⁴ந தா⁴வேதாऽrhேத²ஹயா தி³ஶ:

07150171ஸதா³ஸnhShடமநஸ:ஸrhவா: ஶிவமயா தி³ஶ:

07150172 ஶrhகராகNhடகாதி³ph◌⁴ேயா யேதா²பாநthபத:³ ஶிவmh
07150181ஸnhShட: ேகந வா ராஜnhந வrhேததாபி வா
07150182ஔபshth²யைஜvhயகாrhபNhயாth³kh³’ஹபாலாயேத ஜந:
07150191அஸnhShடshய விphரshய ேதேஜா விth³யா தேபா யஶ:

07150192shரவnhதீnhth³யெலௗlhேயந jhஞாநmh ைசவாவகீrhயேத
07150201 காமshயாnhதmh ுthth’Th³ph◌⁴யாmh khேராத⁴shையதthப²ேலாத³யாth
07150202 ஜேநா யாதி ந ேலாப⁴shய thவா ⁴khthவா தி³ேஶா ⁴வ:
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07150211 பNh³தா ப³ஹேவா ராஜnhப³ஹுjhஞா:ஸmhஶயchசி²த:³
07150212ஸத³ஸshபதேயாऽphேயேக அஸnhேதாஷாthபதnhthயத: ◌⁴
07150221அஸŋhகlhபாjhஜேயthகாமmh khேராத⁴mh காமவிவrhஜநாth
07150222அrhதா²நrhேத²யா ேலாப⁴mh ப⁴யmh தththவாவமrhஶநாth
07150231ஆnhவீkhயா ேஶாகேமாெஹௗ த³mhப⁴mh மஹ³பாஸயா
07150232 ேயாகா³nhதராயாnhெமௗேநந mhஸாmh காமாth³யநீஹயா
07150241 kh’பயா ⁴தஜmh :³க²mh ைத³வmh ஜயாthஸமாதி⁴நா
07150242ஆthமஜmh ேயாக³வீrhேயண நிth³ராmh ஸththவநிேஷவயா
07150251 ரஜshதமச ஸththேவந ஸththவmh ேசாபஶேமந ச
07150252 ஏதthஸrhவmh ³ெரௗ ப⁴khthயா ேஷா யஜஸா ஜேயth
07150261 யshய ஸாாth³ப⁴க³வதி jhஞாநதீ³பphரேத³³ெரௗ
07150262 மrhthயாஸth³தீ:◌⁴ தmh தshய ஸrhவmh ஜரெஶௗசவth
07150271 ஏஷ ைவ ப⁴க³வாnhஸாாthphரதா⁴நேஷவர:
07150272 ேயாேக³வைரrhவிmh’kh³யாŋhkh◌⁴rhேலாேகா யmh மnhயேத நரmh
07150281ஷTh³வrhக³ஸmhயைமகாnhதா:ஸrhவா நியமேசாத³நா:
07150282 தத³nhதா யதி³ ேநா ேயாகா³நாவேஹ: ரமாவஹா:
07150291 யதா² வாrhதாத³ேயா யrhதா² ேயாக³shயாrhத²mh ந பி³ph◌⁴ரதி
07150292அநrhதா²ய ப⁴ேவ:shம rhதShடmh ததா²ஸத:
07150301 யசிthதவிஜேய யthத:shயாnhநி:ஸŋhேகா³ऽபkh³ரஹ:

07150302 ஏேகா விவிkhதஶரே பி⁴ுrhைப⁴யதாஶந:
07150311 ேத³ேஶ ஶுெசௗ ஸேம ராஜnhஸmhshதா²phயாஸநமாthமந:
07150312shதி²ரmh ஸுக²mh ஸமmh தshnhநாதrhjhவŋhக³ ஓதி
07150321 phராபாெநௗ ஸnhநிnhth◌⁴யாthரmhப⁴கேரசைக:
07150322 யாவnhமநshthயேஜthகாமாnhshவநாஸாkh³ரநிண:

07150331 யேதா யேதா நி:ஸரதி மந: காமஹதmh ph◌⁴ரமth
07150332 ததshதத உபா’thய ’தி³ nhth◌⁴யாchச²ைநrh³த: ◌⁴
07150341 ஏவமph◌⁴யshயதசிthதmh காேலநாlhபீயஸா யேத:
07150342அநிஶmh தshய நிrhவாணmh யாthயநிnhத⁴நவநிவth
07150351 காமாதி³பி⁴ரநாவிth³த⁴mh phரஶாnhதாகி²லvh’thதி யth
07150352 சிthதmh ph³ரமஸுக²shph’Shடmh ைநேவாthதிShேட²த கrhசிth
07150361 ய: phரvhரjhய kh³’ஹாthrhவmh thவrhகா³வபநாthந:
07150362 யதி³ ேஸேவத தாnhபி⁴ு:ஸ ைவ வாnhதாயபthரப:
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07150371ைய:shவேத³ஹ:shmh’ேதாऽநாthமா மrhthேயா விThkh’ப⁴shமவth
07150372 த ஏநமாthமஸாthkh’thவா லாக⁴யnhதி யஸthதமா:
07150381 kh³’ஹshத²shய khயாthயாேகா³ vhரதthயாேகா³ வேடாரபி
07150382 தபshவிேநா kh³ராமேஸவா பி⁴ோnhth³யேலாலதா
07150391ஆரமாபஸதா³ேயேத க²lhவாரமவிட³mhப³நா:
07150392 ேத³வமாயாவிடா⁴mhshதாiνேபேதாiνகmhபயா
07150401ஆthமாநmh ேசth³விஜாநீயாthபரmh jhஞாந⁴தாஶய:
07150402 கிchச²nhகshய வா ேஹேதாrhேத³ஹmh Shதி லmhபட:

07150411ஆஹு: ஶரmh ரத²nhth³யாணி ஹயாநபீ⁴ஷூnhமந இnhth³ேயஶmh
07150412வrhthமாநி மாthரா தி⁴ஷmhசஸூதmhஸththவmh ph³’ஹth³ப³nh⁴ரஶsh’Shடmh
07150421அmh த³ஶphராணமத⁴rhமத⁴rhெமௗ சkhேரऽபி⁴மாநmh ரதி²நmh ச வmh
07150422 த⁴iνrh தshய phரணவmh பட²nhதி ஶரmh  வmh பரேமவ லயmh
07150431 ராேகா³ th³ேவஷச ேலாப⁴ச ேஶாகேமாெஹௗ ப⁴யmh மத:³
07150432 மாேநாऽவமாேநாऽஸூயா ச மாயா mhஸா ச மthஸர:
07150441 ரஜ: phரமாத:³ுnhநிth³ரா ஶthரவshthேவவமாத³ய:
07150442 ரஜshதம:phரkh’தய:ஸththவphரkh’தய: khவசிth
07150451 யாவnhnh’காயரத²மாthமவேஶாபகlhபmh
07150452 த⁴thேத க³Shட²சரrhசநயா நிஶாதmh
07150453 jhஞாநாமchதப³ேலா த³த⁴த³shதஶth:

07150454shவாநnhத³Shட உபஶாnhத இத³mh விஜயாth
07150461 ேநாேசthphரமthதமஸதி³nhth³யவாஸூதா
07150462 நீthேவாthபத²mh விஷயத³shஷு நிபnhதி
07150463 ேத த³shயவ:ஸஹயஸூதமiµmh தேமாऽnhேத⁴
07150464ஸmhஸாரப உmh’thப⁴ேய பnhதி
07150471 phரvh’thதmh ச நிvh’thதmh ச th³விவித⁴mh கrhம ைவதி³கmh
07150472ஆவrhதேத phரvh’thேதந நிvh’thேதநாiνேதऽmh’தmh
07150481mhshரmh th³ரvhயமயmh காmhயமkh³நிேஹாthராth³யஶாnhதித³mh
07150482 த³rhஶச rhணமாஸச சாrhமாshயmh பஶு:ஸுத:
07150491 ஏததி³Shடmh phரvh’thதாkh²யmh ஹுதmh phரஹுதேமவ ச
07150492 rhதmh ஸுராலயாராம பாvhயாதி³லணmh
07150501 th³ரvhயஸூமவிபாகச ⁴ேமா ராthரபய:
07150502அயநmh த³ணmh ேஸாேமா த³rhஶ ஓஷதி⁴வீத:◌⁴
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07150511அnhநmh ேரத இதி ேமஶ பிth’யாநmh நrhப⁴வ:

07150512 ஏைககேயநாiνrhவmh ⁴thவா ⁴thேவஹ ஜாயேத
07150521 நிேஷகாதி³மஶாநாnhைத:ஸmhshகாைர:ஸmhshkh’ேதா th³விஜ:

07150522இnhth³ேயஷு khயாயjhஞாnhjhஞாநதீ³ேபஷு ஜுவதி
07150531இnhth³யாணி மநshrhெமௗ வாசி ைவகாகmh மந:
07150532 வாசmh வrhணஸமாmhநாேய தேமாŋhகாேர shவேர nhயேஸth
07150533 ஓŋhகாரmh பி³nhெதௗ³ நாேத³ தmh தmh  phராேண மஹthயiµmh
07150541அkh³நி:ஸூrhேயா தி³வா phராண: ஶுkhேலா ராேகாthதரmh shவராTh
07150542 விேவாऽத²ைதஜஸ: phராjhஞshrhய ஆthமா ஸமnhவயாth
07150551 ேத³வயாநத³mh phராஹுrh⁴thவா ⁴thவாiνrhவஶ:

07150552ஆthமயாjhபஶாnhதாthமா யாthமshேதா² ந நிவrhதேத
07150561 ய ஏேத பிth’ேத³வாநாமயேந ேவத³நிrhேத
07150562 ஶாshthேரண சுஷா ேவத³ ஜநshேதா²ऽபி ந iµயதி
07150571ஆதா³வnhேத ஜநாநாmh ஸth³ப³ரnhத: பராவரmh
07150572 jhஞாநmh jhேஞயmh வேசா வாchயmh தேமா jhேயாதிshthவயmh shவயmh
07150581ஆபா³தி⁴ேதாऽபி யாபா⁴ேஸா யதா² வshதயா shmh’த:
07150582 ³rhக⁴டthவாைத³nhth³யகmh தth³வத³rhத²விகlhபிதmh
07150591thயாதீ³நாஹாrhதா²நாmh சா²யா ந கதமாபி 
07150592 ந ஸŋhகா⁴ேதா விகாேராऽபி ந ph’த²ŋhநாnhவிேதா mh’ஷா
07150601 தா⁴தேவாऽவயவிthவாchச தnhமாthராவயைவrhவிநா
07150602 ந shrhயஸthயவயவிnhயஸnhநவயேவாऽnhதத:
07150611shயாthஸாth³’யph◌⁴ரமshதாவth³விகlhேப ஸதி வshந:
07150612 ஜாkh³ரthshவாெபௗ யதா²shவphேந ததா² விதி⁴நிேஷத⁴தா
07150621 பா⁴வாth³ைவதmh khயாth³ைவதmh th³ரvhயாth³ைவதmh ததா²thமந:
07150622 வrhதயnhshவாiν⁴thேயஹ thnhshவphநாnh⁴iνேத iµநி:
07150631 காrhயகாரணவshthைவkhய த³rhஶநmh படதnhவth
07150632அவshthவாth³விகlhபshய பா⁴வாth³ைவதmh த³chயேத
07150641 யth³ph³ரமணி பேர ஸாாthஸrhவகrhமஸமrhபணmh
07150642 மேநாவாkhதiνபி:◌⁴ பாrhத² khயாth³ைவதmh த³chயேத
07150651ஆthமஜாயாஸுதாதீ³நாமnhேயஷாmh ஸrhவேத³நாmh
07150652 யthshவாrhத²காமேயாைரkhயmh th³ரvhயாth³ைவதmh த³chயேத
07150661 யth³யshய வாநிth³த⁴mh shயாth³ேயந யthர யேதா nh’ப
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07150662ஸ ேதேநேஹத காrhயாணி நேரா நாnhையரநாபதி³
07150671 ஏைதரnhையச ேவேதா³khைதrhவrhதமாந:shவகrhமபி:◌⁴
07150672 kh³’ேஹऽphயshய க³திmh யாயாth³ராஜmhshதth³ப⁴khதிபா⁴ŋhநர:
07150681 யதா²  யmh nh’பேத³வ ³shthயஜாதா³பth³க³³thதரதாthமந:
phரேபா:◌⁴
07150682 யthபாத³பŋhேகஹேஸவயா ப⁴வாநஹாரnhநிrhததி³kh³க³ஜ: khரnh
07150691அஹmh ராப⁴வmh கசிth³க³nhத⁴rhவ உபப³rhஹண:

07150692 நாmhநாதீேத மஹாகlhேப க³nhத⁴rhவாmh ஸுஸmhமத:
07150701பேபஶலமா⁴rhய ெஸௗக³nhth◌⁴யphயத³rhஶந:
07150702shthmh phயதேமா நிthயmh மthத:shவரலmhபட:

07150711 ஏகதா³ ேத³வஸthேர  க³nhத⁴rhவாphஸரஸாmh க³:

07150712 உபஹூதா விவsh’kh³பி⁴rhஹகா³ேதா²பகா³யேந
07150721அஹmh ச கா³யmhshதth³விth³வாnhshthபி: ◌⁴ பvh’ேதா க³த:
07150722 jhஞாthவா விவsh’ஜshதnhேம ேஹலநmh ேஶேராஜஸா
07150723 யா thவmh ஶூth³ரதாமாஶு நShட: kh’தேஹலந:
07150731 தாவth³தா³shயாமஹmh ஜjhேஞ தthராபி ph³ரமவாதி³நாmh
07150732 ஶுஷயாiνஷŋhேக³ண phராphேதாऽஹmh ph³ரமthரதாmh
07150741 த⁴rhமshேத kh³’ஹேமதீ⁴ேயா வrhணித: பாபநாஶந:
07150742 kh³’ஹshேதா² ேயந பத³வீமஜஸா nhயாநாயாth
07150751யmh nh’ேலாேக ப³த ⁴பா⁴கா³ ேலாகmh நாநா iµநேயாऽபி⁴யnhதி
07150752 ேயஷாmh kh³’ஹாநாவஸதீதி ஸாாth³³ட⁴mh பரmh ph³ரம
மiνShயŋhக³mh
07150761ஸ வா அயmh ph³ரம மஹth³விmh’kh³ய ைகவlhயநிrhவாணஸுகா²iν⁴தி:
07150762phய:ஸு’th³வ:க²மாேலயஆthமாrhஹணீேயா விதி⁴kh’th³³ச
07150771 ந யshய ஸாாth³ப⁴வபth³மஜாதி³பீ⁴ பmh தி⁴யா வshதேயாபவrhணிதmh
07150772 ெமௗேநந ப⁴khthேயாபஶேமந த: phரத³தாேமஷ ஸ ஸாthவதாmh பதி:
07150780ஶுக உவாச
07150781இதி ேத³வrh phேராkhதmh நிஶmhய ப⁴ரதrhஷப: ◌⁴
07150782 ஜயாமாஸ ஸுphத: kh’Shணmh ச phேரமவிவல:

07150791 kh’Shணபாrhதா²பாமnhthrhய த: phரயெயௗ iµநி:
07150792 thவா kh’Shணmh பரmh ph³ரம பாrhத:² பரமவிshத:
07150801இதி தா³ாயிணீநாmh ேத ph’த²kh³வmhஶா phரகீrhதிதா:
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07150802 ேத³வாஸுரமiνShயாth³யா ேலாகா யthர சராசரா:
08010010ராேஜாவாச
08010011shவாயmh⁴வshேயஹ ³ேரா வmhேஶாऽயmh விshதராchch²த:
08010013 யthர விவsh’ஜாmh ஸrhேகா³ மநnhயாnhவத³shவ ந:
08010021 மnhவnhதேர ஹேரrhஜnhம கrhமாணி ச மயஸ:

08010023 kh³’ணnhதி கவேயா ph³ரமmhshதாநி ேநா வத³ ஶ ◌்’Nhவதாmh
08010031 யth³யshnhநnhதேர ph³ரமnhப⁴க³வாnhவிவபா⁴வந:
08010033 kh’தவாnhேத கrhதா யதீேதऽநாக³ேதऽth³ய வா
08010040’வாச
08010041 மநேவாऽshnhvhயதீதா:ஷThகlhேப shவாயmh⁴வாத³ய:
08010043ஆth³யshேத கதி²ேதா யthர ேத³வாதீ³நாmh ச ஸmhப⁴வ:

08010051ஆthயாmh ேத³வஹூthயாmh ச ³thேராshதshய ைவ மேநா:
08010053 த⁴rhமjhஞாேநாபேத³ஶாrhத²mh ப⁴க³வாnhthரதாmh க³த:
08010061 kh’தmh ரா ப⁴க³வத: கபிலshயாiνவrhணிதmh
08010063ஆkh²யாshேய ப⁴க³வாnhயjhேஞா யchசகார th³வஹ
08010071 விரkhத: காமேபா⁴ேக³ஷு ஶதபாபதி: phர:◌⁴
08010073 விsh’jhய ராjhயmh தபேஸ ஸபா⁴rhேயா வநமாவிஶth
08010081ஸுநnhதா³யாmh வrhஷஶதmh பைத³ேகந ⁴வmh shph’ஶnh
08010083 தphயமாநshதேபா ேகா⁴ரத³மnhவாஹ பா⁴ரத
08010090மiνவாச
08010091 ேயந ேசதயேத விவmh விவmh ேசதயேத ந யmh
08010093 ேயா ஜாக³rhதி ஶயாேநऽshnhநாயmh தmh ேவத³ ேவத³ஸ:

08010101ஆthமாவாshயத³mh விவmh யthகிசிjhஜக³thயாmh ஜக³th
08010103 ேதந thயkhேதந ⁴தா² மா kh³’த: ◌⁴ கshய shவிth³த⁴நmh
08010111 யmh பயதி ந பயnhதmh சுrhயshய ந Shயதி
08010113 தmh ⁴தநிலயmh ேத³வmh ஸுபrhணiµபதா⁴வத
08010121 ந யshயாth³யnhெதௗ மth◌⁴யmh ச shவ: பேரா நாnhதரmh ப³:

08010123 விவshயாநி யth³யshமாth³விவmh ச தth³’தmh மஹth
08010131ஸ விவகாய: ஹூதஈஶ:ஸthய:shவயjhேயாதிரஜ: ராண:

08010133 த⁴thேதऽshய ஜnhமாth³யஜயாthமஶkhthயா தாmh விth³யேயாத³shய நிஹ
ஆshேத
08010141அதா²kh³ேர ’ஷய: கrhமாணீஹnhேதऽகrhமேஹதேவ
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08010143 ஈஹமாேநா  ஷ: phராேயாऽநீஹாmh phரபth³யேத
08010151 ஈஹேத ப⁴க³வாநீேஶா ந  தthர விஸjhஜேத
08010153ஆthமலாேப⁴ந rhrhேதா² நாவத³nhதி ேயऽiν தmh
08010161 தஹமாநmh நிரஹŋhkh’தmh ³த⁴mh நிராஶிஷmh rhணமநnhயேசாதி³தmh
08010163nh’nhஶியnhதmh நிஜவrhthமஸmhshதி²தmh phர⁴mh phரபth³ேயऽகி²லத⁴rhமபா⁴வநmh
08010170ஶுக உவாச
08010171இதி மnhthேராபநிஷத³mh vhயாஹரnhதmh ஸமாதmh
08010173 th³’ShThவாஸுரா யாதா⁴நா ஜkh³⁴மph◌⁴யth³ரவnhுதா⁴
08010181 தாmhshததா²வதாnhவீய யjhஞ:ஸrhவக³ேதா ஹ:
08010183 யாைம: பvh’ேதா ேத³ைவrhஹthவாஶாஸththவிShடபmh
08010191shவாேராசிேஷா th³விதீயsh மiνரkh³ேந:ஸுேதாऽப⁴வth
08010193 th³மthஸுேஷணேராசிShமthphரiµகா²shதshய சாthமஜா:
08010201 தthேரnhth³ேரா ேராசநshthவாth³ேத³வாச தாத³ய:
08010203ஊrhஜshதmhபா⁴த³ய:ஸphத ’ஷேயா ph³ரமவாதி³ந:
08010211 ’ேஷsh ேவத³ஶிரஸshதா நாம பthnhய⁴th
08010213 தshயாmh ஜjhேஞ தேதா ேத³ேவா வி⁴thயபி⁴வித:
08010221அShடாஶீதிஸஹshராணி iµநேயா ேய th◌⁴’தvhரதா:
08010223அnhவஶிnhvhரதmh தshய ெகௗமாரph³ரமசாண:

08010231 th’தீய உthதேமா நாம phயvhரதஸுேதா மiν:

08010233 பவந:sh’ஜேயா யjhஞ ேஹாthராth³யாshதthஸுதா nh’ப
08010241 வShட²தநயா:ஸphத ’ஷய: phரமதா³த³ய:
08010243ஸthயா ேவத³தா ப⁴th³ரா ேத³வா இnhth³ரsh ஸthயth
08010251 த⁴rhமshய ஸூnh’தாயாmh  ப⁴க³வாnhேஷாthதம:
08010253ஸthயேஸந இதி kh²யாேதா ஜாத:ஸthயvhரைத:ஸஹ
08010261 ேஸாऽnh’தvhரத:³ஶீலாநஸேதா யராஸாnh
08010263 ⁴தth³ேஹா ⁴தக³mhசாவதீ⁴thஸthயthஸக:²
08010271 சrhத² உthதமph◌⁴ராதா மiνrhநாmhநா ச தாமஸ:

08010273 ph’:² kh²யாதிrhநர: ேகthயாth³யா த³ஶ தthஸுதா:
08010281ஸthயகா ஹரேயா வீரா ேத³வாshthஶிக² ஈவர:
08010283 jhேயாதிrhதா⁴மாத³ய:ஸphத ’ஷயshதாமேஸऽnhதேர
08010291 ேத³வா ைவth◌⁴’தேயா நாம விth◌⁴’ேதshதநயா nh’ப
08010293 நShடா: காேலந ையrhேவதா³ விth◌⁴’தா:shேவந ேதஜஸா

488 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

08010301 தthராபி ஜjhேஞ ப⁴க³வாnhஹNhயாmh ஹேமத⁴ஸ:

08010303ஹthயா’ேதா ேயந க³ேஜnhth³ேரா ேமாசிேதா kh³ரஹாth
08010310ராேஜாவாச
08010311 பா³த³ராயண ஏதthேத ேராchசா²மேஹ வயmh
08010313ஹrhயதா² க³ஜபதிmh kh³ராஹkh³ரshதமiµசth
08010321 தthகதா²ஸு மஹthNhயmh த⁴nhயmh shவshthயயநmh ஶுப⁴mh
08010323 யthர யthேராthதமேலாேகா ப⁴க³வாnhகீ³யேத ஹ:
08010330ஸூத உவாச
08010331 பைதவmh ஸ  பா³த³ராயணி: phராேயாபவிShேடந கதா²ஸு ேசாதி³த:
08010333 உவாச விphரா: phரதிநnhth³ய பாrhதி²வmh iµதா³ iµநீநாmh ஸத³ shம
ஶ ◌்’Nhவதாmh
08020010ஶுக உவாச
08020011ஆth³கி³வேரா ராஜmhshthட இதி வித:
08020013ேராேத³நாvh’த:மாnhேயாஜநாதiµchch²த:
08020021 தாவதா விshth’த: பrhயkhthபி: ◌⁴ ஶ ◌்’ŋhைக:³ பேயாநிதி⁴mh
08020023 தி³ஶ: க²mh ேராசயnhநாshேத ெரௗphயாயஸரNhமைய:
08020031அnhையச கப: ◌⁴ ஸrhவா ரthநதா⁴விசிthைத:
08020033 நாநாth³மலதா³lhைமrhநிrhேகா⁴ைஷrhநிrhஜ²ராmhப⁴ஸாmh
08020041ஸ சாவநிjhயமாநாŋhkh◌⁴:ஸமnhதாthபயஊrhபி:◌⁴
08020043 கேராதி யாமலாmh ⁴mh ஹnhமரகதாமபி: ◌⁴
08020051th³த⁴சாரணக³nhத⁴rhைவrhவிth³யாத⁴ரமேஹாரைக:³
08020053 கிnhநைரரphஸேராபி⁴ச khட³th³பி⁴rhஜுShடகnhத³ர:
08020061 யthர ஸŋhகீ³தஸnhநாைத³rhநத³th³³ஹமமrhஷயா
08020063அபி⁴க³rhஜnhதி ஹரய: லாகி⁴ந: பரஶŋhகயா
08020071 நாநாரNhயபஶுvhராத ஸŋhலth³ேராNhயலŋhkh’த:
08020073 சிthரth³மஸுேராth³யாந கலகNhட²விஹŋhக³ம:
08020081ஸthஸேராபி⁴ரchேசா²ைத:³ ைநrhமணிவாைக:
08020083 ேத³வshthமjhஜநாேமாத³ ெஸௗரபா⁴mhph³வநிலrhத:
08020091 தshய th³ேராNhயாmh ப⁴க³வேதா வணshய மஹாthமந:
08020093 உth³யாநmh’மnhநாம ஆkhட³mh ஸுரேயாதாmh
08020101ஸrhவேதாऽலŋhkh’தmh தி³vhையrhநிthயShபப²லth³ைம:
08020103 மnhதா³ைர: பாஜாைதச பாடலாேஶாகசmhபைக:
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08020111 ைத: பியால: பநைஸராmhைரராmhராதைகரபி
08020113 khரiµைகrhநாேகலச க²rhஜூைரrhபீ³ஜரைக:
08020121 ம⁴ைக: ஶாலதாலச தமாலரஸநாrhஜுைந:
08020123அShேடா³mhப³ரphலைrhவைட: கிmhஶுகசnhத³ைந:
08020131 பிமrhைத:³ ேகாவிதா³ைர:ஸரல:ஸுரதா³பி: ◌⁴
08020133 th³ராேுரmhபா⁴ஜmh³பி⁴rhப³த³rhயாப⁴யாமல:

08020141 பி³lhைவ: கபிthைத²rhஜmhபீ³ைரrhvh’ேதா ப⁴lhலாதகாதி³பி: ◌⁴
08020143 தshnhஸர:ஸுவிலmh லஸthகாசநபŋhகஜmh
08020151iµேதா³thபலகலார ஶதபthரேயாrhதmh
08020153 மthதஷThபத³நிrh⁴Shடmh ஶnhைதச கலshவைந:
08020161ஹmhஸகாரNhட³வாகீrhணmh சkhராைவ:ஸாரைஸரபி
08020163 ஜலkhடேகாயSh தா³thஹலதmh
08020171 மthshயகchச²பஸசார சலthபth³மரஜ:பய:
08020173 கத³mhப³ேவதஸநல நீபவஜுலைகrhvh’தmh
08020181nhைத:³ப³காேஶாைக: ஶிைஷ:டேஜŋh³ைத:³
08020183ph³ஜைக:shவrhணதீ²பி⁴rhநாக³nhநாக³ஜாதிபி: ◌⁴
08020191 மlhகாஶதபthைரச மாத⁴வீஜாலகாதி³பி: ◌⁴
08020193 ேஶாபி⁴தmh தீரைஜசாnhையrhநிthயrhபி⁴ரலmh th³ைம:
08020201 தthைரகதா³ தth³கி³காநநாரய: கேரiΝபி⁴rhவாரணத²பசரnh
08020203ஸகNhடகmh கீசகேவiΝேவthரவth³விஶால³lhமmh phரஜnhவநshபதீnh
08020211 யth³க³nhத⁴மாthராth³த⁴ரேயா க³ேஜnhth³ரா vhயாkh◌⁴ராத³ேயா vhயாலmh’கா:³
ஸக²Th³கா:³
08020213 மேஹாரகா³சாபி ப⁴யாth³th³ரவnhதி ஸெகௗ³ரkh’Sh:ஸரபா⁴சமrhய:
08020221 vh’கா வராஹா மஷrhஶlhயா ேகா³chச²ஶாலாvh’கமrhகடாச
08020223அnhயthர ுth³ரா ஹ: ஶஶாத³யசரnhthயபீ⁴தா யத³iνkh³ரேஹண
08020231ஸ க⁴rhமதphத: கபி:◌⁴ கேரiΝபி⁴rhvh’ேதா மத³chthகரைப⁴ரiνth³த:
08020233 கி³mh க³mh பத: phரகmhபயnhநிேஷvhயமாேऽலrhமதா³ஶைந:
08020241ஸேராऽநிலmh பŋhகஜேரiΝதmh kh◌⁴ரnhவி³ராnhமத³விவேலண:

08020243vh’த:shவேத²ந th’ஷாrhதி³ேதந தthஸேராவராph◌⁴யாஸமதா²க³மth³th³தmh
08020251விகா³யதshnhநmh’தாmh³நிrhமலmh ேஹமாரவிnhேதா³thபலேரiΝதmh
08020253 பெபௗ நிகாமmh நிஜShகேராth³th◌⁴’தமாthமாநமth³பி: ◌⁴ shநபயnhக³தkhலம:
08020261ஸ Shகேரேth³th◌⁴’தஶீகராmh³பி⁴rhநிபாயயnhஸmhshநபயnhயதா² kh³’
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08020263 kh◌⁴’ணீ கேரiΝ: கரபா⁴mhச ³rhமேதா³ நாசShட kh’chch²ரmh
kh’பேऽஜமாயயா
08020271 தmh தthர கசிnhnh’ப ைத³வேசாதி³ேதா kh³ராேஹா ப³யாmhசரேண
ஷாkh³ரth
08020273 யth³’chச²ையவmh vhயஸநmh க³ேதா க³ேஜா யதா²ப³லmh ேஸாऽதிப³ேலா
விசkhரேம
08020281 ததா²ரmh த²பதிmh கேரணேவா விkh’Shயமாணmh தரஸா ப³யஸா
08020283 விkhஶுrhதீ³நதி⁴ேயாऽபேர க³ஜா: பாrhShணிkh³ரஹாshதாரயிmh ந
சாஶகnh
08020291 நிth◌⁴யேதாேரவேப⁴nhth³ரநkhரேயாrhவிகrhஷேதாரnhதரேதா ப³rhத:²
08020293ஸமா:ஸஹshரmh vhயக³மnhமபேத ஸphராணேயாசிthரமமmhஸதாமரா:
08020301 தேதா க³ேஜnhth³ரshய மேநாப³ெலௗஜஸாmh காேலந தீ³rhேக⁴ண
மஹாந⁴th³vhயய:
08020303 விkh’Shயமாணshய ஜேலऽவத³ேதா விபrhயேயாऽ⁴thஸகலmh
ஜெலௗகஸ:

08020311 இthத²mh க³ேஜnhth³ர: ஸ யதா³ப ஸŋhகடmh phராணshய ேத³ விவேஶா
யth³’chச²யா
08020313அபாரயnhநாthமவிேமாேண சிரmh த³th◌⁴யாவிமாmh ³th³தி⁴மதா²ph◌⁴யபth³யத
08020321 ந மாேம jhஞாதய ஆரmh க³ஜா:த: கNhய: phரப⁴வnhதி ேமாசிmh
08020323kh³ராேஹண பாேஶந விதா⁴ராvh’ேதாऽphயஹmh ச தmh யா பரmh பராயணmh
08020331 ய: கசேநேஶா ப³ேநாऽnhதேகாரகா³thphரசNhட³ேவகா³த³பி⁴தா⁴வேதா
ph◌⁴’ஶmh
08020333 பீ⁴தmh phரபnhநmh பபாதி யth³ப⁴யாnhmh’th: phரதா⁴வthயரணmh தம
08030010பா³த³ராயணிவாச
08030011 ஏவmh vhயவேதா ³th³th◌⁴யா ஸமாதா⁴ய மேநா ’தி³
08030013 ஜஜாப பரமmh ஜாphயmh phராkh³ஜnhமnhயiνஶிதmh
08030020க³ேஜnhth³ர உவாச
08030021 ஓmh நேமா ப⁴க³வேத தshைம யத ஏதchசிதா³thமகmh
08030023 ஷாயாதி³பீ³ஜாய பேரஶாயாபி⁴தீ⁴ம
08030031 யshnhநித³mh யதேசத³mh ேயேநத³mh ய இத³mh shவயmh
08030033 ேயாऽshமாthபரshமாchச பரshதmh phரபth³ேய shவயmh⁴வmh
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08030041 ய: shவாthமநீத³mh நிஜமாயயாrhபிதmh khவசிth³விபா⁴தmh khவ ச
தthதிேராதmh
08030043 அவிth³த⁴th³’khஸாப⁴யmh ததீ³ேத ஸ ஆthமேலாऽவ மாmh
பராthபர:
08030051 காேலந பசthவேதஷு kh’thshநேஶா ேலாேகஷு பாேலஷு ச
ஸrhவேஹஷு
08030053 தமshததா³th³க³ஹநmh க³பீ⁴ரmh யshதshய பாேரऽபி⁴விராஜேத வி: ◌⁴
08030061 ந யshய ேத³வா ’ஷய: பத³mh வி³rhஜnh: ந: ேகாऽrhஹதி க³nhmh
08030063 யதா² நடshயாkh’திபி⁴rhவிேசShடேதா ³ரthயயாiνkhரமண:ஸ மாவ
08030071 தி³th³’ேவா யshய பத³mh ஸுமŋhக³ளmh விiµkhதஸŋhகா³ iµநய:
ஸுஸாத⁴வ:

08030073 சரnhthயேலாகvhரதமvhரணmh வேந ⁴தாthம⁴தா:ஸு’த:³ஸ ேம க³தி:
08030081 ந விth³யேத யshய ச ஜnhம கrhம வா ந நாமேப ³ணேதா³ஷ ஏவ வா
08030083 ததா²பி ேலாகாphயயஸmhப⁴வாய ய:shவமாயயா தாnhயiνகாலmh’chச²தி
08030091 தshைம நம: பேரஶாய ph³ரமேணऽநnhதஶkhதேய
08030093அபாேயாபாய நம ஆசrhயகrhமேண
08030101 நம ஆthமphரதீ³பாய ஸாேண பரமாthமேந
08030103 நேமா கி³ராmh வி³ராய மநஸேசதஸாமபி
08030111ஸththேவந phரதிலph◌⁴யாய ைநShகrhmhேயண விபசிதா
08030113 நம:ைகவlhயநாதா²ய நிrhவாணஸுக²ஸmhவிேத³
08030121 நம: ஶாnhதாய ேகா⁴ராய டா⁴ய ³ணத⁴rhேண
08030123 நிrhவிேஶஷாய ஸாmhயாய நேமா jhஞாநக⁴நாய ச
08030131 ேthரjhஞாய நமshph◌⁴யmh ஸrhவாth◌⁴யாய ஸாேண
08030133 ஷாயாthமலாய லphரkh’தேய நம:
08030141ஸrhேவnhth³ய³ணth³ரShThேர ஸrhவphரthயயேஹதேவ
08030143அஸதா chசா²யேயாkhதாய ஸதா³பா⁴ஸாய ேத நம:
08030151 நேமா நமshேதऽகி²லகாரய நிShகாரயாth³⁴தகாரய
08030153ஸrhவாக³மாmhநாயமஹாrhணவாய நேமாऽபவrhகா³ய பராயய
08030161³ரணிchச²nhநசி³Shமபாய தthோப⁴விsh²rhதமாநஸாய
08030163ைநShகrhmhயபா⁴ேவந விவrhதாக³ம shவயmhphரகாஶாய நமshகேரா
08030171 மாth³’khphரபnhநபஶுபாஶவிேமாய iµkhதாய ⁴கய
நேமாऽலயாய
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08030173 shவாmhேஶந ஸrhவதiνph◌⁴’nhமந phரதீத phரthயkh³th³’ேஶ ப⁴க³வேத
ph³’ஹேத நமshேத
08030181 ஆthமாthமஜாphதkh³’ஹவிthதஜேநஷு ஸkhைதrh³Shphராபய
³ணஸŋhக³விவrhதாய
08030183 iµkhதாthமபி:◌⁴ shவ’த³ேய பபா⁴விதாய jhஞாநாthமேந ப⁴க³வேத நம
ஈவராய
08030191 யmh த⁴rhமகாமாrhத²விiµkhதிகாமா ப⁴ஜnhத இShடாmh க³திமாphiνவnhதி
08030193 கிmh சாஶிேஷா ராthயபி ேத³ஹமvhயயmh கேரா ேமऽத³ph◌⁴ரத³ேயா
விேமாணmh
08030201 ஏகாnhதிேநா யshய ந கசநாrhத²mh வாச²nhதி ேய ைவ ப⁴க³வthphரபnhநா:
08030203அthயth³⁴தmh தchசதmh ஸுமŋhக³ளmh கா³யnhத ஆநnhத³ஸiµth³ரமkh³நா:
08030211 தமரmh ph³ரம பரmh பேரஶமvhயkhதமாth◌⁴யாthகேயாக³க³mhயmh
08030213அதீnhth³யmh ஸூமவாதி³ரமநnhதமாth³யmh பrhணேட³

08030221 யshய ph³ரமாத³ேயா ேத³வா ேவதா³ ேலாகாசராசரா:
08030223 நாமபவிேப⁴ேத³ந ப²lhkh³vhயா ச கலயா kh’தா:
08030231யதா²rhசிேஷாऽkh³ேந:ஸவிrhக³ப⁴shதேயா நிrhயாnhதி ஸmhயாnhthயஸkh’thshவேராசிஷ:

08030233 ததா² யேதாऽயmh ³ணஸmhphரவாேஹா ³th³தி⁴rhமந: கா²நி ஶரஸrhகா:³
08030241ஸ ைவ ந ேத³வாஸுரமrhthயதிrhயŋhந shth ந ஷNhேடா⁴ ந மாnhந ஜnh:

08030243 நாயmh ³ண: கrhம ந ஸnhந சாஸnhநிேஷத⁴ேஶேஷா ஜயதாத³ேஶஷ:

08030251விேஷ நாஹஹாiµயா கிமnhதrhப³சாvh’தேயப⁴ேயாnhயா
08030253 இchசா² காேலந ந யshய விphலவshதshயாthமேலாகாவரணshய
ேமாmh
08030261 ேஸாऽஹmh விவsh’ஜmh விவமவிவmh விவேவத³ஸmh
08030263 விவாthமாநமஜmh ph³ரம phரணேதாऽsh பரmh பத³mh
08030271 ேயாக³ரnhதி⁴தகrhமாே ’தி³ ேயாக³விபா⁴விேத
08030273 ேயாகி³ேநா யmh phரபயnhதி ேயாேக³ஶmh தmh நேதாऽshmhயஹmh
08030281 நேமா நமshph◌⁴யமஸயேவக³ ஶkhதிthரயாயாகி²லதீ⁴³ய
08030283 phரபnhநபாலாய ³ரnhதஶkhதேய கதி³nhth³யாமநவாphயவrhthமேந
08030291 நாயmh ேவத³shவமாthமாநmh யchச²khthயாஹnhதி⁴யா ஹதmh
08030293 தmh ³ரthயயமாஹாthmhயmh ப⁴க³வnhதேதாऽshmhயஹmh
08030300ஶுக உவாச
08030301 ஏவmh க³ேஜnhth³ரiµபவrhணிதநிrhவிேஶஷmh
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08030302 ph³ரமாத³ேயா விவித⁴ŋhக³பி⁴தா³பி⁴மாநா:
08030303ைநேத யேதா³பஸsh’rhநிகி²லாthமகthவாth
08030304 தthராகி²லாமரமேயா ஹராவிராth
08030311 தmh தth³வதா³rhதiµபலph◌⁴ய ஜக³nhநிவாஸ:

08030312shேதாthரmh நிஶmhய தி³விைஜ:ஸஹ ஸmhshவth³பி:◌⁴
08030313 ச²nhேதா³மேயந க³ேட³ந ஸiµயமாந
08030314 சkhராேதா⁴ऽph◌⁴யக³மதா³ஶு யேதா க³ேஜnhth³ர:
08030321 ேஸாऽnhத:ஸரshப³ேலந kh³’த ஆrhேதா
08030322 th³’ShThவா க³thமதி ஹmh க² உபாthதசkhரmh
08030323 உthphய ஸாmh³ஜகரmh கி³ரமாஹ kh’chch²ராnh
08030324 நாராயகி²ல³ேரா ப⁴க³வnhநமshேத
08030331 தmh வீய பீ³தமஜ:ஸஹஸாவதீrhய
08030332ஸkh³ராஹமாஶு ஸரஸ: kh’பேயாjhஜஹார
08030333 kh³ராஹாth³விபாதiµகா²த³ க³ேஜnhth³ரmh
08030334ஸmhபயதாmh ஹரiµச³chch²யாmh
08040010ஶுக உவாச
08040011 ததா³ ேத³வrhக³nhத⁴rhவா ph³ரேமஶாநேராக³மா:
08040013iµiµ:ஸுமாஸாரmh ஶmhஸnhத: கrhம தth³த⁴ேர:
08040021 ேந³rh³nh³ப⁴ேயா தி³vhயா க³nhத⁴rhவா நnh’rhஜ:³

08040023 ’ஷயசார:th³தா⁴shSh: ேஷாthதமmh
08040031 ேயாऽெஸௗ kh³ராஹ:ஸ ைவ ஸth³ய: பரமாசrhயபth◌⁴’kh
08040033iµkhேதா ேத³வலஶாேபந ஹூஹூrhக³nhத⁴rhவஸthதம:
08040041 phரணmhய ஶிரஸாதீ⁴ஶiµthதமேலாகமvhயயmh
08040043அகா³யத யேஶாதா⁴ம கீrhதnhய³ணஸthகத²mh
08040051 ேஸாऽiνகmhபித ஈேஶந பkhரmhய phரணmhய தmh
08040053 ேலாகshய பயேதா ேலாகmh shவமகா³nhiµkhதகிlhபி³ஷ:

08040061 க³ேஜnhth³ேரா ப⁴க³வthshபrhஶாth³விiµkhேதாऽjhஞாநப³nhத⁴நாth
08040063 phராphேதா ப⁴க³வேதா பmh பீதவாஸாசrh⁴ஜ:

08040071ஸ ைவ rhவம⁴th³ராஜா பாNhTh³ேயா th³ரவிட³ஸthதம:
08040073இnhth³ரth³mhந இதி kh²யாேதா விShiΝvhரதபராயண:

08040081ஸ ஏகதா³ராத⁴நகால ஆthமவாnhkh³’தெமௗநvhரத ஈவரmh ஹmh
08040083 ஜடாத⁴ரshதாபஸ ஆphேதாऽchதmh ஸமrhசயாமாஸ லாசலாரம:
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08040091 யth³’chச²யா தthர மஹாயஶா iµநி:ஸமாக³மchசி²Shயக³ண: பத:
08040093 தmh வீய Shணீமkh’தாrhஹதி³கmh ரஹshபாநmh’ேகாப
ஹ
08040101 தshமா இமmh ஶாபமதா³த³ஸா⁴ரயmh ³ராthமாkh’த³th³தி⁴ரth³ய
08040103 விphராவமnhதா விஶதாmh தshரmh யதா² க³ஜ:shதph³த⁴மதி:ஸ ஏவ
08040110ஶுக உவாச
08040111 ஏவmh ஶphthவா க³ேதாऽக³shthேயா ப⁴க³வாnhnh’ப ஸாiνக:³
08040113இnhth³ரth³mhேநாऽபி ராஜrhrhதி³Shடmh த³பதா⁴ரயnh
08040121ஆபnhந: ெகௗஜmh ேயாநிமாthமshmh’திவிநாஶிநீmh
08040123ஹrhயrhசநாiνபா⁴ேவந யth³க³ஜthேவऽphயiνshmh’தி:
08040131 ஏவmh விேமாய க³ஜத²பமph³ஜநாப⁴sh
08040132 ேதநாபி பாrhஷத³க³திmh க³ேதந khத:
08040133 க³nhத⁴rhவth³த⁴வி³ைத⁴பகீ³யமாந
08040134 கrhமாth³⁴தmh shவப⁴வநmh க³டா³ஸேநாऽகா³th
08040141 ஏதnhமஹாராஜ தேவேதா மயா kh’Shiνபா⁴ேவா க³ஜராஜேமாணmh
08040143 shவrhkh³யmh யஶshயmh ககlhமஷாபஹmh :³shவphநநாஶmh வrhய
ஶ ◌்’Nhவதாmh
08040151 யதா²iνகீrhதயnhthேயதchch²ேரயshகாமா th³விஜாதய:
08040153 ஶுசய: phராதthதா²ய :³shவphநாth³பஶாnhதேய
08040161இத³மாஹ ஹ: phேதா க³ேஜnhth³ரmh ஸthதம
08040163 ஶ ◌்’Nhவதாmh ஸrhவ⁴தாநாmh ஸrhவ⁴தமேயா வி:◌⁴
08040170ப⁴க³வாiνவாச
08040171 ேய மாmh thவாmh ச ஸரேசத³mh கி³கnhத³ரகாநநmh
08040173 ேவthரகீசகேவநாmh ³lhமாநி ஸுரபாத³பாnh
08040181 ஶ ◌்’ŋhகா³ணீமாநி தி⁴ShNhயாநி ph³ரமே ேம ஶிவshய ச
08040183ேராத³mh ேம phயmh தா⁴ம ேவதth³வீபmh ச பா⁴shவரmh
08040191வthஸmh ெகௗshப⁴mh மாலாmh க³தா³mh ெகௗேமாத³கீmh மம
08040193ஸுத³rhஶநmh பாசஜnhயmh ஸுபrhணmh பதேக³வரmh
08040201 ேஶஷmh ச மthகலாmh ஸூமாmh யmh ேத³வீmh மதா³ரயாmh
08040203 ph³ரமாணmh நாரத³mh’mh ப⁴வmh phரராத³ேமவ ச
08040211 மthshயrhமவராஹாth³ையரவதாைர: kh’தாநி ேம
08040213 கrhமாNhயநnhதNhயாநி ஸூrhயmh ேஸாமmh ஹுதாஶநmh
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08040221 phரணவmh ஸthயமvhயkhதmh ேகா³விphராnhத⁴rhமமvhயயmh
08040223 தா³ாயணீrhத⁴rhமபthநீ: ேஸாமகயபேயாரபி
08040231 க³ŋhகா³mh ஸரshவதீmh நnhதா³mh காnhதீ³mh தவாரணmh
08040233 th◌⁴வmh ph³ரம’nhஸphத Nhயேலாகாmhச மாநவாnh
08040241 உthதா²யாபரராthராnhேத phரயதா:ஸுஸமாதா:
08040243shமரnhதி மம பாணி iµchயnhேத ேதऽmhஹேஸாऽகி²லாth
08040251 ேய மாmh shவnhthயேநநாŋhக³ phரதி³th◌⁴ய நிஶாthயேய
08040253 ேதஷாmh phராthயேய சாஹmh த³தா³ விலாmh க³திmh
08040260ஶுக உவாச
08040261இthயாதி³ய ’ேகஶ: phராth◌⁴மாய ஜலேஜாthதமmh
08040263ஹrhஷயnhவி³தா⁴நீகமாேராஹ க²கா³தி⁴பmh
08050010ஶுக உவாச
08050011 ராஜnhiνதி³தேமதthேத ஹேர: கrhமாக⁴நாஶநmh
08050013 க³ேஜnhth³ரேமாணmh Nhயmh ைரவதmh thவnhதரmh ஶ ◌்’iΝ
08050021 பசேமா ைரவேதா நாம மiνshதாமஸேஸாத³ர:
08050023 ப³விnhth◌⁴யாத³யshதshய ஸுதா ஹாrhஜுநrhவகா:
08050031 வி⁴nhth³ர:ஸுரக³ ராஜnh⁴தரயாத³ய:
08050033ரNhயேராமா ேவத³ஶிரா ஊrhth◌⁴வபா³வாத³ேயா th³விஜா:
08050041 பthநீ விNhடா² ஶுph◌⁴ரshய ைவNhைட:²ஸுரஸthதைம:
08050043 தேயா:shவகலயா ஜjhேஞ ைவNhேடா² ப⁴க³வாnhshவயmh
08050051ைவNhட:² கlhபிேதா ேயந ேலாேகா ேலாகநமshkh’த:
08050053 ரமயா phராrhth²யமாேநந ேத³vhயா தthphயகாmhயயா
08050061 தshயாiνபா⁴வ: கதி²ேதா ³ச பரேமாத³யா:
08050063 ெபௗ⁴மாnhேரnhஸ விமேம ேயா விShேrhவrhணேயth³³nh
08050071ஷShட²ச சுஷ: thரசாுேஷா நாம ைவ மiν:

08050073 ஷஸுth³mhந phரiµகா²சாுஷாthமஜா:
08050081இnhth³ேரா மnhthரth³மshதthர ேத³வா ஆphயாத³ேயா க³:

08050083iµநயshதthர ைவ ராஜnhஹவிShமth³வீரகாத³ய:
08050091 தthராபி ேத³வஸmh⁴thயாmh ைவராஜshயாப⁴வthஸுத:
08050093அேதா நாம ப⁴க³வாநmhேஶந ஜக³த: பதி:
08050101 பேயாதி⁴mh ேயந நிrhமth²ய ஸுராmh ஸாதி⁴தா ஸுதா⁴
08050103 ph◌⁴ரமமாேऽmhப⁴ th◌⁴’த:rhமேபண மnhத³ர:
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08050110ராேஜாவாச
08050111 யதா² ப⁴க³வதா ph³ரமnhமதி²த:ரஸாக³ர:
08050113 யத³rhத²mh வா யதசாth³mh த³தா⁴ராmh³சராthமநா
08050121 யதா²mh’தmh ஸுைர: phராphதmh கிmh சாnhயத³ப⁴வthதத:
08050123 ஏதth³ப⁴க³வத: கrhம வத³shவ பரமாth³⁴தmh
08050131 thவயா ஸŋhகth²யமாேநந மmhநா ஸாthவதாmh பேத:
08050133 நாதிth’phயதி ேம சிthதmh ஸுசிரmh தாபதாபிதmh
08050140ஸூத உவாச
08050141ஸmhph’Shேடா ப⁴க³வாேநவmh th³ைவபாயநஸுேதா th³விஜா:
08050143அபி⁴நnhth³ய ஹேரrhவீrhயமph◌⁴யாசShmh phரசkhரேம
08050150ஶுக உவாச
08050151 யதா³ th³ேத⁴ऽஸுைரrhேத³வா ப³th◌⁴யமாநா: ஶிதாைத: ◌⁴
08050153 க³தாஸேவா நிபதிதா ேநாthதிShேட²ரnhshம ⁴ஶ:

08050161 யதா³ ³rhவாஸ: ஶாேபந ேஸnhth³ரா ேலாகாshthரேயா nh’ப
08050163 நி:காசாப⁴வmhshதthர ேநஶுjhயாத³ய: khயா:
08050171 நிஶாmhையதthஸுரக³ மேஹnhth³ரவத³ய:
08050173 நாth◌⁴யக³chச²nhshவயmh மnhthைரrhமnhthரயnhேதா விநிசிதmh
08050181 தேதா ph³ரமஸபா⁴mh ஜkh³iµrhேமேராrhrhத⁴நி ஸrhவஶ:

08050183ஸrhவmh விjhஞாபயாmh சkh: phரணதா: பரேமSh²ேந
08050191ஸ விேலாkhேயnhth³ரவாyhவாதீ³nhநி:ஸththவாnhவிக³தphரபா⁴nh
08050193 ேலாகாநமŋhக³ளphராயாநஸுராநயதா² வி:◌⁴
08050201ஸமாேதந மநஸா ஸmhshமரnhஷmh பரmh
08050203 உவாேசாth²lhலவத³ேநா ேத³வாnhஸ ப⁴க³வாnhபர:
08050211அஹmh ப⁴ேவா யமேதா²ऽஸுராத³ேயா மiνShயதிrhயkh³th³மக⁴rhமஜாதய:
08050213 யshயாவதாராmhஶகலாவிஸrhதா vhரஜாம ஸrhேவ ஶரணmh தமvhயயmh
08050221 ந யshய வth◌⁴ேயா ந ச ரணீேயா ேநாேபணீயாத³ரணீயப:

08050223 ததா²பி ஸrhக³shதி²திஸmhயமாrhத²mh த⁴thேத ரஜ:ஸththவதமாmh காேல
08050231 அயmh ச தshய shதி²திபாலநண: ஸththவmh ஜுஷாணshய ப⁴வாய
ேத³நாmh
08050233 தshமாth³vhரஜாம:ஶரணmh ஜக³th³³mh shவாநாmh ஸ ேநா தா⁴shயதி ஶmh
ஸுரphய:
08050240ஶுக உவாச
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08050241இthயாபா⁴Shய ஸுராnhேவதா: ◌⁴ ஸஹ ேத³ைவரnhத³ம
08050243அதshய பத³mh ஸாாjhஜகா³ம தமஸ: பரmh
08050251 தthராth³’Shடshவபாய தrhவாய ைவ phர:◌⁴
08050253shதிமph³த ைத³வீபி⁴rhகீ³rhபி⁴shthவவேதnhth³ய:
08050260ph³ரேமாவாச
08050261அவிkhயmh ஸthயமநnhதமாth³யmh ³ஹாஶயmh நிShகலமphரதrhkhயmh
08050263 மேநாऽkh³ரயாநmh வசஸாநிkhதmh நமாமேஹ ேத³வவரmh வேரNhயmh
08050271 விபசிதmh phராணமேநாதி⁴யாthமநாமrhேத²nhth³யாபா⁴ஸமநிth³ரமvhரணmh
08050273 சா²யாதெபௗ யthர ந kh³’th◌⁴ரபௌ தமரmh க²mh thக³mh
vhரஜாமேஹ
08050281அஜshய சkhரmh thவஜேயrhயமாணmh மேநாமயmh பசத³ஶாரமாஶு
08050283 thநாபி⁴ விth³chசலமShடேந யத³மாஹுshதmh’தmh phரபth³ேய
08050291 ய ஏகவrhணmh தமஸ: பரmh தத³ேலாகமvhயkhதமநnhதபாரmh
08050293ஆஸாmh சகாேராபஸுபrhணேமநiµபாஸேத ேயாக³ரேத²ந தீ⁴ரா:
08050301 ந யshய கசாதிதிதrhதி மாயாmh யயா ஜேநா iµயதி ேவத³ நாrhத²mh
08050303 தmh நிrhதாthமாthம³ணmh பேரஶmh நமாம ⁴ேதஷு ஸமmh சரnhதmh
08050311இேம வயmh யthphயையவ தnhவா ஸththேவந sh’Shடா ப³ரnhதராவி:
08050313 க³திmh ந ஸூமாmh’ஷயச விth³மேஹ ேதாऽஸுராth³யா
இதரphரதா⁴நா:
08050321 பாெதௗ³ மயmh shவkh’ைதவ யshய சrhவிேதா⁴ யthர  ⁴தஸrhக:³
08050323ஸ ைவ மஹாஷ ஆthமதnhthர: phரத³தாmh ph³ரம மஹாவி⁴தி:
08050331அmhப⁴sh யth³ேரத உதா³ரவீrhயmh th◌⁴யnhதி வnhthத வrhத⁴மாநா:
08050333 ேலாகா யேதாऽதா²கி²லேலாகபாலா: phரத³தாmh ந:ஸ மஹாவி⁴தி:
08050341 ேஸாமmh மேநா யshய ஸமாமநnhதி தி³ெவௗகஸாmh ேயா ப³லமnhத⁴ ஆ:
08050343 ஈேஶா நகா³நாmh phரஜந: phரஜாநாmh phரத³தாmh ந:ஸ மஹாவி⁴தி:
08050351அkh³நிrhiµக²mh யshய  ஜாதேவதா³ ஜாத: khயாகாNhட³நிthதஜnhமா
08050353அnhத:ஸiµth³ேரऽiνபசnhshவதா⁴nhphரத³தாmh ந:ஸ மஹாவி⁴தி:
08050361யchசுராthதரணிrhேத³வயாநmh thரயீமேயா ph³ரமண ஏஷ தி⁴ShNhயmh
08050363 th³வாரmh ச iµkhேதரmh’தmh ச mh’th: phரத³தாmh ந:ஸ மஹாவி⁴தி:
08050371 phராத³⁴th³யshய சராசராmh phராண:ஸேஹா ப³லேமாஜச வா:
08050373அnhவாshம ஸmhராஜவாiνகா³ வயmh phரத³தாmh ந:ஸ மஹாவி⁴தி:
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08050381 ேராthராth³தி³ேஶா யshய ’த³ச கா²நி phரஜjhஞிேர க²mh ஷshய
நாph◌⁴யா:
08050383 phராேணnhth³யாthமாஸுஶரேகத: phரத³தாmh ந:ஸ மஹாவி⁴தி:
08050391ப³லாnhமேஹnhth³ரshthத³ஶா:phரஸாதா³nhமnhேயாrhகி³ேஶா தி⁴ஷth³விச:
08050393 ேக²ph◌⁴யsh ச²nhதா³mhshyh’ஷேயா ேமTh◌⁴ரத: க: phரத³தாmh ந: ஸ
மஹாவி⁴தி:
08050401rhவஸ: பிதரசா²யயாஸnhத⁴rhம:shதநாதி³தர: ph’Shட²ேதாऽ⁴th
08050403 th³ெயௗrhயshய ஶீrhShேऽphஸரேஸா விஹாராthphரத³தாmh ந: ஸ
மஹாவி⁴தி:
08050411விphேரா iµகா²th³ph³ரம ச யshய ³யmh ராஜnhயஆth³⁴ஜேயாrhப³லmh
ச
08050413 ஊrhேவாrhவிேடா³ேஜாऽŋhkh◌⁴ரேவத³ஶூth³ெரௗ phரத³தாmh ந: ஸ
மஹாவி⁴தி:
08050421 ேலாேபா⁴ऽத⁴ராthphதிபrhய⁴th³th³திrhநshத: பஶvhய:shபrhேஶந காம:
08050423 ph◌⁴ேவாrhயம: பமப⁴வsh கால: phரத³தாmh ந:ஸ மஹாவி⁴தி:
08050431 th³ரvhயmh வய: கrhம ³nhவிேஶஷmh யth³ேயாக³மாயாவிதாnhவத³nhதி
08050433 யth³³rhவிபா⁴vhயmh phர³தா⁴பபா³த⁴mh phரத³தாmh ந:ஸ மஹாவி⁴தி:
08050441 நேமாऽsh தshமா உபஶாnhதஶkhதேய shவாராjhயலாப⁴phரதிதாthமேந
08050443³ேணஷு மாயாரசிேதஷு vh’thதிபி⁴rhந ஸjhஜமாநாய நப⁴shவ³தேய
08050451ஸ thவmh ேநா த³rhஶயாthமாநமshமthகரணேகா³சரmh
08050453 phரபnhநாநாmh தி³th³’ூmh ஸshதmh ேத iµகா²mh³ஜmh
08050461ைதshைத:shேவchசா²⁴ைத ைப: காேல காேல shவயmh விேபா⁴
08050463 கrhம ³rhவிஷஹmh யnhேநா ப⁴க³வாmhshதthகேராதி 
08050471 khேலஶ⁴rhயlhபஸாராணி கrhமாணி விப²லாநி வா
08050473 ேத³நாmh விஷயாrhதாநாmh ந தைத²வாrhபிதmh thவயி
08050481 நாவம: கrhமகlhேபாऽபி விப²லாேயவராrhபித:
08050483 கlhபேத ஷshையவ ஸ யாthமா த³யிேதா த:
08050491 யதா²shகnhத⁴ஶாகா²நாmh தேராrhலாவேஸசநmh
08050493 ஏவமாராத⁴நmh விShே:ஸrhேவஷாமாthமநச 
08050501 நமshph◌⁴யமநnhதாய ³rhவிதrhkhயாthமகrhமேண
08050503 நிrh³ய ³ேணஶாய ஸththவshதா²ய ச ஸாmhphரதmh
08060010ஶுக உவாச
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08060011 ஏவmh shத:ஸுரக³ணrhப⁴க³வாnhஹவர:
08060013 ேதஷாமாவிர⁴th³ராஜnhஸஹshராrhேகாத³யth³தி:
08060021 ேதைநவ ஸஹஸா ஸrhேவ ேத³வா: phரதிஹேத:

08060023 நாபயnhக²mh தி³ஶ: ௌணீமாthமாநmh ச ேதா வி⁴mh
08060031 விேசா ப⁴க³வாnhth³’ShThவா ஸஹ ஶrhேவண தாmh தiνmh
08060033shவchசா²mh மரகதயாமாmh கஜக³rhபா⁴ேணmh
08060041 தphதேஹமாவதா³ேதந லஸthெகௗேஶயவாஸஸா
08060043 phரஸnhநசாஸrhவாŋhகீ³mh ஸுiµகீ²mh ஸுnhத³ரph◌⁴வmh
08060051 மஹாமணிகிேடந ேகராph◌⁴யாmh ச ⁴தாmh
08060053 கrhப⁴ரணநிrhபா⁴த கேபாலiµகா²mh³ஜாmh
08060061 காசீகலாபவலய ஹாரரேஶாபி⁴தாmh
08060063 ெகௗshபா⁴ப⁴ரmh லmh பி³ph◌⁴ரதீmh வநமாநீmh
08060071ஸுத³rhஶநாதி³பி:◌⁴ shவாshthைரrhrhதிமth³பி⁴பாதாmh
08060073 Shடாவ ேத³வphரவர:ஸஶrhவ: ஷmh பரmh
08060075ஸrhவாமரக³ண:ஸாகmh ஸrhவாŋhைக³ரவநிmh க³ைத:
08060080ph³ரேமாவாச
08060081அஜாதஜnhமshதி²திஸmhயமாயா ³ய நிrhவாணஸுகா²rhணவாய
08060083அேரணிmhேநऽபக³Nhயதா⁴mhேந மஹாiνபா⁴வாய நேமா நமshேத
08060091பmh தைவதthஷrhஷேப⁴jhயmh ேரேயாऽrhதி²பி⁴rhைவதி³கதாnhthேகண
08060093 ேயாேக³ந தா⁴த: ஸஹ நshthேலாகாnhபயாmhயiµShnhiν ஹ
விவrhெதௗ
08060101 thவyhயkh³ர ஆththவயி மth◌⁴ய ஆththவyhயnhத ஆதி³த³மாthமதnhthேர
08060103 thவமாதி³ரnhேதா ஜக³ேதாऽshய மth◌⁴யmh க⁴டshய mh’thshேநவ பர:
பரshமாth
08060111 thவmh மாயயாthமாரயயா shவேயத³mh நிrhமாய விவmh தத³iνphரவிShட:

08060113 பயnhதி khதா மநஸா மநீே ³ணvhயவாேயऽphய³ணmh விபசித:
08060121 யதா²kh³நிேமத⁴shயmh’தmh ச ேகா³ஷு ⁴vhயnhநமmh³th³யமேந ச
vh’thதிmh
08060123 ேயாைக³rhமiνShயா அதி⁴யnhதி  thவாmh ³ேணஷு ³th³th◌⁴யா கவேயா
வத³nhதி
08060131 தmh thவாmh வயmh நாத²ஸiµjhஹாநmh ஸேராஜநாபா⁴திசிேரphதாrhத²mh
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08060133 th³’ShThவா க³தா நிrhvh’தமth³ய ஸrhேவ க³ஜா த³வாrhதா இவ
கா³ŋhக³மmhப:◌⁴
08060141ஸ thவmh வித⁴thshவாகி²லேலாகபாலா வயmh யத³rhதா²shதவ பாத³லmh
08060143ஸமாக³தாshேத ப³ரnhதராthமnhகிmh வாnhயவிjhஞாphயமேஶஷஸாண:

08060151அஹmh கி³thரச ஸுராத³ேயா ேய த³ாத³ேயாऽkh³ேநவ ேகதவshேத
08060153 கிmh வா விதா³ேமஶ ph’த²kh³விபா⁴தா வித⁴thshவ ஶmh ேநா
th³விஜேத³வமnhthரmh
08060160ஶுக உவாச
08060161 ஏவmh விசாதி³பி⁴³தshதth³விjhஞாய ேதஷாmh ’த³யmh யைத²வ
08060163 ஜகா³த³ தக³பீ⁴ரயா கி³ரா ப³th³தா⁴ஜnhஸmhvh’தஸrhவகாரகாnh
08060171 ஏக ஏேவவரshதshnhஸுரகாrhேய ஸுேரவர:
08060173 விஹrhகாமshதாநாஹ ஸiµth³ேராnhமத²நாதி³பி: ◌⁴
08060180ப⁴க³வாiνவாச
08060181ஹnhத ph³ரமnhநேஹா ஶmhேபா⁴ ேஹ ேத³வா மம பா⁴தmh
08060183 ஶ ◌்’iΝதாவதா:ஸrhேவ ேரேயா வ:shயாth³யதா²ஸுரா:
08060191 யாத தா³நவைத³ேதையshதாவthஸnhதி⁴rhவிதீ⁴யதாmh
08060193 காேலநாiνkh³’ைதshைதrhயாவth³ேவா ப⁴வ ஆthமந:
08060201அரேயாऽபி  ஸnhேத⁴யா:ஸதி காrhயாrhத²ெகௗ³ரேவ
08060203அகவth³ேத³வா யrhத²shய பத³வீmh க³ைத:
08060211அmh’ேதாthபாத³ேந யthந: khயதாமவிலmhபி³தmh
08060213 யshய பீதshய ைவ ஜnhrhmh’thkh³ரshேதாऽமேரா ப⁴ேவth
08060221phthவா ேராத³ெதௗ⁴ ஸrhவா வீthth’ணலெதௗஷதீ:◌⁴
08060223 மnhதா²நmh மnhத³ரmh kh’thவா ேநthரmh kh’thவா  வாஸுகிmh
08060231ஸஹாேயந மயா ேத³வா நிrhமnhத²th◌⁴வமதnhth³தா:
08060233 khேலஶபா⁴ேஜா ப⁴விShயnhதி ைத³thயா யmh ப²லkh³ரஹா:
08060241யmh தத³iνேமாத³th◌⁴வmh யதி³chச²nhthயஸுரா:ஸுரா:
08060243 ந ஸmhரmhேப⁴ண th◌⁴யnhதி ஸrhவாrhதா:²ஸாnhthவயா யதா²
08060251 ந ேப⁴தvhயmh காலடாth³விஷாjhஜலதி⁴ஸmhப⁴வாth
08060253 ேலாப:◌⁴ காrhேயா ந ேவா ஜா ேராஷ: காமsh வshஷு
08060260ஶுக உவாச
08060261இதி ேத³வாnhஸமாதி³ய ப⁴க³வாnhேஷாthதம:
08060263 ேதஷாமnhதrhத³ேத⁴ ராஜnhshவchச²nhத³க³திவர:
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08060271அத² தshைம ப⁴க³வேத நமshkh’thய பிதாமஹ:

08060273 ப⁴வச ஜkh³ம:shவmh shவmh தா⁴ேமாேபrhப³mh ஸுரா:
08060281 th³’ShThவாநphயஸmhயthதாnhஜாதோபா⁴nhshவநாயகாnh
08060283 nhயேஷத⁴th³ைத³thயராThேலாkhய:ஸnhதி⁴விkh³ரஹகாலவிth
08060291 ேத ைவேராசநிமாநmh ³phதmh சாஸுரத²ைப:
08060293 யா பரமயா ஜுShடmh தாேஶஷiµபாக³மnh
08060301 மேஹnhth³ர: லணயா வாசா ஸாnhthவயிthவா மஹாமதி:
08060303அph◌⁴யபா⁴ஷத தthஸrhவmh ஶிதmh ேஷாthதமாth
08060311 தththவேராசத ைத³thயshய தthராnhேய ேயऽஸுராதி⁴பா:
08060313 ஶmhப³ேராऽShடேநச ேய ச thரவாந:
08060321 தேதா ேத³வாஸுரா: kh’thவா ஸmhவித³mh kh’தெஸௗ’தா:³
08060323 உth³யமmh பரமmh சkhரmh’தாrhேத² பரnhதப
08060331 ததshேத மnhத³ரகி³ேமாஜேஸாthபாThய ³rhமதா:³
08060333 நத³nhத உத³தி⁴mh நிnh: ஶkhதா: பக⁴பா³ஹவ:

08060341³ரபா⁴ேராth³வஹராnhதா: ஶkhரைவேராசநாத³ய:
08060343அபாரயnhதshதmh ேவா⁴mh விவஶா விஜஹு: பதி²
08060351 நிபதnhஸ கி³shதthர ப³ஹூநமரதா³நவாnh
08060353 rhணயாமாஸ மஹதா பா⁴ேரண கநகாசல:

08060361 தாmhshததா² ப⁴kh³நமநேஸா ப⁴kh³நபா³ஹூகnhத⁴ராnh
08060363 விjhஞாய ப⁴க³வாmhshதthர ப³⁴வ க³ட³th◌⁴வஜ:

08060371 கி³பாதவிநிShபிShடாnhவிேலாkhயாமரதா³நவாnh
08060373 ஈயா வயாமாஸ நிrhஜராnhநிrhvhரnhயதா²
08060381 கி³mh சாேராphய க³ேட³ஹshேதைநேகந லயா
08060383ஆய phரயயாவph³தி⁴mh ஸுராஸுரக³ணrhvh’த:
08060391அவேராphய கி³mh shகnhதா⁴thஸுபrhண: பததாmh வர:
08060393 யெயௗ ஜலாnhத உthsh’jhய ஹ ஸ விஸrhத:
08070010ஶுக உவாச
08070011 ேத நாக³ராஜமாமnhthrhய ப²லபா⁴ேக³ந வாஸுகிmh
08070013 பவீய கி³ெரௗ தshnhேநthரமph³தி⁴mh iµதா³nhவிதா:
08070021ஆேரபி⁴ேர ஸுரா யthதா அmh’தாrhேத²th³வஹ
08070023ஹ: ரshதாjhஜkh³’ேஹ rhவmh ேத³வாshதேதாऽப⁴வnh
08070031 தnhைநchச²nhைத³thயபதேயா மஹாஷேசShதmh
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08070033 ந kh³’ணீேமா வயmh chச²மேஹரŋhக³மமŋhக³ளmh
08070041shவாth◌⁴யாயதஸmhபnhநா: phரkh²யாதா ஜnhமகrhமபி: ◌⁴
08070043இதி Shணீmh shதி²தாnhைத³thயாnhவிேலாkhய ேஷாthதம:
08070045shமயமாேநா விsh’jhயாkh³ரmh chச²mh ஜkh³ராஹ ஸாமர:
08070061 kh’தshதா²நவிபா⁴கா³shத ஏவmh கயபநnhத³நா:
08070063 மமnh:² பரமmh யthதா அmh’தாrhத²mh பேயாநிதி⁴mh
08070071 மth²யமாேநऽrhணேவ ேஸாऽth³ரநாதா⁴ேரா யேபாऽவிஶth
08070073 th◌⁴யமாேऽபி ப³பி⁴rhெகௗ³ரவாthபாNh³நnhத³ந
08070081 ேத ஸுநிrhவிNhணமநஸ: பmhலாநiµக²ய:
08070083ஆஸnhshவெபௗேஷ நShேட ைத³ேவநாதிப³யஸா
08070091விேலாkhய விkh◌⁴ேநஶவிதி⁴mh தேத³வேரா ³ரnhதவீrhேயாऽவிததா²பி⁴ஸnhதி:◌⁴
08070093 kh’thவா வ: கchச²பமth³⁴தmh மஹthphரவிய ேதாயmh கி³iµjhஜஹார
08070101 தiµthதி²தmh வீய லாசலmh ந:ஸiµth³யதா நிrhமதி²mh ஸுராஸுரா:
08070103த³தா⁴ர ph’Shேட²நஸலேயாஜந phரshதாth³வீப இவாபேரா மஹாnh
08070111ஸுராஸுேரnhth³ைரrh⁴ஜவீrhயேவபிதmh பph◌⁴ரமnhதmh கி³மŋhக³ ph’Shட²த:
08070113 பி³ph◌⁴ரthததா³வrhதநமாதி³கchச²ேபா ேமேநऽŋhக³கNh³யநமphரேமய:
08070121 ததா²ஸுராநாவிஶதா³ஸுேரண ேபண ேதஷாmh ப³லவீrhயரயnh
08070123 உth³தீ³பயnhேத³வக³mhச விShiΝrhைத³ேவந நாேக³nhth³ரமேபா³த⁴ப:
08070131 உபrhயேக³nhth³ரmh கி³ரா³வாnhய ஆkhரmhய ஹshேதந ஸஹshரபா³ஹு:
08070133தshெதௗ²தி³வி ph³ரமப⁴ேவnhth³ரiµkh²ையரபி⁴Shவth³பி: ◌⁴ ஸுமேநாऽபி⁴vh’Shட:

08070141 உபrhயத⁴சாthமநி ேகா³thரேநthரேயா: பேரண ேத phராவிஶதா ஸேமதி⁴தா:
08070143 மமnh²ரph³தி⁴mh தரஸா மேதா³thகடா மஹாth³ ோபி⁴தநkhரசkhரmh
08070151அnhth³ரஸாஹshரகேடா²ரth³’ŋhiµக²வாஸாkh³நி⁴மாஹதவrhசேஸாऽஸுரா:
08070153 ெபௗேலாமகாேலயப³lhவலாத³ேயா த³வாkh³நித³kh³தா:◌⁴ ஸரலா
இவாப⁴வnh
08070161 ேத³வாmhச தchch²வாஸஶிகா²ஹதphரபா⁴nh⁴mhராmhப³ரshரkh³வரககாநநாnh
08070163ஸமph◌⁴யவrhஷnhப⁴க³வth³வஶா க⁴நா வ:ஸiµth³ேராrhmhப³ட⁴வாயவ:

08070171 மth²யமாநாthததா²nhேதா⁴rhேத³வாஸுரவத²ைப:
08070173 யதா³ஸுதா⁴ ந ஜாேயத நிrhமமnhதா²த:shவயmh
08070181 ேமக⁴யாம: கநகபதி:◌⁴ கrhணவிth³ேயாதவிth³nh
08070182rhth◌⁴நி ph◌⁴ராஜth³விதகச:shரkh³த⁴ேரா ரkhதேநthர:
08070183ைஜthைரrhேதா³rhபி⁴rhஜக³த³ப⁴யைத³rhத³nhத³ஶூகmh kh³’thவா
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08070184 மth²நnhமth²நா phரதிகி³வாேஶாப⁴தாேதா² th◌⁴’தாth³:
08070191நிrhமth²யமாநா³த³ேத⁴ர⁴th³விஷmh மேஹாlhப³ணmhஹாலஹலாவமkh³ரத:
08070193ஸmhph◌⁴ராnhதேநாnhமகராகchச²பாthதிth³விபkh³ராஹதிŋhகி³லாலாth
08070201 த³kh³ரேவக³mh தி³ஶி தி³பrhயேதா⁴ விஸrhப³thஸrhபத³ஸயமphரதி
08070203 பீ⁴தா: phரஜா ³th³ரŋhக³ ேஸவரா அரயமா:ஶரணmhஸதா³ஶிவmh
08070211 விேலாkhய தmh ேத³வவரmh thேலாkhயா ப⁴வாய ேத³vhயாபி⁴மதmh iµநீநாmh
08070213ஆநமth³ராவபவrhக³ேஹேதாshதேபா ஜுஷாணmh shதிபி: ◌⁴ phரேணiµ:

08070220phரஜாபதய ஊ:
08070221 ேத³வேத³வ மஹாேத³வ ⁴தாthமnh⁴தபா⁴வந
08070223 thரா ந: ஶரபnhநாmhshthைரேலாkhயத³ஹநாth³விஷாth
08070231 thவேமக:ஸrhவஜக³த ஈவேரா ப³nhத⁴ேமாேயா:
08070233 தmh thவாமrhசnhதி ஶலா: phரபnhநாrhதிஹரmh ³mh
08070241³ணமyhயா shவஶkhthயாshய ஸrhக³shதி²thயphயயாnhவிேபா⁴
08070243 த⁴thேஸ யதா³shவth³’kh³⁴மnhph³ரமவிShiΝஶிவாபி⁴தா⁴mh
08070251 thவmh ph³ரம பரமmh ³யmh ஸத³ஸth³பா⁴வபா⁴வநmh
08070253 நாநாஶkhதிபி⁴ராபா⁴தshthவமாthமா ஜக³தீ³வர:
08070261 thவmh ஶph³த³ேயாநிrhஜக³தா³தி³ராthமா phராேணnhth³யth³ரvhய³ண:

shவபா⁴வ:

08070263 கால: khர:ஸthயmh’தmh ச த⁴rhமshthவyhயரmh யththvh’தா³மநnhதி
08070271அkh³நிrhiµக²mh ேதऽகி²லேத³வதாthமாதிmh வி³rhேலாகப⁴வாŋhkh◌⁴பŋhகஜmh
08070273காலmh க³திmh ேதऽகி²லேத³வதாthமேநா தி³ஶச கrhெணௗ ரஸநmh ஜேலஶmh
08070281 நாபி⁴rhநப⁴shேத வஸநmh நப⁴shவாnhஸூrhயச சூmh ஜலmh shம
ேரத:
08070283 பராவராthமாரயணmh தவாthமா ேஸாேமா மேநா th³ெயௗrhப⁴க³வnhஶிரshேத
08070291:ஸiµth³ரா கி³ரேயாऽshதி²ஸŋhகா⁴ ேராமாணிஸrhெவௗஷதி⁴வீத⁴shேத
08070293 ச²nhதா³mh ஸாாthதவ ஸphத தா⁴தவshthரயீமயாthமnh’த³யmh
ஸrhவத⁴rhம:
08070301iµகா²நி பேசாபநிஷத³shதேவஶ ையshthmhஶத³Shேடாthதரமnhthரவrhக:³
08070303யthதchசி²வாkh²யmh பரமாthமதththவmh ேத³வshவயjhேயாதிரவshதி²திshேத
08070311சா²யா thவத⁴rhேமாrhஷுையrhவிஸrhேகா³ ேநthரthரயmhஸththவரஜshதமாmh
08070313 ஸாŋhkh²யாthமந: ஶாshthரkh’தshதேவா ச²nhேதா³மேயா ேத³வ ’:

ராண:
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08070321 ந ேத கி³thராகி²லேலாகபால விசைவNhட²ஸுேரnhth³ரக³mhயmh
08070323 jhேயாதி: பரmh யthர ரஜshதமச ஸththவmh ந யth³ph³ரம நிரshதேப⁴த³mh
08070331 காமாth◌⁴வரthரகாலக³ராth³யேநக
08070332 ⁴தth³ஹ:பயத:shதேய ந தthேத
08070333 யshthவnhதகால இத³மாthமkh’தmh shவேநthர
08070334 வநிsh²ŋhக³ஶிக²யா ப⁴தmh ந ேவத³
08070341 ேய thவாthமராம³பி⁴rh’தி³ சிnhதிதாŋhkh◌⁴
08070342 th³வnhth³வmh சரnhதiµமயா தபஸாபி⁴தphதmh
08070343 கthத²nhத உkh³ரபஷmh நிரதmh மஶாேந
08070344 ேத நதிமவித³mhshதவ ஹாதலjhஜா:
08070351 தthதshய ேத ஸத³ஸேதா: பரத: பரshய
08070352 நாஜ:shவபக³மேந phரப⁴வnhதி ⁴mhந:
08070353 ph³ரமாத³ய: கிiµத ஸmhshதவேந வயmh 
08070354 தthஸrhக³ஸrhக³விஷயா அபி ஶkhதிமாthரmh
08070361 ஏதthபரmh phரபயாேமா ந பரmh ேத மேஹவர
08070363 mh’ட³நாய  ேலாகshய vhயkhதிshேதऽvhயkhதகrhமண:

08070370ஶுக உவாச
08070371 தth³வீய vhயஸநmh தாஸாmh kh’பயா ph◌⁴’ஶபீ³த:
08070373ஸrhவ⁴தஸு’th³ேத³வ இத³மாஹ ஸதீmh phயாmh
08070380ஶிவ உவாச
08070381அேஹா ப³த ப⁴வாnhேயதthphரஜாநாmh பய ைவஶஸmh
08070383ேராத³மத²ேநாth³⁴தாthகாலடா³பshதி²தmh
08070391ஆஸாmh phராணபphஸூநாmh விேத⁴யமப⁴யmh  ேம
08070393 ஏதாவாnh phரேபா⁴ரrhேதா² யth³தீ³நபபாலநmh
08070401 phராண:shைவ: phராணிந: பாnhதி ஸாத⁴வ:ணப⁴ŋh³ைர:
08070403 ப³th³த⁴ைவேரஷு ⁴ேதஷு ேமாேதShவாthமமாயயா
08070411 mhஸ: kh’பயேதா ப⁴th³ேர ஸrhவாthமா phயேத ஹ:
08070413 phேத ஹெரௗ ப⁴க³வதி phேயऽஹmh ஸசராசர:
08070415 தshமாதி³த³mh க³ரmh ⁴ேஜ phரஜாநாmh shவshதிரsh ேம
08070420ஶுக உவாச
08070421 ஏவமாமnhthrhய ப⁴க³வாnhப⁴வாநீmh விவபா⁴வந:
08070423 தth³விஷmh ஜkh³⁴மாேரேப⁴ phரபா⁴வjhஞாnhவேமாத³த
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08070431 தத: கரதkh’thய vhயாபி ஹாலாஹலmh விஷmh
08070433அப⁴யnhமஹாேத³வ: kh’பயா ⁴தபா⁴வந:
08070441 தshயாபி த³rhஶயாமாஸ shவவீrhயmh ஜலகlhமஷ:

08070443 யchசகார க³ேல நீலmh தchச ஸாேதா⁴rhவி⁴ஷணmh
08070451 தphயnhேத ேலாகதாேபந ஸாத⁴வ: phராயேஶா ஜநா:
08070453 பரமாராத⁴நmh தth³தி⁴ ஷshயாகி²லாthமந:
08070461 நிஶmhய கrhம தchச²mhேபா⁴rhேத³வேத³வshய ⁴ஷ:

08070463 phரஜா தா³ாயணீ ph³ரமா ைவNhட²ச ஶஶmhேர
08070471 phரshகnhநmh பிப³த: பாேணrhயthகிசிjhஜkh³’ஹு:shம தth
08070473 vh’சிகாவிெஷௗஷth◌⁴ேயா த³nhத³ஶூகாச ேயऽபேர
08080010ஶுக உவாச
08080011 பீேத க³ேர vh’ஷாŋhேகண phதாshேதऽமரதா³நவா:
08080013 மமnh²shதரஸா nh⁴mh ஹவிrhதா⁴நீ தேதாऽப⁴வth
08080021 தாமkh³நிேஹாthmh’ஷேயா ஜkh³’ஹுrhph³ரமவாதி³ந:
08080023 யjhஞshய ேத³வயாநshய ேமth◌⁴யாய ஹவிேஷ nh’ப
08080031 தத உchைச:ரவா நாம ஹேயாऽ⁴chசnhth³ரபாNh³ர:
08080033 தshnhப³:shph’ஹாmh சkhேர ேநnhth³ர ஈவரஶியா
08080041 தத ஐராவேதா நாம வாரேணnhth³ேரா விநிrhக³த:
08080043 த³nhைதசrhபி: ◌⁴ ேவதாth³ேரrhஹரnhப⁴க³வேதா மmh
08080051 ஐராவத³யshthவShெடௗ தி³kh³க³ஜா அப⁴வmhshதத:
08080053அph◌⁴ரiµphரph◌⁴’தேயாऽShெடௗ ச கNhயshthவப⁴வnhnh’ப
08080061 ெகௗshபா⁴kh²யம⁴th³ரthநmh பth³மராேகா³ மேஹாத³ேத: ◌⁴
08080063 தshnhமெணௗ shph’ஹாmh சkhேர வோऽலŋhகரேண ஹ:
08080071 தேதாऽப⁴வthபாஜாத:ஸுரேலாகவி⁴ஷணmh
08080073 ரயthயrhதி²ேநா ேயாऽrhைத:² ஶவth³⁴வி யதா² ப⁴வாnh
08080081 ததசாphஸரேஸா ஜாதா நிShககNhTh²ய:ஸுவாஸஸ:

08080083 ரமNhய:shவrhகி³mh வlh³ க³திலாவேலாகைந:
08080091 ததசாவிர⁴thஸாாchch² ரமா ப⁴க³வthபரா
08080093 ரஜயnhதீ தி³ஶ: காnhthயா விth³thெஸௗதா³மநீ யதா²
08080101 தshயாmh சkh:shph’ஹாmh ஸrhேவ ஸஸுராஸுரமாநவா:
08080103ெபௗதா³rhயவேயாவrhண மமாphதேசதஸ:

08080111 தshயா ஆஸநமாநிnhேய மேஹnhth³ேரா மஹத³th³⁴தmh
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08080113rhதிமthய:ஸchch²ேரShடா² ேஹமmhைப⁴rhஜலmh ஶுசி
08080121ஆபி⁴ேஷசநிகா ⁴ராஹரthஸகெலௗஷதீ: ◌⁴
08080123 கா³வ: பச பவிthராணி வஸnhேதா ம⁴மாத⁴ெவௗ
08080131 ’ஷய: கlhபயாmh சkhராபி⁴ேஷகmh யதா²விதி⁴
08080133 ஜ³rhப⁴th³ராணி க³nhத⁴rhவா நThயச நnh’rhஜ:³

08080141 ேமகா⁴ mh’த³ŋhக³பணவ iµரஜாநகேகா³iµகா²nh
08080143 vhயநாத³யnhஶŋhக²ேவiΝ வீshiµலநி:shவநாnh
08080151 தேதாऽபி⁴rhேத³வீmh யmh பth³மகராmh ஸதீmh
08080153 தி³கி³பா: ◌⁴ rhணகலைஶ:ஸூkhதவாkhையrhth³விேஜைத:
08080161ஸiµth³ர: பீதெகௗேஶய வாஸ ஸiµபாஹரth
08080163 வண:shரஜmh ைவஜயnhதீmh ம⁴நா மthதஷThபதா³mh
08080171 ⁴ஷநி விசிthராணி விவகrhமா phரஜாபதி:
08080173ஹாரmh ஸரshவதீ பth³மமேஜா நாகா³ச Nhட³ேல
08080181 தத: kh’தshவshthயயேநாthபலshரஜmh நத³th³th³விேரபா²mh பkh³’ய
பாணிநா
08080183 சசால வkhthரmh ஸுகேபாலNhட³லmh ஸvhட³ஹாஸmh த³த⁴தீ
ஸுேஶாப⁴நmh
08080191shதநth³வயmh சாதிkh’ேஶாத³ ஸமmh நிரnhதரmh சnhத³நŋhேமாதmh
08080193 ததshதேதா ரவlh³ ஶிைதrhவிஸrhபதீ ேஹமலேதவ ஸா ப³ெபௗ⁴
08080201 விேலாகயnhதீ நிரவth³யமாthமந: பத³mh th◌⁴வmh சாvhயபி⁴சாஸth³³ணmh
08080203 க³nhத⁴rhவth³தா⁴ஸுரயசாரண thைரபிShடேபயாதி³ஷு நாnhவவிnhத³த
08080211 நmh தேபா யshய ந மnhநிrhஜேயா jhஞாநmh khவசிthதchச ந
ஸŋhக³வrhதmh
08080213 கசிnhமஹாmhshதshய ந காமநிrhஜய:ஸ ஈவர: கிmh பரேதா vhயபாரய:
08080221 த⁴rhம: khவசிthதthர ந ⁴தெஸௗ’த³mh thயாக:³ khவசிthதthர ந
iµkhதிகாரணmh
08080223 வீrhயmh ந mhேஸாऽshthயஜேவக³நிShkh’தmh ந  th³விதீேயா
³ணஸŋhக³வrhத:
08080231 khவசிchசிராrhந  ஶீலமŋhக³ளmh khவசிthதத³phயshதி ந ேவth³யமாஷ:

08080233 யthேராப⁴யmh thர ச ேஸாऽphயமŋhக³ள:ஸுமŋhக³ள: கச ந காŋhேத
 மாmh
08080241ஏவmh விmh’யாvhயபி⁴சாஸth³³ணrhவரmh நிைஜகாரயதயா³ரயmh
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08080243 வvhேர வரmh ஸrhவ³ணரேபதmh ரமா iµnhத³mh நிரேபphதmh
08080251 தshயாmhஸேத³ஶ உஶதீmh நவகஜமாலாmh
08080252 மாth³யnhம⁴vhரதவத²கி³ேராப⁴Shடாmh
08080253 தshெதௗ² நிதா⁴ய நிகேட த³ர:shவதா⁴ம
08080254ஸvhட³ஹாஸவிகஸnhநயேநந யாதா
08080261 தshயா: யshthஜக³ேதா ஜநேகா ஜநnhயா
08080262 வோ நிவாஸமகேராthபரமmh வி⁴ேத:
08080263:shவா: phரஜா:ஸகேணந நிேணந
08080264 யthர shதி²ைதத⁴யத ஸாதி⁴பதீmhshthேலாகாnh
08080271 ஶŋhக²rhயmh’த³ŋhகா³நாmh வாதி³thராmh ph’:²shவந:
08080273 ேத³வாiνகா³நாmh ஸshthmh nh’thயதாmh கா³யதாம⁴th
08080281 ph³ரமth³ராŋhகி³ேராiµkh²யா:ஸrhேவ விவsh’ேஜா வி⁴mh
08080283 ஈ³ேரऽவிதைத²rhமnhthைரshதlhŋhைக:³ Shபவrhண:

08080291 யாவேலாகிதா ேத³வா:ஸphரஜாபதய: phரஜா:
08080293 ஶீலாதி³³ணஸmhபnhநா ேலபி⁴ேர நிrhvh’திmh பராmh
08080301 நி:ஸththவா ேலாபா ராஜnhநிth³ேயாகா³ க³தthரபா:
08080303 யதா³ ேசாேபதா லmhயா ப³⁴rhைத³thயதா³நவா:
08080311அதா²th³வாணீ ேத³வீ கnhயா கமலேலாசநா
08080313அஸுரா ஜkh³’ஹுshதாmh ைவ ஹேரரiνமேதந ேத
08080321அேதா²த³ேத⁴rhமth²யமாநாthகாயைபரmh’தாrhதி²பி: ◌⁴
08080323 உத³திShட²nhமஹாராஜ ஷ: பரமாth³⁴த:
08080331 தீ³rhக⁴பீவரேதா³rhத³Nhட:³ கmh³kh³ேவாऽேணண:

08080333 யாமலshதண:shரkh³வீ ஸrhவாப⁴ரண⁴த:
08080341 பீதவாஸா மேஹாரshக:ஸுmh’ShடமணிNhட³ல:

08080343shநிkh³த⁴சிதேகஶாnhத ஸுப⁴க:³mhஹவிkhரம:
08080351அmh’தாrhணகலஸmh பி³ph◌⁴ரth³வலய⁴த:
08080353ஸ ைவ ப⁴க³வத:ஸாாth³விShேரmhஶாmhஶஸmhப⁴வ:

08080361 த⁴nhவnhததி kh²யாத ஆrhேவத³th³’கி³jhயபா⁴kh
08080363 தமாேலாkhயாஸுரா:ஸrhேவ கலஸmh சாmh’தாph◌⁴’தmh
08080371phஸnhத:ஸrhவவshநி கலஸmh தரஸாஹரnh
08080373 நீயமாேநऽஸுைரshதshnhகலேஸऽmh’தபா⁴ஜேந
08080381 விஷNhணமநேஸா ேத³வா ஹmh ஶரணமாய:
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08080383இதி தth³ைத³nhயமாேலாkhய ப⁴க³வாnhph◌⁴’thயகாமkh’th
08080385 மா கி²th³யத ேதா²ऽrhத²mh வ:ஸாத⁴யிShேய shவமாயயா
08080391த:² கர⁴thேதஷாmh தத³rhேத² தrhஷேசதஸாmh
08080393அஹmh rhவமஹmh rhவmh ந thவmh ந thவதி phரேபா⁴
08080401 ேத³வா:shவmh பா⁴க³மrhஹnhதி ேய lhயாயாஸேஹதவ:

08080403ஸthரயாக³இைவதshnhேநஷ த⁴rhம:ஸநாதந:
08080411இதி shவாnhphரthயேஷத⁴nhைவ ைத³ேதயா ஜாதமthஸரா:
08080413 ³rhப³லா: phரப³லாnhராஜnhkh³’தகலஸாnhiµஹு:
08080421 ஏதshnhநnhதேர விShiΝ:ஸrhேவாபாயவிதீ³வர:
08080423 ேயாth³பமநிrhேத³யmh த³தா⁴ரபரமாth³⁴தmh
08080431 phேரணீேயாthபலயாமmh ஸrhவாவயவஸுnhத³ரmh
08080433ஸமாநகrhப⁴ரணmh ஸுகேபாேலாnhநஸாநநmh
08080441 நவெயௗவநநிrhvh’thத shதநபா⁴ரkh’ேஶாத³ரmh
08080443iµகா²ேமாதா³iνரkhதா ஜ²ŋhகாேராth³விkh³நேலாசநmh
08080451 பி³ph◌⁴ரthஸுேகஶபா⁴ேரண மாலாiµth²lhலமlhகாmh
08080453ஸுkh³வகNhடா²ப⁴ரணmh ஸு⁴ஜாŋhக³த³⁴தmh
08080461 விரஜாmhப³ரஸmhவீத நிதmhப³th³வீபேஶாப⁴யா
08080463 காchயா phரவிலஸth³வlh³ சலchசரணரmh
08080471ஸvhட³shதவிphத ph◌⁴விலாஸாவேலாகைந:
08080473ைத³thயத²பேசத:ஸு காமiµth³தீ³பயnhiµஹு:
08090010ஶுக உவாச
08090011 ேதऽnhேயாnhயேதாऽஸுரா: பாthரmh ஹரnhதshthயkhதெஸௗ’தா:³
08090013பnhேதா த³shத⁴rhமாண ஆயாnhதீmh த³th³’ஶு:shthயmh
08090021அேஹா பமேஹா தா⁴ம அேஹா அshயா நவmh வய:
08090023இதி ேத தாமபி⁴th³thய பphரch²rhஜாத’chச²யா:
08090031 கா thவmh கஜபலாஶா ேதா வா கிmh சிகீrhஷ
08090033 கshயா வத³ வாேமா மth²நதீவ மநாmh ந:
08090041 ந வயmh thவாமைரrhைத³thைய:th³த⁴க³nhத⁴rhவசாரண:

08090043 நாshph’Shடrhவாmh ஜாநீேமா ேலாேகைஶச ேதா nh’பி: ◌⁴
08090051நmh thவmh விதி⁴நா ஸுph◌⁴: phேரதா ஶmh
08090053ஸrhேவnhth³யமந:phதிmh விதா⁴mh ஸkh◌⁴’ேணந கிmh
08090061ஸா thவmh ந:shபrhத⁴மாநாநாேமகவshநி மாநிநி
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08090063 jhஞாதீநாmh ப³th³த⁴ைவராmh ஶmh வித⁴thshவ ஸுமth◌⁴யேம
08090071 வயmh கயபதா³யாதா³ ph◌⁴ராதர: kh’தெபௗஷா:
08090073 விப⁴ஜshவ யதா²nhயாயmh ைநவ ேப⁴ேதா³ யதா² ப⁴ேவth
08090081இthபாமnhthேதா ைத³thையrhமாயாேயாth³வrhஹ:
08090083 phரஹshய சிராபாŋhைக³rhநிnhநித³மph³ரவீth
08090090ப⁴க³வாiνவாச
08090091 கத²mh கயபதா³யாதா:³ mhசlhயாmh மயி ஸŋhக³தா:
08090093 விவாஸmh பNh³ேதா ஜா காநீஷு ந யாதி 
08090101ஸாலாvh’காmh shthmh ச shைவணீநாmh ஸுரth³விஷ:

08090103ஸkh²யாnhயாஹுரநிthயாநி thநmh thநmh விசிnhவதாmh
08090110ஶுக உவாச
08090111இதி ேத ேவைதshதshயா ஆவshதமநேஸாऽஸுரா:
08090113 ஜஹஸுrhபா⁴வக³mhபீ⁴ரmh த³³சாmh’தபா⁴ஜநmh
08090121 தேதா kh³’thவாmh’தபா⁴ஜநmh ஹrhப³பா⁴ஷ ஈஷthshதேஶாப⁴யா
கி³ரா
08090123 யth³யph◌⁴ேபதmh khவ ச ஸாth◌⁴வஸா⁴ வா kh’தmh மயா ேவா விப⁴ேஜ
ஸுதா⁴மாmh
08090131இthயபி⁴vhயா’தmh தshயா ஆகrhNhயாஸுரŋhக³வா:
08090133அphரமாணவித³shதshயாshதthதேத²thயnhவமmhஸத
08090141அேதா²ேபாShய kh’தshநாநா ஹுthவா ச ஹவிஷாநலmh
08090143 த³ththவா ேகா³விphர⁴ேதph◌⁴ய: kh’தshவshthயயநா th³விைஜ:

08090151 யேதா²பேஜாஷmh வாஸாmh பதா⁴யாஹதாநி ேத
08090153ேஶஷு phராவிஶnhஸrhேவ phராக³kh³ேரShவபி⁴⁴தா:
08090161 phராŋhiµேக²ஷூபவிShேடஷு ஸுேரஷு தி³திேஜஷு ச
08090163⁴பாேமாதி³தஶாலாயாஜுShடாயாmh மாlhயதீ³பைக:
08090171தshயாmh நேரnhth³ர கரேபா⁴ஶth³³லேராணீதடாலஸக³திrhமத³விவலா
08090173ஸா ஜதீ கநகரஶிேதந mhப⁴shதநீ கலஸபாணிரதா²விேவஶ
08090181 தாmh ஸகீ²mh கநகNhட³லசாகrhண நாஸாகேபாலவத³நாmh
பரேத³வதாkh²யாmh
08090183ஸmhவீயஸmhiµiµஹுthshதவீேணந ேத³வாஸுரா விக³தshதநபThகாnhதாmh
08090191அஸுராmh ஸுதா⁴தா³நmh ஸrhபாவ ³rhநயmh
08090193 மthவா ஜாதிnh’ஶmhஸாநாmh ந தாmh vhயப⁴ஜத³chத:
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08090201 கlhபயிthவா ph’த²khபŋhkhதீப⁴ேயஷாmh ஜக³thபதி:
08090203 தாmhேசாபேவஶயாமாஸ shேவஷு shேவஷு ச பŋhkhதிஷு
08090211ைத³thயாnhkh³’தகலேஸா வசயnhiνபஸசைர:
08090213³ரshதா²nhபாயயாமாஸஜராmh’thஹராmh ஸுதா⁴mh
08090221 ேத பாலயnhத:ஸமயமஸுரா:shவkh’தmh nh’ப
08090223Shணீமாஸnhkh’தshேநஹா:shthவிவாத³ஜு³phஸயா
08090231 தshயாmh kh’தாதிphரணயா: phரணயாபாயகாதரா:
08090233 ப³ஹுமாேநந சாப³th³தா⁴ ேநா: கிசந விphயmh
08090241 ேத³வŋhக³phரதிchச²nhந:shவrhபா⁴iνrhேத³வஸmhஸதி³
08090243 phரவிShட: ேஸாமமபிப³chசnhth³ராrhகாph◌⁴யாmh ச ஸூசித:
08090251 சkhேரண ுரதா⁴ேரண ஜஹார பிப³த: ஶிர:
08090253ஹshதshய கப³nhத⁴sh ஸுத⁴யாphலாவிேதாऽபதth
08090261 ஶிரshthவமரதாmh நீதமேஜா kh³ரஹமசீkh’பth
08090263 யsh பrhவணி சnhth³ராrhகாவபி⁴தா⁴வதி ைவரதீ:◌⁴
08090271 பீதphராேயऽmh’ேத ேத³ைவrhப⁴க³வாnhேலாகபா⁴வந:
08090273 பயதாமஸுேரnhth³ராmh shவmh பmh ஜkh³’ேஹ ஹ:
08090281 ஏவmh ஸுராஸுரக³:ஸமேத³ஶகால
08090282 ேஹthவrhத²கrhமமதேயாऽபி ப²ேல விகlhபா:
08090283 தthராmh’தmh ஸுரக³: ப²லமஜஸாrh
08090284 யthபாத³பŋhகஜரஜ:ரயnhந ைத³thயா:
08090291 யth³jhயேதऽஸுவஸுகrhமமேநாவேசாபி⁴rh
08090292 ேத³ஹாthமஜாதி³ஷு nh’பி⁴shதத³ஸthph’த²khthவாth
08090293ைதேரவ ஸth³ப⁴வதி யthkhயேதऽph’த²khthவாth
08090294ஸrhவshய தth³ப⁴வதி லநிேஷசநmh யth
08100010ஶுக உவாச
08100011இதி தா³நவைத³ேதயா நாவிnhத³nhநmh’தmh nh’ப
08100013 khதா: கrhமணி யthதாச வாஸுேத³வபராŋhiµகா:²
08100021ஸாத⁴யிthவாmh’தmh ராஜnhபாயயிthவா shவகாnhஸுராnh
08100023 பயதாmh ஸrhவ⁴தாநாmh யெயௗ க³ட³வாஹந:
08100031ஸபthநாநாmh பராmh’th³தி⁴mh th³’ShThவா ேத தி³திநnhத³நா:
08100033அmh’Shயமா உthேபrhேத³வாnhphரthth³யதாதா:◌⁴
08100041 தத:ஸுரக³:ஸrhேவ ஸுத⁴யா பீதையதி⁴தா:
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08100043 phரதிஸmh: ◌⁴ ஶshthைரrhநாராயணபதா³ரயா:
08100051 தthர ைத³வாஸுேரா நாம ரண: பரமதா³ண:

08100053 ேராத⁴shத³nhவேதா ராஜmhshiµேலா ேராமஹrhஷண:

08100061 தthராnhேயாnhயmh ஸபthநாshேத ஸmhரph³த⁴மநேஸா ரேண
08100063ஸமாஸாth³யாபி⁴rhபா³ணrhநிஜkh◌⁴iνrhவிவிதா⁴ைத:◌⁴
08100071 ஶŋhக²rhயmh’த³ŋhகா³நாmh ேப⁴ட³மmh மஹாnh
08100073ஹshthயவரத²பthதீநாmh நத³தாmh நிshவேநாऽப⁴வth
08100081 ரதி²ேநா ரதி²பி⁴shதthர பthதிபி: ◌⁴ ஸஹ பthதய:
08100083ஹயா ஹையபா⁴ேசைப: ◌⁴ ஸமஸjhஜnhத ஸmhேக³
08100091 உShThைர: ேகசிதி³ைப:◌⁴ ேகசித³பேர :◌⁴ க²ைர:
08100093 ேகசிth³ெகௗ³ரiµைக²rh’ைrhth³வீபிபி⁴rhஹபி⁴rhப⁴டா:
08100101 kh³’th◌⁴ைர: கŋhைகrhப³ைகரnhேய ேயநபா⁴ைஸshதிŋhகி³ல:

08100103 ஶரைப⁴rhமைஷ: க²Th³ைக³rhேகா³vh’ைஷrhக³வயாண:

08100111 ஶிவாபி⁴ரா²பி: ◌⁴ ேகசிthkh’கலாைஸ: ஶைஶrhநைர:
08100113 ப³shைதேரேக kh’Shணஸாைரrhஹmhைஸரnhேய ச ஸூகைர:
08100121அnhேய ஜலshத²லக²ைக:³ஸththைவrhவிkh’தவிkh³ரைஹ:

08100123 ேஸநேயாப⁴ேயா ராஜnhவிவிஶுshேதऽkh³ரேதாऽkh³ரத:
08100131 சிthரth◌⁴வஜபைட ராஜnhநாதபthைர:தாமல:

08100133 மஹாத⁴ைநrhவjhரத³Nhைட³rhvhயஜைநrhபா³rhஹசாமைர:
08100141 வாேதாth³⁴ேதாthதேராShணீைஷரrhசிrhபி⁴rhவrhம⁴ஷண:

08100143sh²ரth³பி⁴rhவிஶைத:³ ஶshthைர:ஸுதராmh ஸூrhயரபி: ◌⁴
08100151 ேத³வதா³நவவீராmh th◌⁴வnhெயௗ பாNh³நnhத³ந
08100153 ேரஜrhவீரமாலாபி⁴rhயாத³ஸாவ ஸாக³ெரௗ
08100161ைவேராசேநா ப³:ஸŋhkh²ேய ேஸாऽஸுராmh சபதி:
08100163 யாநmh ைவஹாயஸmh நாம காமக³mh மயநிrhதmh
08100171ஸrhவஸாŋhkh³ராேகாேபதmh ஸrhவாசrhயமயmh phரேபா⁴
08100173அphரதrhkhயமநிrhேத³யmh th³’யமாநமத³rhஶநmh
08100181ஆshதி²தshதth³விமாநாkh³rhயmh ஸrhவாநீகாதி⁴ைபrhvh’த:
08100183 பா³லvhயஜநச²thராkh³rhைய ேரேஜ சnhth³ர இேவாத³ேய
08100191 தshயாஸnhஸrhவேதா யாைநrhதா²நாmh பதேயாऽஸுரா:
08100193 நiµசி: ஶmhப³ேரா பா³ே விphரசிthதிரேயாiµக:²
08100201 th³விrhதா⁴ காலநாேபா⁴ऽத² phரேஹதிrhேஹதிlhவல:
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08100203 ஶநிrh⁴தஸnhதாேபா வjhரத³mhShThேரா விேராசந:
08100211ஹயkh³வ: ஶŋhஶிரா: கபிேலா ேமக⁴³nh³பி:◌⁴
08100213 தாரகசkhரth³’ுmhேபா⁴ நிஶுmhேபா⁴ ஜmhப⁴ உthகல:

08100221அShேடாऽShடேநச மயச thராதி⁴ப:
08100223அnhேய ெபௗேலாமகாேலயா நிவாதகவசாத³ய:
08100231அலph³த⁴பா⁴கா:³ ேஸாமshய ேகவலmh khேலஶபா⁴கி³ந:
08100233ஸrhவ ஏேத ரணiµேக² ப³ஹுேஶா நிrhதாமரா:
08100241mhஹநாதா³nhவிiµசnhத: ஶŋhகா²nhத³th◌⁴iµrhமஹாரவாnh
08100243 th³’ShThவா ஸபthநாiνthkhதாnhப³லபி⁴thபிேதா ph◌⁴’ஶmh
08100251 ஐராவதmh தி³khகணமாட: ◌⁴ ஶுஶுேப⁴ shவராTh
08100253 யதா²shரவthphரshரவணiµத³யாth³மஹrhபதி:
08100261 தshயாஸnhஸrhவேதா ேத³வா நாநாவாஹth◌⁴வஜாதா: ◌⁴
08100263 ேலாகபாலா:ஸஹக³ணrhவாyhவkh³நிவத³ய:
08100271 ேதऽnhேயாnhயமபி⁴ஸmhsh’thய பnhேதா மrhமபி⁴rhத:²
08100273ஆவயnhேதா விஶnhேதாऽkh³ேர ⁴rhth³வnhth³வேயாதி⁴ந:
08100281 ேயாத⁴ ப³nhth³ேரண தாரேகண ³ேஹாऽshயத
08100283 வே ேஹதிநாth◌⁴யnhthேரா ராஜnhphரேஹதிநா
08100291 யமsh காலநாேப⁴ந விவகrhமா மேயந ைவ
08100293 ஶmhப³ேரா ேத⁴ thவShThரா ஸவிthரா  விேராசந:
08100301அபராேதந நiµசிரவிெநௗ vh’ஷபrhவ
08100303ஸூrhேயா ப³ஸுைதrhேத³ேவா பா³ணjhேயShைட:² ஶேதந ச
08100311 ராஹு ச ததா² ேஸாம: ேலாmhநா ேத⁴ऽநில:

08100313 நிஶுmhப⁴ஶுmhப⁴ேயாrhேத³வீ ப⁴th³ரகா தரshவிநீ
08100321 vh’ஷாகபிsh ஜmhேப⁴ந மேஷண விபா⁴வஸு:
08100323இlhவல:ஸஹ வாதாபிrhph³ரமthைரரnhத³ம
08100331 காமேத³ேவந ³rhமrhஷ உthகேலா மாth’பி: ◌⁴ ஸஹ
08100333 ph³’ஹshபதிேசாஶநஸா நரேகண ஶைநசர:
08100341 மேதா நிவாதகவைச: காேலையrhவஸேவாऽமரா:
08100343 விேவேத³வாsh ெபௗேலாைம th³ரா: khேராத⁴வைஶ:ஸஹ
08100351 த ஏவமாஜாவஸுரா:ஸுேரnhth³ரா th³வnhth³ேவந ஸmhஹthய ச th◌⁴யமாநா:
08100353அnhேயாnhயமாஸாth³ய நிஜkh◌⁴iνேராஜஸாகீ³ஷவshதீணஶராேதாமைர:
08100361⁴ஶுNh³பி⁴சkhரக³த³rhShபThைஶ:ஶkhthlhiµைக:phராஸபரவைத⁴ரபி
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08100363 நிshthmhஶப⁴lhல: பைக: ◌⁴ ஸiµth³க³ைர: ஸபி⁴nhதி³பாலச ஶிராmh
சிchசி²:³

08100371 க³ஜாshரŋhகா:³ ஸரதா:² பதா³தய: ஸாேராஹவாஹா விவிதா⁴
விக²Nh³தா:
08100373நிkh’thதபா³ஹூஶிேராத⁴ராŋhkh◌⁴ரயசி²nhநth◌⁴வேஜShவாஸதiνthர⁴ஷ:

08100381 ேதஷாmh பதா³கா⁴தரதா²ŋhக³rhணிதாதா³ேயாத⁴நா³lhப³ணஉthதி²தshததா³
08100383 ேரiΝrhதி³ஶ: க²mh th³மணிmh ச சா²த³யnhnhயவrhததாsh’khshதிபி:◌⁴
பphதாth
08100391ஶிேராபி⁴th³⁴தகிடNhட³ல:ஸmhரmhப⁴th³’kh³பி: ◌⁴ பத³Shடத³chச²ைத:³
08100393 மஹா⁴ைஜ: ஸாப⁴ரண: ஸஹாைத:◌⁴ ஸா phராshth’தா :◌⁴
கரேபா⁴பி⁴rhப³ெபௗ⁴
08100401 கப³nhதா⁴shதthர ேசாthேப: பதிதshவஶிேராऽபி: ◌⁴
08100403 உth³யதாத⁴ேதா³rhத³Nhைட³ராதா⁴வnhேதா ப⁴டாnhmh’ேத⁴
08100411 ப³rhமேஹnhth³ரmh த³ஶபி⁴shthபி⁴ைரராவதmh ஶைர:
08100413 சrhபி⁴சேரா வாஹாேநேகநாேராஹமாrhchச²யth
08100421ஸ தாநாபதத: ஶkhரshதாவth³பி: ◌⁴ ஶீkh◌⁴ரவிkhரம:
08100423 சிchேச²த³ நிஶிைதrhப⁴lhலரஸmhphராphதாnhஹஸnhநிவ
08100431 தshய கrhேமாthதமmh வீய ³rhமrhஷ: ஶkhதிமாத³ேத³
08100433 தாmh jhவலnhதீmh மேஹாlhகாபா⁴mh ஹshதshதா²மchசி²நth³த⁴:
08100441 தத: ஶூலmh தத: phராஸmh ததshேதாமரmh’Shடய:
08100443 யth³யchச²shthரmh ஸமாத³th³யாthஸrhவmh தத³chசி²நth³வி: ◌⁴
08100451ஸஸrhஜாதா²ஸுmh மாயாமnhதrhதா⁴நக³ேதாऽஸுர:
08100453 தத: phரா³ர⁴chைச²ல:ஸுராநீேகாப phரேபா⁴
08100461 தேதா நிேபshதரேவா த³யமாநா த³வாkh³நிநா
08100463 ஶிலா:ஸடŋhகஶிக²ராrhணயnhthேயா th³விஷth³ப³லmh
08100471 மேஹாரகா:³ஸiµthேபrhத³nhத³ஶூகா:ஸvh’சிகா:
08100473mhஹvhயாkh◌⁴ரவராஹாச மrhத³யnhேதா மஹாக³ஜா:
08100481 யாதா⁴nhயச ஶதஶ: ஶூலஹshதா விவாஸஸ:

08100483 சி²nhதி⁴ பி⁴nhதீ⁴தி வாதி³nhயshததா² ரோக³: phரேபா⁴
08100491 தேதா மஹாக⁴நா vhேயாmhநி க³mhபீ⁴ரபஷshவநா:
08100493அŋhகா³ராnhiµiµrhவாைதராஹதா:shதநயிthநவ:

08100501sh’Shேடா ைத³thேயந ஸுமஹாnhவநி: வஸநஸாரதி:²
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08100503ஸாmhவrhதக இவாthkh³ேரா வி³த⁴th◌⁴வநீமதா⁴kh
08100511 தத:ஸiµth³ர உth³ேவல:ஸrhவத: phரthயth³’யத
08100513 phரசNhட³வாைதth³⁴த தரŋhகா³வrhதபீ⁴ஷண:

08100521 ஏவmh ைத³thையrhமஹாமாையரலயக³திபீ⁴ ரேண
08100523sh’jhயமாநாஸு மாயாஸு விேஷ:³ஸுரைஸநிகா:
08100531 ந தthphரதிவிதி⁴mh யthர வி³nhth³ராத³ேயா nh’ப
08100533 th◌⁴யாத: phரா³ர⁴thதthர ப⁴க³வாnhவிவபா⁴வந:
08100541 தத:ஸுபrhmhஸkh’தாŋhkh◌⁴பlhலவ: பிஶŋhக³வாஸா நவகஜேலாசந:
08100543அth³’யதாShடாத⁴பா³ஹுlhலஸchch²ெகௗshபா⁴நrhkh◌⁴யகிடNhட³ல:

08100551 தshnhphரவிShேடऽஸுரடகrhமஜா மாயா விேநஶுrhமநா மயஸ:

08100553shவphேநா யதா²phரதிேபா³த⁴ஆக³ேதஹshmh’தி:ஸrhவவிபth³விேமாணmh
08100561th³’ShThவா mh’ேத⁴ க³ட³வாஹபா⁴வாஹஆவிth◌⁴ய ஶூலமேநாத³த²
காலேந:

08100563 தlhலயா க³ட³rhth◌⁴நி பதth³kh³’thவா ேதநாஹநnhnh’ப
ஸவாஹமmh thrhயதீ⁴ஶ:

08100571 மா ஸுமாlhயதிப³ெலௗ தி⁴ ேபதrhயchசkhேரண kh’thதஶிரஸாவத²
மாlhயவாmhshதmh
08100573ஆஹthய திkh³மக³த³யாஹநத³Nhட³ேஜnhth³ரmh தாவchசி²ேராऽchசி²நத³ேரrhநத³ேதாऽth³ய:
08110010ஶுக உவாச
08110011அேதா²ஸுரா: phரthபலph³த⁴ேசதஸ: பரshய mhஸ: பரயாiνகmhபயா
08110013 ஜkh◌⁴iνrhph◌⁴’ஶmh ஶkhரஸரத³யshதாmhshதாnhரேண ையரபி⁴ஸmhஹதா:
ரா
08110021ைவேராசநாய ஸmhரph³ேதா⁴ ப⁴க³வாnhபாகஶாஸந:
08110023 உத³யchச²th³யதா³ வjhரmh phரஜா ஹா ேஹதி khஶு:
08110031 வjhரபாணிshதமாேஹத³mh திரshkh’thய ர:shதி²தmh
08110033 மநshவிநmh ஸுஸmhபnhநmh விசரnhதmh மஹாmh’ேத⁴
08110041 நடவnhட⁴ மாயாபி⁴rhமாேயஶாnhேநா கீ³ஷ
08110043thவா பா³லாnhநிப³th³தா⁴ாnhநேடா ஹரதி தth³த⁴நmh
08110051ஆnhதி மாயாபி⁴thsh’phஸnhதி ேய தி³வmh
08110053 தாnhத³shnhவி⁴ேநாmhயjhஞாnhrhவshமாchச பதா³த³த: ◌⁴
08110061 ேஸாऽஹmh ³rhமாயிநshேதऽth³ய வjhேரண ஶதபrhவ
08110063 ஶிேரா ஹShேய மnhதா³thமnhக⁴டshவ jhஞாதிபி: ◌⁴ ஸஹ
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08110070ப³வாச
08110071ஸŋhkh³ராேம வrhதமாநாநாmh காலேசாதி³தகrhமmh
08110073 கீrhதிrhஜேயாऽஜேயா mh’th:ஸrhேவஷாmh shரiνkhரமாth
08110081 ததி³த³mh காலரஶநmh ஜக³thபயnhதி ஸூரய:
08110083 ந ’Shயnhதி ந ேஶாசnhதி தthர யமபNh³தா:
08110091 ந வயmh மnhயமாநாநாமாthமாநmh தthர ஸாத⁴நmh
08110093 கி³ேரா வ:ஸா⁴ேஶாchயாநாmh kh³’ணீேமா மrhமதாட³நா:
08110100ஶுக உவாச
08110101இthயாphய வி⁴mh வீேரா நாராைசrhவீரமrhத³ந:
08110103ஆகrhணrhணரஹநதா³ேைபராஹ தmh ந:
08110111 ஏவmh நிராkh’ேதா ேத³ேவா ைவ தth²யவாதி³நா
08110113 நாmh’Shயthதத³தி⁴ேபmh ேதாthராஹத இவ th³விப:
08110121 phராஹரthஶmh தshமா அேமாக⁴mh பரமrhத³ந:
08110123ஸயாேநா nhயபதth³⁴ெமௗ சி²nhநப இவாசல:

08110131ஸகா²யmh பதிதmh th³’ShThவா ஜmhேபா⁴ ப³ஸக:²ஸு’th
08110133அph◌⁴யயாthெஸௗ’த³mh ஸkh²rhஹதshயாபி ஸமாசரnh
08110141ஸmhஹவாஹ ஆஸாth³ய க³தா³iµth³யmhய ரmhஹஸா
08110143 ஜthராவதாட³யchச²khரmh க³ஜmh ச ஸுமஹாப³ல:

08110151 க³தா³phரஹாரvhயதி²ேதா ph◌⁴’ஶmh விவேதா க³ஜ:

08110153 ஜாiνph◌⁴யாmh த⁴ரணீmh shph’ShThவா கமலmh பரமmh யெயௗ
08110161 தேதா ரேதா² மாதநா ஹபி⁴rhத³ஶஶைதrhvh’த:
08110163ஆநீேதா th³விபiµthsh’jhய ரத²மாேஹ வி: ◌⁴
08110171 தshய தthஜயnhகrhம யnhrhதா³நவஸthதம:
08110173 ஶூேலந jhவலதா தmh  shமயமாேநாऽஹநnhmh’ேத⁴
08110181 ேஸேஹ ஜmh ஸு³rhமrhஷாmh ஸththவமாலmhph³ய மாத:

08110183இnhth³ேரா ஜmhப⁴shய ஸŋhkhth³ேதா⁴ வjhேரபாஹரchசி²ர:
08110191 ஜmhப⁴mh thவா ஹதmh தshய jhஞாதேயா நாரதா³th³’ேஷ:

08110193 நiµசிச ப³ல: பாகshதthராேபshthவராnhவிதா:
08110201 வேசாபி: ◌⁴ பைஷnhth³ரமrhத³யnhேதாऽshய மrhமஸு
08110203 ஶைரரவாகிரnhேமகா⁴ தா⁴ராபி⁴வ பrhவதmh
08110211ஹnhத³ஶஶதாnhயாெஜௗ ஹrhயவshய ப³ல: ஶைர:
08110213 தாவth³பி⁴ரrhத³யாமாஸ க³பlhல⁴ஹshதவாnh
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08110221 ஶதாph◌⁴யாmh மாதmh பாேகா ரத²mh ஸாவயவmh ph’த²kh
08110223ஸkh’thஸnhதா⁴நேமாேண தத³th³⁴தம⁴th³ரேண
08110231 நiµசி: பசத³ஶபி: ◌⁴ shவrhணŋhைக²rhமேஹஷுபி: ◌⁴
08110233ஆஹthய vhயநத³thஸŋhkh²ேய ஸேதாய இவ ேதாயத:³
08110241ஸrhவத: ஶரேடந ஶkhரmh ஸரத²ஸாரதி²mh
08110243 சா²த³யாமாஸுரஸுரா: phராvh’Thஸூrhயவாmh³தா:³
08110251அலயnhதshதமதீவ விவலா விkhஶுrhேத³வக³:ஸஹாiνகா:³
08110253அநாயகா: ஶthப³ேலந நிrhதா வணிkhபதா² பி⁴nhநநேவா யதா²rhணேவ
08110261ததshராஷா³ஷுப³th³த⁴பஜராth³விநிrhக³த:ஸாவரத²th◌⁴வஜாkh³ரணீ:
08110263 ப³ெபௗ⁴ தி³ஶ: க²mh ph’தி²வீmh ச ேராசயnhshவேதஜஸா ஸூrhய இவ
பாthயேய
08110271 நிய ph’தநாmh ேத³வ: பைரரph◌⁴யrhதி³தாmh ரேண
08110273 உத³யchச²th³mh ஹnhmh வjhரmh வjhரத⁴ேரா ஷா
08110281ஸ ேதைநவாShடதா⁴ேரண ஶிர ப³லபாகேயா:
08110283 jhஞாதீநாmh பயதாmh ராஜஜஹார ஜநயnhப⁴யmh
08110291 நiµசிshதth³வத⁴mh th³’ShThவா ேஶாகாமrhஷஷாnhவித:
08110293கா⁴mhஸுnhth³ரmh nh’பேத சகார பரேமாth³யமmh
08110301அமஸாரமயmh ஶூலmh க⁴Nhடாவth³ேத⁴ம⁴ஷணmh
08110303 phரkh³’யாph◌⁴யth³ரவthkhth³ேதா⁴ ஹேதாऽதி விதrhஜயnh
08110305 phராேth³ேத³வராஜாய நிநத³nhmh’க³ரா³வ
08110311 ததா³பதth³க³க³நதேல மஹாஜவmh விசிchசி²ேத³ஹஷுபி:◌⁴ ஸஹshரதா⁴
08110313 தமாஹநnhnh’ப ேஶந கnhத⁴ேர ஷாnhவிதshthத³ஶபதி: ஶிேரா ஹரnh
08110321 ந தshய  thவசமபி வjhர ஊrhேதா பி³ேப⁴த³ ய:ஸுரபதிெநௗஜேஸத:
08110323 தத³th³⁴தmh பரமதிவீrhயvh’thரபி⁴thதிரshkh’ேதா நiµசிஶிேராத⁴ரthவசா
08110331 தshமாதி³nhth³ேராऽபி³ேப⁴chச²thேராrhவjhர: phரதிஹேதா யத:
08110333 கித³mh ைத³வேயாேக³ந ⁴தmh ேலாகவிேமாஹநmh
08110341 ேயந ேம rhவமth³mh பchேச²த:³ phரஜாthயேய
08110343 kh’ேதா நிவிஶதாmh பா⁴ைர: பதththைர: பததாmh ⁴வி
08110351 தப:ஸாரமயmh thவாShThரmh vh’thேரா ேயந விபாத:
08110353அnhேய சாபி ப³ேலாேபதா:ஸrhவாshthைரரதthவச:
08110361 ேஸாऽயmh phரதிஹேதா வjhேரா மயா iµkhேதாऽஸுேரऽlhபேக
08110363 நாஹmh ததா³த³ேத³ த³Nhட³mh ph³ரமேதேஜாऽphயகாரணmh
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08110371இதி ஶkhரmh வித³nhதமாஹ வாக³ஶணீ
08110373 நாயmh ஶுShைகரேதா² நாrhth³ைரrhவத⁴மrhஹதி தா³நவ:

08110381 மயாshைம யth³வேரா த³thேதா mh’thrhைநவாrhth³ரஶுShகேயா:
08110383அேதாऽnhயசிnhதநீயshேத உபாேயா மக⁴வnhேபா:
08110391 தாmh ைத³வீmh கி³ரமாகrhNhய மக⁴வாnhஸுஸமாத:
08110393 th◌⁴யாயnhேப²நமதா²பய³பாயiµப⁴யாthமகmh
08110401 ந ஶுShேகண ந சாrhth³ேரண ஜஹார நiµேச: ஶிர:
08110403 தmh Shrhiµநிக³ மாlhையசாவாகிரnhவி⁴mh
08110411 க³nhத⁴rhவiµkh²ெயௗ ஜக³rhவிவாவஸுபராவஸூ
08110413 ேத³வ³nh³ப⁴ேயா ேந³rhநrhதkhேயா நnh’rhiµதா³
08110421அnhேயऽphேயவmh phரதிth³வnhth³வாnhவாyhவkh³நிவத³ய:
08110423ஸூத³யாமாஸுரஸுராnhmh’கா³nhேகஸே யதா²
08110431 ph³ரம phேரேதா ேத³வாnhேத³வrhrhநாரேதா³ nh’ப
08110433 வாரயாமாஸ வி³தா⁴nhth³’ShThவா தா³நவஸŋhயmh
08110440நாரத³ உவாச
08110441 ப⁴வth³பி⁴ரmh’தmh phராphதmh நாராயண⁴ஜாரைய:
08110443 யா ஸேமதி⁴தா:ஸrhவ உபாரமத விkh³ரஹாth
08110450ஶுக உவாச
08110451ஸmhயmhய மnhஸmhரmhப⁴mh மாநயnhேதா iµேநrhவச:
08110453 உபகீ³யமாநாiνசைரrhய:ஸrhேவ thவிShடபmh
08110461 ேயऽவஶிShடா ரேண தshnhநாரதா³iνமேதந ேத
08110463 ப³mh விபnhநமாதா³ய அshதmh கி³iµபாக³மnh
08110471 தthராவிநShடாவயவாnhவிth³யமாநஶிேராத⁴ராnh
08110473 உஶநா வயாமாஸ ஸவnhயா shவவிth³யயா
08110481 ப³ேசாஶநஸா shph’Shட: phரthயாபnhேநnhth³யshmh’தி:
08110483 பராேதாऽபி நாகி²th³யlhேலாகதththவவிசண:

08120010பா³த³ராயணிவாச
08120011 vh’ஷth◌⁴வேஜா நிஶmhேயத³mh ேயாth³ேபண தா³நவாnh
08120013 ேமாஹயிthவா ஸுரக³nhஹ: ேஸாமமபாயயth
08120021 vh’ஷமாய கி³ஶ:ஸrhவ⁴தக³ணrhvh’த:
08120023ஸஹ ேத³vhயா யெயௗ th³ரShmh யthராshேத ம⁴ஸூத³ந:
08120031ஸபா⁴ேதா ப⁴க³வதா ஸாத³ரmh ேஸாமயா ப⁴வ:
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08120033ஸூபவிShட உவாேசத³mh phரதிjhய shமயnhஹmh
08120040மஹாேத³வ உவாச
08120041 ேத³வேத³வ ஜக³th³vhயாபிnhஜக³தீ³ஶ ஜக³nhமய
08120043ஸrhேவஷாமபி பா⁴வாநாmh thவமாthமா ேஹவர:
08120051ஆth³யnhதாவshய யnhமth◌⁴யத³மnhயத³ஹmh ப³:

08120053 யேதாऽvhயயshய ைநதாநி தthஸthயmh ph³ரம சிth³ப⁴வாnh
08120061 தைவவ சரmhேபா⁴ஜmh ேரயshகாமா நிராஶிஷ:

08120063 விsh’jhேயாப⁴யத:ஸŋhக³mh iµநய:ஸiµபாஸேத
08120071 thவmh ph³ரம rhணமmh’தmh வி³ணmh விேஶாகmh
08120072ஆநnhத³மாthரமவிகாரமநnhயத³nhயth
08120073 விவshய ேஹத³யshதி²திஸmhயமாநாmh
08120074ஆthேமவரச தத³ேபதயாநேப:

08120081 ஏகshthவேமவ ஸத³ஸth³th³வயமth³வயmh ச
08120082shவrhணmh kh’தாkh’தேவஹ ந வshேப⁴த:³
08120083அjhஞாநதshthவயி ஜைநrhவிேதா விகlhேபா
08120084 யshமாth³³ணvhயதிகேரா நிபாதி⁴கshய
08120091 thவாmh ph³ரம ேகசித³வயnhthத த⁴rhமேமேக
08120092 ஏேக பரmh ஸத³ஸேதா: ஷmh பேரஶmh
08120093அnhேயऽவயnhதி நவஶkhதிதmh பரmh thவாmh
08120094 ேகசிnhமஹாஷமvhயயமாthமதnhthரmh
08120101 நாஹmh பராrh’ஷேயா ந மசிiµkh²யா
08120102 ஜாநnhதி யth³விரசிதmh க² ஸththவஸrhகா:³
08120103 யnhமாயயா iµதேசதஸ ஈஶ ைத³thய
08120104 மrhthயாத³ய: கிiµத ஶவத³ப⁴th³ரvh’thதா:
08120111ஸ thவmh ஸதமத:³shதி²திஜnhமநாஶmh
08120112 ⁴ேததmh ச ஜக³ேதா ப⁴வப³nhத⁴ேமாௌ
08120113 வாrhயதா² விஶதி க²mh ச சராசராkh²யmh
08120114ஸrhவmh ததா³thமகதயாவக³ேமாऽவnhthேஸ
08120121அவதாரா மயா th³’Shடா ரமமாணshய ேத ³ண:

08120122 ேஸாऽஹmh தth³th³ரShchசா² யthேத ேயாth³வrhth◌⁴’தmh
08120131 ேயந ஸmhேமாதா ைத³thயா: பாயிதாசாmh’தmh ஸுரா:
08120132 தth³தி³th³’வ ஆயாதா: பரmh ெகௗஹலmh  ந:
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08120140ஶுக உவாச
08120141 ஏவமph◌⁴யrhதி²ேதா விShiΝrhப⁴க³வாnhஶூலபாணிநா
08120143 phரஹshய பா⁴வக³mhபீ⁴ரmh கி³ஶmh phரthயபா⁴ஷத
08120150ப⁴க³வாiνவாச
08120151 ெகௗஹலாய ைத³thயாநாmh ேயாth³ேவேஷா மயா th◌⁴’த:
08120153 பயதா ஸுரகாrhயாணி க³ேத பீஷபா⁴ஜேந
08120161 தthேதऽஹmh த³rhஶயிShயா தி³th³’ோ:ஸுரஸthதம
08120163 காநாmh ப³ஹு மnhதvhயmh ஸŋhகlhபphரப⁴ேவாத³யmh
08120170ஶுக உவாச
08120171இதி ph³வாே ப⁴க³வாmhshதthைரவாnhதரதீ⁴யத
08120173ஸrhவதசாரயmhசுrhப⁴வ ஆshேத ஸேஹாமயா
08120181 தேதா த³த³rhேஶாபவேந வரshthயmh விசிthரShபாணபlhலவth³ேம
08120183 விkhட³தீmh கnh³கலயா லஸth³³லபrhயshதநிதmhப³ேமக²லாmh
08120191ஆவrhதேநாth³வrhதநகmhபிதshதந phரkh’Shடஹாேராப⁴ைர: பேத³ பேத³
08120193 phரப⁴jhயமாநாவ மth◌⁴யதசலthபத³phரவாலmh நயதீmh ததshதத:
08120201தி³ு ph◌⁴ரமthகnh³கசாபலrhph◌⁴’ஶmh phேராth³விkh³நதாராயதேலாலேலாசநாmh
08120203shவகrhணவிph◌⁴ராதNhட³ேலாlhலஸthகேபாலநீலாலகமNh³தாநநாmh
08120211 லத²th³³லmh கப³mh ச விchதாmh ஸnhநயதீmh வாமகேரண
வlh³நா
08120213 விநிkh◌⁴நதீமnhயகேரண கnh³கmh விேமாஹயnhதீmh ஜக³தா³thமமாயயா
08120221தாmh வீய ேத³வஇதி கnh³கலேயஷth³vhடா³sh²டshதவிsh’ShடகடாiµShட:

08120223 shthphேரணphரதிஸணவிவலாthமா நாthமாநமnhதிக உமாmh
shவக³mhச ேவத³
08120231தshயா:கராkh³ராthஸ கnh³ேகா யதா³க³ேதா வி³ரmh தமiνvhரஜthshthயா:
08120233வாஸ:ஸஸூthரmh ல⁴ மாேதாऽஹரth³ப⁴வshய ேத³வshய கிலாiνபயத:
08120241 ஏவmh தாmh சிராபாŋhகீ³mh த³rhஶநீயாmh மேநாரமாmh
08120243 th³’ShThவா தshயாmh மநசkhேர விஷjhஜnhthயாmh ப⁴வ: கில
08120251 தயாப’தவிjhஞாநshதthkh’தshமரவிவல:

08120253 ப⁴வாnhயா அபி பயnhthயா க³தshதthபத³mh யெயௗ
08120261ஸா தமாயாnhதமாேலாkhய விவshthரா vh³தா ph◌⁴’ஶmh
08120263 நியமாநா vh’ேஷு ஹஸnhதீ நாnhவதிShட²த
08120271 தாமnhவக³chச²th³ப⁴க³வாnhப⁴வ: phரiµேதnhth³ய:
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08120273 காமshய ச வஶmh நீத: கேரiΝவ த²ப:
08120281 ேஸாऽiνvhரjhயாதிேவேக³ந kh³’thவாநிchச²தீmh shthயmh
08120283 ேகஶப³nhத⁴ உபாநீய பா³ஹுph◌⁴யாmh பஷshவேஜ
08120291 ேஸாப³டா⁴ ப⁴க³வதா க கணீ யதா²
08120293இதshதத: phரஸrhபnhதீ விphரகீrhணஶிேராஹா
08120301ஆthமாநmh ேமாசயிthவாŋhக³ஸுரrhஷப⁴⁴ஜாnhதராth
08120303 phராth³ரவthஸா ph’²ேராணீ மாயா ேத³வவிநிrhதா
08120311 தshயாெஸௗ பத³வீmh th³ேரா விShேரth³⁴தகrhமண:

08120313 phரthயபth³யத காேமந ைவேணவ விநிrhத:
08120321 தshயாiνதா⁴வேதா ேரதசshகnhதா³ேமாக⁴ேரதஸ:

08120323 ஶுShே த²பshேயவ வாதாமiνதா⁴வத:
08120331 யthர யthராபதnhமயாmh ேரதshதshய மஹாthமந:
08120333 தாநி phயshய ேஹmhநச ேthராNhயாஸnhமபேத
08120341ஸthஸர:ஸு ைஶேலஷு வேநஷூபவேநஷு ச
08120343 யthர khவ சாஸnhnh’ஷயshதthர ஸnhநிேதா ஹர:
08120351shகnhேந ேரத ேஸாऽபயதா³thமாநmh ேத³வமாயயா
08120353 ஜ³kh’தmh nh’பேரShட²ஸnhnhயவrhதத கமலாth
08120361அதா²வக³தமாஹாthmhய ஆthமேநா ஜக³தா³thமந:
08120363அபjhேஞயவீrhயshய ந ேமேந த³ஹாth³⁴தmh
08120371 தமவிkhலவமvhட³மாலய ம⁴ஸூத³ந:
08120373 உவாச பரமphேதா பி³ph◌⁴ரthshவாmh ெபௗmh தiνmh
08120380ப⁴க³வாiνவாச
08120381 தி³ShThயா thவmh வி³த⁴ேரShட²shவாmh நிShடா²மாthமநா shதி²த:
08120383 யnhேம shthபயா shைவரmh ேமாேதாऽphயŋhக³ மாயயா
08120391 ேகா iν ேமऽதிதேரnhமாயாmh விஷkhதshthவth³’ேத மாnh
08120393 தாmhshதாnhவிsh’ஜதீmh பா⁴வாnh³shதராமkh’தாthமபி:◌⁴
08120401 ேஸயmh ³ணமயீ மாயா ந thவாமபி⁴ப⁴விShயதி
08120403 மயா ஸேமதா காேலந காலேபண பா⁴க³ஶ:

08120410ஶுக உவாச
08120411 ஏவmh ப⁴க³வதா ராஜnhவthஸாŋhேகந ஸthkh’த:
08120413ஆமnhthrhய தmh பkhரmhய ஸக³ண:shவாலயmh யெயௗ
08120421ஆthமாmhஶ⁴தாmh தாmh மாயாmh ப⁴வாநீmh ப⁴க³வாnhப⁴வ:
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08120423ஸmhமதாmh’iµkh²யாநாmh phthயாசShடாத² பா⁴ரத
08120431அயி vhயபயshthவமஜshய மாயாmh பரshய mhஸ: பரேத³வதாயா:
08120433அஹmhகலாநாmh’ஷேபா⁴ऽபி iµேய யயாவேஶாऽnhேய கிiµதாshவதnhthரா:
08120441யmh மாமph’chச²shthவiµேபthய ேயாகா³thஸமாஸஹshராnhத உபாரதmh ைவ
08120443ஸ ஏஷ ஸாாthஷ: ராே ந யthர காேலா விஶேத ந ேவத:³
08120450ஶுக உவாச
08120451இதி ேதऽபி⁴தshதாத விkhரம: ஶாrhŋhக³த⁴nhவந:
08120453nhேதா⁴rhநிrhமத²ேந ேயந th◌⁴’த: ph’Shேட² மஹாசல:

08120461 ஏதnhiµஹு: கீrhதயேதாऽiνஶ ◌்’Nhவேதா ந Shயேத ஜா ஸiµth³யம:
khவசிth
08120463 ய³thதமேலாக³iνவrhணநmh ஸமshதஸmhஸாரபரமாபஹmh
08120471அஸத³விஷயமŋhkh◌⁴mh பா⁴வக³mhயmh phரபnhநாnh
08120473அmh’தமமரவrhயாநாஶயthnh⁴மth²யmh
08120473 கபடவதிேவேஷா ேமாஹயnhய:ஸுராmhsh
08120474 தமஹiµபsh’தாநாmh காமரmh நேதாऽsh
08130010ஶுக உவாச
08130011 மiνrhவிவshவத: thர: ராth³த⁴ேத³வ இதி த:
08130013ஸphதேமா வrhதமாேநா யshதத³பthயாநி ேம ஶ ◌்’iΝ
08130021இவாrhநப⁴க³ைசவ th◌⁴’Shட: ஶrhயாதிேரவ ச
08130023 நShயnhேதாऽத² நாபா⁴க:³ஸphதேமா தி³Shட உchயேத
08130031 தஷச ph’ஷth◌⁴ரச த³ஶேமா வஸுமாnhshmh’த:
08130033 மேநாrhைவவshவதshையேத த³ஶthரா: பரnhதப
08130041ஆதி³thயா வஸேவா th³ரா விேவேத³வா மth³க³:

08130043அவிநாvh’ப⁴ேவா ராஜnhநிnhth³ரshேதஷாmh ரnhத³ர:
08130051 கயேபாऽthrhவShட²ச விவாthேராऽத² ெகௗ³தம:
08130053 ஜமத³kh³நிrhப⁴ரth³வாஜ இதி ஸphதrhஷய:shmh’தா:
08130061அthராபி ப⁴க³வjhஜnhம கயபாத³தி³ேதர⁴th
08130063ஆதி³thயாநாமவரேஜா விShiΝrhவாமநபth◌⁴’kh
08130071ஸŋhேபேதா மேயாkhதாநி ஸphதமnhவnhதராணி ேத
08130073 ப⁴விShயாNhயத² வயா விShே: ஶkhthயாnhவிதாநி ச
08130081 விவshவதச th³ேவ ஜாேய விவகrhமஸுேத உேப⁴
08130083ஸmhjhஞா சா²யா ச ராேஜnhth³ர ேய phராக³பி⁴ேத தவ
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08130091 th’தீயாmh வட³வாேமேக தாஸாmh ஸmhjhஞாஸுதாshthரய:
08130093 யேமா ய ராth³த⁴ேத³வசா²யாயாச ஸுதாch²’iΝ
08130101ஸாவrhணிshதபதீ கnhயா பா⁴rhயா ஸmhவரணshய யா
08130103 ஶைநசரshth’தீேயாऽ⁴த³விெநௗ வட³வாthமெஜௗ
08130111அShடேமऽnhதர ஆயாேத ஸாவrhணிrhப⁴விதா மiν:

08130113 நிrhேமாகவிரஜshகாth³யா:ஸாவrhணிதநயா nh’ப
08130121 தthர ேத³வா:ஸுதபேஸா விரஜா அmh’தphரபா: ◌⁴
08130123 ேதஷாmh விேராசநஸுேதா ப³nhth³ேரா ப⁴விShயதி
08130131 த³ththேவமாmh யாசமாநாய விShணேவ ய: பத³thரயmh
08130133 ராth³த⁴nhth³ரபத³mh thவா தத:th³தி⁴மவாphshயதி
08130141 ேயாऽெஸௗ ப⁴க³வதா ப³th³த: ◌⁴ phேதந ஸுதேல ந:
08130143 நிேவஶிேதாऽதி⁴ேக shவrhகா³த³⁴நாshேத shவரா³வ
08130151 கா³லேவா தீ³phதிமாnhராேமா th³ேராணthர: kh’பshததா²
08130153 ’Shயஶ ◌்’ŋhக:³ பிதாshமாகmh ப⁴க³வாnhபா³த³ராயண:

08130161இேம ஸphதrhஷயshதthர ப⁴விShயnhதி shவேயாக³த:
08130163இதா³நீமாஸேத ராஜnhshேவ shவ ஆரமமNhட³ேல
08130171 ேத³வ³யாthஸரshவthயாmh ஸாrhவெபௗ⁴ம இதி phர: ◌⁴
08130173shதா²நmh ரnhத³ராth³th◌⁴’thவா ப³லேய தா³shயதீவர:
08130181 நவேமா த³ஸாவrhணிrhமiνrhவணஸmhப⁴வ:

08130183 ⁴தேகrhதீ³phதேகthயாth³யாshதthஸுதா nh’ப
08130191 பாராமசிக³rhபா⁴th³யா ேத³வா இnhth³ேராऽth³⁴த:shmh’த:
08130193 th³திமthphரiµகா²shதthர ப⁴விShயnhthyh’ஷயshதத:
08130201ஆShமேதாऽmh³தா⁴ராயாmh’ஷேபா⁴ ப⁴க³வthகலா
08130203 ப⁴விதா ேயந ஸmhராth³தா⁴mh thேலாகீmh ேபா⁴யேதऽth³⁴த:
08130211 த³ஶேமா ph³ரமஸாவrhணிபேலாகஸுேதா மiν:

08130213 தthஸுதா ⁴ேஷth³யா ஹவிShமthphரiµகா² th³விஜா:
08130221ஹவிShமாnhஸுkh’த:ஸthேயா ஜேயா rhதிshததா³ th³விஜா:
08130223ஸுவாஸநவிth³தா⁴th³யா ேத³வா: ஶmh: ◌⁴ ஸுேரவர:
08130231 விShவkhேஸேநா விஷூchயாmh  ஶmhேபா:◌⁴ ஸkh²யmh கShயதி
08130233 ஜாத:shவாmhேஶந ப⁴க³வாnhkh³’ேஹ விவsh’ேஜா வி:◌⁴
08130241 மiνrhைவ த⁴rhமஸாவrhணிேரகாத³ஶம ஆthமவாnh
08130243அநாக³தாshதthஸுதாச ஸthயத⁴rhமாத³ேயா த³ஶ
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08130251 விஹŋhக³மா: காமக³மா நிrhவாணசய:ஸுரா:
08130253இnhth³ரச ைவth◌⁴’தshேதஷாmh’ஷயசாத³ய:
08130261ஆrhயகshய ஸுதshதthர த⁴rhமேஸதி shmh’த:
08130263ைவth◌⁴’தாயாmh ஹேரரmhஶshthேலாகீmh தா⁴ரயிShயதி
08130271 ப⁴விதா th³ரஸாவrhணீ ராஜnhth³வாத³ஶேமா மiν:

08130273 ேத³வவாiνபேத³வச ேத³வேரShடா²த³ய:ஸுதா:
08130281 ’ததா⁴மா ச தthேரnhth³ேரா ேத³வாச ஹதாத³ய:
08130283 ’ஷயச தேபாrhதிshதபshvhயாkh³நீth◌⁴ரகாத³ய:
08130291shவதா⁴மாkh²ேயா ஹேரரmhஶ:ஸாத⁴யிShயதி தnhமேநா:
08130293அnhதரmh ஸthயஸஹஸ:ஸுnh’தாயா:ஸுேதா வி:◌⁴
08130301 மiνshthரேயாத³ேஶா பா⁴vhேயா ேத³வஸாவrhணிராthமவாnh
08130303 சிthரேஸநவிசிthராth³யா ேத³வஸாவrhணிேத³ஹஜா:
08130311 ேத³வா:ஸுகrhமஸுthராம ஸmhjhஞா இnhth³ேரா தி³வshபதி:
08130313 நிrhேமாகதththவத³rhஶாth³யா ப⁴விShயnhthyh’ஷயshததா³
08130321 ேத³வேஹாthரshய தநய உபஹrhதா தி³வshபேத:
08130323 ேயாேக³வேரா ஹேரரmhேஶா ph³’ஹthயாmh ஸmhப⁴விShயதி
08130331 மiνrhவா இnhth³ரஸாவrhணிசrhத³ஶம ஏShயதி
08130333 உக³mhபீ⁴ர³தா⁴th³யா இnhth³ரஸாவrhணிவீrhயஜா:
08130341 பவிthராசாுஷா ேத³வா: ஶுசிnhth³ேரா ப⁴விShயதி
08130343அkh³நிrhபா³ஹு: ஶுசி: ஶுth³ேதா⁴ மாக³தா⁴th³யாshதபshவிந:
08130351ஸthராயணshய தநேயா ph³’ஹth³பா⁴iνshததா³ஹ:
08130353 விதாநாயாmh மஹாராஜ khயாதnhnhவிதாயிதா
08130361 ராஜmhசrhத³ைஶதாநி thகாலாiνக³தாநி ேத
08130363 phேராkhதாnhேயபி⁴rhத: கlhேபா க³ஸாஹshரபrhயய:
08140010ராேஜாவாச
08140011 மnhவnhதேரஷு ப⁴க³வnhயதா² மnhவாத³யshthவிேம
08140013 யshnhகrhமணி ேய ேயந நிkhதாshதth³வத³shவ ேம
08140020’வாச
08140021 மநேவா மiνthராச iµநயச மபேத
08140023இnhth³ரா:ஸுரக³ைசவ ஸrhேவ ஷஶாஸநா:
08140031 யjhஞாத³ேயா யா: கதி²தா: ெபௗShயshதநேவா nh’ப
08140033 மnhவாத³ேயா ஜக³th³யாthராmh நயnhthயாபி: ◌⁴ phரேசாதி³தா:
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08140041 சrhகா³nhேத காேலந kh³ரshதாnhch²திக³nhயதா²
08140043 தபஸா ’ஷேயாऽபயnhயேதா த⁴rhம:ஸநாதந:
08140051 தேதா த⁴rhமmh சShபாத³mh மநேவா ஹேதி³தா:
08140053 khதா:ஸசாரயnhthயth³தா⁴ shேவ shேவ காேல மmh nh’ப
08140061 பாலயnhதி phரஜாபாலா யாவத³nhதmh விபா⁴க³ஶ:

08140063 யjhஞபா⁴க³⁴ேஜா ேத³வா ேய ச தthராnhவிதாச ைத:
08140071இnhth³ேரா ப⁴க³வதா த³thதாmh thைரேலாkhயயrhதாmh
08140073 ⁴ஜாந: பாதி ேலாகாmhshthnhகாமmh ேலாேக phரவrhஷதி
08140081 jhஞாநmh சாiνக³mh ph³ேத ஹ:th³த⁴shவபth◌⁴’kh
08140083 ’பத⁴ர: கrhம ேயாக³mh ேயாேக³ஶபth◌⁴’kh
08140091ஸrhக³mh phரேஜஶேபண த³shnhஹnhயாthshவராTh³வ:
08140093 காலேபண ஸrhேவஷாமபா⁴வாய ph’த²kh³³ண:

08140101shயமாேநா ஜைநேரபி⁴rhமாயயா நாமபயா
08140103 விேமாதாthமபி⁴rhநாநா த³rhஶைநrhந ச th³’யேத
08140111 ஏதthகlhபவிகlhபshய phரமாணmh பகீrhதிதmh
08140113 யthர மnhவnhதராNhயாஹுசrhத³ஶ ராவித:³
08150010ராேஜாவாச
08150011 ப³ேல: பத³thரயmh ⁴ேம: கshமாth³த⁴ரயாசத
08150013 ⁴ேதவர: kh’பணவlhலph³தா⁴rhேதா²ऽபி ப³ப³nhத⁴ தmh
08150021 ஏதth³ேவதி³chசா²ேமா மஹthெகௗஹலmh  ந:
08150023 யjhேஞவரshய rhணshய ப³nhத⁴நmh சாphயநாக³ஸ:

08150030ஶுக உவாச
08150031 பராதரஸுபி⁴ச ஹாபிேதா nhth³ேரண ராஜnhph◌⁴’³பி:◌⁴ ஸ வித:
08150033ஸrhவாthமநா தாநப⁴ஜth³ph◌⁴’³nhப³:ஶிShேயா மஹாthமாrhத²நிேவத³ேநந
08150041 தmh ph³ராம ph◌⁴’க³வ: phயமா அயாஜயnhவிவதா thகmh
08150043கீ³ஷமாணmh விதி⁴நாபி⁴chய மஹாபி⁴ேஷேகண மஹாiνபா⁴வா:
08150051 தேதா ரத:² காசநபThடநth³ேதா⁴ ஹயாச ஹrhயவரŋhக³வrh:

08150053 th◌⁴வஜச mhேஹந விராஜமாேநா ஹுதாஶநாதா³ஸ ஹவிrhபி⁴Shடாth
08150061 த⁴iνச தி³vhயmh ரேடாபநth³த⁴mh வkhெதௗ கவசmh ச தி³vhயmh
08150063 பிதாமஹshதshய த³ெதௗ³ ச மாலாமmhலாநShபாmh ஜலஜmh ச ஶுkhர:
08150071 ஏவmh ஸ விphராrhதேயாத⁴நாrhத²shைத: கlhபிதshவshthயயேநாऽத²
விphராnh
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08150073 phரத³ணீkh’thய kh’தphரம: phரராத³மாமnhthrhய நமசகார
08150081அதா²ய ரத²mh தி³vhயmh ph◌⁴’³த³thதmh மஹாரத:²
08150083ஸுshரkh³த⁴ேராऽத²ஸnhநய த⁴nhவீ க²Th³கீ³ th◌⁴’ேதஷுதி:◌⁴
08150091 ேஹமாŋhக³த³லஸth³பா³ஹு:sh²ரnhமகரNhட³ல:

08150093 ரராஜ ரத²மாேடா⁴ தி⁴ShNhயshத²இவ ஹvhயவாTh
08150101 lhையவrhயப³லபி: ◌⁴ shவைத²rhைத³thயத²ைப:
08150103 பிப³th³பி⁴வ க²mh th³’kh³பி⁴rhத³ஹth³பி: ◌⁴ பதீ⁴நிவ
08150111 vh’ேதா விகrhஷnhமஹதீமாஸுmh th◌⁴வநீmh வி: ◌⁴
08150113 யயாவிnhth³ரmh shvh’th³தா⁴mh கmhபயnhநிவ ேராத³
08150121 ரmhயாiµபவேநாth³யாைந:மth³பி⁴rhநnhத³நாதி³பி: ◌⁴
08150123ஜth³விஹŋhக³²ைநrhகா³யnhமthதம⁴vhரைத:
08150131 phரவாலப²லShேபா பா⁴ரஶாகா²மரth³ைம:
08150133ஹmhஸஸாரஸசkhராவ காரNhட³வலாலா:
08150135 நnhேயா யthர khட³nhதி phரமதா:³ஸுரேஸவிதா:
08150141ஆகாஶக³ŋhக³யா ேத³vhயா vh’தாmh பக²⁴தயா
08150143 phராகாேரkh³நிவrhேணந ஸாThடாேலேநாnhநேதந ச
08150151 khமபThடகபாைடச th³வாைர:shப²கேகா³ைர:
08150153 ஜுShடாmh விப⁴khதphரபதா²mh விவகrhமவிநிrhதாmh
08150161ஸபா⁴சthவரரth²யாTh◌⁴யாmh விமாைநrhnhயrh³ைத³rhதாmh
08150163 ஶ ◌்’ŋhகா³டைகrhமணிமையrhவjhரவிth³மேவதி³பி: ◌⁴
08150171 யthர நிthயவேயாபா: யாமா விரஜவாஸஸ:

08150173 ph◌⁴ராஜnhேத பவnhநாrhேயா யrhசிrhபி⁴வ வநய:
08150181ஸுரshthேகஶவிph◌⁴ரShட நவெஸௗக³nhதி⁴கshரஜாmh
08150183 யthராேமாத³iµபாதா³ய மாrhக³ஆவாதி மாத:
08150191 ேஹமஜாலாநிrhக³chச²th³⁴ேமநா³க³nhதி⁴நா
08150193 பாNh³ேரண phரதிchச²nhந மாrhேக³ யாnhதி ஸுரphயா:
08150201iµkhதாவிதாைநrhமணிேஹமேகபி⁴rhநாநாபதாகாவலபீ⁴பி⁴ராvh’தாmh
08150203 ஶிக²Nh³பாராவதph◌⁴’ŋhக³நாதி³தாmh ைவமாநிகshthகலகீ³தமŋhக³ளாmh
08150211 mh’த³ŋhக³ஶŋhகா²நக³nh³பி⁴shவைந:ஸதாலவீiµரேஜShடேவiΝபி: ◌⁴
08150213 nh’thைய: ஸவாth³ையபேத³வகீ³தைகrhமேநாரமாmh shவphரப⁴யா
தphரபா⁴mh
08150221 யாmh ந vhரஜnhthயத⁴rhShடா:² க²லா ⁴தth³ஹ: ஶடா:²
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08150223 மாநிந: காேநா ph³தா⁴ ஏபி⁴rhநா vhரஜnhதி யth
08150231 தாmh ேத³வதா⁴நீmh ஸ வதி²நீபதிrhப³:ஸமnhதாth³ேத⁴ ph’தnhயயா
08150233ஆசாrhயத³thதmh ஜலஜmh மஹாshவநmh த³th◌⁴ெமௗ phரஜnhப⁴யnhth³ரேயாதாmh
08150241 மக⁴வாmhshதமபி⁴phேரthய ப³ேல: பரமiµth³யமmh
08150243ஸrhவேத³வக³ேேபேதா ³ேமத³வாச ஹ
08150251 ப⁴க³வnhiνth³யேமா ⁴யாnhப³ேலrhந: rhவைவண:

08150253அவிஷயமmh மnhேய ேகநாthேதஜேஸாrhத:
08150261ைநநmh கசிthேதா வாபி phரதிvhேயா⁴மதீ⁴வர:
08150263 பிப³nhநிவ iµேக²ேநத³mh ஹnhநிவ தி³ேஶா த³ஶ
08150265 த³ஹnhநிவ தி³ேஶா th³’kh³பி:◌⁴ ஸmhவrhதாkh³நிேவாthதி²த:
08150271 ph³ காரணேமதshய ³rhத⁴rhஷthவshய மth³ேபா:
08150273 ஓஜ:ஸேஹா ப³லmh ேதேஜா யத ஏதthஸiµth³யம:
08150280³வாச
08150281 ஜாநா மக⁴வச²thேராnhநேதரshய காரணmh
08150283 ஶிShயாேயாபph◌⁴’தmh ேதேஜா ph◌⁴’³பி⁴rhph³ரமவாதி³பி: ◌⁴
08150291 ஓஜshவிநmh ப³mh ேஜmh ந ஸமrhேதா²ऽshதி கசந
08150293 ப⁴வth³விேதா⁴ ப⁴வாnhவாபி வrhஜயிthேவவரmh ஹmh
08150301 விேஜShயதி ந ேகாऽphேயநmh ph³ரமேதஜ:ஸேமதி⁴தmh
08150303 நாshய ஶkhத: ர:shதா²mh kh’தாnhதshய யதா² ஜநா:
08150311 தshமாnhநிலயiµthsh’jhய யmh ஸrhேவ thவிShடபmh
08150313 யாத காலmh phரதீnhேதா யத: ஶthேராrhவிபrhயய:
08150321 ஏஷ விphரப³ேலாத³rhக:ஸmhphரthrhதவிkhரம:
08150323 ேதஷாேமவாபமாேநந ஸாiνப³nhேதா⁴ விநŋhயதி
08150331 ஏவmh ஸுமnhthதாrhதா²shேத ³rhதா²iνத³rhஶிநா
08150333thவா thவிShடபmh ஜkh³iµrhகீ³rhவா: காமபிண:

08150341 ேத³ேவShவத² நிேநஷு ப³rhைவேராசந: mh
08150343 ேத³வதா⁴நீமதி⁴Shடா²ய வஶmh நிnhேய ஜக³ththரயmh
08150351 தmh விவஜயிநmh ஶிShயmh ph◌⁴’க³வ: ஶிShயவthஸலா:
08150353 ஶேதந ஹயேமதா⁴நாமiνvhரதமயாஜயnh
08150361 ததshதத³iνபா⁴ேவந ⁴வநthரயவிதாmh
08150363 கீrhதிmh தி³ுவிதnhவாந:ஸ ேரஜ உ³ரா³வ
08150371 ³⁴ேஜ ச யmh shvh’th³தா⁴mh th³விஜேத³ேவாபலmhபி⁴தாmh
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08150373 kh’தkh’thயவாthமாநmh மnhயமாேநா மஹாமநா:
08160010ஶுக உவாச
08160011 ஏவmh thேரஷு நShேடஷு ேத³வமாதாதி³திshததா³
08160013’ேத thவிShடேப ைத³thைய: பrhயதphயத³நாத²வth
08160021 ஏகதா³ கயபshதshயா ஆரமmh ப⁴க³வாநகா³th
08160023 நிthஸவmh நிராநnhத³mh ஸமாேத⁴rhவிரதசிராth
08160031ஸ பthநீmh தீ³நவத³நாmh kh’தாஸநபkh³ரஹ:

08160033ஸபா⁴ேதா யதா²nhயாயத³மாஹ th³வஹ
08160041அphயப⁴th³ரmh ந விphராmh ப⁴th³ேர ேலாேகऽ⁴நாக³தmh
08160043 ந த⁴rhமshய ந ேலாகshய mh’thேயாச²nhதா³iνவrhதிந:
08160051அபி வாஶலmh கிசிth³kh³’ேஹஷு kh³’ஹேமதி⁴நி
08160053 த⁴rhமshயாrhத²shய காமshய யthர ேயாேகா³யேயாகி³நாmh
08160061அபி வாதித²ேயாऽph◌⁴ேயthய mhபா³ஸkhதயா thவயா
08160063 kh³’ஹாத³தா யாதா: phரththதா²ேநந வா khவசிth
08160071 kh³’ேஹஷு ேயShவதித²ேயா நாrhசிதா:ஸலரபி
08160073 யதி³ நிrhயாnhதி ேத நmh ேப²ராஜkh³’ேஹாபமா:
08160081அphயkh³நயsh ேவலாயாmh ந ஹுதா ஹவிஷா ஸதி
08160083 thவேயாth³விkh³நதி⁴யா ப⁴th³ேர phேராேத மயி கrhசிth
08160091 யthஜயா காம³கா⁴nhயாதி ேலாகாnhkh³’ஹாnhவித:
08160093 ph³ராமேऽkh³நிச ைவ விShே:ஸrhவேத³வாthமேநா iµக²mh
08160101அபி ஸrhேவ ஶநshதவ thரா மநshவிநி
08160103லேயऽshவshத²மாthமாநmh ப⁴வthயா லணரஹmh
08160110அதி³திவாச
08160111 ப⁴th³ரmh th³விஜக³வாmh ph³ரமnhத⁴rhமshயாshய ஜநshய ச
08160113 thவrhக³shய பரmh ேthரmh kh³’ஹேமதி⁴nhkh³’ஹா இேம
08160121அkh³நேயாऽதித²ேயா ph◌⁴’thயா பி⁴ேவா ேய ச phஸவ:

08160123ஸrhவmh ப⁴க³வேதா ph³ரமnhநiνth◌⁴யாநாnhந Shயதி
08160131 ேகா iν ேம ப⁴க³வnhகாேமா ந ஸmhபth³ேயத மாநஸ:

08160133 யshயா ப⁴வாnhphரஜாth◌⁴ய ஏவmh த⁴rhமாnhphரபா⁴ஷேத
08160141 தைவவ மாச மந:ஶரஜா: phரஜா இமா:ஸththவரஜshதேமாஜுஷ:

08160143 ஸேமா ப⁴வாmhshதாshவஸுராதி³ஷு phரேபா⁴ ததா²பி ப⁴khதmh ப⁴ஜேத
மேஹவர:
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08160151 தshமாதீ³ஶ ப⁴ஜnhthயா ேம ேரயசிnhதய ஸுvhரத
08160153’தேயா ’தshதா²நாnhஸபthைந: பா ந: phரேபா⁴
08160161 பைரrhவிவாதா ஸாஹmh மkh³நா vhயஸநஸாக³ேர
08160163 ஐவrhயmh rhயஶ:shதா²நmh ’தாநி phரப³லrhமம
08160171 யதா² தாநி ந:ஸாேதா⁴ phரபth³ேயரnhமமாthமஜா:
08160173 ததா² விேத⁴ கlhயாணmh தி⁴யா கlhயாணkh’thதம
08160180ஶுக உவாச
08160181 ஏவமph◌⁴யrhதி²ேதாऽதி³thயா கshதாமாஹ shமயnhநிவ
08160183அேஹா மாயாப³லmh விShே:shேநஹப³th³த⁴த³mh ஜக³th
08160191 khவ ேத³ேஹா ெபௗ⁴திேகாऽநாthமா khவ சாthமா phரkh’ேத: பர:
08160193 கshய ேக பதிthராth³யா ேமாஹ ஏவ  காரணmh
08160201 உபதிShட²shவ ஷmh ப⁴க³வnhதmh ஜநாrhத³நmh
08160203ஸrhவ⁴த³ஹாவாஸmh வாஸுேத³வmh ஜக³th³³mh
08160211ஸ விதா⁴shயதி ேத காமாnhஹrhதீ³நாiνகmhபந:
08160213அேமாகா⁴ ப⁴க³வth³ப⁴khதிrhேநதேரதி மதிrhமம
08160220அதி³திவாச
08160221 ேகநாஹmh விதி⁴நா ph³ரமnhiνபshதா²shேய ஜக³thபதிmh
08160223 யதா² ேம ஸthயஸŋhகlhேபா வித³th◌⁴யாthஸ மேநாரத²mh
08160231ஆதி³ஶ thவmh th³விஜேரShட² விதி⁴mh த³பதா⁴வநmh
08160231ஆஶு Shயதி ேம ேத³வ:த³nhthயா:ஸஹ thரைக:
08160240கயப உவாச
08160241 ஏதnhேம ப⁴க³வாnhph’Shட: phரஜாகாமshய பth³மஜ:

08160243 யதா³ஹ ேத phரவயா vhரதmh ேகஶவேதாஷணmh
08160251 பா²lh³நshயாமேல பே th³வாத³ஶாஹmh பேயாvhரதmh
08160253அrhசேயத³ரவிnhதா³mh ப⁴khthயா பரமயாnhவித:
08160261நீவாlhயாmh mh’தா³phய shநாயாthkhேராட³விதீ³rhணயா
08160263 யதி³லph◌⁴ேயத ைவ shேராதshேயதmh மnhthரiµதீ³ரேயth
08160271 thவmh ேத³vhயாதி³வராேஹண ரஸாயா:shதா²நchச²தா
08160273 உth³th◌⁴’தா நமshph◌⁴யmh பாphமாநmh ேம phரஶய
08160281 நிrhவrhதிதாthமநியேமா ேத³வமrhேசthஸமாத:
08160283அrhசாயாmh shத²Nh³ேல ஸூrhேய ஜேல வெநௗ ³ராவபி
08160291 நமshph◌⁴யmh ப⁴க³வேத ஷாய மயேஸ
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08160293ஸrhவ⁴தநிவாஸாய வாஸுேத³வாய ஸாேண
08160301 நேமாऽvhயkhதாய ஸூமாய phரதா⁴நஷாய ச
08160303 சrhவிmhஶth³³ணjhஞாய ³ணஸŋhkh²யாநேஹதேவ
08160311 நேமா th³விஶீrhShேண thபேத³ ச:ஶ ◌்’ŋhகா³ய தnhதேவ
08160313ஸphதஹshதாய யjhஞாய thரயீவிth³யாthமேந நம:
08160321 நம: ஶிவாய th³ராய நம: ஶkhதித⁴ராய ச
08160323ஸrhவவிth³யாதி⁴பதேய ⁴தாநாmh பதேய நம:
08160331 நேமா ரNhயக³rhபா⁴ய phராய ஜக³தா³thமேந
08160333 ேயாைக³வrhயஶராய நமshேத ேயாக³ேஹதேவ
08160341 நமshத ஆதி³ேத³வாய ஸா⁴தாய ேத நம:
08160343 நாராயய ’ஷேய நராய ஹரேய நம:
08160351 நேமா மரகதயாம வேஷऽதி⁴க³தேய
08160353 ேகஶவாய நமshph◌⁴யmh நமshேத பீதவாஸேஸ
08160361 thவmh ஸrhவவரத:³ mhஸாmh வேரNhய வரத³rhஷப⁴
08160363அதshேத ேரயேஸ தீ⁴ரா: பாத³ேரiΝiµபாஸேத
08160371அnhவவrhதnhத யmh ேத³வா:ச தthபாத³பth³மேயா:
08160373shph’ஹயnhத இவாேமாத³mh ப⁴க³வாnhேம phரத³தாmh
08160381 ஏைதrhமnhthைரrh’ேகஶமாவாஹநரshkh’தmh
08160383அrhசேயchch²ரth³த⁴யா khத: பாth³ேயாபshபrhஶநாதி³பி:◌⁴
08160391அrhசிthவா க³nhத⁴மாlhயாth³ைய: பயஸா shநபேயth³வி⁴mh
08160393 வshthேராபவீதாப⁴ரண பாth³ேயாபshபrhஶைநshதத:
08160395 க³nhத⁴⁴பாதி³பி⁴சாrhேசth³th³வாத³ஶாரவிth³யயா
08160401 ஶ ◌்’தmh பய ைநேவth³யmh ஶாlhயnhநmh விப⁴ேவ ஸதி
08160403ஸஸrhபி:ஸ³ட³mh த³ththவா ஜுஹுயாnhலவிth³யயா
08160411 நிேவதி³தmh தth³ப⁴khதாய த³th³யாth³⁴த வா shவயmh
08160413 த³ththவாசமநமrhசிthவா தாmh³லmh ச நிேவத³ேயth
08160421 ஜேபத³Shேடாthதரஶதmh shவீத shதிபி: ◌⁴ phர⁴mh
08160423 kh’thவா phரத³ணmh ⁴ெமௗ phரணேமth³த³Nhட³வnhiµதா³
08160431 kh’thவா ஶிர தchேச²ஷாmh ேத³வiµth³வாஸேயthதத:
08160433 th³vhயவராnhேபா⁴ஜேயth³விphராnhபாயேஸந யேதா²சிதmh
08160441 ⁴த ைதரiνjhஞாத: ேஸShட: ேஶஷmh ஸபா⁴ைத:
08160443 ph³ரமசாrhயத² தth³ராthrhயாmh ேவா ⁴ேத phரத²ேமऽஹநி
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08160451shநாத: ஶுசிrhயேதா²khேதந விதி⁴நா ஸுஸமாத:
08160453 பயஸா shநாபயிthவாrhேசth³யாவth³vhரதஸமாபநmh
08160461 பேயாப⁴ோ vhரதத³mh சேரth³விShNhவrhசநாth³’த:
08160463 rhவவjhஜுஹுயாத³kh³நிmh ph³ராமmhசாபி ேபா⁴ஜேயth
08160471 ஏவmh thவஹரஹ:rhயாth³th³வாத³ஶாஹmh பேயாvhரதmh
08160473ஹேரராராத⁴நmh ேஹாமமrhஹணmh th³விஜதrhபணmh
08160481 phரதிபth³தி³நமாரph◌⁴ய யாவch²khலthரேயாத³ஶீmh
08160483 ph³ரமசrhயமத:◌⁴shவphநmh shநாநmh thஷவணmh சேரth
08160491 வrhஜேயத³ஸதா³லாபmh ேபா⁴கா³iνchசாவசாmhshததா²
08160493அmhshர:ஸrhவ⁴தாநாmh வாஸுேத³வபராயண:

08160501 thரேயாத³யாமேதா² விShே:shநபநmh பசைகrhவிேபா: ◌⁴
08160503 காரேயchசா²shthரth³’Shேடந விதி⁴நா விதி⁴ேகாவிைத:³
08160511 ஜாmh ச மஹதீmh rhயாth³விthதஶாTh²யவிவrhத:
08160513 சmh நிphய பய ஶிபிவிShடாய விShணேவ
08160521ஸூkhேதந ேதந ஷmh யேஜத ஸுஸமாத:
08160523ைநேவth³யmh சாதி³ணவth³த³th³யாthஷShத³mh
08160531ஆசாrhயmh jhஞாநஸmhபnhநmh வshthராப⁴ரணேத⁴iνபி: ◌⁴
08160533 ேதாஷேயth³’thவிஜைசவ தth³விth³th◌⁴யாராத⁴நmh ஹேர:
08160541 ேபா⁴ஜேயthதாnh³ணவதா ஸத³nhேநந ஶுசிshேத
08160543அnhயாmhச ph³ராமச²khthயா ேய ச தthர ஸமாக³தா:
08160551 த³mh ³ரேவ த³th³யாth³’thவிkh³ph◌⁴யச யதா²rhஹத:
08160553அnhநாth³ேயநாவபாகாmhச phணேயthஸiµபாக³தாnh
08160561 ⁴khதவthஸு ச ஸrhேவஷு தீ³நாnhத⁴kh’பதி³ஷு
08160563 விShேshதthphணநmh விth³வாnh⁴த ஸஹ ப³nh⁴பி: ◌⁴
08160571 nh’thயவாதி³thரகீ³ைதச shதிபி: ◌⁴ shவshதிவாசைக:
08160573 காரேயthதthகதா²பி⁴ச ஜாmh ப⁴க³வேதாऽnhவஹmh
08160581 ஏதthபேயாvhரதmh நாம ஷாராத⁴நmh பரmh
08160583 பிதாமேஹநாபி⁴தmh மயா ேத ஸiµதா³’தmh
08160591 thவmh சாேநந மஹாபா⁴ேக³ஸmhயkhசீrhேணந ேகஶவmh
08160593ஆthமநா ஶுth³த⁴பா⁴ேவந நியதாthமா ப⁴ஜாvhயயmh
08160601அயmh ைவ ஸrhவயjhஞாkh²ய:ஸrhவvhரததி shmh’தmh
08160603 தப:ஸாரத³mh ப⁴th³ேர தா³நmh ேசவரதrhபணmh
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08160611 த ஏவ நியமா:ஸாாthத ஏவ ச யேமாthதமா:
08160613 தேபா தா³நmh vhரதmh யjhேஞா ேயந Shயthயேதா⁴ஜ:

08160621 தshமாேத³தth³vhரதmh ப⁴th³ேர phரயதா ரth³த⁴யாசர
08160623 ப⁴க³வாnhபShடshேத வராநாஶு விதா⁴shயதி
08170010ஶுக உவாச
08170011இthkhதா ஸாதி³தீ ராஜnhshவப⁴rhthரா கயேபந ைவ
08170013அnhவதிShட²th³vhரதத³mh th³வாத³ஶாஹமதnhth³தா
08170021 சிnhதயnhthேயகயா ³th³th◌⁴யா மஹாஷவரmh
08170023 phரkh³’ேயnhth³ய³Shடாவாnhமநஸா ³th³தி⁴ஸாரதி:²
08170031 மநைசகாkh³ரயா ³th³th◌⁴யா ப⁴க³வthயகி²லாthமநி
08170033 வாஸுேத³ேவ ஸமாதா⁴ய சசார ஹ பேயாvhரதmh
08170041 தshயா: phரா³ர⁴thதாத ப⁴க³வாநாதி³ஷ:

08170043 பீதவாஸாசrhபா³ஹு: ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ர:
08170051 தmh ேநthரேகா³சரmh வீய ஸஹேஸாthதா²ய ஸாத³ரmh
08170053 நநாம ⁴வி காேயந த³Nhட³வthphதிவிவலா
08170061 ேஸாthதா²ய ப³th³தா⁴ஜ³mhshதி²தா ேநாthேஸஹஆநnhத³ஜலாேல
08170063ப³⁴வShணீmh லகாலாkh’திshதth³த³rhஶநாththஸவகா³thரேவப:²

08170071 phthயா ஶைநrhக³th³க³த³யா கி³ரா ஹmh Shடாவ ஸா ேத³vhயதி³தி:
th³வஹ
08170073 உth³வீதீ ஸா பிப³தீவ சுஷா ரமாபதிmh யjhஞபதிmh ஜக³thபதிmh
08170080அதி³திவாச
08170081 யjhேஞஶ யjhஞஷாchத தீrhத²பாத³
08170082 தீrhத²ரவ: ரவணமŋhக³ளநாமேத⁴ய
08170083ஆபnhநேலாகvh’ேநாபஶேமாத³யாth³ய
08170084 ஶmh ந: kh’தீ⁴ஶ ப⁴க³வnhந தீ³நநாத:²
08170091 விவாய விவப⁴வநshதி²திஸmhயமாய
08170092shைவரmh kh³’தஶkhதி³ய ⁴mhேந
08170093shவshதா²ய ஶவ³பph³’mhதrhணேபா³த⁴
08170094 vhயாபாதி³தாthமதமேஸ ஹரேய நமshேத
08170101ஆ: பரmh வரபீ⁴Shடமlhயலrh
08170102 th³ேயா⁴ரஸா:ஸகலேயாக³³shthவrhக:³
08170103 jhஞாநmh ச ேகவலமநnhத ப⁴வnhதி Shடாth
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08170104 thவthேதா nh’mh கிiµ ஸபthநஜயாதி³ராஶீ:
08170110ஶுக உவாச
08170111அதி³thையவmh shேதா ராஜnhப⁴க³வாnhShகேரண:

08170113 ேthரjhஞ:ஸrhவ⁴தாநாதி ேஹாவாச பா⁴ரத
08170120ப⁴க³வாiνவாச
08170121 ேத³வமாதrhப⁴வthயா ேம விjhஞாதmh சிரகாŋhதmh
08170123 யthஸபthைநrh’தmh chயாவிதாநாmh shவதா⁴மத:
08170131 தாnhவிநிrhthய ஸமேர ³rhமதா³நஸுரrhஷபா⁴nh
08170133 phரதிலph³த⁴ஜயபி: ◌⁴ thைரchச²shபாmh
08170141இnhth³ரjhேயShைட:²shவதநையrhஹதாநாmh தி⁴ விth³விஷாmh
08170143shthேயா த³nhதீராஸாth³ய th³ரShchச² :³கி²தா:
08170151ஆthமஜாnhஸுஸmh’th³தா⁴mhshthவmh phரthயா’தயஶ:ய:
08170153 நாகph’Shட²மதி⁴Shடா²ய khட³ேதா th³ரShchச²
08170161 phராேயாऽ⁴நா ேதऽஸுரத²நாதா²அபாரணீயா இதி ேத³வி ேம மதி:
08170163 யthேதऽiνேலவரவிphர³phதா ந விkhரமshதthர ஸுக²mh த³தா³தி
08170171அதா²phபாேயா மம ேத³வி சிnhthய:ஸnhேதாதshய vhரதசrhயயா ேத
08170173 மமாrhசநmh நாrhஹதி க³nhமnhயதா² ரth³தா⁴iνபmh ப²லேஹகthவாth
08170181 thவயாrhசிதசாஹமபthய³phதேய பேயாvhரேதநாiν³ணmh ஸ³த:
08170183shவாmhேஶந thரthவiµேபthய ேதஸுதாnhேகா³phதாshமாசதபshயதி⁴Sh²த:
08170191 உபதா⁴வ பதிmh ப⁴th³ேர phரஜாபதிமகlhமஷmh
08170193 மாmh ச பா⁴வயதீ பthயாேவவmh பமவshதி²தmh
08170201ைநதthபரshமா ஆkh²ேயயmh ph’Shடயாபி கத²சந
08170203ஸrhவmh ஸmhபth³யேத ேத³வி ேத³வ³யmh ஸுஸmhvh’தmh
08170210ஶுக உவாச
08170211 ஏதாவ³khthவா ப⁴க³வாmhshதthைரவாnhதரதீ⁴யத
08170213அதி³திrh³rhலப⁴mh லph³th◌⁴வா ஹேரrhஜnhமாthமநி phரேபா: ◌⁴
08170221 உபாதா⁴வthபதிmh ப⁴khthயா பரயா kh’தkh’thயவth
08170223ஸ ைவ ஸமாதி⁴ேயாேக³ந கயபshதத³³th◌⁴யத
08170231 phரவிShடமாthமநி ஹேரரmhஶmh யவிதேத²ண:

08170233 ேஸாऽதி³thயாmh வீrhயமாத⁴thத தபஸா சிரஸmhph◌⁴’தmh
08170235அமாதமநா ராஜnhதா³Nhயkh³நிmh யதா²நில:

08170241அதி³ேதrhதி⁴Sh²தmh க³rhப⁴mh ப⁴க³வnhதmh ஸநாதநmh
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08170243ரNhயக³rhேபா⁴ விjhஞாய ஸேட³³யநாமபி: ◌⁴
08170250ph³ரேமாவாச
08170251 ஜேயாகா³ய ப⁴க³வnhiνkhரம நேமாऽsh ேத
08170253 நேமா ph³ரமNhயேத³வாய th³ய நேமா நம:
08170261 நமshேத ph’நிக³rhபா⁴ய ேவத³க³rhபா⁴ய ேவத⁴ேஸ
08170263 thநாபா⁴ய thph’Shடா²ய ஶிபிவிShடாய விShணேவ
08170271 thவமாதி³ரnhேதா ⁴வநshய மth◌⁴யமநnhதஶkhதிmh ஷmh யமாஹு:
08170273 காேலா ப⁴வாநாபதீஶ விவmh shேராேதா யதா²nhத: பதிதmh க³பீ⁴ரmh
08170281 thவmh ைவ phரஜாநாmh shதி²ரஜŋhக³மாநாmh phரஜாபதீநாமஸmhப⁴விShiΝ:

08170283 தி³ெவௗகஸாmh ேத³வ தி³வchதாநாmh பராயணmh ெநௗவ
மjhஜேதாऽphஸு
08180010ஶுக உவாச
08180011இthத²mh விசshதகrhமவீrhய: phரா³rhப³⁴வாmh’த⁴ரதி³thயாmh
08180013 சrh⁴ஜ: ஶŋhக²க³தா³ph³ஜசkhர: பிஶŋhக³வாஸா நநாயேதண:

08180021 யாமாவதா³ேதா ஜ²ஷராஜNhட³ல thவிேஷாlhலஸchch²வத³நாmh³ஜ:

மாnh
08180023வthஸவா ப³லயாŋhக³ேதா³lhலஸthகிடகாசீ³ணசார:
08180031 ம⁴vhராதvhரதவி⁴Shடயா shவயா விராத:வநமாலயா ஹ:
08180033phரஜாபேதrhேவமதம:shவேராசிஷா விநாஶயnhகNhட²நிவிShடெகௗshப: ◌⁴
08180041 தி³ஶ: phரேஸ:³ ஸலாஶயாshததா³ phரஜா: phர’Shடா ’தேவா
³nhவிதா:
08180043th³ெயௗரnhதmhதிரkh³நிவா கா³ேவா th³விஜா:ஸஜ’ஷுrhநகா³ச
08180051 ேராயாmh ரவணth³வாத³யாmh iµஹூrhேதऽபி⁴தி phர: ◌⁴
08180053ஸrhேவ நthரதாராth³யாசkhshதjhஜnhம த³ணmh
08180061 th³வாத³யாmh ஸவிதாதிShட²nhமth◌⁴யnhதி³நக³ேதா nh’ப
08180063 விஜயாநாம ஸா phேராkhதா யshயாmh ஜnhம வி³rhஹேர:
08180071 ஶŋhக²³nh³ப⁴ேயா ேந³rhmh’த³ŋhக³பணவாநகா:
08180073 சிthரவாதி³thரrhயாmh நிrhேகா⁴ஷshiµேலாऽப⁴வth
08180081 phதாசாphஸரேஸாऽnh’thயnhக³nhத⁴rhவphரவரா ஜ:³

08180083 Shrhiµநேயா ேத³வா மநவ: பிதேராऽkh³நய:
08180091th³த⁴விth³யாத⁴ரக³:ஸகிmhஷகிnhநரா:
08180093 சார யராmh ஸுபrh ⁴ஜேகா³thதமா:
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08180101 கா³யnhேதாऽதிphரஶmhஸnhேதா nh’thயnhேதா வி³தா⁴iνகா:³
08180103அதி³thயா ஆரமபத³mh ஸுைம:ஸமவாகிரnh
08180111 th³’ShThவாதி³திshதmh நிஜக³rhப⁴ஸmhப⁴வmh பரmh மாmhஸmh iµத³மாப
விshதா
08180113 kh³’தேத³ஹmh நிஜேயாக³மாயயா phரஜாபதிசாஹ ஜேயதி விshத:
08180121 யthதth³வrhபா⁴தி வி⁴ஷைத⁴ரvhயkhதசிth³vhயkhதமதா⁴ரயth³த⁴:
08180123 ப³⁴வ ேதைநவ ஸ வாமேநா வ:ஸmhபயேதாrhதி³vhயக³திrhயதா² நட:

08180131 தmh வmh வாமநmh th³’ShThவா ேமாத³மாநா மஹrhஷய:
08180133 கrhமாணி காரயாமாஸு: ரshkh’thய phரஜாபதிmh
08180141 தshேயாபநீயமாநshய ஸாவிthmh ஸவிதாph³ரவீth
08180143 ph³’ஹshபதிrhph³ரமஸூthரmh ேமக²லாmh கயேபாऽத³தா³th
08180151 த³ெதௗ³ kh’Shநmh ⁴rhத³Nhட³mh ேஸாேமா வநshபதி:
08180153 ெகௗபீநாchசா²த³நmh மாதா th³ெயௗச²thரmh ஜக³த: பேத:
08180161 கமNhட³mh ேவத³க³rhப: ◌⁴ ஶாnhஸphதrhஷேயா த³:³

08180163அமாலாmh மஹாராஜ ஸரshவthயvhயயாthமந:
08180171 தshமா இthபநீதாய யராThபாthகாமதா³th
08180173 பி⁴ாmh ப⁴க³வதீ ஸாா³மாதா³த³mhபி³கா ஸதீ
08180181ஸ ph³ரமவrhசேஸைநவmh ஸபா⁴mh ஸmhபா⁴விேதா வ:

08180183 ph³ரமrhக³ணஸஜுShடாமthயேராசத மாஷ:

08180191ஸth³த⁴மாதmh வநிmh kh’thவா பஸஹநmh
08180193 பshதீrhய ஸமph◌⁴யrhchய ஸth³பி⁴ரஜுேஹாth³th³விஜ:

08180201thவாவேமைத⁴rhயஜமாநrhதmh ப³mh ph◌⁴’³iµபகlhபிைதshதத:
08180203 ஜகா³ம தthராகி²லஸாரஸmhph◌⁴’ேதா பா⁴ேரண கா³mh ஸnhநமயnhபேத³ பேத³
08180211தmh நrhமதா³யாshதடஉthதேர ப³ேலrhய ’thவிஜshேத ph◌⁴’³கchச²ஸmhjhஞேக
08180213 phரவrhதயnhேதா ph◌⁴’க³வ: khரthதமmh vhயசதாரா³தி³தmh யதா² ரவிmh
08180221 ேத ’thவிேஜா யஜமாந:ஸத³shயா ஹதthவிேஷா வாமநேதஜஸா nh’ப
08180223 ஸூrhய: கிலாயாthத வா விபா⁴வஸு: ஸநthமாேராऽத² தி³th³’யா
khரேதா:
08180231 இthத²mh ஸஶிShேயஷு ph◌⁴’³Shவேநகதா⁴ விதrhkhயமாே ப⁴க³வாnhஸ
வாமந:
08180233ச²thரmhஸத³Nhட³mhஸஜலmh கமNhட³mhவிேவஶ பி³ph◌⁴ரth³த⁴யேமத⁴வாடmh
08180241 ெமௗjhயா ேமக²லயா வீதiµபவீதாேநாthதரmh
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08180243 ஜலmh வாமநmh விphரmh மாயாமாணவகmh ஹmh
08180251 phரவிShடmh வீய ph◌⁴’க³வ:ஸஶிShயாshேத ஸஹாkh³நிபி: ◌⁴
08180253 phரthயkh³’ணnhஸiµthதா²ய ஸŋhphதாshதshய ேதஜஸா
08180261 யஜமாந: phரiµதி³ேதா த³rhஶநீயmh மேநாரமmh
08180263பாiνபாவயவmh தshமா ஆஸநமாஹரth
08180271shவாக³ேதநாபி⁴நnhth³யாத² பாெதௗ³ ப⁴க³வேதா ப³:

08180273அவநிjhயாrhசயாமாஸ iµkhதஸŋhக³மேநாரமmh
08180281தthபாத³ெஶௗசmh ஜநகlhமஷாபஹmhஸத⁴rhமவிnhrhth◌⁴nhயத³தா⁴thஸுமŋhக³ளmh
08180283 யth³ேத³வேத³ேவா கி³ஶசnhth³ரெமௗrhத³தா⁴ர rhth◌⁴நா பரயா ச
ப⁴khthயா
08180290ப³வாச
08180291shவாக³தmh ேத நமshph◌⁴யmh ph³ரமnhகிmh கரவாம ேத
08180293 ph³ரமrhmh தப:ஸாாnhமnhேய thவாrhய வrhத⁴ரmh
08180301அth³ய ந: பிதரshth’phதா அth³ய ந: பாவிதmh லmh
08180303அth³ய shவிShட: khரரயmh யth³ப⁴வாநாக³ேதா kh³’ஹாnh
08180311அth³யாkh³நேயா ேமஸுஹுதா யதா²விதி⁴ th³விஜாthமஜ thவchசரவேநஜைந:
08180313ஹதாmhஹேஸா வாrhபி⁴யmh ச ⁴ரேஹா ததா² நீதா தiνபி: ◌⁴ பைத³shதவ
08180321யth³யth³வேடா வாச²தthphரதீchச² ேம thவாமrhதி²நmh விphரஸுதாiνதrhகேய
08180323 கா³mh காசநmh ³ணவth³தா⁴ம mh’Shடmh ததா²nhநேபயiµத வா
விphரகnhயாmh
08180325 kh³ராமாnhஸmh’th³தா⁴mhshரகா³nhக³ஜாnhவா ரதா²mhshததா²rhஹthதம
ஸmhphரதீchச²
08190010ஶுக உவாச
08190011இதி ைவேராசேநrhவாkhயmh த⁴rhமkhதmh ஸ ஸூnh’தmh
08190013 நிஶmhய ப⁴க³வாnhphத: phரதிநnhth³ேயத³மph³ரவீth
08190020ப⁴க³வாiνவாச
08190021 வசshதைவதjhஜநேத³வ ஸூnh’தmh ேலாசிதmh த⁴rhமதmh யஶshகரmh
08190023 யshய phரமாணmh ph◌⁴’க³வ:ஸாmhபராேய பிதாமஹ:லvh’th³த: ◌⁴ phரஶாnhத:
08190031 ந ேயதshnhேல கசிnhநி:ஸththவ: kh’பண: மாnh
08190033 phரthயாkh²யாதா phரதிthய ேயா வாதா³தா th³விஜாதேய
08190041 ந ஸnhதி தீrhேத² தி⁴ சாrhதி²நாrhதி²தா: பராŋhiµகா² ேய thவமநshவிேநா
nh’ப
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08190043 Shமthேல யth³யஶஸாமேலந phரராத³ உth³பா⁴தி யேதா²³ப: ேக²
08190051 யேதா ஜாேதா ரNhயாசரnhேநக இமாmh மmh
08190053 phரதிவீரmh தி³kh³விஜேய நாவிnhத³த க³தா³த: ◌⁴
08190061 யmh விநிrhthய kh’chch²ேரண விShiΝ:ேமாth³தா⁴ர ஆக³தmh
08190063ஆthமாநmh ஜயிநmh ேமேந தth³வீrhயmh ⁴rhயiνshமரnh
08190071 நிஶmhய தth³வத⁴mh ph◌⁴ராதா ரNhயகஶி: ரா
08190073ஹnhmh ph◌⁴ராth’ஹணmh khth³ேதா⁴ ஜகா³ம நிலயmh ஹேர:
08190081 தமாயாnhதmh ஸமாேலாkhய ஶூலபாணிmh kh’தாnhதவth
08190083 சிnhதயாமாஸ காலjhேஞா விShiΝrhமாயாவிநாmh வர:
08190091 யேதா யேதாऽஹmh தthராெஸௗ mh’th: phராணph◌⁴’தாவ
08190093அேதாऽஹமshய ’த³யmh phரேவயா பராkh³th³’ஶ:

08190101 ஏவmh ஸ நிசிthய ேபா: ஶரமாதா⁴வேதா நிrhவிவிேஶऽஸுேரnhth³ர
08190103வாஸாநிலாnhதrhதஸூமேத³ஹshதthphராணரnhth◌⁴ேரணவிவிkh³நேசதா:
08190111ஸ தnhநிேகதmh பmh’ய ஶூnhயமபயமாந:பிேதா நநாத³
08190113 மாmh th³யாmh தி³ஶ: க²mh விவராnhஸiµth³ராnhவிShiΝmh விசிnhவnhந
த³த³rhஶ வீர:
08190121அபயnhநிதி ேஹாவாச மயாnhவிShடத³mh ஜக³th
08190123 ph◌⁴ராth’ஹா ேம க³ேதா நmh யேதா நாவrhதேத மாnh
08190131ைவராiνப³nhத⁴ ஏதாவாநாmh’thேயாஹ ேத³நாmh
08190133அjhஞாநphரப⁴ேவா மnhரஹmhமாேநாபph³’mhத:
08190141 பிதா phரராத³thரshேத தth³விth³வாnhth³விஜவthஸல:

08190143shவமாrhth³விஜŋhேக³ph◌⁴ேயா ேத³ேவph◌⁴ேயாऽதா³thஸ யாசித:
08190151 ப⁴வாநாசதாnhத⁴rhமாநாshதி²ேதா kh³’ஹேமதி⁴பி:◌⁴
08190153 ph³ராமண: rhவைஜ: ஶூைரரnhையேசாth³தா³மகீrhதிபி: ◌⁴
08190161 தshமாththவthேதா மஷth³vh’ேணऽஹmh வரத³rhஷபா⁴th
08190163 பதா³நி thணி ைத³thேயnhth³ர ஸmhதாநி பதா³ மம
08190171 நாnhயthேத காமேய ராஜnhவதா³nhயாjhஜக³தீ³வராth
08190173ைநந: phராphேநாதி ைவ விth³வாnhயாவத³rhத²phரதிkh³ரஹ:

08190180ப³வாச
08190181அேஹா ph³ராமணதா³யாத³ வாசshேத vh’th³த⁴ஸmhமதா:
08190183 thவmh பா³ேலா பா³ஶமதி:shவாrhத²mh phரthய³ேதா⁴ யதா²
08190191 மாmh வேசாபி: ◌⁴ ஸமாராth◌⁴ய ேலாகாநாேமகவரmh
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08190193 பத³thரயmh vh’ணீேத ேயாऽ³th³தி⁴மாnhth³வீபதா³ஶுஷmh
08190201 ந மாnhமாiµபvhரjhய ⁴ேயா யாசிமrhஹதி
08190203 தshமாth³vh’thதிகmh ⁴mh வேடா காமmh phரதீchச² ேம
08190210ப⁴க³வாiνவாச
08190211 யாவnhேதா விஷயா: phேரShடா²shthேலாkhயாமேதnhth³யmh
08190213 ந ஶkhiνவnhதி ேத ஸrhேவ phரதிரயிmh nh’ப
08190221 thபி: ◌⁴ khரைமரஸnhShேடா th³வீேபநாபி ந rhயேத
08190223 நவவrhஷஸேமேதந ஸphதth³வீபவேரchச²யா
08190231ஸphதth³வீபாதி⁴பதேயா nh’பா ைவNhயக³யாத³ய:
08190233அrhைத:² காைமrhக³தா நாnhதmh th’Shயா இதி ந: தmh
08190241 யth³’chச²ேயாபபnhேநந ஸnhShேடா வrhதேத ஸுக²mh
08190243 நாஸnhShடshthபி⁴rhேலாைகரதாthேமாபஸாதி³ைத:
08190251 mhேஸாऽயmh ஸmhsh’ேதrhேஹரஸnhேதாேஷாऽrhத²காமேயா:
08190253 யth³’chச²ேயாபபnhேநந ஸnhேதாேஷா iµkhதேய shmh’த:
08190261 யth³’chசா²லாப⁴Shடshய ேதேஜா விphரshய வrhத⁴ேத
08190263 தthphரஶாmhயthயஸnhேதாஷாத³mhப⁴ேஸவாஶுஶுணி:
08190271 தshமாththணி பதா³nhேயவ vh’ேண thவth³வரத³rhஷபா⁴th
08190273 ஏதாவைதவ th³ேதா⁴ऽஹmh விthதmh யாவthphரேயாஜநmh
08190280ஶுக உவாச
08190281இthkhத:ஸ ஹஸnhநாஹ வாசா²த: phரதிkh³’யதாmh
08190283 வாமநாய மmh தா³mh ஜkh³ராஹ ஜலபா⁴ஜநmh
08190291 விShணேவ மாmh phரதா³shயnhதiµஶநா அஸுேரவரmh
08190293 ஜாநmhசிகீrhதmh விShே: ஶிShயmh phராஹ விதா³mh வர:
08190300ஶுkhர உவாச
08190301 ஏஷ ைவேராசேந ஸாாth³ப⁴க³வாnhவிShiΝரvhயய:
08190303 கயபாத³தி³ேதrhஜாேதா ேத³வாநாmh காrhயஸாத⁴க:
08190311 phரதிதmh thவையதshைம யத³நrhத²மஜாநதா
08190313 ந ஸா⁴ மnhேய ைத³thயாநாmh மஹாiνபக³ேதாऽநய:
08190321 ஏஷ ேத shதா²நைமவrhயmh யmh ேதேஜா யஶ: தmh
08190323 தா³shயthயாchசி²th³ய ஶkhராய மாயாமாணவேகா ஹ:
08190331 thபி: ◌⁴ khரைமமாlhேலாகாnhவிவகாய: khரShயதி
08190333ஸrhவshவmh விShணேவ த³ththவா ட⁴ வrhதிShயேஸ கத²mh
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08190341 khரமேதா கா³mh பைத³ேகந th³விதீேயந தி³வmh விேபா: ◌⁴
08190343 க²mh ச காேயந மஹதா தாrhதீயshய ேதா க³தி:
08190351 நிShடா²mh ேத நரேக மnhேய யphரதா³: phரதிதmh
08190353 phரதிதshய ேயாऽநீஶ: phரதிபாத³யிmh ப⁴வாnh
08190361 ந தth³தா³நmh phரஶmhஸnhதி ேயந vh’thதிrhவிபth³யேத
08190363 தா³நmh யjhஞshதப: கrhம ேலாேக vh’thதிமேதா யத:
08190371 த⁴rhமாய யஶேஸऽrhதா²ய காமாய shவஜநாய ச
08190373 பசதா⁴ விப⁴ஜnhவிthதஹாiµthர ச ேமாத³ேத
08190381அthராபி ப³vh’ைசrhகீ³தmh ஶ ◌்’iΝ ேமऽஸுரஸthதம
08190383ஸthயேமாதி யthphேராkhதmh யnhேநthயாஹாnh’தmh  தth
08190391ஸthயmh Shபப²லmh விth³யாதா³thமvh’shய கீ³யேத
08190393 vh’ேऽவதி தnhந shயாத³nh’தmh லமாthமந:
08190401 தth³யதா² vh’ உnhல: ஶுShயthth³வrhதேதऽசிராth
08190403 ஏவmh நShடாnh’த:ஸth³ய ஆthமா ஶுShேயnhந ஸmhஶய:
08190411 பராkh³khதமrhணmh வா அரmh யthதேதா³தி
08190413 யthகிசிேதா³தி ph³யாthேதந chேயத ைவ மாnh
08190415 பி⁴ேவ ஸrhவேமாmh rhவnhநாலmh காேமந சாthமேந
08190421அைத²தthrhணமph◌⁴யாthமmh யchச ேநthயnh’தmh வச:
08190423ஸrhவmh ேநthயnh’தmh ph³யாthஸ ³Shகீrhதி: வஸnhmh’த:
08190431shthஷு நrhமவிவாேஹ ச vh’ththயrhேத² phராணஸŋhகேட
08190433 ேகா³ph³ராமrhேத²mhஸாயாmh நாnh’தmh shயாjhஜு³phதmh
08200010ஶுக உவாச
08200011 ப³ேரவmh kh³’ஹபதி:லாசாrhேயண பா⁴த:
08200013Shணீmh ⁴thவா ணmh ராஜnhiνவாசாவேதா ³mh
08200020ப³வாச
08200021ஸthயmh ப⁴க³வதா phேராkhதmh த⁴rhேமாऽயmh kh³’ஹேமதி⁴நாmh
08200023அrhத²mh காமmh யேஶா vh’thதிmh ேயா ந பா³ேத⁴த கrhசிth
08200031ஸ சாஹmh விthதேலாேப⁴ந phரthயாசே கத²mh th³விஜmh
08200033 phரதிthய த³தா³தி phராராதி:³ கிதேவா யதா²
08200041 ந யஸthயாthபேராऽத⁴rhம இதி ேஹாவாச ⁴யmh
08200043ஸrhவmh ேஸா⁴மலmh மnhேய ’ேதऽகபரmh நரmh
08200051 நாஹmh பி³ேப⁴ நிரயாnhநாத⁴nhயாத³ஸுகா²rhணவாth
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08200053 ந shதா²நchயவநாnhmh’thேயாrhயதா² விphரphரலmhப⁴நாth
08200061 யth³யth³தா⁴shயதி ேலாேகऽshnhஸmhபேரதmh த⁴நாதி³கmh
08200063 தshய thயாேக³ நிthதmh கிmh விphரshShேயnhந ேதந ேசth
08200071 ேரய:rhவnhதி ⁴தாநாmh ஸாத⁴ேவா ³shthயஜாஸுபி: ◌⁴
08200073 த³th◌⁴யŋhஶிபி³phரph◌⁴’தய: ேகா விகlhேபா த⁴ராதி³ஷு
08200081ையயmh ³⁴ேஜ ph³ரமnhைத³thேயnhth³ைரரநிவrhதிபி:◌⁴
08200083 ேதஷாmh காேலாऽkh³ரlhேலாகாnhந யேஶாऽதி⁴க³தmh ⁴வி
08200091ஸுலபா⁴ தி⁴ விphரrhேஷ யநிvh’thதாshதiνthயஜ:

08200093 ந ததா² தீrhத²ஆயாேத ரth³த⁴யா ேய த⁴நthயஜ:

08200101 மநshவிந: காணிகshய ேஶாப⁴நmh யத³rhதி²காேமாபநேயந ³rhக³தி:
08200103 த: நrhph³ரமவிதா³mh ப⁴வாth³’ஶாmh தேதா வேடாரshய த³தா³
வாசி²தmh
08200111 யஜnhதி யjhஞmh khரபி⁴rhயமாth³’தா ப⁴வnhத ஆmhநாயவிதா⁴நேகாவிதா:³
08200113 ஸ ஏவ விShiΝrhவரேதா³ऽsh வா பேரா தா³shயாmhயiµShைம
திphதாmh iµேந
08200121 யth³யphயஸாவத⁴rhேமண மாmh ப³th◌⁴நீயாத³நாக³ஸmh
08200123 ததா²phேயநmh ந mhShேய பீ⁴தmh ph³ரமதiνmh mh
08200131 ஏஷ வா உthதமேலாேகா ந ஹாஸதி யth³யஶ:

08200133ஹthவா ைமநாmh ஹேரth³th³ேத⁴ ஶயீத நிஹேதா மயா
08200140ஶுக உவாச
08200141 ஏவமரth³தி⁴தmh ஶிShயமநாேத³ஶகரmh ³:

08200143 ஶஶாப ைத³வphரத:ஸthயஸnhத⁴mh மநshவிநmh
08200151 th³’ட⁴mh பNh³தமாnhயjhஞ:shதph³ேதா⁴ऽshயshம³ேபயா
08200153 மchசா²ஸநாதிேகா³ யshthவமசிராth³ph◌⁴ரயேஸ ய:
08200161 ஏவmh ஶphத:shவ³ ஸthயாnhந சேதா மஹாnh
08200163 வாமநாய த³தா³ேவநாமrhசிthேவாத³கrhவகmh
08200171 விnhth◌⁴யாவshததா³க³thய பthநீ ஜாலகமாநீ
08200173ஆநிnhேய கலஶmh ைஹமமவேநஜnhயபாmh ph◌⁴’தmh
08200181 யஜமாந:shவயmh தshய மthபாத³க³mh iµதா³
08200183அவநிjhயாவஹnhrhth◌⁴நி தத³ேபா விவபாவநீ:
08200191ததா³ஸுேரnhth³ரmh தி³வி ேத³வதாக³க³nhத⁴rhவவிth³யாத⁴ரth³த⁴சார:

08200193தthகrhமஸrhேவऽபி kh³’ணnhதஆrhஜவmh phரஸூநவrhைஷrhவvh’ஷுrhiµதா³nhவிதா:
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08200201 ேந³rhiµஹுrh³nh³ப⁴ய:ஸஹshரேஶா க³nhத⁴rhவகிmhஷகிnhநரா ஜ:³

08200203 மநshவிநாேநந kh’தmh ஸு³Shகரmh விth³வாநதா³th³யth³பேவ
ஜக³ththரயmh
08200211 தth³வாமநmh பமவrhத⁴தாth³⁴தmh ஹேரரநnhதshய ³ணthரயாthமகmh
08200213 : ◌⁴ க²mh தி³ேஶா th³ெயௗrhவிவரா: பேயாத⁴யshதிrhயŋhnh’ேத³வா ’ஷேயா
யதா³ஸத
08200221 காேய ப³shதshய மஹாவி⁴ேத:ஸஹrhthவிகா³சாrhயஸத³shய ஏதth
08200223த³த³rhஶ விவmh th³ணmh ³thமேக ⁴ேதnhth³யாrhதா²ஶயவkhதmh
08200231 ரஸாமசShடாŋhkh◌⁴தேலऽத² பாத³ேயாrhமmh மth◌⁴ராnhஷshய
ஜŋhக⁴ேயா:
08200233 பதththே ஜாiνநி விவrhேதrhேவாrhக³ணmh மாதnhth³ரேஸந:
08200241 ஸnhth◌⁴யாmh விேபா⁴rhவாஸ ³ய ஐthphரஜாபதீnhஜக⁴ேந
ஆthமiµkh²யாnh
08200243 நாph◌⁴யாmh நப: ◌⁴ ஷு ஸphதnh⁴iνkhரமshேயார சrhமாலாmh
08200251 ’th³யŋhக³ த⁴rhமmh shதநேயாrhiµராேரrh’தmh ச ஸthயmh ச
மநshயேத²nh³mh
08200253யmh ச வshயரவிnhத³ஹshதாmh கNhேட² ச ஸாமாநி ஸமshதேரபா²nh
08200261 இnhth³ரphரதா⁴நாநமராnh⁴ேஜஷு தthகrhணேயா: கேபா⁴ th³ெயௗச
rhth◌⁴நி
08200263 ேகேஶஷு ேமகா⁴ch²வஸநmh நாகாயாமேச ஸூrhயmh வத³ேந ச
வநிmh
08200271 வாNhயாmh ச ச²nhதா³mh ரேஸ ஜேலஶmh ph◌⁴ேவாrhநிேஷத⁴mh ச விதி⁴mh ச
பமஸு
08200273அஹச ராthmh ச பரshய mhேஸா மnhmh லலாேடऽத⁴ர ஏவ ேலாப⁴mh
08200281shபrhேஶ ச காமmh nh’ப ேரதஸாmhப: ◌⁴ ph’Shேட² thவத⁴rhமmh khரமேணஷு
யjhஞmh
08200283 சா²யாஸு mh’thmh ஹேத ச மாயாmh தேஹShேவாஷதி⁴ஜாதயச
08200291 நதீ³ச நா³ஷு ஶிலா நேக²ஷு ³th³தா⁴வஜmh ேத³வக³nh’mhச
08200293 phராேணஷு கா³thேர shதி²ரஜŋhக³மாநி ஸrhவாணி ⁴தாநி த³த³rhஶ வீர:
08200301ஸrhவாthமநீத³mh ⁴வநmh நிய ஸrhேவऽஸுரா: கமலமாரŋhக³
08200303ஸுத³rhஶநmh சkhரமஸயேதேஜா த⁴iνச ஶாrhŋhக³mh shதநயிthiνேகா⁴ஷmh
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08200311 பrhஜnhயேகா⁴ேஷா ஜலஜ: பாசஜnhய: ெகௗேமாத³கீ விShiΝக³தா³
தரshவிநீ
08200313 விth³யாத⁴ேராऽ: ஶதசnhth³ரkhதshேthதமாவயஸாயெகௗ ச
08200321ஸுநnhத³iµkh²யா உபதsh²ஶmh பாrhஷத³iµkh²யா:ஸஹேலாகபாலா:
08200323sh²ரthகிடாŋhக³த³நNhட³ல:வthஸரthேநாthதமேமக²லாmhப³ைர:
08200331 ம⁴vhரதshரkh³வநமாலயாvh’ேதா ரராஜ ராஜnhப⁴க³வாiνkhரம:
08200333திmh பைத³ேகந ப³ேலrhவிசkhரேம நப: ◌⁴ ஶேரண தி³ஶச பா³ஹுபி: ◌⁴
08200341 பத³mh th³விதீயmh khரமதshthவிShடபmh ந ைவ th’தீயாய ததீ³யமNhவபி
08200343 உkhரமshயாŋhkh◌⁴பrhபrhயேதா² மஹrhஜநாph◌⁴யாmh தபஸ: பரmh க³த:
08210010ஶுக உவாச
08210011ஸthயmhஸயாph³ஜப⁴ேவா நேக²nh³பி⁴rhஹதshவதா⁴மth³திராvh’ேதாऽph◌⁴யகா³th
08210013 மசிரா ’ஷேயா ph³’ஹth³vhரதா:ஸநnhத³நாth³யா நரேத³வ ேயாகி³ந:
08210021 ேவேதா³பேவதா³நியமா யமாnhவிதாshதrhேகதிஹாஸாŋhக³ராணஸmhதா:
08210023 ேய சாபேர ேயாக³ஸரதீ³பித jhஞாநாkh³நிநா ரnhதி⁴தகrhமகlhமஷா:
08210025 வவnhதி³ேர யthshமரiνபா⁴வத:shவாயmh⁴வmh தா⁴ம க³தா அகrhமகmh
08210031அதா²ŋhkh◌⁴ரேய phேராnhநதாய விShேபாஹரthபth³மப⁴ேவாऽrhஹேத³கmh
08210033 ஸமrhchய ப⁴khthயாph◌⁴யkh³’ch²சிரவா யnhநாபி⁴பŋhேகஹஸmhப⁴வ:

shவயmh
08210041தா⁴:கமNhட³ஜலmh த³khரமshய பாதா³வேநஜநபவிthரதயா நேரnhth³ர
08210043 shவrh⁴nhய⁴nhநப⁴ ஸா பததீ நிமாrhSh ேலாகthரயmh ப⁴க³வேதா
விஶேத³வ கீrhதி:
08210051 ph³ரமாத³ேயா ேலாகநாதா:²shவநாதா²ய ஸமாth³’தா:
08210053ஸாiνகா³ ப³மாஜ:ஸŋhphதாthமவி⁴தேய
08210061 ேதாைய:ஸமrhஹண:shரkh³பி⁴rhதி³vhயக³nhதா⁴iνேலபைந:
08210063⁴ைபrhதீ³ைப:ஸுரபி⁴பி⁴rhலாஜாதப²லாŋhைர:
08210071shதவைநrhஜயஶph³ைத³ச தth³வீrhயமமாŋhகிைத:
08210073 nh’thயவாதி³thரகீ³ைதச ஶŋhக²³nh³பி⁴நி:shவைந:
08210081 ஜாmhப³வாnh’ராஜsh ேப⁴ஶph³ைத³rhமேநாஜவ:

08210083 விஜயmh தி³ு ஸrhவாஸு மேஹாthஸவமேகா⁴ஷயth
08210091 மmh ஸrhவாmh ’தாmh th³’ShThவா thபத³vhயாஜயாchஞயா
08210093ஊ:shவப⁴rhரஸுரா தீ³தshயாthயமrhதா:
08210101 ந வாயmh ph³ரமப³nh⁴rhவிShiΝrhமாயாவிநாmh வர:
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08210103 th³விஜபphரதிchச²nhேநா ேத³வகாrhயmh சிகீrhஷதி
08210111அேநந யாசமாேநந ஶth வபி
08210113ஸrhவshவmh ேநா ’தmh ப⁴rhrhnhயshதத³Nhட³shய ப³rh
08210121ஸthயvhரதshய ஸததmh தீ³தshய விேஶஷத:
08210123 நாnh’தmh பா⁴mh ஶkhயmh ph³ரமNhயshய த³யாவத:
08210131 தshமாத³shய வேதா⁴ த⁴rhேமா ப⁴rh: ஶுஷணmh ச ந:
08210133இthயாதா⁴நி ஜkh³’ஹுrhப³ேலரiνசராஸுரா:
08210141 ேத ஸrhேவ வாமநmh ஹnhmh ஶூலபThஶபாணய:
08210143அநிchச²nhேதா ப³ேல ராஜnhphராth³ரவஜாதமnhயவ:

08210151 தாநபி⁴th³ரவேதா th³’ShThவா தி³திஜாநீகபாnhnh’ப
08210153 phரஹshயாiνசரா விShே: phரthயேஷத⁴nhiνதா³தா: ◌⁴
08210161 நnhத:³ஸுநnhேதா³ऽத² ஜேயா விஜய: phரப³ேலா ப³ல:

08210163iµத:³iµதா³ச விShவkhேஸந: பதththராTh
08210171 ஜயnhத: தேத³வச Shபத³nhேதாऽத²ஸாthவத:
08210173ஸrhேவ நாகா³தphராசmh ேத ஜkh◌⁴iνராஸுmh
08210181ஹnhயமாநாnhshவகாnhth³’ShThவா ஷாiνசைரrhப³:

08210183 வாரயாமாஸ ஸmhரph³தா⁴nhகாvhயஶாபமiνshமரnh
08210191 ேஹ விphரசிthேத ேஹ ராேஹா ேஹ ேநேம யதாmh வச:
08210193 மா th◌⁴யத நிவrhதth◌⁴வmh ந ந: காேலாऽயமrhத²kh’th
08210201 ய: phர:◌⁴ ஸrhவ⁴தாநாmh ஸுக²:³ேகா²பபthதேய
08210203 தmh நாதிவrhதிmh ைத³thயா: ெபௗைஷவர: மாnh
08210211 ேயா ேநா ப⁴வாய phராகா³த³ப⁴வாய தி³ெவௗகஸாmh
08210213ஸ ஏவ ப⁴க³வாநth³ய வrhதேத தth³விபrhயயmh
08210221 ப³ேலந ஸசிைவrh³th³th◌⁴யா ³rhைக³rhமnhthெரௗஷதா⁴தி³பி: ◌⁴
08210223ஸாமாதி³பி⁴பாையச காலmh நாthேயதி ைவ ஜந:
08210231 ப⁴வth³பி⁴rhநிrhதா ேயேத ப³ஹுேஶாऽiνசரா ஹேர:
08210233ைத³ேவநrhth³ைத⁴shத ஏவாth³ய தி⁴ thவா நத³nhதி ந:
08210241 ஏதாnhவயmh விேஜShயாேமா யதி³ைத³வmh phரத³தி
08210243 தshமாthகாலmh phரதீth◌⁴வmh ேயா ேநாऽrhத²thவாய கlhபேத
08210250ஶுக உவாச
08210251 பthrhநிக³தி³தmh thவா ைத³thயதா³நவத²பா:
08210253 ரஸாmh நிrhவிவிஶூ ராஜnhவிShiΝபாrhஷத³ தா³தா:
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08210261அத² தாrhயஸுேதா jhஞாthவா விராThphர⁴சிகீrhதmh
08210263 ப³ப³nhத⁴ வாண: பாைஶrhப³mh ஸூthேயऽஹநி khரெதௗ
08210271ஹாஹாகாேரா மஹாநாth³ேராத³shேயா:ஸrhவேதா தி³ஶmh
08210273 நிkh³’யமாேணऽஸுரபெதௗ விShiΝநா phரப⁴விShiΝநா
08210281 தmh ப³th³த⁴mh வாண: பாைஶrhப⁴க³வாநாஹ வாமந:
08210283 நShடயmh shதி²ரphரjhஞiµதா³ரயஶஸmh nh’ப
08210291 பதா³நி thணி த³thதாநி ⁴ேமrhமயmh thவயாஸுர
08210293 th³வாph◌⁴யாmh khராnhதா ம ஸrhவா th’தீயiµபகlhபய
08210301 யாவthதபthயெஸௗ ேகா³பி⁴rhயாவதி³nh:³ஸேஹா³பி:◌⁴
08210303 யாவth³வrhஷதி பrhஜnhயshதாவதீ ⁴யmh தவ
08210311 பைத³ேகந மயாkhராnhேதா ⁴rhேலாக: க²mh தி³ஶshதேநா:
08210313shவrhேலாகshேத th³விதீேயந பயதshேத shவமாthமநா
08210321 phரதிதமதா³shேத நிரேய வாஸ இShயேத
08210323 விஶ thவmh நிரயmh தshமாth³³ சாiνேமாதி³த:
08210331 vh’தா² மேநாரத²shதshய ³ர:shவrhக:³ பதthயத:◌⁴
08210333 phரதிதshயாதா³ேநந ேயாऽrhதி²நmh விphரலmhப⁴ேத
08210341 விphரலph³ேதா⁴ த³தா³தி thவயாஹmh சாTh◌⁴யமாநிநா
08210343 தth³vhயகப²லmh ⁴ŋhவ நிரயmh கதிசிthஸமா:
08220010ஶுக உவாச
08220011 ஏவmh விphரkh’ேதா ராஜnhப³rhப⁴க³வதாஸுர:
08220013 பி⁴th³யமாேநாऽphயபி⁴nhநாthமா phரthயாஹாவிkhலவmh வச:
08220020ப³வாச
08220021 யth³thதமேலாக ப⁴வாnhமேமதmh வேசா vhயகmh ஸுரவrhய மnhயேத
08220023 கேராmhyh’தmh தnhந ப⁴ேவthphரலmhப⁴நmh பத³mh th’தீயmh  ஶீrhShணி ேம
நிஜmh
08220031பி³ேப⁴ நாஹmh நிரயாthபத³chேதா ந பாஶப³nhதா⁴th³vhயஸநாth³³ரthயயாth
08220033ைநவாrhத²kh’chch²ராth³ப⁴வேதா விநிkh³ரஹாத³ஸா⁴வாதா³th³ph◌⁴’ஶiµth³விேஜ
யதா²
08220041 mhஸாmh லாkh◌⁴யதமmh மnhேய த³Nhட³மrhஹthதமாrhபிதmh
08220043 யmh ந மாதா பிதா ph◌⁴ராதா ஸு’த³சாதி³ஶnhதி 
08220051 thவmh நமஸுராmh ந: பேரா: பரேமா ³:

08220053 ேயா ேநாऽேநகமதா³nhதா⁴நாmh விph◌⁴ரmhஶmh சுராதி³ஶth
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08220061 யshnhைவராiνப³nhேத⁴ந vhேட⁴ந வி³ேத⁴தரா:
08220063 ப³ஹேவா ேலபி⁴ேர th³தி⁴mh யாiµ ைஹகாnhதேயாகி³ந:
08220071 ேதநாஹmh நிkh³’ேதாऽsh ப⁴வதா ⁴கrhம
08220073 ப³th³த⁴ச வாண: பாைஶrhநாதிvhேட³ ந ச vhயேத²
08220081 பிதாமேஹா ேம ப⁴வதீ³யஸmhமத: phரராத³ஆவிShkh’தஸா⁴வாத:³
08220083 ப⁴வth³விபேண விசிthரைவஶஸmh ஸmhphராபிதshthவmh பரம:shவபிthரா
08220091கிமாthமநாேநந ஜஹாதி ேயாऽnhதத:கிmh khத²ஹாைர:shவஜநாkh²யத³shபி: ◌⁴
08220093 கிmh ஜாயயா ஸmhsh’திேஹ⁴தயா மrhthயshய ேக³ைஹ: கிஹாேஷா
vhயய:
08220101 இthத²mh ஸ நிசிthய பிதாமேஹா மஹாநகா³த⁴ேபா³ேதா⁴ ப⁴வத:
பாத³பth³மmh
08220103 th◌⁴வmh phரேபேத³ யேதாப⁴யmh ஜநாth³பீ⁴த: shவபபணshய
ஸthதம
08220111அதா²ஹமphயாthமேபாshதவாnhதிகmh ைத³ேவந நீத: phரஸப⁴mh thயாத:

08220113 இத³mh kh’தாnhதாnhதிகவrhதி விதmh யயாth◌⁴வmh shதph³த⁴மதிrhந
³th◌⁴யேத
08220120ஶுக உவாச
08220121 தshேயthத²mh பா⁴ஷமாணshய phரராேதா³ ப⁴க³வthphய:
08220123ஆஜகா³ம ேரShட² ராகாபதிேவாthதி²த:
08220131 தnhth³ரேஸந:shவபிதாமஹmh யா விராஜமாநmh நநாயேதணmh
08220133phராmhஶுmh பிஶŋhகா³mhப³ரமஜநthவிஷmh phரலmhப³பா³ஹுmhஶுப⁴க³rhஷப⁴ைமத
08220141 தshைம ப³rhவாணபாஶயnhthத:ஸமrhஹணmh ேநாபஜஹார rhவவth
08220143 நநாம rhth◌⁴நாவிேலாலேலாசந:ஸvhட³நீசீநiµேகா² ப³⁴வ ஹ
08220151ஸதthரஹாநiµதீ³யஸthபதிmhஹmhஸுநnhதா³th³யiνைக³பாதmh
08220153 உேபthய ⁴ெமௗ ஶிரஸா மஹாமநா நநாம rhth◌⁴நா லகாவிkhலவ:

08220160phரராத³ உவாச
08220161 thவையவ த³thதmh பத³ைமnhth³ரrhதmh ’தmh தேத³வாth³ய தைத²வ
ேஶாப⁴நmh
08220163 மnhேய மஹாநshய kh’ேதா யiνkh³ரேஹா விph◌⁴ரmhஶிேதா யchch²ய
ஆthமேமாஹநாth
08220171 யயா  விth³வாநபி iµயேத யதshதthேகா விசShேட க³திமாthமேநா
யதா²
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08220173 தshைம நமshேத ஜக³தீ³வராய ைவ நாராயயாகி²லேலாகஸாேண
08220180ஶுக உவாச
08220181 தshயாiνஶ ◌்’Nhவேதா ராஜnhphரராத³shய kh’தாஜேல:

08220183ரNhயக³rhேபா⁴ ப⁴க³வாiνவாச ம⁴ஸூத³நmh
08220191 ப³th³த⁴mh வீய பதிmh ஸாth◌⁴வீ தthபthநீ ப⁴யவிவலா
08220193 phராஜ: phரணேதாேபnhth³ரmh ப³பா⁴ேஷऽவாŋhiµகீ² nh’ப
08220200விnhth◌⁴யாவவாச
08220201 khடா³rhத²மாthமந இத³mh thஜக³thkh’தmh ேத shவாmhயmh  தthர
தி⁴ேயாऽபர ஈஶ rh:
08220203கrh:phரேபா⁴shதவ கிமshயதஆவஹnhதி thயkhதயshthவத³வேராபிதகrhth’வாதா:³
08220210ph³ரேமாவாச
08220211 ⁴தபா⁴வந ⁴ேதஶ ேத³வேத³வ ஜக³nhமய
08220213iµைசநmh ’தஸrhவshவmh நாயமrhஹதி நிkh³ரஹmh
08220221 kh’thshநா ேதऽேநந த³thதா ⁴rhேலாகா: கrhமாrhதாச ேய
08220223 நிேவதி³தmh ச ஸrhவshவமாthமாவிkhலவயா தி⁴யா
08220231 யthபாத³ேயாரஶட²தீ:◌⁴ ஸலmh phரதா³ய
08220232³rhவாŋhைரரபி விதா⁴ய ஸதீmh ஸபrhயாmh
08220233அphthதமாmh க³திமெஸௗ ப⁴ஜேத thேலாகீmh
08220234 தா³வாநவிkhலவமநா: கத²மாrhதிmh’chேச²th
08220240ப⁴க³வாiνவாச
08220241 ph³ரமnhயமiνkh³’ தth³விேஶா வி⁴ேநாmhயஹmh
08220243 யnhமத:³ ஷ:shதph³ேதா⁴ ேலாகmh மாmh சாவமnhயேத
08220251 யதா³ கதா³சிjhவாthமா ஸmhஸரnhநிஜகrhமபி: ◌⁴
08220253 நாநாேயாநிShவநீேஶாऽயmh ெபௗmh க³திமாvhரேஜth
08220261 ஜnhமகrhமவேயாப விth³ையவrhயத⁴நாதி³பி:◌⁴
08220263 யth³யshய ந ப⁴ேவthshதmhப⁴shதthராயmh மத³iνkh³ரஹ:

08220271 மாநshதmhப⁴நிthதாநாmh ஜnhமாதீ³நாmh ஸமnhதத:
08220273ஸrhவேரய:phரதீபாநாmh ஹnhத iµேயnhந மthபர:
08220281 ஏஷ தா³நவைத³thயாநாமkh³ரநீ: கீrhதிவrhத⁴ந:
08220283அைஜத³ஜயாmh மாயாmh த³nhநபி ந iµயதி
08220291ணkhத²chத:shதா²நாthphேதா ப³th³த⁴ச ஶthபி:◌⁴
08220293 jhஞாதிபி⁴ச பthயkhேதா யாதநாமiνயாபித:
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08220301³ ப⁴rhthத: ஶphேதா ஜெஹௗ ஸthயmh ந ஸுvhரத:
08220303 ச²லkhேதா மயா த⁴rhேமா நாயmh thயஜதி ஸthயவாkh
08220311 ஏஷ ேம phராபித:shதா²நmh ³Shphராபமமைரரபி
08220313ஸாவrhேணரnhதரshயாயmh ப⁴விேதnhth³ேரா மதா³ரய:
08220321 தாவthஸுதலமth◌⁴யாshதாmh விவகrhமவிநிrhதmh
08220323 யதா³த⁴ேயா vhயாத⁴யச khலமshதnhth³ரா பராப⁴வ:

08220325 ேநாபஸrhகா³ நிவஸதாmh ஸmhப⁴வnhதி மேமயா
08220331இnhth³ரேஸந மஹாராஜ யா ேபா⁴ ப⁴th³ரமsh ேத
08220333ஸுதலmh shவrhகி³பி: ◌⁴ phராrhth²யmh jhஞாதிபி: ◌⁴ பவாத:
08220341 ந thவாமபி⁴ப⁴விShயnhதி ேலாேகஶா: கிiµதாபேர
08220343 thவchசா²ஸநாதிகா³nhைத³thயாmhசkhரmh ேம ஸூத³யிShயதி
08220351 ரShேய ஸrhவேதாऽஹmh thவாmh ஸாiνக³mh ஸபchச²த³mh
08220353ஸதா³ஸnhநிதmh வீர தthர மாmh th³ரயேத ப⁴வாnh
08220361 தthர தா³நவைத³thயாநாmh ஸŋhகா³thேத பா⁴வ ஆஸுர:
08220363 th³’ShThவா மத³iνபா⁴வmh ைவ ஸth³ய:Nhேடா² விநŋhயதி
08230010ஶுக உவாச
08230011இthkhதவnhதmh ஷmh ராதநmh மஹாiνபா⁴ேவாऽகி²லஸா⁴ஸmhமத:
08230013 ப³th³தா⁴ஜrhபா³Shபகலாேலே ப⁴khththகேலா க³th³க³த³யா
கி³ராph³ரவீth
08230020ப³வாச
08230021அேஹா phரமாய kh’த:ஸiµth³யம: phரபnhநப⁴khதாrhத²விெதௗ⁴ ஸமாத:
08230023யlhேலாகபாலshthவத³iνkh³ரேஹாऽமைரரலph³த⁴rhேவாऽபஸேத³ऽஸுேரऽrhபித:
08230030ஶுக உவாச
08230031இthkhthவா ஹமாநthய ph³ரமாணmh ஸப⁴வmh தத:
08230033 விேவஶ ஸுதலmh phேதா ப³rhiµkhத:ஸஹாஸுைர:
08230041 ஏவnhth³ராய ப⁴க³வாnhphரthயாநீய thவிShடபmh
08230043 ரயிthவாதி³ேத: காமமஶாஸthஸகலmh ஜக³th
08230051லph³த⁴phரஸாத³mh நிrhiµkhதmh ெபௗthரmh வmhஶத⁴ரmh ப³mh
08230053 நிஶாmhய ப⁴khதிphரவண: phரராத³இத³மph³ரவீth
08230060phரராத³ உவாச
08230061 ேநமmh விேசா லப⁴ேத phரஸாத³mh ந rhந ஶrhவ: கிiµதாபேரऽnhேய
08230063யnhேநாऽஸுராம³rhக³பாேலா விவாபி⁴வnhth³ையரபி⁴வnhதி³தாŋhkh◌⁴:
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08230071 யthபாத³பth³மமகரnhத³நிேஷவேணந
08230072 ph³ரமாத³ய: ஶரணதா³iνவேத வி⁴தீ:
08230073 கshமாth³வயmh sh’தய: க²லேயாநயshேத
08230074 தா³Nhயth³’Shபத³வீmh ப⁴வத: phரணீதா:
08230081 சிthரmh தேவதமேஹாऽதேயாக³மாயா
08230082லாவிsh’Shட⁴வநshய விஶாரத³shய
08230083ஸrhவாthமந:ஸமth³’ேஶாऽவிஷம:shவபா⁴ேவா
08230084 ப⁴khதphேயா யத³ கlhபதshவபா⁴வ:

08230090ப⁴க³வாiνவாச
08230091 வthஸ phரராத³ ப⁴th³ரmh ேத phரயா ஸுதலாலயmh
08230093 ேமாத³மாந:shவெபௗthேரண jhஞாதீநாmh ஸுக²மாவஹ
08230101 நிthயmh th³ரShடா மாmh தthர க³தா³பாணிமவshதி²தmh
08230103 மth³த³rhஶநமஹாலாத³ th◌⁴வshதகrhமநிப³nhத⁴ந:
08230110ஶுக உவாச
08230111ஆjhஞாmh ப⁴க³வேதா ராஜnhphரராேதா³ ப³நா ஸஹ
08230113 பா³ட⁴thயமலphரjhேஞா rhth◌⁴nhயாதா⁴ய kh’தாஜ:

08230121 பkhரmhயாதி³ஷmh ஸrhவாஸுரசபதி:
08230123 phரணதshதத³iνjhஞாத: phரவிேவஶ மஹாபி³லmh
08230131அதா²ேஹாஶநஸmh ராஜnhஹrhநாராயேऽnhதிேக
08230133ஆநmh’thவிஜாmh மth◌⁴ேய ஸத³ ph³ரமவாதி³நாmh
08230141 ph³ரமnhஸnhதiν ஶிShயshய கrhமchசி²th³ரmh விதnhவத:
08230143 யthதthகrhமஸு ைவஷmhயmh ph³ரமth³’Shடmh ஸமmh ப⁴ேவth
08230150ஶுkhர உவாச
08230151தshதthகrhமைவஷmhயmh யshய கrhேமவேரா ப⁴வாnh
08230153 யjhேஞேஶா யjhஞஷ:ஸrhவபா⁴ேவந த:
08230161 மnhthரதshதnhthரதசி²th³ரmh ேத³ஶகாலாrhஹவshத:
08230163ஸrhவmh கேராதி நிசி²th³ரமiνஸŋhகீrhதநmh தவ
08230171 ததா²பி வத³ேதா ⁴மnhகShயாmhயiνஶாஸநmh
08230173 ஏதchch²ேரய: பரmh mhஸாmh யthதவாjhஞாiνபாலநmh
08230180ஶுக உவாச
08230181 phரதிநnhth³ய ஹேரராjhஞாiµஶநா ப⁴க³வாநிதி
08230183 யjhஞchசி²th³ரmh ஸமாத⁴thத ப³ேலrhவிphரrhபி: ◌⁴ ஸஹ
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08230191 ஏவmh ப³ேலrhமmh ராஜnhபி⁴thவா வாமேநா ஹ:
08230193 த³ெதௗ³ ph◌⁴ராthேர மேஹnhth³ராய thதி³வmh யthபைரrh’தmh
08230201 phரஜாபதிபதிrhph³ரமா ேத³வrhபிth’⁴ைப:
08230203 த³ph◌⁴’kh³வŋhகி³ேராiµkh²ைய:மாேரண ப⁴ேவந ச
08230211 கயபshயாதி³ேத: phthைய ஸrhவ⁴தப⁴வாய ச
08230213 ேலாகாநாmh ேலாகபாலாநாமகேராth³வாமநmh பதிmh
08230221 ேவதா³நாmh ஸrhவேத³வாநாmh த⁴rhமshய யஶஸ: ய:
08230223 மŋhக³ளாநாmh vhரதாநாmh ச கlhபmh shவrhகா³பவrhக³ேயா:
08230231 உேபnhth³ரmh கlhபயாmh சkhேர பதிmh ஸrhவவி⁴தேய
08230233 ததா³ஸrhவாணி ⁴தாநி ph◌⁴’ஶmh iµiµதி³ேர nh’ப
08230241 ததshthவிnhth³ர: ரshkh’thய ேத³வயாேநந வாமநmh
08230243 ேலாகபாலrhதி³வmh நிnhேய ph³ரம சாiνேமாதி³த:
08230251 phராphய th⁴வநmh ேசnhth³ர உேபnhth³ர⁴ஜபாத:
08230253 யா பரமயா ஜுShேடா iµiµேத³ க³தஸாth◌⁴வஸ:

08230261 ph³ரமா ஶrhவ:மாரச ph◌⁴’kh³வாth³யா iµநேயா nh’ப
08230263 பிதர:ஸrhவ⁴தாநி th³தா⁴ ைவமாநிகாச ேய
08230271ஸுமஹthகrhம தth³விShேrhகா³யnhத: பரமth³⁴தmh
08230273 தி⁴ShNhயாநி shவாநி ேத ஜkh³iµரதி³திmh ச ஶஶmhேர
08230281ஸrhவேமதnhமயாkh²யாதmh ப⁴வத:லநnhத³ந
08230283 உkhரமshய சதmh ேராth’மக⁴ேமாசநmh
08230291 பாரmh மmhந உவிkhரமேதா kh³’ேநா
08230292 ய: பாrhதி²வாநி விமேம ஸ ரஜாmh மrhthய:
08230293 கிmh ஜாயமாந உத ஜாத உைபதி மrhthய
08230294இthயாஹ மnhthரth³’kh³’: ஷshய யshய
08230301 ய இத³mh ேத³வேத³வshய ஹேரரth³⁴தகrhமண:

08230303அவதாராiνசதmh ஶ ◌்’Nhவnhயாதி பராmh க³திmh
08230311 khயமாேண கrhமணீத³mh ைத³ேவ பிthrhேயऽத² மாiνேஷ
08230313 யthர யthராiνகீrhthேயத தthேதஷாmh ஸுkh’தmh வி:³

08240010ராேஜாவாச
08240011 ப⁴க³வnhch²ேராchசா² ஹேரரth³⁴தகrhமண:

08240013அவதாரகதா²மாth³யாmh மாயாமthshயவிட³mhப³நmh
08240021 யத³rhத²மத³தா⁴th³பmh மாthshயmh ேலாகஜு³phதmh
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08240023 தம:phரkh’தி³rhமrhஷmh கrhமkh³ரshத இேவவர:
08240031 ஏதnhேநா ப⁴க³வnhஸrhவmh யதா²வth³வkhமrhஹ
08240033 உthதமேலாகசதmh ஸrhவேலாகஸுகா²வஹmh
08240040ஸூத உவாச
08240041இthkhேதா விShiΝராேதந ப⁴க³வாnhபா³த³ராயணி:
08240043 உவாச சதmh விShேrhமthshயேபண யthkh’தmh
08240050ஶுக உவாச
08240051 ேகா³விphரஸுரஸா⁴நாmh ச²nhத³ஸாமபி ேசவர:
08240053 ராchச²mhshதrhத⁴thேத த⁴rhமshயாrhத²shய ைசவ 
08240061 உchசாவேசஷு ⁴ேதஷு சரnhவாேவவர:
08240063 ேநாchசாவசthவmh ப⁴ஜேத நிrh³ணthவாth³தி⁴ேயா ³ண:

08240071ஆத³தீதகlhபாnhேத ph³ராேமா ைநthதிேகா லய:
08240073ஸiµth³ேராபphதாshதthர ேலாகா ⁴ராத³ேயா nh’ப
08240081 காேலநாக³தநிth³ரshய தா⁴: ஶிஶயிேஷாrhப³
08240083iµக²ேதா நி:sh’தாnhேவதா³nhஹயkh³ேவாऽnhதிேகऽஹரth
08240091 jhஞாthவா தth³தா³நேவnhth³ரshய ஹயkh³வshய ேசShதmh
08240093 த³தா⁴ர ஶப²பmh ப⁴க³வாnhஹவர:
08240101 தthர ராஜ’: கசிnhநாmhநா ஸthயvhரேதா மஹாnh
08240103 நாராயணபேராऽதபthதப:ஸ ஸலாஶந:
08240111 ேயாऽஸாவshnhமஹாகlhேப தநய:ஸ விவshவத:
08240113 ராth³த⁴ேத³வ இதி kh²யாேதா மiνthேவ ஹrhபித:
08240121 ஏகதா³ kh’தமாலாயாmh rhவேதா ஜலதrhபணmh
08240123 தshயாஜlhத³ேக காசிchச²ப²rhேயகாph◌⁴யபth³யத
08240131ஸthயvhரேதாऽஜக³தாmh ஸஹ ேதாேயந பா⁴ரத
08240133 உthஸஸrhஜ நதீ³ேதாேய ஶப²mh th³ரவிேட³வர:
08240141 தமாஹ ஸாதிகணmh மஹாகாணிகmh nh’பmh
08240143 யாேதா³ph◌⁴ேயா jhஞாதிகா⁴திph◌⁴ேயா தீ³நாmh மாmh தீ³நவthஸல
08240145 கத²mh விsh’ஜேஸ ராஜnhபீ⁴தாமshnhஸjhஜேல
08240151 தமாthமேநாऽiνkh³ரஹாrhத²mh phthயா மthshயவrhத⁴ரmh
08240153அஜாநnhரrhதா²ய ஶப²rhயா:ஸ மேநா த³ேத⁴
08240161 தshயா தீ³நதரmh வாkhயமாthய ஸ மபதி:
08240163 கலஶாphஸு நிதா⁴ையநாmh த³யாrhநிnhய ஆரமmh
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08240171ஸா  தthைரகராthேரண வrhத⁴மாநா கமNhட³ெலௗ
08240173அலph³th◌⁴வாthமாவகாஶmh வா இத³மாஹ மபதிmh
08240181 நாஹmh கமNhட³லாவshnhkh’chch²ரmh வshேஹாthஸேஹ
08240183 கlhபெயௗக:ஸுவிலmh யthராஹmh நிவேஸ ஸுக²mh
08240191ஸ ஏநாmh தத ஆதா³ய nhயதா⁴ெதௗ³த³சேநாத³ேக
08240193 தthர phதா iµஹூrhேதந ஹshதthரயமவrhத⁴த
08240201 ந ம ஏதத³லmh ராஜnhஸுக²mh வshiµத³சநmh
08240203 ph’² ேத³ பத³mh மயmh யththவாஹmh ஶரணmh க³தா
08240211 தத ஆதா³ய ஸா ராjhஞா phதா ராஜnhஸேராவேர
08240213 ததா³vh’thயாthமநா ேஸாऽயmh மஹாேநாऽnhவவrhத⁴த
08240221ைநதnhேம shவshதேய ராஜnhiνத³கmh ஸெலௗகஸ:

08240223 நிேத⁴ ராேயாேக³ந ரேத³ மாமவிதா³நி
08240231இthkhத: ேஸாऽநயnhமthshயmh தthர தthராவிதா³நி
08240233 ஜலாஶேயऽஸmhதmh தmh ஸiµth³ேர phராபjhஜ²ஷmh
08240241phயமாணshதமாேஹத³ஹ மாmh மகராத³ய:
08240243அத³nhthயதிப³லா வீர மாmh ேநேஹாthshரShமrhஹ
08240251 ஏவmh விேமாதshேதந வத³தா வlh³பா⁴ரதீmh
08240253 தமாஹ ேகா ப⁴வாநshமாnhமthshயேபண ேமாஹயnh
08240261ைநவmh வீrhேயா ஜலசேரா th³’Shேடாऽshமாபி: ◌⁴ ேதாऽபி வா
08240263 ேயா ப⁴வாnhேயாஜநஶதமநாபி⁴vhயாநேஶ ஸர:
08240271நmh thவmh ப⁴க³வாnhஸாாth³த⁴rhநாராயேऽvhயய:
08240273அiνkh³ரஹாய ⁴தாநாmh த⁴thேஸ பmh ஜெலௗகஸாmh
08240281 நமshேத ஷேரShட²shதி²ththபththயphயேயவர
08240283 ப⁴khதாநாmh ந: phரபnhநாநாmh iµkh²ேயா யாthமக³திrhவிேபா⁴
08240291ஸrhேவ லாவதாராshேத ⁴தாநாmh ⁴திேஹதவ:

08240293 jhஞாchசா²mhயேதா³பmh யத³rhத²mh ப⁴வதா th◌⁴’தmh
08240301ந ேதऽரவிnhதா³பேதா³பஸrhபணmh mh’ஷா ப⁴ேவthஸrhவஸு’thphயாthமந:
08240303 யேத²தேரஷாmh ph’த²கா³thமநாmh ஸதாமதீ³th³’ேஶா யth³வரth³⁴தmh 
ந:
08240310ஶுக உவாச
08240311இதி ph³வாணmh nh’பதிmh ஜக³thபதி:ஸthயvhரதmh மthshயவrhக³ேய
08240313 விஹrhகாம: phரலயாrhணேவऽph³ரவீchசிகீrhஷுேரகாnhதஜநphய: phயmh
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08240320ப⁴க³வாiνவாச
08240321ஸphதேம யth³யதநா³rhth◌⁴வமஹnhேயதத³nhத³ம
08240323 நிமŋhயthயphயயாmhேபா⁴ெதௗ⁴ thைரேலாkhயmh ⁴rh⁴வாதி³கmh
08240331 thேலாkhயாmh யமாநாயாmh ஸmhவrhதாmhப⁴ ைவ ததா³
08240333 உபshதா²shயதி ெநௗ: காசிth³விஶாலா thவாmh மேயதா
08240341 thவmh தாவேதா³ஷதீ:◌⁴ ஸrhவா பீ³ஜாnhchசாவசாநி ச
08240343ஸphதrhபி: ◌⁴ பvh’த:ஸrhவஸththேவாபph³’mhத:
08240351ஆய ph³’ஹதீmh நாவmh விசShயshயவிkhலவ:

08240353 ஏகாrhணேவ நிராேலாேக ’ேமவ வrhசஸா
08240361 ேதா³⁴யமாநாmh தாmh நாவmh ஸேரண ப³யஸா
08240363 உபshதி²தshய ேம ஶ ◌்’ŋhேக³ நிப³th◌⁴நீ மஹாநா
08240371அஹmh thவாmh’பி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh ஸஹநாவiµத³nhவதி
08240373 விகrhஷnhவிசShயா யாவth³ph³ரா நிஶா phரேபா⁴
08240381 மதீ³யmh மமாநmh ச பரmh ph³ரேமதி ஶph³தி³தmh
08240383 ேவthshயshயiνkh³’தmh ேம ஸmhphரைநrhவிvh’தmh ’தி³
08240391இthத²மாதி³ய ராஜாநmh ஹரnhதரதீ⁴யத
08240393 ேஸாऽnhவைவத தmh காலmh யmh ’ேகஶ ஆதி³ஶth
08240401ஆshதீrhய த³rhபா⁴nhphராkhலாnhராஜrh: phரா³த³ŋhiµக:²
08240403 நிஷஸாத³ஹேர: பாெதௗ³ சிnhதயnhமthshயபிண:

08240411 தத:ஸiµth³ர உth³ேவல:ஸrhவத: phலாவயnhமmh
08240413 வrhத⁴மாேநா மஹாேமைக⁴rhவrhஷth³பி:◌⁴ ஸமth³’யத
08240421 th◌⁴யாயnhப⁴க³வதா³ேத³ஶmh த³th³’ேஶ நாவமாக³தாmh
08240423 தாமாேராஹ விphேரnhth³ைரராதா³ெயௗஷதி⁴வீத: ◌⁴
08240431 தrhiµநய: phதா ராஜnhth◌⁴யாயshவ ேகஶவmh
08240433ஸ ைவ ந:ஸŋhகடாத³shமாத³விதா ஶmh விதா⁴shயதி
08240441 ேஸாऽiνth◌⁴யாதshதேதா ராjhஞா phரா³ராnhமஹாrhணேவ
08240443 ஏகஶ ◌்’ŋhக³த⁴ேரா மthshேயா ைஹேமா நிதேயாஜந:
08240451 நிப³th◌⁴ய நாவmh தchch²’ŋhேக³ யேதா²khேதா ஹ ரா
08240453 வரthேரநா ShடshShடாவ ம⁴ஸூத³நmh
08240460ராேஜாவாச
08240461அநாth³யவிth³ேயாபஹதாthமஸmhவித³shதnhலஸmhஸாரபரமாரா:
08240463 யth³’chச²ேயாபsh’தா யமாphiνrhவிiµkhதிேதா³ ந: பரேமா ³rhப⁴வாnh
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08240471ஜேநாऽ³ேதா⁴ऽயmh நிஜகrhமப³nhத⁴ந:ஸுேக²chச²யா கrhமஸஹேதऽஸுக²mh
08240473யthேஸவயா தாmh வி⁴ேநாthயஸnhமதிmh kh³ரnhதி²mhஸ பி⁴nhth³யாth³th◌⁴’த³யmh
ஸ ேநா ³:

08240481 யthேஸவயாkh³ேநவ th³ரேராத³நmh மாnhவிஜயாnhமலமாthமநshதம:
08240483 ப⁴ேஜத வrhணmh நிஜேமஷ ேஸாऽvhயேயா ⁴யாthஸ ஈஶ: பரேமா ³ேராrh³:

08240491 ந யthphரஸாதா³தபா⁴க³ேலஶமnhேய ச ேத³வா ³ரேவா ஜநா:shவயmh
08240493 கrhmh ஸேமதா: phரப⁴வnhதி mhஸshதவரmh thவாmh ஶரணmh phரபth³ேய
08240501 அசுரnhத⁴shய யதா²kh³ரணீ: kh’தshததா² ஜநshயாவி³ேஷாऽ³ேதா⁴
³:

08240503 thவமrhகth³’khஸrhவth³’ஶாmh ஸே vh’ேதா ³rhந: shவக³திmh
³⁴thஸதாmh
08240511 ஜேநா ஜநshயாதி³ஶேதऽஸதீmh க³திmh யயா phரபth³ேயத ³ரthயயmh தம:
08240513 thவmh thவvhயயmh jhஞாநமேமாக⁴மஜஸா phரபth³யேத ேயந ஜேநா நிஜmh
பத³mh
08240521thவmhஸrhவேலாகshயஸு’thphேயவேராயாthமா ³rhjhஞாநமபீ⁴Shடth³தி:◌⁴
08240523 ததா²பி ேலாேகா ந ப⁴வnhதமnhத⁴தீ⁴rhஜாநாதி ஸnhதmh ’தி³ ப³th³த⁴காம:
08240531 தmh thவாமஹmh ேத³வவரmh வேரNhயmh phரபth³ய ஈஶmh phரதிேபா³த⁴நாய
08240533 சி²nhth◌⁴யrhத²தீ³ைபrhப⁴க³வnhவேசாபி⁴rhkh³ரnhதீ²nh’த³yhயாnhவிvh’iΝ
shவேமாக:
08240540ஶுக உவாச
08240541இthkhதவnhதmh nh’பதிmh ப⁴க³வாநாதி³ஷ:

08240543 மthshயபீ மஹாmhேபா⁴ெதௗ⁴ விஹரmhshதththவமph³ரவீth
08240551 ராணஸmhதாmh தி³vhயாmh ஸாŋhkh²யேயாக³khயாவதீmh
08240553ஸthயvhரதshய ராஜrhேஷராthம³யமேஶஷத:
08240561அெரௗth³’பி: ◌⁴ ஸாகமாthமதththவமஸmhஶயmh
08240563 நாvhயாேநா ப⁴க³வதா phேராkhதmh ph³ரம ஸநாதநmh
08240571அதீதphரலயாபாய உthதி²தாய ஸ ேவத⁴ேஸ
08240573ஹthவாஸுரmh ஹயkh³வmh ேவதா³nhphரthயாஹரth³த⁴:
08240581ஸ  ஸthயvhரேதா ராஜா jhஞாநவிjhஞாநஸmhத:
08240583 விShே: phரஸாதா³thகlhேபऽshnhநாth³ைவவshவேதா மiν:

08240591ஸthயvhரதshய ராஜrhேஷrhமாயாமthshயshய ஶாrhŋhகி³ண:

08240593ஸmhவாத³mh மஹதா³kh²யாநmh thவா iµchேயத கிlhபி³ஷாth
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08240601அவதாரmh ஹேரrhேயாऽயmh கீrhதேயத³nhவஹmh நர:
08240603ஸŋhகlhபாshதshய th◌⁴யnhதி ஸ யாதி பரமாmh க³திmh
08240611 phரலயபய தா⁴:ஸுphதஶkhேதrhiµேக²ph◌⁴ய:
08240612 திக³ணமபநீதmh phரthபாத³thத ஹthவா
08240613 தி³திஜமகத²யth³ேயா ph³ரம ஸthயvhரதாநாmh
08240614 தமஹமகி²லேஹmh மநmh நேதாऽsh
09010010ராேஜாவாச
09010011 மnhவnhதராணி ஸrhவாணி thவேயாkhதாநி தாநி ேம
09010012 வீrhயாNhயநnhதவீrhயshய ஹேரshதthர kh’தாநி ச
09010021 ேயாऽெஸௗ ஸthயvhரேதா நாம ராஜrhrhth³ரவிேட³வர:
09010022 jhஞாநmh ேயாऽதீதகlhபாnhேத ேலேப⁴ ஷேஸவயா
09010031ஸ ைவ விவshவத: thேரா மiνராதி³தி தmh
09010032 thவthதshதshய ஸுதா: phேராkhதா இவாphரiµகா² nh’பா:
09010041 ேதஷாmh வmhஶmh ph’த²kh³ph³ரமnhவmhஶாiνசதாநி ச
09010042 கீrhதயshவ மஹாபா⁴க³ நிthயmh ஶுஷதாmh  ந:
09010051 ேய ⁴தா ேய ப⁴விShயாச ப⁴வnhthயth³யதநாச ேய
09010052 ேதஷாmh ந: Nhயகீrhதீநாmh ஸrhேவஷாmh வத³ விkhரமாnh
09010060ஸூத உவாச
09010061 ஏவmh பதா ராjhஞா ஸத³ ph³ரமவாதி³நாmh
09010062 ph’Shட: phேராவாச ப⁴க³வா²க: பரமத⁴rhமவிth
09010070ஶுக உவாச
09010071 யதாmh மாநேவா வmhஶ: phராrhேயண பரnhதப
09010072 ந ஶkhயேத விshதரேதா வkhmh வrhஷஶைதரபி
09010081 பராவேரஷாmh ⁴தாநாமாthமா ய: ஷ: பர:
09010082ஸ ஏவாதி³த³mh விவmh கlhபாnhேதऽnhயnhந கிசந
09010091 தshய நாேப: ◌⁴ ஸமப⁴வthபth³மேகாேஷா ரNhமய:
09010092 தshnhஜjhேஞ மஹாராஜ shவயmh⁴சராநந:
09010101 மசிrhமநஸshதshய ஜjhேஞ தshயாபி கயப:
09010102 தா³ாயNhயாmh தேதாऽதி³thயாmh விவshவாநப⁴வthஸுத:
09010111 தேதா மiν: ராth³த⁴ேத³வ:ஸmhjhஞாயாமாஸ பா⁴ரத
09010112 ரth³தா⁴யாmh ஜநயாமாஸ த³ஶ thராnhஸ ஆthமவாnh
09010121இவாnh’க³ஶrhயாதி தி³Shடth◌⁴’Shடகஷகாnh
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09010122 நShயnhதmh ph’ஷth◌⁴ரmh ச நப⁴க³mh ச கவிmh வி: ◌⁴
09010131அphரஜshய மேநா: rhவmh வShேடா² ப⁴க³வாnhகில
09010132thராவணேயாShmh phரஜாrhத²மகேராth³வி:◌⁴
09010141 தthர ரth³தா⁴ மேநா: பthநீ ேஹாதாரmh ஸமயாசத
09010142 ³thரrhத²iµபாக³mhய phரணிபthய பேயாvhரதா
09010151 phேரேதாऽth◌⁴வrh ேஹாதா vhயசரthதthஸமாத:
09010152 kh³’ேத ஹவி வாசா வஷThகாரmh kh³’ணnhth³விஜ:

09010161 ேஹாshதth³vhயபி⁴சாேரண கnhேயலா நாம ஸாப⁴வth
09010162 தாmh விேலாkhய மiν: phராஹ நாதிShடமநா ³mh
09010171 ப⁴க³வnhகித³mh ஜாதmh கrhம ேவா ph³ரமவாதி³நாmh
09010172 விபrhயயமேஹா கShடmh ைமவmh shயாth³ph³ரமவிkhயா
09010181யmh ph³ரமவிேதா³ khதாshதபஸா த³kh³த⁴கிlhபி³ஷா:
09010182த:ஸŋhகlhபைவஷmhயமnh’தmh வி³ேத⁴Shவிவ
09010191 நிஶmhய தth³வசshதshய ப⁴க³வாnhphரபிதாமஹ:

09010192 ேஹாrhvhயதிkhரமmh jhஞாthவா ப³பா⁴ேஷ ரவிநnhத³நmh
09010201 ஏதthஸŋhகlhபைவஷmhயmh ேஹாshேத vhயபி⁴சாரத:
09010202 ததா²பி ஸாத⁴யிShேய ேத ஸுphரஜாshthவmh shவேதஜஸா
09010211 ஏவmh vhயவேதா ராஜnhப⁴க³வாnhஸ மஹாயஶா:
09010212அshெதௗதா³தி³ஷலாயா: mhshthவகாmhயயா
09010221 தshைம காமவரmh Shேடா ப⁴க³வாnhஹவர:
09010222 த³தா³விலாப⁴வthேதந ஸுth³mhந: ஷrhஷப: ◌⁴
09010231ஸ ஏகதா³ மஹாராஜ விசரnhmh’க³யாmh வேந
09010232 vh’த: கதிபயாமாthையரவமாய ைஸnhத⁴வmh
09010241 phரkh³’ய சிரmh சாபmh ஶராmhச பரமாth³⁴தாnh
09010242 த³mhஶிேதாऽiνmh’க³mh வீேரா ஜகா³ம தி³ஶiµthதராmh
09010251ஸுமாரவநmh ேமேராரத⁴shதாthphரவிேவஶ ஹ
09010252 யthராshேத ப⁴க³வாச²rhேவா ரமமாண:ஸேஹாமயா
09010261 தshnhphரவிShட ஏவாெஸௗ ஸுth³mhந: பரவீரஹா
09010262அபயthshthயமாthமாநமவmh ச வட³வாmh nh’ப
09010271 ததா² தத³iνகா:³ஸrhேவ ஆthமŋhக³விபrhயயmh
09010272 th³’ShThவா விமநேஸாऽ⁴வnhவீமா: பரshபரmh
09010280ராேஜாவாச
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09010281 கத²ேமவmh ³ே ேத³ஶ: ேகந வா ப⁴க³வnhkh’த:
09010282 phரநேமநmh ஸமாசவ பரmh ெகௗஹலmh  ந:
09010290ஶுக உவாச
09010291 ஏகதா³ கி³ஶmh th³ரShmh’ஷயshதthர ஸுvhரதா:
09010292 தி³ேஶா விதிராபா⁴ஸா:rhவnhத:ஸiµபாக³மnh
09010301 தாnhவிேலாkhயாmhபி³கா ேத³வீ விவாஸா vh³தா ph◌⁴’ஶmh
09010302 ப⁴rhரŋhகாthஸiµthதா²ய நீவீமாவத² பrhயதா⁴th
09010311 ’ஷேயாऽபி தேயாrhவீய phரஸŋhக³mh ரமமாணேயா:
09010312 நிvh’thதா: phரயshதshமாnhநரநாராயரமmh
09010321 ததி³த³mh ப⁴க³வாநாஹ phயாயா: phயகாmhயயா
09010322shதா²நmh ய: phரவிேஶேத³தthஸ ைவ ேயாth³ப⁴ேவதி³தி
09010331 தத ஊrhth◌⁴வmh வநmh தth³ைவ ஷா வrhஜயnhதி 
09010332ஸா சாiνசரஸmhkhதா விசசார வநாth³வநmh
09010341அத² தாமாரமாph◌⁴யாேஶ சரnhதீmh phரமேதா³thதமாmh
09010342shthபி: ◌⁴ பvh’தாmh வீய சகேம ப⁴க³வாnh³த: ◌⁴
09010351ஸாபி தmh சகேம ஸுph◌⁴: ேஸாமராஜஸுதmh பதிmh
09010352ஸ தshயாmh ஜநயாமாஸ ரவஸமாthமஜmh
09010361 ஏவmh shththவமiνphராphத:ஸுth³mhேநா மாநேவா nh’ப:
09010362ஸshமார ஸ லாசாrhயmh வShட²தி ஶும
09010371ஸ தshய தாmh த³ஶாmh th³’ShThவா kh’பயா ph◌⁴’ஶபீ³த:
09010372ஸுth³mhநshயாஶயnhmhshthவiµபாதா⁴வத ஶŋhகரmh
09010381 Shடshதshைம ஸ ப⁴க³வாnh’ஷேய phயமாவஹnh
09010382shவாmh ச வாசmh’தாmh rhவnhநித³மாஹ விஶாmhபேத
09010391 மாஸmh மாnhஸ ப⁴விதா மாஸmh shth தவ ேகா³thரஜ:

09010392இthத²mh vhயவshத²யா காமmh ஸுth³mhேநாऽவ ேமதி³நீmh
09010401ஆசாrhயாiνkh³ரஹாthகாமmh லph³th◌⁴வா mhshthவmh vhயவshத²யா
09010402 பாலயாமாஸ ஜக³தீmh நாph◌⁴யநnhத³nhshம தmh phரஜா:
09010411 தshேயாthகேலா க³ேயா ராஜnhவிமலச thரய:ஸுதா:
09010412 த³பத²ராஜாேநா ப³⁴rhத⁴rhமவthஸலா:
09010421 தத: பணேத காேல phரதிShடா²நபதி: phர:◌⁴
09010422 ரவஸ உthsh’jhய கா³mh thராய க³ேதா வநmh
09020010ஶுக உவாச

556 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

09020011 ஏவmh க³ேதऽத²ஸுth³mhேந மiνrhைவவshவத:ஸுேத
09020012 thரகாமshதபshேதேப யiµநாயாmh ஶதmh ஸமா:
09020021 தேதாऽயஜnhமiνrhேத³வமபthயாrhத²mh ஹmh phர⁴mh
09020022இவாrhவஜாnhthராnhேலேப⁴ shவஸth³’ஶாnhத³ஶ
09020031 ph’ஷth◌⁴ரsh மேநா: thேரா ேகா³பாேலா ³ kh’த:
09020032 பாலயாமாஸ கா³ யthேதா ராthrhயாmh வீராஸநvhரத:
09020041 ஏகதா³ phராவிஶth³ேகா³Shட²mh ஶாrh³ேலா நிஶி வrhஷதி
09020042 ஶயாநா கா³வ உthதா²ய பீ⁴தாshதா ப³ph◌⁴ரiµrhvhரேஜ
09020051 ஏகாmh ஜkh³ராஹ ப³லவாnhஸா khேராஶ ப⁴யாரா
09020052 தshயாsh khரnhதி³தmh thவா ph’ஷth◌⁴ேராऽiνஸஸார ஹ
09020061 க²Th³க³மாதா³ய தரஸா phரேநா³க³ேண நிஶி
09020062அஜாநnhநchசி²ேநாth³ப³ph◌⁴ேரா: ஶிர: ஶாrh³லஶŋhகயா
09020071 vhயாkh◌⁴ேராऽபி vh’khணரவே நிshthmhஶாkh³ராஹதshதத:
09020072 நிசkhராம ph◌⁴’ஶmh பீ⁴ேதா ரkhதmh பதி²ஸiµthsh’ஜnh
09020081 மnhயமாேநா ஹதmh vhயாkh◌⁴ரmh ph’ஷth◌⁴ர: பரவீரஹா
09020082அth³ராthshவஹதாmh ப³ph◌⁴mh vhShடாயாmh நிஶி :³கி²த:
09020091 தmh ஶஶாப லாசாrhய: kh’தாக³ஸமகாமத:
09020092 ந thரப³nh: ◌⁴ ஶூth³ரshthவmh கrhம ப⁴விதாiµநா
09020101 ஏவmh ஶphதsh ³ phரthயkh³’thkh’தாஜ:

09020102அதா⁴ரயth³vhரதmh வீர ஊrhth◌⁴வேரதா iµநிphயmh
09020111 வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி ஸrhவாthமநி பேரऽமேல
09020112 ஏகாnhதிthவmh க³ேதா ப⁴khthயா ஸrhவ⁴தஸு’thஸம:
09020121 விiµkhதஸŋhக:³ ஶாnhதாthமா ஸmhயதாோऽபkh³ரஹ:

09020122 யth³’chச²ேயாபபnhேநந கlhபயnhvh’thதிமாthமந:
09020131ஆthமnhயாthமாநமாதா⁴ய jhஞாநth’phத:ஸமாத:
09020132 விசசார மேமதாmh ஜடா³nhத⁴ப³தி⁴ராkh’தி:
09020141 ஏவmh vh’thேதா வநmh க³thவா th³’ShThவா தா³வாkh³நிiµthதி²தmh
09020142 ேதேநாபkhதகரே ph³ரம phராப பரmh iµநி:
09020151 கவி: கநீயாnhவிஷேயஷு நி:shph’ேஹா விsh’jhய ராjhயmh ஸஹ
ப³nh⁴பி⁴rhவநmh
09020152 நிேவய சிthேத ஷmh shவேராசிஷmh விேவஶ ைகேஶாரவயா: பரmh க³த:
09020161 கஷாnhமாநவாதா³ஸnhகாஷா:thரஜாதய:
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09020162 உthதராபத²ேகா³phதாேரா ph³ரமNhயா த⁴rhமவthஸலா:
09020171 th◌⁴’Shடாth³தா⁴rhShடம⁴ththரmh ph³ரம⁴யmh க³தmh ெதௗ
09020172 nh’க³shய வmhஶ:ஸுமதிrh⁴தjhேயாதிshதேதா வஸு:
09020181 வேஸா: phரதீகshதththர ஓக⁴வாேநாக⁴வthபிதா
09020182 கnhயா ெசௗக⁴வதீ நாம ஸுத³rhஶந உவாஹ தாmh
09020191 சிthரேஸேநா நShயnhதாth³’shதshய ஸுேதாऽப⁴வth
09020192 தshய Th◌⁴வாmhshதத: rhண இnhth³ரேஸநsh தthஸுத:
09020201 வீதிேஹாthரshthவிnhth³ரேஸநாthதshய ஸthயரவா அ⁴th
09020202 உரவா:ஸுதshதshய ேத³வத³thதshதேதாऽப⁴வth
09020211 தேதாऽkh³நிேவேயா ப⁴க³வாநkh³நி:shவயம⁴thஸுத:
09020212 காநீந இதி விkh²யாேதா ஜாகrhNhேயா மஹாnh’:

09020221 தேதா ph³ரமலmh ஜாதமாkh³நிேவயாயநmh nh’ப
09020222 நShயnhதாnhவய: phேராkhேதா தி³Shடவmhஶமத: ஶ ◌்’iΝ
09020231 நாபா⁴ேகா³ தி³Shடthேராऽnhய: கrhம ைவயதாmh க³த:
09020232 ப⁴லnhத³ந:ஸுதshதshய வthஸphதிrhப⁴லnhத³நாth
09020241 வthஸphேத:ஸுத: phராmhஶுshதthஸுதmh phரமதிmh வி:³

09020242 க²நிthர: phரமேதshதshமாchசாுேஷாऽத² விவிmhஶதி:
09020251 விவிmhஶேத:ஸுேதா ரmhப: ◌⁴ க²நீேநthேராऽshய தா⁴rhக:
09020252 கரnhத⁴ேமா மஹாராஜ தshயாதா³thமேஜா nh’ப
09020261 தshயாவீthஸுேதா யshய மthதசkhரவrhthய⁴th
09020262ஸmhவrhேதாऽயாஜயth³யmh ைவ மஹாேயாkh³யŋhகி³ர:ஸுத:
09020271 மthதshய யதா² யjhேஞா ந ததா²nhேயாऽshதி கசந
09020272ஸrhவmh ரNhமயmh thவாth³யthகிசிchசாshய ேஶாப⁴நmh
09020281அமாth³யதி³nhth³ர: ேஸாேமந த³பி⁴rhth³விஜாதய:
09020282 மத: பேவShடாேரா விேவேத³வா:ஸபா⁴ஸத:³
09020291 மthதshய த³ம: thரshதshயாth³ராjhயவrhத⁴ந:
09020292ஸுth◌⁴’திshதthஸுேதா ஜjhேஞ ெஸௗth◌⁴’ேதேயா நர:ஸுத:
09020301 தthஸுத: ேகவலshதshமாth³⁴nh⁴மாnhேவக³வாmhshதத:
09020302 ³த⁴shதshயாப⁴வth³யshய th’ணபி³nh³rhமபதி:
09020311 தmh ேப⁴ேஜऽலmh³ஷா ேத³வீ ப⁴ஜநீய³லயmh
09020312 வராphஸரா யத: thரா: கnhயா ேசலவிலாப⁴வth
09020321 யshயாiµthபாத³யாமாஸ விரவா த⁴நத³mh ஸுதmh
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09020322 phராதா³ய விth³யாmh பரமாmh’rhேயாேக³வர: பி:

09020331 விஶால: ஶூnhயப³nh⁴ச ⁴mhரேகச தthஸுதா:
09020332 விஶாேலா வmhஶkh’th³ராஜா ைவஶாmh நிrhமேம mh
09020341 ேஹமசnhth³ர:ஸுதshதshய ⁴mhராshதshய சாthமஜ:

09020342 தththராthஸmhயமாதா³thkh’ஶாவ:ஸஹேத³வஜ:

09020351 kh’ஶாவாthேஸாமத³thேதாऽ⁴th³ேயாऽவேமைத⁴ட³shபதிmh
09020352இShThவா ஷமாபாkh³rhயாmh க³திmh ேயாேக³வராதாmh
09020361 ெஸௗமத³thதிsh ஸுமதிshதththேரா ஜநேமஜய:
09020362 ஏேத ைவஶால⁴பாலாshth’ணபி³nhேதா³rhயேஶாத⁴ரா:
09030010ஶுக உவாச
09030011 ஶrhயாதிrhமாநேவா ராஜா ph³ரShட:²ஸmhப³⁴வ ஹ
09030012 ேயா வா அŋhகி³ரஸாmh ஸthேர th³விதீயமஹசிவாnh
09030021ஸுகnhயா நாம தshயாthகnhயா கமலேலாசநா
09030022 தயா ஸாrhத⁴mh வநக³ேதா யக³மchchயவநாரமmh
09030031ஸா ஸகீ²பி: ◌⁴ பvh’தா விசிnhவnhthயŋhkh◌⁴பாnhவேந
09030032 வlhகரnhth◌⁴ேர த³th³’ேஶ க²th³ேயாேத இவ jhேயாதி
09030041 ேத ைத³வேசாதி³தா பா³லா jhேயாதி கNhடேகந ைவ
09030042அவிth◌⁴யnhiµkh³த⁴பா⁴ேவந ஸுshராவாsh’khதேதா ப³:

09030051 ஶkh’nhthரநிேராேதா⁴ऽ⁴thைஸநிகாநாmh ச தthth
09030052 ராஜrhshதiµபாலய ஷாnhவிshேதாऽph³ரவீth
09030061அphயப⁴th³ரmh ந Shமாபி⁴rhபா⁴rhக³வshய விேசShதmh
09030062 vhயkhதmh ேகநாபி நshதshய kh’தமாரம³ஷணmh
09030071ஸுகnhயா phராஹ பிதரmh பீ⁴தா கிசிthkh’தmh மயா
09030072 th³ேவ jhேயாதி அஜாநnhthயா நிrhபி⁴nhேந கNhடேகந ைவ
09030081 ³shதth³வச: thவா ஶrhயாதிrhஜாதஸாth◌⁴வஸ:

09030082iµநிmh phரஸாத³யாமாஸ வlhகாnhதrhதmh ஶைந:
09030091 தத³பி⁴phராயமாjhஞாய phராதா³th³³தரmh iµேந:
09030092 kh’chch²ராnhiµkhதshதமாமnhthrhய ரmh phராயாthஸமாத:
09030101ஸுகnhயா chயவநmh phராphய பதிmh பரமேகாபநmh
09030102 phணயாமாஸ சிthதjhஞா அphரமthதாiνvh’thதிபி:◌⁴
09030111 கshயசிththவத² காலshய நாஸthயாவாரமாக³ெதௗ
09030112 ெதௗ ஜயிthவா phேராவாச வேயா ேம த³thதவெரௗ
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09030121 kh³ரஹmh kh³ரShேய ேஸாமshய யjhேஞ வாமphயேஸாமேபா:
09030122 khயதாmh ேம வேயாபmh phரமதா³நாmh யதீ³phதmh
09030131 பா³ட⁴thசrhவிphரமபி⁴நnhth³ய பி⁴ஷkhதெமௗ
09030132 நிமjhஜதாmh ப⁴வாநshnhரேத³th³த⁴விநிrhேத
09030141இthkhேதா ஜரயா kh³ரshத ேத³ேஹா த⁴மநிஸnhதத:
09030142ரத³mh phரேவஶிேதாऽவிph◌⁴யாmh வபதவிkh³ரஹ:

09030151 ஷாshthரய உthதsh²ரபீvhயா வநிதாphயா:
09030152 பth³மshரஜ:Nhட³நshlhயபா:ஸுவாஸஸ:

09030161 தாnhநிய வராேராஹா ஸபாnhஸூrhயவrhசஸ:

09030162அஜாநதீ பதிmh ஸாth◌⁴வீ அவிெநௗ ஶரணmh யெயௗ
09030171 த³rhஶயிthவா பதிmh தshைய பாதிvhரthேயந ேதாெதௗ
09030172 ’மாமnhthrhய யயrhவிமாேநந thவிShடபmh
09030181 யயமாேऽத² ஶrhயாதிchயவநshயாரமmh க³த:
09030182 த³த³rhஶ ³: பாrhேவ ஷmh ஸூrhயவrhசஸmh
09030191 ராஜா ³தரmh phராஹ kh’தபாதா³பி⁴வnhத³நாmh
09030192ஆஶிஷசாphரஜாேநா நாதிphதிமநா இவ
09030201 சிகீrhதmh ேத கித³mh பதிshthவயா phரலmhபி⁴ேதா ேலாகநமshkh’ேதா
iµநி:
09030202யththவmh ஜராkh³ரshதமஸthயஸmhமதmhவிஹாய ஜாரmh ப⁴ஜேஸऽiµமth◌⁴வக³mh
09030211 கத²mh மதிshேதऽவக³தாnhயதா² ஸதாmh லphரஸூேத ல³ஷணmh
thவித³mh
09030212 பி³ப⁴rh ஜாரmh யத³பthரபா லmh பிச ப⁴rhச நயshயத⁴shதம:
09030221 ஏவmh ph³வாணmh பிதரmh shமயமாநா ஶுசிshதா
09030222 உவாச தாத ஜாமாதா தைவஷ ph◌⁴’³நnhத³ந:
09030231 ஶஶmhஸ பிthேர தthஸrhவmh வேயாபாபி⁴லmhப⁴நmh
09030232 விshத: பரமphதshதநயாmh பஷshவேஜ
09030241 ேஸாேமந யாஜயnhவீரmh kh³ரஹmh ேஸாமshய சாkh³ரth
09030242அேஸாமேபாரphயவிேநாchயவந:shேவந ேதஜஸா
09030251ஹnhmh தமாத³ேத³ வjhரmh ஸth³ேயா மnhரமrhத:
09030252ஸவjhரmh shதmhப⁴யாமாஸ ⁴ஜnhth³ரshய பா⁴rhக³வ:

09030261அnhவஜாநmhshதத:ஸrhேவ kh³ரஹmh ேஸாமshய சாவிேநா:
09030262 பி⁴ஷஜாவிதி யthrhவmh ேஸாமாஹுthயா ப³Shkh’ெதௗ
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09030271 உthதாநப³rhராநrhேதா ⁴ேஷண இதி thரய:
09030272 ஶrhயாேதரப⁴வnhthரா ஆநrhதாth³ேரவேதாऽப⁴வth
09030281 ேஸாऽnhத:ஸiµth³ேர நக³mh விநிrhமாய ஶshத²mh
09030282ஆshதி²ேதாऽ⁴ŋhkhத விஷயாநாநrhதாதீ³நnhத³ம
09030291 தshய thரஶதmh ஜjhேஞ கth³jhேயShட²iµthதமmh
09030292 கth³ ேரவதீmh கnhயாmh shவாமாதா³ய வி⁴mh க³த:
09030301 thrhயா வரmh பphரShmh ph³ரமேலாகமபாvh’தmh
09030302ஆவrhதமாேந கா³nhத⁴rhேவ shதி²ேதாऽலph³த⁴ண:ணmh
09030311 தத³nhத ஆth³யமாநmhய shவாபி⁴phராயmh nhயேவத³யth
09030312 தchch²thவா ப⁴க³வாnhph³ரமா phரஹshய தiµவாச ஹ
09030321அேஹா ராஜnhநிth³தா⁴shேத காேலந ’தி³ ேய kh’தா:
09030322 தththரெபௗthரநphthmh ேகா³thராணி ச ந ஶ ◌்’Nhமேஹ
09030331 காேலாऽபி⁴யாதshthணவ சrhக³விகlhபித:
09030332 தth³க³chச² ேத³வேத³வாmhேஶா ப³லேத³ேவா மஹாப³ல:

09030341 கnhயாரthநத³mh ராஜnhநரரthநாய ேத³ ேபா: ◌⁴
09030342 ⁴ேவா பா⁴ராவதாராய ப⁴க³வாnh⁴தபா⁴வந:
09030351அவதீrhே நிஜாmhேஶந Nhயரவணகீrhதந:
09030352இthயாதி³Shேடாऽபி⁴வnhth³யாஜmh nh’ப:shவரமாக³த:
09030353 thயkhதmh Nhயஜநthராஸாth³ph◌⁴ராth’பி⁴rhதி³வவshதி²ைத:
09030361ஸுதாmh த³ththவாநவth³யாŋhகீ³mh ப³லாய ப³லஶாேந
09030362 ப³த³rhயாkh²யmh க³ேதா ராஜா தphmh நாராயரமmh
09040010ஶுக உவாச
09040011 நாபா⁴ேகா³ நப⁴கா³பthயmh யmh ததmh ph◌⁴ராதர: கவிmh
09040012 யவிShட²mh vhயப⁴ஜnhதா³யmh ph³ரமசாணமாக³தmh
09040021 ph◌⁴ராதேராऽபா⁴ŋhkhத கிmh மயmh ப⁴ஜாம பிதரmh தவ
09040022 thவாmh மமாrhயாshததாபா⁴ŋhுrhமா thரக ததா³th³’தா:²
09040031இேம அŋhகி³ரஸ:ஸthரமாஸேதऽth³ய ஸுேமத⁴ஸ:

09040032ஷShட²mh ஷShட²iµேபthயாஹ: கேவ iµயnhதி கrhமணி
09040041 தாmhshthவmh ஶmhஸய ஸூkhேத th³ேவ ைவவேத³ேவ மஹாthமந:
09040042 ேத shவrhயnhேதா த⁴நmh ஸthர பேஶதமாthமந:
09040051 தா³shயnhதி ேதऽத² தாநrhchச² ததா²ஸ kh’தவாnhயதா²
09040052 தshைம த³ththவா ய:shவrhக³mh ேத ஸthரபேஶஷணmh
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09040061 தmh கசிthshவீகShயnhதmh ஷ: kh’Shணத³rhஶந:
09040062 உவாேசாthதரேதாऽph◌⁴ேயthய மேமத³mh வாshகmh வஸு
09040071 மேமத³mh’பி⁴rhத³thததி தrh shம மாநவ:

09040072shயாnhெநௗ ேத பித phரந: ph’Shடவாnhபிதரmh யதா²
09040081 யjhஞவாshக³தmh ஸrhவiµchசி²Shடmh’ஷய: khவசிth
09040082 சkhrh பா⁴க³mh th³ராய ஸ ேத³வ:ஸrhவமrhஹதி
09040091 நாபா⁴க³shதmh phரணmhயாஹ தேவஶ கில வாshகmh
09040092இthயாஹ ேம பிதா ph³ரமசி²ரஸா thவாmh phரஸாத³ேய
09040101 யthேத பிதாவத³th³த⁴rhமmh thவmh ச ஸthயmh phரபா⁴ஷேஸ
09040102 த³தா³ ேத மnhthரth³’ேஶா jhஞாநmh ph³ரம ஸநாதநmh
09040111 kh³’ஹாண th³ரவிணmh த³thதmh மthஸthரபேஶதmh
09040112இthkhthவாnhதrhேதா th³ேரா ப⁴க³வாnhத⁴rhமவthஸல:

09040121 ய ஏதthஸmhshமேரthphராத:ஸாயmh ச ஸுஸமாத:
09040122 கவிrhப⁴வதி மnhthரjhேஞா க³திmh ைசவ ததா²thமந:
09040131 நாபா⁴கா³த³mhப³ேஷாऽ⁴nhமஹாபா⁴க³வத: kh’தீ
09040132 நாshph’ஶth³ph³ரமஶாேபாऽபி யmh ந phரதிஹத: khவசிth
09040140ராேஜாவாச
09040141 ப⁴க³வnhch²ேராchசா² ராஜrhேஷshதshய தீ⁴மத:
09040142 ந phரா⁴th³யthர நிrhiµkhேதா ph³ரமத³Nhேடா³ ³ரthயய:
09040150ஶுக உவாச
09040151அmhப³ேஷா மஹாபா⁴க:³ஸphதth³வீபவதீmh மmh
09040152அvhயயாmh ச யmh லph³th◌⁴வா விப⁴வmh சாலmh ⁴வி
09040161 ேமேநऽதி³rhலப⁴mh mhஸாmh ஸrhவmh தthshவphநஸmhshதmh
09040162 விth³வாnhவிப⁴வநிrhவாணmh தேமா விஶதி யthமாnh
09040171 வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி தth³ப⁴khேதஷு ச ஸா⁴ஷு
09040172 phராphேதா பா⁴வmh பரmh விவmh ேயேநத³mh ேலாShThரவthshmh’தmh
09040181ஸைவமந:kh’Shணபதா³ரவிnhத³ேயாrhவசாmhைவNhட²³iνவrhணேந
09040182 கெரௗ ஹேரrhமnhதி³ரமாrhஜநாதி³ஷு திmh சகாராchதஸthகேதா²த³ேய
09040191iµnhத³ŋhகா³லயத³rhஶேந th³’ெஶௗ தth³ph◌⁴’thயகா³thரshபrhேஶऽŋhக³ஸŋhக³மmh
09040192kh◌⁴ராணmh ச தthபாத³ஸேராஜெஸௗரேப⁴ மthலshயா ரஸநாmh தத³rhபிேத
09040201 பாெதௗ³ஹேர: ேthரபதா³iνஸrhபேணஶிேரா ’ேகஶபதா³பி⁴வnhத³ேந
09040202 காமmh ச தா³shேய ந  காமகாmhயயா யேதா²thதமேலாகஜநாரயா ரதி:
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09040211 ஏவmh ஸதா³ கrhமகலாபமாthமந: பேரऽதி⁴யjhேஞ ப⁴க³வthயேதா⁴ேஜ
09040212ஸrhவாthமபா⁴வmh வித³த⁴nhமமாmh தnhநிShட²விphராபி⁴த:ஶஶாஸஹ
09040221 ஈேஜऽவேமைத⁴ரதி⁴யjhஞவரmh மஹாவி⁴thேயாபசிதாŋhக³த³ண:

09040222 தைதrhவShடா²தெகௗ³தமாதி³பி⁴rhத⁴nhவnhயபி⁴shேராதமெஸௗ
ஸரshவதீmh
09040231 யshய khரஷு கீ³rhவாண:ஸத³shயா ’thவிேஜா ஜநா:
09040232 lhயபாசாநிஷா vhயth³’யnhத ஸுவாஸஸ:

09040241shவrhேகா³ ந phராrhதி²ேதா யshய மiνைஜரமரphய:
09040242 ஶ ◌்’Nhவth³பி⁴பகா³யth³பி⁴thதமேலாகேசShதmh
09040251ஸmhவrhத⁴யnhதி யthகாமா:shவாராjhயபபா⁴விதா:
09040252 ³rhலபா⁴ நாபி th³தா⁴நாmh iµnhத³mh ’தி³ பயத:
09040261ஸ இthத²mh ப⁴khதிேயாேக³ந தேபாkhேதந பாrhதி²வ:

09040262shவத⁴rhேமண ஹmh phணnhஸrhவாnhகாமாnhஶைநrhஜெஹௗ
09040271kh³’ேஹஷு தா³ேரஷுஸுேதஷு ப³nh⁴ஷு th³விேபாthதமshயnhத³நவாவshஷு
09040272அyhயரthநாப⁴ரmhப³ராதி³ShவநnhதேகாேஶShவகேராத³ஸnhமதிmh
09040281 தshமா அதா³th³த⁴சkhரmh phரthயநீகப⁴யாவஹmh
09040282 ஏகாnhதப⁴khதிபா⁴ேவந phேதா ப⁴khதாபி⁴ரணmh
09040291ஆராத⁴யிஷு: kh’Shணmh மShயா lhயஶீலயா
09040292 khத:ஸாmhவthஸரmh வீேரா த³தா⁴ர th³வாத³ஶீvhரதmh
09040301 vhரதாnhேத காrhதிேக மா thராthரmh ஸiµேபாத:
09040302shநாத: கதா³சிthகாnhth³யாmh ஹmh ம⁴வேநऽrhசயth
09040311 மஹாபி⁴ேஷகவிதி⁴நா ஸrhேவாபshகரஸmhபதா³
09040312அபி⁴chயாmhப³ராகlhைபrhக³nhத⁴மாlhயாrhஹதி³பி:◌⁴
09040321 தth³க³தாnhதரபா⁴ேவந ஜயாமாஸ ேகஶவmh
09040322 ph³ராமmhச மஹாபா⁴கா³nhth³தா⁴rhதா²நபி ப⁴khதித:
09040331 க³வாmh khமவிஷாணீநாmh phயாŋhkh◌⁴mh ஸுவாஸஸாmh
09040332 பய:ஶீலவேயாப வthேஸாபshகரஸmhபதா³mh
09040341 phராேthஸா⁴விphேரph◌⁴ேயா kh³’ேஹஷு nhயrh³தா³நி ஷTh
09040342 ேபா⁴ஜயிthவா th³விஜாநkh³ேர shவாth³வnhநmh ³ணவthதமmh
09040351லph³த⁴காைமரiνjhஞாத: பாரேயாபசkhரேம
09040352 தshய தrhயதிதி:²ஸாாth³³rhவாஸா ப⁴க³வாந⁴th
09040361 தமாநrhசாதிதி²mh ⁴ப: phரththதா²நாஸநாrhஹண:
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09040362 யயாேசऽph◌⁴யவஹாராய பாத³லiµபாக³த:
09040371 phரதிநnhth³ய ஸ தாmh யாchஞாmh கrhமாவயகmh க³த:
09040372 நிமமjhஜ ph³’ஹth³th◌⁴யாயnhகாnhதீ³ஸேல ஶுேப⁴
09040381iµஹூrhதாrhதா⁴வஶிShடாயாmh th³வாத³யாmh பாரணmh phரதி
09040382 சிnhதயாமாஸ த⁴rhமjhேஞா th³விைஜshதth³த⁴rhமஸŋhகேட
09040391 ph³ராமதிkhரேம ேதா³ேஷா th³வாத³யாmh யத³பாரேண
09040392 யthkh’thவா ஸா⁴ ேம ⁴யாத³த⁴rhேமா வா ந மாmh shph’ேஶth
09040401அmhப⁴ஸா ேகவேலநாத² கShேய vhரதபாரணmh
09040402ஆஹுரph³ப⁴ணmh விphரா யஶிதmh நாஶிதmh ச தth
09040411இthயப: phராய ராஜrhசிnhதயnhமநஸாchதmh
09040412 phரthயசShட ேரShட² th³விஜாக³மநேமவ ஸ:

09040421 ³rhவாஸா யiµநாலாthkh’தாவயக ஆக³த:
09040422 ராjhஞாபி⁴நnhதி³தshதshய ³³ேத⁴ ேசShதmh தி⁴யா
09040431 மnhநா phரசலth³கா³thேரா ph◌⁴லாநந:
09040432 ³⁴தச ஸுதராmh kh’தாஜமபா⁴ஷத
09040441அேஹா அshய nh’ஶmhஸshய ேயாnhமthதshய பயத
09040442 த⁴rhமvhயதிkhரமmh விShேரப⁴khதshேயஶமாநிந:
09040451 ேயா மாமதிதி²மாயாதமாதிth²ேயந நிமnhthrhய ச
09040452அத³ththவா ⁴khதவாmhshதshய ஸth³யshேத த³rhஶேய ப²லmh
09040461 ஏவmh ph³வாண உthkh’thய ஜடாmh ேராஷphரதீ³பித:
09040462 தயா ஸ நிrhமேம தshைம kh’thயாmh காலாநேலாபமாmh
09040471 தாமாபதnhதீmh jhவலதீமஹshதாmh பதா³ ⁴வmh
09040472 ேவபயnhதீmh ஸiµth³வீய ந சசால பதா³nhnh’ப:
09040481 phராkh³தி³Shடmh ph◌⁴’thயராயாmh ேஷண மஹாthமநா
09040482 த³தா³ஹ kh’thயாmh தாmh சkhரmh khth³தா⁴வ பாவக:
09040491 தத³பி⁴th³ரவ³th³வீய shவphரயாஸmh ச நிShப²லmh
09040492 ³rhவாஸா ³th³ேவ பீ⁴ேதா தி³ு phராணபphஸயா
09040501 தமnhவதா⁴வth³ப⁴க³வth³ரதா²ŋhக³mh தா³வாkh³நிth³⁴தஶிேகா² யதா²mh
09040502 ததா²iνஷkhதmh iµநிமாே ³ஹாmh விவிு: phரஸஸார ேமேரா:
09040511 தி³ேஶா நப:◌⁴ மாmh விவராnhஸiµth³ராnhேலாகாnhஸபாலாmhshthதி³வmh
க³த:ஸ:

09040512 யேதா யேதா தா⁴வதி தthர தthர ஸுத³rhஶநmh ³Shphரஸஹmh த³த³rhஶ
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09040521அலph³த⁴நாத:²ஸ ஸதா³தசிthஸnhthரshதசிthேதாऽரணேமஷமாண:

09040522 ேத³வmh விசmh ஸமகா³th³விதா⁴தshthராயாthமேயாேநऽதேதஜேஸா
மாmh
09040530ph³ரேமாவாச
09040531shதா²நmh மதீ³யmh ஸஹவிவேமதthkhடா³வஸாேந th³விபராrhத⁴ஸmhjhேஞ
09040532 ph◌⁴ப⁴ŋhக³மாthேரண  ஸnhதி³த⁴ோ: காலாthமேநா யshய
திேராப⁴விShயதி
09040541அஹmh ப⁴ேவா த³ph◌⁴’³phரதா⁴நா: phரேஜஶ⁴ேதஶஸுேரஶiµkh²யா:
09040542ஸrhேவ வயmh யnhநியமmh phரபnhநா rhth◌⁴nhயாrhபிதmh ேலாகதmh வஹாம:
09040551 phரthயாkh²யாேதா விேசந விShiΝசkhேராபதாபித:
09040552 ³rhவாஸா: ஶரணmh யாத: ஶrhவmh ைகலாஸவாநmh
09040560ஶŋhகர உவாச
09040561 வயmh ந தாத phரப⁴வாம ⁴mhநி யshnhபேரऽnhேயऽphயஜவேகாஶா:
09040562 ப⁴வnhதி காேல ந ப⁴வnhதி th³’ஶா:ஸஹshரேஶா யthர வயmh ph◌⁴ரமாம:
09040571அஹmh ஸநthமாரச நாரேதா³ ப⁴க³வாநஜ:

09040572 கபிேலாऽபாnhதரதேமா ேத³வேலா த⁴rhம ஆஸு:
09040581 மசிphரiµகா²சாnhேய th³ேத⁴ஶா: பாரத³rhஶநா:
09040582 விதா³ம ந வயmh ஸrhேவ யnhமாயாmh மாயயாvh’தா:
09040591 தshய விேவவரshேயத³mh ஶshthரmh ³rhவிஷஹmh  ந:
09040592 தேமவmh ஶரணmh யா ஹshேத ஶmh விதா⁴shயதி
09040601 தேதா நிராேஶா ³rhவாஸா: பத³mh ப⁴க³வேதா யெயௗ
09040602ைவNhடா²kh²யmh யத³th◌⁴யாshேத நிவாஸ: யா ஸஹ
09040611ஸnhத³யமாேநாऽதஶshthரவநிநா தthபாத³ேல பதித:ஸேவப:²

09040612ஆஹாchதாநnhத ஸதீ³phத phரேபா⁴ kh’தாக³ஸmh மாவ விவபா⁴வந
09040621அஜாநதா ேத பரமாiνபா⁴வmh kh’தmh மயாக⁴mh ப⁴வத: phயாmh
09040622 விேத⁴ தshயாபசிதிmh விதா⁴தrhiµchேயத யnhநாmhnhதி³ேத நாரேகாऽபி
09040630ப⁴க³வாiνவாச
09040631அஹmh ப⁴khதபராதீ⁴ேநா யshவதnhthர இவ th³விஜ
09040632ஸா⁴பி⁴rhkh³ரshத’த³ேயா ப⁴khைதrhப⁴khதஜநphய:
09040641 நாஹமாthமாநமாஶாேஸ மth³ப⁴khைத:ஸா⁴பி⁴rhவிநா
09040642 யmh சாthயnhதிகீmh ph³ரமnhேயஷாmh க³திரஹmh பரா
09040651 ேய தா³ராகா³ரthராphத phராnhவிthதமmh பரmh
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09040652thவா மாmh ஶரணmh யாதா: கத²mh தாmhshthயkhiµthஸேஹ
09040661 மயி நிrhப³th³த⁴’த³யா:ஸாத⁴வ:ஸமத³rhஶநா:
09040662 வேஶ rhவnhதி மாmh ப⁴khthயா ஸthshthய:ஸthபதிmh யதா²
09040671 மthேஸவயா phரதீதmh ேத ஸாேலாkhயாதி³சShடயmh
09040672 ேநchச²nhதி ேஸவயா rh:ேதாऽnhயthகாலவிphதmh
09040681ஸாத⁴ேவா ’த³யmh மயmh ஸா⁴நாmh ’த³யmh thவஹmh
09040682 மத³nhயthேத ந ஜாநnhதி நாஹmh ேதph◌⁴ேயா மநாக³பி
09040691 உபாயmh கத²யிShயா தவ விphர ஶ ◌்’iΝShவ தth
09040692அயmh யாthமாபி⁴சாரshேத யதshதmh யா மா சிரmh
09040693ஸா⁴ஷு phரதmh ேதஜ: phரஹrh:ேதऽஶிவmh
09040701 தேபா விth³யா ச விphராmh நி:ேரயஸகேர உேப⁴
09040702 ேத ஏவ ³rhவிநீதshய கlhேபேத கrhரnhயதா²
09040711 ph³ரமmhshதth³க³chச² ப⁴th³ரmh ேத நாபா⁴க³தநயmh nh’பmh
09040712மாபய மஹாபா⁴க³mh தத: ஶாnhதிrhப⁴விShயதி
09050010ஶுக உவாச
09050011 ஏவmh ப⁴க³வதாதி³Shேடா ³rhவாஸாசkhரதாபித:
09050012அmhப³ஷiµபாvh’thய தthபாெதௗ³ :³கி²ேதாऽkh³ரth
09050021 தshய ேஸாth³யமமாவீய பாத³shபrhஶவிலjhத:
09050022அshதாவீthதth³த⁴ேரரshthரmh kh’பயா பீ³ேதா ph◌⁴’ஶmh
09050030அmhப³ஷ உவாச
09050031 thவமkh³நிrhப⁴க³வாnhஸூrhயshthவmh ேஸாேமா jhேயாதிஷாmh பதி:
09050032 thவமாபshthவmh திrhvhேயாம வாrhமாthேரnhth³யாணி ச
09050041ஸுத³rhஶந நமshph◌⁴யmh ஸஹshராராchதphய
09050042ஸrhவாshthரகா⁴திnhவிphராய shவshதி ⁴யா இட³shபேத
09050051 thவmh த⁴rhமshthவmh’தmh ஸthயmh thவmh யjhேஞாऽகி²லயjhஞ⁴kh
09050052 thவmh ேலாகபால:ஸrhவாthமா thவmh ேதஜ: ெபௗஷmh பரmh
09050061 நம:ஸுநாபா⁴கி²லத⁴rhமேஸதேவ யத⁴rhமஶீலாஸுர⁴மேகதேவ
09050062 thைரேலாkhயேகா³பாய விஶுth³த⁴வrhசேஸ மேநாஜவாயாth³⁴தகrhமேண
kh³’ேண
09050071 thவthேதஜஸா த⁴rhமமேயந ஸmh’தmh தம: phரகாஶச th³’ேஶா
மஹாthமநாmh
09050072 ³ரthயயshேத மமா கி³ராmh பேத thவth³பேமதthஸத³ஸthபராவரmh
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09050081 யதா³ விsh’Shடshthவமநஜேநந ைவ ப³லmh phரவிShேடாऽத
ைத³thயதா³நவmh
09050082 பா³ஹூத³ேராrhவŋhkh◌⁴ஶிேராத⁴ராணி vh’சnhநஜshரmh phரத⁴ேந விராஜேஸ
09050091 ஸ thவmh ஜக³ththராண க²லphரஹாணேய நிபித: ஸrhவஸேஹா
க³தா³ph◌⁴’தா
09050092 விphரshய சாshமthலைத³வேஹதேவ விேத⁴ ப⁴th³ரmh தத³iνkh³ரேஹா
 ந:
09050101 யth³யshதி த³thதShடmh வா shவத⁴rhேமா வா shவiνSh²த:
09050102லmh ேநா விphரைத³வmh ேசth³th³விேஜா ப⁴வ விjhவர:
09050111 யதி³ ேநா ப⁴க³வாnhphத ஏக:ஸrhவ³ரய:
09050112ஸrhவ⁴தாthமபா⁴ேவந th³விேஜா ப⁴வ விjhவர:
09050120ஶுக உவாச
09050121இதி ஸmhshவேதா ராjhேஞா விShiΝசkhரmh ஸுத³rhஶநmh
09050122அஶாmhயthஸrhவேதா விphரmh phரத³ஹth³ராஜயாchஞயா
09050131ஸ iµkhேதாऽshthராkh³நிதாேபந ³rhவாஸா:shவshதிமாmhshதத:
09050132 phரஶஶmhஸ தiµrhவீஶmh ஜாந: பரமாஶிஷ:

09050140 ³rhவாஸா உவாச
09050141அேஹா அநnhததா³ஸாநாmh மஹththவmh th³’Shடமth³ய ேம
09050142 kh’தாக³ேஸாऽபி யth³ராஜnhமŋhக³ளாநி ஸஹேஸ
09050151 ³Shகர: ேகா iν ஸா⁴நாmh ³shthயேஜா வா மஹாthமநாmh
09050152ைய:ஸŋhkh³’ேதா ப⁴க³வாnhஸாthவதாmh’ஷேபா⁴ ஹ:
09050161 யnhநாமதிமாthேரண மாnhப⁴வதி நிrhமல:

09050162 தshய தீrhத²பத:³ கிmh வா தா³ஸாநாமவஶிShயேத
09050171 ராஜnhநiνkh³’ேதாऽஹmh thவயாதிகthமநா
09050172 மத³க⁴mh ph’Shட²த: kh’thவா phரா யnhேமऽபி⁴ரதா:
09050181 ராஜா தமkh’தாஹார: phரthயாக³மநகாŋhயா
09050182 சரபஸŋhkh³’ய phரஸாth³ய ஸமேபா⁴ஜயth
09050191 ேஸாऽஶிthவாth³’தமாநீதமாதிth²யmh ஸாrhவகாகmh
09050192 th’phதாthமா nh’பதிmh phராஹ ⁴jhயதாதி ஸாத³ரmh
09050201 phேதாऽshmhயiνkh³’ேதாऽsh தவ பா⁴க³வதshய ைவ
09050202 த³rhஶநshபrhஶநாலாைபராதிth²ேயநாthமேமத⁴ஸா
09050211 கrhமாவதா³தேமதthேத கா³யnhதி shவ:shthேயா iµஹு:
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09050212 கீrhதிmh பரமNhயாmh ச கீrhதயிShயதி ⁴யmh
09050220ஶுக உவாச
09050221 ஏவmh ஸŋhகீrhthய ராஜாநmh ³rhவாஸா: பேதாத:
09050222 யெயௗ விஹாயஸாமnhthrhய ph³ரமேலாகமைஹகmh
09050231ஸmhவthஸேராऽthயகா³thதாவth³யாவதா நாக³ேதா க³த:
09050232iµநிshதth³த³rhஶநாகாŋhோ ராஜாph³ப⁴ோ ப³⁴வ ஹ
09050241க³ேதऽத²³rhவாஸ ேஸாऽmhப³ேஷா th³விேஜாபேயாகா³திபவிthரமாஹரth
09050242 ’ேஷrhவிேமாmh vhயஸநmh ச வீய ேமேந shவவீrhயmh ச பராiνபா⁴வmh
09050251 ஏவmh விதா⁴ேநக³ண:ஸ ராஜா பராthமநி ph³ரமணி வாஸுேத³ேவ
09050252 khயாகலாைப:ஸiµவாஹ ப⁴khதிmh யயாவிchயாnhநிரயாmhசகார
09050260ஶுக உவாச
09050261அதா²mhப³ஷshதநேயஷு ராjhயmh ஸமாநஶீேலஷு விsh’jhய தீ⁴ர:
09050262 வநmh விேவஶாthமநி வாஸுேத³ேவ மேநா த³த⁴th³th◌⁴வshத³ணphரவாஹ:

09050271இthேயதthNhயமாkh²யாநமmhப³ஷshய ⁴பேத
09050272ஸŋhகீrhதயnhநiνth◌⁴யாயnhப⁴khேதா ப⁴க³வேதா ப⁴ேவth
09050281அmhப³ஷshய சதmh ேய ஶ ◌்’Nhவnhதி மஹாthமந:
09050282iµkhதிmh phரயாnhதி ேத ஸrhேவ ப⁴khthயா விShே: phரஸாத³த:
09060010ஶுக உவாச
09060011 விப: ேகமாச²mh⁴ரmhப³ஷஸுதாshthரய:
09060012 விபாthph’ஷத³ேவாऽ⁴thதththரsh ரதீ²தர:
09060021 ரதீ²தரshயாphரஜshய பா⁴rhயாயாmh தnhதேவऽrhதி²த:
09060022அŋhகி³ரா ஜநயாமாஸ ph³ரமவrhசshவிந:ஸுதாnh
09060031 ஏேத ேthரphரஸூதா ைவ நshthவாŋhகி³ரஸா:shmh’தா:
09060032 ரதீ²தராmh phரவரா: ேthேராேபதா th³விஜாதய:
09060041ுவதsh மேநாrhஜjhேஞ இவாrhkh◌⁴ராணத:ஸுத:
09060042 தshய thரஶதjhேயShடா² விநித³Nhட³கா:
09060051 ேதஷாmh ரshதாத³ப⁴வnhநாrhயாவrhேத nh’பா nh’ப
09060052 பசவிmhஶதி: பசாchச thரேயா மth◌⁴ேயऽபேரऽnhயத:
09060061ஸ ஏகதா³Shடகாராth³ேத⁴ இவா:ஸுதமாதி³ஶth
09060062 மாmhஸமாநீயதாmh ேமth◌⁴யmh விே க³chச² மா சிரmh
09060071 தேத²தி ஸ வநmh க³thவா mh’கா³nhஹthவா khயாrhஹnh
09060072 ராnhேதா ³⁴ேதா வீர: ஶஶmh சாத³த³பshmh’தி:
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09060081 ேஶஷmh நிேவத³யாமாஸ பிthேர ேதந ச தth³³:

09060082 ேசாதி³த: phேராயாஹ ³Shடேமதத³கrhமகmh
09060091 jhஞாthவா thரshய தthகrhம ³பி⁴தmh nh’ப:
09060092 ேத³ஶாnhநி:ஸாரயாமாஸ ஸுதmh thயkhதவிதி⁴mh ஷா
09060101ஸ  விphேரண ஸmhவாத³mh jhஞாபேகந ஸமாசரnh
09060102 thயkhthவா கேலவரmh ேயாகீ³ஸ ேதநாவாப யthபரmh
09060111 பிதrhபரேதऽph◌⁴ேயthய வி: ph’தி²வீமாmh
09060112 ஶாஸதீ³ேஜ ஹmh யjhைஞ: ஶஶாத³இதி வித:
09060121 ரஜயshதshய ஸுத இnhth³ரவாஹ இதீத:
09060122 கthshத²இதி சாphkhத: ஶ ◌்’iΝ நாமாநி கrhமபி: ◌⁴
09060131 kh’தாnhத ஆthஸமேரா ேத³வாநாmh ஸஹ தா³நைவ:

09060132 பாrhShணிkh³ராேஹா vh’ேதா வீேரா ேத³ைவrhைத³thயபராைத:
09060141 வசநாth³ேத³வேத³வshய விShேrhவிவாthமந: phரேபா: ◌⁴
09060142 வாஹநthேவ vh’தshதshய ப³⁴ேவnhth³ேரா மஹாvh’ஷ:

09060151ஸ ஸnhநth³ேதா⁴ த⁴iνrhதி³vhயமாதா³ய விஶிகா²சி²தாnh
09060152shயமாநshதமாய thஸு: கதி³shதி²த:
09060161 ேதஜஸாphயாயிேதா விShே: ஷshய மஹாthமந:
09060162 phரதீchயாmh தி³ஶி ைத³thயாநாmh nhயணththத³ைஶ: ரmh
09060171ைதshதshய சா⁴thphரத⁴நmh iµலmh ேலாமஹrhஷணmh
09060172 யமாய ப⁴lhலரநயth³ைத³thயாநபி⁴யrhmh’ேத⁴
09060181 தshேயஷுபாதாபி⁴iµக²mh கா³nhதாkh³நிேவாlhப³ணmh
09060182 விsh’jhய ³th³rhைத³thயா ஹnhயமாநா:shவமாலயmh
09060191thவா பரmh த⁴நmh ஸrhவmh ஸshthகmh வjhரபாணேய
09060192 phரthயயchச²thஸ ராஜrhதி நாமபி⁴ரா’த:
09060201 ரஜயshய thேராऽ⁴த³ேநநாshதthஸுத: ph’:²

09060202 விவக³nhதி⁴shததசnhth³ேரா வநாவsh தthஸுத:
09060211 ராவshதshதthஸுேதா ேயந ராவshதீ நிrhமேம 
09060212 ph³’ஹத³வsh ராவshதிshதத:வலயாவக:
09060221 ய: phயாrhத²iµதŋhகshய ⁴nh⁴நாமாஸுரmh ப³
09060222ஸுதாநாேமகவிmhஶthயா ஸஹshைரரஹநth³vh’த:
09060231 ⁴nh⁴மார இதி kh²யாதshதthஸுதாshேத ச ஜjhவ:

09060232 ⁴nhேதா⁴rhiµகா²kh³நிநா ஸrhேவ thரய ஏவாவேஶதா:
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09060241 th³’டா⁴வ: கபிலாவச ப⁴th³ராவ இதி பா⁴ரத
09060242 th³’டா⁴வthேரா ஹrhயேவா நிmhப⁴shதthஸுத:shmh’த:
09060251 ப³ஹுலாேவா நிmhப⁴shய kh’ஶாேவாऽதா²shய ேஸநth
09060252 வநாேவாऽப⁴வthதshய ேஸாऽநபthேயா வநmh க³த:
09060261 பா⁴rhயாஶேதந நிrhவிNhண ’ஷேயாऽshய kh’பாலவ:

09060262இShmh shம வrhதயாmh சkhைரnhth³mh ேத ஸுஸமாதா:
09060271 ராஜா தth³யjhஞஸத³நmh phரவிShேடா நிஶி தrhத:
09060272 th³’ShThவா ஶயாநாnhவிphராmhshதாnhபெபௗ மnhthரஜலmh shவயmh
09060281 உthதி²தாshேத நிஶmhயாத² vhத³கmh கலஶmh phரேபா⁴
09060282 பphரch:² கshய கrhேமத³mh பீதmh mhஸவநmh ஜலmh
09060291 ராjhஞா பீதmh விதி³thவா ைவ ஈவரphரேதந ேத
09060292 ஈவராய நமசkhரேஹா ைத³வப³லmh ப³லmh
09060301 தத: கால உபாvh’thேத mh நிrhபி⁴th³ய த³ணmh
09060302 வநாவshய தநயசkhரவrhதீ ஜஜாந ஹ
09060311 கmh தா⁴shயதி மாேராऽயmh shதnhேய ேராயேத ph◌⁴’ஶmh
09060312 மாmh தா⁴தா வthஸ மா ேராதீ³தீnhth³ேரா ேத³ஶிநீமதா³th
09060321 ந மமார பிதா தshய விphரேத³வphரஸாத³த:
09060322 வநாேவாऽத² தthைரவ தபஸா th³தி⁴மnhவகா³th
09060331 thரஸth³த³shதீnhth³ேராऽŋhக³ வித³ேத⁴ நாம யshய ைவ
09060332 யshமாththரஸnhதி th³விkh³நா த³shயேவா ராவத³ய:
09060341 ெயௗவநாேவாऽத² மாnhதா⁴தா சkhரவrhthயவநீmh phர:◌⁴
09060342ஸphதth³வீபவதீேமக: ஶஶாஸாchதேதஜஸா
09060351 ஈேஜ ச யjhஞmh khரபி⁴ராthமவிth³⁴த³ண:

09060352ஸrhவேத³வமயmh ேத³வmh ஸrhவாthமகமதீnhth³யmh
09060361 th³ரvhயmh மnhthேரா விதி⁴rhயjhேஞா யஜமாநshதத²rhthவிஜ:

09060362 த⁴rhேமா ேத³ஶச காலச ஸrhவேமதth³யதா³thமகmh
09060371 யாவthஸூrhய உேத³தி shம யாவchச phரதிதிShட²தி
09060372 தthஸrhவmh ெயௗவநாவshய மாnhதா⁴: ேthரiµchயேத
09060381 ஶஶபி³nhேதா³rh³த பி³nh³மthயாமதா⁴nhnh’ப:
09060382 thஸமmhப³ஷmh iµnhத³mh ச ேயாகி³நmh
09060383 ேதஷாmh shவஸார: பசாஶthெஸௗப⁴mh வvhேர பதிmh
09060391 யiµநாnhதrhஜேல மkh³நshதphயமாந: பரmh தப:
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09060392 நிrhvh’திmh நராஜshய th³’ShThவா ைம²நத⁴rhண:

09060401 ஜாதshph’ேஹா nh’பmh விphர: கnhயாேமகாமயாசத
09060402 ேஸாऽphயாஹ kh³’யதாmh ph³ரமnhகாமmh கnhயா shவயmhவேர
09060411ஸ விசிnhthயாphயmh shthmh ஜரேடா²ऽஹமஸnhமத:
09060412 வபத ஏஜthக இthயஹmh phரthதா³’த:
09060421ஸாத⁴யிShேய ததா²thமாநmh ஸுரshthமபீ⁴phதmh
09060422 கிmh நrhமiνேஜnhth³ராதி vhயவத: phர: ◌⁴
09060431iµநி: phரேவஶித:thரா கnhயாnhத:ரmh’th³தி⁴மth
09060432 vh’த:ஸ ராஜகnhயாபி⁴ேரகmh பசாஶதா வர:
09060441 தாஸாmh கர⁴th³⁴யாmhshதத³rhேத²ऽேபாய ெஸௗ’த³mh
09060442 மமாiνேபா நாயmh வ இதி தth³க³தேசதஸாmh
09060451ஸ ப³vh’சshதாபி⁴ரபாரணீய தப:யாநrhkh◌⁴யபchச²ேத³ஷு
09060452 kh³’ேஹஷு நாேநாபவநாமலாmhப:◌⁴ ஸர:ஸு ெஸௗக³nhதி⁴ககாநேநஷு
09060461 மஹாrhஹஶyhயாஸநவshthர⁴ஷண shநாநாiνேலபாph◌⁴யவஹாரமாlhயைக:
09060462shவலŋhkh’தshthேஷஷு நிthயதா³ ேரேமऽiνகா³யth³th³விஜph◌⁴’ŋhக³வnhதி³ஷு
09060471 யth³கா³rhஹshth²யmh  ஸmhவீய ஸphதth³வீபவதீபதி:
09060472 விshத:shதmhப⁴மஜஹாthஸாrhவெபௗ⁴மயாnhவிதmh
09060481 ஏவmh kh³’ேஹShவபி⁴ரேதா விஷயாnhவிவிைத: ◌⁴ ஸுைக:²
09060482 ேஸவமாேநா ந சாShயதா³jhயshேதாைகவாநல:

09060491ஸ கதா³சி³பாந ஆthமாபநவமாthமந:
09060492 த³த³rhஶ ப³vh’சாசாrhேயா நஸŋhக³ஸiµthதி²தmh
09060501அேஹா இமmh பயத ேம விநாஶmh தபshவிந:ஸchசதvhரதshய
09060502அnhதrhஜேல வாசரphரஸŋhகா³thphரchயாவிதmh ph³ரம சிரmh th◌⁴’தmh யth
09060511ஸŋhக³mh thயேஜத ²நvhரதீநாmh iµiµு:
09060512ஸrhவாthமநா ந விsh’ேஜth³ப³nhth³யாணி
09060513 ஏகசரnhரஹ சிthதமநnhத ஈேஶ
09060514 த தth³vhரதிஷு ஸா⁴ஷு ேசthphரஸŋhக:³
09060521 ஏகshதபshvhயஹமதா²mhப⁴ மthshயஸŋhகா³th
09060522 பசாஶதா³ஸiµத பசஸஹshரஸrhக:³
09060523 நாnhதmh vhரஜாmhப⁴யkh’thயமேநாரதா²நாmh
09060524 மாயா³ணrh’தமதிrhவிஷேயऽrhத²பா⁴வ:

09060531 ஏவmh வஸnhkh³’ேஹ காலmh விரkhேதா nhயாஸமாshதி²த:
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09060532 வநmh ஜகா³மாiνயshதthபthnhய: பதிேத³வதா:
09060541 தthர தphthவா தபshதீணமாthமத³rhஶநமாthமவாnh
09060542ஸைஹவாkh³நிபி⁴ராthமாநmh ேயாஜ பரமாthமநி
09060551 தா:shவபthrhமஹாராஜ நியாth◌⁴யாthகீmh க³திmh
09060552அnhவீshதthphரபா⁴ேவண அkh³நிmh ஶாnhதவாrhசிஷ:

09070010ஶுக உவாச
09070011 மாnhதா⁴: thரphரவேரா ேயாऽmhப³ஷ: phரகீrhதித:
09070012 பிதாமேஹந phரvh’ேதா ெயௗவநாவsh தthஸுத:
09070013ஹாதshதshய thேராऽ⁴nhமாnhதா⁴th’phரவரா இேம
09070021 நrhமதா³ ph◌⁴ராth’பி⁴rhத³thதா thஸாய ேயாரைக:³
09070022 தயா ரஸாதலmh நீேதா ⁴ஜேக³nhth³ரphரkhதயா
09070031 க³nhத⁴rhவாநவதீ⁴thதthர வth◌⁴யாnhைவ விShiΝஶkhதிth◌⁴’kh
09070032 நாகா³lhலph³த⁴வர:ஸrhபாத³ப⁴யmh shமரதாத³mh
09070041 thரஸth³த³sh: ெபௗthேஸா ேயாऽநரNhயshய ேத³ஹkh’th
09070042ஹrhயவshதthஸுதshதshமாthphராேऽத² thப³nhத⁴ந:
09070051 தshய ஸthயvhரத: thரshthஶŋhதி வித:
09070052 phராphதசாNhடா³லதாmh ஶாபாth³³ேரா: ெகௗஶிகேதஜஸா
09070061ஸஶேரா க³த:shவrhக³மth³யாபி தி³வி th³’யேத
09070062 பாதிேதாऽவாரா ேத³ைவshேதைநவ shதmhபி⁴ேதா ப³லாth
09070071 thைரஶŋhகேவா ஹசnhth³ேரா விவாthரவShட²ேயா:
09070072 யnhநிthதம⁴th³th³த⁴mh பேrhப³ஹுவாrhகmh
09070081 ேஸாऽநபthேயா விஷNhthமா நாரத³shேயாபேத³ஶத:
09070082 வணmh ஶரணmh யாத: thேரா ேம ஜாயதாmh phரேபா⁴
09070091 யதி³ வீேரா மஹாராஜ ேதைநவ thவாmh யேஜ இதி
09070092 தேத²தி வேணநாshய thேரா ஜாதsh ேராத:
09070101 ஜாத:ஸுேதா யேநநாŋhக³ மாmh யஜshேவதி ேஸாऽph³ரவீth
09070102 யதா³ பஶுrhநிrhத³ஶ:shயாத³த² ேமth◌⁴ேயா ப⁴ேவதி³தி
09070111 நிrhத³ேஶ ச ஸ ஆக³thய யஜshேவthயாஹ ேஸாऽph³ரவீth
09070112 த³nhதா: பேஶாrhயjhஜாேயரnhநத² ேமth◌⁴ேயா ப⁴ேவதி³தி
09070121 த³nhதா ஜாதா யஜshேவதி ஸ phரthயாஹாத² ேஸாऽph³ரவீth
09070122 யதா³ பதnhthயshய த³nhதா அத² ேமth◌⁴ேயா ப⁴ேவதி³தி
09070131 பேஶாrhநிபதிதா த³nhதா யஜshேவthயாஹ ேஸாऽph³ரவீth
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09070132 யதா³ பேஶா: நrhத³nhதா ஜாயnhேதऽத² பஶு: ஶுசி:
09070141 நrhஜாதா யஜshேவதி ஸ phரthயாஹாத² ேஸாऽph³ரவீth
09070142ஸாnhநாேகா யதா³ ராஜnhராஜnhேயாऽத² பஶு: ஶுசி:
09070151இதி thராiνராேக³ண shேநஹயnhthதேசதஸா
09070152 காலmh வசயதா தmh தiµkhேதா ேத³வshதைமத
09070161 ேராதshதத³பி⁴jhஞாய பி: கrhம சிகீrhதmh
09070162 phராணphேரphஸுrhத⁴iνShபாணிரரNhயmh phரthயபth³யத
09070171 பிதரmh வணkh³ரshதmh thவா ஜாதமேஹாத³ரmh
09070172 ேராேதா kh³ராமேமயாய தnhth³ர: phரthயேஷத⁴த
09070181 ⁴ேம: பrhயடநmh Nhயmh தீrhத²ேthரநிேஷவண:

09070182 ேராதாயாதி³ஶchச²khர: ேஸாऽphயரNhேயऽவஸthஸமாmh
09070191 ஏவmh th³விதீேய th’தீேய சrhேத² பசேம ததா²
09070192அph◌⁴ேயthயாph◌⁴ேயthய shத²விேரா விphேரா ⁴thவாஹ vh’thரஹா
09070201ஷShட²mh ஸmhவthஸரmh தthர சthவா ேராத: mh
09070202 உபvhரஜnhநக³rhதாத³khnhமth◌⁴யமmh ஸுதmh
09070211 ஶுந:ேஶப²mh பஶுmh பிthேர phரதா³ய ஸமவnhத³த
09070212 தத: ஷேமேத⁴ந ஹசnhth³ேரா மஹாயஶா:
09070221iµkhேதாத³ேராऽயஜth³ேத³வாnhவதீ³nhமஹthகத:²
09070222 விவாthேராऽப⁴வthதshnhேஹாதா சாth◌⁴வrhராthமவாnh
09070231 ஜமத³kh³நிர⁴th³ph³ரமா வShேடா²ऽயாshய:ஸாமக:³
09070232 தshைம Shேடா த³தா³விnhth³ர: ஶாதெகௗmhப⁴மயmh ரத²mh
09070241 ஶுந:ேஶப²shய மாஹாthmhயiµபShடாthphரசயேத
09070242ஸthயmh ஸாரmh th◌⁴’திmh th³’ShThவா ஸபா⁴rhயshய ச ⁴பேத:
09070251 விவாthேரா ph◌⁴’ஶmh phேதா த³தா³வவிஹதாmh க³திmh
09070252 மந: ph’தி²vhயாmh தாமth³பி⁴shேதஜஸாேபாऽநிேலந தth
09070261 ேக² வாmh தா⁴ரயmhshதchச ⁴தாெதௗ³ தmh மஹாthமநி
09070262 தshnhjhஞாநகலாmh th◌⁴யாthவா தயாjhஞாநmh விநிrhத³ஹnh
09070271thவா தாmh shேவந பா⁴ேவந நிrhவாணஸுக²ஸmhவிதா³
09070272அநிrhேத³யாphரதrhkhேயண தshெதௗ² விth◌⁴வshதப³nhத⁴ந:
09080010ஶுக உவாச
09080011ஹேதா ேராதஸுதசmhபshதshமாth³விநிrhதா
09080012 சmhபா ஸுேத³ேவாऽேதா விஜேயா யshய சாthமஜ:
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09080021 ப⁴கshதthஸுதshதshமாth³vh’கshதshயாபி பா³ஹுக:
09080022 ேஸாऽபி⁴rh’த⁴ ராஜா ஸபா⁴rhேயா வநமாவிஶth
09080031 vh’th³த⁴mh தmh பசதாmh phராphதmh மShயiνமShயதீ
09080032ஔrhேவண ஜாநதாthமாநmh phரஜாவnhதmh நிவாதா
09080041ஆjhஞாயாshைய ஸபthநீபி⁴rhக³ேரா த³thேதாऽnhத⁴ஸா ஸஹ
09080042ஸஹ ேதைநவ ஸஜாத:ஸக³ராkh²ேயா மஹாயஶா:
09080051ஸக³ரசkhரவrhthயாthஸாக³ேரா யthஸுைத: kh’த:
09080052 யshதாலஜŋhகா⁴nhயவநாச²காnhைஹஹயப³rhப³ராnh
09080061 நாவதீ⁴th³³வாkhேயந சkhேர விkh’தேவண:

09080062iµNhடா³ch²மத⁴ராnhகாmhசிnhiµkhதேகஶாrhத⁴iµNh³தாnh
09080071அநnhதrhவாஸஸ: காmhசித³ப³rhவாஸேஸாऽபராnh
09080072 ேஸாऽவேமைத⁴ரயஜத ஸrhவேவத³ஸுராthமகmh
09080081ஔrhேவாபதி³Shடேயாேக³ந ஹமாthமாநவரmh
09080082 தshேயாthsh’Shடmh பஶுmh யjhேஞ ஜஹாராவmh ரnhத³ர:
09080091ஸுமthயாshதநயா th³’phதா: பிராேத³ஶகாண:

09080092ஹயமnhேவஷமாshேத ஸமnhதாnhnhயக²நnhமmh
09080101 phரா³தீ³chயாmh தி³ஶி ஹயmh த³th³’ஶு: கபிலாnhதிேக
09080102 ஏஷ வாஹரெசௗர ஆshேத தேலாசந:
09080111ஹnhயதாmh ஹnhயதாmh பாப இதி ஷShஸஹshண:

09080112 உதா³தா⁴ அபி⁴யnhேமஷ ததா³iµநி:
09080121shவஶராkh³நிநா தாவnhமேஹnhth³ர’தேசதஸ:

09080122 மஹth³vhயதிkhரமஹதா ப⁴shமஸாத³ப⁴வnhth
09080131 ந ஸா⁴வாேதா³iµநிேகாபப⁴rhதா nh’ேபnhth³ரthரா இதி ஸththவதா⁴மநி
09080132 கத²mh தேமா ேராஷமயmh விபா⁴vhயேத ஜக³thபவிthராthமநி ேக² ரேஜா ⁴வ:

09080141 யshேயதா ஸாŋhkh²யமயீ th³’ேட⁴ஹ ெநௗrhயயா iµiµுshதரேத
³ரthயயmh
09080142 ப⁴வாrhணவmh mh’thபத²mh விபசித: பராthம⁴தshய கத²mh ph’த²ŋhமதி:
09080151 ேயாऽஸமஜஸ இthkhத:ஸ ேகஶிnhயா nh’பாthமஜ:

09080152 தshய thேராऽmhஶுமாnhநாம பிதாமஹேத ரத:
09080161அஸமஜஸ ஆthமாநmh த³rhஶயnhநஸமஜஸmh
09080162 ஜாதிshமர: ரா ஸŋhகா³th³ேயாகீ³ ேயாகா³th³விசாத:
09080171ஆசரnhக³rhதmh ேலாேக jhஞாதீநாmh கrhம விphயmh
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09080172ஸரyhவாmh khட³ேதா பா³லாnhphராshய³th³ேவஜயஜநmh
09080181 ஏவmh vh’thத: பthயkhத: பிthரா shேநஹமேபாய ைவ
09080182 ேயாைக³வrhேயண பா³லாmhshதாnhத³rhஶயிthவா தேதா யெயௗ
09080191அேயாth◌⁴யாவாந:ஸrhேவ பா³லகாnhநராக³தாnh
09080192 th³’ShThவா விshேர ராஜnhராஜா சாphயnhவதphயத
09080201அmhஶுமாmhேசாதி³ேதா ராjhஞா ரகா³nhேவஷேண யெயௗ
09080202 பிth’vhயகா²தாiνபத²mh ப⁴shமாnhதி த³th³’ேஶ ஹயmh
09080211 தthராநmh iµநிmh வீய கபிலாkh²யமேதா⁴ஜmh
09080212அshெதௗthஸமாதமநா: phராஜ: phரணேதா மஹாnh
09080220அmhஶுமாiνவாச
09080221 ந பயதி thவாmh பரமாthமேநாऽஜேநா ந ³th◌⁴யேதऽth³யாபி ஸமாதி⁴khதிபி:◌⁴
09080222ேதாऽபேர தshய மந:ஶரதீ⁴ விஸrhக³sh’Shடா வயமphரகாஶா:
09080231 ேய ேத³ஹபா⁴ஜshth³ணphரதா⁴நா ³nhவிபயnhthத வா தமச
09080232 யnhமாயயா ேமாதேசதஸshthவாmh வி:³ shவஸmhshத²mh ந
ப³:phரகாஶா:
09080241தmh thவாmhஅஹmhjhஞாநக⁴நmhshவபா⁴வ phரth◌⁴வshதமாயா³ணேப⁴த³ேமாைஹ:

09080242ஸநnhத³நாth³ையrhiµநிபி⁴rhவிபா⁴vhயmh கத²mh விட: ◌⁴ பபா⁴வயா
09080251 phரஶாnhத மாயா³ணகrhமŋhக³மநாமபmh ஸத³ஸth³விiµkhதmh
09080252 jhஞாேநாபேத³ஶாய kh³’தேத³ஹmh நமாமேஹ thவாmh ஷmh ராணmh
09080261 thவnhமாயாரசிேத ேலாேக வsh³th³th◌⁴யா kh³’ஹாதி³ஷு
09080262 ph◌⁴ரமnhதி காமேலாேப⁴rhShயா ேமாஹவிph◌⁴ராnhதேசதஸ:

09080271அth³ய ந:ஸrhவ⁴தாthமnhகாமகrhேமnhth³யாஶய:
09080272 ேமாஹபாேஶா th³’ட⁴சி²nhேநா ப⁴க³வmhshதவ த³rhஶநாth
09080280ஶுக உவாச
09080281இthத²mh கீ³தாiνபா⁴வshதmh ப⁴க³வாnhகபிேலா iµநி:
09080282அmhஶுமnhதiµவாேசத³மiνkh³ராய தி⁴யா nh’ப
09080290ப⁴க³வாiνவாச
09080291அேவாऽயmh நீயதாmh வthஸ பிதாமஹபஶுshதவ
09080292இேம ச பிதேரா த³kh³தா⁴ க³ŋhகா³mhேபா⁴ऽrhஹnhதி ேநதரth
09080301 தmh பkhரmhய ஶிரஸா phரஸாth³ய ஹயமாநயth
09080302ஸக³ரshேதந பஶுநா யjhஞேஶஷmh ஸமாபயth
09080311 ராjhயமmhஶுமேத nhயshய நி:shph’ேஹா iµkhதப³nhத⁴ந:
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09080312ஔrhேவாபதி³Shடமாrhேக³ண ேலேப⁴ க³திமiνthதமாmh
09090010ஶுக உவாச
09090011அmhஶுமாmhச தபshேதேப க³ŋhகா³நயநகாmhயயா
09090012 காலmh மஹாnhதmh நாஶkhேநாthதத: காேலந ஸmhshதி²த:
09090021 தி³பshதthஸுதshதth³வத³ஶkhத: காலேமயிவாnh
09090022 ப⁴கீ³ரத²shதshய ஸுதshேதேப ஸ ஸுமஹthதப:
09090031 த³rhஶயாமாஸ தmh ேத³வீ phரஸnhநா வரதா³sh ேத
09090032இthkhத:shவமபி⁴phராயmh ஶஶmhஸாவநேதா nh’ப:
09090041 ேகாऽபி தா⁴ரயிதா ேவக³mh பதnhthயா ேம மதேல
09090042அnhயதா² ⁴தலmh பி⁴ththவா nh’ப யாshேய ரஸாதலmh
09090051 கிmh சாஹmh ந ⁴வmh யாshேய நரா மyhயாmh’ஜnhthயக⁴mh
09090052 mh’ஜா தத³க⁴mh khவாஹmh ராஜmhshதthர விசிnhthயதாmh
09090060ப⁴கீ³ரத² உவாச
09090061ஸாத⁴ேவா nhயாந: ஶாnhதா ph³ரShடா² ேலாகபாவநா:
09090062ஹரnhthயக⁴mh ேதऽŋhக³ஸŋhகா³thேதShவாshேத யக⁴பி⁴th³த⁴:
09090071 தா⁴ரயிShயதி ேத ேவக³mh th³ரshthவாthமா ஶmh
09090072 யshnhேநாதத³mh phேராதmh விவmh ஶாவ தnhஷு
09090081இthkhthவா ஸ nh’ேபா ேத³வmh தபஸாேதாஷயchசி²வmh
09090082 காேலநாlhபீயஸா ராஜmhshதshேயஶசாவShயத
09090091 தேத²தி ராjhஞாபி⁴தmh ஸrhவேலாகத: ஶிவ:

09090092 த³தா⁴ராவேதா க³ŋhகா³mh பாத³தஜலாmh ஹேர:
09090101 ப⁴கீ³ரத:²ஸ ராஜrhrhநிnhேய ⁴வநபாவநீmh
09090102 யthர shவபிthmh ேத³ஹா ப⁴sh⁴தா:shம ேஶரேத
09090111 ரேத²ந வாேவேக³ந phரயாnhதமiνதா⁴வதீ
09090112 ேத³ஶாnhநnhதீ நிrhத³kh³தா⁴நாசthஸக³ராthமஜாnh
09090121 யjhஜலshபrhஶமாthேரண ph³ரமத³Nhட³ஹதா அபி
09090122ஸக³ராthமஜா தி³வmh ஜkh³iµ: ேகவலmh ேத³ஹப⁴shமபி: ◌⁴
09090131 ப⁴sh⁴தாŋhக³ஸŋhேக³ந shவrhயாதா:ஸக³ராthமஜா:
09090132 கிmh ந: ரth³த⁴யா ேத³வீmh ேஸவnhேத ேய th◌⁴’தvhரதா:
09090141 ந ேயதthபரமாசrhயmh shவrh⁴nhயா யதி³ேஹாதி³தmh
09090142அநnhதசரmhேபா⁴ஜ phரஸூதாயா ப⁴வchசி²த:³
09090151ஸnhநிேவய மேநா யshch²ரth³த⁴யா iµநேயாऽமலா:
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09090152 thைர³Nhயmh ³shthயஜmh thவா ஸth³ேயா யாதாshததா³thமதாmh
09090161 ேதா ப⁴கீ³ரதா²jhஜjhேஞ தshய நாேபா⁴ऽபேராऽப⁴வth
09090162nh⁴th³வீபshததshதshமாத³தாshதேதாऽப⁴வth
09090171 ’பrhே நலஸேகா² ேயாऽவவிth³யாமயாnhநலாth
09090172 த³ththவா’த³யmh சாshைம ஸrhவகாமsh தthஸுதmh
09090181 தத:ஸுதா³ஸshதththேரா த³மயnhதீபதிrhnh’ப:
09090182ஆஹுrhthரஸஹmh யmh ைவ கlhமாஷாŋhkh◌⁴iµத khவசிth
09090183 வShட²ஶாபாth³ரோऽ⁴த³நபthய:shவகrhம
09090190ராேஜாவாச
09090191 கிmh நிthேதா ³ேரா: ஶாப: ெஸௗதா³ஸshய மஹாthமந:
09090192 ஏதth³ேவதி³chசா²ம: கth²யதாmh ந ரேஹா யதி³
09090200ஶுக உவாச
09090201 ெஸௗதா³ேஸா mh’க³யாmh கிசிchசரnhரோ ஜகா⁴ந ஹ
09090202iµேமாச ph◌⁴ராதரmh ேஸாऽத² க³த: phரதிசிகீrhஷயா
09090211ஸசிnhதயnhநக⁴mh ராjhஞ:ஸூத³பத⁴ேரா kh³’ேஹ
09090212³ரேவ ேபா⁴khகாமாய பkhthவா நிnhேய நராஷmh
09090221 பேவயமாணmh ப⁴க³வாnhவிேலாkhயாப⁴யமஜஸா
09090222 ராஜாநமஶபthkhth³ேதா⁴ ரோ ேயவmh ப⁴விShய
09090231 ர:kh’தmh தth³விதி³thவா சkhேர th³வாத³ஶவாrhகmh
09090232 ேஸாऽphயேபாऽஜமாதா³ய ³mh ஶphmh ஸiµth³யத:
09090241 வாேதா மத³யnhthயாேபா ஶதீ: பாத³ேயாrhஜெஹௗ
09090242 தி³ஶ: க²மவநீmh ஸrhவmh பயவமயmh nh’ப:
09090251 ராஸmh பா⁴வமாபnhந: பாேத³ கlhமாஷதாmh க³த:
09090252 vhயவாயகாேல த³th³’ேஶ வெநௗேகாத³mhபதீ th³விெஜௗ
09090261ுதா⁴rhேதா ஜkh³’ேஹ விphரmh தthபthnhயாஹாkh’தாrhத²வth
09090262 ந ப⁴வாnhராஸ:ஸாாதி³வாmh மஹாரத:²
09090271 மத³யnhthயா: பதிrhவீர நாத⁴rhமmh கrhமrhஹ
09090272 ேத³ ேமऽபthயகாமாயா அkh’தாrhத²mh பதிmh th³விஜmh
09090281 ேத³ேஹாऽயmh மாiνேஷா ராஜnhஷshயாகி²லாrhத²த:³
09090282 தshமாத³shய வேதா⁴ வீர ஸrhவாrhத²வத⁴ உchயேத
09090291 ஏஷ  ph³ராமே விth³வாmhshதப:ஶீல³nhவித:
09090292ஆராத⁴யிஷுrhph³ரம மஹாஷஸmhjhஞிதmh
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09090293ஸrhவ⁴தாthமபா⁴ேவந ⁴ேதShவnhதrhதmh ³ண:

09090301 ேஸாऽயmh ph³ரமrhவrhயshேத ராஜrhphரவராth³விேபா⁴
09090302 கத²மrhஹதி த⁴rhமjhஞ வத⁴mh பிவாthமஜ:

09090311 தshய ஸாேதா⁴ரபாபshய ph◌⁴ணshய ph³ரமவாதி³ந:
09090312 கத²mh வத⁴mh யதா² ப³ph◌⁴ேராrhமnhயேத ஸnhமேதா ப⁴வாnh
09090321 யth³யயmh khயேத ப⁴யshதrh மாmh கா²த³ rhவத:
09090322 ந விShேய விநா ேயந ணmh ச mh’தகmh யதா²
09090331 ஏவmh கணபா⁴Nhயா விலபnhthயா அநாத²வth
09090332 vhயாkh◌⁴ர: பஶுவாகா²த³thெஸௗதா³ஸ: ஶாபேமாத:
09090341 ph³ராமணீ வீய தி³தி⁴ஷுmh ஷாேத³ந ப⁴தmh
09090342 ேஶாசnhthயாthமாநiµrhவீஶமஶபthபிதா ஸதீ
09090351 யshமாnhேம ப⁴த: பாப காமாrhதாயா: பதிshthவயா
09090352 தவாபி mh’thராதா⁴நாத³kh’தphரjhஞ த³rhஶித:
09090361 ஏவmh thரஸஹmh ஶphthவா பதிேலாகபராய
09090362 தத³shதீ²நி ஸth³ேத⁴ऽkh³ெநௗ phராshய ப⁴rhrhக³திmh க³தா
09090371 விஶாேபா th³வாத³ஶாph³தா³nhேத ைம²நாய ஸiµth³யத:
09090372 விjhஞாphய ph³ராமணீஶாபmh மShயா ஸ நிவாத:
09090381அத ஊrhth◌⁴வmh ஸ தthயாஜ shthஸுக²mh கrhமphரஜா:
09090382 வShட²shதத³iνjhஞாேதா மத³யnhthயாmh phரஜாமதா⁴th
09090391ஸா ைவ ஸphத ஸமா க³rhப⁴மபி³ph◌⁴ரnhந vhயஜாயத
09090392 ஜkh◌⁴ேநऽமேநாத³ரmh தshயா: ேஸாऽமகshேதந கth²யேத
09090401அமகாth³பா³ேகா ஜjhேஞ ய:shthபி:◌⁴ பரத:
09090402 நாகவச இthkhேதா நி:thேர லேகாऽப⁴வth
09090411 தேதா த³ஶரத²shதshமாththர ஐட³வி³shதத:
09090412 ராஜா விவஸேஹா யshய க²Thவாŋhக³சkhரவrhthய⁴th
09090421 ேயா ேத³ைவரrhதி²ேதா ைத³thயாநவதீ⁴th³தி⁴ ³rhஜய:
09090422iµஹூrhதமாrhjhஞாthைவthய shவரmh ஸnhத³ேத⁴ மந:
09090431 ந ேம ph³ரமலாthphரா:லைத³வாnhந சாthமஜா:
09090432 ந ேயா ந ம ராjhயmh ந தா³ராசாதிவlhலபா: ◌⁴
09090441 ந பா³lhேயऽபி மதிrhமயமத⁴rhேம ரமேத khவசிth
09090442 நாபயiµthதமேலாகாத³nhயthகிசந வshthவஹmh
09090451 ேத³ைவ: காமவேரா த³thேதா மயmh th⁴வேநவைர:
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09090452 ந vh’ேண தமஹmh காமmh ⁴தபா⁴வநபா⁴வந:
09090461 ேய விphேதnhth³யதி⁴ேயா ேத³வாshேத shவ’தி³shதி²தmh
09090462 ந விnhத³nhதி phயmh ஶவதா³thமாநmh கிiµதாபேர
09090471அேத²ஶமாயாரசிேதஷு ஸŋhக³mh ³ேணஷு க³nhத⁴rhவேராபேமஷு
09090472ட⁴mh phரkh’thயாthமநி விவகrhrhபா⁴ேவந thவா தமஹmh phரபth³ேய
09090481இதி vhயவேதா ³th³th◌⁴யா நாராயணkh³’தயா
09090482thவாnhயபா⁴வமjhஞாநmh தத:shவmh பா⁴வமாshதி²த:
09090491 யthதth³ph³ரம பரmh ஸூமமஶூnhயmh ஶூnhயகlhபிதmh
09090492 ப⁴க³வாnhவாஸுேத³ேவதி யmh kh³’ணnhதி  ஸாthவதா:
09100010ஶுக உவாச
09100011 க²Thவாŋhகா³th³தீ³rhக⁴பா³ஹுச ர⁴shதshமாthph’²ரவா:
09100012அஜshதேதா மஹாராஜshதshமாth³த³ஶரேதா²ऽப⁴வth
09100021 தshயாபி ப⁴க³வாேநஷ ஸாாth³ph³ரமமேயா ஹ:
09100022அmhஶாmhேஶந சrhதா⁴கா³ththரthவmh phராrhதி²த:ஸுைர:
09100023 ராமலமணப⁴ரத ஶthkh◌⁴நா இதி ஸmhjhஞயா
09100031 தshயாiνசதmh ராஜnhnh’பி⁴shதththவத³rhஶிபி: ◌⁴
09100032 தmh  வrhணிதmh ⁴ thவயா தாபேதrhiµஹு:
09100041³rhவrhேத² thயkhதராjhேயா vhயசரத³iνவநmh பth³மபth³ph◌⁴யாmh phயாயா:
09100042 பாணிshபrhஶாமாph◌⁴யாmh mh’தபத²ேஜா ேயா ஹnhth³ராiνஜாph◌⁴யாmh
09100043ைவphயாch²rhபணkh²யா: phயவிரஹஷாேராபிதph◌⁴விjh’mhப⁴
09100044 thரshதாph³தி⁴rhப³th³த⁴ேஸ: க²லத³வத³ஹந: ேகாஸேலnhth³ேராऽவதாnhந:
09100051 விவாthராth◌⁴வேர ேயந மாசாth³யா நிஶாசரா:
09100052 பயேதா லமணshையவ ஹதா ைநrh’தŋhக³வா:
09100061 ேயா ேலாகவீரஸெதௗ த⁴iνைரஶiµkh³ரmh
09100062தாshவயmhவரkh³’ேஹ thஶேதாபநீதmh
09100063ஆதா³ய பா³லக³ஜல இேவுயShmh
09100064ஸjhjhயீkh’தmh nh’ப விkh’Shய ப³ப⁴ஜ மth◌⁴ேய
09100071thவாiνப³ணஶீலவேயாऽŋhக³பாmh
09100072தாபி⁴தா⁴mh யiµரshயபி⁴லph³த⁴மாநாmh
09100073 மாrhேக³ vhரஜnhph◌⁴’³பேதrhvhயநயthphரட⁴mh
09100074 த³rhபmh மமkh’த யshthரராஜபீ³ஜாmh
09100081 ய:ஸthயபாஶபவீதபிrhநிேத³ஶmh

bhagpur.pdf 579



மth³ பா⁴க³வத ராண

09100082shthைரணshய சாபி ஶிரஸா ஜkh³’ேஹ ஸபா⁴rhய:
09100083 ராjhயmh யmh phரணயிந:ஸு’ேதா³ நிவாஸmh
09100084 thயkhthவா யெயௗ வநமஸூநிவ iµkhதஸŋhக:³
09100091 ர:shவஸுrhvhயkh’த பமஶுth³த⁴³th³ேத⁴sh
09100092 தshயா: க²ரthஶிர³ஷணiµkh²யப³nh⁴nh
09100093 ஜkh◌⁴ேந சrhத³ஶஸஹshரமபாரணீய
09100094 ேகாத³Nhட³பாணிரடமாந உவாஸ kh’chch²ரmh
09100101தாகதா²ரவணதீ³பித’chச²ேயந
09100102sh’Shடmh விேலாkhய nh’பேத த³ஶகnhத⁴ேரண
09100103 ஜkh◌⁴ேநऽth³⁴ைதணவஷாரமேதாऽபkh’Shேடா
09100104 மாசமாஶு விஶிேக²ந யதா² கiµkh³ர:
09100111 ரோऽத⁴ேமந vh’கவth³விபிேநऽஸமmh
09100112ைவேத³ஹராஜ³தrhயபயாபிதாயாmh
09100113 ph◌⁴ராthரா வேந kh’பணவthphயயா விkhத:
09100114shthஸŋhகி³நாmh க³திதி phரத²யmhசசார
09100121 த³kh³th◌⁴வாthமkh’thயஹதkh’thயமஹnhகப³nhத⁴mh
09100122ஸkh²யmh விதா⁴ய கபிபி⁴rhத³யிதாக³திmh ைத:
09100123 ³th³th◌⁴வாத² வாநி ஹேத phலவேக³nhth³ரைஸnhையrh
09100124 ேவலாமகா³thஸ மiνேஜாऽஜப⁴வாrhசிதாŋhkh◌⁴:
09100131 யth³ேராஷவிph◌⁴ரமவிvh’thதகடாபாத
09100132ஸmhph◌⁴ராnhதநkhரமகேரா ப⁴யகீ³rhணேகா⁴ஷ:

09100133nh: ◌⁴ ஶிரshயrhஹணmh பkh³’ய பீ
09100134 பாதா³ரவிnhத³iµபக³mhய ப³பா⁴ஷ ஏதth
09100141 ந thவாmh வயmh ஜட³தி⁴ேயா iν விதா³ம ⁴மnh
09100142டshத²மாதி³ஷmh ஜக³தாமதீ⁴ஶmh
09100143 யthஸththவத:ஸுரக³ ரஜஸ: phரேஜஶா
09100144 மnhேயாச ⁴தபதய:ஸ ப⁴வாnh³ேணஶ:

09100151 காமmh phரயா ஜ விரவேஸாऽவேமஹmh
09100152 thைரேலாkhயராவணமவாphiν வீர பthநீmh
09100153 ப³th◌⁴நீ ேஸஹ ேத யஶேஸா விதthைய
09100154 கா³யnhதி தி³kh³விஜயிேநா யiµேபthய ⁴பா:
09100161 ப³th³th◌⁴ேவாத³ெதௗ⁴ ர⁴பதிrhவிவிதா⁴th³ைட:
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09100162 ேஸmh கபீnhth³ரகரகmhபித⁴ஹாŋhைக:³
09100163ஸுkh³வநீலஹiνமthphரiµைக²ரநீைகrh
09100164லŋhகாmh விபீ⁴ஷணth³’ஶாவிஶத³kh³ரத³kh³தா⁴mh
09100171ஸா வாநேரnhth³ரப³லth³த⁴விஹாரேகாShட²

09100172th³வாரேகா³ரஸேதா³வலபீ⁴விடŋhகா
09100173 நிrhப⁴jhயமாநதி⁴ஷணth◌⁴வஜேஹமmhப⁴
09100174 ஶ ◌்’ŋhகா³டகா க³ஜலrhரதி³நீவ ⁴rh
09100181 ர:பதிshதத³வேலாkhய நிmhப⁴mhப⁴
09100182⁴mhரா³rhiµக²ஸுராnhதகநராnhதகாதீ³nh
09100183 thரmh phரஹshதமதிகாயவிகmhபநாதீ³nh
09100184ஸrhவாiνகா³nhஸமேநாத³த²mhப⁴கrhணmh
09100191 தாmh யாதா⁴நph’தநாமஶூலசாப
09100192 phராஸrhShஶkhதிஶரேதாமரக²Th³க³³rhகா³mh
09100193ஸுkh³வலமணமthஸுதக³nhத⁴மாத³
09100194 நீலாŋhக³த³rhபநஸாதி³பி⁴ரnhவிேதாऽகா³th
09100201 ேதऽநீகபா ர⁴பேதரபி⁴பthய ஸrhேவ
09100202 th³வnhth³வmh வத²ப⁴பthதிரதா²வேயாைத: ◌⁴
09100203 ஜkh◌⁴iνrhth³ைமrhகி³க³ேத³ஷுபி⁴ரŋhக³தா³th³யா:
09100204தாபி⁴மrhஷஹதமŋhக³ளராவேணஶாnh
09100211 ர:பதி:shவப³லநShமேவய Shட
09100212ஆய யாநகமதா²பி⁴ஸஸார ராமmh
09100213shவ:shயnhத³ேந th³மதி மாதேநாபநீேத
09100214 விph◌⁴ராஜமாநமஹநnhநிஶிைத:ுரphைர:
09100221 ராமshதமாஹ ஷாத³ஷ யnhந:
09100222 காnhதாஸமமஸதாப’தா வவthேத
09100223 thயkhதthரபshய ப²லமth³ய ஜு³phதshய
09100224 யchசா² கால இவ கrhரலŋhkh◌⁴யவீrhய:
09100231 ஏவmh பnhத⁴iν ஸnhதி⁴தiµthஸஸrhஜ
09100232 பா³ணmh ஸ வjhரவ தth³th◌⁴’த³யmh பி³ேப⁴த³
09100233 ேஸாऽsh’kh³வமnhத³ஶiµைக²rhnhயபதth³விமாநாth³
09100234 தா⁴ேஹதி ஜlhபதி ஜேந ஸுkh’தீவ khத:
09100241 தேதா நிShkhரmhய லŋhகாயா யாதா⁴nhய:ஸஹshரஶ:
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09100242 மnhேதா³த³rhயா ஸமmh தthர phரத³nhthய உபாth³ரவnh
09100251shவாnhshவாnhப³nh⁴nhபShவjhய லமேணஷுபி⁴ரrhதி³தாnh
09100252 :³ஸுshவரmh தீ³நா kh◌⁴நnhthய ஆthமாநமாthமநா
09100261ஹா ஹதா:shம வயmh நாத² ேலாகராவண ராவண
09100262 கmh யாயாchச²ரணmh லŋhகா thவth³விநா பராrhதி³தா
09100271 ந ைவ ேவத³ மஹாபா⁴க³ ப⁴வாnhகாமவஶmh க³த:
09100272 ேதேஜாऽiνபா⁴வmh தாயா ேயந நீேதா த³ஶாமாmh
09100281 kh’ைதஷா வித⁴வா லŋhகா வயmh ச லநnhத³ந
09100282 ேத³ஹ: kh’ேதாऽnhநmh kh³’th◌⁴ராமாthமா நரகேஹதேவ
09100290ஶுக உவாச
09100291shவாநாmh விபீ⁴ஷணசkhேர ேகாஸேலnhth³ராiνேமாதி³த:
09100292 பிth’ேமத⁴விதா⁴ேநந ய³khதmh ஸாmhபராயிகmh
09100301 தேதா த³த³rhஶ ப⁴க³வாநேஶாகவநிகாரேம
09100302ாமாmh shவவிரஹvhயாதி⁴mh ஶிmhஶபாலமாதாmh
09100311 ராம: phயதமாmh பா⁴rhயாmh தீ³நாmh வீயாnhவகmhபத
09100312ஆthமஸnhத³rhஶநாலாத³ விகஸnhiµக²பŋhகஜாmh
09100321ஆேராphயாேஹ யாநmh ph◌⁴ராth’ph◌⁴யாmh ஹiνமth³த:
09100322 விபீ⁴ஷய ப⁴க³வாnhத³ththவா ரோக³ேணஶதாmh
09100331லŋhகாமாச கlhபாnhதmh யெயௗ சீrhணvhரத: mh
09100332அவகீrhயமாண:ஸுஸுைமrhேலாகபாலாrhபிைத: பதி²
09100341 உபகீ³யமாநசத: ஶதth◌⁴’thயாதி³பி⁴rhiµதா³
09100342 ேகா³thரயாவகmh thவா ph◌⁴ராதரmh வlhகலாmhப³ரmh
09100351 மஹாகாணிேகாऽதphயjhஜலmh shத²Nh³ேலஶயmh
09100352 ப⁴ரத: phராphதமாகrhNhய ெபௗராமாthயேராைத:
09100361 பா³ேக ஶிர nhயshய ராமmh phரthth³யேதாऽkh³ரஜmh
09100362 நnhதி³kh³ராமாthshவஶிபி³ராth³கீ³தவாதி³thரநி:shவைந:
09100371 ph³ரமேகா⁴ேஷண ச iµஹு: பட²th³பி⁴rhph³ரமவாதி³பி: ◌⁴
09100372shவrhணகபதாகாபி⁴rhைஹைமசிthரth◌⁴வைஜ ரைத:²
09100381ஸத³ைவ khமஸnhநாைஹrhப⁴ைட: ரடவrhமபி: ◌⁴
09100382 ேரணீபி⁴rhவாரiµkh²யாபி⁴rhph◌⁴’thையைசவ பதா³iνைக:³
09100391 பாரேமShTh²யாnhபாதா³ய பNhயாnhchசாவசாநி ச
09100392 பாத³ேயாrhnhயபதthphேரmh phரkhnhந’த³ேயண:
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09100401 பா³ேக nhயshய ரத: phராஜrhபா³Shபேலாசந:
09100402 தமாShய சிரmh ேதா³rhph◌⁴யாmh shநாபயnhேநthரைஜrhஜல:

09100411 ராேமா லமணதாph◌⁴யாmh விphேரph◌⁴ேயா ேயऽrhஹஸthதமா:
09100412 ேதph◌⁴ய:shவயmh நமசkhேர phரஜாபி⁴ச நமshkh’த:
09100421 ⁴nhவnhத உthதராஸŋhகா³nhபதிmh வீய சிராக³தmh
09100422 உthதரா: ேகாஸலா மாlhைய: கிரnhேதா நnh’rhiµதா³
09100431 பா³ேக ப⁴ரேதாऽkh³’chசாமரvhயஜேநாthதேம
09100432 விபீ⁴ஷண:ஸஸுkh³வ: ேவதchச²thரmh மthஸுத:
09100441 த⁴iνrhநிஷŋhகா³ச²thkh◌⁴ந:தா தீrhத²கமNhட³mh
09100442அபி³ph◌⁴ரத³ŋhக³த:³ க²Th³க³mh ைஹமmh சrhமrhராNhnh’ப
09100451 Shபகshேதா² iνத:shthபி: ◌⁴ shயமாநச வnhதி³பி: ◌⁴
09100452 விேரேஜ ப⁴க³வாnhராஜnhkh³ரைஹசnhth³ர இேவாதி³த:
09100461 ph◌⁴ராthராபி⁴நnhதி³த: ேஸாऽத² ேஸாthஸவாmh phராவிஶthmh
09100462 phரவிய ராஜப⁴வநmh ³பthநீ:shவமாதரmh
09100471³nhவயshயாவரஜாnhத: phரthயஜயth
09100472ைவேத³ லமணைசவ யதா²வthஸiµேபய:

09100481 thராnhshவமாதரshதாsh phராmhshதnhவ இேவாthதி²தா:
09100482ஆேராphயாŋhேகऽபி⁴சnhthேயா பா³Shெபௗைக⁴rhவிஜஹு: ஶுச:
09100491 ஜடா நிrhiµchய விதி⁴வthலvh’th³ைத: ◌⁴ ஸமmh ³:

09100492அph◌⁴யசth³யைத²ேவnhth³ரmh ச:nh⁴ஜலாதி³பி:◌⁴
09100501 ஏவmh kh’தஶிர:shநாந:ஸுவாஸா:shரkh³vhயலŋhkh’த:
09100502shவலŋhkh’ைத:ஸுவாேஸாபி⁴rhph◌⁴ராth’பி⁴rhபா⁴rhயயா ப³ெபௗ⁴
09100511அkh³ரதா³ஸநmh ph◌⁴ராthரா phரணிபthய phரஸாதி³த:
09100512 phரஜா:shவத⁴rhமநிரதா வrhரம³nhவிதா:
09100513 ஜுேகா³ப பிth’வth³ராேமா ேமநிேர பிதரmh ச தmh
09100521 thேரதாயாmh வrhதமாநாயாmh கால: kh’தஸேமாऽப⁴வth
09100522 ராேம ராஜநி த⁴rhமjhேஞ ஸrhவ⁴தஸுகா²வேஹ
09100531 வநாநி நth³ேயா கி³ரேயா வrhஷாணி th³வீபnhத⁴வ:

09100532ஸrhேவ காம³கா⁴ ஆஸnhphரஜாநாmh ப⁴ரதrhஷப⁴
09100541 நாதி⁴vhயாதி⁴ஜராkh³லாநி :³க²ேஶாகப⁴யkhலமா:
09100542 mh’thசாநிchச²தாmh நாth³ராேம ராஜnhயேதா⁴ேஜ
09100551 ஏகபthநீvhரதத⁴ேரா ராஜrhசத: ஶுசி:
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09100552shவத⁴rhமmh kh³’ஹேமதீ⁴யmh ஶியnhshவயமாசரth
09100561 phேரmhiνvh’ththயா ஶீேலந phரரயாவநதா ஸதீ
09100562 பி⁴யா யா ச பா⁴வjhஞா ப⁴rh:தாஹரnhமந:
09110010ஶுக உவாச
09110011 ப⁴க³வாநாthமநாthமாநmh ராம உthதமகlhபைக:
09110012ஸrhவேத³வமயmh ேத³வேஜऽதா²சாrhயவாnhமைக:²
09110021 ேஹாthேரऽத³தா³th³தி³ஶmh phராசீmh ph³ரமேண த³mh phர: ◌⁴
09110022அth◌⁴வrhயேவ phரதீசீmh வா உthதராmh ஸாமகா³ய ஸ:

09110031ஆசாrhயாய த³ெதௗ³ ேஶஷாmh யாவதீ ⁴shதத³nhதரா
09110032அnhயமாந இத³mh kh’thshநmh ph³ராமேऽrhஹதி நி:shph’ஹ:

09110041இthயயmh தத³லŋhகார வாேஸாph◌⁴யாமவேஶத:
09110042 ததா² ராjhயபி ைவேத³ ெஸௗமŋhக³Lhயாவேஶதா
09110051 ேத  ph³ராமணேத³வshய வாthஸlhயmh வீய ஸmhshதmh
09110052 phதா: khnhநதி⁴யshதshைம phரthயrhphேயத³mh ப³பா⁴ேர
09110061அphரthதmh நshthவயா கிmh iν ப⁴க³வnh⁴வேநவர
09110062 யnhேநாऽnhதrh’த³யmh விய தேமா ஹmh shவேராசிஷா
09110071 நேமா ph³ரமNhயேத³வாய ராமாயாNhட²ேமத⁴ேஸ
09110072 உthதமேலாக⁴rhயாய nhயshதத³Nhடா³rhபிதாŋhkh◌⁴ரேய
09110081 கதா³சிlhேலாகjhஞாஸுrh³ேடா⁴ ராthrhயாமலத:
09110082 சரnhவாேசாऽஶ ◌்’ேth³ராேமா பா⁴rhயாiµth³தி³ய கshயசிth
09110091 நாஹmh பி³ப⁴rh thவாmh ³Shடாமஸதீmh பரேவமகா³mh
09110092shthைரே  பி³ph◌⁴’யாthதாmh ராேமா நாஹmh ப⁴ேஜ ந:
09110101இதி ேலாகாth³ப³ஹுiµகா²th³³ராராth◌⁴யாத³ஸmhவித:³
09110102 பthயா பீ⁴ேதந ஸா thயkhதா phராphதா phராேசதஸாரமmh
09110111அnhதrhவthnhயாக³ேத காேல யெமௗ ஸா ஸுஷுேவ ஸுெதௗ
09110112ேஶா லவ இதி kh²யாெதௗ தேயாசkhேர khயா iµநி:
09110121அŋhக³த³சிthரேகச லமணshயாthமெஜௗ shmh’ெதௗ
09110122 த: Shகல இthயாshதாmh ப⁴ரதshய மபேத
09110131ஸுபா³ஹு: தேஸநச ஶthkh◌⁴நshய ப³⁴வ:

09110132 க³nhத⁴rhவாnhேகாேஶா ஜkh◌⁴ேந ப⁴ரேதா விஜேய தி³ஶாmh
09110141 ததீ³யmh த⁴நமாநீய ஸrhவmh ராjhேஞ nhயேவத³யth
09110142 ஶthkh◌⁴நச மேதா: ◌⁴ thரmh லவணmh நாம ராஸmh
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09110143ஹthவா ம⁴வேந சkhேர ம²ராmh நாம ைவ mh
09110151iµெநௗ நிphய தநெயௗ தா ப⁴rhthரா விவாதா
09110152 th◌⁴யாயnhதீ ராமசரெணௗ விவரmh phரவிேவஶ ஹ
09110161 தchch²thவா ப⁴க³வாnhராேமா nhத⁴nhநபி தி⁴யா ஶுச:
09110162shமரmhshதshயா ³mhshதாmhshதாnhநாஶkhேநாth³ேராth³⁴வர:
09110171shthmhphரஸŋhக³ ஏதாth³’khஸrhவthர thராஸமாவஹ:

09110172அபீவராmh கிiµத kh³ராmhயshய kh³’ஹேசதஸ:

09110181 தத ஊrhth◌⁴வmh ph³ரமசrhயmh தா⁴rhயnhநஜுேஹாthphர: ◌⁴
09110182 thரேயாத³ஶாph³த³ஸாஹshரமkh³நிேஹாthரமக²Nh³தmh
09110191shமரதாmh ’தி³ விnhயshய விth³த⁴mh த³Nhட³ககNhடைக:
09110192shவபாத³பlhலவmh ராம ஆthமjhேயாதிரகா³thதத:
09110201 ேநத³mh யேஶா ர⁴பேத:ஸுரயாchஞயாthத
09110202லாதேநாரதி⁴கஸாmhயவிiµkhததா⁴mhந:
09110203 ரோவேதா⁴ ஜலதி⁴ப³nhத⁴நமshthரைக:³
09110204 கிmh தshய ஶthஹநேந கபய:ஸஹாயா:
09110211 யshயாமலmh nh’பஸத:³ஸு யேஶாऽ⁴நாபி
09110212 கா³யnhthயக⁴kh◌⁴நmh’ஷேயா தி³கி³ேப⁴nhth³ரபThடmh
09110213 தmh நாகபாலவஸுபாலகிடஜுShட
09110214 பாதா³mh³ஜmh ர⁴பதிmh ஶரணmh phரபth³ேய
09110221ஸ ைய:shph’Shேடாऽபி⁴th³’Shேடா வா ஸmhவிShேடாऽiνக³ேதாऽபி வா
09110222 ேகாஸலாshேத ய:shதா²நmh யthர க³chச²nhதி ேயாகி³ந:
09110231 ேஷா ராமசதmh ரவணபதா⁴ரயnh
09110232ஆnh’ஶmhshயபேரா ராஜnhகrhமப³nhைத⁴rhவிiµchயேத
09110240ராேஜாவாச
09110241 கத²mh ஸ ப⁴க³வாnhராேமா ph◌⁴ராthnhவா shவயமாthமந:
09110242 தshnhவா ேதऽnhவவrhதnhத phரஜா: ெபௗராச ஈவேர
09110250பா³த³ராயணிவாச
09110251அதா²தி³ஶth³தி³kh³விஜேய ph◌⁴ராthmhshth⁴வேநவர:
09110252ஆthமாநmh த³rhஶயnhshவாநாmh ைமத ஸாiνக:³
09110261ஆkhதமாrhகா³mh க³nhேதா⁴ைத:³ கmh மத³ஶீகைர:
09110262shவாநmh phராphதமாேலாkhய மthதாmh வா ஸுதராவ
09110271 phராஸாத³ேகா³ரஸபா⁴ ைசthயேத³வkh³’ஹாதி³ஷு
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09110272 விnhயshதேஹமகலைஶ: பதாகாபி⁴ச மNh³தாmh
09110281 ைக:³ஸvh’nhைத ரmhபா⁴பி:◌⁴ பThகாபி:◌⁴ ஸுவாஸஸாmh
09110282ஆத³rhைஶரmhஶுைக:shரkh³பி: ◌⁴ kh’தெகௗகேதாரmh
09110291 தiµேபshதthர தthர ெபௗரா அrhஹணபாணய:
09110292ஆஶிேஷா ஜுrhேத³வ பாமாmh phராkhthவேயாth³th◌⁴’தாmh
09110301 தத: phரஜா வீய பதிmh சிராக³தmh தி³th³’ேயாthsh’Shடkh³’ஹா:
shthேயா நரா:
09110302ஆய ஹrhmhயாNhயரவிnhத³ேலாசநமth’phதேநthரா:ஸுைமரவாகிரnh
09110311அத² phரவிShட:shவkh³’ஹmh ஜுShடmh shைவ: rhவராஜபி: ◌⁴
09110312அநnhதாகி²லேகாஷாTh◌⁴யமநrhkh◌⁴ேயாபchச²த³mh
09110321 விth³ேமா³mhப³ரth³வாைரrhைவ³rhயshதmhப⁴பŋhkhதிபி:◌⁴
09110322shத²லrhமாரகைத:shவchைச²rhph◌⁴ராஜthshப²கபி⁴thதிபி: ◌⁴
09110331 சிthரshரkh³பி: ◌⁴ பThகாபி⁴rhவாேஸாமணிக³mhஶுைக:
09110332iµkhதாப²லசி³lhலாைஸ: காnhதகாேமாபபthதிபி: ◌⁴
09110341⁴பதீ³ைப:ஸுரபி⁴பி⁴rhமNh³தmh ShபமNhட³ைந:
09110342shthmhபி: ◌⁴ ஸுரஸŋhகாைஶrhஜுShடmh ⁴ஷண⁴ஷண:

09110351 தshnhஸ ப⁴க³வாnhராம:shநிkh³த⁴யா phயேயShடயா
09110352 ேரேம shவாராமதீ⁴ராmh’ஷப:◌⁴ தயா கில
09110361 ³⁴ேஜ ச யதா²காலmh காமாnhத⁴rhமமபீட³யnh
09110362 வrhஷகா³nhப³ஹூnhnh’மபி⁴th◌⁴யாதாŋhkh◌⁴பlhலவ:

09120010ஶுக உவாச
09120011ஶshய சாதிதி²shதshமாnhநிஷத⁴shதthஸுேதா நப: ◌⁴
09120012 Nhட³ேகாऽத² தththர: ேமத⁴nhவாப⁴வthதத:
09120021 ேத³வாநீகshதேதாऽநீஹ: பாயாthேராऽத² தthஸுத:
09120022 தேதா ப³லshத²லshதshமாth³வjhரநாேபா⁴ऽrhகஸmhப⁴வ:

09120031ஸக³ணshதthஸுதshதshமாth³விth◌⁴’திசாப⁴வthஸுத:
09120032 தேதா ரNhயநாேபா⁴ऽ⁴th³ேயாகா³சாrhயsh ைஜேந:
09120041 ஶிShய: ெகௗஶlhய ஆth◌⁴யாthமmh யாjhஞவlhkhேயாऽth◌⁴யகா³th³யத:
09120042 ேயாக³mh மேஹாத³யmh’rh’த³யkh³ரnhதி²ேப⁴த³கmh
09120051 Shேபா ரNhயநாப⁴shய th◌⁴வஸnhதி⁴shதேதாऽப⁴வth
09120052ஸுத³rhஶேநாऽதா²kh³நிவrhண: ஶீkh◌⁴ரshதshய ம:ஸுத:
09120061 ேஸாऽஸாவாshேத ேயாக³th³த: ◌⁴ கலாபkh³ராமமாshதி²த:
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09120062 கேலரnhேத ஸூrhயவmhஶmh நShடmh பா⁴வயிதா ந:
09120071 தshமாthphரஸுதshதshய ஸnhதி⁴shதshயாphயமrhஷண:

09120072 மஹshவாmhshதthஸுதshதshமாth³விவபா³ஹுரஜாயத
09120081 தத: phரேஸநthதshமாthதேகா ப⁴விதா ந:
09120082 தேதா ph³’ஹth³ப³ேலா யsh பிthரா ேத ஸமேர ஹத:
09120091 ஏேத வா⁴பாலா அதீதா: ஶ ◌்’Nhவநாக³தாnh
09120092 ph³’ஹth³ப³லshய ப⁴விதா thேரா நாmhநா ph³’ஹth³ரண:

09120101ஊkhய:ஸுதshதshய வthஸvh’th³ேதா⁴ ப⁴விShயதி
09120102 phரதிvhேயாமshதேதா பா⁴iνrhதி³வாேகா வாநீபதி:
09120111ஸஹேத³வshதேதா வீேரா ph³’ஹத³ேவாऽத² பா⁴iνமாnh
09120112 phரதீகாேவா பா⁴iνமத:ஸுphரதீேகாऽத² தthஸுத:
09120121 ப⁴விதா மேத³ேவாऽத²ஸுநthேராऽத² Shகர:
09120122 தshயாnhதshதththர:ஸுதபாshதத³thரth
09120131 ph³’ஹth³ராஜsh தshயாபி ப³rhshதshமாthkh’தஜய:
09120132 ரணஜயshதshய ஸுத:ஸஜேயா ப⁴விதா தத:
09120141 தshமாchசா²khேயாऽத² ஶுth³ேதா⁴ேதா³லாŋhக³லshதthஸுத:shmh’த:
09120142 தத: phரேஸநthதshமாthுth³ரேகா ப⁴விதா தத:
09120151 ரணேகா ப⁴விதா தshமாthஸுரத²shதநயshதத:
09120152ஸுthேரா நாம நிShடா²nhத ஏேத பா³rhஹth³ப³லாnhவயா:
09120161இவாமயmh வmhஶ:ஸுthராnhேதா ப⁴விShயதி
09120162 யதshதmh phராphய ராஜாநmh ஸmhshதா²mh phராphshயதி ைவ கெலௗ
09130010ஶுக உவாச
09130011 நிவாதநேயா வShட²மvh’தrhthவிஜmh
09130012ஆரph◌⁴ய ஸthரmh ேஸாऽphயாஹ ஶkhேரண phராkh³vh’ேதாऽsh ேபா: ◌⁴
09130021 தmh நிrhவrhthயாக³Shயா தாவnhமாmh phரதிபாலய
09130022Shணீமாth³kh³’ஹபதி: ேஸாऽபீnhth³ரshயாகேராnhமக²mh
09130031 நிthதசலத³mh விth³வாnhஸthரமாரப⁴தாமாthமவாnh
09130032 ’thவிkh³பி⁴ரபைரshதாவnhநாக³மth³யாவதா ³:

09130041 ஶிShயvhயதிkhரமmh வீய தmh நிrhவrhthயாக³ேதா ³:

09130042அஶபthபததாth³ேத³ேஹா நிேம: பNh³தமாநிந:
09130051 நி: phரதித³ெதௗ³ ஶாபmh ³ரேவऽத⁴rhமவrhதிேந
09130052 தவாபி பததாth³ேத³ேஹா ேலாபா⁴th³த⁴rhமமஜாநத:
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09130061இththஸஸrhஜ shவmh ேத³ஹmh நிரth◌⁴யாthமேகாவித:³
09130062thராவணேயாrhஜjhேஞ உrhவயாmh phரபிதாமஹ:

09130071 க³nhத⁴வshஷு தth³ேத³ஹmh நிதா⁴ய iµநிஸthதமா:
09130072ஸமாphேத ஸthரயாேக³ ச ேத³வா:ஸமாக³தாnh
09130081 ராjhேஞா வ ேத³ேஹாऽயmh phரஸnhநா: phரப⁴ேவா யதி³
09130082 தேத²thkhேத நி: phராஹ மா ⁴nhேம ேத³ஹப³nhத⁴நmh
09130091 யshய ேயாக³mh ந வாச²nhதி விேயாக³ப⁴யகாதரா:
09130092 ப⁴ஜnhதி சரmhேபா⁴ஜmh iµநேயா ஹேமத⁴ஸ:

09130101 ேத³ஹmh நாவthேஸऽஹmh :³க²ேஶாகப⁴யாவஹmh
09130102ஸrhவthராshய யேதா mh’thrhமthshயாநாiµத³ேக யதா²
09130110 ேத³வா ஊ:
09130111 விேத³ஹ உShயதாmh காமmh ேலாசேநஷு ஶmh
09130112 உnhேமஷணநிேமஷாph◌⁴யாmh லேதாऽth◌⁴யாthமஸmhshதி²த:
09130121அராஜகப⁴யmh nhmh மnhயமாநா மஹrhஷய:
09130122 ேத³ஹmh மமnh:²shம நிேம:மார:ஸமஜாயத
09130131 ஜnhமநா ஜநக: ேஸாऽ⁴th³ைவேத³ஹsh விேத³ஹஜ:

09130132தி²ேலா மத²நாjhஜாேதா தி²லா ேயந நிrhதா
09130141 தshமா³தா³வஸுshதshய thேராऽ⁴nhநnhதி³வrhத⁴ந:
09130142 தத:ஸுேகshதshயாபி ேத³வராேதா மபேத
09130151 தshமாth³ph³’ஹth³ரத²shதshய மஹாவீrhய:ஸுth◌⁴’thபிதா
09130152ஸுth◌⁴’ேதrhth◌⁴’Shடேகrhைவ ஹrhயேவாऽத² மshதத:
09130161 மேரா: phரதீபகshதshமாjhஜாத: kh’தரேதா² யத:
09130162 ேத³வட⁴shதshய thேரா விேதாऽத² மஹாth◌⁴’தி:
09130171 kh’திராதshததshதshமாnhமஹாேராமா ச தthஸுத:
09130172shவrhணேராமா ஸுதshதshய ரshவேராமா vhயஜாயத
09130181 தத: ஶீரth◌⁴வேஜா ஜjhேஞ யjhஞாrhத²mh கrhஷேதா மmh
09130182தா ஶீராkh³ரேதா ஜாதா தshமாthஶீரth◌⁴வஜ:shmh’த:
09130191ஶth◌⁴வஜshதshய thரshதேதா த⁴rhமth◌⁴வேஜா nh’ப:
09130192 த⁴rhமth◌⁴வஜshய th³ெவௗ thெரௗ kh’தth◌⁴வஜதth◌⁴வெஜௗ
09130201 kh’தth◌⁴வஜாthேகஶிth◌⁴வஜ: கா²Nh³khயsh தth◌⁴வஜாth
09130202 kh’தth◌⁴வஜஸுேதா ராஜnhநாthமவிth³யாவிஶாரத:³
09130211 கா²Nh³khய: கrhமதththவjhேஞா பீ⁴த: ேகஶிth◌⁴வஜாth³th³த:

588 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

09130212 பா⁴iνமாmhshதshய thேராऽ⁴chச²தth³mhநsh தthஸுத:
09130221 ஶுசிsh தநயshதshமாthஸநth³வாஜ:ஸுேதாऽப⁴வth
09130222ஊrhஜேக:ஸநth³வாஜாத³ேஜாऽத² thஸுத:
09130231அShடேநshதshயாபி தாshதthஸுபாrhவக:
09130232 ததசிthரரேதா² யshய ேமாதி⁴rhதி²லாதி⁴ப:
09130241 தshமாthஸமரத²shதshய ஸுத:ஸthயரத²shதத:
09130242ஆ³ப³shதshமா³ப³phேதாऽkh³நிஸmhப⁴வ:

09130251 வshவநnhேதாऽத² தththேரா ேதா⁴ யthஸுபா⁴ஷண:

09130252 தshதேதா ஜயshதshமாth³விஜேயாऽshமாth³’த:ஸுத:
09130261 ஶுநகshதthஸுேதா ஜjhேஞ வீதஹvhேயா th◌⁴’திshதத:
09130262 ப³ஹுலாேவா th◌⁴’ேதshதshய kh’திரshய மஹாவஶீ
09130271 ஏேத ைவ ைமதி²லா ராஜnhநாthமவிth³யாவிஶாரதா:³
09130272 ேயாேக³வரphரஸாேத³ந th³வnhth³ைவrhiµkhதா kh³’ேஹShவபி
09140010ஶுக உவாச
09140011அதா²த: யதாmh ராஜnhவmhஶ: ேஸாமshய பாவந:
09140012 யshnhைநலாத³ேயா ⁴பா: கீrhthயnhேத Nhயகீrhதய:
09140021ஸஹshரஶிரஸ: mhேஸா நாபி⁴ரத³ஸேராஹாth
09140022 ஜாதshயாthஸுேதா தா⁴ரth: பிth’ஸேமா ³ண:

09140031 தshய th³’kh³ph◌⁴ேயாऽப⁴வththர: ேஸாேமாऽmh’தமய: கில
09140032 விphெரௗஷth◌⁴³க³நாmh ph³ரம கlhபித: பதி:
09140041 ேஸாऽயஜth³ராஜஸூேயந விthய ⁴வநthரயmh
09140042 பthநீmh ph³’ஹshபேதrhத³rhபாthதாராmh நாமாஹரth³ப³லாth
09140051 யதா³ஸ ேத³வ³ யாசிேதாऽபீ⁴ணேஶா மதா³th
09140052 நாthயஜthதthkh’ேத ஜjhேஞ ஸுரதா³நவவிkh³ரஹ:

09140061 ஶுkhேரா ph³’ஹshபேதrhth³ேவஷாத³kh³ரthஸாஸுேரா³பmh
09140062ஹேரா ³ஸுதmh shேநஹாthஸrhவ⁴தக³vh’த:
09140071ஸrhவேத³வக³ேேபேதா மேஹnhth³ேரா ³மnhவயாth
09140072ஸுராஸுரவிநாேஶாऽ⁴thஸமரshதாரகாமய:
09140081 நிேவதி³ேதாऽதா²ŋhகி³ரஸா ேஸாமmh நிrhப⁴rhthshய விவkh’th
09140082 தாராmh shவப⁴rhthேர phராயchச²த³nhதrhவthநீமைவthபதி:
09140091 thயஜ thயஜாஶு ³Shphரjhேஞ மthேthராதா³தmh பைர:
09140092 நாஹmh thவாmh ப⁴shமஸாthrhயாmh shthயmh ஸாnhதாநிேகऽஸதி
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09140101 தthயாஜ vh³தா தாரா மாரmh கநகphரப⁴mh
09140102shph’ஹாமாŋhகி³ரஸசkhேர மாேர ேஸாம ஏவ ச
09140111 மமாயmh ந தேவthchைசshதshnhவிவத³மாநேயா:
09140112 பphரch²rh’ஷேயா ேத³வா ைநேவாேச vh³தா  ஸா
09140121மாேரா மாதரmh phராஹ பிேதாऽகலjhஜயா
09140122 கிmh ந வசshயஸth³vh’thேத ஆthமாவth³யmh வதா³ஶு ேம
09140131 ph³ரமா தாmh ரஹ ஆஹூய ஸமphராchச ஸாnhthவயnh
09140132 ேஸாமshேயthயாஹ ஶநைக: ேஸாமshதmh தாவத³kh³ரth
09140141 தshயாthமேயாநிரkh’த ³த⁴ இthயபி⁴தா⁴mh nh’ப
09140142 ³th³th◌⁴யா க³mhபீ⁴ரயா ேயந thேரேபா³ராNhiµத³mh
09140151 தத: ரவா ஜjhேஞ இலாயாmh ய உதா³’த:
09140152 தshய ப³ெணௗதா³rhய ஶீலth³ரவிணவிkhரமாnh
09140161 thேவாrhவஶீnhth³ரப⁴வேந கீ³யமாநாnhஸுரrh
09140162 தத³nhதிகiµேபயாய ேத³வீ shமரஶராrhதி³தா
09140171thராவணேயா: ஶாபாதா³பnhநா நரேலாகதாmh
09140172 நிஶmhய ஷேரShட²mh கnhத³rhபவ பிணmh
09140173 th◌⁴’திmh விShடph◌⁴ய லலநா உபதshேத² தத³nhதிேக
09140181ஸ தாmh விேலாkhய nh’பதிrhஹrhேஷேth²lhலேலாசந:
09140182 உவாச லணயா வாசா ேத³வீmh ’Shடதஹ:

09140190ராேஜாவாச
09140191shவாக³தmh ேத வராேராேஹ ஆshயதாmh கரவாம கிmh
09140192ஸmhரமshவ மயா ஸாகmh ரதிrhெநௗ ஶாவதீ:ஸமா:
09140200 உrhவவாச
09140201 கshயாshthவயி ந ஸjhேஜத மேநா th³’Shச ஸுnhத³ர
09140202 யத³ŋhகா³nhதரமாஸாth³ய chயவேத ஹ ரmhஸயா
09140211 ஏதாரணெகௗ ராஜnhnhயாெஸௗ ரshவ மாநத³
09140212ஸmhரmhshேய ப⁴வதா ஸாகmh லாkh◌⁴ய:shthmh வர:shmh’த:
09140221 kh◌⁴’தmh ேம வீர ப⁴யmh shயாnhேநே thவாnhயthர ைம²நாth
09140222 விவாஸஸmh தthதேத²தி phரதிேபேத³ மஹாமநா:
09140231அேஹா பமேஹா பா⁴ேவா நரேலாகவிேமாஹநmh
09140232 ேகா ந ேஸேவத மiνேஜா ேத³வீmh thவாmh shவயமாக³தாmh
09140241 தயா ஸ ஷேரShேடா² ரமயnhthயா யதா²rhஹத:
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09140242 ேரேம ஸுரவிஹாேரஷு காமmh ைசthரரதா²தி³ஷு
09140251 ரமமாணshதயா ேத³vhயா பth³மகிஜlhகக³nhத⁴யா
09140252 தnhiµகா²ேமாத³iµேதா iµiµேத³ऽஹrhக³nhப³ஹூnh
09140261அபயnhiνrhவஶீnhth³ேரா க³nhத⁴rhவாnhஸமேசாத³யth
09140262 உrhவஶீரதmh மயமாshதா²நmh நாதிேஶாப⁴ேத
09140271 ேத உேபthய மஹாராthேர தம phரthபshதி²ேத
09140272 உrhவயா உரெணௗ ஜrhnhயshெதௗ ராஜநி ஜாயயா
09140281 நிஶmhயாkhரnhதி³தmh ேத³வீ thரேயாrhநீயமாநேயா:
09140282ஹதாshmhயஹmh நாேத²ந நmhஸா வீரமாநிநா
09140291 யth³விரmhபா⁴த³ஹmh நShடா ’தாபthயா ச த³shபி:◌⁴
09140292 ய: ேஶேத நிஶி ஸnhthரshேதா யதா² நா தி³வா மாnh
09140301இதி வாkhஸாயைகrhபி³th³த: ◌⁴ phரேதாththைரவ ஜர:
09140302 நிஶி நிshthmhஶமாதா³ய விவshthேராऽph◌⁴யth³ரவth³ஷா
09140311 ேத விsh’jhேயாரெணௗ தthர vhயth³ேயாதnhத shம விth³த:
09140312ஆதா³ய ேமஷாவாயாnhதmh நkh³நைமத ஸா பதிmh
09140321 ஐேலாऽபி ஶயேந ஜாயாமபயnhவிமநா இவ
09140322 தchசிthேதா விவல: ேஶாசnhப³ph◌⁴ராேமாnhமthதவnhமmh
09140331ஸ தாmh வீய ேthேர ஸரshவthயாmh ச தthஸகீ:²
09140332 பச phர’Shடவத³ந: phராஹ ஸூkhதmh ரவா:
09140341அேஹா ஜாேய திShட² திShட² ேகா⁴ேர ந thயkhமrhஹ
09140342 மாmh thவமth³யாphயநிrhvh’thய வசாmh kh’ணவாவைஹ
09140351ஸுேத³ேஹாऽயmh பதthயthர ேத³வி ³ரmh ’தshthவயா
09140352 கா²த³nhthேயநmh vh’கா kh³’th◌⁴ராshthவthphரஸாத³shய நாshபத³mh
09140360 உrhவவாச
09140361 மா mh’தா:² ேஷாऽ thவmh மா shம thவாth³rhvh’கா இேம
09140362 khவாபி ஸkh²யmh ந ைவ shthmh vh’காmh ’த³யmh யதா²
09140371shthேயா யக: khரா ³rhமrhஷா: phயஸாஹஸா:
09140372 kh◌⁴நnhthயlhபாrhேத²ऽபி விரph³த⁴mh பதிmh ph◌⁴ராதரமphத
09140381 விதா⁴யாகவிரmhப⁴மjhேஞஷு thயkhதெஸௗ’தா:³
09140382 நவmh நவமபீ⁴phஸnhthய: mhசlhய:shைவரvh’thதய:
09140391ஸmhவthஸராnhேத  ப⁴வாேநகராthரmh மேயவர:
09140392 ரmhshயthயபthயாநி ச ேத ப⁴விShயnhthயபராணி ேபா: ◌⁴
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09140401அnhதrhவthநீiµபாலய ேத³வீmh ஸ phரயெயௗ mh
09140402 நshதthர க³ேதாऽph³தா³nhேத உrhவஶீmh வீரமாதரmh
09140411 உபலph◌⁴ய iµதா³ khத:ஸiµவாஸ தயா நிஶாmh
09140412அைத²நiµrhவஶீ phராஹ kh’பணmh விரஹாரmh
09140421 க³nhத⁴rhவாiνபதா⁴ேவமாmhshph◌⁴யmh தா³shயnhதி மாதி
09140422 தshய ஸmhshவதshShடா அkh³நிshதா²mh த³³rhnh’ப
09140423 உrhவஶீmh மnhயமாநshதாmh ேஸாऽ³th◌⁴யத சரnhவேந
09140431shதா²mh nhயshய வேந க³thவா kh³’ஹாநாth◌⁴யாயேதா நிஶி
09140432 thேரதாயாmh ஸmhphரvh’thதாயாmh மந thரyhயவrhதத
09140441shதா²shதா²நmh க³ேதாऽவthத²mh ஶக³rhப⁴mh விலய ஸ:

09140442 ேதந th³ேவ அரணீ kh’thவா உrhவஶீேலாககாmhயயா
09140451 உrhவஶீmh மnhthரேதா th◌⁴யாயnhநத⁴ராரணிiµthதராmh
09140452ஆthமாநiµப⁴ேயாrhமth◌⁴ேய யthதthphரஜநநmh phர: ◌⁴
09140461 தshய நிrhமnhத²நாjhஜாேதா ஜாதேவதா³ விபா⁴வஸு:
09140462 thரyhயா ஸ விth³யயா ராjhஞா thரthேவ கlhபிதshthvh’th
09140471 ேதநாயஜத யjhேஞஶmh ப⁴க³வnhதமேதா⁴ஜmh
09140472 உrhவஶீேலாகமnhவிchச²nhஸrhவேத³வமயmh ஹmh
09140481 ஏக ஏவ ரா ேவத:³ phரணவ:ஸrhவவாŋhமய:
09140482 ேத³ேவா நாராயே நாnhய ஏேகாऽkh³நிrhவrhண ஏவ ச
09140491 ரவஸ ஏவாththரயீ thேரதாiµேக² nh’ப
09140492அkh³நிநா phரஜயா ராஜா ேலாகmh கா³nhத⁴rhவேமயிவாnh
09150010பா³த³ராயணிவாச
09150011 ஐலshய ேசாrhவஶீக³rhபா⁴thஷடா³ஸnhநாthமஜா nh’ப
09150012ஆ: தா:ஸthயா ரேயாऽத² விஜேயா ஜய:
09150021 தாேயாrhவஸுமாnhthர:ஸthயாேயாச தஜய:
09150022 ரயshய ஸுத ஏகச ஜயshய தநேயாऽத:
09150031 பீ⁴மsh விஜயshயாத² காசேநா ேஹாthரகshதத:
09150032 தshய ஜiν:ஸுேதா க³ŋhகா³mh க³Nh³kh’thய ேயாऽபிப³th
09150033 ஜேநாsh shதshயாத² ப³லாகசாthமேஜாऽஜக:
09150041 தத:ஶ:ஶshயாபி ஶாmh³shதநேயா வஸு:
09150042ஶநாப⁴ச சthவாேரா கா³தி⁴ராthஶாmh³ஜ:

09150051 தshய ஸthயவதீmh கnhயாmh’சீேகாऽயாசத th³விஜ:

592 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

09150052 வரmh விஸth³’ஶmh மthவா கா³தி⁴rhபா⁴rhக³வமph³ரவீth
09150061 ஏகத: யாமகrhநாmh ஹயாநாmh சnhth³ரவrhசஸாmh
09150062ஸஹshரmh தீ³யதாmh ஶுlhகmh கnhயாயா:ஶிகா வயmh
09150071இthkhதshதnhமதmh jhஞாthவா க³த:ஸ வnhதிகmh
09150072ஆநீய த³ththவா தாநவாiνபேயேம வராநநாmh
09150081ஸ ’: phராrhதி²த: பthnhயா வrhவா சாபthயகாmhயயா
09150082 ரபயிthேவாப⁴ையrhமnhthைரசmh shநாmh க³ேதா iµநி:
09150091 தாவthஸthயவதீ மாthரா shவசmh யாசிதா ஸதீ
09150092 ேரShட²mh மthவா தயாயchச²nhமாthேர மாரத³thshவயmh
09150101 தth³விதி³thவா iµநி: phராஹ பthநீmh கShடமகார:

09150102 ேகா⁴ேரா த³Nhட³த⁴ர: thேரா ph◌⁴ராதா ேத ph³ரமவிthதம:
09150111 phரஸாதி³த:ஸthயவthயா ைமவmh ⁴தி பா⁴rhக³வ:

09150112அத² தrh ப⁴ேவthெபௗthேராஜமத³kh³நிshதேதாऽப⁴வth
09150121ஸா சா⁴thஸுமஹthNhயா ெகௗஶிகீ ேலாகபாவநீ
09150122 ேரே:ஸுதாmh ேரiΝகாmh ைவ ஜமத³kh³நிவாஹ யாmh
09150131 தshயாmh ைவ பா⁴rhக³வ’ேஷ:ஸுதா வஸுமதா³த³ய:
09150132 யவீயாnhஜjhஞ ஏேதஷாmh ராம இthயபி⁴வித:
09150141 யமாஹுrhவாஸுேத³வாmhஶmh ைஹஹயாநாmh லாnhதகmh
09150142 th:ஸphதkh’thேவா ய இமாmh சkhேர நி:thயாmh மmh
09150151 th³’phதmh thரmh ⁴ேவா பா⁴ரமph³ரமNhயமநீநஶth
09150152 ரஜshதேமாvh’தமஹnhப²lh³nhயபி kh’ேதऽmhஹ
09150160ராேஜாவாச
09150161 கிmh தத³mhேஹா ப⁴க³வேதா ராஜnhையரதாthமபி: ◌⁴
09150162 kh’தmh ேயந லmh நShடmh thயாமபீ⁴ணஶ:

09150170பா³த³ராயணிவாச
09150171ைஹஹயாநாமதி⁴பதிரrhஜுந:thயrhஷப: ◌⁴
09150172 த³thதmh நாராயmhஶாmhஶமாராth◌⁴ய பகrhமபி:◌⁴
09150181 பா³ஹூnhத³ஶஶதmh ேலேப⁴ ³rhத⁴rhஷthவமராதிஷு
09150182அvhயாஹேதnhth³ெயௗஜ: ேதேஜாவீrhயயேஶாப³லmh
09150191 ேயாேக³வரthவைமவrhயmh ³ யthராணிமாத³ய:
09150192 சசாராvhயாஹதக³திrhேலாேகஷு பவேநா யதா²
09150201shthரthைநராvh’த: khட³nhேரவாmhப⁴ மேதா³thகட:
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09150202ைவஜயnhதீmh shரஜmh பி³ph◌⁴ரth³ேராத⁴ ஸதmh ⁴ைஜ:

09150211 விphலாவிதmh shவஶிபி³ரmh phரதிshேராத:ஸjhஜல:

09150212 நாmh’Shயthதshய தth³வீrhயmh வீரமாநீ த³ஶாநந:
09150221 kh³’ேதா லயா shthmh ஸமmh kh’தகிlhபி³ஷ:

09150222 மாShமthயாmh ஸnhநிth³ேதா⁴ iµkhேதா ேயந கபிrhயதா²
09150231ஸ ஏகதா³  mh’க³யாmh விசரnhவிஜேந வேந
09150232 யth³’chச²யாரமபத³mh ஜமத³kh³ேநபாவிஶth
09150241 தshைம ஸ நரேத³வாய iµநிரrhஹணமாஹரth
09150242ஸைஸnhயாமாthயவாஹாய ஹவிShமthயா தேபாத⁴ந:
09150251ஸ ைவ ரthநmh  தth³th³’ShThவா ஆthைமவrhயாதிஶாயநmh
09150252 தnhநாth³யதாkh³நிேஹாthrhயாmh ஸாபி⁴லாஷ:ஸைஹஹய:
09150261ஹவிrhதா⁴நீmh’ேஷrhத³rhபாnhநராnhஹrhமேசாத³யth
09150262 ேத ச மாShமதீmh நிnh:ஸவthஸாmh khரnhத³தீmh ப³லாth
09150271அத² ராஜநி நிrhயாேத ராம ஆரம ஆக³த:
09150272 thவா தthதshய ெதௗ³ராthmhயmh khேராதா⁴வாஹத:
09150281 ேகா⁴ரமாதா³ய பரஶுmh ஸணmh வrhம காrhiµகmh
09150282அnhவதா⁴வத ³rhமrhேஷா mh’ேக³nhth³ர இவ த²பmh
09150291 தமாபதnhதmh ph◌⁴’³வrhயேமாஜஸா த⁴iνrhத⁴ரmh பா³ணபரவதா⁴த⁴mh
09150292 ஐேணயசrhமாmhப³ரமrhகதா⁴மபி⁴rhதmh ஜடாபி⁴rhத³th³’ேஶ mh விஶnh
09150301அேசாத³யth³த⁴shதிரதா²வபthதிபி⁴rhக³தா³பா³ணrhShஶதkh◌⁴நிஶkhதிபி: ◌⁴
09150302அௌணீ:ஸphதத³ஶாதிபீ⁴ஷshதா ராம ஏேகா ப⁴க³வாநஸூத³யth
09150311யேதா யேதாऽெஸௗ phரஹரthபரவேதா⁴ மேநாऽநிெலௗஜா: பரசkhரஸூத³ந:
09150312 ததததshசி²nhந⁴ேஜாகnhத⁴ரா நிேபrhvhயாmh ஹதஸூதவாஹநா:
09150321th³’ShThவாshவைஸnhயmhதி⁴ெரௗக⁴கrhத³ேம ரேர ராமடா²ரஸாயைக:
09150322 விvh’khணவrhமth◌⁴வஜசாபவிkh³ரஹmh நிபாதிதmh ைஹஹய ஆபதth³ஷா
09150331 அதா²rhஜுந: பசஶேதஷு பா³ஹுபி⁴rhத⁴iν:ஷு பா³nhக³பthஸ
ஸnhத³ேத⁴
09150332 ராமாய ராேமாऽshthரph◌⁴’தாmhஸமkh³ரணீshதாnhேயகத⁴nhேவஷுபி⁴ராchசி²நthஸமmh
09150341ந:shவஹshைதரசலாnhmh’ேத⁴ऽŋhkh◌⁴பாiνthphய ேவகா³த³பி⁴தா⁴வேதா
தி⁴
09150342 ⁴ஜாnhடா²ேரண கேடா²ரேநநா சிchேச²த³ ராம: phரஸப⁴mh thவேஹவ
09150351 kh’thதபா³ேஹா: ஶிரshதshய கி³ேர: ஶ ◌்’ŋhக³வாஹரth
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09150352ஹேத பித தththரா அதmh ³th³rhப⁴யாth
09150361அkh³நிேஹாthiµபாவrhthய ஸவthஸாmh பரவீரஹா
09150362ஸiµேபthயாரமmh பிthேர பkhShடாmh ஸமrhபயth
09150371shவகrhம தthkh’தmh ராம: பிthேர ph◌⁴ராth’ph◌⁴ய ஏவ ச
09150372 வrhணயாமாஸ தchch²thவாஜமத³kh³நிரபா⁴ஷத
09150381 ராம ராம மஹாபா³ேஹா ப⁴வாnhபாபமகாரth
09150382அவதீ⁴nhநரேத³வmh யthஸrhவேத³வமயmh vh’தா²
09150391 வயmh  ph³ராமshதாத மயாrhஹணதாmh க³தா:
09150392 யயா ேலாக³rhேத³வ: பாரேமShTh²யமகா³thபத³mh
09150401மயா ேராசேத லrhph³ரா ெஸௗ யதா² phரபா⁴
09150402மாஶு ப⁴க³வாmhshShயேத ஹவர:
09150411 ராjhேஞா rhதா⁴பி⁴khதshய வேதா⁴ ph³ரமவதா⁴th³³:

09150412 தீrhத²ஸmhேஸவயா சாmhேஹா ஜயŋhகா³chதேசதந:
09160010ஶுக உவாச
09160011 பிthேராபஶிேதா ராமshதேத²தி நnhத³ந
09160012ஸmhவthஸரmh தீrhத²யாthராmh சthவாரமமாvhரஜth
09160021 கதா³சிth³ேரiΝகா யாதா க³ŋhகா³யாmh பth³மமாநmh
09160022 க³nhத⁴rhவராஜmh khட³nhதமphஸேராபி⁴ரபயத
09160031 விேலாகயnhதீ khட³nhதiµத³காrhத²mh நதீ³mh க³தா
09160032 ேஹாமேவலாmh ந ஸshமார கிசிchசிthரரத²shph’ஹா
09160041 காலாthயயmh தmh விேலாkhய iµேந: ஶாபவிஶŋhகிதா
09160042ஆக³thய கலஶmh தshெதௗ² ேராதா⁴ய kh’தாஜ:

09160051 vhயபி⁴சாரmh iµநிrhjhஞாthவா பthnhயா: phரபிேதாऽph³ரவீth
09160052 kh◌⁴நைதநாmh thரகா: பாபாthkhதாshேத ந சkhேர
09160061 ராம:ஸேசாதி³த: பிthரா ph◌⁴ராthnhமாthரா ஸஹாவதீ⁴th
09160062 phரபா⁴வjhேஞா iµேந:ஸmhயkhஸமாேத⁴shதபஸச ஸ:

09160071 வேரண chச²nhத³யாமாஸ phத:ஸthயவதீஸுத:
09160072 வvhேர ஹதாநாmh ராேமாऽபி விதmh சாshmh’திmh வேத⁴
09160081 உthதsh²shேத ஶேநா நிth³ராபாய இவாஜஸா
09160082 பிrhவிth³வாmhshதேபாவீrhயmh ராமசkhேர ஸு’th³வத⁴mh
09160091 ேயऽrhஜுநshய ஸுதா ராஜnhshமரnhத:shவபிrhவத⁴mh
09160092 ராமவீrhயபரா⁴தா ேலபி⁴ேர ஶrhம ந khவசிth
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09160101 ஏகதா³ரமேதா ராேம ஸph◌⁴ராத வநmh க³ேத
09160102ைவரmh ஷாத⁴யிஷேவா லph³த⁴chசி²th³ரா உபாக³மnh
09160111 th³’ShThவாkh³nhயாகா³ர ஆநமாேவஶிததி⁴யmh iµநிmh
09160112 ப⁴க³வththதமேலாேக ஜkh◌⁴iνshேத பாபநிசயா:
09160121 யாchயமாநா: kh’பணயா ராமமாthராதிதா³:

09160122 phரஸய ஶிர உthkh’thய நிnhshேத thரப³nhத⁴வ:

09160131 ேரiΝகா :³க²ேஶாகாrhதா நிkh◌⁴நnhthயாthமாநமாthமநா
09160132 ராம ராேமதி தாேததி விkhேராேஶாchசைக:ஸதீ
09160141 த³பthய ³ரshதா²ஹா ராேமthயாrhதவthshவநmh
09160142 thவரயாரமமாஸாth³ய த³th³’ஶு: பிதரmh ஹதmh
09160151 ேத :³க²ேராஷாமrhஷாrhதி ேஶாகேவக³விேமாதா:
09160152ஹா தாத ஸாேதா⁴ த⁴rhShட² thயkhthவாshமாnhshவrhக³ேதா ப⁴வாnh
09160161 விலphையவmh பிrhேத³ஹmh நிதா⁴ய ph◌⁴ராth’ஷு shவயmh
09160162 phரkh³’ய பரஶுmh ராம:thராnhதாய மேநா த³ேத⁴
09160171 க³thவா மாShமதீmh ராேமா ph³ரமkh◌⁴நவிஹதயmh
09160172 ேதஷாmh ஸ ஶீrhஷபீ⁴ ராஜnhமth◌⁴ேய சkhேர மஹாகி³mh
09160181 தth³ரkhேதந நதீ³mh ேகா⁴ராமph³ரமNhயப⁴யாவஹாmh
09160182 ேஹmh kh’thவா பிth’வத⁴mh thேரऽமŋhக³ளகாணி
09160191 th:ஸphதkh’thவ: ph’தி²வீmh kh’thவா நி:thயாmh phர: ◌⁴
09160192ஸமnhதபசேக சkhேர ேஶாணிேதாதா³nhரதா³nhநவ
09160201 பி: காேயந ஸnhதா⁴ய ஶிர ஆதா³ய ப³rh
09160202ஸrhவேத³வமயmh ேத³வமாthமாநமயஜnhமைக:²
09160211 த³ெதௗ³ phராசீmh தி³ஶmh ேஹாthேர ph³ரமேண த³mh தி³ஶmh
09160212அth◌⁴வrhயேவ phரதீசீmh ைவ உth³கா³thேர உthதராmh தி³ஶmh
09160221அnhேயph◌⁴ேயாऽவாnhதரதி³ஶ: கயபாய ச மth◌⁴யத:
09160222ஆrhயாவrhதiµபth³ரShThேர ஸத³shேயph◌⁴யshதத: பரmh
09160231 ததசாவph◌⁴’த²shநாந வி⁴தாேஶஷகிlhபி³ஷ:

09160232ஸரshவthயாmh மஹாநth³யாmh ேரேஜ vhயph³ph◌⁴ர இவாmhஶுமாnh
09160241shவேத³ஹmh ஜமத³kh³நிsh லph³th◌⁴வா ஸmhjhஞாநலணmh
09160242 ’mh மNhட³ேல ேஸாऽ⁴thஸphதேமா ராமத:
09160251 ஜாமத³kh³nhேயாऽபி ப⁴க³வாnhராம: கமலேலாசந:
09160252ஆகா³nhயnhதேர ராஜnhவrhதயிShயதி ைவ ph³’ஹth

596 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

09160261ஆshேதऽth³யாபி மேஹnhth³ராth³ெரௗ nhயshதத³Nhட:³ phரஶாnhததீ:◌⁴
09160262 உபகீ³யமாநசத:th³த⁴க³nhத⁴rhவசாரண:

09160271 ஏவmh ph◌⁴’³ஷு விவாthமா ப⁴க³வாnhஹவர:
09160272அவதீrhய பரmh பா⁴ரmh ⁴ேவாऽஹnhப³ஹுேஶா nh’பாnh
09160281 கா³ேத⁴ர⁴nhமஹாேதஜா:ஸth³த⁴ இவ பாவக:
09160282 தபஸா ாthரiµthsh’jhய ேயா ேலேப⁴ ph³ரமவrhசஸmh
09160291 விவாthரshய ைசவாஸnhthரா ஏகஶதmh nh’ப
09160292 மth◌⁴யமsh ம⁴chச²nhதா³ ம⁴chச²nhத³ஸ ஏவ ேத
09160301 thரmh kh’thவா ஶுந:ேஶப²mh ேத³வராதmh ச பா⁴rhக³வmh
09160302ஆக³rhதmh ஸுதாநாஹ jhேயShட² ஏஷ phரகlhphயதாmh
09160311 ேயா ைவ ஹசnhth³ரமேக² விkhத: ஷ: பஶு:
09160312shthவா ேத³வாnhphரேஜஶாதீ³nhiµiµேச பாஶப³nhத⁴நாth
09160321 ேயா ராேதா ேத³வயஜேந ேத³ைவrhகா³தி⁴ஷு தாபஸ:

09160322 ேத³வராத இதி kh²யாத: ஶுந:ேஶப²sh பா⁴rhக³வ:

09160331 ேய ம⁴chச²nhத³ேஸா jhேயShடா:²ஶலmh ேமநிேர ந தth
09160332அஶபthதாnhiµநி: khth³ேதா⁴ mhேலchசா² ப⁴வத ³rhஜநா:
09160341ஸ ேஹாவாச ம⁴chச²nhதா:³ஸாrhத⁴mh பசாஶதா தத:
09160342 யnhேநா ப⁴வாnhஸஜாநீேத தshmhshதிShடா²மேஹ வயmh
09160351 jhேயShட²mh மnhthரth³’ஶmh சkhshthவாமnhவேசா வயmh shம 
09160352 விவாthர:ஸுதாநாஹ வீரவnhேதா ப⁴விShயத²
09160353 ேய மாநmh ேமऽiνkh³’ணnhேதா வீரவnhதமகrhத மாmh
09160361 ஏஷ வ:ஶிகா வீேரா ேத³வராதshதமnhவித
09160362அnhேய சாShடகஹாத ஜயkhரமதா³த³ய:
09160371 ஏவmh ெகௗஶிகேகா³thரmh  விவாthைர: ph’த²kh³வித⁴mh
09160372 phரவராnhதரமாபnhநmh தth³தி⁴ ைசவmh phரகlhபிதmh
09170010பா³த³ராயணிவாச
09170011 ய: ரவஸ: thர ஆshதshயாப⁴வnhஸுதா:
09170012 நஹுஷ:thரvh’th³த⁴ச ர ராப⁴ச வீrhயவாnh
09170021அேநநா இதி ராேஜnhth³ர ஶ ◌்’iΝthரvh’ேதா⁴ऽnhவயmh
09170022thரvh’th³த⁴ஸுதshயாஸnhஸுேஹாthரshயாthமஜாshthரய:
09170031 காய:ேஶா kh³’thஸமத³இதி kh³’thஸமதா³த³⁴th
09170032 ஶுநக: ெஶௗநேகா யshய ப³vh’சphரவேரா iµநி:
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09170041 காயshய காஶிshதththேரா ராShThேரா தீ³rhக⁴தம:பிதா
09170042 த⁴nhவnhதrhதீ³rhக⁴தமஸ ஆrhேவத³phரவrhதக:
09170051 யjhஞ⁴kh³வாஸுேத³வாmhஶ:shmh’தமாthராrhதிநாஶந:
09170052 தththர: ேகமாநshய ஜjhேஞ பீ⁴மரத²shதத:
09170061 தி³ேவாதா³ேஸா th³மாmhshதshமாthphரதrhத³ந இதி shmh’த:
09170062ஸ ஏவ ஶthth³வthஸ ’தth◌⁴வஜ இதீத:
09170063 ததா²வலயாேவதி phேராkhேதாऽலrhகாத³யshதத:
09170071ஷShmh வrhஷஸஹshராணி ஷShmh வrhஷஶதாநி ச
09170072 நாலrhகாத³பேரா ராஜnh³⁴ேஜ ேமதி³நீmh வா
09170081அலrhகாthஸnhததிshதshமாthஸுநீேதா²ऽத² நிேகதந:
09170082 த⁴rhமேக:ஸுதshதshமாthஸthயேகரஜாயத
09170091 th◌⁴’Shடேகshததshதshமாthஸுமார:தீவர:
09170092 வீதிேஹாthேராऽshய ப⁴rhேகா³ऽேதா பா⁴rhக³⁴ர⁴nhnh’ப
09170101இதீேம காஶேயா ⁴பா:thரvh’th³தா⁴nhவயாயிந:
09170102 ராப⁴shய ரப⁴ஸ: thேரா க³mhபீ⁴ரசாkhயshதத:
09170111 தth³ேகா³thரmh ph³ரமவிjhஜjhேஞ ஶ ◌்’iΝ வmhஶமேநநஸ:

09170112 ஶுth³த⁴shதத: ஶுசிshதshமாchசிthரkh’th³த⁴rhமஸாரதி:²
09170121 தத: ஶாnhதரேஜா ஜjhேஞ kh’தkh’thய:ஸ ஆthமவாnh
09170122 ரேஜ: பசஶதாnhயாஸnhthராமெதௗஜஸாmh
09170131 ேத³ைவரph◌⁴யrhதி²ேதா ைத³thயாnhஹthேவnhth³ராயாத³தா³th³தி³வmh
09170132இnhth³ரshதshைம நrhத³ththவா kh³’thவா சரெணௗ ரேஜ:

09170141ஆthமாநமrhபயாமாஸ phரராதா³th³யஶŋhகித:
09170142 பிதrhபரேத thரா யாசமாநாய ேநா த³:³

09170151 thவிShடபmh மேஹnhth³ராய யjhஞபா⁴கா³nhஸமாத³:³

09170152³ ஹூயமாேநऽkh³ெநௗ ப³லபி⁴thதநயாnhரேஜ:

09170161அவதீ⁴th³ph◌⁴ரmhஶிதாnhமாrhகா³nhந கசித³வேஶத:
09170162ஶாthphரதி:ாthரvh’th³தா⁴thஸஜயshதthஸுேதா ஜய:
09170171 தத: kh’த: kh’தshயாபி ஜjhேஞ ஹrhயப³ேலா nh’ப:
09170172ஸஹேத³வshதேதா ேநா ஜயேஸநsh தthஸுத:
09170181ஸŋhkh’திshதshய ச ஜய:thரத⁴rhமா மஹாரத:²
09170182thரvh’th³தா⁴nhவயா ⁴பா இேம ஶ ◌்’Nhவத² நாஹுஷாnh
09180010ஶுக உவாச
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09180011 யதிrhயயாதி:ஸmhயாதிராயதிrhவியதி: kh’தி:
09180012ஷ³ேம நஹுஷshயாஸnhநிnhth³யாணீவ ேத³ந:
09180021 ராjhயmh ைநchச²th³யதி: பிthரா த³thதmh தthபமவிth
09180022 யthர phரவிShட: ஷ ஆthமாநmh நாவ³th◌⁴யேத
09180031 பித ph◌⁴ரmhஶிேத shதா²நாதி³nhth³ராNhயா த⁴rhஷth³th³விைஜ:

09180032 phராபிேதऽஜக³ரthவmh ைவ யயாதிரப⁴வnhnh’ப:
09180041 சதsh’Shவாதி³ஶth³தி³ு ph◌⁴ராthnhph◌⁴ராதா யவீயஸ:

09180042 kh’ததா³ேரா ஜுேகா³ேபாrhவீmh காvhயshய vh’ஷபrhவண:

09180050ராேஜாவாச
09180051 ph³ரமrhrhப⁴க³வாnhகாvhய:thரப³nh⁴ச நாஹுஷ:

09180052 ராஜnhயவிphரேயா: கshமாth³விவாஹ: phரதிேலாமக:
09180060ஶுக உவாச
09180061 ஏகதா³ தா³நேவnhth³ரshய ஶrhShடா² நாம கnhயகா
09180062ஸகீ²ஸஹshரஸmhkhதா ³thrhயா ச பா⁴நீ
09180071 ேத³வயாnhயா ேராth³யாேந Shபிதth³மஸŋhேல
09180072 vhயசரthகலகீ³தா நநீேநऽப³லா
09180081 தா ஜலாஶயமாஸாth³ய கnhயா: கமலேலாசநா:
09180082 தீேர nhயshய ³லாநி விஜ:சதீrhத:²
09180091 வீய vhரஜnhதmh கி³ஶmh ஸஹ ேத³vhயா vh’ஷshதி²தmh
09180092ஸஹேஸாthதீrhய வாஸாmh பrhய⁴rhvh³தா:shthய:
09180101 ஶrhShடா²ஜாநதீ வாேஸா ³thrhயா:ஸமvhயயth
09180102shவீயmh மthவா phரபிதா ேத³வயாநீத³மph³ரவீth
09180111அேஹா நியதாமshயா தா³shயா: கrhம யஸாmhphரதmh
09180112அshமth³தா⁴rhயmh th◌⁴’தவதீ ஶுநீவ ஹவிரth◌⁴வேர
09180121ையத³mh தபஸா sh’Shடmh iµக²mh mhஸ: பரshய ேய
09180122 தா⁴rhயேத ையஹ jhேயாதி: ஶிவ: பnhதா:² phரத³rhஶித:
09180131 யாnhவnhத³nhthபதிShட²nhேத ேலாகநாதா:²ஸுேரவரா:
09180132 ப⁴க³வாநபி விவாthமா பாவந:நிேகதந:
09180141 வயmh தthராபி ph◌⁴’க³வ: ஶிShேயாऽshயா ந: பிதாஸுர:
09180142அshமth³தா⁴rhயmh th◌⁴’தவதீ ஶூth³ேரா ேவத³வாஸதீ
09180151 ஏவmh பnhதீmh ஶrhShடா²³thமபா⁴ஷத
09180152 ஷா வஸnhthரŋhகீ³வ த⁴rhதா த³Shடத³chச²தா³
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09180161ஆthமvh’thதமவிjhஞாய கthத²ேஸ ப³ஹு பி⁴ுகி
09180162 கிmh ந phரதீேஸऽshமாகmh kh³’ஹாnhப³⁴ேஜா யதா²
09180171 ஏவmhவிைத:◌⁴ ஸுபைஷ:phthவாசாrhயஸுதாmh ஸதீmh
09180172 ஶrhShடா² phராபthேப வாஸசாதா³ய மnhநா
09180181 தshயாmh க³தாயாmh shவkh³’ஹmh யயாதிrhmh’க³யாmh சரnh
09180182 phராphேதா யth³’chச²யா ேப ஜலாrhதீ² தாmh த³த³rhஶ ஹ
09180191 த³ththவா shவiµthதரmh வாஸshதshைய ராஜா விவாஸேஸ
09180192 kh³’thவா பாணிநா பாணிiµjhஜஹார த³யாபர:
09180201 தmh வீரமாெஹௗஶந phேரமநிrhப⁴ரயா கி³ரா
09180202 ராஜmhshthவயா kh³’ேதா ேம பாணி: பரரஜய
09180211ஹshதkh³ராேஹாऽபேரா மா ⁴th³kh³’தாயாshthவயா  ேம
09180212 ஏஷ ஈஶkh’ேதா வீர ஸmhப³nhேதா⁴ ெநௗ ந ெபௗஷ:

09180213 யதி³த³mh பமkh³நாயா ப⁴வேதா த³rhஶநmh மம
09180221 ந ph³ராமே ேம ப⁴விதா ஹshதkh³ராேஹா மஹா⁴ஜ
09180222 கசshய பா³rhஹshபthயshய ஶாபாth³யமஶபmh ரா
09180231 யயாதிரநபி⁴phேரதmh ைத³ேவாப’தமாthமந:
09180232 மநsh தth³க³தmh ³th³th◌⁴வா phரதிஜkh³ராஹ தth³வச:
09180241 க³ேத ராஜநி ஸா தீ⁴ேர தthர shம த³தீ பி:

09180242 nhயேவத³யthதத:ஸrhவiµkhதmh ஶrhShட²யா kh’தmh
09180251 ³rhமநா ப⁴க³வாnhகாvhய: ெபௗேராthயmh விக³rhஹயnh
09180252shவnhvh’thதிmh ச காேபாதீmh ³thரா ஸ யெயௗ ராth
09180261 vh’ஷபrhவா தமாjhஞாய phரthயநீகவிவதmh
09180262³mh phரஸாத³யnhrhth◌⁴நா பாத³ேயா: பதித: பதி²
09180271rhத⁴மnhrhப⁴க³வாnhஶிShயmh vhயாசShட பா⁴rhக³வ:

09180272 காேமாऽshயா: khயதாmh ராஜnhைநநாmh thயkhேஹாthஸேஹ
09180281 தேத²thயவshதி²ேத phராஹ ேத³வயாநீ மேநாக³தmh
09180282 பிthரா த³thதா யேதா யாshேய ஸாiνகா³ யா மாமiν
09180291 பிthரா த³thதா ேத³வயாnhைய ஶrhShடா²ஸாiνகா³ ததா³
09180292shவாநாmh தthஸŋhகடmh வீய தத³rhத²shய ச ெகௗ³ரவmh
09180293 ேத³வயாநீmh பrhயசரthshthஸஹshேரண தா³ஸவth
09180301 நாஹுஷாய ஸுதாmh த³ththவா ஸஹ ஶrhShட²ேயாஶநா
09180302 தமாஹ ராஜச²rhShடா²மாதா⁴shதlhேப ந கrhசிth
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09180311 விேலாkhெயௗஶநmh ராஜச²rhShடா²ஸுphரஜாmh khவசிth
09180312 தேமவ வvhேர ரஹ ஸkh²யா: பதிmh’ெதௗ ஸதீ
09180321 ராஜthrhயாrhதி²ேதாऽபthேய த⁴rhமmh சாேவய த⁴rhமவிth
09180322shமர²khரவச: காேல தி³Shடேமவாph◌⁴யபth³யத
09180331 ய³mh ச rhவஸுmh ைசவ ேத³வயாநீ vhயஜாயத
09180332 th³mh சாiνmh ச mh ச ஶrhShடா² வாrhஷபrhவணீ
09180341 க³rhப⁴ஸmhப⁴வமாஸுrhயா ப⁴rhrhவிjhஞாய மாநிநீ
09180342 ேத³வயாநீ பிrhேக³ஹmh யெயௗ khேராத⁴விrhசி²தா
09180351 phயாமiνக³த: கா வேசாபி⁴பமnhthரயnh
09180352 ந phரஸாத³யிmh ேஶேக பாத³ஸmhவாஹநாதி³பி:◌⁴
09180361 ஶுkhரshதமாஹ பித:shthகாமாnh’தஷ
09180362 thவாmh ஜரா விஶதாmh மnhத³ விபகரணீ nh’mh
09180370யயாதிவாச
09180371அth’phேதாऽshmhயth³ய காமாநாmh ph³ரமnh³த shம ேத
09180372 vhயthயshயதாmh யதா²காமmh வயஸா ேயாऽபி⁴தா⁴shயதி
09180381இதி லph³த⁴vhயவshதா²ந: thரmh jhேயShட²மேவாசத
09180382 யேதா³ தாத phரதீchேச²மாmh ஜராmh ேத³ நிஜmh வய:
09180391 மாதாமஹkh’தாmh வthஸ ந th’phேதா விஷேயShவஹmh
09180392 வயஸா ப⁴வதீ³ேயந ரmhshேய கதிபயா:ஸமா:
09180400ய³வாச
09180401 ேநாthஸேஹ ஜரஸா shதா²மnhதரா phராphதயா தவ
09180402அவிதி³thவா ஸுக²mh kh³ராmhயmh ைவth’ShNhயmh ைநதி ஷ:

09180411 rhவஸுேசாதி³த: பிthரா th³சாiνச பா⁴ரத
09180412 phரthயாசkh²ரத⁴rhமjhஞா யநிthேய நிthய³th³த⁴ய:
09180421அph’chச²thதநயmh mh வயேஸாநmh ³தி⁴கmh
09180422 ந thவமkh³ரஜவth³வthஸ மாmh phரthயாkh²யாமrhஹ
09180430வாச
09180431 ேகா iν ேலாேக மiνShேயnhth³ர பிராthமkh’த: மாnh
09180432 phரதிகrhmh ேமா யshய phரஸாதா³th³விnhத³ேத பரmh
09180441 உthதமசிnhதிதmh rhயாthphேராkhதகா  மth◌⁴யம:
09180442அத⁴ேமாऽரth³த⁴யா rhயாத³கrhேதாchசதmh பி:

09180451இதி phரiµதி³த: : phரthயkh³’jhஜராmh பி:
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09180452 ேஸாऽபி தth³வயஸா காமாnhயதா²வjhஜுஜுேஷ nh’ப
09180461ஸphதth³வீபபதி:ஸmhயkhபிth’வthபாலயnhphரஜா:
09180462 யேதா²பேஜாஷmh விஷயாஜுஜுேஷऽvhயாஹேதnhth³ய:
09180471 ேத³வயாnhயphயiνதி³நmh மேநாவாkh³ேத³ஹவshபி: ◌⁴
09180472 phேரயஸ: பரமாmh phதிiµவாஹ phேரய ரஹ:

09180481அயஜth³யjhஞஷmh khரபி⁴rh⁴த³ண:

09180482ஸrhவேத³வமயmh ேத³வmh ஸrhவேவத³மயmh ஹmh
09180491 யshnhநித³mh விரசிதmh vhேயாmhநீவ ஜலதா³வ:

09180492 நாேநவ பா⁴தி நாபா⁴தி shவphநமாயாமேநாரத:²
09180501 தேமவ ’தி³ விnhயshய வாஸுேத³வmh ³ஹாஶயmh
09180502 நாராயணமணீயாmhஸmh நிராஶீரயஜthphர⁴mh
09180511 ஏவmh வrhஷஸஹshராணி மந:ஷShைட²rhமந:ஸுக²mh
09180512 வித³தா⁴ேநாऽபி நாth’phயthஸாrhவெபௗ⁴ம: கதி³nhth³ைய:
09190010ஶுக உவாச
09190011ஸ இthத²மாசரnhகாமாnhshthைரேऽபநவமாthமந:
09190012 ³th³th◌⁴வா phயாைய நிrhவிNhே கா³தா²ேமதாமகா³யத
09190021 ஶ ◌்’iΝ பா⁴rhக³vhயmh கா³தா²mh மth³விதா⁴சதாmh ⁴வி
09190022 தீ⁴ரா யshயாiνேஶாசnhதி வேந kh³ராமநிவாந:
09190031 ப³shத ஏேகா வேந கசிth³விசிnhவnhphயமாthமந:
09190032 த³த³rhஶ ேப பதிதாmh shவகrhமவஶகா³மஜாmh
09190041 தshயா உth³த⁴ரேபாயmh ப³shத: கா விசிnhதயnh
09190042 vhயத⁴thத தீrhத²iµth³th◌⁴’thய விஷாkh³ேரண ேராத⁴
09190051 ேஸாthதீrhய பாthஸுேராணீ தேமவ சகேம கில
09190052 தயா vh’தmh ஸiµth³வீய ப³vhேயாऽஜா: காnhதகாநீ:
09190061 பீவாநmh மலmh phேரShட²mh Th◌⁴வாmhஸmh யாப⁴ேகாவித³mh
09190062ஸ ஏேகாऽஜvh’ஷshதாஸாmh ப³வீநாmh ரதிவrhத⁴ந:
09190063 ேரேம காமkh³ரஹkh³ரshத ஆthமாநmh நாவ³th◌⁴யத
09190071 தேமவ phேரShட²தமயா ரமமாணமஜாnhயயா
09190072 விேலாkhய பஸmhவிkh³நா நாmh’Shயth³ப³shதகrhம தth
09190081 தmh ³rh’த³mh ஸு’th³பmh காநmh ணெஸௗ’த³mh
09190082இnhth³யாராமiµthsh’jhய shவாநmh :³கி²தா யெயௗ
09190091 ேஸாऽபி சாiνக³த:shthைரண: kh’பணshதாmh phரஸாதி³mh
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09190092rhவnhநிட³விடா³காரmh நாஶkhேநாthபதி²ஸnhதி⁴mh
09190101 தshய தthர th³விஜ: கசித³ஜாshவாmhயchசி²நth³ஷா
09190102லmhப³nhதmh vh’ஷணmh ⁴ய:ஸnhத³ேத⁴ऽrhதா²ய ேயாக³விth
09190111ஸmhப³th³த⁴vh’ஷண: ேஸாऽபி யஜயா பலph³த⁴யா
09190112 காலmh ப³ஹுதித²mh ப⁴th³ேர காைமrhநாth³யாபி Shயதி
09190121 ததா²ஹmh kh’பண:ஸுph◌⁴ ப⁴வthயா: phேரமயnhthத:
09190122ஆthமாநmh நாபி⁴ஜாநா ேமாதshதவ மாயயா
09190131 யthph’தி²vhயாmh vhயவmh ரNhயmh பஶவ:shthய:
09190132 ந ³யnhதி மந:phதிmh mhஸ: காமஹதshய ேத
09190141 ந ஜா காம: காமாநாiµபேபா⁴ேக³ந ஶாmhயதி
09190142ஹவிஷா kh’Shணவrhthேமவ ⁴ய ஏவாபி⁴வrhத⁴ேத
09190151 யதா³ ந ேத பா⁴வmh ஸrhவ⁴ேதShவமŋhக³ளmh
09190152ஸமth³’Shேடshததா³ mhஸ:ஸrhவா:ஸுக²மயா தி³ஶ:

09190161 யா ³shthயஜா ³rhமதிபி⁴rhrhயேதா யா ந rhயேத
09190162 தாmh th’Shmh :³க²நிவஹாmh ஶrhமகாேமா th³தmh thயேஜth
09190171 மாthரா shவshரா ³thரா வா நாவிவிkhதாஸேநா ப⁴ேவth
09190172 ப³லவாநிnhth³யkh³ராேமா விth³வாmhஸமபி கrhஷதி
09190181 rhணmh வrhஷஸஹshரmh ேம விஷயாnhேஸவேதாऽஸkh’th
09190182 ததா²பி சாiνஸவநmh th’Sh ேதஷூபஜாயேத
09190191 தshமாேத³தாமஹmh thயkhthவா ph³ரமNhயth◌⁴யாய மாநஸmh
09190192 நிrhth³வnhth³ேவா நிரஹŋhகாரசShயா mh’ைக:³ஸஹ
09190201 th³’Shடmh தமஸth³³th³th◌⁴வா நாiνth◌⁴யாேயnhந ஸnhதி³ேஶth
09190202ஸmhsh’திmh சாthமநாஶmh ச தthர விth³வாnhஸ ஆthமth³’kh
09190211இthkhthவா நாஹுேஷா ஜாயாmh ததீ³யmh ரேவ வய:
09190212 த³ththவா shவஜரஸmh தshமாதா³த³ேத³ விக³தshph’ஹ:

09190221 தி³ஶி த³ணrhவshயாmh th³mh த³ணேதா ய³mh
09190222 phரதீchயாmh rhவஸுmh சkhர உதீ³chயாமiνவரmh
09190231 ⁴மNhட³லshய ஸrhவshய மrhஹthதமmh விஶாmh
09190232அபி⁴chயாkh³ரஜாmhshதshய வேஶ shதா²phய வநmh யெயௗ
09190241ஆேஸவிதmh வrhஷகா³nhஷTh³வrhக³mh விஷேயஷு ஸ:

09190242ேணந iµiµேச நீட³mh ஜாதப இவ th³விஜ:

09190251ஸ தthர நிrhiµkhதஸமshதஸŋhக³ஆthமாiν⁴thயா வி⁴தthŋhக:³
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09190252 பேரऽமேல ph³ரமணி வாஸுேத³ேவ ேலேப⁴ க³திmh பா⁴க³வதீmh phரதீத:
09190261 thவா கா³தா²mh ேத³வயாநீ ேமேந phரshேதாப⁴மாthமந:
09190262shthmhேஸா:shேநஹைவkhலvhயாthபஹாஸேவதmh
09190271ஸா ஸnhநிவாஸmh ஸு’தா³mh phரபாயாவ க³chச²தாmh
09190272 விjhஞாேயவரதnhthராmh மாயாவிரசிதmh phரேபா: ◌⁴
09190281ஸrhவthர ஸŋhக³iµthsh’jhய shவphெநௗபmhேயந பா⁴rhக³வீ
09190282 kh’Shேண மந:ஸமாேவய vhய⁴ேநாlhŋhக³மாthமந:
09190291 நமshph◌⁴யmh ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ேவத⁴ேஸ
09190292ஸrhவ⁴தாதி⁴வாஸாய ஶாnhதாய ph³’ஹேத நம:
09200010பா³த³ராயணிவாச
09200011 ேராrhவmhஶmh phரவயா யthர ஜாேதாऽ பா⁴ரத
09200012 யthர ராஜrhஷேயா வmhயா ph³ரமவmhயாச ஜjhஞிேர
09200021 ஜநேமஜேயா ய⁴thேரா: phரசிnhவாmhshதthஸுதshதத:
09200022 phரவீேராऽத² மiνshrhைவ தshமாchசாபேதா³ऽப⁴வth
09200031 தshய ஸுth³ர⁴ththரshதshமாth³ப³ஹுக³வshதத:
09200032ஸmhயாதிshதshயாஹmhயாதீ ெரௗth³ராவshதthஸுத:shmh’த:
09200041 ’ேதshதshய கே:shத²Nh³ேல: kh’ேதக:
09200042 ஜேல:ஸnhநேதச த⁴rhமஸthயvhரேதயவ:

09200051 த³ைஶேதऽphஸரஸ: thரா வேநசாவம:shmh’த:
09200052 kh◌⁴’தாchயாnhth³யாணீவ iµkh²யshய ஜக³தா³thமந:
09200061 ’ேதேயா ரnhதிநாேவாऽ⁴ththரயshதshயாthமஜா nh’ப
09200062ஸுமதிrhth◌⁴ேவாऽphரதிரத:² கNhேவாऽphரதிரதா²thமஜ:

09200071 தshய ேமதா⁴திதி²shதshமாthphரshகnhநாth³யா th³விஜாதய:
09200072 thேராऽ⁴thஸுமேத ேரபி⁴rh³Shமnhதshதthஸுேதா மத:
09200081 ³Shமnhேதா mh’க³யாmh யாத: கNhவாரமபத³mh க³த:
09200082 தthராநாmh shவphரப⁴யா மNhட³யnhதீmh ரமாவ
09200091 விேலாkhய ஸth³ேயா iµiµேஹ ேத³வமாயாவ shthயmh
09200092 ப³பா⁴ேஷ தாmh வராேராஹாmh ப⁴ைட: கதிபையrhvh’த:
09200101 தth³த³rhஶநphரiµதி³த:ஸnhநிvh’thதபரம:
09200102 பphரchச² காமஸnhதphத: phரஹஸலணயா கி³ரா
09200111 கா thவmh கமலபthரா கshயா ’த³யŋhக³ேம
09200112 கிmh shவிchசிகீrhதmh தthர ப⁴வthயா நிrhஜேந வேந
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09200121 vhயkhதmh ராஜnhயதநயாmh ேவth³mhயஹmh thவாmh ஸுமth◌⁴யேம
09200122 ந  ேசத: ெபௗரவாமத⁴rhேம ரமேத khவசிth
09200130ஶnhதேலாவாச
09200131 விவாthராthமைஜவாஹmh thயkhதா ேமநகயா வேந
09200132 ேவைத³தth³ப⁴க³வாnhகNhேவா வீர கிmh கரவாம ேத
09200141ஆshயதாmh யரவிnhதா³ kh³’யதாமrhஹணmh ச ந:
09200142 ⁴jhயதாmh ஸnhதி நீவாரா உShயதாmh யதி³ ேராசேத
09200150³Shமnhத உவாச
09200151 உபபnhநத³mh ஸுph◌⁴ ஜாதாயா:ஶிகாnhவேய
09200152shவயmh  vh’iΝேத ராjhஞாmh கnhயகா:ஸth³’ஶmh வரmh
09200161 ஓthkhேத யதா²த⁴rhமiµபேயேம ஶnhதலாmh
09200162 கா³nhத⁴rhவவிதி⁴நா ராஜா ேத³ஶகாலவிதா⁴நவிth
09200171அேமாக⁴வீrhேயா ராஜrhrhமShயாmh வீrhயமாத³ேத⁴
09200172 ேவா⁴ேத shவரmh யாத: காேலநாஸூத ஸா ஸுதmh
09200181 கNhவ:மாரshய வேந சkhேர ஸiµசிதா: khயா:
09200182 ப³th³th◌⁴வா mh’ேக³nhth³ரmh தரஸா khட³தி shம ஸ பா³லக:
09200191 தmh ³ரthயயவிkhராnhதமாதா³ய phரமேதா³thதமா
09200192ஹேரரmhஶாmhஶஸmh⁴தmh ப⁴rhரnhதிகமாக³மth
09200201 யதா³ ந ஜkh³’ேஹ ராஜா பா⁴rhயாthராவநிnhதி³ெதௗ
09200202 ஶ ◌்’Nhவதாmh ஸrhவ⁴தாநாmh ேக² வாகா³ஹாஶணீ
09200211 மாதா ப⁴shthரா பி: thேரா ேயந ஜாத:ஸ ஏவ ஸ:

09200212 ப⁴ரshவ thரmh ³Shமnhத மாவமmhshதா:² ஶnhதலாmh
09200221 ேரேதாதா: ◌⁴ thேரா நயதி நரேத³வ யமயாth
09200222 thவmh சாshய தா⁴தா க³rhப⁴shய ஸthயமாஹ ஶnhதலா
09200231 பிதrhபரேத ேஸாऽபி சkhரவrhதீ மஹாயஶா:
09200232 மமா கீ³யேத தshய ஹேரரmhஶ⁴ேவா ⁴வி
09200241 சkhரmh த³ணஹshேதऽshய பth³மேகாேஶாऽshய பாத³ேயா:
09200242 ஈேஜ மஹாபி⁴ேஷேகண ேஸாऽபி⁴khேதாऽதி⁴ராTh³வி: ◌⁴
09200251 பசபசாஶதா ேமth◌⁴ையrhக³ŋhகா³யாமiν வாபி: ◌⁴
09200252 மாமேதயmh ேராதா⁴ய யiµநாமiν ச phர: ◌⁴
09200261அShடஸphததிேமth◌⁴யாவாnhப³ப³nhத⁴ phரத³த³th³வஸு
09200262 ப⁴ரதshய  ெதௗ³Shமnhேதரkh³நி:ஸாசீ³ேண சித:
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09200263ஸஹshரmh ப³th³வேஶா யshnhph³ராம கா³ விேப⁴ேர
09200271 thரயshthmhஶchச²தmh யவாnhப³th³th◌⁴வா விshமாபயnhnh’பாnh
09200272 ெதௗ³Shமnhதிரthயகா³nhமாயாmh ேத³வாநாmh ³மாயெயௗ
09200281 mh’கா³²khலத³த: kh’ShnhரNhேயந பvh’தாnh
09200282அதா³thகrhமணி மShேர நிதாநி சrhத³ஶ
09200291 ப⁴ரதshய மஹthகrhம ந rhேவ நாபேர nh’பா:
09200292ைநவாrhைநவ phராphshயnhதி பா³ஹுph◌⁴யாmh thதி³வmh யதா²
09200301 கிராதஹூnhயவநாnhெபௗNhTh³ராnhகŋhகாnhக²ஶாச²காnh
09200302அph³ரமNhயnh’பாmhசாஹnhmhேலchசா²nhதி³kh³விஜேயऽகி²லாnh
09200311thவா ராஸுரா ேத³வாnhேய ரெஸௗகாmh ேப⁴ேர
09200312 ேத³வshthேயா ரஸாmh நீதா: phராணிபி: ◌⁴ நராஹரth
09200321ஸrhவாnhகாமாnh³³ஹ: phரஜாநாmh தshய ேராத³
09200322ஸமாshthணவஸாஹrhதி³ு சkhரமவrhதயth
09200331ஸ ஸmhராTh³ேலாகபாலாkh²யைமவrhயமதி⁴ராThயmh
09200332 சkhரmh சாshக²தmh phராnhmh’ேஷthபரராம ஹ
09200341 தshயாஸnhnh’ப ைவத³rhph◌⁴ய: பthnhயshதிshர:ஸுஸmhமதா:
09200342 ஜkh◌⁴iνshthயாக³ப⁴யாththராnhநாiνபா இதீேத
09200351 தshையவmh விதேத² வmhேஶ தத³rhத²mh யஜத:ஸுதmh
09200352 மthshேதாேமந மேதா ப⁴ரth³வாஜiµபாத³:³

09200361அnhதrhவthnhயாmh ph◌⁴ராth’பthnhயாmh ைம²நாய ph³’ஹshபதி:
09200362 phரvh’thேதா வாேதா க³rhப⁴mh ஶphthவா வீrhயiµபாsh’ஜth
09200371 தmh thயkhகாமாmh மமதாmh ப⁴rhshthயாக³விஶŋhகிதாmh
09200372 நாமநிrhவாசநmh தshய ேலாகேமநmh ஸுரா ஜ:³

09200381ேட⁴ ப⁴ர th³வாஜமmh ப⁴ர th³வாஜmh ph³’ஹshபேத
09200382 யாெதௗ ய³khthவா பிதெரௗ ப⁴ரth³வாஜshததshthவயmh
09200391 ேசாth³யமாநா ஸுைரேரவmh மthவா விதத²மாthமஜmh
09200392 vhயsh’ஜnhமேதாऽபி³ph◌⁴ரnhத³thேதாऽயmh விதேத²ऽnhவேய
09210010ஶுக உவாச
09210011 விதத²shய ஸுதாnhமnhேயாrhph³’ஹththேரா ஜயshதத:
09210012 மஹாவீrhேயா நேரா க³rhக:³ஸŋhkh’திsh நராthமஜ:

09210021³ச ரnhதிேத³வச ஸŋhkh’ேத: பாNh³நnhத³ந
09210022 ரnhதிேத³வshய மமா இஹாiµthர ச கீ³யேத
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09210031 வியth³விthதshய த³த³ேதா லph³த⁴mh லph³த⁴mh ³⁴த:
09210032 நிShகிசநshய தீ⁴ரshய ஸmhப³shய த³த:
09210041 vhயதீரShடசthவாmhஶத³ஹாnhயபிப³த: கில
09210042 kh◌⁴’தபாயஸஸmhயாவmh ேதாயmh phராதபshதி²தmh
09210051 kh’chch²ரphராphதmhப³shயுthth’Th³ph◌⁴யாmh ஜாதேவபேதா:²
09210052அதிதி²rhph³ராமண: காேல ேபா⁴khகாமshய சாக³மth
09210061 தshைம ஸmhvhயப⁴ஜthேஸாऽnhநமாth³’thய ரth³த⁴யாnhவித:
09210062ஹmh ஸrhவthர ஸmhபயnhஸ ⁴khthவா phரயெயௗ th³விஜ:

09210071அதா²nhேயா ேபா⁴யமாணshய விப⁴khதshய மபேத:
09210072 விப⁴khதmh vhயப⁴ஜthதshைம vh’ஷலாய ஹmh shமரnh
09210081 யாேத ஶூth³ேர தமnhேயாऽகா³த³திதி:² வபி⁴ராvh’த:
09210082 ராஜnhேம தீ³யதாமnhநmh ஸக³ய ³⁴ேத
09210091ஸ ஆth³’thயாவஶிShடmh யth³ப³ஹுமாநரshkh’தmh
09210092 தchச த³ththவா நமசkhேர வph◌⁴ய: வபதேய வி: ◌⁴
09210101 பாநீயமாthரiµchேச²ஷmh தchைசகபதrhபணmh
09210102 பாshயத: lhகேஸாऽph◌⁴யாகா³த³ேபா ேத³யஶுபா⁴ய ேம
09210111 தshய தாmh கmh வாசmh நிஶmhய விலரமாmh
09210112 kh’பயா ph◌⁴’ஶஸnhதphத இத³மாஹாmh’தmh வச:
09210121 ந காமேயऽஹmh க³திவராthபராமShடrhth³தி⁴khதாமநrhப⁴வmh வா
09210122ஆrhதிmh phரபth³ேயऽகி²லேத³ஹபா⁴ஜாமnhத:shதி²ேதா ேயந ப⁴வnhthய:³கா:²
09210131ுthth’Thரேமா கா³thரபph◌⁴ரமசைத³nhயmh khலம: ேஶாகவிஷாத³ேமாஹா:
09210132ஸrhேவ நிvh’thதா: kh’பணshய ஜnhேதாrhவிேஷாrhவஜலாrhபnhேம
09210141இதி phரபா⁴Shய பாநீயmh mhயமாண: பிபாஸயா
09210142 lhகஸாயாத³தா³th³தீ⁴ேரா நிஸrhக³கே nh’ப:
09210151 தshய th⁴வநாதீ⁴ஶா: ப²லதா:³ ப²லchச²தாmh
09210152ஆthமாநmh த³rhஶயாmh சkhrhமாயா விShiΝவிநிrhதா:
09210161ஸ ைவ ேதph◌⁴ேயா நமshkh’thய நி:ஸŋhேகா³ விக³தshph’ஹ:

09210162 வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி ப⁴khthயா சkhேர மந: பரmh
09210171 ஈவராலmhப³நmh சிthதmh rhவேதாऽநnhயராத⁴ஸ:

09210172 மாயா ³ணமயீ ராஜnhshவphநவthphரthயயத
09210181 தthphரஸŋhகா³iνபா⁴ேவந ரnhதிேத³வாiνவrhதிந:
09210182அப⁴வnhேயாகி³ந:ஸrhேவ நாராயணபராய:
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09210191 க³rhகா³chசி²நிshதேதா கா³rhkh³ய:thராth³ph³ரம யவrhதத
09210192 ³தேயா மஹாவீrhயாthதshய thரyhயாணி: கவி:
09210201 Shகராணிthயthர ேய ph³ராமணக³திmh க³தா:
09210202 ph³’ஹththரshய thேராऽ⁴th³த⁴shதீ யth³த⁴shதிநாரmh
09210211அஜேடா⁴ th³விட⁴ச ட⁴ச ஹshதிந:
09210212அஜட⁴shய வmhயா:sh: phயேமதா⁴த³ேயா th³விஜா:
09210221அஜடா⁴th³ph³’ஹதி³ஷுshதshய thேரா ph³’ஹth³த⁴iν:

09210222 ph³’ஹthகாயshததshதshய thர ஆjhஜயth³ரத:²
09210231 தthஸுேதா விஶத³shதshய shேயநthஸமஜாயத
09210232 சிராேவா th³’ட⁴ஹiν: காேயா வthஸச தthஸுதா:
09210241 சிராவஸுத: பார: ph’²ேஸநshததா³thமஜ:

09210242 பாரshய தநேயா நீபshதshய thரஶதmh thவ⁴th
09210251ஸ kh’thvhயாmh ஶுககnhயாயாmh ph³ரமத³thதமஜநth
09210252 ேயாகீ³ஸ க³வி பா⁴rhயாயாmh விShவkhேஸநமதா⁴thஸுதmh
09210261ைஜகீ³ஷvhேயாபேத³ேஶந ேயாக³தnhthரmh சகார ஹ
09210262 உத³khேஸநshததshதshமாth³ப⁴lhலாேடா பா³rhஹதீ³ஷவா:
09210271 யவீநேரா th³விட⁴shய kh’திமாmhshதthஸுத:shmh’த:
09210272 நாmhநா ஸthயth◌⁴’திshதshய th³’ட⁴ேந:ஸுபாrhவkh’th
09210281ஸுபாrhவாthஸுமதிshதshய thர:ஸnhநதிமாmhshதத:
09210282 kh’தீ ரNhயநாபா⁴th³ேயா ேயாக³mh phராphய ஜெகௗ³shம ஷTh
09210291ஸmhதா: phராchயஸாmhநாmh ைவ நீேபா th³kh³ராத⁴shதத:
09210292 தshய ேmhய:ஸுவீேராऽத²ஸுவீரshய ஜய:
09210301 தேதா ப³ஹுரேதா² நாம ேடா⁴ऽphரேஜாऽப⁴வth
09210302 நnhயாமஜட⁴shய நீல: ஶாnhதிsh தthஸுத:
09210311 ஶாnhேத:ஸுஶாnhதிshதththர: ேஜாऽrhகshதேதாऽப⁴வth
09210312 ப⁴rhmhயாவshதநயshதshய பசாஸnhiµth³க³லாத³ய:
09210321 யவீநேரா ph³’ஹth³விவ: காmhபிlhல:ஸஜய:ஸுதா:
09210322 ப⁴rhmhயாவ: phராஹ thரா ேம பசாநாmh ரய 
09210331 விஷயாமலேம இதி பசாலஸmhjhஞிதா:
09210332iµth³க³லாth³ph³ரமநிrhvh’thதmh ேகா³thரmh ெமௗth³க³lhயஸmhjhஞிதmh
09210341²நmh iµth³க³லாth³பா⁴rhmhயாth³தி³ேவாதா³ஸ: மாந⁴th
09210342அஹlhயா கnhயகா யshயாmh ஶதாநnhத³sh ெகௗ³தமாth
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09210351 தshய ஸthயth◌⁴’தி: thேரா த⁴iνrhேவத³விஶாரத:³
09210352 ஶரth³வாmhshதthஸுேதா யshமா³rhவஶீத³rhஶநாthகில
09210361 ஶரshதmhேப³ऽபதth³ேரேதா ²நmh தத³⁴ch²ப⁴mh
09210362 தth³th³’ShThவா kh’பயாkh³’chசா²nhதiνrhmh’க³யாmh சரnh
09210363 kh’ப:மார: கnhயா ச th³ேராணபthnhயப⁴வthkh’பீ
09220010ஶுக உவாச
09220011thராச தி³ேவாதா³ஸாchchயவநshதthஸுேதா nh’ப
09220012ஸுதா³ஸ:ஸஹேத³ேவாऽத² ேஸாமேகா ஜnhஜnhமkh’th
09220021 தshய thரஶதmh ேதஷாmh யவீயாnhph’ஷத:ஸுத:
09220022ஸ தshமாth³th³பேதா³ ஜjhேஞ ஸrhவஸmhபthஸமnhவித:
09220023 th³பதா³th³th³ெரௗபதீ³ தshய th◌⁴’Shடth³mhநாத³ய:ஸுதா:
09220031 th◌⁴’Shடth³mhநாth³th◌⁴’Shடேகrhபா⁴rhmhயா: பாசாலகா இேம
09220032 ேயாऽஜட⁴ஸுேதா யnhய ’:ஸmhவரணshதத:
09220041 தபthயாmh ஸூrhயகnhயாயாmh ேthரபதி::

09220042 ப:ஸுத⁴iνrhஜiνrhநிஷத⁴ச ேரா:ஸுதா:
09220051ஸுேஹாthேராऽ⁴thஸுத⁴iνஷchயவேநாऽத² தத: kh’தீ
09220052 வஸுshதshேயாபசேரா ph³’ஹth³ரத²iµகா²shதத:
09220061ஶாmhப³மthshயphரthயkh³ர ேசதி³பாth³யாச ேசதி³பா:
09220062 ph³’ஹth³ரதா²thஶாkh³ேராऽ⁴th³’ஷப⁴shதshய தthஸுத:
09220071 ஜjhேஞ ஸthயேதாऽபthயmh Shபவாmhshதthஸுேதா ஜஹு:
09220072அnhயshயாமபி பா⁴rhயாயாmh ஶகேல th³ேவ ph³’ஹth³ரதா²th
09220081 ேய மாthரா ப³thsh’Shேட ஜரயா சாபி⁴ஸnhதி⁴ேத
09220082 வ ேவதி khட³nhthயா ஜராஸnhேதா⁴ऽப⁴வthஸுத:
09220091 ததச ஸஹேத³ேவாऽ⁴thேஸாமாபிrhயchch²தரவா:
09220092 பரநபthேயாऽ⁴thஸுரேதா² நாம ஜாநவ:

09220101 தேதா வி³ரத²shதshமாthஸாrhவெபௗ⁴மshதேதாऽப⁴வth
09220102 ஜயேஸநshதthதநேயா ராதி⁴ேகாऽேதாऽதாyhவ⁴th
09220111 ததசாkhேராத⁴நshதshமாth³ேத³வாதிதி²ரiµShய ச
09220112 ’shதshய தி³ேபாऽ⁴thphரதீபshதshய சாthமஜ:

09220121 ேத³வாபி: ஶாnhதiνshதshய பா³க இதி சாthமஜா:
09220122 பிth’ராjhயmh பthயjhய ேத³வாபிsh வநmh க³த:
09220131அப⁴வchசா²nhத ராஜா phராŋhமஹாபி⁴ஷஸmhjhஞித:
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09220132 யmh யmh கராph◌⁴யாmh shph’ஶதி rhணmh ெயௗவநேமதி ஸ:

09220141 ஶாnhதிமாphேநாதி ைசவாkh³rhயாmh கrhம ேதந ஶாnhதiν:

09220142ஸமா th³வாத³ஶ தth³ராjhேய ந வவrhஷ யதா³ வி:◌⁴
09220151 ஶாnhதiνrhph³ராமணkhத: பேவthதாயமkh³ர⁴kh
09220152 ராjhயmh ேத³யkh³ரஜாயாஶு ரராShThரவிvh’th³த⁴ேய
09220161 ஏவiµkhேதா th³விைஜrhjhேயShட²mh ச²nhத³யாமாஸ ேஸாऽph³ரவீth
09220162 தnhமnhthphரைதrhவிphைரrhேவதா³th³விph◌⁴ரmhஶிேதா கி³ரா
09220171 ேவத³வாதா³திவாதா³nhைவ ததா³ ேத³ேவா வவrhஷ ஹ
09220172 ேத³வாபிrhேயாக³மாshதா²ய கலாபkh³ராமமாத:
09220181 ேஸாமவmhேஶ கெலௗ நShேட kh’தாெதௗ³shதா²பயிShயதி
09220182 பா³காthேஸாமத³thேதாऽ⁴th³⁴rh⁴ரவாshதத:
09220191 ஶலச ஶாnhதேநாராth³க³ŋhகா³யாmh பீ⁴Shம ஆthமவாnh
09220192ஸrhவத⁴rhமவிதா³mh ேரShேடா² மஹாபா⁴க³வத: கவி:
09220201 வீரதா²kh³ரணீrhேயந ராேமாऽபி தி⁴ ேதாத:
09220202 ஶாnhதேநாrhதா³ஸகnhயாயாmh ஜjhேஞ சிthராŋhக³த:³ஸுத:
09220211 விசிthரவீrhயசாவரேஜா நாmhநா சிthராŋhக³ேதா³ஹத:
09220212 யshயாmh பராஶராthஸாாத³வதீrhே ஹேர: கலா
09220221 ேவத³³phேதா iµநி: kh’Shே யேதாऽஹத³மth◌⁴யகா³mh
09220222thவா shவஶிShயாnhைபலாதீ³nhப⁴க³வாnhபா³த³ராயண:

09220231 மயmh thராய ஶாnhதாய பரmh ³யத³mh ஜெகௗ³

09220232 விசிthரவீrhேயாऽேதா²வாஹ காஶீராஜஸுேத ப³லாth
09220241shவயmhவரா³பாநீேத அmhபி³காmhபா³ேக உேப⁴
09220242 தேயாராஸkhத’த³ேயா kh³’ேதா யம mh’த:
09220251 ேthேரऽphரஜshய ைவ ph◌⁴ராrhமாthேராkhேதா பா³த³ராயண:

09220252 th◌⁴’தராShThரmh ச பாNh³mh ச வி³ரmh சாphயஜநth
09220261 கா³nhதா⁴rhயாmh th◌⁴’தராShThரshய ஜjhேஞ thரஶதmh nh’ப
09220262 தthர ³rhேயாத⁴ேநா jhேயShேடா² :³ஶலா சாபி கnhயகா
09220271 ஶாபாnhைம²நth³த⁴shய பாNhேடா:³nhthயாmh மஹாரதா:²
09220272 ஜாதா த⁴rhமாநிேலnhth³ேரph◌⁴ேயா தி⁴Sh²ரiµகா²shthரய:
09220281 நல:ஸஹேத³வச மாth³rhயாmh நாஸthயத³shரேயா:
09220282 th³ெரௗபth³யாmh பச பசph◌⁴ய: thராshேத பிதேராऽப⁴வnh
09220291 தி⁴Sh²ராthphரதிவிnhth◌⁴ய: தேஸேநா vh’ேகாத³ராth

610 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

09220292அrhஜுநாchch²தகீrhதிsh ஶதாநீகsh நா:

09220301ஸஹேத³வஸுேதா ராஜnhch²தகrhமா ததா²பேர
09220302 தி⁴Sh²ராth ெபௗரvhயாmh ேத³வேகாऽத² க⁴ேடாthகச:
09220311 பீ⁴மேஸநாth³தி⁴³mhபா³யாmh காlhயாmh ஸrhவக³தshதத:
09220312ஸஹேத³வாthஸுேஹாthரmh  விஜயாஸூத பாrhவதீ
09220321 கேரiΝமthயாmh நேலா நரthரmh ததா²rhஜுந:
09220322இராவnhதiµphயாmh ைவ ஸுதாயாmh ப³ph◌⁴வாஹநmh
09220323 மணிரபேத: ேஸாऽபி தththர: thகாஸுத:
09220331 தவ தாத:ஸுப⁴th³ராயாமபி⁴மnhரஜாயத
09220332ஸrhவாதிரத²th³வீர உthதராயாmh தேதா ப⁴வாnh
09220341 பேணஷு ஷு th³ெரௗேணrhph³ரமாshthரேதஜஸா
09220342 thவmh ச kh’Shiνபா⁴ேவந ஸேவா ேமாசிேதாऽnhதகாth
09220351 தேவேம தநயாshதாத ஜநேமஜயrhவகா:
09220352 தேஸேநா பீ⁴மேஸந உkh³ரேஸநச வீrhயவாnh
09220361 ஜநேமஜயshthவாmh விதி³thவா தகாnhநித⁴நmh க³தmh
09220362ஸrhபாnhைவ ஸrhபயாகா³kh³ெநௗ ஸ ேஹாShயதி ஷாnhவித:
09220371 காலேஷயmh ேராதா⁴ய ரmh ரக³ேமத⁴ஷாTh
09220372ஸமnhதாthph’தி²வீmh ஸrhவாmh thவா யயதி சாth◌⁴வைர:
09220381 தshய thர: ஶதாநீேகா யாjhஞவlhkhயாththரயீmh பட²nh
09220382அshthரjhஞாநmh khயாjhஞாநmh ெஶௗநகாthபரேமShயதி
09220391ஸஹshராநீகshதththரshததைசவாவேமத⁴ஜ:

09220392அமkh’Shணshதshயாபி ேநசkhரsh தthஸுத:
09220401 க³ஜாவேய ’ேத நth³யா ெகௗஶாmhph³யாmh ஸா⁴ வthshயதி
09220402 உkhதshததசிthரரத²shதshமாch²சிரத:²ஸுத:
09220411 தshமாchச vh’Shமாmhshதshய ஸுேஷேऽத² மபதி:
09220412ஸுநீத²shதshய ப⁴விதா nh’சுrhயthஸுகீ²நல:

09220421 பphலவ:ஸுதshதshமாnhேமதா⁴வீ ஸுநயாthமஜ:

09220422 nh’பஜயshதேதா ³rhவshதிshதshமாjhஜநிShயதி
09220431 திேமrhph³’ஹth³ரத²shதshமாchச²தாநீக:ஸுதா³ஸஜ:

09220432 ஶதாநீகாth³³rhத³மநshதshயாபthயmh மநர:
09220441 த³Nhட³பாணிrhநிshதshய ேமேகா ப⁴விதா யத:
09220442 ph³ரமthரshய ைவ ேயாநிrhவmhேஶா ேத³வrhஸthkh’த:
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09220451 ேமகmh phராphய ராஜாநmh ஸmhshதா²mh phராphshயதி ைவ கெலௗ
09220452அத² மாக³த⁴ராஜாேநா பா⁴விேநா ேய வதா³ ேத
09220461 ப⁴விதா ஸஹேத³வshய மாrhஜாrhயchch²தரவா:
09220462 தேதா தாshதshயாபி நிரthேராऽத² தthஸுத:
09220471ஸுநthர:ஸுநthராth³ph³’ஹthேஸேநாऽத² கrhமth
09220472 தத:ஸுதஜயாth³விphர: ஶுசிshதshய ப⁴விShயதி
09220481 ேேமாऽத²ஸுvhரதshதshமாth³த⁴rhமஸூthர:ஸமshதத:
09220482 th³மthேஸேநாऽத²ஸுமதி:ஸுப³ேலா ஜநிதா தத:
09220491ஸுநீத:²ஸthயத³த² விவth³யth³ஜய:
09220492 பா³rhஹth³ரதா²ச ⁴பாலா பா⁴vhயா:ஸாஹshரவthஸரmh
09230010ஶுக உவாச
09230011அேநா:ஸபா⁴நரசு: பேரShiΝச thரய:ஸுதா:
09230012ஸபா⁴நராthகாலநர:sh’ஜயshதthஸுதshதத:
09230021 ஜநேமஜயshதshய thேரா மஹாஶாேலா மஹாமநா:
09230022 உஶீநரshதிதிுச மஹாமநஸ ஆthமெஜௗ
09230031 ஶிபி³rhவர: kh’rhத³சthவாேராஶீநராthமஜா:
09230032 vh’ஷாத³rhப: ◌⁴ ஸுதீ⁴ரச மth³ர: ேககய ஆthமவாnh
09230041 ஶிேப³சthவார ஏவாஸmhshதிதிோச ஷth³ரத:²
09230042 தேதா ேஹாேமாऽத²ஸுதபா ப³:ஸுதபேஸாऽப⁴வth
09230051அŋhக³வŋhக³கŋhகா³th³யா:ஸுமNhTh³ெரௗTh³ரஸmhjhஞிதா:
09230052 ஜjhஞிேர தீ³rhக⁴தமேஸா ப³ேல: ேthேர மத:
09230061 சkh:shவநாmhநா விஷயாnhஷ³மாnhphராchயகாmhச ேத
09230062 க²லபாேநாऽŋhக³ேதா ஜjhேஞ தshமாth³தி³விரத²shதத:
09230071ஸுேதா த⁴rhமரேதா² யshய ஜjhேஞ சிthரரேதா²ऽphரஜா:
09230072 ேராமபாத³இதி kh²யாதshதshைம த³ஶரத:²ஸகா²
09230081 ஶாnhதாmh shவகnhயாmh phராயchச²th³’Shயஶ ◌்’ŋhக³ உவாஹ யாmh
09230082 ேத³ேவऽவrhஷதி யmh ராமா ஆநிnhrhஹணீஸுதmh
09230091 நாThயஸŋhகீ³தவாதி³thைரrhவிph◌⁴ரமாŋhக³நாrhஹண:

09230092ஸ  ராjhேஞாऽநபthயshய நிphேயShmh மthவேத
09230101 phரஜாமதா³th³த³ஶரேதா² ேயந ேலேப⁴ऽphரஜா: phரஜா:
09230102 சரŋhேகா³ ேராமபாதா³thph’²லாsh தthஸுத:
09230111 ph³’ஹth³ரேதா² ph³’ஹthகrhமா ph³’ஹth³பா⁴iνச தthஸுதா:
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09230112ஆth³யாth³ph³’ஹnhமநாshதshமாjhஜயth³ரத² உதா³’த:
09230121 விஜயshதshய ஸmh⁴thயாmh தேதா th◌⁴’திரஜாயத
09230122 தேதா th◌⁴’தvhரதshதshய ஸthகrhமாதி⁴ரத²shதத:
09230131 ேயாऽெஸௗ க³ŋhகா³தேட khட³nhமஜூஷாnhதrhக³தmh ஶிஶுmh
09230132nhthயாபவிth³த⁴mh காநீநமநபthேயாऽகேராthஸுதmh
09230141 vh’ஷேஸந:ஸுதshதshய கrhணshய ஜக³தீபேத
09230142 th³ேயாச தநேயா ப³ph◌⁴: ேஸshதshயாthமஜshதத:
09230151ஆரph³த⁴shதshய கா³nhதா⁴ரshதshய த⁴rhமshதேதா th◌⁴’த:
09230152 th◌⁴’தshய ³rhமத³shதshமாthphரேசதா: phராேசதஸ: ஶதmh
09230161 mhேலchசா²தி⁴பதேயாऽ⁴வnhiνதீ³சீmh தி³ஶமாதா:
09230162 rhவேஸாச ஸுேதா வநிrhவேநrhப⁴rhேகா³ऽத² பா⁴iνமாnh
09230171 thபா⁴iνshதthஸுேதாऽshயாபி கரnhத⁴ம உதா³ரதீ: ◌⁴
09230172 மதshதthஸுேதாऽthர: thரmh ெபௗரவமnhவ⁴th
09230181 ³Shமnhத:ஸ நrhேப⁴ேஜ shவவmhஶmh ராjhயகாiµக:
09230182 யயாேதrhjhேயShட²thரshய யேதா³rhவmhஶmh நரrhஷப⁴
09230191 வrhணயா மஹாNhயmh ஸrhவபாபஹரmh nh’mh
09230192 யேதா³rhவmhஶmh நர: thவா ஸrhவபாைப: phரiµchயேத
09230201 யthராவதீrhே ப⁴க³வாnhபரமாthமா நராkh’தி:
09230202 யேதா:³ஸஹshரthkhேராShடா நேலா தி தா:
09230211 சthவார:ஸூநவshதthர ஶதthphரத²மாthமஜ:

09230212 மஹாஹேயா ேரiΝஹேயா ைஹஹயேசதி தthஸுதா:
09230221 த⁴rhமsh ைஹஹயஸுேதா ேநthர:nhேத: பிதா தத:
09230222 ேஸாஹரப⁴வthnhேதrhமShமாnhப⁴th³ரேஸநக:
09230231 ³rhமேதா³ ப⁴th³ரேஸநshய த⁴நக: kh’தவீrhயஸூ:
09230232 kh’தாkh³நி: kh’தவrhமா ச kh’ெதௗஜா த⁴நகாthமஜா:
09230241அrhஜுந: kh’தவீrhயshய ஸphதth³வீேபவேராऽப⁴வth
09230242 த³thதாthேரயாth³த⁴ேரரmhஶாthphராphதேயாக³மஹா³ண:

09230251 ந நmh காrhதவீrhயshய க³திmh யாshயnhதி பாrhதி²வா:
09230252 யjhஞதா³நதேபாேயாைக:³ தவீrhயத³யாதி³பி: ◌⁴
09230261 பசாஶீதி ஸஹshராணி யvhயாஹதப³ல:ஸமா:
09230262அநShடவிthதshமரே ³⁴ேஜऽyhயஷTh³வஸு
09230271 தshய thரஸஹshேரஷு பைசேவாrhவதா mh’ேத⁴
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09230272 ஜயth◌⁴வஜ: ஶூரேஸேநா vh’ஷேபா⁴ ம⁴rhத:
09230281 ஜயth◌⁴வஜாthதாலஜŋhக⁴shதshய thரஶதmh thவ⁴th
09230282thரmh யthதாலஜŋhகா⁴kh²யெமௗrhவேதேஜாபஸmh’தmh
09230291 ேதஷாmh jhேயShேடா² வீதிேஹாthேரா vh’Shணி: thேரா மேதா: ◌⁴ shmh’த:
09230292 தshய thரஶதmh thவாth³vh’ShணிjhேயShட²mh யத:லmh
09230301 மாத⁴வா vh’Shணேயா ராஜnhயாத³வாேசதி ஸmhjhஞிதா:
09230302 ய³thரshய ச khேராShேடா: thேரா vh’நவாmhshதத:
09230311shவாேதாऽேதா விஷth³³rhைவ தshய சிthரரத²shதத:
09230312 ஶஶபி³nh³rhமஹாேயாகீ³ மஹாபா⁴ேகா³ மஹாந⁴th
09230321 சrhத³ஶமஹாரthநசkhரவrhthயபராத:
09230322 தshய பthநீஸஹshராmh த³ஶாநாmh ஸுமஹாயஶா:
09230331 த³ஶலஸஹshராணி thராmh தாshவஜநth
09230332 ேதஷாmh  ஷThphரதா⁴நாநாmh ph’²ரவஸ ஆthமஜ:

09230341 த⁴rhேமா நாேமாஶநா தshய ஹயேமத⁴ஶதshய யாTh
09230342 தthஸுேதா சகshதshய பசாஸnhநாthமஜா: ஶ ◌்’iΝ
09230351 th³khமkhேமஷு ph’²jhயாமக⁴ஸmhjhஞிதா:
09230352 jhயாமக⁴shthவphரேஜாऽphயnhயாmh பா⁴rhயாmh ைஶph³யாபதிrhப⁴யாth
09230361 நாவிnhத³chச²thப⁴வநாth³ேபா⁴jhயாmh கnhயாமஹாரth
09230362 ரத²shதா²mh தாmh நியாஹ ைஶph³யா பதிமமrhதா
09230371 ேகயmh ஹக மthshதா²நmh ரத²மாேராபிேததி ைவ
09230372shiνஷா தேவthயபி⁴ேத shமயnhதீ பதிமph³ரவீth
09230381அஹmh ப³nhth◌⁴யாஸபthநீ ச shiνஷா ேம jhயேத கத²mh
09230382 ஜநயிShய யmh ராjhஞி தshேயயiµபjhயேத
09230391அnhவேமாத³nhத தth³விேவ ேத³வா: பிதர ஏவ ச
09230392ைஶph³யா க³rhப⁴மதா⁴thகாேல மாரmh ஸுஷுேவ ஶுப⁴mh
09230393ஸ வித³rhப⁴ இதி phேராkhத உபேயேம shiνஷாmh ஸதீmh
09240010ஶுக உவாச
09240011 தshயாmh வித³rhேபா⁴ऽஜநயththெரௗ நாmhநா ஶkhரெதௗ²

09240012 th’தீயmh ேராமபாத³mh ச வித³rhப⁴லநnhத³நmh
09240021 ேராமபாத³ஸுேதா ப³ph◌⁴rhப³ph◌⁴ேரா: kh’திரஜாயத
09240022 உஶிகshதthஸுதshதshமாchேசதி³ைசth³யாத³ேயா nh’பா:
09240031 khரத²shய nhதி: thேராऽ⁴th³vh’Shணிshதshயாத² நிrhvh’தி:
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09240032 தேதா த³ஶாrhேஹா நாmhநா⁴thதshய vhேயாம:ஸுதshதத:
09240041 ேதா விkh’திshதshய யshய பீ⁴மரத:²ஸுத:
09240042 தேதா நவரத:² thேரா ஜாேதா த³ஶரத²shதத:
09240051 கரmhபி: ◌⁴ ஶேந: thேரா ேத³வராதshததா³thமஜ:

09240052 ேத³வthரshததshதshய ம: ◌⁴ வஶாத³iν:

09240061 ேஹாthரshthவேநா: thரshதshயா:ஸாthவதshதத:
09240062 ப⁴ஜமாேநா ப⁴rhதி³vhேயா vh’Shணிrhேத³வாvh’ேதா⁴ऽnhத⁴க:
09240071ஸாthவதshய ஸுதா:ஸphத மஹாேபா⁴ஜச மாஷ
09240072 ப⁴ஜமாநshய நிmhேலாசி: கிŋhகே th◌⁴’Shேரவ ச
09240081 ஏகshயாமாthமஜா: பthnhயாமnhயshயாmh ச thரய:ஸுதா:
09240082 ஶதாchச ஸஹshராத³தாதி³தி phரேபா⁴
09240091 ப³ph◌⁴rhேத³வாvh’த⁴ஸுதshதேயா: ேலாெகௗ பட²nhthய
09240092 யைத²வ ஶ ◌்’iΝேமா ³ராthஸmhபயாமshததா²nhதிகாth
09240101 ப³ph◌⁴: ேரShேடா² மiνShயாmh ேத³ைவrhேத³வாvh’த: ◌⁴ ஸம:
09240102 ஷா: பசஷShச ஷThஸஹshராணி சாShட ச
09240111 ேயऽmh’தthவமiνphராphதா ப³ph◌⁴ேராrhேத³வாvh’தா⁴த³பி
09240112 மஹாேபா⁴ேஜாऽதித⁴rhமாthமா ேபா⁴ஜா ஆஸmhshதத³nhவேய
09240121 vh’Shேண:ஸுthர: thேராऽ⁴th³தா⁴chச பரnhதப
09240122 ஶிநிshதshயாநthரச நிkh◌⁴ேநாऽ⁴த³நthரத:
09240131ஸthராத: phரேஸநச நிkh◌⁴நshயாதா²ஸ:ஸுெதௗ
09240132அநthரஸுேதா ேயாऽnhய: ஶிநிshதshய ச ஸthயக:
09240141 தா⁴ந:ஸாthயகிrhைவ ஜயshதshய ணிshதத:
09240142 க³nhத⁴ேராऽநthரshய vh’Shணி: thேராऽபரshதத:
09240151 வப²lhகசிthரரத²ச கா³nhதி³nhயாmh ச வப²lhகத:
09240152அkhரphரiµகா²ஆஸnhthரா th³வாத³ஶ விதா:
09240161ஆஸŋhக:³ஸாரேமயச mh’³ேரா mh’³விth³கி³:
09240162 த⁴rhமvh’th³த: ◌⁴ ஸுகrhமா ச ேthேராேபோऽமrhத³ந:
09240171 ஶthkh◌⁴ேநா க³nhத⁴மாத³ச phரதிபா³ஹுச th³வாத³ஶ
09240172 ேதஷாmh shவஸா ஸுசாராkh²யா th³வாவkhரஸுதாவபி
09240181 ேத³வவாiνபேத³வச ததா² சிthரரதா²thமஜா:
09240182 ph’²rhவி³ரதா²th³யாச ப³ஹேவா vh’Shணிநnhத³நா:
09240191ேரா ப⁴ஜமாநச ஶுசி: கmhப³லப³rhஷ:
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09240192ரshய ஸுேதா வநிrhவிேலாமா தநயshதத:
09240201 கேபாதேராமா தshயாiν:ஸகா² யshய ச mh³:

09240202அnhத⁴காth³³nh³பி⁴shதshமாத³விth³ேயாத: நrhவஸு:
09240211 தshயாஹுகசாஹுகீ ச கnhயா ைசவாஹுகாthமெஜௗ
09240212 ேத³வகேசாkh³ரேஸநச சthவாேரா ேத³வகாthமஜா:
09240221 ேத³வவாiνபேத³வச ஸுேத³ேவா ேத³வவrhத⁴ந:
09240222 ேதஷாmh shவஸார:ஸphதாஸnhth◌⁴’தேத³வாத³ேயா nh’ப
09240231 ஶாnhதிேத³ேவாபேத³வா ச ேத³வா ேத³வரதா
09240232ஸஹேத³வா ேத³வகீ ச வஸுேத³வ உவாஹ தா:
09240241 கmhஸ:ஸுநாமா nhயkh³ேராத: ◌⁴ கŋhக: ஶŋh:ஸுஹூshததா²
09240242 ராShThரபாேலாऽத² th◌⁴’Shச Shமாெநௗkh³ரேஸநய:
09240251 கmhஸா கmhஸவதீ கŋhகா ஶூர⁴ ராShThரபாகா
09240252 உkh³ரேஸந³தேரா வஸுேத³வாiνஜshthய:
09240261 ஶூேரா வி³ரதா²தா³th³ப⁴ஜமாநsh தthஸுத:
09240262 ஶிநிshதshமாthshவயmh ேபா⁴ேஜா ’தி³கshதthஸுேதா மத:
09240271 ேத³வட: ◌⁴ ஶதத⁴iν: kh’தவrhேமதி தthஸுதா:
09240272 ேத³வட⁴shய ஶூரshய மாஷா நாம பthnhய⁴th
09240281 தshயாmh ஸ ஜநயாமாஸ த³ஶ thராநகlhமஷாnh
09240282 வஸுேத³வmh ேத³வபா⁴க³mh ேத³வரவஸமாநகmh
09240291sh’ஜயmh யாமகmh கŋhகmh ஶகmh வthஸகmh vh’கmh
09240292 ேத³வ³nh³ப⁴ேயா ேந³ராநகா யshய ஜnhமநி
09240301 வஸுேத³வmh ஹேர:shதா²நmh வத³nhthயாநக³nh³பி⁴mh
09240302 ph’தா² ச தேத³வா ச தகீrhதி: தரவா:
09240311 ராஜாதி⁴ேத³வீ ைசேதஷாmh ப⁴கி³nhய: பச கnhயகா:
09240312nhேத:ஸkh²: பிதா ஶூேரா யthரshய ph’தா²மதா³th
09240321ஸாப ³rhவாஸேஸா விth³யாmh ேத³வஹூதீmh phரேதாதாth
09240322 தshயா வீrhயபாrhத²மாஜுஹாவ ரவிmh ஶுசி:
09240331 தைத³ேவாபாக³தmh ேத³வmh வீய விshதமாநஸா
09240332 phரthயயாrhத²mh phரkhதா ேம யா ேத³வ மshவ ேம
09240341அேமாக⁴mh ேத³வஸnhத³rhஶமாத³ேத⁴ thவயி சாthமஜmh
09240342 ேயாநிrhயதா² ந ³Shேயத கrhதாஹmh ேத ஸுமth◌⁴யேம
09240351இதி தshயாmh ஸ ஆதா⁴ய க³rhப⁴mh ஸூrhேயா தி³வmh க³த:
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09240352ஸth³ய:மார:ஸஜjhேஞ th³விதீய இவ பா⁴shகர:
09240361 தmh ஸாthயஜnhநதீ³ேதாேய kh’chch²ராlhேலாகshய பி³ph◌⁴யதீ
09240362 phரபிதாமஹshதாiµவாஹ பாNh³rhைவ ஸthயவிkhரம:
09240371 தேத³வாmh  காேஷா vh’th³த⁴ஶrhமா ஸமkh³ரth
09240372 யshயாம⁴th³த³nhதவkhர ’ஶphேதா தி³ேத:ஸுத:
09240381ைகேகேயா th◌⁴’Shடேகச தகீrhதிமவிnhத³த
09240382ஸnhதrhத³நாத³யshதshயாmh பசாஸnhைககயா:ஸுதா:
09240391 ராஜாதி⁴ேத³vhயாமாவnhthெயௗ ஜயேஸேநாऽஜநிShட ஹ
09240392 த³மேகா⁴ஷேசதி³ராஜ: தரவஸமkh³ரth
09240401 ஶிஶுபால:ஸுதshதshயா: கதி²தshதshய ஸmhப⁴வ:

09240402 ேத³வபா⁴க³shய கmhஸாயாmh சிthரேகph³’ஹth³ப³ெலௗ
09240411 கmhஸவthயாmh ேத³வரவஸ:ஸுவீர இஷுமாmhshததா²
09240412 ப³க: கŋhகாth கŋhகாயாmh ஸthயththததா²
09240421sh’ஜேயா ராShThரபாlhயாmh ச vh’ஷ³rhமrhஷதி³காnh
09240422ஹேகஶரNhயாௌ ஶூர⁴mhயாmh ச யாமக:
09240431ரேகயாமphஸர vh’காதீ³nhவthஸகshததா²
09240432 தShகரஶாலாதீ³nh³rhவாயாmh vh’க ஆத³ேத⁴
09240441ஸுthராrhஜுநபாலாதீ³nhஸகாth ஸுதா³மநீ
09240442ஆநக: கrhணிகாயாmh ைவ ’ததா⁴மாஜயாவபி
09240451 ெபௗரவீ ேராணீ ப⁴th³ரா மதி³ரா ேராசநா இலா
09240452 ேத³வகீphரiµகா²சாஸnhபthnhய ஆநக³nh³ேப: ◌⁴
09240461 ப³லmh க³த³mh ஸாரணmh ச ³rhமத³mh விலmh th◌⁴வmh
09240462 வஸுேத³வsh ேராNhயாmh kh’தாதீ³iνத³பாத³யth
09240471ஸுப⁴th³ேரா ப⁴th³ரபா³ஹுச ³rhமேதா³ ப⁴th³ர ஏவ ச
09240472 ெபௗரvhயாshதநயா ேயேத ⁴தாth³யா th³வாத³ஶாப⁴வnh
09240481 நnhேதா³பநnhத³kh’தக ஶூராth³யா மதி³ராthமஜா:
09240482 ெகௗஶlhயா ேகஶிநmh thேவகமஸூத லநnhத³நmh
09240491 ேராசநாயாமேதா ஜாதா ஹshதேஹமாŋhக³தா³த³ய:
09240492இலாயாiµவlhகாதீ³nhய³iµkh²யாநஜநth
09240501 விph’Shேடா² th◌⁴’தேத³வாயாேமக ஆநக³nh³ேப:◌⁴
09240502 ஶாnhதிேத³வாthமஜா ராஜnhphரஶமphரதாத³ய:
09240511 ராஜnhயகlhபவrhஷாth³யா உபேத³வாஸுதா த³ஶ
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09240512 வஸுஹmhஸஸுவmhஶாth³யா:ேத³வாயாsh ஷThஸுதா:
09240521 ேத³வரதயா லph³தா⁴ நவ சாthர க³தா³த³ய:
09240522 வஸுேத³வ:ஸுதாநShடாவாத³ேத⁴ ஸஹேத³வயா
09240531 phரவரதiµkh²யாmhச ஸாாth³த⁴rhேமா வஸூநிவ
09240532 வஸுேத³வsh ேத³வkhயாமShட thராநஜநth
09240541 கீrhதிமnhதmh ஸுேஷணmh ச ப⁴th³ரேஸநiµதா³ரதீ: ◌⁴
09240542 ’ஜுmh ஸmhமrhத³நmh ப⁴th³ரmh ஸŋhகrhஷணமவரmh
09240551அShடமsh தேயாராthshவயேமவ ஹ: கில
09240552ஸுப⁴th³ரா ச மஹாபா⁴கா³ தவ ராஜnhபிதாம
09240561 யதா³ யதா³ த⁴rhமshய ேயா vh’th³தி⁴ச பாphமந:
09240562 ததா³  ப⁴க³வாநீஶ ஆthமாநmh sh’ஜேத ஹ:
09240571 ந யshய ஜnhமேநா ேஹ: கrhமே வா மபேத
09240572ஆthமமாயாmh விேநஶshய பரshய th³ரShராthமந:
09240581 யnhமாயாேசShதmh mhஸ:shதி²ththபththயphயயாய 
09240582அiνkh³ரஹshதnhநிvh’thேதராthமலாபா⁴ய ேசShயேத
09240591அௌணீநாmh பதிபி⁴ரஸுைரrhnh’பலாச²ைந:
09240592 ⁴வ ஆkhரmhயமாயா அபா⁴ராய kh’ேதாth³யம:
09240601 கrhமாNhயபேமயாணி மநஸாபி ஸுேரவைர:
09240602ஸஹஸŋhகrhஷணசkhேர ப⁴க³வாnhம⁴ஸூத³ந:
09240611 கெலௗ ஜநிShயமாநாmh :³க²ேஶாகதேமாiνத³mh
09240612அiνkh³ரஹாய ப⁴khதாநாmh ஸுNhயmh vhயதேநாth³யஶ:

09240621 யshnhஸthகrhணபீேஷ யஶshதீrhத²வேர ஸkh’th
09240622 ேராthராஜபshph’ய ⁴iνேத கrhமவாஸநாmh
09240631 ேபா⁴ஜvh’ShNhயnhத⁴கம⁴ ஶூரேஸநத³ஶாrhஹைக:
09240632 லாக⁴நீேயத: ஶவthsh’ஜயபாNh³பி: ◌⁴
09240641shநிkh³த⁴shேதேதாதா³ைரrhவாkhையrhவிkhரமலயா
09240642 nh’ேலாகmh ரமயாமாஸ rhthயா ஸrhவாŋhக³ரmhயயா
09240651 யshயாநநmh மகரNhட³லசாகrhண ph◌⁴ராஜthகேபாலஸுப⁴க³mh
ஸவிலாஸஹாஸmh
09240652நிthேயாthஸவmh ந தth’rhth³’ஶிபி: ◌⁴ பிப³nhthேயா நாrhேயா நராசiµதி³தா:
பிதா நிேமச
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09240661ஜாேதா க³த:பிth’kh³’ஹாth³vhரஜேமதி⁴தாrhேதா²ஹthவா nhஸுதஶதாநி
kh’ேதாதா³ர:
09240662 உthபாth³ய ேதஷு ஷ: khரபி:◌⁴ ஸேஜ ஆthமாநமாthமநிக³மmh
phரத²யஜேநஷு
09240671 ph’th²vhயா:ஸ ைவ ³ப⁴ரmh பயnhமnhத:ஸiµthத²கநா தி⁴
⁴பசmhவ:

09240672 th³’ShThயா வி⁴ய விஜேய ஜயiµth³விேகா⁴Shய phேராchேயாth³த⁴வாய ச
பரmh ஸமகா³thshவதா⁴ம
10010010ராேஜாவாச
10010011 கதி²ேதா வmhஶவிshதாேரா ப⁴வதா ேஸாமஸூrhயேயா:
10010013 ராjhஞாmh ேசாப⁴யவmhயாநாmh சதmh பரமாth³⁴தmh
10010021 யேதா³ச த⁴rhமஶீலshய நிதராmh iµநிஸthதம
10010023 தthராmhேஶநாவதீrhணshய விShேrhவீrhயாணி ஶmhஸ ந:
10010031அவதீrhய யேதா³rhவmhேஶ ப⁴க³வாnh⁴தபா⁴வந:
10010033 kh’தவாnhயாநி விவாthமா தாநி ேநா வத³ விshதராth
10010041 நிvh’thததrhைஷபகீ³யமாநாth³ப⁴ெவௗஷதா⁴chch²ேராthரமேநாऽபி⁴ராமாth
10010043 க உthதமேலாக³iνவாதா³thமாnhவிரjhேயத விநா பஶுkh◌⁴நாth
10010051 பிதாமஹா ேம ஸமேரऽமரஜையrhேத³வvhரதாth³யாதிரைத²shதிŋhகி³ல:

10010053 ³ரthயயmh ெகௗரவைஸnhயஸாக³ரmh kh’thவாதரnhவthஸபத³mh shம
யthphலவா:
10010061th³ெரௗNhயshthரவிphShடத³mh மத³ŋhக³mhஸnhதாநபீ³ஜmhபாNhட³வாநாmh
10010063 ஜுேகா³ப mh க³த ஆthதசkhேரா மாச ேம ய: ஶரணmh க³தாயா:
10010071 வீrhயாணி தshயாகி²லேத³ஹபா⁴ஜாமnhதrhப³: ஷகாலைப:
10010073 phரயchச²ேதா mh’thiµதாmh’தmh ச மாயாமiνShயshய வத³shவ விth³வnh
10010081 ேராNhயாshதநய: phேராkhேதா ராம:ஸŋhகrhஷணshthவயா
10010083 ேத³வkhயா க³rhப⁴ஸmhப³nhத: ◌⁴ ேதா ேத³ஹாnhதரmh விநா
10010091 கshமாnhiµnhேதா³ ப⁴க³வாnhபிrhேக³ஹாth³vhரஜmh க³த:
10010093 khவ வாஸmh jhஞாதிபி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh kh’தவாnhஸாthவதாmh பதி:
10010101 vhரேஜ வஸnhகிமகேராnhம⁴rhயாmh ச ேகஶவ:

10010103 ph◌⁴ராதரmh சாவதீ⁴thகmhஸmh மாரth³தா⁴தத³rhஹணmh
10010111 ேத³ஹmh மாiνஷமாthய கதி வrhஷாணி vh’Shணிபி: ◌⁴
10010113 ய³rhயாmh ஸஹாவாththபthnhய: கthயப⁴வnhphரேபா: ◌⁴
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10010121 ஏதத³nhயchச ஸrhவmh ேம iµேந kh’ShணவிேசShதmh
10010123 வkhமrhஹ ஸrhவjhஞ ரth³த³தா⁴நாய விshth’தmh
10010131ைநஷாதி:³ஸஹா ுnhமாmh thயkhேதாத³மபி பா³த⁴ேத
10010133 பிப³nhதmh thவnhiµகா²mhேபா⁴ஜ chதmh ஹகதா²mh’தmh
10010140ஸூத உவாச
10010141 ஏவmh நிஶmhய ph◌⁴’³நnhத³ந ஸா⁴வாத³mh
10010142ைவயாஸகி:ஸ ப⁴க³வாநத² விShiΝராதmh
10010143 phரthயrhchய kh’Shணசதmh ககlhமஷkh◌⁴நmh
10010144 vhயாஹrhமாரப⁴த பா⁴க³வதphரதா⁴ந:
10010150ஶுக உவாச
10010151ஸmhயkh³vhயவதா ³th³தி⁴shதவ ராஜrhஸthதம
10010153 வாஸுேத³வகதா²யாmh ேத யjhஜாதா ைநSh²கீ ரதி:
10010161 வாஸுேத³வகதா²phரந: ஷாmhshthnhநாதி 
10010163 வkhதாரmh phரchச²கmh ேராth’mhshதthபாத³ஸலmh யதா²
10010171 ⁴rhth³’phதnh’பvhயாஜ ைத³thயாநீகஶதாைத:
10010173ஆkhராnhதா ⁴பா⁴ேரண ph³ரமாணmh ஶரணmh யெயௗ
10010181 ெகௗ³rh⁴thவாiµகீ² கி²nhநா khரnhத³nhதீ கணmh விேபா:◌⁴
10010183 உபshதி²தாnhதிேக தshைம vhயஸநmh ஸமேவாசத
10010191 ph³ரமா த³பதா⁴rhயாத²ஸஹ ேத³ைவshதயா ஸஹ
10010193 ஜகா³ம ஸthநயநshதீரmh ரபேயாநிேத:◌⁴
10010201 தthர க³thவா ஜக³nhநாத²mh ேத³வேத³வmh vh’ஷாகபிmh
10010203 ஷmh ஷஸூkhேதந உபதshேத²ஸமாத:
10010211 கி³ரmh ஸமாெதௗ⁴ க³க³ேந ஸதாmh நிஶmhய ேவதா⁴shthத³ஶாiνவாச ஹ
10010213கா³mh ெபௗmh ேம ஶ ◌்’iΝதாமரா: நrhவிதீ⁴யதாமாஶு தைத²வ மா சிரmh
10010221ைரவ mhஸாவth◌⁴’ேதா த⁴ராjhவேரா ப⁴வth³பி⁴ரmhைஶrhய³ஷூபஜnhயதாmh
10010223ஸ யாவ³rhvhயா ப⁴ரவேரவர:shவகாலஶkhthயாபயmhசேரth³⁴வி
10010231 வஸுேத³வkh³’ேஹ ஸாாth³ப⁴க³வாnhஷ: பர:
10010233 ஜநிShயேத தthphயாrhத²mh ஸmhப⁴வnh ஸுரshthய:
10010241 வாஸுேத³வகலாநnhத:ஸஹshரவத³ந:shவராTh
10010243அkh³ரேதா ப⁴விதா ேத³ேவா ஹேர: phயசிகீrhஷயா
10010251 விShேrhமாயா ப⁴க³வதீ யயா ஸmhேமாதmh ஜக³th
10010253ஆதி³Shடா phர⁴mhேஶந காrhயாrhேத²ஸmhப⁴விShயதி
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10010260ஶுக உவாச
10010261இthயாதி³யாமரக³nhphரஜாபதிபதிrhவி:◌⁴
10010263ஆவாshய ச மmh கீ³rhபி:◌⁴ shவதா⁴ம பரமmh யெயௗ
10010271 ஶூரேஸேநா ய³பதிrhம²ராமாவஸnhmh
10010273 மா²ரா²ரேஸநாmhச விஷயாnh³⁴ேஜ ரா
10010281 ராஜதா⁴நீ தத:ஸா⁴thஸrhவயாத³வ⁴⁴ஜாmh
10010283 ம²ரா ப⁴க³வாnhயthர நிthயmh ஸnhநிேதா ஹ:
10010291 தshயாmh  கrhசிchெசௗ²rhவஸுேத³வ: kh’ேதாth³வஹ:

10010293 ேத³வkhயா ஸூrhயயா ஸாrhத⁴mh phரயாேண ரத²மாஹth
10010301 உkh³ரேஸநஸுத: கmhஸ:shவஸு: phயசிகீrhஷயா
10010303 ரnhஹயாநாmh ஜkh³ராஹ ெரௗkhைம ரத²ஶைதrhvh’த:
10010311 ச:ஶதmh பாப³rhஹmh க³ஜாநாmh ேஹமமாநாmh
10010313அவாநாமதmh ஸாrhத⁴mh ரதா²நாmh ச thஷThஶதmh
10010321 தா³நாmh ஸுமாmh th³ேவ ஶேத ஸமலŋhkh’ேத
10010323 ³thேர ேத³வக: phராதா³th³யாேந ³th’வthஸல:

10010331 ஶŋhக²rhயmh’த³ŋhகா³ச ேந³rh³nh³ப⁴ய:ஸமmh
10010333 phரயாணphரkhரேம தாத வரவth◌⁴ேவா:ஸுமŋhக³ளmh
10010341 பதி² phரkh³ரணmh கmhஸமாபா⁴Shயாஹாஶரவாkh
10010343அshயாshthவாமShடேமா க³rhேபா⁴ ஹnhதா யாmh வஹேஸऽ³த⁴
10010351இthkhத:ஸ க²ல: பாேபா ேபா⁴ஜாநாmh லபாmhஸந:
10010353 ப⁴கி³நீmh ஹnhமாரph³த⁴mh க²Th³க³பாணி: கேசऽkh³ரth
10010361 தmh ஜு³phதகrhமாணmh nh’ஶmhஸmh நிரபthரபmh
10010363 வஸுேத³ேவா மஹாபா⁴க³ உவாச பஸாnhthவயnh
10010370வஸுேத³வ உவாச
10010371 லாக⁴நீய³ண: ஶூைரrhப⁴வாnhேபா⁴ஜயஶshகர:
10010373ஸ கத²mh ப⁴கி³நீmh ஹnhயாthshthயiµth³வாஹபrhவணி
10010381 mh’thrhஜnhமவதாmh வீர ேத³ேஹந ஸஹ ஜாயேத
10010383அth³ய வாph³த³ஶதாnhேத வா mh’thrhைவ phராணிநாmh th◌⁴வ:

10010391 ேத³ேஹ பசthவமாபnhேந ேத³ கrhமாiνேகா³ऽவஶ:

10010393 ேத³ஹாnhதரமiνphராphய phராkhதநmh thயஜேத வ:
10010401 vhரஜmhshதிShட²nhபைத³ேகந யைத²ைவேகந க³chச²தி
10010403 யதா² th’ணஜெலௗைகவmh ேத³ கrhமக³திmh க³த:
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10010411shவphேந யதா² பயதி ேத³ஹth³’ஶmh மேநாரேத²நாபி⁴நிவிShடேசதந:
10010413 th³’Shடதாph◌⁴யாmh மநஸாiνசிnhதயnhphரபth³யேத தthகிமபி
யபshmh’தி:
10010421 யேதா யேதா தா⁴வதி ைத³வேசாதி³தmh மேநா விகாராthமகமாப பசஸு
10010423 ³ேணஷு மாயாேராசிேதஷு ேத³யெஸௗ phரபth³யமாந: ஸஹ ேதந
ஜாயேத
10010431 jhேயாதிrhயைத²ேவாத³கபாrhதி²ேவShவத:³
10010432ஸரேவகா³iνக³தmh விபா⁴vhயேத
10010433 ஏவmh shவமாயாரசிேதShவெஸௗ மாnh
10010434³ேணஷு ராகா³iνக³ேதா விiµயதி
10010441 தshமாnhந கshயசிth³th³ேராஹமாசேரthஸ ததா²வித:◌⁴
10010443ஆthமந: ேமமnhவிchச²nhth³ேராkh³⁴rhைவ பரேதா ப⁴யmh
10010451 ஏஷா தவாiνஜா பா³லா kh’ப thேகாபமா
10010453ஹnhmh நாrhஹ கlhயாணீமாmh thவmh தீ³நவthஸல:

10010460ஶுக உவாச
10010461 ஏவmh ஸ ஸாமபி⁴rhேப⁴ைத³rhேபா³th◌⁴யமாேநாऽபி தா³ண:

10010463 ந nhயவrhதத ெகௗரvhய ஷாதா³நiνvhரத:
10010471 நிrhப³nhத⁴mh தshய தmh jhஞாthவா விசிnhthயாநக³nh³பி:◌⁴
10010473 phராphதmh காலmh phரதிvhேயா⁴த³mh தthராnhவபth³யத
10010481 mh’thrh³th³தி⁴மதாேபாேயா யாவth³³th³தி⁴ப³ேலாத³யmh
10010483 யth³யெஸௗ ந நிவrhேதத நாபராேதா⁴ऽshதி ேத³ந:
10010491 phரதா³ய mh’thயேவ thராnhேமாசேய kh’பமாmh
10010493ஸுதா ேம யதி³ ஜாேயரnhmh’thrhவா ந mhேயத ேசth
10010501 விபrhயேயா வா கிmh ந shயாth³க³திrhதா⁴rh³ரthயயா
10010503 உபshதி²ேதா நிவrhேதத நிvh’thத: நராபேதth
10010511அkh³ேநrhயதா²தா³விேயாக³ேயாக³ேயாரth³’Shடேதாऽnhயnhந நிthதமshதி
10010513 ஏவmh  ஜnhேதாரபி ³rhவிபா⁴vhய: ஶரஸmhேயாக³விேயாக³ேஹ:

10010521 ஏவmh விmh’ய தmh பாபmh யாவதா³thமநித³rhஶநmh
10010523 ஜயாமாஸ ைவ ெஶௗrhப³ஹுமாநர:ஸரmh
10010531 phரஸnhநவத³நாmhேபா⁴ேஜா nh’ஶmhஸmh நிரபthரபmh
10010533 மநஸா ³யமாேநந விஹஸnhநித³மph³ரவீth
10010540வஸுேத³வ உவாச
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10010541 ந யshயாshேத ப⁴யmh ெஸௗmhய யth³ைவ ஸாஹாஶரவாkh
10010543 thராnhஸமrhபயிShேயऽshயா யதshேத ப⁴யiµthதி²தmh
10010550ஶுக உவாச
10010551shவஸுrhவதா⁴nhநிவvh’ேத கmhஸshதth³வாkhயஸாரவிth
10010553 வஸுேத³ேவாऽபி தmh phத: phரஶshய phராவிஶth³kh³’ஹmh
10010561அத² கால உபாvh’thேத ேத³வகீ ஸrhவேத³வதா
10010563 thராnhphரஸுஷுேவ சாShெடௗ கnhயாmh ைசவாiνவthஸரmh
10010571 கீrhதிமnhதmh phரத²மஜmh கmhஸாயாநக³nh³பி: ◌⁴
10010573அrhபயாமாஸ kh’chch²ேரண ேஸாऽnh’தாத³திவிவல:

10010581 கிmh :³ஸஹmh iν ஸா⁴நாmh வி³ஷாmh கிமேபதmh
10010583 கிமகாrhயmh கத³rhயாmh ³shthயஜmh கிmh th◌⁴’தாthமநாmh
10010591 th³’ShThவா ஸமthவmh தchெசௗ²ேர:ஸthேய ைசவ vhயவshதி²திmh
10010593 கmhஸshShடமநா ராஜnhphரஹஸnhநித³மph³ரவீth
10010601 phரதியா மாேராऽயmh ந யshமாத³shதி ேம ப⁴யmh
10010603அShடமாth³வேயாrhக³rhபா⁴nhmh’thrhேம வித: கில
10010611 தேத²தி ஸுதமாதா³ய யயாவாநக³nh³பி: ◌⁴
10010613 நாph◌⁴யநnhத³த தth³வாkhயமஸேதாऽவிதாthமந:
10010621 நnhதா³th³யா ேய vhரேஜ ேகா³பா யாசாஷாmh ச ேயாத:
10010623 vh’Shணேயா வஸுேத³வாth³யா ேத³வkhயாth³யா ய³shthய:
10010631ஸrhேவ ைவ ேத³வதாphராயா உப⁴ேயாரபி பா⁴ரத
10010633 jhஞாதேயா ப³nh⁴ஸு’ேதா³ ேய ச கmhஸமiνvhரதா:
10010641 ஏதthகmhஸாய ப⁴க³வாச²ஶmhஸாph◌⁴ேயthய நாரத:³
10010643 ⁴ேமrhபா⁴ராயமாநாmh ைத³thயாநாmh ச வேதா⁴th³யமmh
10010651 ’ேஷrhவிநிrhக³ேம கmhேஸா ய³nhமthவா ஸுராநிதி
10010653 ேத³வkhயா க³rhப⁴ஸmh⁴தmh விShiΝmh ச shவவத⁴mh phரதி
10010661 ேத³வகீmh வஸுேத³வmh ச நிkh³’ய நிக³ைட³rhkh³’ேஹ
10010663 ஜாதmh ஜாதமஹnhthரmh தேயாரஜநஶŋhகயா
10010671 மாதரmh பிதரmh ph◌⁴ராth’nhஸrhவாmhச ஸு’த³shததா²
10010673 kh◌⁴நnhதி யஸுth’ேபா ph³தா⁴ ராஜாந: phராயேஶா ⁴வி
10010681ஆthமாநஹ ஸஜாதmh ஜாநnhphராkh³விShiΝநா ஹதmh
10010683 மஹாஸுரmh காலேநmh ய³பி: ◌⁴ ஸ vhயth◌⁴யத
10010691 உkh³ரேஸநmh ச பிதரmh ய³ேபா⁴ஜாnhத⁴காதி⁴பmh
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10010693shவயmh நிkh³’ய ³⁴ேஜ ஶூரேஸநாnhமஹாப³ல:

10020010ஶுக உவாச
10020011 phரலmhப³ப³கசார th’வrhதமஹாஶைந:
10020013iµShகாShடth³விவித³ தநாேகஶீேத⁴iνைக:
10020021அnhையசாஸுர⁴பாலrhபா³ணெபௗ⁴மாதி³பி⁴rhத:
10020023 ய³நாmh கத³நmh சkhேர ப³ மாக³த⁴ஸmhரய:
10020031 ேத பீ³தா நிவிவிஶு:பசாலேககயாnh
10020033 ஶாlhவாnhவித³rhபா⁴nhநிஷதா⁴nhவிேத³ஹாnhேகாஶலாநபி
10020041 ஏேக தமiνnhதா⁴நா jhஞாதய: பrhபாஸேத
10020043ஹேதஷு ஷThஸு பா³ேலஷு ேத³வkhயா ஔkh³ரேஸநிநா
10020051ஸphதேமா ைவShணவmh தா⁴ம யமநnhதmh phரசேத
10020053 க³rhேபா⁴ ப³⁴வ ேத³வkhயா ஹrhஷேஶாகவிவrhத⁴ந:
10020061 ப⁴க³வாநபி விவாthமா விதி³thவா கmhஸஜmh ப⁴யmh
10020063 ய³நாmh நிஜநாதா²நாmh ேயாக³மாயாmh ஸமாதி³ஶth
10020071 க³chச² ேத³வி vhரஜmh ப⁴th³ேர ேகா³பேகா³பி⁴ரலŋhkh’தmh
10020073 ேராணீ வஸுேத³வshய பா⁴rhயாshேத நnhத³ேகா³ேல
10020075அnhயாச கmhஸஸmhவிkh³நா விவேரஷு வஸnhதி 
10020081 ேத³வkhயா ஜட²ேர க³rhப⁴mh ேஶஷாkh²யmh தா⁴ம மாமகmh
10020083 தthஸnhநிkh’Shய ேராNhயா உத³ேர ஸnhநிேவஶய
10020091அதா²ஹமmhஶபா⁴ேக³ந ேத³வkhயா: thரதாmh ஶுேப⁴
10020093 phராphshயா thவmh யேஶாதா³யாmh நnhத³பthnhயாmh ப⁴விShய
10020101அrhசிShயnhதி மiνShயாshthவாmh ஸrhவகாமவேரவmh
10020103⁴ேபாபஹாரப³பி:◌⁴ ஸrhவகாமவரphரதா³mh
10020111 நாமேத⁴யாநி rhவnhதி shதா²நாநி ச நரா ⁴வி
10020113 ³rhேக³தி ப⁴th³ரகாதி விஜயா ைவShணவீதி ச
10020121iµதா³ சNh³கா kh’Sh மாத⁴வீ கnhயேகதி ச
10020123 மாயா நாராயணீஶாநீ ஶாரேத³thயmhபி³ேகதி ச
10020131 க³rhப⁴ஸŋhகrhஷthதmh ைவ phராஹு:ஸŋhகrhஷணmh ⁴வி
10020133 ராேமதி ேலாகரமth³ப³லப⁴th³ரmh ப³ேலாchch²ரயாth
10020141ஸnhதி³Shைடவmh ப⁴க³வதா தேத²thேயாதி தth³வச:
10020143 phரதிkh³’ய பkhரmhய கா³mh க³தா தthததா²கேராth
10020151 க³rhேப⁴ phரணீேத ேத³வkhயா ேராணீmh ேயாக³நிth³ரயா

624 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

10020153அேஹா விshரmhேதா க³rhப⁴ இதி ெபௗரா விkhஶு:
10020161 ப⁴க³வாநபி விவாthமா ப⁴khதாநாமப⁴யŋhகர:
10020163ஆவிேவஶாmhஶபா⁴ேக³ந மந ஆநக³nh³ேப: ◌⁴
10020171ஸ பி³ph◌⁴ரthெபௗஷmh தா⁴ம ph◌⁴ராஜமாேநா யதா² ரவி:
10020173 ³ராஸேதா³ऽதி³rhத⁴rhேஷா ⁴தாநாmh ஸmhப³⁴வ ஹ
10020181 தேதா ஜக³nhமŋhக³ளமchதாmhஶmh ஸமாதmh ஶூரஸுேதந ேத³வீ
10020183 த³தா⁴ர ஸrhவாthமகமாthம⁴தmh காShடா² யதா²நnhத³கரmh மநshத:
10020191ஸா ேத³வகீ ஸrhவஜக³nhநிவாஸ நிவாஸ⁴தா நிதராmh ந ேரேஜ
10020193 ேபா⁴ேஜnhth³ரேக³ேஹऽkh³நிஶிேக²வ th³தா⁴ ஸரshவதீ jhஞாநக²ேல யதா²
ஸதீ
10020201 தாmh வீய கmhஸ: phரப⁴யாதாnhதராmh
10020202 விேராசயnhதீmh ப⁴வநmh ஶுசிshதாmh
10020203ஆைஹஷ ேம phராணஹேரா ஹrh³ஹாmh
10020204 th◌⁴வmh ேதா யnhந ேரயth³’ஶீ
10020211 கிமth³ய தshnhகரணீயமாஶு ேம யத³rhத²தnhthேரா ந விஹnhதி விkhரமmh
10020213shthயா:shவஸுrh³மthயா வேதா⁴ऽயmh யஶ:யmhஹnhthயiνகாலமா:
10020221ஸ ஏஷ வnhக² ஸmhபேரேதா வrhேதத ேயாऽthயnhதnh’ஶmhேதந
10020223 ேத³ேஹ mh’ேத தmh மiνஜா: ஶபnhதி க³nhதா தேமாऽnhத⁴mh தiνமாநிேநா
th◌⁴வmh
10020231இதி ேகா⁴ரதமாth³பா⁴வாthஸnhநிvh’thத:shவயmh phர: ◌⁴
10020233ஆshேத phரதீmhshதjhஜnhம ஹேரrhைவராiνப³nhத⁴kh’th
10020241ஆந:ஸmhவிஶmhshதிShட²nh⁴ஜாந: பrhயடnhமmh
10020243 சிnhதயாேநா ’ேகஶமபயthதnhமயmh ஜக³th
10020251 ph³ரமா ப⁴வச தthைரthய iµநிபி⁴rhநாரதா³தி³பி:◌⁴
10020253 ேத³ைவ:ஸாiνசைர:ஸாகmh கீ³rhபி⁴rhvh’ஷணைமட³யnh
10020261ஸthயvhரதmh ஸthயபரmh thஸthயmh
10020262ஸthயshய ேயாநிmh நிதmh ச ஸthேய
10020263ஸthயshய ஸthயmh’தஸthயேநthரmh
10020264ஸthயாthமகmh thவாmh ஶரணmh phரபnhநா:
10020271 ஏகாயேநாऽெஸௗ th³விப²லshthலசரஸ: பசவித: ◌⁴ ஷடா³thமா
10020273ஸphதthவக³Shடவிடேபா நவாோ த³ஶchச²தீ³th³விக²ேகா³யாதி³vh’:

10020281 thவேமக ஏவாshய ஸத: phரஸூதிshthவmh ஸnhநிதா⁴நmh thவமiνkh³ரஹச
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10020283 thவnhமாயயா ஸmhvh’தேசதஸshthவாmh பயnhதி நாநா ந விபசிேதா ேய
10020291 பி³ப⁴rh பாNhயவேபா³த⁴ ஆthமா ேமாய ேலாகshய சராசரshய
10020293ஸththேவாபபnhநாநி ஸுகா²வஹாநி ஸதாமப⁴th³ராணி iµஹு: க²லாநாmh
10020301 thவyhயmh³ஜாாகி²லஸththவதா⁴mhநி ஸமாதி⁴நாேவஶிதேசதைஸேக
10020303 thவthபாத³ேபாேதந மஹthkh’ேதந rhவnhதி ேகா³வthஸபத³mh ப⁴வாph³தி⁴mh
10020311shவயmh ஸiµthதீrhய ஸு³shதரmh th³மnh
10020312 ப⁴வாrhணவmh பீ⁴மமத³ph◌⁴ரெஸௗ’தா:³
10020313 ப⁴வthபதா³mhேபா⁴ஹநாவமthர ேத
10020314 நிதா⁴ய யாதா:ஸத³iνkh³ரேஹா ப⁴வாnh
10020321 ேயऽnhேயऽரவிnhதா³ விiµkhதமாநிநsh
10020322 thவyhயshதபா⁴வாத³விஶுth³த⁴³th³த⁴ய:
10020323ஆய kh’chch²ேரண பரmh பத³mh தத:
10020324 பதnhthயேதா⁴ऽநாth³’தShமத³ŋhkh◌⁴ரய:
10020331 ததா² ந ேத மாத⁴வ தாவகா: khவசிth³ph◌⁴ரயnhதி மாrhகா³ththவயி
ப³th³த⁴ெஸௗ’தா:³
10020333 thவயாபி⁴³phதா விசரnhதி நிrhப⁴யா விநாயகாநீகபrhத⁴ஸு phரேபா⁴
10020341ஸththவmh விஶுth³த⁴mh ரயேத ப⁴வாnhshதி²ெதௗ
10020342 ஶmh ேரெயௗபாயநmh வ:
10020343 ேவத³khயாேயாக³தப:ஸமாதி⁴பி⁴sh
10020344 தவாrhஹணmh ேயந ஜந:ஸஹேத
10020351ஸththவmh ந ேசth³தா⁴தத³mh நிஜmh ப⁴ேவth³
10020352 விjhஞாநமjhஞாநபி⁴தா³பமாrhஜநmh
10020353³ணphரகாைஶரiνயேத ப⁴வாnh
10020354 phரகாஶேத யshய ச ேயந வா ³ண:

10020361 ந நாமேப ³ணஜnhமகrhமபி⁴rhநிபிதvhேய தவ தshய ஸாண:

10020363 மேநாவேசாph◌⁴யாமiνேமயவrhthமேநா ேத³வ khயாயாmh phரதியnhthயதா²பி 
10020371 ஶ ◌்’Nhவnhkh³’ணnhஸmhshமரயmhச சிnhதயnh
10020372 நாமாநி பாணி ச மŋhக³ளாநி ேத
10020373 khயாஸு யshthவchசரரவிnhத³ேயாrh
10020374ஆவிShடேசதா ந ப⁴வாய கlhபேத
10020381 தி³ShThயா ஹேரऽshயா ப⁴வத: பேதா³ ⁴ேவா
10020382 பா⁴ேராऽபநீதshதவ ஜnhமேநஶி:
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10020383 தி³ShThயாŋhகிதாmh thவthபத³ைக:ஸுேஶாப⁴ைநrh
10020384 th³ரயாம கா³mh th³யாmh ச தவாiνகmhபிதாmh
10020391 ந ேதऽப⁴வshேயஶ ப⁴வshய காரணmh விநா விேநாத³mh ப³த தrhகயாமேஹ
10020393 ப⁴ேவா நிேராத: ◌⁴ shதி²திரphயவிth³யயா kh’தா யதshthவyhயப⁴யாரயாthமநி
10020401 மthshயாவகchச²பnh’mhஹவராஹஹmhஸ
10020402 ராஜnhயவிphரவி³ேத⁴ஷு kh’தாவதார:
10020403 thவmh பா நshth⁴வநmh ச யதா²⁴ேநஶ
10020404 பா⁴ரmh ⁴ேவா ஹர ய³thதம வnhத³நmh ேத
10020411 தி³ShThயாmhப³ ேத க³த: பர: மாnh
10020412அmhேஶந ஸாாth³ப⁴க³வாnhப⁴வாய ந:
10020413 மா⁴th³ப⁴யmh ேபா⁴ஜபேதrhiµrhேஷாrh
10020414 ேகா³phதா ய³நாmh ப⁴விதா தவாthமஜ:

10020420ஶுக உவாச
10020421இthயபி⁴Shய ஷmh யth³பமநித³mh யதா²
10020423 ph³ரேமஶாெநௗ ேராதா⁴ய ேத³வா: phரதியrhதி³வmh
10030010ஶுக உவாச
10030011அத²ஸrhவ³ேேபத: கால: பரமேஶாப⁴ந:
10030013 யrhேயவாஜநஜnhமrhmh ஶாnhதrhkh³ரஹதாரகmh
10030021 தி³ஶ: phரேஸ³rhக³க³நmh நிrhமேலா³க³ேத³யmh
10030023 ம மŋhக³ள⁴யிShட² ரkh³ராமvhரஜாகரா
10030031 நth³ய: phரஸnhநஸலா ரதா³ ஜலஹய:
10030033 th³விஜாலஸnhநாத³shதவகா வநராஜய:
10030041 வெவௗ வா:ஸுக²shபrhஶ: Nhயக³nhத⁴வஹ: ஶுசி:
10030043அkh³நயச th³விஜாதீநாmh ஶாnhதாshதthர ஸnhத⁴த
10030051 மநாmhshயாஸnhphரஸnhநாநி ஸா⁴நாமஸுரth³ஹாmh
10030053 ஜாயமாேநऽஜேந தshnhேந³rh³nh³ப⁴ய:ஸமmh
10030061 ஜ:³ கிnhநரக³nhத⁴rhவாshSh:th³த⁴சார:

10030063 விth³யாத⁴rhயச நnh’ரphஸேராபி:◌⁴ ஸமmh iµதா³
10030071iµiµrhiµநேயா ேத³வா:ஸுமநாmh iµதா³nhவிதா:
10030073 மnhத³mh மnhத³mh ஜலத⁴ரா ஜக³rhஜுரiνஸாக³ரmh
10030081 நிஶீேத² தெமௗth³⁴ேத ஜாயமாேந ஜநாrhத³ேந
10030083 ேத³வkhயாmh ேத³வபிNhயாmh விShiΝ:ஸrhவ³ஹாஶய:
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10030085ஆவிராth³யதா² phராchயாmh தி³ஶீnh³வ Shகல:

10030091 தமth³⁴தmh பா³லகமmh³ேஜணmh சrh⁴ஜmh ஶŋhக²க³தா³th³தா³த⁴mh
10030093வthஸலமmh க³லேஶாபி⁴ெகௗshப⁴mh பீதாmhப³ரmhஸாnhth³ரபேயாத³ெஸௗப⁴க³mh
10030101 மஹாrhஹைவ³rhயகிடNhட³ல thவிஷா பShவkhதஸஹshரnhதலmh
10030103 உth³தா³மகாchயŋhக³த³கŋhகதி³பி⁴rhவிேராசமாநmh வஸுேத³வ ஐத
10030111ஸவிshமேயாth²lhலவிேலாசேநாஹmhஸுதmh விேலாkhயாநக³nh³பி⁴shததா³
10030113kh’Shவதாேராthஸவஸmhph◌⁴ரேமாऽshph’ஶnhiµதா³th³விேஜph◌⁴ேயாऽதமாphேதா
க³வாmh
10030121 அைத²நமshெதௗத³வதா⁴rhய ஷmh பரmh நதாŋhக:³ kh’ததீ:◌⁴
kh’தாஜ:

10030123shவேராசிஷா பா⁴ரதஸூதிகாkh³’ஹmhவிேராசயnhதmh க³தபீ:◌⁴ phரபா⁴வவிth
10030130வஸுேத³வ உவாச
10030131 விதி³ேதாऽ ப⁴வாnhஸாாthஷ: phரkh’ேத: பர:
10030133 ேகவலாiνப⁴வாநnhத³shவப:ஸrhவ³th³தி⁴th³’kh
10030141ஸ ஏவ shவphரkh’thேயத³mh sh’ShThவாkh³ேர th³thமகmh
10030143 தத³iν thவmh யphரவிShட: phரவிShட இவ பா⁴vhயேஸ
10030151 யேத²ேமऽவிkh’தா பா⁴வாshததா² ேத விkh’ைத:ஸஹ
10030153 நாநாவீrhயா: ph’த²kh³⁴தா விராஜmh ஜநயnhதி 
10030161ஸnhநிபthய ஸiµthபாth³ய th³’யnhேதऽiνக³தா இவ
10030163 phராேக³வ விth³யமாநthவாnhந ேதஷாஹ ஸmhப⁴வ:

10030171 ஏவmh ப⁴வாnh³th³th◌⁴யiνேமயலணrhkh³ராையrh³ண: ஸnhநபி
தth³³kh³ரஹ:

10030173 அநாvh’தthவாth³ப³ரnhதரmh ந ேத ஸrhவshய ஸrhவாthமந
ஆthமவshந:
10030181யஆthமேநா th³’ய³ேணஷுஸnhநிதி vhயவshயேதshவvhயதிேரகேதாऽ³த:◌⁴
10030183 விநாiνவாத³mh ந ச தnhமநீதmh ஸmhயkh³யதshthயkhதiµபாத³த³thமாnh
10030191 thவthேதாऽshய ஜnhமshதி²திஸmhயமாnhவிேபா⁴
10030192 வத³nhthயநீஹாத³³த³விkhயாth
10030193 thவயீவேர ph³ரமணி ேநா விth◌⁴யேத
10030194 thவதா³ரயthவா³பசrhயேத ³ண:

10030201ஸ thவmh thேலாகshதி²தேய shவமாயயா
10030202 பி³ப⁴rh ஶுkhலmh க² வrhணமாthமந:
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10030203ஸrhகா³ய ரkhதmh ரஜேஸாபph³’mhதmh
10030204 kh’Shணmh ச வrhணmh தமஸா ஜநாthயேய
10030211 thவமshய ேலாகshய விேபா⁴ ரஷுrhkh³’ேஹऽவதீrhேऽ
மமாகி²ேலவர
10030213 ராஜnhயஸmhjhஞாஸுரேகாத²ைபrhநிrhvhயமாநா நிஹநிShயேஸ ச:

10030221அயmh thவஸph◌⁴யshதவ ஜnhம ெநௗ kh³’ேஹ
10030222 thவாkh³ரஜாmhshேத nhயவதீ⁴thஸுேரவர
10030223ஸ ேதऽவதாரmh ைஷ:ஸமrhபிதmh
10030224 thவா⁴ைநவாபி⁴ஸரthதா³த: ◌⁴
10030230ஶுக உவாச
10030231அைத²நமாthமஜmh வீய மஹாஷலணmh
10030233 ேத³வகீ தiµபாதா⁴வthகmhஸாth³பீ⁴தா ஸுவிshதா
10030240ேத³வkhவாச
10030241பmh யthதthphராஹுரvhயkhதமாth³யmh
10030242 ph³ரம jhேயாதிrhநிrh³ணmh நிrhவிகாரmh
10030243ஸthதாமாthரmh நிrhவிேஶஷmh நிஹmh
10030244ஸ thவmh ஸாாth³விShiΝரth◌⁴யாthமதீ³ப:
10030251 நShேட ேலாேக th³விபராrhதா⁴வஸாேந மஹா⁴ேதShவாதி³⁴தmh க³ேதஷு
10030253vhயkhேதऽvhயkhதmh காலேவேக³ந யாேத ப⁴வாேநக:ஶிShயேதऽேஶஷஸmhjhஞ:

10030261 ேயாऽயmh காலshதshய ேதऽvhயkhதப³nhேதா⁴
10030262 ேசShடாமாஹுேசShடேத ேயந விவmh
10030263 நிேமஷாதி³rhவthஸராnhேதா மயாmhsh
10030264 தmh thேவஶாநmh ேமதா⁴ம phரபth³ேய
10030271 மrhthேயா mh’thvhயாலபீ⁴த: பலாயnhேலாகாnhஸrhவாnhநிrhப⁴யmh
நாth◌⁴யக³chச²th
10030273 thவthபாதா³ph³ஜmh phராphய யth³’chச²யாth³ய ஸுshத:² ேஶேத
mh’thரshமாத³ைபதி
10030281ஸthவmh ேகா⁴ரா³kh³ரேஸநாthமஜாnhநshthராthரshதாnhph◌⁴’thயவிthராஸஹா
10030283 பmh ேசத³mh ெபௗஷmh th◌⁴யாநதி⁴ShNhயmh மா phரthயmh
மாmhஸth³’ஶாmh kh’Shடா:²
10030291 ஜnhம ேத மyhயெஸௗ பாேபா மா விth³யாnhம⁴ஸூத³ந
10030293ஸiµth³விேஜ ப⁴வth³ேத⁴ேதா: கmhஸாத³ஹமதீ⁴ரதீ: ◌⁴
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10030301 உபஸmhஹர விவாthமnhநேதா³பமெலௗகிகmh
10030303 ஶŋhக²சkhரக³தா³பth³ம யா ஜுShடmh சrh⁴ஜmh
10030311 விவmh யேத³தthshவதெநௗ நிஶாnhேத யதா²வகாஶmh ஷ: பேரா ப⁴வாnh
10030313 பி³ப⁴rhதி ேஸாऽயmh மம க³rhப⁴ேகா³ऽ⁴த³ேஹா nh’ேலாகshய விட³mhப³நmh
 தth
10030320ப⁴க³வாiνவாச
10030321 thவேமவ rhவஸrhேக³ऽ:◌⁴ ph’நி:shவாயmh⁴ேவ ஸதி
10030323 ததா³யmh ஸுதபா நாம phரஜாபதிரகlhமஷ:

10030331 வாmh ைவ ph³ரமதி³Shெடௗ phரஜாஸrhேக³ யதா³ தத:
10030333ஸnhநியmhேயnhth³யkh³ராமmh ேதபாேத² பரமmh தப:
10030341 வrhஷவாதாதபம க⁴rhமகால³நiν
10030343ஸஹமாெநௗ வாஸேராத⁴ விநிrh⁴தமேநாமெலௗ
10030351 ஶீrhணபrhநிலாஹாராபஶாnhேதந ேசதஸா
10030353 மthத: காமாநபீ⁴phஸnhெதௗ மதா³ராத⁴நஹ:

10030361 ஏவmh வாmh தphயேதாshதீvhரmh தப: பரம³Shகரmh
10030363 தி³vhயவrhஷஸஹshராணி th³வாத³ேஶrhமதா³thமேநா:
10030371 ததா³ வாmh பShேடாऽஹமiµநா வஷாநேக⁴
10030373 தபஸா ரth³த⁴யா நிthயmh ப⁴khthயா ச ’தி³ பா⁴வித:
10030381 phரா³ராஸmh வரத³ராTh³வேயா: காமதி³thஸயா
10030383 vhயதாmh வர இthkhேத மாth³’ேஶா வாmh vh’த:ஸுத:
10030391அஜுShடkh³ராmhயவிஷயாவநபthெயௗ ச த³mhபதீ
10030393 ந வvhராேத²ऽபவrhக³mh ேம ேமாெதௗ ேத³வமாயயா
10030401 க³ேத மயி வாmh லph³th◌⁴வா வரmh மthஸth³’ஶmh ஸுதmh
10030403 kh³ராmhயாnhேபா⁴கா³ந⁴ஜாதா²mh வாmh phராphதமேநாரெதௗ²

10030411அth³’ShThவாnhயதமmh ேலாேக ஶீெலௗதா³rhய³ண:ஸமmh
10030413அஹmh ஸுேதா வாமப⁴வmh ph’நிக³rhப⁴ இதி த:
10030421 தேயாrhவாmh நேரவாஹமதி³thயாமாஸ கயபாth
10030423 உேபnhth³ர இதி விkh²யாேதா வாமநthவாchச வாமந:
10030431 th’தீேயऽshnhப⁴ேவऽஹmh ைவ ேதைநவ வஷாத² வாmh
10030433 ஜாேதா ⁴யshதேயாேரவ ஸthயmh ேம vhயா’தmh ஸதி
10030441 ஏதth³வாmh த³rhஶிதmh பmh phராkh³ஜnhமshமரய ேம
10030443 நாnhயதா² மth³ப⁴வmh jhஞாநmh மrhthயŋhேக³ந ஜாயேத
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10030451 வாmh மாmh thரபா⁴ேவந ph³ரமபா⁴ேவந சாஸkh’th
10030453 சிnhதயnhெதௗ kh’தshேநெஹௗ யாshேயேத² மth³க³திmh பராmh
10030460ஶுக உவாச
10030461இthkhthவாth³த⁴shShணீmh ப⁴க³வாநாthமமாயயா
10030463 பிthேரா:ஸmhபயேதா:ஸth³ேயா ப³⁴வ phராkh’த: ஶிஶு:
10030471 ததச ெஶௗrhப⁴க³வthphரேசாதி³த:
10030472ஸுதmh ஸமாதா³ய ஸ ஸூதிகாkh³’ஹாth
10030473 யதா³ ப³rhக³nhேயஷ தrhயஜா
10030474 யா ேயாக³மாயாஜநி நnhத³ஜாயயா
10030481 தயா ’தphரthயயஸrhவvh’thதிஷு th³வா:shேத²ஷு ெபௗேரShவபி
ஶாயிேதShவத²
10030483th³வாரசஸrhவா:பிதா ³ரthயயா ph³’ஹthகபாடாயஸகீலஶ ◌்’ŋhக²ல:

10030491தா:kh’Shணவாேஹ வஸுேத³வஆக³ேத shவயmh vhயவrhயnhத யதா²தேமா
ரேவ:

10030493வவrhஷ பrhஜnhய உபாmhஶுக³rhத: ேஶேஷாऽnhவகா³th³வா நிவாரயnhப²ண:

10030501மேகா⁴நி வrhஷthயஸkh’th³யமாiνஜா க³mhபீ⁴ரேதாெயௗக⁴ஜேவாrhேப²நிலா
10030503 ப⁴யாநகாவrhதஶதாலா நதீ³ மாrhக³mh த³ெதௗ³nh⁴வ ய: பேத:
10030511 நnhத³vhரஜmh ெஶௗேபthய தthர தாnh
10030512 ேகா³பாnhphரஸுphதாiνபலph◌⁴ய நிth³ரயா
10030513ஸுதmh யேஶாதா³ஶயேந நிதா⁴ய தth
10030514ஸுதாiµபாதா³ய நrhkh³’ஹாநகா³th
10030521 ேத³வkhயா: ஶயேந nhயshய வஸுேத³ேவாऽத² தா³காmh
10030523 phரதிiµchய பேதா³rhேலாஹமாshேத rhவவதா³vh’த:
10030531 யேஶாதா³ நnhத³பthநீ ச ஜாதmh பரம³th◌⁴யத
10030533 ந தlhŋhக³mh பராnhதா நிth³ரயாபக³தshmh’தி:
10040010ஶுக உவாச
10040011 ப³ரnhத:ரth³வார:ஸrhவா: rhவவதா³vh’தா:
10040013 தேதா பா³லth◌⁴வநிmh thவா kh³’ஹபாலா:ஸiµthதி²தா:
10040021 ேத  rhணiµபvhரjhய ேத³வkhயா க³rhப⁴ஜnhம தth
10040023ஆசkh²rhேபா⁴ஜராஜாய ய³th³விkh³ந: phரதீேத
10040031ஸ தlhபாthrhணiµthதா²ய காேலாऽயதி விவல:

10040033ஸூதீkh³’ஹமகா³thrhணmh phரshக²லnhiµkhதrhத⁴ஜ:
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10040041 தமாஹ ph◌⁴ராதரmh ேத³வீ kh’ப கணmh ஸதீ
10040043shiνேஷயmh தவ கlhயாண shthயmh மா ஹnhமrhஹ
10040051 ப³ஹேவா mhதா ph◌⁴ராத: ஶிஶவ: பாவேகாபமா:
10040053 thவயா ைத³வநிsh’Shேடந thைககா phரதீ³யதாmh
10040061 நnhவஹmh ேத யவரஜா தீ³நா ஹதஸுதா phரேபா⁴
10040063 தா³மrhஹ மnhதா³யா அŋhேக³மாmh சரமாmh phரஜாmh
10040070ஶுக உவாச
10040071 உப³யாthமஜாேமவmh த³thயா தீ³நதீ³நவth
10040073 யாசிதshதாmh விநிrhப⁴rhthshய ஹshதாதா³சிchசி²ேத³ க²ல:

10040081 தாmh kh³’thவா சரணேயாrhஜாதமாthராmh shவஸு:ஸுதாmh
10040083அேபாத²யchசி²லாph’Shேட²shவாrhேதா²nhதெஸௗ’த:³
10040091ஸா தth³த⁴shதாthஸiµthபthய ஸth³ேயா ேத³vhயmhப³ரmh க³தா
10040093அth³’யதாiνஜா விShே:ஸாதா⁴Shடமஹா⁴ஜா
10040101 தி³vhயshரக³mhப³ராேலப ரthநாப⁴ரண⁴தா
10040103 த⁴iν:ஶூேலஷுசrhமா ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ரா
10040111th³த⁴சாரணக³nhத⁴rhைவரphஸர:கிnhநேராரைக:³
10040113 உபா’ேதாப³பி: ◌⁴ shயமாேநத³மph³ரவீth
10040121 கிmh மயா ஹதயா மnhத³ ஜாத: க² தவாnhதkh’th
10040123 யthர khவ வா rhவஶthrhமா mh: kh’பnhvh’தா²
10040131இதி phரபா⁴Shய தmh ேத³வீ மாயா ப⁴க³வதீ ⁴வி
10040133 ப³ஹுநாமநிேகேதஷு ப³ஹுநாமா ப³⁴வ ஹ
10040141 தயாபி⁴தமாகrhNhய கmhஸ: பரமவிshத:
10040143 ேத³வகீmh வஸுேத³வmh ச விiµchய phரேதாऽph³ரவீth
10040151அேஹா ப⁴கி³nhயேஹா பா⁴ம மயா வாmh ப³த பாphமநா
10040153 ஷாத³இவாபthயmh ப³ஹேவா mhதா:ஸுதா:
10040161ஸ thவஹmh thயkhதகாNhயshthயkhதjhஞாதிஸு’thக²ல:

10040163 காnhேலாகாnhைவ க³Shயா ph³ரமேஹவ mh’த: வஸnh
10040171ைத³வமphயnh’தmh வkhதி ந மrhthயா ஏவ ேகவலmh
10040173 யth³விரmhபா⁴த³ஹmh பாப:shவஸுrhநிஹதவாசி²ஶூnh
10040181 மா ேஶாசதmh மஹாபா⁴கா³வாthமஜாnhshவkh’தmh ⁴ஜ:

10040183 ஜாnhதேவா ந ஸைத³கthர ைத³வாதீ⁴நாshததா³ஸேத
10040191 ⁴வி ெபௗ⁴மாநி ⁴தாநி யதா² யாnhthயபயாnhதி ச
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10040193 நாயமாthமா தைத²ேதஷு விபrhேயதி யைத²வ :◌⁴
10040201 யதா²ேநவmhவிேதா³ ேப⁴ேதா³ யத ஆthமவிபrhயய:
10040203 ேத³ஹேயாக³விேயாெகௗ³ ச ஸmhsh’திrhந நிவrhதேத
10040211 தshமாth³ப⁴th³ேர shவதநயாnhமயா vhயாபாதி³தாநபி
10040213 மாiνேஶாச யத:ஸrhவ:shவkh’தmh விnhத³ேதऽவஶ:

10040221 யாவth³த⁴ேதாऽsh ஹnhதாsh thயாthமாநmh மnhயேதऽshவth³’kh
10040223 தாவthதத³பி⁴மாnhயjhேஞா பா³th◌⁴யபா³த⁴கதாயாth
10040231மth◌⁴வmh மம ெதௗ³ராthmhயmh ஸாத⁴ேவா தீ³நவthஸலா:
10040233இthkhthவாiµக:² பாெதௗ³ யால:shவshேராரதா²kh³ரth
10040241 ேமாசயாமாஸ நிக³டா³th³விரph³த: ◌⁴ கnhயகாகி³ரா
10040243 ேத³வகீmh வஸுேத³வmh ச த³rhஶயnhநாthமெஸௗ’த³mh
10040251 ph◌⁴ரா:ஸமiνதphதshய ாnhதேராஷா ச ேத³வகீ
10040253 vhயsh’ஜth³வஸுேத³வச phரஹshய தiµவாச ஹ
10040261 ஏவேமதnhமஹாபா⁴க³ யதா² வத³ ேத³நாmh
10040263அjhஞாநphரப⁴வாஹnhதீ:◌⁴ shவபேரதி பி⁴தா³ யத:
10040271 ேஶாகஹrhஷப⁴யth³ேவஷ ேலாப⁴ேமாஹமதா³nhவிதா:
10040273ேதா² kh◌⁴நnhதmh ந பயnhதி பா⁴ைவrhபா⁴வmh ph’த²kh³th³’ஶ:

10040280ஶுக உவாச
10040281 கmhஸ ஏவmh phரஸnhநாph◌⁴யாmh விஶுth³த⁴mh phரதிபா⁴த:
10040283 ேத³வகீவஸுேத³வாph◌⁴யாமiνjhஞாேதாऽவிஶth³kh³’ஹmh
10040291 தshயாmh ராthrhயாmh vhயதீதாயாmh கmhஸ ஆஹூய மnhthண:

10040293 ேதph◌⁴ய ஆசShட தthஸrhவmh ய³khதmh ேயாக³நிth³ரயா
10040301ஆகrhNhய ப⁴rhrhக³தி³தmh தrhேத³வஶthரவ:

10040303 ேத³வாnhphரதி kh’தாமrhஷா ைத³ேதயா நாதிேகாவிதா:³
10040311 ஏவmh ேசthதrh ேபா⁴ேஜnhth³ர ரkh³ராமvhரஜாதி³ஷு
10040313அநிrhத³ஶாnhநிrhத³ஶாmhச ஹநிShயாேமாऽth³ய ைவ ஶிஶூnh
10040321 கிiµth³யைம: கShயnhதி ேத³வா:ஸமரபீ⁴ரவ:

10040323 நிthயiµth³விkh³நமநேஸா jhயாேகா⁴ைஷrhத⁴iνஷshதவ
10040331அshயதshேத ஶரvhராைதrhஹnhயமாநா:ஸமnhதத:
10040333விஷவ உthsh’jhய பலாயநபரா ய:
10040341 ேகசிthphராஜலேயா தீ³நா nhயshதஶshthரா தி³ெவௗகஸ:

10040343iµkhதகchச²ஶிகா:² ேகசிth³பீ⁴தா:shம இதி வாதி³ந:
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10040351 ந thவmh விshmh’தஶshthராshthராnhவிரதா²nhப⁴யஸmhvh’தாnh
10040353ஹmhshயnhயாஸkhதவிiµகா²nhப⁴kh³நசாபாநth◌⁴யத:
10040361 கிmh ேமஶூைரrhவி³ைத⁴ரஸmhக³விகthத²ைந:
10040363 ரேஹாஜுஷா கிmh ஹ ஶmh⁴நா வா வெநௗகஸா
10040365 கிnhth³ேரlhபவீrhேயண ph³ரம வா தபshயதா
10040371 ததா²பி ேத³வா:ஸாபthnhயாnhேநாேபயா இதி மnhமேஹ
10040373 ததshதnhலக²நேந நிŋhவாshமாநiνvhரதாnh
10040381யதா²மேயாऽŋhேக³ஸiµேபேதா nh’பி⁴rhந ஶkhயேதட⁴பத³சிகிthmh
10040383 யேத²nhth³யkh³ராம உேபதshததா² rhமஹாnhப³th³த⁴ப³ேலா ந
சாlhயேத
10040391லmh  விShiΝrhேத³வாநாmh யthர த⁴rhம:ஸநாதந:
10040393 தshய ச ph³ரமேகா³விphராshதேபா யjhஞா:ஸத³:

10040401 தshமாthஸrhவாthமநா ராஜnhph³ராமnhph³ரமவாதி³ந:
10040403 தபshவிேநா யjhஞஶீலாnhகா³ச ஹnhேமா ஹவிrh³கா: ◌⁴
10040411 விphரா கா³வச ேவதா³ச தப:ஸthயmh த³ம: ஶம:
10040413 ரth³தா⁴ த³யா திதிா ச khரதவச ஹேரshத:

10040421ஸ ஸrhவஸுராth◌⁴யோ யஸுரth³விTh³³ஹாஶய:
10040423 தnhலா ேத³வதா:ஸrhவா: ேஸவரா:ஸசrhiµகா:²
10040425அயmh ைவ தth³வேதா⁴பாேயா யth³’mh விmhஸநmh
10040430ஶுக உவாச
10040431 ஏவmh ³rhமnhthபி: ◌⁴ கmhஸ:ஸஹ ஸmhமnhthrhய ³rhமதி:
10040433 ph³ரமmhஸாmh தmh ேமேந காலபாஶாvh’ேதாऽஸுர:
10040441ஸnhதி³ய ஸா⁴ேலாகshய கத³ேந கத³நphயாnh
10040443 காமபத⁴ராnhதி³ு தா³நவாnhkh³’ஹமாவிஶth
10040451 ேத ைவ ரஜ:phரkh’தயshதமஸா ட⁴ேசதஸ:

10040453ஸதாmh விth³ேவஷமாேசராராதா³க³தmh’thயவ:

10040461ஆ: யmh யேஶா த⁴rhமmh ேலாகாநாஶிஷ ஏவ ச
10040463ஹnhதி ேரயாmh ஸrhவாணி mhேஸா மஹத³திkhரம:
10050010ஶுக உவாச
10050011 நnhத³shthவாthமஜ உthபnhேந ஜாதாலாேதா³ மஹாமநா:
10050013ஆஹூய விphராnhேவத³jhஞாnhshநாத: ஶுசிரலŋhkh’த:
10050021 வாசயிthவா shவshthயயநmh ஜாதகrhமாthமஜshய ைவ
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10050023 காரயாமாஸ விதி⁴வthபிth’ேத³வாrhசநmh ததா²
10050031 ேத⁴நாmh நிேத phராதா³th³விphேரph◌⁴ய:ஸமலŋhkh’ேத
10050033 திலாth³nhஸphத ரthெநௗக⁴ ஶாதெகௗmhபா⁴mhப³ராvh’தாnh
10050041 காேலந shநாநெஶௗசாph◌⁴யாmh ஸmhshகாைரshதபேஸjhயயா
10050043 ஶுth◌⁴யnhதி தா³ைந:ஸnhShThயா th³ரvhயாNhயாthமாthமவிth³யயா
10050051 ெஸௗமŋhக³Lhயகி³ேரா விphரா:ஸூதமாக³த⁴வnhதி³ந:
10050053 கா³யகாச ஜ³rhேந³rhேப⁴rhேயா ³nh³ப⁴ேயா iµஹு:
10050061 vhரஜ:ஸmhmh’Shடஸmhkhத th³வாராரkh³’ஹாnhதர:
10050063 சிthரth◌⁴வஜபதாகாshரkh ைசலபlhலவேதாரண:

10050071 கா³ேவா vh’ஷா வthஸதரா ஹth³ராைதலதா:
10050073 விசிthரதா⁴ப³rhஹshரkh³ வshthரகாசநமாந:
10050081 மஹாrhஹவshthராப⁴ரண கேகாShணீஷ⁴தா:
10050083 ேகா³பா:ஸமாய ராஜnhநாேநாபாயநபாணய:
10050091 ேகா³phயசாகrhNhய iµதி³தா யேஶாதா³யா:ஸுேதாth³ப⁴வmh
10050093ஆthமாநmh ⁴ஷயாmh சkhrhவshthராகlhபாஜநாதி³பி: ◌⁴
10050101 நவŋhமகிஜlhக iµக²பŋhகஜ⁴தய:
10050103 ப³பி⁴shthவதmh ஜkh³iµ: ph’²ேராNhயசலthசா:
10050111 ேகா³phய:ஸுmh’ShடமணிNhட³லநிShககNhTh²ய
10050112 சிthராmhப³ரா: பதி² ஶிகா²chதமாlhயவrhஷா:
10050113 நnhதா³லயmh ஸவலயா vhரஜதீrhவிேரஜுrh
10050114 vhயாேலாலNhட³லபேயாத⁴ரஹாரேஶாபா:◌⁴
10050121 தா ஆஶிஷ: phரஜாநாசிரmh பாதி பா³லேக
10050123ஹth³ராrhணைதலாth³பி: ◌⁴ சnhthேயாऽஜநiµjhஜ:³

10050131அவாth³யnhத விசிthராணி வாதி³thராணி மேஹாthஸேவ
10050133 kh’Shேண விேவவேரऽநnhேத நnhத³shய vhரஜமாக³ேத
10050141 ேகா³பா: பரshபரmh ’Shடா த³தி⁴ரkh◌⁴’தாmh³பி: ◌⁴
10050143ஆசnhேதா விmhபnhேதா நவநீைதச சி:
10050151 நnhேதா³ மஹாமநாshேதph◌⁴ேயா வாேஸாऽலŋhகாரேகா³த⁴நmh
10050153ஸூதமாக³த⁴வnhதி³ph◌⁴ேயா ேயऽnhேய விth³ேயாபவிந:
10050161ைதshைத: காைமரதீ³நாthமா யேதா²சிதமஜயth
10050163 விShேராராத⁴நாrhதா²ய shவthரshேயாத³யாய ச
10050171 ேராணீ ச மஹாபா⁴கா³ நnhத³ேகா³பாபி⁴நnhதி³தா
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10050173 vhயசரth³தி³vhயவாஸshரkh கNhடா²ப⁴ரண⁴தா
10050181 தத ஆரph◌⁴ய நnhத³shய vhரஜ:ஸrhவஸmh’th³தி⁴மாnh
10050183ஹேரrhநிவாஸாthம³ண ரமாkhட³ம⁴nhnh’ப
10050191 ேகா³பாnhேகா³லராயாmh நிphய ம²ராmh க³த:
10050193 நnhத:³ கmhஸshய வாrhkhயmh கரmh தா³mh th³வஹ
10050201 வஸுேத³வ உபthய ph◌⁴ராதரmh நnhத³மாக³தmh
10050203 jhஞாthவா த³thதகரmh ராjhேஞ யெயௗ தத³வேமாசநmh
10050211 தmh th³’ShThவா ஸஹேஸாthதா²ய ேத³ஹ: phராணவாக³தmh
10050213 phத: phயதமmh ேதா³rhph◌⁴யாmh ஸshவேஜ phேரமவிவல:

10050221 த:ஸுக²மாந: ph’ShThவாநாமயமாth³’த:
10050223 phரஸkhததீ:◌⁴ shவாthமஜேயாத³மாஹ விஶாmhபேத
10050231 தி³ShThயா ph◌⁴ராத: phரவயஸ இதா³நீமphரஜshய ேத
10050233 phரஜாஶாயா நிvh’thதshய phரஜா யthஸமபth³யத
10050241 தி³ShThயா ஸmhஸாரசkhேரऽshnhவrhதமாந: நrhப⁴வ:

10050243 உபலph³ேதா⁴ ப⁴வாநth³ய ³rhலப⁴mh phயத³rhஶநmh
10050251ைநகthர phயஸmhவாஸ:ஸு’தா³mh சிthரகrhமmh
10050253 ஓேக⁴ந vhயமாநாநாmh phலவாநாmh shேராதேஸா யதா²
10050261 கchசிthபஶvhயmh நிஜmh ⁴rhயmh³th’ணவீத⁴mh
10050263 ph³’ஹth³வநmh தத³⁴நா யthராshேஸ thவmh ஸு’th³vh’த:
10050271 ph◌⁴ராதrhமம ஸுத: கchசிnhமாthரா ஸஹ ப⁴வth³vhரேஜ
10050273 தாதmh ப⁴வnhதmh மnhவாேநா ப⁴வth³ph◌⁴யாiµபலாத:
10050281 mhஸshthவrhேகா³ வித:ஸு’ேதா³யiνபா⁴வித:
10050283 ந ேதஷு khயமாேநஷு thவrhேகா³ऽrhதா²ய கlhபேத
10050290நnhத³ உவாச
10050291அேஹா ேத ேத³வகீthரா: கmhேஸந ப³ஹேவா ஹதா:
10050293 ஏகாவஶிShடாவரஜா கnhயா ஸாபி தி³வmh க³தா
10050301நmh யth³’ShடநிShேடா²ऽயமth³’Shடபரேமா ஜந:
10050303அth³’Shடமாthமநshதththவmh ேயா ேவத³ ந ஸ iµயதி
10050310வஸுேத³வ உவாச
10050311 கேரா ைவ வாrhேகா த³thேதா ராjhேஞ th³’Shடா வயmh ச வ:

10050313 ேநஹ shேத²யmh ப³ஹுதித²mh ஸnhththபாதாச ேகா³ேல
10050320ஶுக உவாச
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10050321இதி நnhதா³த³ேயா ேகா³பா: phேராkhதாshேத ெஶௗ ய:
10050323அேநாபி⁴ரந³th³khைதshதமiνjhஞாphய ேகா³லmh
10060010ஶுக உவாச
10060011 நnhத:³ பதி² வச: ெஶௗேரrhந mh’ேஷதி விசிnhதயnh
10060013ஹmh ஜகா³ம ஶரணiµthபாதாக³மஶŋhகித:
10060021 கmhேஸந phரதா ேகா⁴ரா தநா பா³லகா⁴திநீ
10060023 ஶிஶூmhசசார நிkh◌⁴நnhதீ ரkh³ராமvhரஜாதி³ஷு
10060031 ந யthர ரவதீ³நி ரோkh◌⁴நாநி shவகrhமஸு
10060033rhவnhதி ஸாthவதாmh ப⁴rhrhயாதா⁴nhயச தthர 
10060041ஸா ேக²சrhேயகேதா³thபthய தநா நnhத³ேகா³லmh
10060043 ேயாthவா மாயயாthமாநmh phராவிஶthகாமசாணீ
10060051 தாmh ேகஶப³nhத⁴vhயதிஷkhதமlhகாmh
10060052 ph³’ஹnhநிதmhப³shதநkh’chch²ரமth◌⁴யமாmh
10060053ஸுவாஸஸmh கlhபிதகrhண⁴ஷண
10060054 thவிேஷாlhலஸthnhதலமNh³தாநநாmh
10060061 வlh³shதாபாŋhக³விஸrhக³வீைதrh
10060062 மேநா ஹரnhதீmh வநிதாmh vhரெஜௗகஸாmh
10060063அமmhஸதாmhேபா⁴ஜகேரண பிணீmh
10060064 ேகா³phய: யmh th³ரShவாக³தாmh பதிmh
10060071பா³லkh³ரஹshதthர விசிnhவதீ ஶிஶூnhயth³’chச²யா நnhத³kh³’ேஹऽஸத³nhதகmh
10060073 பா³லmh phரதிchச²nhநநிேஜாேதஜஸmh த³த³rhஶ தlhேபऽkh³நிவாதmh
ப⁴
10060081 வி³th◌⁴ய தாmh பா³லகமாகாkh³ரஹmh சராசராthமா ஸ நிேதண:

10060083அநnhதமாேராபயத³ŋhகமnhதகmh யேதா²ரக³mh ஸுphதம³th³தி⁴ரjhஜுதீ: ◌⁴
10060091தாmh தீணசிthதாமதிவாமேசShதாmh வீயாnhதரா ேகாஷபchச²தா³வth
10060093வரshthயmh தthphரப⁴யா ச த⁴rhேத நியமாேண ஜநநீ யதிShட²தாmh
10060101 தshnhshதநmh ³rhஜரவீrhயiµlhப³ணmh
10060102 ேகா⁴ராŋhகமாதா³ய ஶிேஶாrhத³தா³வத²
10060103 கா³ட⁴mh கராph◌⁴யாmh ப⁴க³வாnhphரபீTh³ய தth
10060104 phராண:ஸமmh ேராஷஸமnhவிேதாऽபிப³th
10060111ஸா iµச iµசாலதி phரபா⁴ணீ நிShபீTh³யமாநாகி²லவமrhமணி
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10060113 விvh’thய ேநthேர சரெணௗ ⁴ெஜௗ iµஹு: phரshவிnhநகா³thரா பதீ
ேராத³ஹ
10060121 தshயா: shவேநநாதிக³பீ⁴ரரmhஹஸா ஸாth³rhம th³ெயௗச சசால
ஸkh³ரஹா
10060123 ரஸா தி³ஶச phரதிேநதி³ேர ஜநா: ேப:ெதௗ வjhரநிபாதஶŋhகயா
10060131 நிஶாசthத²mh vhயதி²தshதநா vhயஸுrh
10060132 vhயாதா³ய ேகஶாmhசரெணௗ ⁴ஜாவபி
10060133 phரஸாrhய ேகா³Shேட² நிஜபமாshதி²தா
10060134 வjhராஹேதா vh’thர இவாபதnhnh’ப
10060141 பதமாேநாऽபி தth³ேத³ஹshthக³vhthயnhதரth³மாnh
10060143 rhணயாமாஸ ராேஜnhth³ர மஹதா³thதத³th³⁴தmh
10060151 ஈஷாமாthேராkh³ரத³mhShThராshயmh கி³கnhத³ரநாகmh
10060153 க³Nhட³ைஶலshதநmh ெரௗth³ரmh phரகீrhணrhத⁴ஜmh
10060161அnhத⁴பக³பீ⁴ராmh நாேராஹபீ⁴ஷணmh
10060163 ப³th³த⁴ேஸ⁴ேஜாrhவŋhkh◌⁴ ஶூnhயேதாயரேதா³த³ரmh
10060171ஸnhதthரஸு:shம தth³வீய ேகா³பா ேகா³phய: கேலவரmh
10060173 rhவmh  தnhநி:shவநித பி⁴nhந’thகrhணமshதகா:
10060181 பா³லmh ச தshயா உர khட³nhதமேதாப⁴யmh
10060183 ேகா³phயshrhணmh ஸமph◌⁴ேயthய ஜkh³’ஹுrhஜாதஸmhph◌⁴ரமா:
10060191 யேஶாதா³ேராணீph◌⁴யாmh தா:ஸமmh பா³லshய ஸrhவத:
10060193 ராmh வித³தி⁴ேர ஸmhயkh³ேகா³chச²ph◌⁴ரமதி³பி: ◌⁴
10060201 ேகா³thேரண shநாபயிthவா நrhேகா³ரஜஸாrhப⁴கmh
10060203 ராmh சkhச ஶkh’தா th³வாத³ஶாŋhேக³ஷு நாமபி: ◌⁴
10060211 ேகா³phய:ஸmhshph’Shடஸலா அŋhேக³ஷு கரேயா: ph’த²kh
10060213 nhயshயாthமnhயத² பா³லshய பீ³ஜnhயாஸமrhவத
10060221அvhயாத³ேஜாऽŋhkh◌⁴ மணிமாmhshதவ ஜாnhவேதா²
10060222 யjhேஞாऽchத: கதடmh ஜட²ரmh ஹயாshய:
10060223’thேகஶவshthவ³ர ஈஶ இநsh கNhட²mh
10060224 விShiΝrh⁴ஜmh iµக²iµkhரம ஈவர: கmh
10060231 சkhrhயkh³ரத:ஸஹக³ேதா³ஹரsh பசாth
10060232 thவthபாrhவேயாrhத⁴iνர ம⁴ஹாஜநச
10060233 ேகாேணஷு ஶŋhக² உகா³ய உபrhேபnhth³ரsh
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10060234 தாrhய:ெதௗ ஹலத⁴ர: ஷ:ஸமnhதாth
10060241இnhth³யாணி ’ேகஶ: phராnhநாராயேऽவ
10060243 ேவதth³வீபபதிசிthதmh மேநா ேயாேக³வேராऽவ
10060251 ph’நிக³rhப⁴sh ேத ³th³தி⁴மாthமாநmh ப⁴க³வாnhபர:
10060253 khட³nhதmh பா ேகா³விnhத:³ ஶயாநmh பா மாத⁴வ:

10060261 vhரஜnhதமvhயாth³ைவNhட²ஆநmh thவாmh ய: பதி:
10060263 ⁴ஜாநmh யjhஞ⁴khபா ஸrhவkh³ரஹப⁴யŋhகர:
10060271 டா³கிnhேயா யாதா⁴nhயச ShமாNhடா³ ேயऽrhப⁴கkh³ரஹா:
10060273 ⁴தphேரதபிஶாசாச யரோவிநாயகா:
10060281 ேகாடரா ேரவதீ jhேயShடா² தநா மாth’காத³ய:
10060283 உnhமாதா³ ேய யபshமாரா ேத³ஹphராேணnhth³யth³ஹ:

10060291shவphநth³’Shடா மேஹாthபாதா vh’th³தா⁴ பா³லkh³ரஹாச ேய
10060293ஸrhேவ நயnh ேத விShேrhநாமkh³ரஹணபீ⁴ரவ:

10060300ஶுக உவாச
10060301இதி phரணயப³th³தா⁴பி⁴rhேகா³பீபி: ◌⁴ kh’தரணmh
10060303 பாயயிthவா shதநmh மாதா ஸnhnhயேவஶயதா³thமஜmh
10060311 தாவnhநnhதா³த³ேயா ேகா³பா ம²ராயா vhரஜmh க³தா:
10060313 விேலாkhய தநாேத³ஹmh ப³⁴ரதிவிshதா:
10060321நmh ப³தrh:ஸஜாேதா ேயாேக³ேஶா வா ஸமாஸ ஸ:

10060323ஸ ஏவ th³’Shேடா thபாேதா யதா³ஹாநக³nh³பி: ◌⁴
10060331 கேலவரmh பரஶுபி⁴சி²ththவா தthேத vhரெஜௗகஸ:

10060333³ேர phthவாவயவேஶா nhயத³ஹnhகாShட²ேவShதmh
10060341 த³யமாநshய ேத³ஹshய ⁴மசா³ெஸௗரப: ◌⁴
10060343 உthதி²த: kh’Shணநிrh⁴khத ஸபth³யாஹதபாphமந:
10060351 தநா ேலாகபா³லkh◌⁴நீ ரா தி⁴ராஶநா
10060353கா⁴mhஸயாபி ஹரேய shதநmh த³ththவாப ஸth³க³திmh
10060361 கிmh ந: ரth³த⁴யா ப⁴khthயா kh’Shய பரமாthமேந
10060363 யchச²nhphயதமmh கிmh iν ரkhதாshதnhமாதேரா யதா²
10060371 பth³ph◌⁴யாmh ப⁴khத’தி³shதா²ph◌⁴யாmh வnhth³யாph◌⁴யாmh ேலாகவnhதி³ைத:
10060373அŋhக³mh யshயா:ஸமாkhரmhய ப⁴க³வாநபி தthshதநmh
10060381 யாதா⁴nhயபி ஸா shவrhக³மவாப ஜநநீக³திmh
10060383 kh’Shண⁴khதshதநரா: கிiµ கா³ேவாऽiνமாதர:
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10060391 பயாmh யாஸாமபிப³ththரshேநஹshiνதாnhயலmh
10060393 ப⁴க³வாnhேத³வகீthர:ைகவlhயாth³யகி²லphரத:³
10060401 தாஸாமவிரதmh kh’Shேண rhவதீநாmh ஸுேதணmh
10060403 ந ந: கlhபேத ராஜnhஸmhஸாேராऽjhஞாநஸmhப⁴வ:

10060411 கட⁴மshய ெஸௗரph◌⁴யமவkh◌⁴ராய vhரெஜௗகஸ:

10060413 கித³mh த ஏேவதி வத³nhேதா vhரஜமாய:
10060421 ேத தthர வrhணிதmh ேகா³ைப: தநாக³மநாதி³கmh
10060423 thவா தnhநித⁴நmh shவshதி ஶிேஶாசாஸnhஸுவிshதா:
10060431 நnhத:³shவthரமாதா³ய phேரthயாக³தiµதா³ரதீ: ◌⁴
10060433rhth◌⁴nhபாkh◌⁴ராய பரமாmh iµத³mh ேலேப⁴ th³வஹ
10060441 ய ஏதthதநாேமாmh kh’Shணshயாrhப⁴கமth³⁴தmh
10060443 ஶ ◌்’iΝயாchch²ரth³த⁴யா மrhthேயா ேகா³விnhேத³லப⁴ேத ரதிmh
10070010ராேஜாவாச
10070011 ேயந ேயநாவதாேரண ப⁴க³வாnhஹவர:
10070013 கேராதி கrhணரmhயாணி மேநாjhஞாநி ச ந: phரேபா⁴
10070021யchch²’Nhவேதாऽைபthயரதிrhவிth’Shஸththவmh சஶுth³th◌⁴யthயசிேரண
mhஸ:

10070023 ப⁴khதிrhஹெரௗ தthேஷ ச ஸkh²யmh தேத³வ ஹாரmh வத³ மnhயேஸ ேசth
10070031அதா²nhயத³பி kh’Shணshய ேதாகாசதமth³⁴தmh
10070033 மாiνஷmh ேலாகமாஸாth³ய தjhஜாதிமiνnhத⁴த:
10070040ஶுக உவாச
10070041கதா³சிெதௗ³thதா²நிகெகௗகாphலேவ ஜnhமrhேயாேக³ஸமேவதேயாதாmh
10070043 வாதி³thரகீ³தth³விஜமnhthரவாசைகசகார ஸூேநாரபி⁴ேஷசநmh ஸதீ
10070051 நnhத³shய பthநீ kh’தமjhஜநாதி³கmh விphைர: kh’தshவshthயயநmh
ஸுைத:
10070053அnhநாth³யவாஸ:shரக³பீ⁴Shடேத⁴iνபி: ◌⁴ ஸஜாதநிth³ராமஶீஶயchச²ைந:
10070061ஔthதா²நிெகௗthஸுkhயமநா மநshவிநீ ஸமாக³தாnhஜயதீ vhரெஜௗகஸ:

10070063 ைநவாஶ ◌்’ேth³ைவ தி³தmh ஸுதshய ஸா த³nhshதநாrhதீ²
சரத³பth
10070071அத: ◌⁴ஶயாநshய ஶிேஶாரேநாऽlhபக phரவாலmh’th³வŋhkh◌⁴ஹதmh vhயவrhதத
10070073 விth◌⁴வshதநாநாரஸphயபா⁴ஜநmh vhயthயshதசkhராவிபி⁴nhநப³ரmh
10070081 th³’ShThவா யேஶாதா³phரiµகா² vhரஜshthய
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10070082ஔthதா²நிேக கrhமணி யா:ஸமாக³தா:
10070083 நnhதா³த³யசாth³⁴தத³rhஶநாலா:
10070084 கத²mh shவயmh ைவ ஶகடmh விபrhயகா³th
10070091ஊரvhயவதமதீnhேகா³பாnhேகா³பீச பா³லகா:
10070093 த³தாேநந பாேத³ந phதேமதnhந ஸmhஶய:
10070101 ந ேத ரth³த³தி⁴ேர ேகா³பா பா³லபா⁴தthத
10070103அphரேமயmh ப³லmh தshய பா³லகshய ந ேத வி:³

10070111 த³nhதmh ஸுதமாதா³ய யேஶாதா³ kh³ரஹஶŋhகிதா
10070113 kh’தshவshthயயநmh விphைர:ஸூkhைத:shதநமபாயயth
10070121 rhவவthshதா²பிதmh ேகா³ைபrhப³பி: ◌⁴ ஸபchச²த³mh
10070123 விphரா ஹுthவாrhசயாmh சkhrhத³th◌⁴யதஶாmh³பி:◌⁴
10070131 ேயऽஸூயாnh’தத³mhேப⁴rhஷா mhஸாமாநவிவrhதா:
10070133 ந ேதஷாmh ஸthயஶீலாநாமாஶிேஷா விப²லா: kh’தா:
10070141இதி பா³லகமாதா³ய ஸாமrhkh³யஜுபாkh’ைத:
10070143 ஜல: பவிthெரௗஷதி⁴பி⁴ரபி⁴chய th³விேஜாthதைம:
10070151 வாசயிthவா shவshthயயநmh நnhத³ேகா³ப:ஸமாத:
10070153ஹுthவா சாkh³நிmh th³விஜாதிph◌⁴ய: phராதா³த³nhநmh மஹா³ணmh
10070161 கா³வ:ஸrhவ³ேேபதா வாஸ:shரkh³khமமாநீ:
10070163ஆthமஜாph◌⁴த³யாrhதா²ய phராதா³thேத சாnhவஜத
10070171 விphரா மnhthரவிேதா³ khதாshைதrhயா: phேராkhதாshததா²ஶிஷ:

10070173 தா நிShப²லா ப⁴விShயnhதி ந கதா³சித³பி sh²டmh
10070181 ஏகதா³ேராஹமாட⁴mh லாலயnhதீ ஸுதmh ஸதீ
10070183 க³மாணmh ஶிேஶாrhேவா⁴mh ந ேஸேஹ கி³டவth
10070191 ⁴ெமௗ நிதா⁴ய தmh ேகா³பீ விshதா பா⁴ரபீ³தா
10070193 மஹாஷமாத³th◌⁴ெயௗ ஜக³தாமாஸ கrhமஸு
10070201ைத³thேயா நாmhநா th’வrhத: கmhஸph◌⁴’thய: phரேதி³த:
10070203 சkhரவாதshவேபண ஜஹாராநமrhப⁴கmh
10070211 ேகா³லmh ஸrhவமாvh’NhவnhiµShணmhசூmh ேரiΝபி: ◌⁴
10070213 ஈரயnhஸுமஹாேகா⁴ர ஶph³ேத³ந phரதி³ேஶா தி³ஶ:

10070221iµஹூrhதமப⁴வth³ேகா³Shட²mh ரஜஸா தமஸாvh’தmh
10070223ஸுதmh யேஶாதா³ நாபயthதshnhnhயshதவதீ யத:
10070231 நாபயthகசநாthமாநmh பரmh சாபி விேமாத:
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10070233 th’வrhதநிsh’Shடாபி: ◌⁴ ஶrhகராபி⁴பth³த:
10070241இதி க²ரபவநசkhரபாmhஶுவrhேஷ ஸுதபத³வீமப³லாவிலய மாதா
10070243அதிகணமiνshமரnhthயேஶாசth³⁴வி பதிதா mh’தவthஸகா யதா² ெகௗ:³

10070251தி³தமiνநிஶmhய தthர ேகா³phேயா ph◌⁴’ஶமiνதphததி⁴ேயாऽrhணiµkh²ய:
10070253 ³ரiνபலph◌⁴ய நnhத³ஸூiνmh பவந உபாரதபாmhஶுவrhஷேவேக³
10070261 th’வrhத: ஶாnhதரேயா வாthயாபத⁴ேரா ஹரnh
10070263 kh’Shணmh நேபா⁴க³ேதா க³nhmh நாஶkhேநாth³⁴பா⁴ரph◌⁴’th
10070271 தமமாநmh மnhயமாந ஆthமேநா ³மthதயா
10070273 க³ேல kh³’த உthshரShmh நாஶkhேநாத³th³⁴தாrhப⁴கmh
10070281 க³லkh³ரஹணநிேசShேடா ைத³thேயா நிrhக³தேலாசந:
10070283அvhயkhதராேவா nhயபதthஸஹபா³ேலா vhயஸுrhvhரேஜ
10070291 தமnhதாthபதிதmh ஶிலாயாmh விஶீrhணஸrhவாவயவmh கராலmh
10070293 ரmh யதா² th³ரஶேரண விth³த⁴mh shthேயா த³thேயா த³th³’ஶு:
ஸேமதா:
10070301 phராதா³ய மாthேர phரதி’thய விshதா: kh’Shணmh ச தshேயார
லmhப³மாநmh
10070303 தmh shவshதிமnhதmh ஷாத³நீதmh விஹாயஸா mh’thiµகா²thphரiµkhதmh
10070305 ேகா³phயச ேகா³பா: கில நnhத³iµkh²யா லph³th◌⁴வா ந: phராரதீவ ேமாத³mh
10070311அேஹா ப³தாthயth³⁴தேமஷ ரஸா பா³ேலா நிvh’thதிmh க³ேதாऽph◌⁴யகா³thந:
10070313mhshர:shவபாேபந விmhத:க²ல:ஸா: ◌⁴ ஸமthேவந ப⁴யாth³விiµchயேத
10070321 கிmh நshதபசீrhணமேதா⁴ஜாrhசநmh
10070322 rhேதShடத³thதiµத ⁴தெஸௗ’த³mh
10070323 யthஸmhபேரத: நேரவ பா³லேகா
10070324 தி³ShThயா shவப³nh⁴nhphரணயnhiνபshதி²த:
10070331 th³’ShThவாth³⁴தாநி ப³ஹுேஶா நnhத³ேகா³ேபா ph³’ஹth³வேந
10070333 வஸுேத³வவேசா ⁴ேயா மாநயாமாஸ விshத:
10070341 ஏகதா³rhப⁴கமாதா³ய shவாŋhகமாேராphய பா⁴நீ
10070343 phரshiνதmh பாயயாமாஸ shதநmh shேநஹபphதா
10070351 பீதphராயshய ஜநநீ ஸுதshய சிரshதmh
10070353iµக²mh லாலயதீ ராஜjh’mhப⁴ேதா த³th³’ேஶ இத³mh
10070361 க²mh ேராத³ jhேயாதிரநீகமாஶா:ஸூrhேயnh³வநிவஸநாmh³தீ⁴mhச
10070363 th³வீபாnhநகா³mhshதth³³th’rhவநாநி ⁴தாநி யாநி shதி²ரஜŋhக³மாநி
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10070371ஸா வீய விவmh ஸஹஸா ராஜnhஸஜாதேவப:²

10070373ஸmhlhய mh’க³ஶாவா ேநthேர ஆthஸுவிshதா
10080010ஶுக உவாச
10080011 க³rhக:³ ேராேதா ராஜnhய³நாmh ஸுமஹாதபா:
10080013 vhரஜmh ஜகா³ம நnhத³shய வஸுேத³வphரேசாதி³த:
10080021 தmh th³’ShThவா பரமphத: phரththதா²ய kh’தாஜ:

10080023ஆநrhசாேதா⁴ஜதி⁴யா phரணிபாதர:ஸரmh
10080031ஸூபவிShடmh kh’தாதிth²யmh கி³ரா ஸூnh’தயா iµநிmh
10080033 நnhத³யிthவாph³ரவீth³ph³ரமnhrhணshய கரவாம கிmh
10080041 மஹth³விசலநmh nh’mh kh³’mh தீ³நேசதஸாmh
10080043 நி:ேரயஸாய ப⁴க³வnhகlhபேத நாnhயதா² khவசிth
10080051 jhேயாதிஷாமயநmh ஸாாth³யthதjhjhஞாநமதீnhth³யmh
10080053 phரணீதmh ப⁴வதா ேயந மாnhேவத³ பராவரmh
10080061 thவmh  ph³ரமவிதா³mh ேரShட:²ஸmhshகாராnhகrhமrhஹ
10080063 பா³லேயாரநேயாrhnh’mh ஜnhமநா ph³ராமே ³:

10080070க³rhக³ உவாச
10080071 ய³நாமஹமாசாrhய: kh²யாதச ⁴வி ஸrhவதா³
10080073ஸுதmh மயா ஸmhshkh’தmh ேத மnhயேத ேத³வகீஸுதmh
10080081 கmhஸ: பாபமதி:ஸkh²யmh தவ சாநக³nh³ேப:◌⁴
10080083 ேத³வkhயா அShடேமா க³rhேபா⁴ ந shth ப⁴விமrhஹதி
10080091இதி ஸசிnhதயch²thவா ேத³வkhயா தா³காவச:
10080093அபி ஹnhதா க³தாஶŋhகshதrh தnhேநாऽநேயா ப⁴ேவth
10080100நnhத³ உவாச
10080101அலேதாऽshnhரஹ மாமைகரபி ேகா³vhரேஜ
10080103 th³விஜாதிஸmhshகாரmh shவshதிவாசநrhவகmh
10080110ஶுக உவாச
10080111 ஏவmh ஸmhphராrhதி²ேதா விphர:shவசிகீrhதேமவ தth
10080113 சகார நாமகரணmh ³ேடா⁴ ரஹ பா³லேயா:
10080120க³rhக³ உவாச
10080121அயmh  ேராணீthேரா ரமயnhஸு’ேதா³³ண:

10080123ஆkh²யாshயேத ராம இதி ப³லாதி⁴khயாth³ப³லmh வி:³

10080125 ய³நாமph’த²kh³பா⁴வாthஸŋhகrhஷணiµஶnhthயபி
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10080131ஆஸnhவrhshthரேயா யshய kh³’ணேதாऽiνக³mh த:

10080133 ஶுkhேலா ரkhதshததா² பீத இதா³நீmh kh’Shணதாmh க³த:
10080141 phராக³யmh வஸுேத³வshய khவசிjhஜாதshதவாthமஜ:

10080143 வாஸுேத³வ இதி மாநபி⁴jhஞா:ஸmhphரசேத
10080151 ப³ஹூநி ஸnhதி நாமாநி பாணி ச ஸுதshய ேத
10080153³ணகrhமாiνபாணி தாnhயஹmh ேவத³ ேநா ஜநா:
10080161 ஏஷ வ: ேரய ஆதா⁴shயth³ேகா³பேகா³லநnhத³ந:
10080163அேநந ஸrhவ³rhகா³ணி யமஜshதShயத²
10080171 ராேநந vhரஜபேத ஸாத⁴ேவா த³shபீ³தா:
10080173அராஜேக ரயமா kh³rhத³shnhஸேமதி⁴தா:
10080181 ய ஏதshnhமஹாபா⁴கா:³ phதிmh rhவnhதி மாநவா:
10080183 நாரேயாऽபி⁴ப⁴வnhthேயதாnhவிShiΝபாநிவாஸுரா:
10080191 தshமாnhநnhதா³thமேஜாऽயmh ேத நாராயணஸேமா ³ண:

10080193 யா கீrhthயாiνபா⁴ேவந ேகா³பாயshவ ஸமாத:
10080200ஶுக உவாச
10080201இthயாthமாநmh ஸமாதி³ய க³rhேக³ ச shவkh³’ஹmh க³ேத
10080203 நnhத:³ phரiµதி³ேதா ேமேந ஆthமாநmh rhணமாஶிஷாmh
10080211 காேலந vhரஜதாlhேபந ேகா³ேல ராமேகஶெவௗ
10080213 ஜாiνph◌⁴யாmh ஸஹ பாணிph◌⁴யாmh ŋhக³மாெணௗ விஜர:

10080221 தாவŋhkh◌⁴kh³மமiνkh’Shய ஸsh’பnhெதௗ
10080222 ேகா⁴ஷphரேகா⁴ஷசிரmh vhரஜகrhத³ேமஷு
10080223 தnhநாத³’Shடமநஸாவiνsh’thய ேலாகmh
10080224iµkh³த⁴phரபீ⁴தவ³ேபயரnhதி மாthேரா:
10080231 தnhமாதெரௗ நிஜஸுெதௗ kh◌⁴’ணயா shiνவnhthெயௗ
10080232 பŋhகாŋhக³ராக³சிராபkh³’ய ேதா³rhph◌⁴யாmh
10080233 த³ththவா shதநmh phரபிப³ேதா:shம iµக²mh நிய
10080234iµkh³த⁴shதாlhபத³ஶநmh யய: phரேமாத³mh
10080241 யrhயŋhக³நாத³rhஶநீயமாரலாvh
10080242அnhதrhvhரேஜ தத³ப³லா: phரkh³’தchைச:²
10080243 வthைஸதshதத உபா⁴வiνkh’Shயமாெணௗ
10080244 phேரnhthய உjh²தkh³’ஹா ஜ’ஷுrhஹஸnhthய:
10080251 ஶ ◌்’ŋhkh³யkh³நித³mhShThrhயஜலth³விஜகNhடேகph◌⁴ய:
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10080252 khடா³பராவதிசெலௗ shவஸுெதௗ நிேஷth³⁴mh
10080253 kh³’யாணி கrhமபி யthர ந தjhஜநnhெயௗ
10080254 ேஶகாத ஆபரலmh மநேஸாऽநவshதா²mh
10080261 காேலநாlhேபந ராஜrhேஷ ராம: kh’Shணச ேகா³ேல
10080263அkh◌⁴’Shடஜாiνபி: ◌⁴ பth³பி⁴rhவிசkhரமரஜஸா
10080271 ததsh ப⁴க³வாnhkh’Shே வயshையrhvhரஜபா³லைக:
10080273ஸஹராேமா vhரஜshthmh சிkhேட³ ஜநயnhiµத³mh
10080281 kh’Shணshய ேகா³phேயா சிரmh வீய ெகௗமாரசாபலmh
10080283 ஶ ◌்’Nhவnhthயா: கில தnhமாதி ேஹா:ஸமாக³தா:
10080291 வthஸாnhiµசnhkhவசித³ஸமேய khேராஶஸஜாதஹாஸ:

10080292shேதயmh shவாth³வththயத² த³தி⁴பய: கlhபிைத:shேதயேயாைக:³
10080293 மrhகாnhேபா⁴யnhவிப⁴ஜதி ஸ ேசnhநாthதி பா⁴Nhட³mh பி⁴nhநthதி
10080294 th³ரvhயாலாேப⁴ ஸkh³’ஹபிேதா யாthபkhேராய ேதாகாnh
10080301ஹshதாkh³ராேய ரசயதி விதி⁴mh பீட²ேகாக²லாth³ைய
10080302 சி²th³ரmh யnhதrhநிதவந: ஶிkhயபா⁴Nhேட³ஷு தth³விth
10080303 th◌⁴வாnhதாகா³ேர th◌⁴’தமணிக³ணmh shவாŋhக³மrhத²phரதீ³பmh
10080304 காேல ேகா³phேயா யrh kh³’ஹkh’thேயஷு ஸுvhயkh³ரசிthதா:
10080311 ஏவmh தா⁴rhShThயாnhஶதி ேத ேமஹநாதீ³நி வாshெதௗ
10080312shேதேயாபாையrhவிரசிதkh’தி:ஸுphரதீேகா யதா²shேத
10080313இthத²mh shthபி: ◌⁴ ஸப⁴யநயநiµகா²ேலாகிநீபி⁴rh
10080314 vhயாkh²யாதாrhதா² phரஹதiµகீ² ந பாலph³⁴ைமchச²th
10080321 ஏகதா³ khட³மாநாshேத ராமாth³யா ேகா³பதா³ரகா:
10080323 kh’Shே mh’த³mh ப⁴தவாநிதி மாthேர nhயேவத³யnh
10080331ஸா kh³’thவா கேர kh’Shணiµபாலph◌⁴ய ைதணீ
10080333 யேஶாதா³ ப⁴யஸmhph◌⁴ராnhத phேரமபா⁴ஷத
10080341 கshமாnhmh’த³மதா³nhதாthமnhப⁴வாnhப⁴தவாnhரஹ:

10080343 வத³nhதி தாவகா ேயேத மாராshேதऽkh³ரேஜாऽphயயmh
10080351 நாஹmh ப⁴தவாநmhப³ஸrhேவ th²யாபி⁴ஶmhந:
10080353 யதி³ஸthயகி³ரshதrh ஸமmh பய ேம iµக²mh
10080361 யth³ேயவmh தrh vhயாேத³ thkhத:ஸ ப⁴க³வாnhஹ:
10080363 vhயாத³thதாvhயாஹைதவrhய: khடா³மiνஜபா³லக:
10080371ஸா தthர த³th³’ேஶ விவmh ஜக³thshதா²shiν ச க²mh தி³ஶ:
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10080373ஸாth³th³வீபாph³தி⁴⁴ேகா³லmh ஸவாyhவkh³நீnh³தாரகmh
10080381 jhேயாதிசkhரmh ஜலmh ேதேஜா நப⁴shவாnhவியேத³வ ச
10080383ைவகாகாணீnhth³யாணி மேநா மாthரா ³shthரய:
10080391 ஏதth³விசிthரmh ஸஹவகால shவபா⁴வகrhமாஶயŋhக³ேப⁴த³mh
10080393 ஸூேநாshதெநௗ வீய விதா³தாshேய vhரஜmh ஸஹாthமாநமவாப
ஶŋhகாmh
10080401 கிmh shவphந ஏத³த ேத³வமாயா கிmh வா மதீ³ேயா ப³த ³th³தி⁴ேமாஹ:

10080403அேதா²அiµShையவ மமாrhப⁴கshய ய: கசெநௗthபthதிக ஆthமேயாக:³
10080411அேதா² யதா²வnhந விதrhகேகா³சரmh ேசேதாமந:கrhமவேசாபி⁴ரஜஸா
10080413 யதா³ரயmh ேயந யத: phரதீயேத ஸு³rhவிபா⁴vhயmh phரணதாsh தthபத³mh
10080421அஹmh மமாெஸௗ பதிேரஷ ேமஸுேதா vhரேஜவரshயாகி²லவிthதபாஸதீ
10080423 ேகா³phயச ேகா³பா:ஸஹேகா³த⁴நாச ேம யnhமாயேயthத²mh மதி:ஸ ேம
க³தி:
10080431இthத²mh விதி³ததththவாயாmh ேகா³பிகாயாmh ஸ ஈவர:
10080433ைவShணவீmh vhயதேநாnhமாயாmh thரshேநஹமயீmh வி:◌⁴
10080441ஸth³ேயா நShடshmh’திrhேகா³பீ ஸாேராphயாேராஹமாthமஜmh
10080443 phரvh’th³த⁴shேநஹகல ’த³யாth³யதா² ரா
10080451 thரyhயா ேசாபநிஷth³பி⁴ச ஸாŋhkh²யேயாைக³ச ஸாthவைத:
10080453 உபகீ³யமாநமாஹாthmhயmh ஹmh ஸாமnhயதாthமஜmh
10080460ராேஜாவாச
10080461 நnhத:³ கிமகேராth³ph³ரமnhேரய ஏவmh மேஹாத³யmh
10080463 யேஶாதா³ ச மஹாபா⁴கா³ பெபௗ யshயா:shதநmh ஹ:
10080471 பிதெரௗ நாnhவவிnhேத³தாmh kh’Shேதா³ராrhப⁴ேகதmh
10080473 கா³யnhthயth³யாபி கவேயா யlhேலாகஶமலாபஹmh
10080480ஶுக உவாச
10080481 th³ேராே வஸூநாmh phரவேரா த⁴ரயா பா⁴rhயயா ஸஹ
10080483 கShயமாண ஆேத³ஶாnhph³ரமணshதiµவாச ஹ
10080491 ஜாதேயாrhெநௗ மஹாேத³ேவ ⁴வி விேவவேர ஹெரௗ
10080493 ப⁴khதி:shயாthபரமா ேலாேக யயாேஜா ³rhக³திmh தேரth
10080501அshthவிthkhத:ஸ ப⁴க³வாnhvhரேஜ th³ேராே மஹாயஶா:
10080503 ஜjhேஞ நnhத³இதி kh²யாேதா யேஶாதா³ஸா த⁴ராப⁴வth
10080511 தேதா ப⁴khதிrhப⁴க³வதி th⁴ேத ஜநாrhத³ேந
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10080513 த³mhபthேயாrhநிதராமாth³ேகா³பேகா³பீஷு பா⁴ரத
10080521 kh’Shே ph³ரமண ஆேத³ஶmh ஸthயmh கrhmh vhரேஜ வி: ◌⁴
10080523ஸஹராேமா வஸmhசkhேர ேதஷாmh phதிmh shவலயா
10090010ஶுக உவாச
10090011 ஏகதா³ kh³’ஹதா³ஷு யேஶாதா³ நnhத³ேக³நீ
10090013 கrhமாnhதரநிkhதாஸு நிrhமமnhத²shவயmh த³தி⁴
10090021 யாநி யாநீஹ கீ³தாநி தth³பா³லசதாநி ச
10090023 த³தி⁴நிrhமnhத²ேந காேல shமரnhதீ தாnhயகா³யத
10090031 ௌமmh வாஸ: ph’²கதேட பி³ph◌⁴ரதீ ஸூthரநth³த⁴mh
10090032 thரshேநஹshiνதசக³mh ஜாதகmhபmh ச ஸுph◌⁴:

10090033 ரjhjhவாகrhஷரம⁴ஜசலthகŋhகெணௗ Nhட³ேல ச
10090034shவிnhநmh வkhthரmh கப³ரவிக³லnhமாலதீ நிrhமமnhத²
10090041 தாmh shதnhயகாம ஆஸாth³ய மth²நnhதீmh ஜநநீmh ஹ:
10090043 kh³’thவா த³தி⁴மnhதா²நmh nhயேஷத⁴thphதிமாவஹnh
10090051 தமŋhகமாட⁴மபாயயthshதநmh shேநஹshiνதmh ஸshததீ iµக²mh
10090053அth’phதiµthsh’jhய ஜேவந ஸா யயாthchயமாேந பய thவதி⁴ேத
10090061ஸஜாதேகாப:sh²தாத⁴ரmhஸnhத³ய த³th³பி⁴rhத³தி⁴மnhத²பா⁴ஜநmh
10090063பி⁴ththவா mh’ஷாrhth³’ஷத³மநா ரேஹா ஜகா⁴ஸைஹயŋhக³வமnhதரmh
க³த:
10090071 உthதாrhய ேகா³பீ ஸுஶ ◌்’தmh பய: ந: phரவிய ஸnhth³’ய ச
த³th◌⁴யமthரகmh
10090073 ப⁴kh³நmh விேலாkhய shவஸுதshய கrhம தjhஜஹாஸ தmh சாபி ந தthர
பயதீ
10090081 உக²லாŋhkh◌⁴ேரப vhயவshதி²தmh மrhகாய காமmh த³த³தmh ஶிசி
shதி²தmh
10090083ைஹயŋhக³வmh ெசௗrhயவிஶŋhகிேதணmh நிய பசாthஸுதமாக³மchச²ைந:
10090091 தாமாthதயShmh phரஸய ஸthவரsh
10090092 தேதாऽவயாபஸஸார பீ⁴தவth
10090093 ேகா³phயnhவதா⁴வnhந யமாப ேயாகி³நாmh
10090094மmh phரேவShmh தபேஸதmh மந:
10090101 அnhவசமாநா ஜநநீ ph³’ஹchசலch ch²ேராணீப⁴ராkhராnhதக³தி:
ஸுமth◌⁴யமா
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10090103 ஜேவந விshரmhதேகஶப³nhத⁴ந chதphரஸூநாiνக³தி: பராmh’ஶth
10090111 kh’தாக³ஸmh தmh phரத³nhதமணீ கஷnhதமஜnhமணீ shவபாணிநா
10090113 உth³வீமாணmh ப⁴யவிவேலணmh ஹshேத kh³’thவா
பி⁴ஷயnhthயவா³ரth
10090121 thயkhthவா யShmh ஸுதmh பீ⁴தmh விjhஞாயாrhப⁴கவthஸலா
10090123இேயஷ கில தmh ப³th³⁴mh தா³mhநாதth³வீrhயேகாவிதா³
10090131 ந சாnhதrhந ப³rhயshய ந rhவmh நாபி சாபரmh
10090133 rhவாபரmh ப³சாnhதrhஜக³ேதா ேயா ஜக³chச ய:
10090141 தmh மthவாthமஜமvhயkhதmh மrhthயŋhக³மேதா⁴ஜmh
10090143 ேகா³பிேகாக²ேல தா³mhநா ப³ப³nhத⁴ phராkh’தmh யதா²
10090151 தth³தா³ம ப³th◌⁴யமாநshய shவாrhப⁴கshய kh’தாக³ஸ:

10090153 th³vhயŋh³ேலாநம⁴thேதந ஸnhத³ேத⁴ऽnhயchச ேகா³பிகா
10090161 யதா³thதத³பி nhநmh ேதநாnhயத³பி ஸnhத³ேத⁴
10090163 தத³பி th³vhயŋh³லmh nhநmh யth³யதா³த³thத ப³nhத⁴நmh
10090171 ஏவmh shவேக³ஹதா³மாநி யேஶாதா³ஸnhத³த⁴thயபி
10090173 ேகா³பீநாmh ஸுshமயnhதீநாmh shமயnhதீ விshதாப⁴வth
10090181shவமா:shவிnhநகா³thராயா விshரshதகப³ரshரஜ:

10090183 th³’ShThவா பரமmh kh’Shண: kh’பயாthshவப³nhத⁴ேந
10090191 ஏவmh ஸnhத³rhஶிதா யŋhக³ஹ ph◌⁴’thயவயதா
10090193shவவேஶநாபி kh’Shேணந யshேயத³mh ேஸவரmh வேஶ
10090201 ேநமmh விேசா ந ப⁴ேவா ந ரphயŋhக³ஸmhரயா
10090203 phரஸாத³mh ேலபி⁴ேர ேகா³பீ யthதthphராப விiµkhதிதா³th
10090211 நாயmh ஸுகா²ேபா ப⁴க³வாnhேத³நாmh ேகா³பிகாஸுத:
10090213 jhஞாநிநாmh சாthம⁴தாநாmh யதா² ப⁴khதிமதாஹ
10090221 kh’Shணsh kh³’ஹkh’thேயஷு vhயkh³ராயாmh மாத phர:◌⁴
10090223அth³ராத³rhஜுெநௗ rhவmh ³யெகௗ த⁴நதா³thமெஜௗ
10090231 ரா நாரத³ஶாேபந vh’தாmh phராபிெதௗ மதா³th
10090233 நலவரமணிkh³வாவிதி kh²யாெதௗ யாnhவிெதௗ
10100010ராேஜாவாச
10100011 கth²யதாmh ப⁴க³வnhேநதthதேயா: ஶாபshய காரணmh
10100013 யthதth³விக³rhதmh கrhம ேயந வா ேத³வrhேஷshதம:
10100020ஶுக உவாச
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10100021 th³ரshயாiνசெரௗ ⁴thவா ஸுth³’phெதௗ த⁴நதா³thமெஜௗ
10100023ைகலாேஸாபவேந ரmhேய மnhதா³கிnhயாmh மேதா³thகெடௗ
10100031 வாணீmh மதி³ராmh பீthவா மதா³⁴rhணிதேலாசெநௗ
10100033shthஜைநரiνகா³யth³பி⁴ேசர: Shபிேத வேந
10100041அnhத: phரவிய க³ŋhகா³யாமmhேபா⁴ஜவநராநி
10100043 சிkhட³rhவதிபி⁴rhக³ஜாவிவ கேரiΝபி: ◌⁴
10100051 யth³’chச²யா ச ேத³வrhrhப⁴க³வாmhshதthர ெகௗரவ
10100053அபயnhநாரேதா³ ேத³ெவௗ பா³ெணௗ ஸம³th◌⁴யத
10100061 தmh th³’ShThவா vh³தா ேத³vhேயா விவshthரா: ஶாபஶŋhகிதா:
10100063 வாஸாmh பrhய: ◌⁴ ஶீkh◌⁴ரmh விவshthெரௗ ைநவ ³யெகௗ
10100071 ெதௗ th³’ShThவா மதி³ராமthெதௗ மதா³nhெதௗ⁴ ஸுராthமெஜௗ
10100073 தேயாரiνkh³ரஹாrhதா²ய ஶாபmh தா³shயnhநித³mh ஜெகௗ³

10100080நாரத³ உவாச
10100081 ந யnhேயா ஜுஷேதா ேஜாShயாnh³th³தி⁴ph◌⁴ரmhேஶா ரேஜா³ண:

10100083மதா³தா³பி⁴ஜாthயாதி³rhயthர shth th³தமாஸவ:

10100091ஹnhயnhேத பஶேவா யthர நிrhத³ையரதாthமபி: ◌⁴
10100093 மnhயமாைநமmh ேத³ஹமஜராmh’th நவரmh
10100101 ேத³வஸmhjhஞிதமphயnhேத kh’விTh³ப⁴shமஸmhjhஞிதmh
10100103 ⁴தth◌⁴khதthkh’ேத shவாrhத²mh கிmh ேவத³ நிரேயா யத:
10100111 ேத³ஹ: கிமnhநதா³:shவmh நிேஷkhrhமாேரவ ச
10100113 மா: பிrhவா ப³ந: khேரரkh³ேந: ஶுேநாऽபி வா
10100121 ஏவmh ஸாதா⁴ரணmh ேத³ஹமvhயkhதphரப⁴வாphயயmh
10100123 ேகா விth³வாநாthமஸாthkh’thவா ஹnhதி ஜnhnh’ேதऽஸத:
10100131அஸத:மதா³nhத⁴shய தா³th³rhயmh பரமஜநmh
10100133ஆthெமௗபmhேயந ⁴தாநி த³th³ர: பரேத
10100141 யதா² கNhடகவிth³தா⁴ŋhேகா³ ஜnhேதாrhேநchச²தி தாmh vhயதா²mh
10100143 வஸாmhயmh க³ேதா ŋhைக³rhந ததா²விth³த⁴கNhடக:
10100151 த³th³ேரா நிரஹmhshதmhேபா⁴ iµkhத:ஸrhவமைத³ஹ
10100153 kh’chch²ரmh யth³’chச²யாphேநாதி தth³தி⁴ தshய பரmh தப:
10100161 நிthயmh ுthாமேத³ஹshய த³th³ரshயாnhநகாŋhண:

10100163இnhth³யாNhயiνஶுShயnhதி mhஸாபி விநிவrhதேத
10100171 த³th³ரshையவ jhயnhேத ஸாத⁴வ:ஸமத³rhஶிந:
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10100173ஸth³பி: ◌⁴ ேதி தmh தrhஷmh தத ஆராth³விஶுth³th◌⁴யதி
10100181ஸா⁴நாmh ஸமசிthதாநாmh iµnhத³சரணmh
10100183 உேபைய: கிmh த⁴நshதmhைப⁴ரஸth³பி⁴ரஸதா³ரைய:
10100191 தத³ஹmh மthதேயாrhமாth◌⁴vhயா வாNhயா மதா³nhத⁴ேயா:
10100193 தேமாமத³mh ஹShயா shthைரணேயாரதாthமேநா:
10100201 யதி³ெமௗ ேலாகபாலshய thெரௗ ⁴thவா தம:phெதௗ
10100203 ந விவாஸஸமாthமாநmh விஜாநீத:ஸு³rhமெதௗ³

10100211அேதாऽrhஹத:shதா²வரதாmh shயாதாmh ைநவmh யதா² ந:
10100213shmh’தி:shயாnhமthphரஸாேத³ந தthராபி மத³iνkh³ரஹாth
10100221 வாஸுேத³வshய ஸாnhநிth◌⁴யmh லph³th◌⁴வா தி³vhயஶரchச²ேத
10100223 vh’thேத shவrhேலாகதாmh ⁴ேயா லph³த⁴ப⁴khதீ ப⁴விShயத:
10100230ஶுக உவாச
10100231 ஏவiµkhthவா ஸ ேத³வrhrhக³ேதா நாராயரமmh
10100233 நலவரமணிkh³வாவாஸrhயமலாrhஜுெநௗ
10100241 ’ேஷrhபா⁴க³வதiµkh²யshய ஸthயmh கrhmh வேசா ஹ:
10100243 ஜகா³ம ஶநைகshதthர யthராshதாmh யமலாrhஜுெநௗ
10100251 ேத³வrhrhேம phயதேமா யதி³ெமௗ த⁴நதா³thமெஜௗ
10100253 தthததா²ஸாத⁴யிShயா யth³கீ³தmh தnhமஹாthமநா
10100261இthயnhதேரrhஜுநேயா: kh’Shணsh யமேயாrhயெயௗ
10100263ஆthமநிrhேவஶமாthேரண திrhயkh³க³தiµக²லmh
10100271 பா³ேலந நிShகrhஷயதாnhவ³க²லmh தth³
10100272 தா³ேமாத³ேரண தரேஸாthகதாŋhkh◌⁴ப³nhெதௗ⁴
10100273 நிShேபத: பரமவிkhரதாதிேவப
10100274shகnhத⁴phரவாலவிடெபௗ kh’தசNhட³ஶph³ெதௗ³

10100281 தthர யா பரமயா கப: ◌⁴ sh²ரnhெதௗ
10100282th³தா⁴ேபthய ஜேயாவ ஜாதேவதா:³
10100283 kh’Shணmh phரணmhய ஶிரஸாகி²லேலாகநாத²mh
10100284 ப³th³தா⁴ஜ விரஜஸாவித³ச:shம
10100291 kh’Shண kh’Shண மஹாேயாகி³mhshthவமாth³ய: ஷ: பர:
10100293 vhயkhதாvhயkhதத³mh விவmh பmh ேத ph³ராம வி:³

10100301 thவேமக:ஸrhவ⁴தாநாmh ேத³ஹாshவாthேமnhth³ேயவர:
10100303 thவேமவ காேலா ப⁴க³வாnhவிShiΝரvhயய ஈவர:
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10100311 thவmh மஹாnhphரkh’தி:ஸூமா ரஜ:ஸththவதேமாமயீ
10100313 thவேமவ ேஷாऽth◌⁴ய:ஸrhவேthரவிகாரவிth
10100321 kh³’யமாணshthவமkh³ராேயா விகாைர: phராkh’ைதrh³ண:

10100323 ேகா nhவிஹாrhஹதி விjhஞாmh phராkhth³த⁴mh ³ணஸmhvh’த:
10100331 தshைம ph◌⁴யmh ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ேவத⁴ேஸ
10100333ஆthமth³ேயாத³ணச²nhந மmhேந ph³ரமேண நம:
10100341 யshயாவதாரா jhஞாயnhேத ஶேரShவஶண:

10100343ைதshைதரlhயாதிஶையrhவீrhையrhேத³Shவஸŋhக³ைத:
10100351ஸ ப⁴வாnhஸrhவேலாகshய ப⁴வாய விப⁴வாய ச
10100353அவதீrhேऽmhஶபா⁴ேக³ந ஸாmhphரதmh பதிராஶிஷாmh
10100361 நம: பரமகlhயாண நம: பரமமŋhக³ள
10100363 வாஸுேத³வாய ஶாnhதாய ய³நாmh பதேய நம:
10100371அiνஜாநீ ெநௗ ⁴மmhshதவாiνசரகிŋhகெரௗ
10100373 த³rhஶநmh ெநௗ ப⁴க³வத ’ேஷராத³iνkh³ரஹாth
10100381 வாணீ ³iνகத²ேந ரவெணௗ கதா²யாmh
10100382ஹshெதௗ ச கrhமஸு மநshதவ பாத³ேயாrhந:
10100383shmh’thயாmh ஶிரshதவ நிவாஸஜக³thphரேம
10100384 th³’Sh:ஸதாmh த³rhஶேநऽsh ப⁴வthதநாmh
10100390ஶுக உவாச
10100391இthத²mh ஸŋhகீrhதிதshதாph◌⁴யாmh ப⁴க³வாnhேகா³ேலவர:
10100393 தா³mhநா ேசாக²ேல ப³th³த: ◌⁴ phரஹஸnhநாஹ ³யெகௗ
10100400ப⁴க³வாiνவாச
10100401 jhஞாதmh மம ைரைவதth³’ கthமநா
10100403 யchch²மதா³nhத⁴ேயாrhவாkh³பி⁴rhவிph◌⁴ரmhேஶாऽiνkh³ரஹ: kh’த:
10100411ஸா⁴நாmh ஸமசிthதாநாmh ஸுதராmh மthkh’தாthமநாmh
10100413 த³rhஶநாnhேநா ப⁴ேவth³ப³nhத: ◌⁴ mhேஸாऽே:ஸவிrhயதா²
10100421 தth³க³chச²தmh மthபரெமௗ நலவர ஸாத³நmh
10100423ஸஜாேதா மயி பா⁴ேவா வாphத: பரேமாऽப⁴வ:

10100430ஶுக உவாச
10100431இthkhெதௗ ெதௗ பkhரmhய phரணmhய ச ந: ந:
10100433 ப³th³ேதா⁴க²லமாமnhthrhய ஜkh³மrhதி³ஶiµthதராmh
10110010ஶுக உவாச
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10110011 ேகா³பா நnhதா³த³ய: thவா th³மேயா: பதேதா ரவmh
10110013 தthராஜkh³iµ:ேரShட² நிrhகா⁴தப⁴யஶŋhகிதா:
10110021 ⁴mhயாmh நிபதிெதௗ தthர த³th³’ஶுrhயமலாrhஜுெநௗ
10110023 ப³ph◌⁴ரiµshதத³விjhஞாய லயmh பதநகாரணmh
10110031 உக²லmh விகrhஷnhதmh தா³mhநா ப³th³த⁴mh ச பா³லகmh
10110033 கshேயத³mh த ஆசrhயiµthபாத இதி காதரா:
10110041 பா³லா ஊரேநேநதி திrhயkh³க³தiµக²லmh
10110043 விகrhஷதா மth◌⁴யேக³ந ஷாவphயசம
10110051 ந ேத த³khதmh ஜkh³’ஹுrhந க⁴ேடேததி தshய தth
10110053 பா³லshேயாthபாடநmh தrhேவா: ேகசிthஸnhதி³kh³த⁴ேசதஸ:

10110061 உக²லmh விகrhஷnhதmh தா³mhநா ப³th³த⁴mh shவமாthமஜmh
10110063 விேலாkhய நnhத:³ phரஹஸth³ வத³ேநா விiµேமாச ஹ
10110071 ேகா³பீபி:◌⁴ shேதாபி⁴ேதாऽnh’thயth³ப⁴க³வாnhபா³லவthkhவசிth
10110073 உth³கா³யதி khவசிnhiµkh³த⁴shதth³வேஶா தா³யnhthரவth
10110081 பி³ப⁴rhதி khவசிதா³jhஞphத: பீட²ேகாnhமாநபா³கmh
10110083 பா³ஹுேபmh ச ேத shவாநாmh ச phதிமாவஹnh
10110091 த³rhஶயmhshதth³விதா³mh ேலாக ஆthமேநா ph◌⁴’thயவயதாmh
10110093 vhரஜshேயாவாஹ ைவ ஹrhஷmh ப⁴க³வாnhபா³லேசShைத:
10110101 khணீ ேபா: ◌⁴ ப²லாநீதி thவா ஸthவரமchத:
10110103 ப²லாrhதீ² தா⁴nhயமாதா³ய யெயௗ ஸrhவப²லphரத:³
10110111 ப²லவிkhரயிணீ தshய chததா⁴nhயகரth³வயmh
10110113 ப²லரரயth³ரthைந: ப²லபா⁴Nhட³ம ச
10110121ஸthதீரக³தmh kh’Shணmh ப⁴kh³நாrhஜுநமதா²வயth
10110123 ராமmh ச ேராணீ ேத³வீ khட³nhதmh பா³லைகrhph◌⁴’ஶmh
10110131 ேநாேபயாதாmh யதா³ஹூெதௗ khடா³ஸŋhேக³ந thரெகௗ
10110133 யேஶாதா³mh phேரஷயாமாஸ ேராணீ thரவthஸலாmh
10110141 khட³nhதmh ஸா ஸுதmh பா³லரதிேவலmh ஸஹாkh³ரஜmh
10110143 யேஶாதா³ேஜாஹவீthkh’Shணmh thரshேநஹshiνதshதநீ
10110151 kh’Shண kh’Shரவிnhதா³ தாத ஏ shதநmh பிப³
10110153அலmh விஹாைர:ுthாnhத: khடா³ராnhேதாऽ thரக
10110161 ேஹ ராமாக³chச² தாதாஶு ஸாiνஜ:லநnhத³ந
10110163 phராதேரவ kh’தாஹாரshதth³ப⁴வாnhேபா⁴khமrhஹதி
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10110171 phரதீேத thவாmh தா³ஶாrhஹ ேபா⁴யமாே vhரஜாதி⁴ப:
10110173 ஏயாவேயா: phயmh ேத⁴ shவkh³’ஹாnhயாத பா³லகா:
10110181⁴⁴ஸதாŋhக³shthவmh thர மjhஜநமாவஹ
10110183 ஜnhமrhmh ேதऽth³ய ப⁴வதி விphேரph◌⁴ேயா ேத³ கா:³ ஶுசி:
10110191 பய பய வயshயாmhshேத மாth’mh’Shடாnhshவலŋhkh’தாnh
10110193 thவmh ச shநாத: kh’தாஹாேரா விஹரshவ shவலŋhkh’த:
10110201இthத²mh யேஶாதா³தமேஶஷேஶக²ரmh மthவாஸுதmhshேநஹநிப³th³த⁴தீ⁴rhnh’ப
10110203 ஹshேத kh³’thவா ஸஹராமமchதmh நீthவா shவவாடmh
kh’தவthயேதா²த³யmh
10110210ஶுக உவாச
10110211 ேகா³பvh’th³தா⁴ மேஹாthபாதாநiν⁴ய ph³’ஹth³வேந
10110213 நnhதா³த³ய:ஸமாக³mhய vhரஜகாrhயமமnhthரயnh
10110221 தthேராபாநnhத³நாமாஹ ேகா³ேபா jhஞாநவேயாऽதி⁴க:
10110223 ேத³ஶகாலாrhத²தththவjhஞ: phயkh’th³ராமkh’Shணேயா:
10110231 உthதா²தvhயேதாऽshமாபி⁴rhேகா³லshய ைதபி: ◌⁴
10110233ஆயாnhthயthர மேஹாthபாதா பா³லாநாmh நாஶேஹதவ:

10110241iµkhத: கத²சிth³ராshயா பா³லkh◌⁴nhயா பா³லேகா யெஸௗ
10110243ஹேரரiνkh³ரஹாnhநமநேசாப நாபதth
10110251 சkhரவாேதந நீேதாऽயmh ைத³thேயந விபத³mh வியth
10110253 ஶிலாயாmh பதிதshதthர பthராத:ஸுேரவைர:
10110261 யnhந mhேயத th³மேயாரnhதரmh phராphய பா³லக:
10110263அஸாவnhயதேமா வாபி தத³phயchதரணmh
10110271 யாவெதௗ³thபாதிேகாऽShேடா vhரஜmh நாபி⁴ப⁴ேவதி³த:
10110273 தாவth³பா³லாiνபாதா³ய யாshயாேமாऽnhயthர ஸாiνகா:³
10110281 வநmh vh’nhதா³வநmh நாம பஶvhயmh நவகாநநmh
10110283 ேகா³பேகா³பீக³வாmh ேஸvhயmh Nhயாth³th’ணவீத⁴mh
10110291 தthதthராth³ையவ யாshயாம: ஶகடாnhŋhkhத மா சிரmh
10110293 ேகா³த⁴நாnhயkh³ரேதா யாnh ப⁴வதாmh யதி³ ேராசேத
10110301 தchch²thைவகதி⁴ேயா ேகா³பா:ஸா⁴ ஸாth◌⁴விதி வாதி³ந:
10110303 vhரஜாnhshவாnhshவாnhஸமாjhய ய ட⁴பchச²தா:³
10110311 vh’th³தா⁴nhபா³லாnhshthேயா ராஜnhஸrhேவாபகரநி ச
10110313அந:shவாேராphய ேகா³பாலா யthதா ஆthதஶராஸநா:
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10110321 ேகா³த⁴நாநி ரshkh’thய ஶ ◌்’ŋhகா³Nhயாrhய ஸrhவத:
10110323rhயேகா⁴ேஷண மஹதா ய:ஸஹேராதா:
10110331 ேகா³phேயா ட⁴ரதா²thந சŋhமகாnhதய:
10110333 kh’Shணலா ஜ:³ phthயா நிShககNhTh²ய:ஸுவாஸஸ:

10110341 ததா² யேஶாதா³ேராNhயாேவகmh ஶகடமாshதி²ேத
10110343 ேரஜ: kh’Shணராமாph◌⁴யாmh தthகதா²ரவேthஸுேக
10110351 vh’nhதா³வநmh ஸmhphரவிய ஸrhவகாலஸுகா²வஹmh
10110353 தthர சkhrhvhரஜாவாஸmh ஶகைடரrhத⁴சnhth³ரவth
10110361 vh’nhதா³வநmh ேகா³வrhத⁴நmh யiµநாநாநி ச
10110363 வீயா³thதமா phதீ ராமமாத⁴வேயாrhnh’ப
10110371 ஏவmh vhரெஜௗகஸாmh phதிmh யchச²nhெதௗ பா³லேசShைத:
10110373 கலவாkhைய:shவகாேலந வthஸபாெலௗ ப³⁴வ:

10110381அவி³ேர vhரஜ⁴வ:ஸஹ ேகா³பாலதா³ரைக:
10110383 சாரயாமாஸrhவthஸாnhநாநாkhடா³பchச²ெதௗ³

10110391 khவசிth³வாத³யேதா ேவiΝmh ேபண:பத: khவசிth
10110393 khவசிthபாைத:³ கிŋhகிணீபி:◌⁴ khவசிthkh’thமேகா³vh’ைஷ:

10110401 vh’ஷாயமாெணௗ நrhத³nhெதௗ தா⁴ேத பரshபரmh
10110403அiνkh’thய ைதrhஜnhmhேசர: phராkh’ெதௗ யதா²
10110411 கதா³சிth³யiµநாதீேர வthஸாmhசாரயேதா:shவைக:
10110413 வயshைய: kh’Shணப³லேயாrhகா⁴mhஸுrhைத³thய ஆக³மth
10110421 தmh வthஸபிணmh வீய வthஸத²க³தmh ஹ:
10110423 த³rhஶயnhப³லேத³வாய ஶைநrhiµkh³த⁴ இவாஸத³th
10110431 kh³’thவாபரபாதா³ph◌⁴யாmh ஸஹலாŋh³லமchத:
10110433 ph◌⁴ராமயிthவா கபிthதா²kh³ேர phராேth³க³தவிதmh
10110435ஸ கபிthைத²rhமஹாகாய: பாthயமாைந: பபாத ஹ
10110441 தmh வீய விshதா பா³லா: ஶஶmhஸு:ஸா⁴ ஸாth◌⁴விதி
10110443 ேத³வாச பஸnhShடா ப³⁴: Shபவrhண:

10110451 ெதௗ வthஸபாலெகௗ ⁴thவா ஸrhவேலாைககபாலெகௗ
10110453ஸphராதராெஶௗ ேகா³வthஸாmhசாரயnhெதௗ விேசர:

10110461shவmh shவmh வthஸலmh ஸrhேவ பாயயிShயnhத ஏகதா³
10110463 க³thவா ஜலாஶயாph◌⁴யாஶmh பாயயிthவா பrhஜலmh
10110471 ேத தthர த³th³’ஶுrhபா³லா மஹாஸththவமவshதி²தmh
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10110473 தthரஸுrhவjhரநிrhபி⁴nhநmh கி³ேர: ஶ ◌்’ŋhக³வ chதmh
10110481ஸ ைவ ப³ேகா நாம மஹாநஸுேரா ப³கபth◌⁴’kh
10110483ஆக³thய ஸஹஸா kh’Shணmh தீணNhேடா³ऽkh³ரஸth³ப³
10110491 kh’Shணmh மஹாப³கkh³ரshதmh th³’ShThவா ராமாத³ேயாऽrhப⁴கா:
10110493 ப³⁴nhth³யாணீவ விநா phராணmh விேசதஸ:

10110501 தmh தாலmh phரத³ஹnhதமkh³நிவth³ேகா³பாலஸூiνmh பிதரmh
ஜக³th³³ேரா:
10110503 சchச²rhத³ ஸth³ேயாऽதிஷாதmh ப³கshNhேட³ந ஹnhmh
நரph◌⁴யபth³யத
10110511 தமாபதnhதmh ஸ நிkh³’ய Nhட³ேயாrhேதா³rhph◌⁴யாmh ப³கmh கmhஸஸக²mh
ஸதாmh பதி:
10110513பயthஸு பா³ேலஷு த³தா³ர லயாiµதா³வேஹா வீரணவth³தி³ெவௗகஸாmh
10110521 ததா³ ப³காmh ஸுரேலாகவாந:ஸமாகிரnhநnhத³நமlhகாதி³பி: ◌⁴
10110523 ஸ³ேர சாநகஶŋhக²ஸmhshதைவshதth³வீய ேகா³பாலஸுதா
விshேர
10110531 iµkhதmh ப³காshயா³பலph◌⁴ய பா³லகா ராமாத³ய: phராணேவnhth³ேயா
க³ண:

10110533 shதா²நாக³தmh தmh பரph◌⁴ய நிrhvh’தா: phரணீய வthஸாnhvhரஜேமthய
தjhஜ:³

10110541 thவா தth³விshதா ேகா³பா ேகா³phயசாதிphயாth³’தா:
10110543 phேரthயாக³தேவாthஸுkhயாைத³nhத th’ேத:

10110551அேஹா ப³தாshய பா³லshய ப³ஹேவா mh’thயேவாऽப⁴வnh
10110553அphயாth³விphயmh ேதஷாmh kh’தmh rhவmh யேதா ப⁴யmh
10110561அதா²phயபி⁴ப⁴வnhthேயநmh ைநவ ேத ேகா⁴ரத³rhஶநா:
10110563கா⁴mhஸையநமாஸாth³ய நயnhthயkh³ெநௗ பதŋhக³வth
10110571அேஹா ph³ரமவிதா³mh வாேசா நாஸthயா:ஸnhதி கrhசிth
10110573 க³rhேகா³ யதா³ஹ ப⁴க³வாநnhவபா⁴வி தைத²வ தth
10110581இதி நnhதா³த³ேயா ேகா³பா: kh’Shணராமகதா²mh iµதா³
10110583rhவnhேதா ரமமாச நாவிnhத³nhப⁴வேவத³நாmh
10110591 ஏவmh விஹாைர: ெகௗமாைர: ெகௗமாரmh ஜஹrhvhரேஜ
10110593 நிலாயைந: ேஸப³nhைத⁴rhமrhகேடாthphலவநாதி³பி:◌⁴
10120010ஶுக உவாச
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10120011khவசிth³வநாஶாய மேநா த³த⁴th³vhரஜாthphராத:ஸiµthதா²ய வயshயவthஸபாnh
10120013 phரேபா³த⁴யch²’ŋhக³ரேவண சா விநிrhக³ேதா வthஸர:ஸேரா ஹ:
10120021 ேதைநவஸாகmh ph’²கா:ஸஹshரஶ:shநிkh³தா: ◌⁴ ஸுஶிkh³ேவthரவிஷாணேவணவ:

10120023 shவாnhshவாnhஸஹshேராபஸŋhkh²யயாnhவிதாnhவthஸாnhரshkh’thய
விநிrhயrhiµதா³
10120031 kh’Shணவthைஸரஸŋhkh²யாைதrhதீ²kh’thய shவவthஸகாnh
10120033 சாரயnhேதாऽrhப⁴லாபி⁴rhவிஜshதthர தthர ஹ
10120041 ப²லphரபா³லshதவக ஸுமந:பிchச²தா⁴பி:◌⁴
10120043 காச³ஜாமணிshவrhண ⁴தா அphய⁴ஷயnh
10120051iµShணnhேதாऽnhேயாnhயஶிkhயாதீ³nhjhஞாதாநாராchச சி:
10120053 தthரthயாச நrh³ராth³த⁴ஸnhதச நrhத³:³

10120061 யதி³³ரmh க³த: kh’Shே வநேஶாேப⁴ய தmh
10120063அஹmh rhவமஹmh rhவதி ஸmhshph’ய ேரேர
10120071 ேகசிth³ேவnhவாத³யnhேதா th◌⁴மாnhத: ஶ ◌்’ŋhகா³ணி ேகசந
10120073 ேகசிth³ph◌⁴’ŋhைக:³ phரகா³யnhத:ஜnhத: ேகாகில: பேர
10120081 விchசா²யாபி: ◌⁴ phரதா⁴வnhேதா க³chச²nhத:ஸா⁴ஹmhஸைக:
10120083 ப³ைகபவிஶnhதச nh’thயnhதச கலாபிபி: ◌⁴
10120091 விகrhஷnhத: கீஶபா³லாநாேராஹnhதச ைதrhth³மாnh
10120093 விrhவnhதச ைத:ஸாகmh phலவnhதச பலாஶிஷு
10120101ஸாகmh ேப⁴ைகrhவிலŋhக⁴nhத:ஸத:shரவஸmhphதா:
10120103 விஹஸnhத: phரதிchசா²யா: ஶபnhதச phரதிshவநாnh
10120111 இthத²mh ஸதாmh ph³ரமஸுகா²iν⁴thயா தா³shயmh க³தாநாmh
பரைத³வேதந
10120113 மாயாதாநாmh நரதா³ரேகண ஸாகmh விஜ: kh’தNhயஜா:
10120121 யthபாத³பாmhஸுrhப³ஹுஜnhமkh’chch²ரேதா
10120122 th◌⁴’தாthமபி⁴rhேயாகி³பி⁴ரphயலph◌⁴ய:
10120123ஸ ஏவ யth³th³’kh³விஷய:shவயmh shதி²த:
10120124 கிmh வrhNhயேத தி³Shடமேதா vhரெஜௗகஸாmh
10120131அதா²க⁴நாமாph◌⁴யபதnhமஹாஸுரshேதஷாmh ஸுக²khட³நவீம:
10120133 நிthயmh யத³nhதrhநிஜவிேதphஸுபி:◌⁴ பீதாmh’ைதரphயமைர: phரதீயேத
10120141 th³’ShThவாrhப⁴காnhkh’Shணiµகா²நகா⁴ஸுர:
10120142 கmhஸாiνஶிShட:ஸ ப³கீப³காiνஜ:
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10120143அயmh  ேம ேஸாத³ரநாஶkh’thதேயாrh
10120144 th³வேயாrhமைமநmh ஸப³லmh ஹநிShேய
10120151 ஏேத யதா³ மthஸு’ேதா³shதிலாப: kh’தாshததா³ நShடஸமா
vhரெஜௗகஸ:

10120153 phராேண க³ேத வrhShமஸு கா iν சிnhதா phரஜாஸவ: phராணph◌⁴’ேதா  ேய
ேத
10120161இதி vhயவshயாஜக³ரmh ph³’ஹth³வ:ஸ ேயாஜநாயாமமஹாth³பீவரmh
10120163 th◌⁴’thவாth³⁴தmh vhயாthத³ஹாநநmh ததா³ பதி² vhயேஶத kh³ரஸநாஶயா
க²ல:

10120171த⁴ராத⁴ேராShேடா²ஜலேதா³thதேராShேடா²த³rhயாநநாnhேதா கி³ஶ ◌்’ŋhக³த³mhShThர:
10120173th◌⁴வாnhதாnhதராshேயா விததாth◌⁴வவ:பஷாநிலவாஸத³ேவேShண:

10120181 th³’ShThவா தmh தாth³’ஶmh ஸrhேவ மthவா vh’nhதா³வநயmh
10120183 vhயாthதாஜக³ரNhேட³ந thphேரnhேத shம லயா
10120191அேஹா thராணி க³த³த ஸththவடmh ர:shதி²தmh
10120193அshமthஸŋhkh³ரஸநvhயாthத vhயாலNhடா³யேத ந வா
10120201ஸthயமrhககராரkhதiµthதராஹiνவth³க⁴நmh
10120203அத⁴ராஹiνவth³ேராத⁴shதthphரதிchசா²யயாணmh
10120211 phரதிshபrhேத⁴ேத sh’khகph◌⁴யாmh ஸvhயாஸvhேய நேகா³த³ேர
10120213 ŋhக³ஶ ◌்’ŋhகா³லேயாऽphேயதாshதth³த³mhShThராபி⁴ச பயத
10120221ஆshth’தாயாமமாrhேகா³ऽயmh ரஸநாmh phரதிக³rhஜதி
10120223 ஏஷாmh அnhதrhக³தmh th◌⁴வாnhதேமதத³phயnhதராநநmh
10120231 தா³ேவாShணக²ரவாேதாऽயmh வாஸவth³பா⁴தி பயத
10120233 தth³த³kh³த⁴ஸththவ³rhக³nhேதா⁴ऽphயnhதராஷக³nhத⁴வth
10120241அshமாnhகிமthர kh³ரதா நிவிShடாநயmh ததா² ேசth³ப³கவth³விநŋhயதி
10120243த³ேநேநதி ப³காrhஶnhiµக²mh வீேயாth³த⁴ஸnhத: கரதாட³ைநrhய:
10120251இthத²mh ேதா²ऽதth²யமதjhjhஞபா⁴தmh
10120252 thவா விசிnhthேயthயmh’ஷா mh’ஷாயேத
10120253 ரோ விதி³thவாகி²ல⁴த’thshதி²த:
10120254shவாநாmh நிேராth³⁴mh ப⁴க³வாnhமேநா த³ேத⁴
10120261 தாவthphரவிShடாshthவஸுேராத³ராnhதரmh பரmh ந கீ³rh: ஶிஶவ:

ஸவthஸா:
10120263 phரதீமாேணந ப³காேவஶநmh ஹதshவகாnhதshமரேணந ரஸா

bhagpur.pdf 657



மth³ பா⁴க³வத ராண

10120271 தாnhவீய kh’Shண:ஸகலாப⁴யphரேதா³
10120272யநnhயநாதா²nhshவகராத³வchதாnh
10120273 தீ³நாmhச mh’thேயாrhஜட²ராkh³நிகா⁴ஸாnh
10120274 kh◌⁴’rhதி³ேதா தி³Shடkh’ேதந விshத:
10120281 kh’thயmh கிமthராshய க²லshய வநmh
10120282 ந வா அஷாmh ச ஸதாmh விmhஸநmh
10120283 th³வயmh கத²mh shயாதி³தி ஸmhவிசிnhthய
10120284 jhஞாthவாவிஶthNhட³மேஶஷth³’kh³க⁴:
10120291 ததா³ க⁴நchச²தா³ ேத³வா ப⁴யாth³தா⁴ேஹதி khஶு:
10120293 ஜ’ஷுrhேய ச கmhஸாth³யா: ெகௗணபாshthவக⁴பா³nhத⁴வா:
10120301 தchch²thவா ப⁴க³வாnhkh’Shணshthவvhயய:ஸாrhப⁴வthஸகmh
10120303 rhணீசிகீrhேஷாராthமாநmh தரஸா வvh’ேத⁴ க³ேல
10120311தேதாऽதிகாயshய நிth³த⁴மாrhகி³ேth³கீ³rhணth³’Shேடrhph◌⁴ரமதshthவிதshதத:
10120313 rhேऽnhதரŋhேக³ பவேநா நிth³ேதா⁴ rhத⁴nhவிநிrhபி⁴th³ய விநிrhக³ேதா
ப³:

10120321 ேதைநவ ஸrhேவஷு ப³rhக³ேதஷு phராேணஷு வthஸாnhஸு’த:³
பேரதாnh
10120323 th³’ShThயா shவேயாthதா²phய தத³nhவித: நrhவkhthராnhiµnhேதா³
ப⁴க³வாnhவிநிrhயெயௗ
10120331பீநாேபா⁴ேகா³thதி²தமth³⁴தmh மஹjhjhேயாதி:shவதா⁴mhநா jhவலயth³தி³ேஶா
த³ஶ
10120333 phரதீய ேக²ऽவshதி²தஶநிrhக³மmh விேவஶ தshnhஷதாmh
தி³ெவௗகஸாmh
10120341 தேதாऽதி’Shடா:shவkh’ேதாऽkh’தாrhஹணmh
10120342 Shைப:ஸுகா³அphஸரஸச நrhதைந:
10120343 கீ³ைத:ஸுரா வாth³யத⁴ராச வாth³யைக:
10120344shதைவச விphரா ஜயநி:shவைநrhக³:

10120351தத³th³⁴தshேதாthரஸுவாth³யகீ³திகா ஜயாதி³ைநேகாthஸவமŋhக³ளshவநாnh
10120353 thவா shவதா⁴mhேநாऽnhthயஜ ஆக³ேதாऽசிராth³th³’ShThவா மஶshய
ஜகா³ம விshமயmh
10120361 ராஜnhநாஜக³ரmh சrhம ஶுShகmh vh’nhதா³வேநऽth³⁴தmh
10120363 vhரெஜௗகஸாmh ப³ஹுதித²mh ப³⁴வாkhட³க³வரmh
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10120371 ஏதthெகௗமாரஜmh கrhம ஹேரராthமாேமாணmh
10120373 mh’thேயா: ெபௗக³Nhட³ேக பா³லா th³’ShThேவாrhவிshதா vhரேஜ
10120381ைநதth³விசிthரmh மiνஜாrhப⁴மாயிந: பராவராmh பரமshய ேவத⁴ஸ:

10120383 அேகா⁴ऽபி யthshபrhஶநெதௗ⁴தபாதக: phராபாthமஸாmhயmh thவஸதாmh
ஸு³rhலப⁴mh
10120391ஸkh’th³யத³ŋhக³phரதிமாnhதராதா மேநாமயீ பா⁴க³வதீmh த³ெதௗ³க³திmh
10120393ஸ ஏவ நிthயாthமஸுகா²iν⁴thயபி⁴ vhத³shதமாேயாऽnhதrhக³ேதா  கிmh
ந:
10120400ஸூத உவாச
10120401இthத²mh th³விஜா யாத³வேத³வத³thத:thவா shவராசதmh விசிthரmh
10120403 பphரchச² ⁴ேயாऽபி தேத³வ Nhயmh ைவயாஸகிmh யnhநிkh³’தேசதா:
10120410ராேஜாவாச
10120411 ph³ரமnhகாலாnhதரkh’தmh தthகாநmh கத²mh ப⁴ேவth
10120413 யthெகௗமாேர ஹkh’தmh ஜ:³ ெபௗக³Nhட³ேகऽrhப⁴கா:
10120421 தth³ph³ ேம மஹாேயாகி³nhபரmh ெகௗஹலmh ³ேரா
10120423நேமதth³த⁴ேரேரவ மாயா ப⁴வதி நாnhயதா²
10120431 வயmh த⁴nhயதமா ேலாேக ³ேராऽபி thரப³nhத⁴வ:

10120433 வயmh பிபா³ேமா iµஹுshthவthத: Nhயmh kh’Shணகதா²mh’தmh
10120440ஸூத உவாச
10120441இthத²mh shம ph’Shட:ஸ  பா³த³ராயணிsh
10120442 தthshமாதாநnhத’தாகி²ேலnhth³ய:
10120443 kh’chch²ராthநrhலph³த⁴ப³rhth³’ஶி: ஶைந:
10120444 phரthயாஹ தmh பா⁴க³வேதாthதேமாthதம
10130010ஶுக உவாச
10130011ஸா⁴ ph’Shடmh மஹாபா⁴க³ thவயா பா⁴க³வேதாthதம
10130013 யnhதநயஶshய ஶ ◌்’Nhவnhநபி கதா²mh iµஹு:
10130021ஸதாமயmh ஸாரph◌⁴’தாmh நிஸrhேகா³ யத³rhத²வாணீதிேசதஸாமபி
10130023 phரதிணmh நvhயவத³chதshய யthshthயா விடாநாவ ஸா⁴ வாrhதா
10130031 ஶ ◌்’iΝShவாவேதா ராஜnhநபி ³யmh வதா³ ேத
10130033 ph³:shநிkh³த⁴shய ஶிShயshய ³ரேவா ³யமphத
10130041 ததா²க⁴வத³நாnhmh’thேயா ரthவா வthஸபாலகாnh
10130043ஸthநமாநீய ப⁴க³வாநித³மph³ரவீth
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10130051அேஹாऽதிரmhயmh நmh வயshயா:shவேகஸmhபnhmh’³லாchச²பா³கmh
10130053sh²டthஸேராக³nhத⁴’தாபthக th◌⁴வநிphரதிth◌⁴வாநலஸth³th³மாலmh
10130061அthர ேபா⁴khதvhயமshமாபி⁴rhதி³வாட⁴mh ுதா⁴rhதி³தா:
10130063 வthஸா:ஸேபऽப: பீthவா சரnh ஶநைகshth’ணmh
10130071 தேத²தி பாயயிthவாrhபா⁴ வthஸாநாth◌⁴ய ஶாth³வேல
10130073iµkhthவா ஶிkhயாநி ³⁴ஜு:ஸமmh ப⁴க³வதா iµதா³
10130081 kh’Shணshய விShவkhராமNhட³லrh
10130082அph◌⁴யாநநா: ²lhலth³’ேஶா vhரஜாrhப⁴கா:
10130083ஸேஹாபவிShடா விபிேந விேரஜு
10130084 ச²தா³ யதா²mhேபா⁴ஹகrhணிகாயா:
10130091 ேகசிthShைபrhத³ல: ேகசிthபlhலைவரŋhைர: ப²ல:

10130093 ஶிkh³பி⁴shthவkh³பி⁴rhth³’ஷth³பி⁴ச ³⁴ஜு: kh’தபா⁴ஜநா:
10130101ஸrhேவ ேதா² த³rhஶயnhத:shவshவேபா⁴jhயசிmh ph’த²kh
10130103ஹஸnhேதா ஹாஸயnhதசா ph◌⁴யவஜ:ஸேஹவரா:
10130111 பி³ph◌⁴ரth³ேவiΝmh ஜட²ரபடேயா: ஶ ◌்’ŋhக³ேவthேர ச கே
10130112 வாேம பாெணௗ மsh’ணகவலmh தthப²லாnhயŋh³ஷு
10130113 திShட²nhமth◌⁴ேய shவபஸு’ேதா³ஹாஸயnhநrhமபி: ◌⁴ shைவ:

10130114shவrhேக³ ேலாேக ஷதி ³⁴ேஜ யjhஞ⁴kh³பா³லேக:

10130121 பா⁴ரைதவmh வthஸேபஷு ⁴ஜாேநShவchதாthமஸு
10130123 வthஸாshthவnhதrhவேந ³ரmh விவிஶுshth’ணேலாபி⁴தா:
10130131 தாnhth³’ShThவா ப⁴யஸnhthரshதாேச kh’Shேऽshய பீ⁴ப⁴யmh
10130133thராNhயாஶாnhமா விரமேத ஹாேநShேய வthஸகாநஹmh
10130141இthkhthவாth³த³ஜ க³வேரShவாthமவthஸகாnh
10130143 விசிnhவnhப⁴க³வாnhkh’Shண:ஸபாணிகவேலா யெயௗ
10130151அmhேபா⁴ஜnhமஜநிshதத³nhதரக³ேதா மாயாrhப⁴கshேயஶிrh
10130152 th³ரShmh மஜு மthவமnhயத³பி தth³வthஸாநிேதா வthஸபாnh
10130153 நீthவாnhயthர th³வஹாnhதரத³தா⁴thேக²ऽவshதி²ேதா ய: ரா
10130154 th³’ShThவாகா⁴ஸுரேமாணmh phரப⁴வத: phராphத: பரmh விshமயmh
10130161 தேதா வthஸாநth³’ShThைவthய ேநऽபி ச வthஸபாnh
10130163 உபா⁴வபி வேந kh’Shே விசிகாய ஸமnhதத:
10130171 khவாphயth³’ShThவாnhதrhவிபிேந வthஸாnhபாலாmhச விவவிth
10130173ஸrhவmh விதி⁴kh’தmh kh’Shண:ஸஹஸாவஜகா³ம ஹ
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10130181 தத: kh’Shே iµத³mh கrhmh தnhமாth’mh ச கshய ச
10130183 உப⁴யாயிதமாthமாநmh சkhேர விவkh’தீ³வர:
10130191 யாவth³வthஸபவthஸகாlhபகவrhயாவthகராŋhkh◌⁴rhயாதி³கmh
10130192 யாவth³யShவிஷாணேவiΝத³லஶிkh³யாவth³வி⁴ஷாmhப³ரmh
10130193 யாவchசீ²ல³பி⁴தா⁴kh’திவேயா யாவth³விஹாராதி³கmh
10130194ஸrhவmh விShiΝமயmh கி³ேராऽŋhக³வத³ஜ:ஸrhவshவேபா ப³ெபௗ⁴
10130201shவயமாthமாthமேகா³வthஸாnhphரதிவாrhயாthமவthஸைப:
10130203 khட³nhநாthமவிஹாைரச ஸrhவாthமா phராவிஶth³vhரஜmh
10130211 தthதth³வthஸாnhph’த²ŋhநீthவா தthதth³ேகா³Shேட² நிேவய ஸ:

10130213 தthததா³thமாப⁴வth³ராஜmhshதthதthஸth³ம phரவிShடவாnh
10130221 தnhமாதேரா ேவiΝரவthவேராthதி²தா உthதா²phய ேதா³rhபி:◌⁴ பரph◌⁴ய நிrhப⁴ரmh
10130223shேநஹshiνதshதnhயபய:ஸுதா⁴ஸவmh மthவா பரmh ph³ரமஸுதாநபாயயnh
10130231 தேதா nh’ேபாnhமrhத³நமjhஜேலபநா லŋhகாரராதிலகாஶநாதி³பி:◌⁴
10130233ஸmhலாத:shவாசைத: phரஹrhஷயnhஸாயmh க³ேதா யாமயேமந மாத⁴வ:

10130241 கா³வshதேதா ேகா³Shட²iµேபthய ஸthவரmh ஹுŋhகாரேகா⁴ைஷ:

பஹூதஸŋhக³தாnh
10130243shவகாnhshவகாnhவthஸதராநபாயயnhiµஹுrhஹnhthய:shரவெதௗ³த⁴ஸmh
பய:
10130251 ேகா³ேகா³பீநாmh மாth’தாshnhநாthshேநஹrhதி⁴காmh விநா
10130253 ேராவதா³shவபி ஹேரshேதாகதா மாயயா விநா
10130261 vhரெஜௗகஸாmh shவேதாேகஷு shேநஹவlhlhயாph³த³மnhவஹmh
10130263 ஶைநrhநி:ம வvh’ேத⁴ யதா² kh’Shேண thவrhவவth
10130271இthத²மாthமாthமநாthமாநmh வthஸபாலேஷண ஸ:

10130273 பாலயnhவthஸேபா வrhஷmh சிkhேட³ வநேகா³Shட²ேயா:
10130281 ஏகதா³ சாரயnhவthஸாnhஸராேமா வநமாவிஶth
10130283 பசஷாஸு thயாமாஸு ஹாயநாரணீShவஜ:

10130291 தேதா வி³ராchசரேதா கா³ேவா வthஸாiνபvhரஜmh
10130293 ேகா³வrhத⁴நாth³ஶிர சரnhthேயா த³th³’ஶுshth’ணmh
10130301th³’ShThவாத²தthshேநஹவேஶாऽshmh’தாthமாஸ ேகா³vhரேஜாऽthயாthமப³rhக³மாrhக:³
10130303 th³விபாthகth³kh³வ உதா³shயchேசா²ऽகா³th³⁴ŋhkh’ைதராshபயா
ஜேவந
10130311ஸேமthய கா³ேவாऽேதா⁴ வthஸாnhவthஸவthேயாऽphயபாயயnh
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10130313 கி³லnhthய இவ சாŋhகா³நி ஹnhthய:shெவௗத⁴ஸmh பய:
10130321 ேகா³பாshதth³ேராத⁴நாயாஸ ெமௗkh◌⁴யலjhேஜாமnhநா
10130323 ³rhகா³th◌⁴வkh’chch²ரேதாऽph◌⁴ேயthய ேகா³வthைஸrhத³th³’ஶு:ஸுதாnh
10130331 ததீ³ேthphேரமரஸாphதாஶயா ஜாதாiνராகா³ க³தமnhயேவாऽrhப⁴காnh
10130333 உ³ய ேதா³rhபி: ◌⁴ பரph◌⁴ய rhத⁴நி kh◌⁴ராணரவா: பரமாmh iµத³mh ேத
10130341 தத: phரவயேஸா ேகா³பாshேதாகாேலஷஸுநிrhvh’தா:
10130343 kh’chch²ராchச²ைநரபக³தாshதத³iνshmh’thத³ரவ:

10130351 vhரஜshய ராம: phேரமrhேத⁴rhவீெயௗthகNhTh²யமiνணmh
10130353iµkhதshதேநShவபthேயShவphயேஹவித³சிnhதயth
10130361 கிேமதத³th³⁴தவ வாஸுேத³ேவऽகி²லாthமநி
10130363 vhரஜshய ஸாthமநshேதாேகShவrhவmh phேரம வrhத⁴ேத
10130371 ேகயmh வா த ஆயாதா ைத³வீ வா நாrhதாஸு
10130373 phராேயா மாயாsh ேம ப⁴rhrhநாnhயா ேமऽபி விேமாநீ
10130381இதி ஸசிnhthய தா³ஶாrhேஹா வthஸாnhஸவயஸாநபி
10130383ஸrhவாநாசShட ைவNhட²mh சுஷா வேநந ஸ:

10130391ைநேத ஸுேரஶா ’ஷேயா ந ைசேத thவேமவ பா⁴ஶ பி⁴தா³ரேயऽபி
10130393 ஸrhவmh ph’த²khthவmh நிக³மாthகத²mh வேத³thkhேதந vh’thதmh phர⁴
ப³ேலாऽைவth
10130401 தாவேத³thயாthம⁴ராthம மாேநந thThயேநஹஸா
10130403 ேராவதா³ph³த³mh khட³nhதmh த³th³’ேஶ ஸகலmh ஹmh
10130411 யாவnhேதா ேகா³ேல பா³லா:ஸவthஸா:ஸrhவ ஏவ 
10130413 மாயாஶேய ஶயாநா ேம நாth³யாபி நthதி²தா:
10130421இத ஏேதऽthர thரthயா மnhமாயாேமாேததேர
10130423 தாவnhத ஏவ தthராph³த³mh khட³nhேதா விShiΝநா ஸமmh
10130431 ஏவேமேதஷு ேப⁴ேத³ஷு சிரmh th◌⁴யாthவா ஸ ஆthம: ◌⁴
10130433ஸthயா: ேக கதேர ேநதி jhஞாmh ேநShேட கத²சந
10130441 ஏவmh ஸmhேமாஹயnhவிShiΝmh விேமாஹmh விவேமாஹநmh
10130443shவையவ மாயயாேஜாऽபி shவயேமவ விேமாத:
10130451 தmhயாmh தேமாவnhைநஹாரmh க²th³ேயாதாrhசிவாஹநி
10130453 மஹதீதரமாையயmh நிஹnhthயாthமநி ஜத:
10130461 தாவthஸrhேவ வthஸபாலா: பயேதாऽஜshய தthth
10130463 vhயth³’யnhத க⁴நயாமா: பீதெகௗேஶயவாஸஸ:
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10130471 சrh⁴ஜா: ஶŋhக²சkhர க³தா³ராவபாணய:
10130473 கிந:Nhட³ேநா ஹாே வநமாந:
10130481வthஸாŋhக³த³ேதா³ரthந கmh³கŋhகணபாணய:
10130483ைர: கடைகrhபா⁴தா: கஸூthராŋh³யைக:
10130491ஆŋhkh◌⁴மshதகமாrhshளநவதா³மபி:◌⁴
10130493 ேகாமல:ஸrhவகா³thேரஷு ⁴Nhயவத³rhபிைத:
10130501 சnhth³காவிஶத³shேமைர:ஸாபாŋhக³வீைத:
10130503shவகாrhதா²நாவ ரஜ:ஸththவாph◌⁴யாmh shரShTh’பாலகா:
10130511ஆthமாதி³shதmhப³பrhயnhைதrhrhதிமth³பி⁴சராசைர:
10130513 nh’thயகீ³தாth³யேநகாrhைஹ: ph’த²khph’த²³பாதா:
10130521அணிமாth³ையrhமமபி⁴ரஜாth³யாபி⁴rhவி⁴திபி: ◌⁴
10130523 சrhவிmhஶதிபி⁴shதththைவ: பதா மஹதா³தி³பி: ◌⁴
10130531 காலshவபா⁴வஸmhshகார காமகrhம³தி³பி:◌⁴
10130533shவமth◌⁴வshதமபி⁴rhrhதிமth³பி⁴பாதா:
10130541ஸthயjhஞாநாநnhதாநnhத³ மாthைரகரஸrhதய:
10130543அshph’Shட⁴மாஹாthmhயா அபி பநிஷth³th³’ஶாmh
10130551 ஏவmh ஸkh’th³த³த³rhஶாஜ: பரph³ரமாthமேநாऽகி²லாnh
10130553 யshய பா⁴ஸா ஸrhவத³mh விபா⁴தி ஸசராசரmh
10130561 தேதாऽதிேகாth³vh’thய shதிைதகாத³ேஶnhth³ய:
10130563 தth³தா⁴mhநா⁴த³ஜshShணீmh rhேத³vhயnhதீவ thகா
10130571இதீேரேஶऽதrhkhேய நிஜமமநி shவphரதிேக
10130572 பரthராஜாேதாऽதnhநிரஸநiµக²ph³ரமகெதௗ
10130573அநீேஶऽபி th³ரShmh கித³தி வா iµயதி ஸதி
10130574 சchசா²தா³ேஜா jhஞாthவா ஸபதி³ பரேமாऽஜாஜவநிகாmh
10130581 தேதாऽrhவாkhphரதிலph³தா⁴: க: பேரதவ³thதி²த:
10130583 kh’chch²ரா³nhlhய ைவ th³’ShராசShேடத³mh ஸஹாthமநா
10130591ஸபth³ேயவாபி⁴த: பயnhதி³ேஶாऽபயthர:shதி²தmh
10130593 vh’nhதா³வநmh ஜநாvhய th³மாகீrhணmh ஸமாphயmh
10130601 யthர ைநஸrhக³³rhைவரா:ஸஹாஸnhnh’mh’கா³த³ய:
10130603thராணீவாதாவாஸ th³தThதrhஷகாதி³கmh
10130611 தthேராth³வஹthபஶுபவmhஶஶிஶுthவநாThயmh
10130612 ph³ரமாth³வயmh பரமநnhதமகா³த⁴ேபா³த⁴mh
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10130613 வthஸாnhஸகீ²நிவ ரா பேதா விசிnhவth³
10130614 ஏகmh ஸபாணிகவலmh பரேமShTh²யசShட
10130621 th³’ShThவா thவேரண நிஜேதா⁴ரணேதாऽவதீrhய
10130622 ph’th²vhயாmh வ: கநகத³Nhட³வாபி⁴பாthய
10130623shph’ShThவா சrhiµடேகாபி⁴ரŋhkh◌⁴kh³மmh
10130624 நthவா iµத³ஸுஜலரkh’தாபி⁴ேஷகmh
10130631 உthதா²ேயாthதா²ய kh’Shணshய சிரshய பாத³ேயா: பதnh
10130633ஆshேத மthவmh phராkh³th³’Shடmh shmh’thவா shmh’thவா ந: ந:
10130641ஶைநரேதா²thதா²ய விmh’jhய ேலாசேந iµnhத³iµth³வீய விநmhரகnhத⁴ர:
10130643 kh’தாஜ: phரரயவாnhஸமாத:ஸேவப²rhக³th³க³த³ையலேதலயா
10140010ph³ரேமாவாச
10140011 ெநௗTh³ய ேதऽph◌⁴ரவேஷ த³த³mhப³ராய
10140012³ஜாவதmhஸபபிchச²லஸnhiµகா²ய
10140013 வnhயshரேஜ கவலேவthரவிஷாணேவiΝ
10140014லமேய mh’³பேத³ பஶுபாŋhக³ஜாய
10140021 அshயாபி ேத³வ வேஷா மத³iνkh³ரஹshய shேவchசா²மயshய ந 
⁴தமயshய ேகாऽபி
10140023 ேநேஶ மthவவmh மநஸாnhதேரணஸாாthதைவவ கிiµதாthமஸுகா²iν⁴ேத:
10140031 jhஞாேந phரயாஸiµத³பாshய நமnhத ஏவ
10140032 வnhதி ஸnhiµக²தாmh ப⁴வதீ³யவாrhதாmh
10140033shதா²ேந shதி²தா: திக³தாmh தiνவாŋhமேநாபி⁴rh
10140034 ேய phராயேஶாऽத ேதாऽphய ைதshthேலாkhயாmh
10140041 ேரய:sh’திmh ப⁴khதிiµத³shய ேத விேபா⁴
10140042 khயnhதி ேய ேகவலேபா³த⁴லph³த⁴ேய
10140043 ேதஷாமெஸௗ khேலஶல ஏவ ஶிShயேத
10140044 நாnhயth³யதா²sh²லஷாவகா⁴திநாmh
10140051 ேரஹ ⁴மnhப³ஹேவாऽபி ேயாகி³நshthவத³rhபிேதஹா நிஜகrhமலph³த⁴யா
10140053 வி³th◌⁴ய ப⁴khthையவ கேதா²பநீதயா phரேபதி³ேரऽேஜாऽchத ேத க³திmh
பராmh
10140061 ததா²பி ⁴மnhமமா³ணshய ேத விேபா³th³⁴மrhஹthயமலாnhதராthமபி: ◌⁴
10140063 அவிkhயாthshவாiνப⁴வாத³பேதா யநnhயேபா³th◌⁴யாthமதயா ந
சாnhயதா²
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10140071³thமநshேதऽபி ³nhவிமாmh தாவதீ’நshய க ஈஶிேரऽshய
10140073 காேலந ையrhவா விதா:ஸுகlhைபrh⁴பாmhஶவ: ேக²கா th³பா⁴ஸ:

10140081 தthேதऽiνகmhபாmh ஸுஸமாே ⁴ஜாந ஏவாthமkh’தmh விபாகmh
10140083 ’th³வாkh³வrhபி⁴rhவித³த⁴nhநமshேத ேவத ேயா iµkhதிபேத³ ஸ
தா³யபா⁴kh
10140091 பேயஶ ேமऽநாrhயமநnhத ஆth³ேய பராthமநி thவyhயபி மாயிமாயிநி
10140093மாயாmh விதthேயமாthமைவப⁴வmhயஹmhகியாைநchச²வாrhசிரkh³ெநௗ
10140101அத:மshவாchத ேம ரேஜா⁴ேவா யஜாநதshthவthph’த²கீ³ஶமாநிந:
10140103அஜாவேலபாnhத⁴தேமாऽnhத⁴சுஷ ஏேஷாऽiνகmhphேயா மயி நாத²வாநிதி
10140111 khவாஹmh தேமாமஹத³ஹŋhக²சராkh³நிவாrh⁴
10140112ஸmhேவShதாNhட³க⁴டஸphதவிதshதிகாய:
10140113 khேவth³’kh³விதா⁴விக³ணிதாNhட³பராiΝசrhயா
10140114 வாதாth◌⁴வேராமவிவரshய ச ேத மthவmh
10140121உthேபணmhக³rhப⁴க³தshய பாத³ேயா:கிmh கlhபேத மாரேதா⁴ஜாக³ேஸ
10140123 கிமshதிநாshதிvhயபேத³ஶ⁴தmh தவாshதி ே: கியத³phயநnhத:
10140131 ஜக³ththரயாnhேதாத³தி⁴ஸmhphலேவாேத³ நாராயணshேயாத³ரநாபி⁴நாலாth
10140133 விநிrhக³ேதாऽஜshthவிதி வாŋhந ைவ mh’ஷா கிnhthவீவர thவnhந
விநிrhக³ேதாऽsh
10140141நாராயணshthவmh நஸrhவேத³நாமாthமாshயதீ⁴ஶாகி²லேலாகஸா
10140143 நாராயேऽŋhக³mh நர⁴ஜலாயநாthதchசாபி ஸthயmh ந தைவவ மாயா
10140151 தchேசjhஜலshத²mh தவ ஸjhஜக³th³வ:
10140152 கிmh ேம ந th³’Shடmh ப⁴க³வmhshதைத³வ
10140153 கிmh வா ஸுth³’Shடmh ’தி³ ேம தைத³வ
10140154 கிmh ேநா ஸபth³ேயவ நrhvhயத³rhஶி
10140161அthைரவ மாயாத⁴மநாவதாேர யshய phரபசshய ப³:sh²டshய
10140163 kh’thshநshய சாnhதrhஜட²ேர ஜநnhயா மாயாthவேமவ phரகkh’தmh ேத
10140171 யshய ாவித³mh ஸrhவmh ஸாthமmh பா⁴தி யதா² ததா²
10140173 தththவyhயபீஹ தthஸrhவmh கித³mh மாயயா விநா
10140181அth³ையவ thவth³’ேதऽshய கிmh மம ந ேத மாயாthவமாத³rhஶிதmh
10140182 ஏேகாऽ phரத²மmh தேதா vhரஜஸு’th³வthஸா:ஸமshதா அபி
10140183 தாவnhேதாऽ சrh⁴ஜாshதத³கி²ல:ஸாகmh மேயாபாதாsh
10140184 தாவnhthேயவ ஜக³nhthய⁴shதத³தmh ph³ரமாth³வயmh ஶிShயேத
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10140191அஜாநதாmh thவthபத³வீமநாthமnhயாthமாthமநா பா⁴ விதthய மாயாmh
10140193sh’Shடாவிவாஹmh ஜக³ேதா விதா⁴ந இவ thவேமேஷாऽnhத இவ thேநthர:
10140201 ஸுேரShvh’Shவீஶ தைத²வ nh’Shவபி திrhயு யாத:³shவபி
ேதऽஜநshய
10140203 ஜnhமாஸதாmh ³rhமத³நிkh³ரஹாய phரேபா⁴ விதா⁴த:ஸத³iνkh³ரஹாய ச
10140211 ேகா ேவthதி ⁴மnhப⁴க³வnhபராthமnhேயாேக³வேராதீrhப⁴வதshthேலாkhயாmh
10140213 khவ வா கத²mh வா கதி வா கேத³தி விshதாரயnhkhட³ ேயாக³மாயாmh
10140221 தshமாதி³த³mh ஜக³த³ேஶஷமஸthshவபmh
10140222shவphநாப⁴மshததி⁴ஷணmh :³க²:³க²mh
10140223 thவyhேயவ நிthயஸுக²ேபா³த⁴தநாவநnhேத
10140224 மாயாத உth³யத³பி யthஸதி³வாவபா⁴தி
10140231 ஏகshthவமாthமா ஷ: ராண:ஸthய:shவயjhேயாதிரநnhத ஆth³ய:
10140233 நிthேயாऽேராऽஜshரஸுேகா² நிரஜந: rhth³வேயா iµkhத
உபாதி⁴ேதாऽmh’த:
10140241 ஏவmhவித⁴mh thவாmh ஸகலாthமநாமபி shவாthமாநமாthமாthமதயா
விசேத
10140243³rhவrhகலph³ேதா⁴பநிஷthஸுசுஷா ேய ேத தரnhதீவ ப⁴வாnh’தாmh³தி⁴mh
10140251ஆthமாநேமவாthமதயாவிஜாநதாmh ேதைநவ ஜாதmh நிகி²லmh phரபசிதmh
10140253 jhஞாேநந ⁴ேயாऽபி ச தthphரயேத ரjhjhவாமேஹrhேபா⁴க³ப⁴வாப⁴ெவௗ
யதா²
10140261 அjhஞாநஸmhjhெஞௗ ப⁴வப³nhத⁴ேமாௌ th³ெவௗ நாம நாnhெயௗ shத
’தjhஞபா⁴வாth
10140263அஜshரசிthயாthமநி ேகவேல பேர விசாrhயமாேண தரவிவாஹநீ
10140271 thவாமாthமாநmh பரmh மthவா பரமாthமாநேமவ ச
10140273ஆthமா நrhப³rhmh’kh³ய அேஹாऽjhஞஜநதாjhஞதா
10140281அnhதrhப⁴ேவऽநnhத ப⁴வnhதேமவ யதththயஜnhேதா mh’க³யnhதி ஸnhத:
10140283அஸnhதமphயnhthயமnhதேரண ஸnhதmh ³ணmh தmh கிiµ யnhதி ஸnhத:
10140291அதா²பி ேத ேத³வ பதா³mh³ஜth³வய phரஸாத³ேலஶாiνkh³’த ஏவ 
10140293 ஜாநாதி தththவmh ப⁴க³வnhமmhேநா ந சாnhய ஏேகாऽபி சிரmh விசிnhவnh
10140301 தத³sh ேம நாத²ஸ ⁴பா⁴ேகா³ ப⁴ேவऽthர வாnhயthர  வா திரசாmh
10140303 ேயநாஹேமேகாऽபி ப⁴வjhஜநாநாmh ⁴thவா நிேஷேவ தவ பாத³பlhலவmh
10140311அேஹாऽதித⁴nhயா vhரஜேகா³ரமNhய:shதnhயாmh’தmh பீதமதீவ ேத iµதா³
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10140313 யாஸாmh விேபா⁴ வthஸதராthமஜாthமநா யthth’phதேயऽth³யாபி ந
சாலமth◌⁴வரா:
10140321அேஹா பா⁴kh³யமேஹா பா⁴kh³யmh நnhத³ேகா³பvhரெஜௗகஸாmh
10140323 யnhthரmh பரமாநnhத³mh rhணmh ph³ரம ஸநாதநmh
10140331 ஏஷாmh  பா⁴kh³யமமாchத தாவதா³shதாmh
10140332 ஏகாத³ைஶவ  வயmh ப³த ⁴பா⁴கா:³
10140333 ஏதth³th◌⁴’கசஷைகரஸkh’thபிபா³ம:
10140334 ஶrhவாத³ேயாऽŋhkh◌⁴rhத³ஜமth◌⁴வmh’தாஸவmh ேத
10140341 தth³⁴பா⁴kh³யஹ ஜnhம கிமphயடvhயாmh
10140342 யth³ேகா³ேலऽபி கதமாŋhkh◌⁴ரேஜாऽபி⁴ேஷகmh
10140343 யjhவிதmh  நிகி²லmh ப⁴க³வாnhiµnhத³sh
10140344 thவth³யாபி யthபத³ரஜ: திmh’kh³யேமவ
10140351 ஏஷாmh ேகா⁴ஷநிவாநாiµத ப⁴வாnhகிmh ேத³வ ராேததி ந
10140352 ேசேதா விவப²லாthப²லmh thவத³பரmh thராphயயnhiµயதி
10140353ஸth³ேவஷாதி³வ தநாபி ஸலா thவாேமவ ேத³வாபிதா
10140354 யth³தா⁴மாrhத²ஸு’thphயாthமதநயphராஶயாshthவthkh’ேத
10140361 தாவth³ராகா³த³ய:shேதநாshதாவthகாராkh³’ஹmh kh³’ஹmh
10140363 தாவnhேமாேஹாऽŋhkh◌⁴நிக³ேடா³ யாவthkh’Shண ந ேத ஜநா:
10140371 phரபசmh நிShphரபேசாऽபி விட³mhப³ய ⁴தேல
10140373 phரபnhநஜநதாநnhத³ஸnhேதா³ஹmh phரதி²mh phரேபா⁴
10140381 ஜாநnhத ஏவ ஜாநnh கிmh ப³ஹூkhthயா ந ேம phரேபா⁴
10140383 மநேஸா வேஷா வாேசா ைவப⁴வmh தவ ேகா³சர:
10140391அiνஜாநீ மாmh kh’Shண ஸrhவmh thவmh ேவth ஸrhவth³’kh
10140393 thவேமவ ஜக³தாmh நாேதா² ஜக³ேத³தthதவாrhபிதmh
10140401kh’Shண vh’ShணிலShகரேஜாஷதா³யிnh
10140402மாநிrhஜரth³விஜபஶூத³தி⁴vh’th³தி⁴காnh
10140403 உth³த⁴rhமஶாrhவரஹர திராஸth◌⁴kh³
10140404ஆகlhபமாrhகமrhஹnhப⁴க³வnhநமshேத
10140410ஶுக உவாச
10140411இthயபி⁴Shய ⁴மாநmh th: பkhரmhய பாத³ேயா:
10140413 நthவாபீ⁴Shடmh ஜக³th³தா⁴தா shவதா⁴ம phரthயபth³யத
10140421 தேதாऽiνjhஞாphய ப⁴க³வாnhshவ⁴வmh phராக³வshதி²தாnh
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10140423 வthஸாnhநமாநிnhேய யதா²rhவஸக²mh shவகmh
10140431 ஏகshnhநபி யாேதऽph³ேத³ phராேணஶmh சாnhதராthமந:
10140433 kh’Shணமாயாஹதா ராஜnhrhத⁴mh ேமநிேரऽrhப⁴கா:
10140441 கிmh கிmh ந விshமரnhதீஹ மாயாேமாதேசதஸ:

10140443 யnhேமாதmh ஜக³thஸrhவமபீ⁴ணmh விshmh’தாthமகmh
10140451ஊச ஸு’த:³ kh’Shணmh shவாக³தmh ேதऽதிரmhஹஸா
10140453ைநேகாऽphயேபா⁴ கவல ஏத:ஸா⁴ ⁴jhயதாmh
10140461 தேதா ஹஸnh’ேகேஶாऽph◌⁴யவ’thய ஸஹாrhப⁴ைக:
10140463 த³rhஶயmhசrhமாஜக³ரmh nhயவrhதத வநாth³vhரஜmh
10140471 ப³rhஹphரஸூநவநதா⁴விசிthதாŋhக:³
10140472 phேராth³தா³மேவiΝத³லஶ ◌்’ŋhக³ரேவாthஸவாTh◌⁴ய:
10140473 வthஸாnhkh³’ணnhநiνக³கீ³தபவிthரகீrhதிrh
10140474 ேகா³பீth³’³thஸவth³’ஶி: phரவிேவஶ ேகா³Shட²mh
10140481அth³யாேநந மஹாvhயாேலா யேஶாதா³நnhத³ஸூiνநா
10140483ஹேதாऽவிதா வயmh சாshமாதி³தி பா³லா vhரேஜ ஜ:³

10140490ராேஜாவாச
10140491 ph³ரமnhபேராth³ப⁴ேவ kh’Shேண இயாnhphேரமா கத²mh ப⁴ேவth
10140493 ேயாऽ⁴தrhவshேதாேகஷு shேவாth³ப⁴ேவShவபி கth²யதாmh
10140500ஶுக உவாச
10140501ஸrhேவஷாமபி ⁴தாநாmh nh’ப shவாthைமவ வlhலப: ◌⁴
10140503இதேரऽபthயவிthதாth³யாshதth³வlhலப⁴தையவ 
10140511 தth³ராேஜnhth³ர யதா²shேநஹ:shவshவகாthமநி ேத³நாmh
10140513 ந ததா² மமதாலmhபி³ thரவிthதkh³’ஹாதி³ஷு
10140521 ேத³ஹாthமவாதி³நாmh mhஸாமபி ராஜnhயஸthதம
10140523 யதா² ேத³ஹ: phயதமshததா² ந யiν ேய ச தmh
10140531 ேத³ேஹாऽபி மமதாபா⁴khேசthதrhயெஸௗ நாthமவthphய:
10140533 யjhrhயthயபி ேத³ேஹऽshnhவிதாஶா ப³ய
10140541 தshமாthphயதம:shவாthமா ஸrhேவஷாமபி ேத³நாmh
10140543 தத³rhத²ேமவ ஸகலmh ஜக³ேத³தchசராசரmh
10140551 kh’Shணேமநமேவ thவமாthமாநமகி²லாthமநாmh
10140553 ஜக³th³தி⁴தாய ேஸாऽphயthர ேத³வாபா⁴தி மாயயா
10140561 வshேதா ஜாநதாமthர kh’Shணmh shதா²shiν சShiΝ ச
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10140563 ப⁴க³வth³பமகி²லmh நாnhயth³வshthவிஹ கிசந
10140571ஸrhேவஷாமபி வshநாmh பா⁴வாrhேதா² ப⁴வதி shதி²த:
10140573 தshயாபி ப⁴க³வாnhkh’Shண: கிமதth³வsh phயதாmh
10140581ஸமாதா ேய பத³பlhலவphலவmh மஹthபத³mh Nhயயேஶா iµராேர:
10140583 ப⁴வாmh³தி⁴rhவthஸபத³mh பரmh பத³mh பத³mh பத³mh யth³விபதா³mh ந ேதஷாmh
10140591 ஏதthேத ஸrhவமாkh²யாதmh யthph’Shேடாऽஹஹ thவயா
10140593 தthெகௗமாேர ஹkh’தmh ெபௗக³Nhேட³ பகீrhதிதmh
10140601 ஏதthஸு’th³பி⁴சதmh iµராேரரகா⁴rhத³நmh ஶாth³வலேஜமநmh ச
10140603vhயkhேததரth³பமேஜாrhவபி⁴Shடவmhஶ ◌்’Nhவnhkh³’ணnhேநதி நேராऽகி²லாrhதா²nh
10140611 ஏவmh விஹாைர: ெகௗமாைர: ெகௗமாரmh ஜஹrhvhரேஜ
10140613 நிலாயைந: ேஸப³nhைத⁴rhமrhகேடாthphலவநாதி³பி:◌⁴
10150010ஶுக உவாச
10150011 ததச ெபௗக³Nhட³வய:ெதௗ vhரேஜ
10150012 ப³⁴வshெதௗ பஶுபாலஸmhமெதௗ
10150013 கா³சாரயnhெதௗ ஸகி²பி: ◌⁴ ஸமmh பைத³rh
10150014 vh’nhதா³வநmh Nhயமதீவ சkhர:

10150021 தnhமாத⁴ேவா ேவiΝiµதீ³ரயnhvh’ேதா ேகா³ைபrhkh³’ணth³பி: ◌⁴ shவயேஶா
ப³லாnhவித:
10150023 பஶூnhரshkh’thய பஶvhயமாவிஶth³விஹrhகாம:ஸுமாகரmh வநmh
10150031 தnhமஜுேகா⁴ஷாmh’க³th³விஜாலmh மஹnhமந:phரkh²யபய:ஸரshவதா
10150033 வாேதந ஜுShடmh ஶதபthரக³nhதி⁴நா நிய ரnhmh ப⁴க³வாnhமேநா த³ேத⁴
10150041ஸ தthர தthராணபlhலவயா ப²லphரஸூேநாப⁴ேரண பாத³ேயா:
10150043shph’ஶchசி²கா²nhவீயவநshபதீnhiµதா³shமயnhநிவாஹாkh³ரஜமாதி³ஷ:

10150050ப⁴க³வாiνவாச
10150051அேஹா அ ேத³வவராமராrhசிதmh பாதா³mh³ஜmh ேத ஸுமந:ப²லாrhஹணmh
10150053 நமnhthபாதா³ய ஶிகா²பி⁴ராthமநshதேமாऽபஹthைய தஜnhம யthkh’தmh
10150061 ஏேதऽநshதவ யேஶாऽகி²லேலாகதீrhத²mh
10150062 கா³யnhத ஆதி³ஷாiνபத²mh ப⁴ஜnhேத
10150063 phராேயா அ iµநிக³ ப⁴வதீ³யiµkh²யா
10150064³ட⁴mh வேநऽபி ந ஜஹthயநகா⁴thமைத³வmh
10150071 nh’thயnhthய ஶிகி²ந ஈTh³ய iµதா³ஹNhய:
10150072rhவnhதி ேகா³phய இவ ேத phயேணந
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10150073ஸூkhைதச ேகாகிலக³ kh³’ஹமாக³தாய
10150074 த⁴nhயா வெநௗகஸ இயாnh ஸதாmh நிஸrhக:³
10150081 த⁴nhேயயமth³ய த⁴ரணீ th’ணவீத⁴shthவth
10150082 பாத³shph’ேஶா th³மலதா: கரஜாபி⁴mh’Shடா:
10150083 நth³ேயாऽth³ரய: க²க³mh’கா:³ஸத³யாவேலாைகrh
10150084 ேகா³phேயாऽnhதேரண ⁴ஜேயாரபி யthshph’ஹா :

10150090ஶுக உவாச
10150091 ஏவmh vh’nhதா³வநmh மthkh’Shண: phதமநா: பஶூnh
10150093 ேரேம ஸசாரயnhநth³ேர:ஸth³ேராத: ◌⁴ஸு ஸாiνக:³
10150101 khவசிth³கா³யதி கா³யthஸு மதா³nhதா⁴Shவiνvhரைத:
10150103 உபகீ³யமாநசத: பதி²ஸŋhகrhஷnhவித:
10150111அiνஜlhபதி ஜlhபnhதmh கலவாkhைய: ஶுகmh khவசிth
10150113 khவசிthஸவlh³ஜnhதமiνஜதி ேகாகிலmh
10150115 khவசிchச காலஹmhஸாநாமiνஜதி தmh
10150117அபி⁴nh’thயதி nh’thயnhதmh ப³rhணmh ஹாஸயnhkhவசிth
10150121 ேமக⁴க³mhபீ⁴ரயா வாசா நாமபி⁴rh³ரகா³nhபஶூnh
10150123 khவசிதா³வயதி phthயா ேகா³ேகா³பாலமேநாjhஞயா
10150131 சேகாரkhெரௗசசkhராவ பா⁴ரth³வாஜாmhச ப³rhண:

10150133அiνெரௗதி shம ஸththவாநாmh பீ⁴தவth³vhயாkh◌⁴ரmhஹேயா:
10150141 khவசிthkhடா³பராnhதmh ேகா³ேபாthஸŋhேகா³பப³rhஹணmh
10150143shவயmh விரமயthயாrhயmh பாத³ஸmhவாஹநாதி³பி: ◌⁴
10150151 nh’thயேதா கா³யத: khவாபி வlhக³ேதா th◌⁴யேதா த:²
10150153 kh³’தஹshெதௗ ேகா³பாலாnhஹஸnhெதௗ phரஶஶmhஸ:

10150161 khவசிthபlhலவதlhேபஷு நிth³த⁴ரமகrhஶித:
10150163 vh’லாரய: ேஶேத ேகா³ேபாthஸŋhேகா³பப³rhஹண:

10150171 பாத³ஸmhவாஹநmh சkh: ேகசிthதshய மஹாthமந:
10150173அபேர ஹதபாphமாேநா vhயஜைந:ஸமவீஜயnh
10150181அnhேய தத³iνபாணி மேநாjhஞாநி மஹாthமந:
10150183 கா³யnhதி shம மஹாராஜ shேநஹkhnhநதி⁴ய: ஶைந:
10150191ஏவmh நி³டா⁴thமக³தி:shவமாயயா ேகா³பாthமஜthவmh சைதrhவிட³mhப³யnh
10150193 ேரேம ரமாலாதபாத³பlhலேவா kh³ராmhைய:ஸமmh kh³ராmhயவதீ³ஶேசShத:
10150201தா³மா நாம ேகா³பாேலா ராமேகஶவேயா:ஸகா²

670 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

10150203ஸுப³லshேதாகkh’Shth³யா ேகா³பா: phேரmhேணத³மph³வnh
10150211 ராம ராம மஹாபா³ேஹா kh’Shண ³Shடநிப³rhஹண
10150213இேதாऽவி³ேர ஸுமஹth³வநmh தாலாஸŋhலmh
10150221 ப²லாநி தthர ⁴ணி பதnhதி பதிதாநி ச
10150223ஸnhதி கிnhthவவth³தா⁴நி ேத⁴iνேகந ³ராthமநா
10150231 ேஸாऽதிவீrhேயாऽஸுேரா ராம ேஹ kh’Shண க²ரபth◌⁴’kh
10150233ஆthமlhயப³லரnhையrhjhஞாதிபி⁴rhப³ஹுபி⁴rhvh’த:
10150241 தshமாthkh’தநராஹாராth³பீ⁴ைதrhnh’பி⁴ரthரஹnh
10150243 ந ேஸvhயேத பஶுக³ண: பஸŋhைக⁴rhவிவrhதmh
10150251 விth³யnhேதऽ⁴khதrhவாணி ப²லாநி ஸுரபீ⁴ணி ச
10150253 ஏஷ ைவ ஸுரபி⁴rhக³nhேதா⁴ விஷூசீேநாऽவkh³’யேத
10150261 phரயchச² தாநி ந: kh’Shண க³nhத⁴ேலாபி⁴தேசதஸாmh
10150263 வாசா²shதி மஹதீ ராம க³mhயதாmh யதி³ ேராசேத
10150271 ஏவmh ஸு’th³வச: thவா ஸு’thphயசிகீrhஷயா
10150273 phரஹshய ஜkh³மrhேகா³ைபrhvh’ெதௗ தாலவநmh phர⁴
10150281 ப³ல: phரவிய பா³ஹுph◌⁴யாmh தாலாnhஸmhபகmhபயnh
10150283 ப²லாநி பாதயாமாஸ மதŋhக³ஜ இெவௗஜஸா
10150291 ப²லாநாmh பததாmh ஶph³த³mh நிஶmhயாஸுரராஸப: ◌⁴
10150293அph◌⁴யதா⁴வthதிதலmh ஸநக³mh பகmhபயnh
10150301ஸேமthய தரஸா phரthயkh³th³வாph◌⁴யாmh பth³ph◌⁴யாmh ப³லmh ப³
10150303 நிஹthேயார காஶph³த³mh iµசnhபrhயஸரthக²ல:

10150311 நராஸாth³ய ஸmhரph³த⁴ உபkhேராShடா பராkhshதி²த:
10150313 சரவபெரௗ ராஜnhப³லாய phராபth³ஷா
10150321ஸ தmh kh³’thவா phரபேதா³rhph◌⁴ராமயிthைவகபாணிநா
10150323 சிேப th’ணராஜாkh³ேர ph◌⁴ராமணthயkhதவிதmh
10150331 ேதநாஹேதா மஹாதாேலா ேவபமாேநா ph³’ஹchசி²ரா:
10150333 பாrhவshத²mh கmhபயnhப⁴kh³ந:ஸ சாnhயmh ேஸாऽபி சாபரmh
10150341 ப³லshய லேயாthsh’Shட க²ரேத³ஹஹதாஹதா:
10150343 தாலாசகmhபிேர ஸrhேவ மஹாவாேததா இவ
10150351ைநதchசிthரmh ப⁴க³வதி யநnhேத ஜக³தீ³வேர
10150353 ஓதphேராதத³mh யshmhshதnhShவŋhக³ யதா² பட:

10150361 தத: kh’Shணmh ச ராமmh ச jhஞாதேயா ேத⁴iνகshய ேய
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10150363 khேராShடாேராऽph◌⁴யth³ரவnhஸrhேவ ஸmhரph³தா⁴ ஹதபா³nhத⁴வா:
10150371 தாmhshதாநாபதத: kh’Shே ராமச nh’ப லயா
10150373 kh³’தபசாchசரnhphராேthth’ணராஜஸு
10150381 ப²லphரகரஸŋhகீrhணmh ைத³thயேத³ைஹrhக³தாஸுபி: ◌⁴
10150383 ரராஜ : ◌⁴ ஸதாலாkh³ைரrhக⁴ைநவ நப⁴shதலmh
10150391 தேயாshதthஸுமஹthகrhம நிஶmhய வி³தா⁴த³ய:
10150393iµiµ: Shபவrhஷாணி சkhrhவாth³யாநி Sh:

10150401அத² தாலப²லாnhயாத³nhமiνShயா க³தஸாth◌⁴வஸா:
10150403 th’ணmh ச பஶவேசrhஹதேத⁴iνககாநேந
10150411 kh’Shண: கமலபthரா: Nhயரவணகீrhதந:
10150413shயமாேநாऽiνைக³rhேகா³ைப:ஸாkh³ரேஜா vhரஜமாvhரஜth
10150421 தmh ேகா³ரஜ²தnhதலப³th³த⁴ப³rhஹ
10150422 வnhயphரஸூநசிேரணசாஹாஸmh
10150423 ேவiΝŋhkhவணnhதமiνைக³பகீ³தகீrhதிmh
10150424 ேகா³phேயா தி³th³’தth³’ேஶாऽph◌⁴யக³மnhஸேமதா:
10150431 பீthவா iµnhத³iµக²ஸாரக⁴மph◌⁴’ŋhைக³sh
10150432 தாபmh ஜஹுrhவிரஹஜmh vhரஜேயாேதாऽநி
10150433 தthஸthkh’திmh ஸமதி⁴க³mhய விேவஶ ேகா³Shட²mh
10150434ஸvhட³ஹாஸவிநயmh யத³பாŋhக³ேமாmh
10150441 தேயாrhயேஶாதா³ேராNhெயௗ thரேயா: thரவthஸேல
10150443 யதா²காமmh யதா²காலmh vhயத⁴thதாmh பரமாஶிஷ:

10150451 க³தாth◌⁴வாநரெமௗ தthர மjhஜேநாnhமrhத³நாதி³பி:◌⁴
10150453 நீவீmh வthவா சிராmh தி³vhயshரkh³க³nhத⁴மNh³ெதௗ
10150461 ஜநnhப’தmh phராய shவாth³யnhநiµபலாெதௗ
10150463ஸmhவிய வரஶyhயாயாmh ஸுக²mh ஸுஷுபrhvhரேஜ
10150471 ஏவmh ஸ ப⁴க³வாnhkh’Shே vh’nhதா³வநசர: khவசிth
10150473 யெயௗ ராமmh’ேத ராஜnhகாnhதீ³mh ஸகி²பி⁴rhvh’த:
10150481அத² கா³வச ேகா³பாச நிதா³கா⁴தபபீ³தா:
10150483 ³Shடmh ஜலmh பshதshயாshth’Shrhதா விஷ³தmh
10150491 விஷாmhப⁴shத³பshph’ய ைத³ேவாபஹதேசதஸ:

10150493 நிேபrhvhயஸவ:ஸrhேவ ஸலாnhேத th³வஹ
10150501 வீய தாnhைவ ததா²⁴தாnhkh’Shே ேயாேக³வேரவர:
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10150503 ஈயாmh’தவrhNhயா shவநாதா²nhஸமவயth
10150511 ேத ஸmhphரதீதshmh’தய:ஸiµthதா²ய ஜலாnhதிகாth
10150513ஆஸnhஸுவிshதா:ஸrhேவ வீமா: பரshபரmh
10150521அnhவமmhஸத தth³ராஜnhேகா³விnhதா³iνkh³ரேஹதmh
10150523 பீthவா விஷmh பேரதshய நthதா²நமாthமந:
10160010ஶுக உவாச
10160011 விேலாkhய ³தாmh kh’Shmh kh’Shண: kh’Shநா வி: ◌⁴
10160013 தshயா விஶுth³தி⁴மnhவிchச²nhஸrhபmh தiµத³வாஸயth
10160020ராேஜாவாச
10160021 கத²மnhதrhஜேலऽகா³ேத⁴ nhயkh³’th³ப⁴க³வாநmh
10160023ஸ ைவ ப³ஹுகா³வாஸmh யதா²th³விphர கth²யதாmh
10160031 ph³ரமnhப⁴க³வதshதshய ⁴mhந:shவchச²nhத³வrhதிந:
10160033 ேகா³பாேலாதா³ரசதmh கshth’phேயதாmh’தmh ஜுஷnh
10160040ஶுக உவாச
10160041 காnhth³யாmh காயshயாth◌⁴ரத:³ கசிth³விஷாkh³நிநா
10160043 ரphயமாணபயா யshnhபதnhthபகா:³ க²கா:³
10160051 விphShமதா விஷேதா³rh மாேதநாபி⁴மrhஶிதா:
10160053 mhயnhேத தீரகா³ யshய phராணிந:shதி²ரஜŋhக³மா:
10160061 தmh சNhட³ேவக³விஷவீrhயமேவய ேதந
10160062 ³Shடாmh நதீ³mh ச க²லஸmhயமநாவதார:
10160063 kh’Shண: கத³mhப³மதி⁴ய தேதாऽதிŋhக³mh
10160064ஆshேபா²Thய கா³ட⁴ரஶேநா nhயபதth³விேஷாேத³
10160071ஸrhபரத:³ ஷஸாரநிபாதேவக³
10160072ஸŋhோபி⁴ேதாரக³விேஷாchch²வதாmh³ராஶி:
10160073 பrhயkhphேதா விஷகஷாயபி³பீ⁴ஷேrhrh
10160074 தா⁴வnhத⁴iν:ஶதமநnhதப³லshய கிmh தth
10160081 தshய ரேத³ விஹரேதா ⁴ஜத³Nhட³⁴rhண
10160082 வாrhேகா⁴ஷமŋhக³ வரவாரணவிkhரமshய
10160083ஆthய தthshவஸத³நாபி⁴ப⁴வmh நிய
10160084 சு:ரவா:ஸமஸரthதத³mh’Shயமாண:

10160091 தmh phேரணீயஸுமாரக⁴நாவதா³தmh
10160092வthஸபீதவஸநmh shதஸுnhத³ராshயmh
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10160093 khட³nhதமphரதிப⁴யmh கமேலாத³ராŋhkh◌⁴mh
10160094ஸnhத³ய மrhமஸு ஷா ⁴ஜயா சசா²த³
10160101 தmh நாக³ேபா⁴க³பவீதமth³’ShடேசShடmh
10160102ஆேலாkhய தthphயஸகா:² பஶுபா ph◌⁴’ஶாrhதா:
10160103 kh’Shேணऽrhபிதாthமஸு’த³rhத²கலthரகாமா
10160104 :³கா²iνேஶாகப⁴யட⁴தி⁴ேயா நிேப:

10160111 கா³ேவா vh’ஷா வthஸதrhய: khரnhத³மாநா:ஸு:³கி²தா:
10160113 kh’Shேண nhயshேத பீ⁴தா த³nhthய இவ தshதி²ேர
10160121அத² vhரேஜ மேஹாthபாதாshthவிதா⁴ யதிதா³:

10160123 உthேபrh⁴வி தி³vhயாthமnhயாஸnhநப⁴யஶmhந:
10160131 தாநாலய ப⁴ேயாth³விkh³நா ேகா³பா நnhத³ேராக³மா:
10160133 விநா ராேமண கா:³ kh’Shணmh jhஞாthவா சாரயிmh க³தmh
10160141ைதrh³rhநிthைதrhநித⁴நmh மthவா phராphதமதth³வித:³
10160143 தthphராshதnhமநshகாshேத :³க²ேஶாகப⁴யாரா:
10160151ஆபா³லvh’th³த⁴வநிதா:ஸrhேவऽŋhக³ பஶுvh’thதய:
10160153 நிrhஜkh³iµrhேகா³லாth³தீ³நா: kh’Shணத³rhஶநலாலஸா:
10160161 தாmhshததா² காதராnhவீய ப⁴க³வாnhமாத⁴ேவா ப³ல:

10160163 phரஹshய கிசிnhேநாவாச phரபா⁴வjhேஞாऽiνஜshய ஸ:

10160171 ேதऽnhேவஷமா த³யிதmh kh’Shணmh ஸூசிதயா பைத:³
10160173 ப⁴க³வlhலணrhஜkh³iµ: பத³vhயா யiµநாதடmh
10160181 ேத தthர தthராph³ஜயவாŋhஶாஶநி th◌⁴வேஜாபபnhநாநி பதா³நி விபேத:
10160183 மாrhேக³ க³வாமnhயபதா³nhதராnhதேர நிமா யரŋhக³ஸthவரா:
10160191அnhதrhரேத³ ⁴ஜக³ேபா⁴க³பதமாராth
10160192 kh’Shணmh நிஹiµபலph◌⁴ய ஜலாஶயாnhேத
10160193 ேகா³பாmhச ட⁴தி⁴ஷnhபத: பஶூmhச
10160194ஸŋhkhரnhத³த: பரமகமலமாராrhதா:
10160201 ேகா³phேயாऽiνரkhதமநேஸா ப⁴க³வthயநnhேத
10160202 தthெஸௗ’த³shதவிேலாககி³ர:shமரnhthய:
10160203 kh³ரshேதऽநா phயதேம ph◌⁴’ஶ:³க²தphதா:
10160204 ஶூnhயmh phயvhயதி’தmh த³th³’ஶுshthேலாகmh
10160211 தா: kh’ShணமாதரமபthயமiνphரவிShடாmh
10160212 lhயvhயதா:²ஸமiνkh³’ய ஶுச:shரவnhthய:
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10160213 தாshதா vhரஜphயகதா:² கத²யnhthய ஆஸnh
10160214 kh’Shநேநऽrhபிதth³’ேஶா mh’தகphரதீகா:
10160221 kh’Shணphராnhநிrhவிஶேதா நnhதா³தீ³nhவீய தmh ரத³mh
10160223 phரthயேஷத⁴thஸ ப⁴க³வாnhராம: kh’Shiνபா⁴வவிth
10160231இthத²mhshவேகா³லமநnhயக³திmh நிய
10160232ஸshthமாரமதி:³கி²தமாthமேஹேதா:
10160233ஆjhஞாய மrhthயபத³வீமiνவrhதமாந:
10160234shதி²thவா iµஹூrhதiµத³திShட²³ரŋhக³ப³nhதா⁴th
10160241 தthphரth²யமாநவஷா vhயதி²தாthமேபா⁴க³sh
10160242 thயkhthேவாnhநமyhய பித:shவப²nh⁴ஜŋhக:³
10160243 தshெதௗ² வஸch²வஸநரnhth◌⁴ரவிஷாmhப³ஷ
10160244shதph³ேத⁴ேlhiµகiµேகா²ஹமாண:

10160251 தmh வயா th³விஶிக²யா பேலஹாநmh
10160252 th³ேவ sh’khவணீ யதிகராலவிஷாkh³நிth³’Shmh
10160253 khட³nhநiµmh பஸஸார யதா² க²ேக³nhth³ேரா
10160254 ப³ph◌⁴ராம ேஸாऽphயவஸரmh phரஸமாண:

10160261 ஏவmh பph◌⁴ரமஹெதௗஜஸiµnhநதாmhஸmh
10160262ஆநmhய தthph’²ஶிர:shவதி⁴ட⁴ ஆth³ய:
10160263 தnhrhத⁴ரthநநிகரshபrhஶாதிதாmhர
10160264 பாதா³mh³ேஜாऽகி²லகலாதி³³rhநநrhத
10160271 தmh நrhiµth³யதமேவய ததா³ ததீ³ய
10160272 க³nhத⁴rhவth³த⁴iµநிசாரணேத³வவth◌⁴வ:

10160273 phthயா mh’த³ŋhக³பணவாநகவாth³யகீ³த
10160274 Shேபாபஹாரiνதிபி: ◌⁴ ஸஹேஸாபேஸ:³

10160281 யth³யchசி²ேரா ந நமேதऽŋhக³ ஶைதகஶீrhShணsh
10160282 தthதnhமமrhத³ க²ரத³Nhட³த⁴ேராऽŋhkh◌⁴பாைத:
10160283ேஷா ph◌⁴ரமத உlhப³ணமாshயேதாऽsh’ŋh
10160284 நshேதா வமnhபரமகமலமாப நாக:³
10160291 தshயாபி⁴rhக³ரலiµth³வமத: ஶிர:ஸு
10160292 யth³யthஸiµnhநமதி நி:வஸேதா ேஷாchைச:
10160293 nh’thயnhபதா³iνநமயnhத³மயாmh ப³⁴வ
10160294 Shைப: phரத இேவஹ மாnhராண:
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10160301 தchசிthரதாNhட³வவிkh³நப²ஸஹshேரா
10160302 ரkhதmh iµைக² வமnhnh’ப ப⁴kh³நகா³thர:
10160303shmh’thவா சராசர³mh ஷmh ராணmh
10160304 நாராயணmh தமரணmh மநஸா ஜகா³ம
10160311 kh’Shணshய க³rhப⁴ஜக³ேதாऽதிப⁴ராவஸnhநmh
10160312 பாrhShணிphரஹாரபkh³நப²தபthரmh
10160313 th³’ShThவாமாth³யiµபேஸ³ரiµShய பthnhய
10160314ஆrhதா: லத²th³வஸந⁴ஷணேகஶப³nhதா:◌⁴
10160321 தாshதmh ஸுவிkh³நமநேஸாऽத² ரshkh’தாrhபா: ◌⁴
10160322 காயmh நிதா⁴ய ⁴வி ⁴தபதிmh phரேணiµ:

10160323ஸாth◌⁴vhய: kh’தாஜடா: ஶமலshய ப⁴rhrh
10160324 ேமாேphஸவ: ஶரணத³mh ஶரணmh phரபnhநா:
10160330 நாக³பthnhய ஊ:
10160331 nhயாyhேயா  த³Nhட:³ kh’தகிlhபி³ேஷऽshmhsh
10160332 தவாவதார: க²லநிkh³ரஹாய
10160333 ேபா:ஸுதாநாமபி lhயth³’Shrh
10160334 த⁴thேஸ த³மmh ப²லேமவாiνஶmhஸnh
10160341 அiνkh³ரேஹாऽயmh ப⁴வத: kh’ேதா  ேநா த³Nhேடா³ऽஸதாmh ேத க²
கlhமஷாபஹ:

10160343 யth³த³nhத³ஶூகthவமiµShய ேத³ந: khேராேதா⁴ऽபி ேதऽiνkh³ரஹ ஏவ
ஸmhமத:
10160351 தப:ஸுதphதmh கிமேநந rhவmh நிரshதமாேநந ச மாநேத³ந
10160353 த⁴rhேமாऽத² வா ஸrhவஜநாiνகmhபயா யேதா ப⁴வாmhshShயதி ஸrhவவ:

10160361 கshயாiνபா⁴ேவாऽshய ந ேத³வ விth³மேஹ தவாŋhkh◌⁴ேரiΝshபரஶாதி⁴கார:
10160363 யth³வாச²யா rhலலநாசரthதேபா விஹாய காமாnhஸுசிரmh th◌⁴’தvhரதா
10160371 ந நாகph’Shட²mh ந ச ஸாrhவெபௗ⁴மmh
10160372 ந பாரேமShTh²யmh ந ரஸாதி⁴பthயmh
10160373 ந ேயாக³th³தீ⁴ரநrhப⁴வmh வா
10160374 வாச²nhதி யthபாத³ரஜ:phரபnhநா:
10160381 தேத³ஷ நாதா²ப ³ராபமnhையshதேமாஜநி: khேராத⁴வேஶாऽphயஶ:

10160383ஸmhஸாரசkhேர ph◌⁴ரமத: ஶே யதி³chச²த:shயாth³விப⁴வ:ஸம:

10160391 நமshph◌⁴யmh ப⁴க³வேத ஷாய மஹாthமேந
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10160393 ⁴தாவாஸாய ⁴தாய பராய பரமாthமேந
10160401 jhஞாநவிjhஞாநநீத⁴ேய ph³ரமேணऽநnhதஶkhதேய
10160403அ³யாவிகாராய நமshேத phராkh’தாய ச
10160411 காலாய காலநாபா⁴ய காலாவயவஸாேண
10160413 விவாய த³பth³ரShThேர தthகrhthேர விவேஹதேவ
10160421 ⁴தமாthேரnhth³யphராண மேநா³th³th◌⁴யாஶயாthமேந
10160423 th³ேணநாபி⁴மாேநந ³ட⁴shவாthமாiν⁴தேய
10160431 நேமாऽநnhதாய ஸூமாய டshதா²ய விபசிேத
10160433 நாநாவாதா³iνேராதா⁴ய வாchயவாசகஶkhதேய
10160441 நம: phரமாணலாய கவேய ஶாshthரேயாநேய
10160443 phரvh’thதாய நிvh’thதாய நிக³மாய நேமா நம:
10160451 நம: kh’Shய ராமாய வஸுேத³வஸுதாய ச
10160453 phரth³mhநாயாநிth³தா⁴ய ஸாthவதாmh பதேய நம:
10160461 நேமா ³ணphரதீ³பாய ³thமchசா²த³நாய ச
10160463³ணvh’ththபலயாய ³ணth³ரShThேர shவஸmhவிேத³
10160471அvhயாkh’தவிஹாராய ஸrhவvhயாkh’தth³த⁴ேய
10160473’ேகஶ நமshேதऽsh iµநேய ெமௗநஶீேந
10160481 பராவரக³திjhஞாய ஸrhவாth◌⁴யாய ேத நம:
10160483அவிவாய ச விவாய தth³th³ரShThேரऽshய ச ேஹதேவ
10160491 thவmh யshய ஜnhமshதி²திஸmhயமாnhவிேபா⁴
10160492³ணரநீேஹாऽkh’தகாலஶkhதிth◌⁴’kh
10160493 தthதthshவபா⁴வாnhphரதிேபா³த⁴யnhஸத:
10160494ஸயாேமாக⁴விஹார ஈஹேஸ
10160501 தshையவ ேதऽshதநவshthேலாkhயாmh
10160502 ஶாnhதா அஶாnhதா உத ட⁴ேயாநய:
10160503 ஶாnhதா: phயாshேத ய⁴நாவிmh ஸதாmh
10160504shதா²ச ேத த⁴rhமபphஸேயஹத:
10160511அபராத: ◌⁴ ஸkh’th³ப⁴rhthரா ேஸாட⁴vhய:shவphரஜாkh’த:
10160513nhமrhஹ ஶாnhதாthமnhட⁴shய thவாமஜாநத:
10160521அiνkh³’ணீShவ ப⁴க³வnhphராmhshthயஜதி பnhநக:³
10160523shthmh ந:ஸா⁴ேஶாchயாநாmh பதி: phராண: phரதீ³யதாmh
10160531 விேத⁴ ேத கிŋhகமiνShேட²யmh தவாjhஞயா
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10160533 யchch²ரth³த⁴யாiνதிShட²nhைவ iµchயேத ஸrhவேதா ப⁴யாth
10160540ஶுக உவாச
10160541இthத²mh ஸ நாக³பthநீபி⁴rhப⁴க³வாnhஸமபி⁴Shத:
10160543rhchசி²தmh ப⁴kh³நஶிரஸmh விஸஸrhஜாŋhkh◌⁴Thடைந:
10160551 phரதிலph³ேத⁴nhth³யphராண: காய: ஶநைகrhஹmh
10160553 kh’chch²ராthஸiµchch²வஸnhதீ³ந: kh’Shணmh phராஹ kh’தாஜ:

10160560 காய உவாச
10160561 வயmh க²லா:ஸேஹாthபththயா தமஸா தீ³rhக⁴மnhயவ:

10160563shவபா⁴ேவா ³shthயேஜா நாத² ேலாகாநாmh யத³ஸth³kh³ரஹ:

10160571 thவயா sh’Shடத³mh விவmh தா⁴தrh³ணவிஸrhஜநmh
10160573 நாநாshவபா⁴வவீrhெயௗேஜா ேயாநிபீ³ஜாஶயாkh’தி
10160581 வயmh ச தthர ப⁴க³வnhஸrhபா ஜாthமnhயவ:

10160583 கத²mh thயஜாமshthவnhமாயாmh ³shthயஜாmh ேமாதா:shவயmh
10160591 ப⁴வாnh காரணmh தthர ஸrhவjhேஞா ஜக³தீ³வர:
10160593அiνkh³ரஹmh நிkh³ரஹmh வா மnhயேஸ தth³விேத⁴ ந:
10160600ஶுக உவாச
10160601இthயாகrhNhய வச: phராஹ ப⁴க³வாnhகாrhயமாiνஷ:

10160603 நாthர shேத²யmh thவயா ஸrhப ஸiµth³ரmh யா மா சிரmh
10160605shவjhஞாthயபthயதா³ராTh◌⁴ேயா ேகா³nh’பி⁴rh⁴jhயேத நதீ³
10160611 ய ஏதthஸmhshமேரnhமrhthயshph◌⁴யmh மத³iνஶாஸநmh
10160613 கீrhதயnhiνப⁴ேயா:ஸnhth◌⁴ேயாrhந Shமth³ப⁴யமாphiνயாth
10160621 ேயாऽshnhshநாthவா மதா³khேட³ ேத³வாதீ³mhshதrhபேயjhஜல:

10160623 உேபாShய மாmh shமரnhநrhேசthஸrhவபாைப: phரiµchயேத
10160631 th³வீபmh ரமணகmh thவா ரத³ேமதiµபாத:
10160633 யth³ப⁴யாthஸ ஸுபrhணshthவாmh நாth³யாnhமthபாத³லாசி²தmh
10160640’வாச
10160641iµkhேதா ப⁴க³வதா ராஜnhkh’Shேணநாth³⁴தகrhம
10160643 தmh ஜயாமாஸ iµதா³ நாக³பthnhயச ஸாத³ரmh
10160651 தி³vhயாmhப³ரshரŋhமணிபி: ◌⁴ பராrhth◌⁴ையரபி ⁴ஷண:

10160653 தி³vhயக³nhதா⁴iνேலைபச மஹthேயாthபலமாலயா
10160661 ஜயிthவா ஜக³nhநாத²mh phரஸாth³ய க³ட³th◌⁴வஜmh
10160663 தத: phேதாऽph◌⁴யiνjhஞாத: பkhரmhயாபி⁴வnhth³ய தmh
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10160671ஸகலthரஸு’ththேரா th³வீபமph³ேத⁴rhஜகா³ம ஹ
10160673 தைத³வ ஸாmh’தஜலா யiµநா நிrhவிஷாப⁴வth
10160677அiνkh³ரஹாth³ப⁴க³வத: khடா³மாiνஷபிண:

10170010ராேஜாவாச
10170011 நாகா³லயmh ரமணகmh கத²mh தthயாஜ காய:
10170013 kh’தmh கிmh வா ஸுபrhணshய ேதைநேகநாஸமஜஸmh
10170020ஶுக உவாச
10170021 உபஹாrhைய:ஸrhபஜைநrhமா மாஹ ேயா ப³:

10170023 வாநshபthேயா மஹாபா³ேஹா நாகா³நாmh phராŋhநிபித:
10170031shவmh shவmh பா⁴க³mh phரயchச²nhதி நாகா:³ பrhவணி பrhவணி
10170033 ேகா³பீதா²யாthமந:ஸrhேவ ஸுபrhய மஹாthமேந
10170041 விஷவீrhயமதா³விShட: காth³ரேவயsh காய:
10170043 கத³rhதீ²kh’thய க³ட³mh shவயmh தmh ³⁴ேஜ ப³mh
10170051 தchch²thவா பிேதா ராஜnhப⁴க³வாnhப⁴க³வthphய:
10170053 விகா⁴mhஸுrhமஹாேவக:³ காயmh ஸமபாth³ரவth
10170061 தமாபதnhதmh தரஸா விஷாத: ◌⁴ phரthயph◌⁴யயா³thதி²தைநகமshதக:
10170063த³th³பி: ◌⁴ ஸுபrhணmhvhயத³ஶth³த³தா³த: ◌⁴ கராலேராchch²வேதாkh³ரேலாசந:
10170071 தmh தாrhயthர:ஸ நிரshய மnhமாnh
10170072 phரசNhட³ேவேகா³ ம⁴ஸூத³நாஸந:
10170073 பேண ஸvhேயந ரNhயேராசிஷா
10170074 ஜகா⁴ந கth³ஸுதiµkh³ரவிkhரம:
10170081ஸுபrhணபாபி⁴ஹத: காேயாऽதீவ விவல:

10170083ரத³mh விேவஶ காnhth³யாshதத³க³mhயmh ³ராஸத³mh
10170091 தthைரகதா³ ஜலசரmh க³ேடா³ ப⁴யphதmh
10170093 நிவாத: ெஸௗப⁴ phரஸய ுதி⁴ேதாऽஹரth
10170101 நாnhஸு:³கி²தாnhth³’ShThவா தீ³நாnhநபெதௗ ஹேத
10170103 kh’பயா ெஸௗப⁴: phராஹ தthரthயேமமாசரnh
10170111அthர phரவிய க³ேடா³ யதி³ மthshயாnhஸ கா²த³தி
10170113ஸth³ய: phராணrhவிjhேயத ஸthயேமதth³ph³ரவீmhயஹmh
10170121 தthகாய: பரmh ேவத³ நாnhய: கசந ேலஹ:

10170123அவாthth³க³டா³th³பீ⁴த: kh’Shேணந ச விவாத:
10170131 kh’Shணmh ரதா³th³விநிShkhராnhதmh தி³vhயshரkh³க³nhத⁴வாஸஸmh
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10170133 மஹாமணிக³கீrhணmh ஜாmh³நத³பShkh’தmh
10170141 உபலph◌⁴ேயாthதி²தா:ஸrhேவ லph³த⁴phரா இவாஸவ:

10170143 phரேமாத³நிph◌⁴’தாthமாேநா ேகா³பா: phthயாபி⁴ேரபி⁴ேர
10170151 யேஶாதா³ ேராணீ நnhேதா³ ேகா³phேயா ேகா³பாச ெகௗரவ
10170153 kh’Shணmh ஸேமthய லph³ேத⁴ஹா ஆஸnhஶுShகா நகா³அபி
10170161 ராமசாchதமாŋhkh³ய ஜஹாஸாshயாiνபா⁴வவிth
10170163 phேரmh தமŋhகமாேராphய ந: நைத³த
10170165 கா³ேவா vh’ஷா வthஸதrhேயா ேலபி⁴ேர பரமாmh iµத³mh
10170171 நnhத³mh விphரா:ஸமாக³thய ³ரவ:ஸகலthரகா:
10170173ஊshேத காயkh³ரshேதா தி³ShThயா iµkhதshதவாthமஜ:

10170181 ேத³ தா³நmh th³விஜாதீநாmh kh’Shணநிrhiµkhதிேஹதேவ
10170183 நnhத:³ phதமநா ராஜnhகா:³ஸுவrhணmh ததா³தி³ஶth
10170191 யேஶாதா³பி மஹாபா⁴கா³ நShடலph³த⁴phரஜா ஸதீ
10170193 பShவjhயாŋhகமாேராphய iµேமாசாகலாmh iµஹு:
10170201 தாmh ராthmh தthர ராேஜnhth³ர ுthth’Th³ph◌⁴யாmh ரமகrhதா:
10170203ஊஷுrhvhரெயௗகேஸா கா³வ: காnhth³யா உபலத:
10170211 ததா³ ஶுசிவேநாth³⁴ேதா தா³வாkh³நி:ஸrhவேதா vhரஜmh
10170213ஸுphதmh நிஶீத²ஆvh’thய phரத³kh³⁴iµபசkhரேம
10170221 தத உthதா²ய ஸmhph◌⁴ராnhதா த³யமாநா vhரெஜௗகஸ:

10170223 kh’Shணmh யshேத ஶரணmh மாயாமiνஜவரmh
10170231 kh’Shண kh’Shண மஹாப⁴க³ ேஹ ராமாதவிkhரம
10170233 ஏஷ ேகா⁴ரதேமா வநிshதாவகாnhkh³ரஸேத  ந:
10170241ஸு³shதராnhந:shவாnhபா காலாkh³ேந:ஸு’த:³ phரேபா⁴
10170243 ந ஶkhiνமshthவchசரணmh ஸnhthயkhமேதாப⁴யmh
10170251இthத²mh shவஜநைவkhலvhயmh நிய ஜக³தீ³வர:
10170253 தமkh³நிமபிப³thதீvhரமநnhேதாऽநnhதஶkhதிth◌⁴’kh
10180010ஶுக உவாச
10180011அத² kh’Shண: பvh’ேதா jhஞாதிபி⁴rhiµதி³தாthமபி: ◌⁴
10180013அiνகீ³யமாேநா nhயவிஶth³vhரஜmh ேகா³லமNh³தmh
10180021 vhரேஜ விkhட³ேதாேரவmh ேகா³பாலchச²th³மமாயயா
10180023 kh³Shேமா நாமrhரப⁴வnhநாதிphேரயாச²mh
10180031ஸ ச vh’nhதா³வந³ணrhவஸnhத இவ லத:
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10180033 யthராshேத ப⁴க³வாnhஸாாth³ராேமண ஸஹ ேகஶவ:

10180041 யthர நிrhஜ²ரநிrhராத³ நிvh’thதshவந²lhகmh
10180043 ஶவthதchசீ²கரrhஷ th³மமNhட³லமNh³தmh
10180051ஸthஸர:phரshரவேrhவாநா கலாரகேஜாthபலேரiΝஹா
10180053ந விth³யேத யthர வெநௗகஸாmh த³ேவா நிதா³க⁴வnhயrhகப⁴ேவாऽதிஶாth³வேல
10180061அகா³த⁴ேதாயரதி³நீதேடாrhபி⁴rhth³ரவthShயா: ைந:ஸமnhதத:
10180063 ந யthர சNhடா³mhஶுகரா விேஷாlhப³ ⁴ேவா ரஸmh ஶாth³வதmh ச
kh³’ணேத
10180071 வநmh ஸுதmh மnhநத³chசிthரmh’க³th³விஜmh
10180073 கா³யnhமரph◌⁴ரமரmh ஜthேகாகிலஸாரஸmh
10180081 kh³ShயமாணshதthkhrhShே ப⁴க³வாnhப³லஸmhத:
10180083 ேவiΝmh விரணயnhேகா³ைபrhேகா³த⁴ைந:ஸmhvh’ேதாऽவிஶth
10180091 phரவாலப³rhஹshதப³க shரkh³தா⁴kh’த⁴ஷ:

10180093 ராமkh’Shத³ேயா ேகா³பா நnh’rh⁴rhஜ:³

10180101 kh’Shணshய nh’thயத: ேகசிjhஜ:³ ேகசித³வாத³யnh
10180103 ேவiΝபாணிதல: ஶ ◌்’ŋhைக:³ phரஶஶmhஸுரதா²பேர
10180111 ேகா³பஜாதிphரதிchச²nhநா ேத³வா ேகா³பாலபிெணௗ
10180113 ஈ³ேர kh’Shணராெமௗ ச நடா இவ நடmh nh’ப
10180121 ph◌⁴ரமணrhலŋhக⁴ைந: ேைபராshேபா²டநவிகrhஷண:

10180123 சிkhட³rhநிth³ேத⁴ந காகபத⁴ெரௗ khவசிth
10180131 khவசிnhnh’thயthஸு சாnhேயஷு கா³யெகௗ வாத³ெகௗ shவயmh
10180133 ஶஶmhஸrhமஹாராஜ ஸா⁴ ஸாth◌⁴விதி வாதி³ெநௗ
10180141 khவசிth³பி³lhைவ: khவசிthmhைப:◌⁴ khவசாமலகiµShபி: ◌⁴
10180143அshph’யேநthரப³nhதா⁴th³ைய: khவசிnhmh’க³க²ேக³ஹயா
10180151 khவசிchச த³rh³ரphலாைவrhவிவிைத⁴பஹாஸைக:
10180153 கதா³சிthshயnhேதா³கயா கrhசிnhnh’பேசShடயா
10180161 ஏவmh ெதௗ ேலாகth³தா⁴பி: ◌⁴ khடா³பி⁴ேசரrhவேந
10180163 நth³யth³th³ேராணிேஜஷு காநேநஷு ஸர:ஸு ச
10180171 பஶூmhசாரயேதாrhேகா³ைபshதth³வேந ராமkh’Shணேயா:
10180173 ேகா³பபீ phரலmhேபா³ऽகா³த³ஸுரshதjhrhஷயா
10180181 தmh விth³வாநபி தா³ஶாrhேஹா ப⁴க³வாnhஸrhவத³rhஶந:
10180183அnhவேமாத³த தthஸkh²யmh வத⁴mh தshய விசிnhதயnh
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10180191 தthேராபாஹூய ேகா³பாலாnhkh’Shண: phராஹ விஹாரவிth
10180193 ேஹ ேகா³பா விஹShயாேமா th³வnhth³வீ⁴ய யதா²யத²mh
10180201 தthர சkh: பvh’ெடௗ⁴ ேகா³பா ராமஜநாrhத³ெநௗ
10180203 kh’Shணஸŋhக⁴Thந: ேகசிதா³ஸnhராமshய சாபேர
10180211ஆேசrhவிவிதா:◌⁴ khடா³ வாயவாஹகல:

10180213 யthராேராஹnhதி ேஜதாேரா வஹnhதி ச பராதா:
10180221 வஹnhேதா வாயமாநாச சாரயnhதச ேகா³த⁴நmh
10180223 பா⁴Nh³ரகmh நாம வடmh ஜkh³iµ: kh’Shணேராக³மா:
10180231 ராமஸŋhக⁴Thேநா யrh தா³மvh’ஷபா⁴த³ய:
10180233 khடா³யாmh ஜயிநshதாmhshதாஹு: kh’Shத³ேயா nh’ப
10180241 உவாஹ kh’Shே ப⁴க³வாnhதா³மாநmh பராத:
10180243 vh’ஷப⁴mh ப⁴th³ரேஸநsh phரலmhேபா³ ேராணீஸுதmh
10180251அவிஷயmh மnhயமாந: kh’Shணmh தா³நவŋhக³வ:

10180253 வஹnhth³ததரmh phராகா³த³வேராஹணத: பரmh
10180261 தiµth³வஹnhத⁴ரணித⁴ேரnhth³ரெகௗ³ரவmh
10180262 மஹாஸுேரா விக³தரேயா நிஜmh வ:
10180263ஸ ஆshதி²த: ரடபchச²ேதா³ ப³ெபௗ⁴
10180264 த³th³th³மாiν³பதிவா³வாmh³த:³
10180271 நிய தth³வரலமmhப³ேர சரth
10180272 phரதீ³phதth³’kh³ph◌⁴தேடாkh³ரத³mhShThரகmh
10180273 jhவலchசி²க²mh கடககிடNhட³ல
10180274 thவிஷாth³⁴தmh ஹலத⁴ர ஈஷத³thரஸth
10180281 அதா²க³தshmh’திரப⁴ேயா mh ப³ேலா விஹாய ஸாrhத²வ
ஹரnhதமாthமந:
10180283 ஷாஹநchசி²ர th³’ேட⁴ந iµShநா ஸுராதி⁴ேபா கி³வ
வjhரரmhஹஸா
10180291ஸஆஹத:ஸபதி³விஶீrhணமshதேகாiµகா²th³வமnhதி⁴ரமபshmh’ேதாऽஸுர:
10180293 மஹாரவmh vhயஸுரபதthஸரயnhகி³rhயதா² மக⁴வத ஆதா⁴ஹத:
10180301 th³’ShThவா phரலmhப³mh நிஹதmh ப³ேலந ப³லஶாநா
10180303 ேகா³பா:ஸுவிshதா ஆஸnhஸா⁴ ஸாth◌⁴விதி வாதி³ந:
10180311ஆஶிேஷாऽபி⁴kh³’ணnhதshதmh phரஶஶmhஸுshதத³rhஹணmh
10180313 phேரthயாக³தவாŋhkh³ய phேரமவிவலேசதஸ:
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10180321 பாேப phரலmhேப³ நிஹேத ேத³வா: பரமநிrhvh’தா:
10180323அph◌⁴யவrhஷnhப³லmh மாlhைய: ஶஶmhஸு:ஸா⁴ ஸாth◌⁴விதி
10190010ஶுக உவாச
10190011 khடா³ஸkhேதஷு ேகா³ேபஷு தth³கா³ேவா ³ரசாணீ:
10190013shைவரmh சரnhthேயா விவிஶுshth’ணேலாேப⁴ந க³வரmh
10190021அஜா கா³ேவா மShயச நிrhவிஶnhthேயா வநாth³வநmh
10190023 ஈகாடவீmh நிrhவிவிஶு: khரnhத³nhthேயா தா³வதrhதா:
10190031 ேதऽபயnhத: பஶூnhேகா³பா: kh’Shணராமாத³யshததா³
10190033 ஜாதாiνதாபா ந வி³rhவிசிnhவnhேதா க³வாmh க³திmh
10190041 th’ணshதth²ரத³chசி²nhைநrhேகா³Shபைத³ரŋhகிைதrhக³வாmh
10190043 மாrhக³மnhவக³மnhஸrhேவ நShடாvhயா விேசதஸ:

10190051iµஜாடvhயாmh ph◌⁴ரShடமாrhக³mh khரnhத³மாநmh shவேகா³த⁴நmh
10190053ஸmhphராphய th’தா: ராnhதாshததshேத ஸnhnhயவrhதயnh
10190061 தா ஆஹூதா ப⁴க³வதா ேமக⁴க³mhபீ⁴ரயா கி³ரா
10190063shவநாmhநாmh நிநத³mh thவா phரதிேந:³ phரஹrhதா:
10190071தத:ஸமnhதாth³த³வ⁴மேகrhயth³’chச²யா⁴thயkh’th³வெநௗகஸாmh
10190073ஸத:ஸாரதி²ேநாlhப³ேlhiµைகrhவிேலஹாந:shதி²ரஜŋhக³மாnhமஹாnh
10190081 தமாபதnhதmh பேதா த³வாkh³நிmh ேகா³பாச கா³வ: phரஸய பீ⁴தா:
10190083 ஊச kh’Shணmh ஸப³லmh phரபnhநா யதா² ஹmh mh’thப⁴யாrhதி³தா
ஜநா:
10190091 kh’Shண kh’Shண மஹாவீர ேஹ ராமாேமாக⁴ விkhரம
10190093 தா³வாkh³நிநா த³யமாநாnhphரபnhநாmhshthராமrhஹத:²
10190101நmh thவth³பா³nhத⁴வா: kh’Shண ந சாrhஹnhthயவஸாதி³mh
10190103 வயmh  ஸrhவத⁴rhமjhஞ thவnhநாதா²shthவthபராய:

10190110ஶுக உவாச
10190111 வேசா நிஶmhய kh’பணmh ப³nh⁴நாmh ப⁴க³வாnhஹ:
10190113 நிலயத மா ைப⁴Shட ேலாசநாநீthயபா⁴ஷத
10190121 தேத²தி தாேஷு ப⁴க³வாநkh³நிiµlhப³ணmh
10190123 பீthவா iµேக²ந தாnhkh’chch²ராth³ேயாகா³தீ⁴ேஶா vhயேமாசயth
10190131 ததச ேதऽNhnhlhய நrhபா⁴Nh³ரமாபிதா:
10190133 நிஶmhய விshதா ஆஸnhநாthமாநmh கா³ச ேமாசிதா:
10190141 kh’Shணshய ேயாக³வீrhயmh தth³ேயாக³மாயாiνபா⁴விதmh
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10190143 தா³வாkh³ேநராthமந: ேமmh வீய ேத ேமநிேரऽமரmh
10190151 கா:³ஸnhநிவrhthய ஸாயாேந ஸஹராேமா ஜநாrhத³ந:
10190153 ேவiΝmh விரணயnhேகா³Shட²மகா³th³ேகா³ைபரபி⁴Shத:
10190161 ேகா³பீநாmh பரமாநnhத³ஆth³ேகா³விnhத³த³rhஶேந
10190163ணmh க³ஶதவ யாஸாmh ேயந விநாப⁴வth
10200010ஶுக உவாச
10200011 தேயாshதத³th³⁴தmh கrhம தா³வாkh³ேநrhேமாமாthமந:
10200013 ேகா³பா:shthph◌⁴ய:ஸமாசkh²: phரலmhப³வத⁴ேமவ ச
10200021 ேகா³பvh’th³தா⁴ச ேகா³phயச த³பாகrhNhய விshதா:
10200023 ேமநிேர ேத³வphரவெரௗ kh’Shணராெமௗ vhரஜmh க³ெதௗ
10200031 தத: phராவrhதத phராvh’Thஸrhவஸththவஸiµth³ப⁴வா
10200033 விth³ேயாதமாநபதி⁴rhவிsh²rhதநப⁴shதலா
10200041ஸாnhth³ரநீலாmh³ைத³rhvhேயாம ஸவிth³thshதநயிthiνபி: ◌⁴
10200043அshபShடjhேயாதிராchச²nhநmh ph³ரேமவ ஸ³ணmh ப³ெபௗ⁴
10200051அShெடௗ மாஸாnhநிபீதmh யth³⁴mhயாேசாத³மயmh வஸு
10200053shவேகா³பி⁴rhேமாkhமாேரேப⁴ பrhஜnhய: கால ஆக³ேத
10200061 த³th³வnhேதா மஹாேமகா⁴சNhட³ வஸந ேவபிதா:
10200063 phணநmh வநmh யshய iµiµ: க இவ
10200071 தப:kh’ஶா ேத³வடா⁴ ஆth³வrhய ம
10200073 யைத²வ காmhயதபஸshதiν:ஸmhphராphய தthப²லmh
10200081 நிஶாiµேக²ஷு க²th³ேயாதாshதமஸா பா⁴nhதி ந kh³ரஹா:
10200083 யதா² பாேபந பாஷNhடா³ ந  ேவதா:³ கெலௗ ேக³
10200091 thவா பrhஜnhயநிநத³mh மNh³கா:ஸsh’ஜுrhகி³ர:
10200093Shணீmh ஶயாநா: phராkh³யth³வth³ph³ராம நியமாthயேய
10200101ஆஸnhiνthபத²கா³nhய:ுth³ரநth³ேயாऽiνஶுShயதீ:
10200103 mhேஸா யதா²shவதnhthரshய ேத³ஹth³ரவிண ஸmhபத:³
10200111ஹதா ஹபி:◌⁴ ஶShைபnhth³ரேகா³ைபச ேலாதா
10200113 உchசி²nhth◌⁴ரkh’தchசா²யா nh’mh வ ⁴ர⁴th
10200121 ேthராணி ஶShயஸmhபth³பி:◌⁴ கrhஷகாmh iµத³mh த³:³

10200123 மாநிநாமiνதாபmh ைவ ைத³வாதீ⁴நமஜாநதாmh
10200131 ஜலshத²ெலௗகஸ:ஸrhேவ நவவாநிேஷவயா
10200133அபி³ph◌⁴ரnhசிரmh பmh யதா²ஹநிேஷவயா
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10200141ஸth³பி: ◌⁴ ஸŋhக³த:nh⁴ோப⁴ வஸேநாrhமாnh
10200143அபkhவேயாகி³நசிthதmh காமாkhதmh ³ணkh³யதா²
10200151 கி³ரேயா வrhஷதா⁴ராபி⁴rhஹnhயமாநா ந விvhய:²

10200153அபி⁴⁴யமாநா vhயஸைநrhயதா²ேதா⁴ஜேசதஸ:

10200161 மாrhகா³ ப³⁴:ஸnhதி³kh³தா⁴shth’ணச²nhநா யஸmhshkh’தா:
10200163 நாph◌⁴யshயமாநா: தேயா th³விைஜ: காேலந சாஹதா:
10200171 ேலாகப³nh⁴ஷு ேமேக⁴ஷு விth³தசலெஸௗ’தா:³
10200173shைத²rhயmh ந சkh: காnhய: ேஷஷு ³ணிShவிவ
10200181 த⁴iνrhவியதி மாேஹnhth³ரmh நிrh³ணmh ச ³ணிnhயபா⁴th
10200183 vhயkhேத ³ணvhயதிகேரऽ³ணவாnhேஷா யதா²
10200191 ந ரராேஜா³பச²nhந:shவjhேயாthshநாராைதrhக⁴ைந:
10200193அஹmhமthயா பா⁴தயா shவபா⁴ஸா ேஷா யதா²
10200201 ேமகா⁴க³ேமாthஸவா ’Shடா: phரthயநnhத³சி²க²Nh³ந:
10200203 kh³’ேஹஷு தphதநிrhவிNh யதா²chதஜநாக³ேம
10200211 பீthவாப: பாத³பா: பth³பி⁴ராஸnhநாநாthமrhதய:
10200213 phராkhாமாshதபஸா ராnhதா யதா² காமாiνேஸவயா
10200221ஸர:shவஶாnhதேராத: ◌⁴ஸு nhஷுரŋhகா³பி ஸாரஸா:
10200223 kh³’ேஹShவஶாnhதkh’thேயஷு kh³ராmhயா இவ ³ராஶயா:
10200231 ஜெலௗைக⁴rhநிரபி⁴th³யnhத ேஸதேவா வrhஷதீவேர
10200233 பாஷNh³நாமஸth³வாைத³rhேவத³மாrhகா:³ கெலௗ யதா²
10200241 vhயiµசnhவாபி⁴rhiνnhநா ⁴ேதph◌⁴யசாmh’தmh க⁴நா:
10200243 யதா²ஶிேஷா விபதய: காேல காேல th³விேஜதா:
10200251 ஏவmh வநmh தth³வrhShட²mh பkhவக²rhஜுரஜmh³மth
10200253 ேகா³ேகா³பாலrhvh’ேதா ரnhmh ஸப³ல: phராவிஶth³த⁴:
10200261 ேத⁴நேவா மnhத³கா³nhய ஊேதா⁴பா⁴ேரண ⁴யஸா
10200263 யrhப⁴க³வதாஹூதா th³தmh phthயா shiνதshதநா:
10200271 வெநௗகஸ: phரiµதி³தா வநராrhம⁴chத:
10200273 ஜலதா⁴ரா கி³ேரrhநாதா³தா³ஸnhநா த³th³’ேஶ ³ஹா:
10200281 khவசிth³வநshபதிkhேராேட³³ஹாயாmh சாபி⁴வrhஷதி
10200283 நிrhவிய ப⁴க³வாnhேரேம கnhத³லப²லாஶந:
10200291 த³th◌⁴ேயாத³நmh ஸமாநீதmh ஶிலாயாmh ஸலாnhதிேக
10200293ஸmhேபா⁴ஜநீையrh³⁴ேஜ ேகா³ைப:ஸŋhகrhஷnhவித:
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10200301 ஶாth³வேலாப ஸmhவிய சrhவேதா ேதnh
10200303 th’phதாnhvh’ஷாnhவthஸதராnhகா³ச shேவாேதா⁴ப⁴ரரமா:
10200311 phராvh’Thயmh ச தாmh வீய ஸrhவகாலஸுகா²வஹாmh
10200313 ப⁴க³வாnhஜயாmh சkhேர ஆthமஶkhthபph³’mhதாmh
10200321 ஏவmh நிவஸேதாshதshnhராமேகஶவேயாrhvhரேஜ
10200323 ஶரthஸமப⁴வth³vhயph◌⁴ரா shவchசா²mhph³வபஷாநிலா
10200331 ஶரதா³ நீரேஜாthபththயா நீராணி phரkh’திmh ய:
10200333 ph◌⁴ரShடாநாவ ேசதாmh நrhேயாக³நிேஷவயா
10200341 vhேயாmhேநாऽph³ph◌⁴ரmh ⁴தஶாப³lhயmh ⁴வ: பŋhகமபாmh மலmh
10200343 ஶரjhஜஹாராரmh kh’Shேண ப⁴khதிrhயதா²ஶுப⁴mh
10200351ஸrhவshவmh ஜலதா³thவா விேரஜு: ஶுph◌⁴ரவrhசஸ:

10200353 யதா² thயkhைதஷ: ஶாnhதா iµநேயா iµkhதகிlhபி³ஷா:
10200361 கி³ரேயா iµiµshேதாயmh khவசிnhந iµiµ: ஶிவmh
10200363 யதா² jhஞாநாmh’தmh காேல jhஞாநிேநா த³த³ேத ந வா
10200371ைநவாவித³nhயமாணmh ஜலmh கா³த⁴ஜேலசரா:
10200373 யதா²ரnhவஹmh yhயmh நரா டா:◌⁴ mhபி³ந:
10200381 கா³த⁴வாசராshதாபமவிnhத³ச²ரத³rhகஜmh
10200383 யதா² த³th³ர: kh’பண:mhph³யவிேதnhth³ய:
10200391 ஶைந: ஶைநrhஜஹு: பŋhகmh shத²லாnhயாமmh ச வீத: ◌⁴
10200393 யதா²ஹmhமமதாmh தீ⁴ரா: ஶராதி³Shவநாthமஸு
10200401 நிசலாmh³ர⁴thShணீmh ஸiµth³ர: ஶரதா³க³ேம
10200403ஆthமnhபரேத ஸmhயŋhiµநிrhvhபரதாக³ம:
10200411 ேகதா³ேரph◌⁴யshthவேபாऽkh³’ணnhகrhஷகா th³’ட⁴ேஸபி: ◌⁴
10200413 யதா² phராண:shரவjhjhஞாநmh தnhநிேராேத⁴ந ேயாகி³ந:
10200421 ஶரத³rhகாmhஶுஜாmhshதாபாnh⁴தாநாiµ³ேபாऽஹரth
10200423 ேத³ஹாபி⁴மாநஜmh ேபா³ேதா⁴ iµnhேதா³ vhரஜேயாதாmh
10200431 க²மேஶாப⁴த நிrhேமக⁴mh ஶரth³விமலதாரகmh
10200433ஸththவkhதmh யதா² சிthதmh ஶph³த³ph³ரமாrhத²த³rhஶநmh
10200441அக²Nhட³மNhட³ேலா vhேயாmhநி ரராேஜா³க³ண: ஶஶீ
10200443 யதா² ய³பதி: kh’Shே vh’Shணிசkhராvh’ேதா ⁴வி
10200451ஆShய ஸமஶீேதாShணmh phரஸூநவநமாதmh
10200453 ஜநாshதாபmh ஜஹுrhேகா³phேயா ந kh’Shண’தேசதஸ:
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10200461 கா³ேவா mh’கா:³ க²கா³ நாrhய: ShபிNhய: ஶரதா³ப⁴வnh
10200463அnhவீயமாநா:shவvh’ைஷ: ப²லஶkhயா இவ
10200471 உத³’Shயnhவாஜாநி ஸூrhேயாthதா²ேந iµth³விநா
10200473 ராjhஞா  நிrhப⁴யா ேலாகா யதா² த³shnhவிநா nh’ப
10200481 ரkh³ராேமShவாkh³ரயணnhth³ையச மேஹாthஸைவ:

10200483 ப³ெபௗ⁴ : ◌⁴ பkhவஶShயாTh◌⁴யா கலாph◌⁴யாmh நிதராmh ஹேர:
10200491 வணிŋhiµநிnh’பshநாதா நிrhக³mhயாrhதா²nhphரேபதி³ேர
10200493 வrhஷth³தா⁴ யதா²th³தா: ◌⁴ shவபிNhடா³nhகால ஆக³ேத
10210010ஶுக உவாச
10210011இthத²mh ஶரthshவchச²ஜலmh பth³மாகரஸுக³nhதி⁴நா
10210013 nhயவிஶth³வாநா வாதmh ஸ ேகா³ேகா³பாலேகாऽchத:
10210021ஸுதவநராஶுShph◌⁴’ŋhக³ th³விஜல⁴Shடஸர:ஸnhமth◌⁴ரmh
10210023 ம⁴பதிரவகா³ய சாரயnhகா:³ஸஹபஶுபாலப³லஜ ேவiΝmh
10210031 தth³vhரஜshthய ஆthய ேவiΝகீ³தmh shமேராத³யmh
10210033 காசிthபேராmh kh’Shணshய shவஸகீ²ph◌⁴ேயாऽnhவவrhணயnh
10210041 தth³வrhணயிமாரph³தா: ◌⁴ shமரnhthய: kh’ShணேசShதmh
10210043 நாஶகnhshமரேவேக³ந விphதமநேஸா nh’ப
10210051 ப³rhஹாபீட³mh நடவரவ: கrhணேயா: கrhணிகாரmh
10210052 பி³ph◌⁴ரth³வாஸ: கநககபிஶmh ைவஜயnhதீmh ச மாலாmh
10210053 ரnhth◌⁴ராnhேவேரத⁴ரஸுத⁴யாரயnhேகா³பvh’nhைத³rh
10210054 vh’nhதா³ரNhயmh shவபத³ரமணmh phராவிஶth³கீ³தகீrhதி:
10210061இதி ேவiΝரவmh ராஜnhஸrhவ⁴தமேநாஹரmh
10210063 thவா vhரஜshthய:ஸrhவா வrhணயnhthேயாऽபி⁴ேரபி⁴ேர
10210070ேகா³phய ஊ:
10210071அNhவதாmh ப²லத³mh ந பரmh விதா³ம:
10210072ஸkh²ய: பஶூநநவிேவஶயேதாrhவயshைய:
10210073 வkhthரmh vhரேஜஶஸுதேயாரநேவiΝஜுShடmh
10210074ையrhவா நிபீதமiνரkhதகடாேமாmh
10210081தphரவாலப³rhஹshதப³ேகாthபலாph³ஜ மாலாiνph’khதபதா⁴நவிசிthரேவெஶௗ
10210083 மth◌⁴ேய விேரஜரலmh பஶுபாலேகா³ShTh²யாmh ரŋhேக³ யதா² நடவெரௗ
khவச கா³யமாெநௗ
10210091 ேகா³phய: கிமாசரத³யmh ஶலmh shம ேவiΝrh
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10210092 தா³ேமாத³ராத⁴ரஸுதா⁴மபி ேகா³பிகாநாmh
10210093 ⁴ŋhkhேத shவயmh யத³வஶிShடரஸmh ரதி³nhேயா
10210094’Shயththவேசாऽ iµiµshதரேவா யதா²rhய:
10210101 vh’nhதா³வநmh ஸகி² ⁴ேவா விதேநாதி கீ’திmh
10210102 யth³ேத³வகீஸுதபதா³mh³ஜலph³த⁴ல
10210103 ேகா³விnhத³ேவiΝமiν மthதமரnh’thயmh
10210104 phேரயாth³ஸாnhவவரதாnhயஸமshதஸththவmh
10210111 த⁴nhயா:shம ட⁴க³தேயாऽபி ஹNhய ஏதா
10210112 யா நnhத³நnhத³நiµபாthதவிசிthரேவஶmh
10210113ஆகrhNhய ேவiΝரணிதmh ஸஹkh’Shணஸாரா:
10210114 ஜாmh த³⁴rhவிரசிதாmh phரணயாவேலாைக:
10210121 kh’Shணmh நிய வநிேதாthஸவபஶீலmh
10210122 thவா ச தthkhவணிதேவiΝவிவிkhதகீ³தmh
10210123 ேத³vhேயா விமாநக³தய:shமரiνnhநஸாரா
10210124 ph◌⁴ரயthphரஸூநகப³ரா iµiµஹுrhவிநீvhய:
10210131 கா³வச kh’Shணiµக²நிrhக³தேவiΝகீ³த
10210132 பீஷiµthதபி⁴தகrhணைட: பிப³nhthய:
10210133 ஶாவா:shiνதshதநபய:கவலா:shம தsh²rh
10210134 ேகா³விnhத³மாthமநி th³’ஶாகலா:shph’ஶnhthய:
10210141 phராேயா ப³தாmhப³ விஹகா³iµநேயா வேநऽshnh
10210142 kh’Shேணதmh த³தி³தmh கலேவiΝகீ³தmh
10210143ஆய ேய th³ம⁴ஜாnhசிரphரவாலாnh
10210144 ஶ ◌்’Nhவnhதி தth³’ேஶா விக³தாnhயவாச:
10210151 நth³யshததா³ த³பதா⁴rhய iµnhத³கீ³தmh
10210152ஆவrhதலதமேநாப⁴வப⁴kh³நேவகா:³
10210153ஆŋhக³நshத²கி³தrh⁴ைஜrhiµராேரrh
10210154 kh³’ணnhதி பாத³க³ளmh கமேலாபஹாரா:
10210161 th³’ShThவாதேப vhரஜபஶூnhஸஹ ராமேகா³ைப:
10210162ஸசாரயnhதமiν ேவiΝiµதீ³ரயnhதmh
10210163 phேரமphரvh’th³த⁴ உதி³த:ஸுமாவபி: ◌⁴
10210164ஸkh²rhvhயதா⁴thshவவஷாmh³த³ஆதபthரmh
10210171 rh: nhth³ய உகா³யபதா³ph³ஜராக³
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10210172ŋhேமந த³யிதாshதநமNh³ேதந
10210173 தth³த³rhஶநshமரஜshth’ணேதந
10210174mhபnhthய ஆநநேசஷு ஜஹுshததா³தி⁴mh
10210181ஹnhதாயமth³ரப³லா ஹதா³ஸவrhேயா
10210182 யth³ராமkh’Shணசரணshபரஶphரேமாத:³
10210183 மாநmh தேநாதி ஸஹேகா³க³ணேயாshதேயாrhயth
10210184 பாநீயஸூயவஸகnhத³ரகnhத³ல:

10210191 கா³ ேகா³பைகரiνவநmh நயேதாதா³ர
10210192 ேவiΝshவைந: கலபைத³shதiνph◌⁴’thஸு ஸkh²ய:
10210193அshபnhத³நmh க³திமதாmh லகshதmh
10210194 நிrhேயாக³பாஶkh’தலணேயாrhவிசிthரmh
10210201 ஏவmhவிதா⁴ ப⁴க³வேதா யா vh’nhதா³வநசாண:

10210203 வrhணயnhthேயா ேதா² ேகா³phய: khடா³shதnhமயதாmh ய:
10220010ஶுக உவாச
10220011 ேஹமnhேத phரத²ேம மா நnhத³vhரஜகமாகா:
10220013 ேசrhஹவிShயmh ⁴ஜாநா: காthயாயnhயrhசநvhரதmh
10220021ஆphthயாmhப⁴ காnhth³யா ஜலாnhேத ேசாதி³ேதऽேண
10220023 kh’thவா phரதிkh’திmh ேத³வீமாநrhrhnh’ப ைஸகதீmh
10220031 க³nhைத⁴rhமாlhைய:ஸுரபி⁴பி⁴rhப³பி⁴rh⁴பதீ³பைக:
10220033 உchசாவைசேசாபஹாைர: phரவாலப²லதNh³ல:

10220041 காthயாயநி மஹாமாேய மஹாேயாகி³nhயதீ⁴வ
10220043 நnhத³ேகா³பஸுதmh ேத³வி பதிmh ேம  ேத நம:
10220045இதி மnhthரmh ஜபnhthயshதா: ஜாmh சkh: கமாகா:
10220051 ஏவmh மாஸmh vhரதmh ேச:மாrhய: kh’Shணேசதஸ:

10220053 ப⁴th³ரகாmh ஸமாநrhrh⁴யாnhநnhத³ஸுத: பதி:
10220061ஊஷshthதா²ய ேகா³thைர:shைவரnhேயாnhயாப³th³த⁴பா³ஹவ:

10220063 kh’Shணiµchைசrhஜ³rhயாnhthய: காnhth³யாmh shநாமnhவஹmh
10220071 நth³யா: கதா³சிதா³க³thய தீேர நிphய rhவவth
10220073 வாஸாmh kh’Shணmh கா³யnhthேயா விஜ:ஸேல iµதா³
10220081 ப⁴க³வாmhshதத³பி⁴phேரthய kh’Shேநா ேயாேக³வேரவர:
10220083 வயshையராvh’தshதthர க³தshதthகrhமth³த⁴ேய
10220091 தாஸாmh வாஸாmhshபாதா³ய நீபமாய ஸthவர:
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10220093ஹஸth³பி:◌⁴ phரஹஸnhபா³ல: பஹாஸiµவாச ஹ
10220101அthராக³thயாப³லா: காமmh shவmh shவmh வாஸ: phரkh³’யதாmh
10220103ஸthயmh ph³ரவாணி ேநா நrhம யth³யmh vhரதகrhஶிதா:
10220111 ந மேயாதி³தrhவmh வா அnh’தmh ததி³ேம வி:³

10220113 ஏைககஶ: phரதீchச²th◌⁴வmh ஸைஹேவதி ஸுமth◌⁴யமா:
10220121 தshய தthேவதmh th³’ShThவா ேகா³phய: phேரமபphதா:
10220123 vh³தா: phேரய சாnhேயாnhயmh ஜாதஹாஸா ந நிrhய:
10220131 ஏவmh ph³வதி ேகா³விnhேத³ நrhமphதேசதஸ:

10220133ஆகNhட²மkh³நா: ஶீேதாேத³ ேவபமாநாshதமph³வnh
10220141 மாநயmh ேபா: ◌⁴ kh’தா²shthவாmh  நnhத³ேகா³பஸுதmh phயmh
10220143 ஜாநீேமாऽŋhக³ vhரஜலாkh◌⁴யmh ேத³ வாஸாmh ேவபிதா:
10220151 யாமஸுnhத³ர ேத தா³shய: கரவாம தேவாதி³தmh
10220153 ேத³ வாஸாmh த⁴rhமjhஞ ேநா ேசth³ராjhேஞ ph³வாம ேஹ
10220160ப⁴க³வாiνவாச
10220161 ப⁴வthேயா யதி³ ேம தா³shேயா மேயாkhதmh வா கShயத²
10220163அthராக³thய shவவாஸாmh phரதீchச²த ஶுசிshதா:
10220165 ேநா ேசnhநாஹmh phரதா³shேய கிmh khth³ேதா⁴ ராஜா கShயதி
10220171 தேதா ஜலாஶயாthஸrhவா தா³கா: ஶீதேவபிதா:
10220173 பாணிph◌⁴யாmh ேயாநிமாchசா²th³ய phேராthேத: ஶீதகrhஶிதா:
10220181 ப⁴க³வாநாஹதா வீய ஶுth³த⁴ பா⁴வphரஸாதி³த:
10220183shகnhேத⁴ நிதா⁴ய வாஸாmh phத: phேராவாச ஸshதmh
10220191 யmh விவshthரா யத³ேபா th◌⁴’தvhரதா vhயகா³ஹைததthத³

ேத³வேஹலநmh
10220193ப³th³th◌⁴வாஜmhrhth◌⁴nhயபiνthதேயऽmhஹஸ:kh’thவா நேமாऽேதா⁴வஸநmh
phரkh³’யதாmh
10220201 இthயchேதநாபி⁴தmh vhரஜாப³லா மthவா விவshthராphலவநmh
vhரதchதிmh
10220203தthrhதிகாமாshதத³ேஶஷகrhமmhஸாாthkh’தmh ேநiµரவth³யmh’kh³யத:
10220211 தாshததா²வநதா th³’ShThவா ப⁴க³வாnhேத³வகீஸுத:
10220213 வாஸாmh தாph◌⁴ய: phராயchச²thகணshேதந ேதாத:
10220221 th³’ட⁴mh phரலph³தா⁴shthரபயா ச ஹாபிதா:
10220222 phரshேதாபி⁴தா: khட³நவchச காதா:
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10220223 வshthராணி ைசவாப’தாnhயதா²phயiµmh
10220224 தா நாph◌⁴யஸூயnhphயஸŋhக³நிrhvh’தா:
10220231 பதா⁴ய shவவாஸாmh phேரShட²ஸŋhக³மஸjhதா:
10220233 kh³’தசிthதா ேநா ேசshதshnhலjhஜாயிேத:

10220241 தாஸாmh விjhஞாய ப⁴க³வாnhshவபாத³shபrhஶகாmhயயா
10220243 th◌⁴’தvhரதாநாmh ஸŋhகlhபமாஹ தா³ேமாத³ேராऽப³லா:
10220251ஸŋhகlhேபா விதி³த:ஸாth◌⁴vhேயா ப⁴வதீநாmh மத³rhசநmh
10220253 மயாiνேமாதி³த: ேஸாऽெஸௗ ஸthேயா ப⁴விமrhஹதி
10220261 ந மyhயாேவஶிததி⁴யாmh காம: காமாய கlhபேத
10220263 ப⁴rhதா khவதி²தா தா⁴நா: phராேயா பீ³ஜாய ேநஶேத
10220271 யாதாப³லா vhரஜmh th³தா⁴ மேயமா ரmhshயதா²பா:
10220273 ய³th³தி³ய vhரதத³mh ேசராrhயாrhசநmh ஸதீ:
10220280ஶுக உவாச
10220281இthயாதி³Shடா ப⁴க³வதா லph³த⁴காமா:மாகா:
10220283 th◌⁴யாயnhthயshதthபதா³mhேபா⁴ஜŋhkh’chch²ராnhநிrhவிவிஶுrhvhரஜmh
10220291அத² ேகா³ைப: பvh’ேதா ப⁴க³வாnhேத³வகீஸுத:
10220293 vh’nhதா³வநாth³க³ேதா ³ரmh சாரயnhகா:³ஸஹாkh³ரஜ:

10220301 நித³கா⁴rhகாதேப திkh³ேம சா²யாபி:◌⁴ shவாபி⁴ராthமந:
10220303ஆதபthராயிதாnhவீய th³மாநாஹ vhரெஜௗகஸ:

10220311 ேஹ shேதாகkh’Shண ேஹ அmhேஶா தா³மnhஸுப³லாrhஜுந
10220313 விஶால vh’ஷெபௗ⁴ஜshவிnhேத³வphரshத² வத²ப
10220321 பயைததாnhமஹாபா⁴கா³nhபராrhைத²காnhதவிதாnh
10220323 வாதவrhஷாதபமாnhஸஹnhேதா வாரயnhதி ந:
10220331அேஹா ஏஷாmh வரmh ஜnhம ஸrhவ phராNhபவநmh
10220333ஸுஜநshேயவ ேயஷாmh ைவ விiµகா² யாnhதி நாrhதி²ந:
10220341 பthரShபப²லchசா²யா லவlhகலதா³பி:◌⁴
10220343 க³nhத⁴நிrhயாஸப⁴shமாshதி² ேதாkhைம: காமாnhவிதnhவேத
10220351 ஏதாவjhஜnhமஸாப²lhயmh ேத³நாஹ ேத³ஷு
10220353 phராணரrhைத²rhதி⁴யா வாசா ேரயாசரணmh ஸதா³
10220361இதி phரவாலshதப³க ப²லShபத³ேலாthகைர:
10220363 தmh நmhரஶாகா²நாmh மth◌⁴யேதா யiµநாmh க³த:
10220371 தthர கா:³ பாயயிthவாப:ஸுmh’Shடா: ஶீதலா: ஶிவா:
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10220373 தேதா nh’ப shவயmh ேகா³பா: காமmh shவா³ பrhஜலmh
10220381 தshயா உபவேந காமmh சாரயnhத: பஶூnhnh’ப
10220383 kh’Shணராமாபாக³mhய ுதா⁴rhதா இத³மph³ரவnh
10230010ேகா³ப ஊ:
10230011 ராம ராம மஹாபா³ேஹா kh’Shண ³Shடநிப³rhஹண
10230013 ஏஷா ைவ பா³த⁴ேத ுnhநshதchசா²nhதிmh கrhமrhஹத:²
10230020ஶுக உவாச
10230021இதி விjhஞாபிேதா ேகா³ைபrhப⁴க³வாnhேத³வகீஸுத:
10230023 ப⁴khதாயா விphரபா⁴rhயாயா: phரத³nhநித³மph³ரவீth
10230031 phரயாத ேத³வயஜநmh ph³ராம ph³ரமவாதி³ந:
10230033ஸthரமாŋhகி³ரஸmh நாம யாஸேத shவrhக³காmhயயா
10230041 தthர க³thெவௗத³நmh ேகா³பா யாசதாshமth³விஸrhதா:
10230043 கீrhதயnhேதா ப⁴க³வத ஆrhயshய மம சாபி⁴தா⁴mh
10230051இthயாதி³Shடா ப⁴க³வதா க³thவா யாசnhத ேத ததா²
10230053 kh’தாஜடா விphராnhத³Nhட³வthபதிதா ⁴வி
10230061 ேஹ ⁴ேத³வா: ஶ ◌்’iΝத kh’Shணshயாேத³ஶகாண:

10230063 phராphதாஜாநீத ப⁴th³ரmh ேவா ேகா³பாnhேநா ராமேசாதி³தாnh
10230071 கா³சாரயnhதாவவி³ர ஓத³நmh ராமாchெதௗ ேவா லஷேதா
³⁴ெதௗ
10230073 தேயாrhth³விஜா ஓத³நமrhதி²ேநாrhயதி³ ரth³தா⁴ ச ேவா யchச²த
த⁴rhமவிthதமா:
10230081 தீ³ாயா: பஶுஸmhshதா²யா: ெஸௗthராமNhயாச ஸthதமா:
10230083அnhயthர தீ³தshயாபி நாnhநமநnh ³Shயதி
10230091இதி ேத ப⁴க³வth³யாchஞாmh ஶ ◌்’Nhவnhேதாऽபி ந ஶு:

10230093ுth³ராஶா ⁴கrhமாே பா³ஶா vh’th³த⁴மாநிந:
10230101 ேத³ஶ: கால: ph’த²kh³th³ரvhயmh மnhthரதnhthரrhthவிேஜாऽkh³நய:
10230103 ேத³வதா யஜமாநச khரrhத⁴rhமச யnhமய:
10230111 தmh ph³ரம பரமmh ஸாாth³ப⁴க³வnhதமேதா⁴ஜmh
10230113 மiνShயth³’ShThயா ³Shphரjhஞா மrhthயாthமாேநா ந ேமநிேர
10230121 ந ேத யேதா³தி phேராrhந ேநதி ச பரnhதப
10230123 ேகா³பா நிராஶா: phரthேயthய தேதா²: kh’Shணராமேயா:
10230131 த³பாகrhNhய ப⁴க³வாnhphரஹshய ஜக³தீ³வர:
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10230133 vhயாஜஹார நrhேகா³பாnhத³rhஶயnhெலௗகிகீmh க³திmh
10230141 மாmh jhஞாபயத பthநீph◌⁴ய:ஸஸŋhகrhஷணமாக³தmh
10230143 தா³shயnhதி காமமnhநmh வ:shநிkh³தா⁴ மyhதா தி⁴யா
10230151 க³thவாத² பthநீஶாலாயாmh th³’ShThவாநா:shவலŋhkh’தா:
10230153 நthவா th³விஜஸதீrhேகா³பா: phரதா இத³மph³வnh
10230161 நேமா ேவா விphரபthநீph◌⁴ேயா நிேபா³த⁴த வசாmh ந:
10230163இேதாऽவி³ேர சரதா kh’Shேணேநேஹதா வயmh
10230171 கா³சாரயnhஸ ேகா³பால:ஸராேமா ³ரமாக³த:
10230173 ³⁴தshய தshயாnhநmh ஸாiνக³shய phரதீ³யதாmh
10230181 thவாchதiµபாயாதmh நிthயmh தth³த³rhஶேநாthஸுகா:
10230183 தthகதா²phதமநேஸா ப³⁴rhஜாதஸmhph◌⁴ரமா:
10230191 சrhவித⁴mh ப³ஹு³ணமnhநமாதா³ய பா⁴ஜைந:
10230193அபி⁴ஸsh: phயmh ஸrhவா:ஸiµth³ரவ நிmhநகா:³
10230201 நிth◌⁴யமாநா: பதிபி⁴rhph◌⁴ராth’பி⁴rhப³nh⁴பி:◌⁴ ஸுைத:
10230203 ப⁴க³வththதமேலாேக தீ³rhக⁴த th◌⁴’தாஶயா:
10230211 யiµேநாபவேநऽேஶாக நவபlhலவமNh³ேத
10230213 விசரnhதmh vh’தmh ேகா³ைப:ஸாkh³ரஜmh த³th³’ஶு:shthய:
10230221 யாமmh ரNhயபதி⁴mh வநமாlhயப³rhஹ
10230222 தா⁴phரவாலநடேவஷமநvhரதாmhேஸ
10230223 விnhயshதஹshததேரண ⁴நாநமph³ஜmh
10230224 கrhேthபலாலககேபாலiµகா²ph³ஜஹாஸmh
10230231 phராய:தphயதேமாத³யகrhணைரrh
10230232 யshnhநிமkh³நமநஸshதமதா²ரnhth³ைர:
10230233அnhத: phரேவய ஸுசிரmh பரph◌⁴ய தாபmh
10230234 phராjhஞmh யதா²பி⁴மதேயா விஜஹுrhநேரnhth³ர
10230241 தாshததா² thயkhதஸrhவாஶா: phராphதா ஆthமதி³th³’யா
10230243 விjhஞாயாகி²லth³’kh³th³ரShடா phராஹ phரஹதாநந:
10230251shவாக³தmh ேவா மஹாபா⁴கா³ஆshயதாmh கரவாம கிmh
10230253 யnhேநா தி³th³’யா phராphதா உபபnhநத³mh  வ:

10230261 நnhவth³தா⁴ மயி rhவnhதி ஶலா:shவாrhத²த³rhஶிந:
10230263அைஹkhயvhயவதாmh ப⁴khதிமாthமphேய யதா²
10230271 phராண³th³தி⁴மந:shவாthம தா³ராபthயத⁴நாத³ய:
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10230273 யthஸmhபrhகாthphயா ஆஸmhshதத: ேகா nhவபர: phய:
10230281 தth³யாத ேத³வயஜநmh பதேயா ேவா th³விஜாதய:
10230283shவஸthரmh பாரயிShயnhதி Shமாபி⁴rhkh³’ஹேமதி⁴ந:
10230290பthnhய ஊ:
10230291ைமவmh விேபா⁴ऽrhஹதி ப⁴வாnhக³தி³mh nhrhஶmhஸmh
10230292ஸthயmh Shவ நிக³மmh தவ பத³லmh
10230293 phராphதா வயmh லதா³ம பதா³வsh’Shடmh
10230294 ேகைஶrhநிேவா⁴மதிலŋhkh◌⁴ய ஸமshதப³nh⁴nh
10230301 kh³’ணnhதி ேநா ந பதய: பிதெரௗ ஸுதா வா
10230302 ந ph◌⁴ராth’ப³nh⁴ஸு’த:³த ஏவ சாnhேய
10230303 தshமாth³ப⁴வthphரபத³ேயா: பதிதாthமநாmh ேநா
10230304 நாnhயா ப⁴ேவth³க³திரnhத³ம தth³விேத⁴
10230310ப⁴க³வாiνவாச
10230311 பதேயா நாph◌⁴யஸூேயரnhபிth’ph◌⁴ராth’ஸுதாத³ய:
10230313 ேலாகாச ேவா மேயாேபதா ேத³வா அphயiνமnhவேத
10230321 ந phதேயऽiνராகா³ய யŋhக³ஸŋhேகா³ nh’ஹ
10230323 தnhமேநா மயி ஜாநா அசிராnhமாமவாphshயத²
10230331 ரவth³த³rhஶநாth³th◌⁴யாநாnhமயி பா⁴ேவாऽiνகீrhதநாth
10230333 ந ததா²ஸnhநிகrhேஷண phரதியாத தேதா kh³’ஹாnh
10230340ஶுக உவாச
10230341இthkhதா th³விஜபthnhயshதா யjhஞவாடmh நrhக³தா:
10230343 ேத சாநஸூயவshதாபி:◌⁴ shthபி:◌⁴ ஸthரமபாரயnh
10230351 தthைரகா விth◌⁴’தா ப⁴rhthரா ப⁴க³வnhதmh யதா²தmh
10230353’ேடா³ப³ய விஜெஹௗ ேத³ஹmh கrhமாiνப³nhத⁴நmh
10230361 ப⁴க³வாநபி ேகா³விnhத³shேதைநவாnhேநந ேகா³பகாnh
10230363 சrhவிேத⁴நாஶயிthவா shவயmh ச ³⁴ேஜ phர: ◌⁴
10230371 ஏவmh லாநரவrhnhrhேலாகமiνஶீலயnh
10230373 ேரேம ேகா³ேகா³பேகா³பீநாmh ரமயnhபவாkhkh’ைத:
10230381அதா²iνshmh’thய விphராshேத அnhவதphயnhkh’தாக³ஸ:

10230383 யth³விேவவரேயாrhயாchஞாமஹnhம nh’விட³mhப³ேயா:
10230391 th³’ShThவா shthmh ப⁴க³வதி kh’Shேண ப⁴khதிமெலௗகிகீmh
10230393ஆthமாநmh ச தயா நமiνதphதா vhயக³rhஹயnh
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10230401 தி⁴kh³ஜnhம நshthvh’th³யthதth³தி⁴kh³vhரதmh தி⁴kh³ப³ஹுjhஞதாmh
10230403 தி⁴khலmh தி⁴khkhயாதா³யmh விiµகா² ேய thவேதா⁴ேஜ
10230411நmh ப⁴க³வேதா மாயா ேயாகி³நாமபி ேமாநீ
10230413 யth³வயmh ³ரேவா nh’mh shவாrhேத²iµயாமேஹ th³விஜா:
10230421அேஹா பயத நாமபி kh’Shேண ஜக³th³³ெரௗ
10230423 ³ரnhதபா⁴வmh ேயாऽவிth◌⁴யnhmh’thபாஶாnhkh³’ஹாபி⁴தா⁴nh
10230431 நாஸாmh th³விஜாதிஸmhshகாேரா ந நிவாேஸா ³ராவபி
10230433 ந தேபா நாthமமாmhஸா ந ெஶௗசmh ந khயா: ஶுபா:◌⁴
10230441 ததா²பி thதம:ேலாேக kh’Shேண ேயாேக³வேரவேர
10230443 ப⁴khதிrhth³’டா⁴ ந சாshமாகmh ஸmhshகாராதி³மதாமபி
10230451 நiν shவாrhத²விடா⁴நாmh phரமthதாநாmh kh³’ேஹஹயா
10230453அேஹா ந:shமாரயாமாஸ ேகா³பவாkhைய:ஸதாmh க³தி:
10230461அnhயதா² rhணகாமshய ைகவlhயாth³யஶிஷாmh பேத:
10230463 ஈஶிதvhைய: கிமshமாபி⁴ஶshையதth³விட³mhப³நmh
10230471thவாnhயாnhப⁴ஜேத யmh : பாத³shபrhஶாஶயாஸkh’th
10230473shவாthமேதா³ஷாபவrhேக³ண தth³யாchஞா ஜநேமாநீ
10230481 ேத³ஶ: கால: ph’த²kh³th³ரvhயmh மnhthரதnhthரrhthவிேஜாऽkh³நய:
10230483 ேத³வதா யஜமாநச khரrhத⁴rhமச யnhமய:
10230491ஸ ஏவ ப⁴க³வாnhஸாாth³விShiΝrhேயாேக³வேரவர:
10230493 ஜாேதா ய³Shவிthயாஶ ◌்’Nhம யபி டா⁴ ந விth³மேஹ
10230501 தshைம நேமா ப⁴க³வேத kh’ShயாNhட²ேமத⁴ேஸ
10230503 யnhமாயாேமாததி⁴ேயா ph◌⁴ரமாம: கrhமவrhthமஸு
10230511ஸ ைவ ந ஆth³ய: ஷ:shவமாயாேமாதாthமநாmh
10230513அவிjhஞதாiνபா⁴வாநாmh nhமrhஹthயதிkhரமmh
10230521இதி shவாக⁴மiνshmh’thய kh’Shேண ேத kh’தேஹலநா:
10230523 தி³th³’ேவா vhரஜமத² கmhஸாth³பீ⁴தா ந சாசலnh
10240010ஶுக உவாச
10240011 ப⁴க³வாநபி தthைரவ ப³லேத³ேவந ஸmhத:
10240013அபயnhநிவஸnhேகா³பாநிnhth³ரயாக³kh’ேதாth³யமாnh
10240021 தத³பி⁴jhேஞாऽபி ப⁴க³வாnhஸrhவாthமா ஸrhவத³rhஶந:
10240023 phரரயாவநேதாऽph’chச²th³vh’th³தா⁴nhநnhத³ேராக³மாnh
10240031 கth²யதாmh ேம பித: ேகாऽயmh ஸmhph◌⁴ரேமா வ உபாக³த:
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10240033 கிmh ப²லmh கshய ேவாth³ேத³ஶ: ேகந வா ஸாth◌⁴யேத மக:²
10240041 ஏதth³ph³ மஹாnhகாேமா மயmh ஶுஷேவ பித:
10240043 ந  ேகா³phயmh  ஸ⁴நாmh kh’thயmh ஸrhவாthமநாஹ
10240045அshthயshவபரth³’Shநாமthேராதா³shதவிth³விஷாmh
10240051 உதா³ேநாऽவth³வrhjhய
10240052ஆthமவthஸு’³chயேத
10240061 jhஞthவாjhஞாthவா ச கrhமாணி ஜேநாऽயமiνதிShட²தி
10240063 வி³ஷ: கrhமth³தி:◌⁴ shயாth³யதா² நாவி³ேஷா ப⁴ேவth
10240071 தthர தாவthkhயாேயாேகா³ ப⁴வதாmh கிmh விசாத:
10240073அத² வா ெலௗகிகshதnhேம ph’chச²த:ஸா⁴ ப⁴Nhயதாmh
10240080நnhத³ உவாச
10240081 பrhஜnhேயா ப⁴க³வாநிnhth³ேரா ேமகா⁴shதshயாthமrhதய:
10240083 ேதऽபி⁴வrhஷnhதி ⁴தாநாmh phணநmh வநmh பய:
10240091 தmh தாத வயமnhேய ச வாrhiµசாmh பதிவரmh
10240093 th³ரvhையshதth³ேரதஸா th³ைத⁴rhயஜnhேத khரபி⁴rhநரா:
10240101 தchேச²ேஷேபவnhதி thவrhக³ப²லேஹதேவ
10240103 mhஸாmh ஷகாராmh பrhஜnhய: ப²லபா⁴வந:
10240111 ய ஏநmh விsh’ேஜth³த⁴rhமmh பரmhபrhயாக³தmh நர:
10240113 காமாth³th³ேவஷாth³ப⁴யாlhேலாபா⁴thஸ ைவ நாphேநாதி ேஶாப⁴நmh
10240120ஶுக உவாச
10240121 வேசா நிஶmhய நnhத³shய ததா²nhேயஷாmh vhரெஜௗகஸாmh
10240123இnhth³ராய மnhmh ஜநயnhபிதரmh phராஹ ேகஶவ:

10240130ப⁴க³வாiνவாச
10240131 கrhம ஜாயேத ஜnh: கrhமணவ phரயேத
10240133ஸுக²mh :³க²mh ப⁴யmh ேமmh கrhமணவாபி⁴பth³யேத
10240141அshதி ேசதீ³வர: கசிthப²லphயnhயகrhமmh
10240143 கrhதாரmh ப⁴ஜேத ேஸாऽபி ந யகrh: phர⁴rh ஸ:

10240151 கிnhth³ேரேணஹ ⁴தாநாmh shவshவகrhமாiνவrhதிநாmh
10240153அநீேஶநாnhயதா² கrhmh shவபா⁴வவிதmh nh’mh
10240161shவபா⁴வதnhthேரா  ஜந:shவபா⁴வமiνவrhதேத
10240163shவபா⁴வshத²த³mh ஸrhவmh ஸேத³வாஸுரமாiνஷmh
10240171 ேத³ஹாiνchசாவசாஜnh: phராphேயாthsh’ஜதி கrhம
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10240173 ஶthrhthரiµதா³ந: கrhைமவ ³வர:
10240181 தshமாthஸmhஜேயthகrhம shவபா⁴வshத:²shவகrhமkh’th
10240183அஜஸா ேயந வrhேதத தேத³வாshய  ைத³வதmh
10240191ஆvhையகதரmh பா⁴வmh யshthவnhயiµபவதி
10240193 ந தshமாth³விnhத³ேத ேமmh ஜாராnhநாrhயஸதீ யதா²
10240201 வrhேதத ph³ரம விphேரா ராஜnhேயா ரயா ⁴வ:

10240203ைவயsh வாrhதயா ேவch²th³ரsh th³விஜேஸவயா
10240211 kh’வாணிjhயேகா³ரா த³mh rhயiµchயேத
10240213 வாrhதா சrhவிதா⁴ தthர வயmh ேகா³vh’thதேயாऽநிஶmh
10240221ஸththவmh ரஜshதம இதி shதி²ththபththயnhதேஹதவ:

10240223 ரஜேஸாthபth³யேத விவமnhேயாnhயmh விவித⁴mh ஜக³th
10240231 ரஜஸா ேசாதி³தா ேமகா⁴ வrhஷnhthயmh³நி ஸrhவத:
10240233 phரஜாshைதேரவ th◌⁴யnhதி மேஹnhth³ர: கிmh கShயதி
10240241 ந ந: ேராஜநபதா³ ந kh³ராமா ந kh³’ஹா வயmh
10240243 வெநௗகஸshதாத நிthயmh வநைஶலநிவாந:
10240251 தshமாth³க³வாmh ph³ராமநாமth³ேரசாரph◌⁴யதாmh மக:²
10240253 ய இnhth³ரயாக³ஸmhபா⁴ராshைதரயmh ஸாth◌⁴யதாmh மக:²
10240261 பchயnhதாmh விவிதா:◌⁴ பாகா:ஸூபாnhதா: பாயஸாத³ய:
10240263ஸmhயாவாபஶShlhய:ஸrhவேதா³ஹச kh³’யதாmh
10240271ஹூயnhதாமkh³நய:ஸmhயkh³ph³ராமணrhph³ரமவாதி³பி:◌⁴
10240273அnhநmh ப³ஹு³ணmh ேதph◌⁴ேயா ேத³யmh ேவா ேத⁴iνத³:

10240281அnhேயph◌⁴யசாவசாNhடா³ல பதிேதph◌⁴ேயா யதா²rhஹத:
10240283 யவஸmh ச க³வாmh த³ththவா கி³ரேய தீ³யதாmh ப³:

10240291shவலŋhkh’தா ⁴khதவnhத:shவiνphதா:ஸுவாஸஸ:

10240293 phரத³mh ச த ேகா³விphராநலபrhவதாnh
10240301 ஏதnhமம மதmh தாத khயதாmh யதி³ ேராசேத
10240303அயmh ேகா³ph³ராமth³mh மயmh ச த³யிேதா மக:²
10240310ஶுக உவாச
10240311 காலாthமநா ப⁴க³வதா ஶkhரத³rhபகா⁴mhஸயா
10240313 phேராkhதmh நிஶmhய நnhதா³th³யா:ஸாth◌⁴வkh³’ணnhத தth³வச:
10240321 ததா² ச vhயத³: ◌⁴ ஸrhவmh யதா²ஹ ம⁴ஸூத³ந:
10240323 வாசயிthவா shவshthயயநmh தth³th³ரvhேயண கி³th³விஜாnh
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10240331 உப’thய ப³nhஸmhயகா³th³’தா யவஸmh க³வாmh
10240333 ேகா³த⁴நாநி ரshkh’thய கி³mh சkh: phரத³ணmh
10240341அநாmhshயந³th³khதாநி ேத சாய shவலŋhkh’தா:
10240343 ேகா³phயச kh’Shணவீrhயாணி கா³யnhthய:ஸth³விஜாஶிஷ:

10240351 kh’Shணshthவnhயதமmh பmh ேகா³பவிரmhப⁴ணmh க³த:
10240353ைஶேலாऽshதி ph³வnh⁴ ப³மாத³th³ph³’ஹth³வ:
10240361 தshைம நேமா vhரஜஜைந:ஸஹ சkhர ஆthமநாthமேந
10240363அேஹா பயத ைஶேலாऽெஸௗ பீ ேநாऽiνkh³ரஹmh vhயதா⁴th
10240371 ஏேஷாऽவஜாநேதா மrhthயாnhகாமபீ வெநௗகஸ:

10240373ஹnhதி யshைம நமshயாம: ஶrhமேண ஆthமேநா க³வாmh
10240381இthயth³ேகா³th³விஜமக²mh வாஸுேத³வphரேசாதி³தா:
10240383 யதா² விதா⁴ய ேத ேகா³பா ஸஹkh’Sh vhரஜmh ய:
10250010ஶுக உவாச
10250011இnhth³ரshததா³thமந: ஜாmh விjhஞாய விஹதாmh nh’ப
10250013 ேகா³ேபph◌⁴ய: kh’Shணநாேத²ph◌⁴ேயா நnhதா³தி³ph◌⁴யேகாப ஹ
10250021 க³ணmh ஸாmhவrhதகmh நாம ேமகா⁴நாmh சாnhதகாmh
10250023இnhth³ர: phரேசாத³யthkhth³ேதா⁴ வாkhயmh சாேஹஶமாnhத
10250031அேஹா மத³மாஹாthmhயmh ேகா³பாநாmh காநெநௗகஸாmh
10250033 kh’Shணmh மrhthயiµபாthய ேய சkhrhேத³வேஹலநmh
10250041 யதா²th³’ைட:◌⁴ கrhமமைய: khரபி⁴rhநாமெநௗநிைப: ◌⁴
10250043 விth³யாமாnhவீகீmh thவா திதீrhஷnhதி ப⁴வாrhணவmh
10250051 வாசாலmh பா³ஶmh shதph³த⁴மjhஞmh பNh³தமாநிநmh
10250053 kh’Shணmh மrhthயiµபாthய ேகா³பா ேம சkhரphயmh
10250061 ஏஷாmh யாவphதாநாmh kh’Shேணநாth◌⁴மாபிதாthமநாmh
10250063 ⁴iνத மத³shதmhப⁴mh பஶூnhநயத ஸŋhயmh
10250071அஹmh ைசராவதmh நாக³மாயாiνvhரேஜ vhரஜmh
10250073 மth³க³ணrhமஹாேவைக³rhநnhத³ேகா³Shட²கா⁴mhஸயா
10250080ஶுக உவாச
10250081இthத²mh மக⁴வதாjhஞphதா ேமகா⁴ நிrhiµkhதப³nhத⁴நா:
10250083 நnhத³ேகா³லமாஸாைர: பீட³யாமாஸுேராஜஸா
10250091 விth³ேயாதமாநா விth³th³பி: ◌⁴ shதநnhத:shதநயிthiνபி:◌⁴
10250093 தீvhைரrhமth³க³ணrhiνnhநா வvh’ஷுrhஜலஶrhகரா:
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10250101sh²sh²லா வrhஷதா⁴ரா iµசthshவph◌⁴ேரShவபீ⁴ணஶ:

10250103 ஜெலௗைக: ◌⁴ phலாvhயமாநா ⁴rhநாth³’யத நேதாnhநதmh
10250111அthயாஸாராதிவாேதந பஶேவா ஜாதேவபநா:
10250113 ேகா³பா ேகா³phயச ஶீதாrhதா ேகா³விnhத³mh ஶரணmh ய:
10250121 ஶிர:ஸுதாmhச காேயந phரchசா²th³யாஸாரபீ³தா:
10250123 ேவபமாநா ப⁴க³வத: பாத³லiµபாய:
10250131 kh’Shண kh’Shண மஹாபா⁴க³ thவnhநாத²mh ேகா³லmh phரேபா⁴
10250133 thராமrhஹ ேத³வாnhந:பிதாth³ப⁴khதவthஸல
10250141 ஶிலாவrhஷாதிவாேதந ஹnhயமாநமேசதநmh
10250143 நிய ப⁴க³வாnhேமேந பிேதnhth³ரkh’தmh ஹ:
10250151அபrhthவthlhப³ணmh வrhஷமதிவாதmh ஶிலாமயmh
10250153shவயாேக³ விஹேதऽshமாபி⁴nhth³ேரா நாஶாய வrhஷதி
10250161 தthர phரதிவிதி⁴mh ஸmhயகா³thமேயாேக³ந ஸாத⁴ேய
10250163 ேலாேகஶமாநிநாmh ெமௗTh◌⁴யாth³த⁴நிShேய மத³mh தம:
10250171 ந  ஸth³பா⁴வkhதாநாmh ஸுராஶவிshமய:
10250173 மthேதாऽஸதாmh மாநப⁴ŋhக:³ phரஶமாேயாபகlhபேத
10250181 தshமாnhமchச²ரணmh ேகா³Shட²mh மnhநாத²mh மthபkh³ரஹmh
10250183 ேகா³பாேய shவாthமேயாேக³ந ேஸாऽயmh ேம vhரத ஆத:
10250191இthkhthைவேகந ஹshேதந kh’thவா ேகா³வrhத⁴நாசலmh
10250193 த³தா⁴ர லயா விShiΝச²thராகவ பா³லக:
10250201அதா²ஹ ப⁴க³வாnhேகா³பாnhேஹऽmhப³ தாத vhரெஜௗகஸ:

10250203 யேதா²பேஜாஷmh விஶத கி³க³rhதmh ஸேகா³த⁴நா:
10250211 ந thராஸ இஹ வ: காrhேயா மth³த⁴shதாth³நிபாதநாth
10250213 வாதவrhஷப⁴ேயநாலmh தththராணmh விதmh  வ:

10250221 ததா² நிrhவிவிஶுrhக³rhதmh kh’Shவாதமாநஸ:

10250223 யதா²வகாஶmh ஸத⁴நா:ஸvhரஜா: ேஸாபவிந:
10250231ுthth’Th³vhயதா²mh ஸுகா²ேபாmh thவா ைதrhvhரஜவாபி: ◌⁴
10250233 வீயமாே த³தா⁴ராth³mh ஸphதாஹmh நாசலthபதா³th
10250241 kh’Shணேயாகா³iνபா⁴வmh தmh நிஶmhேயnhth³ேராऽதிவிshத:
10250243 நிshதmhேபா⁴ ph◌⁴ரShடஸŋhகlhப:shவாnhேமகா⁴nhஸnhnhயவாரயth
10250251 க²mh vhயph◌⁴ரiµதி³தாதி³thயmh வாதவrhஷmh ச தா³ணmh
10250253 நிஶmhேயாபரதmh ேகா³பாnhேகா³வrhத⁴நத⁴ேராऽph³ரவீth
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10250261 நிrhயாத thயஜத thராஸmh ேகா³பா:ஸshthத⁴நாrhப⁴கா:
10250263 உபாரதmh வாதவrhஷmh vhத³phராயாச நிmhநகா:³
10250271 ததshேத நிrhயrhேகா³பா:shவmh shவமாதா³ய ேகா³த⁴நmh
10250273 ஶகேடாேடா⁴பகரணmh shthபா³லshத²விரா: ஶைந:
10250281 ப⁴க³வாநபி தmh ைஶலmh shவshதா²ேந rhவவthphர:◌⁴
10250283 பயதாmh ஸrhவ⁴தாநாmh shதா²பயாமாஸ லயா
10250291 தmh phேரமேவகா³nhநிrhph◌⁴’தா vhரெஜௗகேஸா
10250292 யதா²ஸ: பரmhப⁴தி³பி: ◌⁴
10250293 ேகா³phயச ஸshேநஹமஜயnhiµதா³
10250294 த³th◌⁴யதாth³பி⁴rhஜு:ஸதா³ஶிஷ:

10250301 யேஶாதா³ ேராணீ நnhேதா³ ராமச ப³நாmh வர:
10250303 kh’Shணமாŋhkh³ய ஜுராஶிஷ:shேநஹகாதரா:
10250311 தி³வி ேத³வக³:th³தா: ◌⁴ ஸாth◌⁴யா க³nhத⁴rhவசார:

10250313 ShrhiµiµshShடா: Shபவrhஷாணி பாrhதி²வ
10250321 ஶŋhக²³nh³ப⁴ேயா ேந³rhதி³வி ேத³வphரேசாதி³தா:
10250323 ஜ³rhக³nhத⁴rhவபதயshmh³phரiµகா² nh’ப
10250331தேதாऽiνரkhைத:பஶுைப:பேதா ராஜnhshவேகா³Shட²mhஸப³ேலாऽvhரஜth³த⁴:
10250333 ததா²விதா⁴nhயshய kh’தாநி ேகா³பிகா கா³யnhthய ஈrhiµதி³தா
’தி³shph’ஶ:

10260010ஶுக உவாச
10260011 ஏவmhவிதா⁴நி கrhமாணி ேகா³பா: kh’Shணshய வீய ேத
10260013அதth³வீrhயவித:³ phேரா:ஸமph◌⁴ேயthய ஸுவிshதா:
10260021 பா³லகshய யேத³தாநி கrhமாNhயthயth³⁴தாநி ைவ
10260023 கத²மrhஹthயெஸௗ ஜnhம kh³ராmhேயShவாthமஜு³phதmh
10260031 ய:ஸphதஹாயேநா பா³ல: கேரணேகந லயா
10260033 கத²mh பி³ph◌⁴ரth³கி³வரmh Shகரmh க³ஜரா³வ
10260041 ேதாேகநாதாேண தநாயா மெஹௗஜஸ:

10260043 பீத:shதந:ஸஹ phராண: காேலேநவ வயshதேநா:
10260051nhவேதாऽத:◌⁴ ஶயாநshய மாshயshய சரத³kh
10260053அேநாऽபதth³விபrhயshதmh த³த: phரபதா³ஹதmh
10260061 ஏகஹாயந ஆேநா யமாே விஹாயஸா
10260063ைத³thேயந யshth’வrhதமஹnhகNhட²kh³ரஹாரmh

700 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

10260071 khவசிth³ைத⁴யŋhக³வshைதnhேய மாthரா ப³th³த⁴ உ³க²ேல
10260073 க³chச²nhநrhஜுநேயாrhமth◌⁴ேய பா³ஹுph◌⁴யாmh தாவபாதயth
10260081 வேந ஸசாரயnhவthஸாnhஸராேமா பா³லைகrhvh’த:
10260083ஹnhகாமmh ப³கmh ேதா³rhph◌⁴யாmh iµக²ேதாऽமபாடயth
10260091 வthேஸஷு வthஸேபண phரவிஶnhதmh கா⁴mhஸயா
10260093ஹthவா nhயபாதயthேதந கபிthதா²நி ச லயா
10260101ஹthவா ராஸப⁴ைத³ேதயmh தth³ப³nh⁴mhச ப³லாnhவித:
10260103 சkhேர தாலவநmh ேமmh பபkhவப²லாnhவிதmh
10260111 phரலmhப³mh கா⁴தயிthேவாkh³ரmh ப³ேலந ப³லஶாநா
10260113அேமாசயth³vhரஜபஶூnhேகா³பாmhசாரNhயவநித:
10260121ஆஶீவிஷதமாnhth³ரmh த³thவா விமத³mh ரதா³th
10260123 phரஸேயாth³வாshய யiµநாmh சkhேரऽெஸௗ நிrhவிேஷாத³காmh
10260131 ³shthயஜசாiνராேகா³ऽshnhஸrhேவஷாmh ேநா vhரெஜௗகஸாmh
10260133 நnhத³ ேத தநேயऽshமாஸு தshயாphெயௗthபthதிக: கத²mh
10260141 khவ ஸphதஹாயேநா பா³ல: khவ மஹாth³விதா⁴ரணmh
10260143 தேதா ேநா ஜாயேத ஶŋhகா vhரஜநாத² தவாthமேஜ
10260150நnhத³ உவாச
10260151 யதாmh ேம வேசா ேகா³பா vhேய ஶŋhகா ச ேவாऽrhப⁴ேக
10260153 ஏநŋhமாரiµth³தி³ய க³rhேகா³ ேம ய³வாச ஹ
10260161 வrhshthரய: கிலாshயாஸnhkh³’ணேதாऽiνக³mh த:

10260163 ஶுkhேலா ரkhதshததா² பீத இதா³நீmh kh’Shணதாmh க³த:
10260171 phராக³யmh வஸுேத³வshய khவசிjhஜாதshதவாthமஜ:

10260173 வாஸுேத³வ இதி மாநபி⁴jhஞா:ஸmhphரசேத
10260181 ப³ஹூநி ஸnhதி நாமாநி பாணி ச ஸுதshய ேத
10260183³ண கrhமாiνபாணி தாnhயஹmh ேவத³ ேநா ஜநா:
10260191 ஏஷ வ: ேரய ஆதா⁴shயth³ேகா³பேகா³லநnhத³ந:
10260193அேநந ஸrhவ³rhகா³ணி யமஜshதShயத²
10260201 ராேநந vhரஜபேத ஸாத⁴ேவா த³shபீ³தா:
10260203அராஜேக ரயமா kh³rhத³shnhஸேமதி⁴தா:
10260211 ய ஏதshnhமஹாபா⁴ேக³ phதிmh rhவnhதி மாநவா:
10260213 நாரேயாऽபி⁴ப⁴வnhthேயதாnhவிShiΝபாநிவாஸுரா:
10260221 தshமாnhநnhத³மாேராऽயmh நாராயணஸேமா ³ண:

bhagpur.pdf 701



மth³ பா⁴க³வத ராண

10260223 யா கீrhthயாiνபா⁴ேவந தthகrhமஸு ந விshமய:
10260231இthயth³தா⁴ மாmh ஸமாதி³ய க³rhேக³ ச shவkh³’ஹmh க³ேத
10260233 மnhேய நாராயணshயாmhஶmh kh’ShணமkhShடகாணmh
10260241இதி நnhத³வச: thவா க³rhக³கீ³தmh தmh vhரெஜௗகஸ:

10260243iµதி³தா நnhத³மாநrh: kh’Shணmh ச க³தவிshமயா:
10260251 ேத³ேவ வrhஷதி யjhஞவிphலவஷா வjhராshமவrhஷாநில:

10260252த³thபாலபஶுshthயாthமஶரணmh th³’ShThவாiνகmhphthshமயnh
10260253 உthபாThையககேரண ைஶலமப³ேலா ேலாchசி²nhth◌⁴ரmh யதா²
10260254 பி³ph◌⁴ரth³ேகா³Shட²மபாnhமேஹnhth³ரமத³பி⁴thphயாnhந இnhth³ேரா க³வாmh
10270010ஶுக உவாச
10270011 ேகா³வrhத⁴ேந th◌⁴’ேத ைஶேல ஆஸாராth³ரேத vhரேஜ
10270013 ேகா³ேலாகாதா³vhரஜthkh’Shணmh ஸுரபி: ◌⁴ ஶkhர ஏவ ச
10270021 விவிkhத உபஸŋhக³mhய vh³த: kh’தேஹலந:
10270023 பshபrhஶ பாத³ேயாேரநmh கிேடநாrhகவrhசஸா
10270031 th³’Shடதாiνபா⁴ேவாऽshய kh’Shணshயாதேதஜஸ:

10270033 நShடthேலாேகஶமத³இத³மாஹ kh’தாஜ:

10270040இnhth³ர உவாச
10270041விஶுth³த⁴ஸththவmh தவ தா⁴ம ஶாnhதmh தேபாமயmh th◌⁴வshதரஜshதமshகmh
10270043 மாயாமேயாऽயmh ³ணஸmhphரவாேஹா ந விth³யேத ேத kh³ரஹiνப³nhத: ◌⁴
10270051ேதா iν தth³ேத⁴தவ ஈஶ தthkh’தா ேலாபா⁴த³ேயா ேயऽ³த⁴nhக³பா⁴வா:
10270053 ததா²பி த³Nhட³mh ப⁴க³வாnhபி³ப⁴rhதி த⁴rhமshய ³phthைய க²லநிkh³ரஹாய
10270061 பிதா ³shthவmh ஜக³தாமதீ⁴ேஶா ³ரthயய: கால உபாthதத³Nhட:³

10270063தாய ேசchசா²தiνபி:◌⁴ ஸஹேஸ மாநmh வி⁴nhவஜக³தீ³ஶமாநிநாmh
10270071 ேய மth³விதா⁴jhஞா ஜக³தீ³ஶமாநிநshthவாmh வீய காேலऽப⁴யமாஶு
தnhமத³mh
10270073thவாrhயமாrhக³mh phரப⁴ஜnhthயபshமயா ஈஹா க²லாநாமபி ேதऽiνஶாஸநmh
10270081ஸ thவmh மைமவrhயமத³phதshய kh’தாக³ஸshேதऽவி³ஷ: phரபா⁴வmh
10270083 nhmh phரேபா⁴ऽதா²rhஹ ட⁴ேசதேஸா ைமவmh நrh⁴nhமதிஶ
ேமऽஸதீ
10270091 தவாவதாேராऽயமேதா⁴ேஜஹ ⁴ேவா ப⁴ராiµபா⁴ரஜnhமநாmh
10270093 சபதீநாமப⁴வாய ேத³வ ப⁴வாய Shமchசரiνவrhதிநாmh
10270101 நமshph◌⁴யmh ப⁴க³வேத ஷாய மஹாthமேந
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10270103 வாஸுேத³வாய kh’Shய ஸாthவதாmh பதேய நம:
10270111shவchச²nhேதா³பாthதேத³ஹாய விஶுth³த⁴jhஞாநrhதேய
10270113ஸrhவshைம ஸrhவபீ³ஜாய ஸrhவ⁴தாthமேந நம:
10270121 மேயத³mh ப⁴க³வnhேகா³Shட² நாஶாயாஸாரவாபி:◌⁴
10270123 ேசShதmh விஹேத யjhேஞ மாநிநா தீvhரமnhநா
10270131 thவேயஶாiνkh³’ேதாऽsh th◌⁴வshதshதmhேபா⁴ vh’ேதா²th³யம:
10270133 ஈவரmh ³மாthமாநmh thவாமஹmh ஶரணmh க³த:
10270140ஶுக உவாச
10270141 ஏவmh ஸŋhகீrhதித: kh’Shே மேகா⁴நா ப⁴க³வாநiµmh
10270143 ேமக⁴க³mhபீ⁴ரயா வாசா phரஹஸnhநித³மph³ரவீth
10270150ப⁴க³வாiνவாச
10270151 மயா ேதऽகா மக⁴வnhமக²ப⁴ŋhேகா³ऽiνkh³’ணதா
10270153 மத³iνshmh’தேய நிthயmh மthதshேயnhth³ரயா ph◌⁴’ஶmh
10270161 மாைமவrhயமதா³nhேதா⁴ த³Nhட³ பாணிmh ந பயதி
10270163 தmh ph◌⁴ரmhஶயா ஸmhபth³ph◌⁴ேயா யshய ேசchசா²mhயiνkh³ரஹmh
10270171 க³mhயதாmh ஶkhர ப⁴th³ரmh வ: khயதாmh ேமऽiνஶாஸநmh
10270173shதீ²யதாmh shவாதி⁴காேரஷு khைதrhவ:shதmhப⁴வrhைத:
10270181அதா²ஹ ஸுரபி: ◌⁴ kh’Shணமபி⁴வnhth³ய மநshவிநீ
10270183shவஸnhதாைநபாமnhthrhய ேகா³பபிணவரmh
10270190ஸுரபி⁴வாச
10270191 kh’Shண kh’Shண மஹாேயாகி³nhவிவாthமnhவிவஸmhப⁴வ
10270193 ப⁴வதா ேலாகநாேத²ந ஸநாதா² வயமchத
10270201 thவmh ந: பரமகmh ைத³வmh thவmh ந இnhth³ேரா ஜக³thபேத
10270203 ப⁴வாய ப⁴வ ேகா³விphர ேத³வாநாmh ேய ச ஸாத⁴வ:

10270211இnhth³ரmh நshthவாபி⁴ேஷயாேமா ph³ரம ேசாதி³தா வயmh
10270213அவதீrhேऽ விவாthமnh⁴ேமrhபா⁴ராபiνthதேய
10270220ஶுக உவாச
10270221 ஏவmh kh’Shணiµபாமnhthrhய ஸுரபி: ◌⁴ பயஸாthமந:
10270223 ஜலராகாஶக³ŋhகா³யா ஐராவதகேராth³th◌⁴’ைத:
10270231இnhth³ர:ஸுரrhபி: ◌⁴ ஸாகmh ேசாதி³ேதா ேத³வமாth’பி: ◌⁴
10270233அph◌⁴யசத தா³ஶாrhஹmh ேகா³விnhத³இதி சாph◌⁴யதா⁴th
10270241 தthராக³தாshmh³நாரதா³த³ேயா க³nhத⁴rhவவிth³யாத⁴ரth³த⁴சார:
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10270243ஜ³rhயேஶா ேலாகமலாபஹmhஹேர:ஸுராŋhக³நா:ஸnhநnh’rhiµதா³nhவிதா:
10270251தmh Shrhேத³வநிகாயேகதேவாயவாகிரmhசாth³⁴தShபvh’Shபி: ◌⁴
10270253 ேலாகா:பராmh நிrhvh’திமாphiνவmhshthரேயா கா³வshததா³கா³மநயnhபேயாth³தாmh
10270261 நாநாரெஸௗகா: ◌⁴ ஸேதா vh’ா ஆஸnhம⁴shரவா:
10270263அkh’Shடபchெயௗஷத⁴ேயா கி³ரேயாऽபி³ph◌⁴ரiνnhமணீnh
10270271 kh’Shேணऽபி⁴khத ஏதாநி ஸrhவாணி நnhத³ந
10270273 நிrhைவராNhயப⁴வmhshதாத khராNhயபி நிஸrhக³த:
10270281இதி ேகா³ேகா³லபதிmh ேகா³விnhத³மபி⁴chய ஸ:

10270283அiνjhஞாேதா யெயௗ ஶkhேரா vh’ேதா ேத³வாதி³பி⁴rhதி³வmh
10280010பா³த³ராயணிவாச
10280011 ஏகாத³யாmh நிராஹார:ஸமph◌⁴யrhchய ஜநாrhத³நmh
10280013shநாmh நnhத³sh காnhth³யாmh th³வாத³யாmh ஜலமாவிஶth
10280021 தmh kh³’thவாநயth³ph◌⁴’thேயா வணshயாஸுேராऽnhதிகmh
10280023அவjhஞாயாஸுmh ேவலாmh phரவிShடiµத³கmh நிஶி
10280031 khஶுshதமபயnhத: kh’Shண ராேமதி ேகா³பகா:
10280033 ப⁴க³வாmhshத³பthய பிதரmh வ’தmh
10280035 தத³nhதிகmh க³ேதா ராஜnhshவாநாமப⁴யேதா³ வி: ◌⁴
10280041 phராphதmh வீய ’ேகஶmh ேலாகபால:ஸபrhயயா
10280043 மஹthயா ஜயிthவாஹ தth³த³rhஶநமேஹாthஸவ:

10280050வண உவாச
10280051அth³ய ேம நிph◌⁴’ேதா ேத³ேஹாऽth³ையவாrhேதா²ऽதி⁴க³த: phரேபா⁴
10280053 thவthபாத³பா⁴ேஜா ப⁴க³வnhநவா: பாரமth◌⁴வந:
10280061 நமshph◌⁴யmh ப⁴க³வேத ph³ரமேண பரமாthமேந
10280063 ந யthர யேத மாயா ேலாகsh’Shவிகlhபநா
10280071அஜாநதா மாமேகந ேட⁴நாகாrhயேவதி³நா
10280073ஆநீேதாऽயmh தவ பிதா தth³ப⁴வாnhnhமrhஹதி
10280081 மமாphயiνkh³ரஹmh kh’Shண கrhமrhஹshயேஶஷth³’kh
10280083 ேகா³விnhத³ நீயதாேமஷ பிதா ேத பிth’வthஸல
10280090ஶுக உவாச
10280091 ஏவmh phரஸாதி³த: kh’Shே ப⁴க³வாநீவேரவர:
10280093ஆதா³யாகா³thshவபிதரmh ப³nh⁴நாmh சாவஹnhiµத³mh
10280101 நnhத³shthவதீnhth³யmh th³’ShThவா ேலாகபாலமேஹாத³யmh
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10280103 kh’Shேண ச ஸnhநதிmh ேதஷாmh jhஞாதிph◌⁴ேயா விshேதாऽph³ரவீth
10280111 ேத ெசௗthஸுkhயதி⁴ேயா ராஜnhமthவா ேகா³பாshதவரmh
10280113அபி ந:shவக³திmh ஸூமாiµபாதா⁴shயத³தீ⁴வர:
10280121இதி shவாநாmh ஸ ப⁴க³வாnhவிjhஞாயாகி²லth³’khshவயmh
10280123ஸŋhகlhபth³த⁴ேய ேதஷாmh kh’பையதத³சிnhதயth
10280131 ஜேநா ைவ ேலாக ஏதshnhநவிth³யாகாமகrhமபி: ◌⁴
10280133 உchசாவசாஸு க³திஷு ந ேவத³shவாmh க³திmh ph◌⁴ரமnh
10280141இதி ஸசிnhthய ப⁴க³வாnhமஹாகாணிேகா ஹ:
10280143 த³rhஶயாமாஸ ேலாகmh shவmh ேகா³பாநாmh தமஸ: பரmh
10280151ஸthயmh jhஞாநமநnhதmh யth³ph³ரமjhேயாதி:ஸநாதநmh
10280153 யth³தி⁴ பயnhதி iµநேயா ³பாேய ஸமாதா:
10280161 ேத  ph³ரமரத³mhநீதா மkh³நா: kh’Shேணந ேசாth³th◌⁴’தா:
10280163 த³th³’ஶுrhph³ரமே ேலாகmh யthராkhேராऽth◌⁴யகா³thரா
10280171 நnhதா³த³யsh தmh th³’ShThவா பரமாநnhத³நிvh’தா:
10280173 kh’Shணmh ச தthர chச²nhேதா³பி:◌⁴ shயமாநmh ஸுவிshதா:
10290010பா³த³ராயணிவாச
10290011 ப⁴க³வாநபி தா ராth: ஶாரேதா³th²lhலமlhகா:
10290013 வீய ரnhmh மநசkhேர ேயாக³மாயாiµபாத:
10290021 தேதா³³ராஜ: கப:◌⁴ கைரrhiµக²mh phராchயா விmhபnhநேணந ஶnhதைம:
10290023ஸ சrhஷணீநாiµத³கா³ch²ேசா mh’ஜnhphய: phயாயா இவ தீ³rhக⁴த³rhஶந:
10290031 th³’ShThவா iµth³வnhதமக²Nhட³மNhட³லmh
10290032 ரமாநநாப⁴mh நவŋhமாணmh
10290033 வநmh ச தthேகாமலேகா³பீ⁴ ரதmh
10290034 ஜெகௗ³ கலmh வாமth³’ஶாmh மேநாஹரmh
10290041நிஶmhய கீ³தாmh தத³நŋhக³வrhத⁴நmh vhரஜshthய:kh’Shணkh³’தமாநஸா:
10290043ஆஜkh³iµரnhேயாnhயமலேதாth³யமா:ஸயthர காnhேதா ஜவேலாலNhட³லா:
10290051 ³ஹnhthேயாऽபி⁴ய: காசிth³ேதா³ஹmh thவா ஸiµthஸுகா:
10290053 பேயாऽதி⁴thய ஸmhயாவமiνth³வாshயாபரா ய:
10290061 பேவஷயnhthயshதth³தி⁴thவா பாயயnhthய: ஶிஶூnhபய:
10290063 ஶுஷnhthய: பதீnhகாசித³நnhthேயாऽபாshய ேபா⁴ஜநmh
10290071mhபnhthய: phரmh’ஜnhthேயாऽnhயா அஜnhthய: காச ேலாசேந
10290073 vhயthயshதவshthராப⁴ர: காசிthkh’Shnhதிகmh ய:
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10290081 தா வாrhயமா: பதிபி: ◌⁴ பிth’பி⁴rhph◌⁴ராth’ப³nh⁴பி: ◌⁴
10290083 ேகா³விnhதா³ப’தாthமாேநா ந nhயவrhதnhத ேமாதா:
10290091அnhதrhkh³’ஹக³தா: காசிth³ேகா³phேயாऽலph³த⁴விநிrhக³மா:
10290093 kh’Shணmh தth³பா⁴வநாkhதா த³th◌⁴rhதேலாசநா:
10290101 :³ஸஹphேரShட²விரஹ தீvhரதாப⁴தாஶுபா: ◌⁴
10290103 th◌⁴யாநphராphதாchதாேலஷ நிrhvh’thயா ணமŋhக³ளா:
10290111 தேமவ பரமாthமாநmh ஜார³th³th◌⁴யாபி ஸŋhக³தா:
10290113 ஜஹுrh³ணமயmh ேத³ஹmh ஸth³ய: phரணப³nhத⁴நா:
10290120ப³வாச
10290121 kh’Shணmh வி:³ பரmh காnhதmh ந  ph³ரமதயா iµேந
10290123³ணphரவாேஹாபரமshதாஸாmh ³ணதி⁴யாmh கத²mh
10290130ஶுக உவாச
10290131 உkhதmh ரshதாேத³தthேத ைசth³ய:th³தி⁴mh யதா² க³த:
10290133 th³விஷnhநபி ’ேகஶmh கிiµதாேதா⁴ஜphயா:
10290141 nh’mh நி:ேரயஸாrhதா²ய vhயkhதிrhப⁴க³வேதா nh’ப
10290143அvhயயshயாphரேமயshய நிrh³ணshய ³thமந:
10290151 காமmh khேராத⁴mh ப⁴யmh shேநஹைமkhயmh ெஸௗ’த³ேமவ ச
10290153 நிthயmh ஹெரௗ வித³த⁴ேதா யாnhதி தnhமயதாmh  ேத
10290161 ந ைசவmh விshமய: காrhேயா ப⁴வதா ப⁴க³வthயேஜ
10290163 ேயாேக³வேரவேர kh’Shேண யத ஏதth³விiµchயேத
10290171 தா th³’ShThவாnhதிகமாயாதா ப⁴க³வாnhvhரஜேயாத:
10290173அவத³th³வத³தாmh ேரShேடா² வாச: ேபைஶrhவிேமாஹயnh
10290180ப⁴க³வாiνவாச
10290181shவாக³தmh ேவா மஹாபா⁴கா:³ phயmh கிmh கரவாணி வ:

10290183 vhரஜshயாநாமயmh கchசிth³ph³தாக³மநகாரணmh
10290191 ரஜnhேயஷா ேகா⁴ரபா ேகா⁴ரஸththவநிேஷவிதா
10290193 phரதியாத vhரஜmh ேநஹ shேத²யmh shthபி: ◌⁴ ஸுமth◌⁴யமா:
10290201 மாதர: பிதர: thரா ph◌⁴ராதர: பதயச வ:

10290203 விசிnhவnhதி யபயnhேதா மா kh’Th◌⁴வmh ப³nh⁴ஸாth◌⁴வஸmh
10290211 th³’Shடmh வநmh ஸுதmh ராேகஶகரரதmh
10290213 யiµநாநிலலஜthதபlhலவேஶாபி⁴தmh
10290221 தth³யாத மா சிரmh ேகா³Shட²mh ஶுஷth◌⁴வmh பதீnhஸதீ:
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10290223 khரnhத³nhதி வthஸா பா³லாச தாnhபாயயத ³யத
10290231அத² வா மத³பி⁴shேநஹாth³ப⁴வthேயா யnhthதாஶயா:
10290233ஆக³தா பபnhநmh வ: phயnhேத மயி ஜnhதவ:

10290241 ப⁴rh: ஶுஷணmh shthmh பேரா த⁴rhேமா யமாயயா
10290243 தth³ப³nh⁴நாmh ச கlhயாண: phரஜாநாmh சாiνேபாஷணmh
10290251 :³ஶீேலா ³rhப⁴ேகா³ vh’th³ேதா⁴ ஜேடா³ ேராkh³யத⁴ேநாऽபி வா
10290253 பதி:shthபி⁴rhந ஹாதvhேயா ேலாேகphஸுபி⁴ரபாதகீ
10290261அshவrhkh³யமயஶshயmh ச ப²lh³ kh’chch²ரmh ப⁴யாவஹmh
10290263 ஜு³phதmh ச ஸrhவthர ெயௗபபthயmh லshthய:
10290271 ரவth³த³rhஶநாth³th◌⁴யாநாnhமயி பா⁴ேவாऽiνகீrhதநாth
10290273 ந ததா²ஸnhநிகrhேஷண phரதியாத தேதா kh³’ஹாnh
10290280ஶுக உவாச
10290281இதி விphயமாகrhNhய ேகா³phேயா ேகா³விnhத³பா⁴தmh
10290283 விஷNh ப⁴kh³நஸŋhகlhபாசிnhதாமாrh³ரthயயாmh
10290291 kh’thவா iµகா²nhயவ ஶுச: வஸேநந ஶுShயth³
10290292 பி³mhபா³த⁴ராணி சரேணந ⁴வ:க²nhthய:
10290293அshைரபாthதமபி: ◌⁴ சŋhமாநி
10290294 தsh²rhmh’ஜnhthய உ:³க²ப⁴ரா:shம Shணீmh
10290301 phேரShட²mh phேயதரவ phரதிபா⁴ஷமாணmh
10290302 kh’Shணmh தத³rhத²விநிவrhதிதஸrhவகாமா:
10290303 ேநthேர விmh’jhய தி³ேதாபஹேத shம கிசிth
10290304ஸmhரmhப⁴க³th³க³த³கி³ேராऽph³வதாiνரkhதா:
10290310ேகா³phய ஊ:
10290311ைமவmh விேபா⁴ऽrhஹதி ப⁴வாnhக³தி³mh nh’ஶmhஸmh
10290312ஸnhthயjhய ஸrhவவிஷயாmhshதவ பாத³லmh
10290313 ப⁴khதா ப⁴ஜshவ ³ரவkh³ரஹ மா thயஜாshமாnh
10290314 ேத³ேவா யதா²தி³ேஷா ப⁴ஜேத iµiµூnh
10290321 யthபthயபthயஸு’தா³மiνvh’thதிரŋhக³
10290322shthmh shவத⁴rhம இதி த⁴rhமவிதா³ thவேயாkhதmh
10290323அshthேவவேமத³பேத³ஶபேத³ thவயீேஶ
10290324 phேரShேடா² ப⁴வாmhshதiνph◌⁴’தாmh கில ப³nh⁴ராthமா
10290331rhவnhதி  thவயி ரதிmh ஶலா:shவ ஆthமnh
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10290332 நிthயphேய பதிஸுதாதி³பி⁴ராrhதிைத:³ கிmh
10290333 தnhந: phரத³ பரேமவர மா shம சி²nhth³யா
10290334ஆஶாmh th◌⁴’தாmh thவயி சிராத³ரவிnhத³ேநthர
10290341 சிthதmh ஸுேக²ந ப⁴வதாப’தmh kh³’ேஹஷு
10290342 யnhநிrhவிஶthத கராவபி kh³’யkh’thேய
10290343 பாெதௗ³ பத³mh ந சலதshதவ பாத³லாth³
10290344 யாம: கத²mh vhரஜமேதா² கரவாம கிmh வா
10290351சாŋhக³ நshthவத³த⁴ராmh’தரேகண
10290352ஹாஸாவேலாககலகீ³தஜ’chச²யாkh³நிmh
10290353 ேநா ேசth³வயmh விரஹஜாkh³nhபkhதேத³ஹா
10290354 th◌⁴யாேநந யாம பத³ேயா: பத³வீmh ஸேக² ேத
10290361 யrhயmh³ஜா தவ பாத³தலmh ரமாயா
10290362 த³thதணmh khவசித³ரNhயஜநphயshய
10290363அshphராம தthphரph◌⁴’தி நாnhயஸமமஜ:

10290364shதா²mhshthவயாபி⁴ரதா ப³த பாரயாம:
10290371rhயthபதா³mh³ஜரஜசகேம லshயா
10290372லph³th◌⁴வாபி வ பத³mh கில ph◌⁴’thயஜுShடmh
10290373 யshயா:shவவீண உதாnhயஸுரphரயாஸsh
10290374 தth³வth³வயmh ச தவ பாத³ரஜ: phரபnhநா:
10290381 தnhந: phரத³ vh’நாrhத³ந ேதऽnhkh◌⁴லmh
10290382 phராphதா விsh’jhய வஸதீshthவ³பாஸநாஶா:
10290383 thவthஸுnhத³ரshதநிணதீvhரகாம
10290384 தphதாthமநாmh ஷ⁴ஷண ேத³ தா³shயmh
10290391 வீயாலகாvh’தiµக²mh தவ Nhட³ல
10290392 க³Nhட³shத²லாத⁴ரஸுத⁴mh ஹதாவேலாகmh
10290393 த³thதாப⁴யmh ச ⁴ஜத³Nhட³க³mh விேலாkhய
10290394 வ: ையகரமணmh ச ப⁴வாம தா³shய:
10290401 கா shthrhயŋhக³ ேத கலபதா³யதேவiΝகீ³த
10290402ஸmhேமாதாrhயசதாnhந சேலththேலாkhயாmh
10290403 thைரேலாkhயெஸௗப⁴க³த³mh ச நிய பmh
10290404 யth³ேகா³th³விஜth³மmh’கா:³ லகாnhயபி³ph◌⁴ரnh
10290411 vhயkhதmh ப⁴வாnhvhரஜப⁴யாrhதிஹேராऽபி⁴ஜாேதா
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10290412 ேத³ேவா யதா²தி³ஷ:ஸுரேலாகேகா³phதா
10290413 தnhேநா நிேத⁴ கரபŋhகஜமாrhதப³nhேதா⁴
10290414 தphதshதேநஷு ச ஶிர:ஸு ச கிŋhகmh
10290420ஶுக உவாச
10290421இதி விkhலவிதmh தாஸாmh thவா ேயாேக³வேரவர:
10290423 phரஹshய ஸத³யmh ேகா³பீராthமாராேமாऽphயரமth
10290431 தாபி: ◌⁴ ஸேமதாபி⁴தா³ரேசShத: phேயேth²lhலiµகீ²பி⁴ரchத:
10290433 உதா³ரஹாஸth³விஜnhத³தீ³த⁴திrhvhயேராசைதŋhக இேவா³பி⁴rhvh’த:
10290441 உபகீ³யமாந உth³கா³யnhவநிதாஶதத²ப:
10290443 மாலாmh பி³ph◌⁴ரth³ைவஜயnhதீmh vhயசரnhமNhட³யnhவநmh
10290451 நth³யா: நமாவிய ேகா³பீபி⁴rhமவாகmh
10290453 ஜுShடmh தthதரலாநnhதி³iµதா³ேமாத³வாநா
10290461 பா³ஹுphரஸாரபரmhப⁴கராலேகா நீவீshதநாலப⁴நநrhமநகா²kh³ரபாைத:
10290463 ேவlhயாவேலாகஹைதrhvhரஜஸுnhத³iµthதmhப⁴யnhரதிபதிmh
ரமயாmh சகார
10290471 ஏவmh ப⁴க³வத: kh’Shlhலph³த⁴மாநா மஹாthமந:
10290473ஆthமாநmh ேமநிேர shthmh மாநிnhேயா யதி⁴கmh ⁴வி
10290481 தாஸாmh தthெஸௗப⁴க³மத³mh வீய மாநmh ச ேகஶவ:

10290483 phரஶமாய phரஸாதா³ய தthைரவாnhதரதீ⁴யத
10300010ஶுக உவாச
10300011அnhதrhேத ப⁴க³வதி ஸஹைஸவ vhரஜாŋhக³நா:
10300013அதphயmhshதமசா: கNhய இவ த²பmh
10300021 க³thயாiνராக³shதவிph◌⁴ரேமைதrhமேநாரமாலாபவிஹாரவிph◌⁴ரைம:
10300023ஆphதசிthதா:phரமதா³ ரமாபேதshதாshதா விேசShடா ஜkh³’ஹுshததா³thகா:
10300031 க³திshதphேரணபா⁴ஷதி³ஷு phயா: phயshய phரதிட⁴rhதய:
10300033அஸாவஹmhthவிthயப³லாshததா³thகா nhயேவதி³ஷு:kh’Shணவிஹாரவிph◌⁴ரமா:
10300041 கா³யnhthய உchைசரiµேமவ ஸmhஹதா விசிkhnhமthதகவth³வநாth³வநmh
10300043 பphரch²ராகாஶவத³nhதரmh ப³rh⁴ேதஷு ஸnhதmh ஷmh வநshபதீnh
10300051 th³’Shேடா வ: கchசித³வthத² phல nhயkh³ேராத⁴ ேநா மந:
10300053 நnhத³ஸூiνrhக³ேதா ’thவா phேரமஹாஸாவேலாகைந:
10300061 கchசிthரப³காேஶாக நாக³nhநாக³சmhபகா:
10300063 ராமாiνேஜா மாநிநீநாேதா த³rhபஹரshத:
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10300071 கchசிthல கlhயாணி ேகா³விnhத³சரணphேய
10300073ஸஹ thவாலrhபி³ph◌⁴ரth³th³’Shடshேதऽதிphேயாऽchத:
10300081 மாலthயத³rhஶி வ: கchசிnhமlhேக ஜாதிதி²ேக
10300083 phதிmh ேவா ஜநயnhயாத: கரshபrhேஶந மாத⁴வ:

10300091தphயாலபநஸாஸநேகாவிதா³ர ஜmhph³வrhகபி³lhவப³லாmhரகத³mhப³நீபா:
10300093 ேயऽnhேய பராrhத²ப⁴வகா யiµேநாபலா: ஶmhஸnh kh’Shணபத³வீmh
ரதாthமநாmh ந:
10300101 கிmh ேத kh’தmh தி தேபா ப³த ேகஶவாŋhkh◌⁴
10300102shபrhேஶாthஸேவாthலகிதாŋhக³நைஹrhவிபா⁴
10300103அphயŋhkh◌⁴ஸmhப⁴வ உkhரமவிkhரமாth³வா
10300104ஆேஹா வராஹவஷ: பரmhப⁴ேணந
10300111அphேயணபthnhபக³த: phயேயஹ கா³thைரsh
10300112 தnhவnhth³’ஶாmh ஸகி²ஸுநிrhvh’திமchேதா வ:

10300113 காnhதாŋhக³ஸŋhக³சŋhமரதாயா:
10300114nhத³shரஜ:லபேதஹ வாதி க³nhத: ◌⁴
10300121 பா³ஹுmh phயாmhஸ உபதா⁴ய kh³’தபth³ேமா
10300122 ராமாiνஜshலகாலrhமதா³nhைத:◌⁴
10300123அnhவீயமாந இஹ வshதரவ: phரமmh
10300124 கிmh வாபி⁴நnhத³தி சரnhphரணயாவேலாைக:
10300131 ph’chச²ேதமா லதா பா³ஹூநphயாShடா வநshபேத:
10300133நmh தthகரஜshph’Shடா பி³ph◌⁴ரththலகாnhயேஹா
10300141இthnhமthதவேசா ேகா³phய: kh’Shnhேவஷணகாதரா:
10300143லா ப⁴க³வதshதாshதா யiνசkhshததா³thகா:
10300151 கshயாசிthதநாயnhthயா: kh’Shயnhthயபிப³thshதநmh
10300153 ேதாகயிthவா த³thயnhயா பதா³ஹnhஶகடாயதீmh
10300161ைத³thயாயிthவா ஜஹாராnhயாேமேகா kh’Shrhப⁴பா⁴வநாmh
10300163 ŋhக³யாமாஸ காphயŋhkh◌⁴ கrhஷnhதீ ேகா⁴ஷநி:shவைந:
10300171 kh’Shணராமாயிேத th³ேவ  ேகா³பாயnhthயச காசந
10300173 வthஸாயதீmh ஹnhதி சாnhயா தthைரகா  ப³காயதீmh
10300181ஆஹூய ³ரகா³ யth³வthkh’Shணshதமiνவrhததீmh
10300183 ேவiΝmh khவணnhதீmh khட³nhதீமnhயா: ஶmhஸnhதி ஸாth◌⁴விதி
10300191 கshயாசிthshவ⁴ஜmh nhயshய சலnhthயாஹாபரா நiν
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10300193 kh’Shேऽஹmh பயத க³திmh லதாதி தnhமநா:
10300201 மா ைப⁴Shட வாதவrhஷாph◌⁴யாmh தththராணmh விதmh மய
10300203இthkhthைவேகந ஹshேதந யதnhthnhநித³ேத⁴ऽmhப³ரmh
10300211ஆையகா பதா³khரmhய ஶிரshயாஹாபராmh nh’ப
10300213 ³Shடாேஹ க³chச² ஜாேதாऽஹmh க²லாநாmhநiν த³Nhட³kh’th
10300221 தthைரேகாவாச ேஹ ேகா³பா தா³வாkh³நிmh பயேதாlhப³ணmh
10300223 சூmhShயாவபித³th◌⁴வmh ேவா விதா⁴shேய ேமமஜஸா
10300231 ப³th³தா⁴nhயயா shரஜா காசிthதnhவீ தthர உக²ேல
10300233 ப³th◌⁴நா பா⁴Nhட³ேப⁴thதாரmh ைஹயŋhக³வiµஷmh thவிதி
10300235 பீ⁴தா ஸுth³’khபிதா⁴யாshயmh ேப⁴ேஜ பீ⁴திவிட³mhப³நmh
10300241 ஏவmh kh’Shணmh ph’chச²மாநா vh’nhதா³வநலதாshதnh
10300243 vhயசத வேநாth³ேத³ேஶ பதா³நி பரமாthமந:
10300251 பதா³நி vhயkhதேமதாநி நnhத³ஸூேநாrhமஹாthமந:
10300253லயnhேத  th◌⁴வஜாmhேபா⁴ஜ வjhராŋhஶயவாதி³பி: ◌⁴
10300261ைதshைத: பைத³shதthபத³வீமnhவிchச²nhthேயாऽkh³ரேதாऽப³லா:
10300263 வth◌⁴வா: பைத:³ஸுph’khதாநி விேலாkhயாrhதா:ஸமph³வnh
10300271 கshயா: பதா³நி ைசதாநி யாதாயா நnhத³ஸூiνநா
10300273அmhஸnhயshதphரேகாShடா²யா: கேரே: க யதா²
10300281அநயாராதி⁴ேதா நmh ப⁴க³வாnhஹவர:
10300283 யnhேநா விஹாய ேகா³விnhத:³ phேதா யாமநயth³ரஹ:

10300291 த⁴nhயா அேஹா அ ஆlhேயா ேகா³விnhதா³ŋhkh◌⁴rhயph³ஜேரணவ:

10300293 யாnhph³ரேமெஶௗ ரமா ேத³வீ த³⁴rhrhth◌⁴nhயக⁴iνthதேய
10300301 தshயா அநி ந: ோப⁴mh rhவnhthchைச: பதா³நி யth
10300303ையகாப’thய ேகா³பீநாmhரேஹா ⁴nhkhேதऽchதாத⁴ரmh
10300305 ந லயnhேத பதா³nhயthர தshயா நmh th’ŋhைர:
10300307 கி²th³யthஸுஜாதாŋhkh◌⁴தலாiµnhநிnhேய phேரயmh phய:
10300311இமாnhயதி⁴கமkh³நாநி பதா³நி வஹேதா வ⁴mh
10300313 ேகா³phய: பயத kh’Shணshய பா⁴ராkhராnhதshய காந:
10300315அthராவேராபிதா காnhதா Shபேஹேதாrhமஹாthமநா
10300321அthர phரஸூநாவசய: phயாrhேத² phேரயஸா kh’த:
10300323 phரபதா³khரமண ஏேத பயதாஸகேல பேத³
10300331 ேகஶphரஸாத⁴நmh thவthர காnhயா: காநா kh’தmh
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10300333 தாநி ட³யதா காnhதாiµபவிShடஹ th◌⁴வmh
10300341 ேரேம தயா சாthமரத ஆthமாராேமாऽphயக²Nh³த:
10300343 காநாmh த³rhஶயnhைத³nhயmh shthmh ைசவ ³ராthமதாmh
10300351இthேயவmh த³rhஶயnhthயshதாேசrhேகா³phேயா விேசதஸ:

10300353 யாmh ேகா³பீமநயthkh’Shே விஹாயாnhயா:shthேயா வேந
10300361ஸா ச ேமேந ததா³thமாநmh வShட²mh ஸrhவேயாதாmh
10300363thவா ேகா³பீ: காமயாநா மாமெஸௗ ப⁴ஜேத phய:
10300371 தேதா க³thவா வேநாth³ேத³ஶmh th³’phதா ேகஶவமph³ரவீth
10300373 ந பாரேயऽஹmh சmh நய மாmh யthர ேத மந:
10300381 ஏவiµkhத: phயாமாஹ shகnhத⁴ ஆயதாதி
10300383 ததசாnhதrhத³ேத⁴ kh’Shண:ஸா வ⁴ரnhவதphயத
10300391ஹா நாத² ரமண phேரShட² khவா khவா மஹா⁴ஜ
10300393 தா³shயாshேத kh’பயா ேம ஸேக² த³rhஶய ஸnhநிதி⁴mh
10300400ஶுக உவாச
10300401அnhவிchச²nhthேயா ப⁴க³வேதா மாrhக³mh ேகா³phேயாऽவி³த:
10300403 த³th³’ஶு: phயவிேலஷாnhேமாதாmh :³கி²தாmh ஸகீ²mh
10300411 தயா கதி²தமாகrhNhய மாநphராphதிmh ச மாத⁴வாth
10300413அவமாநmh ச ெதௗ³ராthmhயாth³விshமயmh பரமmh ய:
10300421 தேதாऽவிஶnhவநmh சnhth³ர jhேயாthshநா யாவth³விபா⁴vhயேத
10300423 தம: phரவிShடமாலய தேதா நிவvh’:shthய:
10300431 தnhமநshகாshதத³லாபாshதth³விேசShடாshததா³thகா:
10300433 தth³³ேநவ கா³யnhthேயா நாthமகா³ராணி ஸshம:

10300441 ந: நமாக³thய காnhth³யா: kh’Shணபா⁴வநா:
10300443ஸமேவதா ஜ:³ kh’Shணmh ததா³க³மநகாŋhதா:
10310010 ேகா³phய ஊ:
10310011 ஜயதி ேதऽதி⁴கmh ஜnhமநா vhரஜ: ரயத இnhதி³ரா ஶவத³thர 
10310013 த³யித th³’யதாmh தி³ு தாவகாshthவயி th◌⁴’தாஸவshthவாmh
விசிnhவேத
10310021 ஶர³தா³ஶேய ஸா⁴ஜாதஸth ஸரேஜாத³ரiµஷா th³’ஶா
10310023ஸுரதநாத² ேதऽஶுlhகதா³கா வரத³ நிkh◌⁴நேதா ேநஹ கிmh வத: ◌⁴
10310031 விஷஜலாphயயாth³vhயாலராஸாth³வrhஷமாதாth³ைவth³தாநலாth
10310033 vh’ஷமயாthமஜாth³விவேதா ப⁴யாth³’ஷப⁴ ேத வயmh ரதா iµஹு:
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10310041 ந க² ேகா³பீகாநnhத³ேநா ப⁴வாநகி²லேத³நாமnhதராthமth³’kh
10310043 விக²நஸாrhதி²ேதா விவ³phதேய ஸக² உேத³யிவாnhஸாthவதாmh ேல
10310051 விரசிதாப⁴யmh vh’Shணி⁴rhய ேத சரணஷாmh ஸmhsh’ேதrhப⁴யாth
10310053 கரஸேராஹmh காnhத காமத³mh ஶிர ேத⁴ ந:கரkh³ரஹmh
10310061 vhரஜஜநாrhதிஹnhவீர ேயாதாmh நிஜஜநshமயth◌⁴வmhஸநshத
10310063 ப⁴ஜ ஸேக² ப⁴வthகிŋhக:shம ேநா ஜலஹாநநmh சா த³rhஶய
10310071 phரணதேத³நாmh பாபகrhஷணmh th’ணசராiνக³mh நிேகதநmh
10310073 ப²ணிப²rhபிதmh ேத பதா³mh³ஜmh kh’iΝ ேசஷு ந: kh’nhதி⁴
’chச²யmh
10310081 ம⁴ரயா கி³ரா வlh³வாkhயயா ³த⁴மேநாjhஞயா Shகேரண
10310083 விதி⁴கமா வீர iµயதீரத⁴ர⁴நாphயாயயshவ ந:
10310091 தவ கதா²mh’தmh தphதவநmh கவிபி⁴³தmh கlhமஷாபஹmh
10310093 ரவணமŋhக³ளmh மதா³ததmh ⁴வி kh³’ணnhதி ேய ⁴தா³ ஜநா:
10310101 phரஹதmh phயphேரமவீணmh விஹரணmh ச ேத th◌⁴யாநமŋhக³ளmh
10310103 ரஹஸmhவிேதா³ யா ’தி³shph’ஶ:ஹக ேநா மந: ோப⁴யnhதி 
10310111 சல யth³vhரஜாchசாரயnhபஶூnhநநஸுnhத³ரmh நாத² ேத பத³mh
10310113 ஶிலth’ŋhைர:த³தீதி ந: கலதாmh மந: காnhத க³chச²தி
10310121 தி³நபேய நீலnhதலrhவநஹாநநmh பி³ph◌⁴ரதா³vh’தmh
10310123 க⁴நரஜshவலmh த³rhஶயnhiµஹுrhமந ந:shமரmh வீர யchச²
10310131 phரணதகாமத³mh பth³மஜாrhசிதmh த⁴ரணிமNhட³நmh th◌⁴ேயயமாபதி³
10310133 சரணபŋhகஜmh ஶnhதமmh ச ேத ரமண ந:shதேநShவrhபயாதி⁴ஹnh
10310141ஸுரதவrhத⁴நmh ேஶாகநாஶநmh shவதேவiΝநா ஸுSh² mhபி³தmh
10310143இதரராக³விshமாரணmh nh’mh விதர வீர நshேதऽத⁴ராmh’தmh
10310151அடதி யth³ப⁴வாநநி காநநmh th கா³யேத thவாமபயதாmh
10310153லnhதலmh iµக²mh ச ேத ஜட³ உதீ³தாmh பமkh’th³th³’ஶாmh
10310161 பதிஸுதாnhவயph◌⁴ராth’பா³nhத⁴வாநதிவிலŋhkh◌⁴ய ேதऽnhthயchதாக³தா:
10310163 க³திவித³shதேவாth³கீ³தேமாதா: கிதவ ேயாத: கshthயேஜnhநிஶி
10310171 ரஹ ஸmhவித³mh ’chச²ேயாத³யmh phரஹதாநநmh phேரமவீணmh
10310173 ph³’ஹ³ர: ேயா வீய தா⁴ம ேத iµஹுரதிshph’ஹா iµயேத மந:
10310181vhரஜவெநௗகஸாmh vhயkhதிரŋhக³ ேத vh’நஹnhthrhயலmh விவமŋhக³ளmh
10310183 thயஜ மநாkhச நshthவthshph’ஹாthமநாmh shவஜந’th³ஜாmh
யnhநிஷூத³நmh
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10310191 யthேத ஸுஜாதசரmh³ஹmh shதேநஷு
10310192 பீ⁴தா: ஶைந: phய த³தீ⁴ம கrhகேஶஷு
10310193 ேதநாடவீமட தth³vhயத²ேத ந கிmh shவிth
10310194rhபாதி³பி⁴rhph◌⁴ரமதி தீ⁴rhப⁴வதா³ஷாmh ந:
10320010ஶுக உவாச
10320011இதி ேகா³phய: phரகா³யnhthய: phரலபnhthயச சிthரதா⁴
10320013 :³ஸுshவரmh ராஜnhkh’Shணத³rhஶநலாலஸா:
10320021 தாஸாமாவிர⁴chெசௗ²:shமயமாநiµகா²mh³ஜ:

10320023 பீதாmhப³ரத⁴ர:shரkh³வீ ஸாாnhமnhமத²மnhமத:²
10320031 தmh விேலாkhயாக³தmh phேரShட²mh phthth²lhலth³’ேஶாऽப³லா:
10320033 உthதsh²rhக³பthஸrhவாshதnhவ: phராணவாக³தmh
10320041 காசிthகராmh³ஜmh ெஶௗேரrhஜkh³’ேஹऽஜநா iµதா³
10320043 காசிth³த³தா⁴ர தth³பா³ஹுமmhேஸ சnhத³ந⁴தmh
10320051 காசித³ஜநாkh³’thதnhவீ தாmh³லசrhவிதmh
10320053 ஏகா தத³ŋhkh◌⁴கமலmh ஸnhதphதா shதநேயாரதா⁴th
10320061 ஏகா ph◌⁴மாப³th◌⁴ய phேரமஸmhரmhப⁴விவலா
10320063 kh◌⁴நnhதீைவthகடாேைப:ஸnhத³Shடத³ஶநchச²தா³
10320071அபராநிஷth³th³’kh³ph◌⁴யாmh ஜுஷா தnhiµகா²mh³ஜmh
10320073ஆபீதமபி நாth’phயthஸnhதshதchசரணmh யதா²
10320081 தmh காசிnhேநthரரnhth◌⁴ேரண ’தி³ kh’thவா நிlhய ச
10320083 லகாŋhkh³ப³யாshேத ேயாகீ³வாநnhத³ஸmhphதா
10320091ஸrhவாshதா: ேகஶவாேலாக பரேமாthஸவநிrhvh’தா:
10320093 ஜஹுrhவிரஹஜmh தாபmh phராjhஞmh phராphய யதா² ஜநா:
10320101 தாபி⁴rhவி⁴தேஶாகாபி⁴rhப⁴க³வாநchேதா vh’த:
10320103 vhயேராசதாதி⁴கmh தாத ஷ: ஶkhதிபி⁴rhயதா²
10320111 தா:ஸமாதா³ய காnhth³யா நிrhவிய நmh வி: ◌⁴
10320113 விகஸthnhத³மnhதா³ர ஸுரph◌⁴யநிலஷThபத³mh
10320121 ஶரchசnhth³ராmhஶுஸnhேதா³ஹ th◌⁴வshதேதா³ஷாதம: ஶிவmh
10320123 kh’Shயா ஹshததரலா சிதேகாமலவாகmh
10320131தth³த³rhஶநாலாத³வி⁴த’th³ேஜா மேநாரதா²nhதmh தேயா யதா²
ய:
10320133shைவthதைய:சŋhமாŋhகிைதரசீkh’பnhநாஸநமாthமப³nhத⁴ேவ

714 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

10320141 தthேராபவிShேடா ப⁴க³வாnhஸ ஈவேரா ேயாேக³வராnhதrh’தி³
கlhபிதாஸந:
10320143 சகாஸ ேகா³பீபஷth³க³ேதாऽrhசிதshthைரேலாkhயலmhேயகபத³mh
வrhத³த⁴th
10320151ஸபா⁴ஜயிthவா தமநŋhக³தீ³பநmh ஸஹாஸேலணவிph◌⁴ரமph◌⁴வா
10320153 ஸmhshபrhஶேநநாŋhகkh’தாŋhkh◌⁴ஹshதேயா: ஸmhshthய ஈஷthபிதா
ப³பா⁴ேர
10320160ேகா³phய ஊ:
10320161 ப⁴ஜேதாऽiνப⁴ஜnhthேயக ஏக ஏதth³விபrhயயmh
10320163 ேநாப⁴யாmhச ப⁴ஜnhthேயக ஏதnhேநா ph³ ஸா⁴ ேபா: ◌⁴
10320170ப⁴க³வாiνவாச
10320171ேதா² ப⁴ஜnhதி ேய ஸkh²ய:shவாrhைத²காnhேதாth³யமா  ேத
10320173 ந தthர ெஸௗ’த³mh த⁴rhம:shவாrhதா²rhத²mh தth³தி⁴ நாnhயதா²
10320181 ப⁴ஜnhthயப⁴ஜேதா ேய ைவ க: பிதெரௗ யதா²
10320183 த⁴rhேமா நிரபவாேதா³ऽthர ெஸௗ’த³mh ச ஸுமth◌⁴யமா:
10320191 ப⁴ஜேதாऽபி ந ைவ ேகசிth³ப⁴ஜnhthயப⁴ஜத:த:
10320193ஆthமாராமா யாphதகாமா அkh’தjhஞா ³th³ஹ:

10320201நாஹmhஸkh²ேயா ப⁴ஜேதாऽபி ஜnhnhப⁴ஜாmhயஷாமiνvh’thதிvh’thதேய
10320203 யதா²த⁴ேநா லph³த⁴த⁴ேந விநShேட தchசிnhதயாnhயnhநிph◌⁴’ேதா ந ேவத³
10320211ஏவmh மத³rhேதா²jh²தேலாகேவத³shவாநாmh ேவா மyhயiνvh’thதேயऽப³லா:
10320213 மயாபேராmh ப⁴ஜதா திேராதmh மாஸூயிmh மாrhஹத² தthphயmh
phயா:
10320221 ந பாரேயऽஹmh நிரவth³யஸmhஜாmh shவஸா⁴kh’thயmh வி³தா⁴ஷாபி
வ:

10320223 யா மாப⁴ஜnh³rhஜரேக³ஹஶ ◌்’ŋhக²லா: ஸmhvh’chய தth³வ: phரதியா
ஸா⁴நா
10330010ஶுக உவாச
10330011இthத²mh ப⁴க³வேதா ேகா³phய: thவா வாச:ஸுேபஶலா:
10330013 ஜஹுrhவிரஹஜmh தாபmh தத³ŋhேகா³பசிதாஶிஷ:

10330021 தthராரப⁴த ேகா³விnhேதா³ ராஸkhடா³மiνvhரைத:
10330023shthரthைநரnhவித: phைதரnhேயாnhயாப³th³த⁴பா³ஹுபி: ◌⁴
10330031 ராேஸாthஸவ:ஸmhphரvh’thேதா ேகா³பீமNhட³லமNh³த:
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10330033 ேயாேக³வேரண kh’Shேணந தாஸாmh மth◌⁴ேய th³வேயாrhth³வேயா:
10330035 phரவிShேடந kh³’தாநாmh கNhேட²shவநிகடmh shthய:
10330037 யmh மnhேயரnhநப⁴shதாவth³விமாநஶதஸŋhலmh
10330039 தி³ெவௗகஸாmh ஸதா³ராெமௗthஸுkhயாப’தாthமநாmh
10330041 தேதா ³nh³ப⁴ேயா ேந³rhநிேப: Shபvh’Shடய:
10330043 ஜ³rhக³nhத⁴rhவபதய:ஸshthகாshதth³யேஶாऽமலmh
10330051 வலயாநாmh ராmh கிŋhகிணீநாmh ச ேயாதாmh
10330053ஸphயாம⁴chச²ph³த³shiµேலா ராஸமNhட³ேல
10330061 தthராதிஶுஶுேப⁴ தாபி⁴rhப⁴க³வாnhேத³வகீஸுத:
10330063 மth◌⁴ேய மணீநாmh ைஹமாநாmh மஹாமரகேதா யதா²
10330071 பாத³nhயாைஸrh⁴ஜவி⁴திபி: ◌⁴ ஸshைதrhph◌⁴விலாைஸrh
10330072 ப⁴jhயnhமth◌⁴ையசலசபைட:Nhட³லrhக³Nhட³ேலால:

10330073shவிth³யnhiµkh²ய: கவரரஸநாkh³ரnhத²ய: kh’Shணவth◌⁴ேவா
10330074 கா³யnhthயshதmh த³த இவ தா ேமக⁴சkhேர விேரஜு:
10330081 உchைசrhஜ³rhnh’thயமாநா ரkhதகNhTh²ேயா ரதிphயா:
10330083 kh’Shபி⁴மrhஶiµதி³தா யth³கீ³ேதேநத³மாvh’தmh
10330091 காசிthஸமmh iµnhேத³ந shவரஜாதீரதா:
10330093 உnhநிnhேய தா ேதந phயதா ஸா⁴ ஸாth◌⁴விதி
10330095 தேத³வ th◌⁴வiµnhநிnhேய தshைய மாநmh ச ப³வதா³th
10330101 காசிth³ராஸபராnhதா பாrhவshத²shய க³தா³ph◌⁴’த:
10330103 ஜkh³ராஹ பா³ஹுநா shகnhத⁴mh லத²th³வலயமlhகா
10330111 தthைரகாmhஸக³தmh பா³ஹுmh kh’Shணshேயாthபலெஸௗரப⁴mh
10330113 சnhத³நாphதமாkh◌⁴ராய ’Shடேராமா mhப³ஹ
10330121 கshயாசிnhநாThயவிphத Nhட³லthவிஷமNh³தmh
10330123 க³Nhட³mh க³Nhேட³ஸnhத³த⁴thயா: phராதா³thதாmh³லசrhவிதmh
10330131 nh’thயதீ கா³யதீ காசிthஜnhரேமக²லா
10330133 பாrhவshதா²chதஹshதாph³ஜmh ராnhதாதா⁴thshதநேயா: ஶிவmh
10330141 ேகா³phேயா லph³th◌⁴வாchதmh காnhதmh ய ஏகாnhதவlhலப⁴mh
10330143 kh³’தகNhTh²யshதth³ேதா³rhph◌⁴யாmh கா³யnhthயshதmhவிஜேர
10330151 கrhேthபலாலகவிடŋhககேபாலக⁴rhம
10330152 வkhthரேயா வலயரேகா⁴ஷவாth³ைய:
10330153 ேகா³phய:ஸமmh ப⁴க³வதா நnh’:shவேகஶ
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10330154shரshதshரேஜா ph◌⁴ரமரகா³யகராஸேகா³ShTh²யாmh
10330161 ஏவmh பShவŋhக³கராபி⁴மrhஶ shநிkh³ேத⁴ேth³தா³மவிலாஸஹாைஸ:

10330163 ேரேம ரேமேஶா vhரஜஸுnhத³பி⁴rhயதா²rhப⁴க:shவphரதிபி³mhப³விph◌⁴ரம:
10330171 தத³ŋhக³ஸŋhக³phரiµதா³ேலnhth³யா: ேகஶாnh³லmh சபThகாmh வா
10330173 நாஜ: phரதிvhேயா⁴மலmh vhரஜshthேயா விshரshதமாலாப⁴ர:

th³வஹ
10330181 kh’Shணவிkh³தmh வீய iµiµஹு: ேக²சரshthய:
10330183 காமாrhதி³தா: ஶஶாŋhகச ஸக³ே விshேதாऽப⁴வth
10330191 kh’thவா தாவnhதமாthமாநmh யாவதீrhேகா³பேயாத:
10330193 ேரேம ஸ ப⁴க³வாmhshதாபி⁴ராthமாராேமாऽபி லயா
10330201 தாஸாmh ரதிவிஹாேரண ராnhதாநாmh வத³நாநி ஸ:

10330203 phராmh’ஜthகண: phேரmh ஶnhதேமநாŋhக³ பாணிநா
10330211 ேகா³phய:sh²ரthரடNhட³லnhதலthவிTh³

10330212 க³Nhட³யா ஸுதி⁴தஹாஸநிேணந
10330213 மாநmh த³த⁴thய ’ஷப⁴shய ஜ:³ kh’தாநி
10330214 Nhயாநி தthகரஹshபrhஶphரேமாதா:³
10330221 தாபி⁴rhத: ரமமேபாமŋhக³ஸŋhக³
10330222 kh◌⁴’Shடshரஜ:ஸ சŋhமரதாயா:
10330223 க³nhத⁴rhவபாபி⁴ரiνth³த ஆவிஶth³வா:
10330224 ராnhேதா க³பி⁴ப⁴ரா³வ பி⁴nhநேஸ:

10330231 ேஸாऽmhப⁴shயலmh வதிபி: ◌⁴ பchயமாந:
10330232 phேரmhேணத: phரஹஸதீபி⁴தshதேதாऽŋhக³
10330233ைவமாநிைக:ஸுமவrhபி⁴th³யமாேநா
10330234 ேரேம shவயmh shவரதிரthர க³ேஜnhth³ரல:

10330241 ததச kh’Shேபவேந ஜலshத²ல phரஸூநக³nhதா⁴நிலஜுShடதி³khதேட
10330243 சசார ph◌⁴’ŋhக³phரமதா³க³vh’ேதா யதா² மத³chth³th³விரத:³ கேரiΝபி:◌⁴
10330251 ஏவmh ஶஶாŋhகாmhஶுவிராதா நிஶா:ஸ ஸthயகாேமாऽiνரதாப³லாக³ண:

10330253ேஷவ ஆthமnhயவth³த⁴ெஸௗரத:ஸrhவா:ஶரthகாvhயகதா²ரஸாரயா:
10330260ப³வாச
10330261ஸmhshதா²பநாய த⁴rhமshய phரஶமாேயதரshய ச
10330263அவதீrhே  ப⁴க³வாநmhேஶந ஜக³தீ³வர:
10330271ஸ கத²mh த⁴rhமேஸநாmh வkhதா கrhதாபி⁴ரதா
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10330273 phரதீபமாசரth³ph³ரமnhபரதா³ராபி⁴மrhஶநmh
10330281ஆphதகாேமா ய³பதி: kh’தவாnhைவ ஜு³phதmh
10330283 கிமபி⁴phராய ஏதnhந: ஶmhஶயmh சி²nhதி⁴ ஸுvhரத
10330290ஶுக உவாச
10330291 த⁴rhமvhயதிkhரேமா th³’Shட ஈவராmh ச ஸாஹஸmh
10330293 ேதயஸாmh ந ேதா³ஷாய வேந:ஸrhவ⁴ேஜா யதா²
10330301ைநதthஸமாசேரjhஜா மநஸாபி யநீவர:
10330303 விநயthயாசரnhெமௗTh◌⁴யாth³யதா²th³ேராऽph³தி⁴ஜmh விஷmh
10330311 ஈவராmh வச:ஸthயmh தைத²வாசதmh khவசிth
10330313 ேதஷாmh யthshவவேசாkhதmh ³th³தி⁴மாmhshதthஸமாசேரth
10330321ஶலாசேதைநஷாஹ shவாrhேதா² ந விth³யேத
10330323 விபrhயேயண வாநrhேதா² நிரஹŋhகாmh phரேபா⁴
10330331 கிiµதாகி²லஸththவாநாmh திrhயŋhமrhthயதி³ெவௗகஸாmh
10330333 ஈஶிேசஶிதvhயாநாmh ஶலாஶலாnhவய:
10330341 யthபாத³பŋhகஜபராக³நிேஷவth’phதா
10330342 ேயாக³phரபா⁴வவி⁴தாகி²லகrhமப³nhதா: ◌⁴
10330343shைவரmh சரnhதி iµநேயாऽபி ந நயமாநாsh
10330344 தshேயchச²யாthதவஷ:த ஏவ ப³nhத: ◌⁴
10330351 ேகா³பீநாmh தthபதீநாmh ச ஸrhேவஷாேமவ ேத³நாmh
10330353 ேயாऽnhதசரதி ேஸாऽth◌⁴ய: khட³ேநேநஹ ேத³ஹபா⁴kh
10330361அiνkh³ரஹாய ப⁴khதாநாmh மாiνஷmh ேத³ஹமாshதி²த:
10330363 ப⁴ஜேத தாth³’ஶீ: khட³ யா: thவா தthபேரா ப⁴ேவth
10330371 நாஸூயnhக² kh’Shய ேமாதாshதshய மாயயா
10330373 மnhயமாநா:shவபாrhவshதா²nhshவாnhshவாnhதா³ராnhvhரெஜௗகஸ:

10330381 ph³ரமராthர உபாvh’thேத வாஸுேத³வாiνேமாதி³தா:
10330383அநிchச²nhthேயா யrhேகா³phய:shவkh³’ஹாnhப⁴க³வthphயா:
10330391 விkh³தmh vhரஜவ⁴பி⁴த³mh ச விShே:

10330392 ரth³தா⁴nhவிேதாऽiνஶ ◌்’iΝயாத³த² வrhணேயth³ய:
10330393 ப⁴khதிmh பராmh ப⁴க³வதி phரதிலph◌⁴ய காமmh
10330394’th³ேராக³மாவபேநாthயசிேரண தீ⁴ர:
10340010ஶுக உவாச
10340011 ஏகதா³ ேத³வயாthராயாmh ேகா³பாலா ஜாதெகௗகா:
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10340013அேநாபி⁴ரந³th³khைத: phரயshேதऽmhபி³காவநmh
10340021 தthர shநாthவா ஸரshவthயாmh ேத³வmh பஶுபதிmh வி⁴mh
10340023ஆநrhரrhஹணrhப⁴khthயா ேத³வீmh ச Nh’பேதऽmhபி³காmh
10340031 கா³ேவா ரNhயmh வாஸாmh ம⁴ மth◌⁴வnhநமாth³’தா:
10340033 ph³ராமேணph◌⁴ேயா த³:³ஸrhேவ ேத³ேவா ந: phயதாதி
10340041ஊஷு:ஸரshவதீதீேர ஜலmh phராய யதvhரதா:
10340043 ரஜநீmh தாmh மஹாபா⁴கா³ நnhத³ஸுநnhத³காத³ய:
10340051 கசிnhமஹாநshதshnhவிபிேநऽதி³⁴த:
10340053 யth³’chச²யாக³ேதா நnhத³mh ஶயாநiµரேகா³ऽkh³ரth
10340061ஸ khேராஶாநா kh³ரshத: kh’Shண kh’Shண மஹாநயmh
10340063ஸrhேபா மாmh kh³ரஸேத தாத phரபnhநmh பேமாசய
10340071 தshய சாkhரnhதி³தmh thவா ேகா³பாலா:ஸஹேஸாthதி²தா:
10340073 kh³ரshதmh ச th³’ShThவா விph◌⁴ராnhதா:ஸrhபmh விvhய⁴lhiµைக:
10340081அலாைதrhத³யமாேநாऽபி நாiµசthதiµரŋhக³ம:
10340083 தமshph’ஶthபதா³ph◌⁴ேயthய ப⁴க³வாnhஸாthவதாmh பதி:
10340091ஸ ைவ ப⁴க³வத:மthபாத³shபrhஶஹதாஶுப:◌⁴
10340093 ேப⁴ேஜ ஸrhபவrhthவா பmh விth³யாத⁴ராrhசிதmh
10340101 தமph’chச²th³th◌⁴’ேகஶ: phரணதmh ஸமவshதி²தmh
10340103 தீ³phயமாேநந வஷா ஷmh ேஹமமாநmh
10340111 ேகா ப⁴வாnhபரயா லmhயா ேராசேதऽth³⁴தத³rhஶந:
10340113 கத²mh ஜு³phதாேமதாmh க³திmh வா phராபிேதாऽவஶ:

10340120ஸrhப உவாச
10340121அஹmh விth³யாத⁴ர: கசிthஸுத³rhஶந இதி த:
10340123 யா shவபஸmhபththயா விமாேநநாசரnhதி³ஶ:

10340131 ’nhவிபாŋhகி³ரஸ: phராஹஸmh பத³rhபித:
10340133ைதமாmh phராபிேதா ேயாநிmh phரலph³ைத: ◌⁴ shேவந பாphமநா
10340141 ஶாேபா ேமऽiνkh³ரஹாையவ kh’தshைத: கthமபி:◌⁴
10340143 யத³ஹmh ேலாக³ பதா³shph’Shேடா ஹதாஶுப: ◌⁴
10340151 தmh thவாஹmh ப⁴வபீ⁴தாநாmh phரபnhநாநாmh ப⁴யாபஹmh
10340153ஆph’chேச² ஶாபநிrhiµkhத: பாத³shபrhஶாத³வஹnh
10340161 phரபnhேநாऽsh மஹாேயாகி³nhமஹாஷ ஸthபேத
10340163அiνஜாநீ மாmh ேத³வ ஸrhவேலாேகவேரவர
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10340171 ph³ரமத³Nhடா³th³விiµkhேதாऽஹmh ஸth³யshேதऽchத த³rhஶநாth
10340173 யnhநாம kh³’ணnhநகி²லாnhேராth’நாthமாநேமவ ச
10340175ஸth³ய: நாதி கிmh ⁴யshதshய shph’Shட: பதா³ ேத
10340181இthயiνjhஞாphய தா³ஶாrhஹmh பkhரmhயாபி⁴வnhth³ய ச
10340183ஸுத³rhஶேநா தி³வmh யாத: kh’chch²ராnhநnhத³ச ேமாசித:
10340191 நிஶாmhய kh’Shணshய ததா³thமைவப⁴வmh
10340192 vhரெஜௗகேஸா விshதேசதஸshதத:
10340193ஸமாphய தshnhநியமmh நrhvhரஜmh
10340194Nh’பாயshதthகத²யnhத ஆth³’தா:
10340201 கதா³சித³த² ேகா³விnhேதா³ ராமசாth³⁴தவிkhரம:
10340203 விஜரrhவேந ராthrhயாmh மth◌⁴யெகௗ³ vhரஜேயாதாmh
10340211 உபகீ³யமாெநௗ லதmh shthஜைநrhப³th³த⁴ெஸௗ’ைத:³
10340213shவலŋhkh’தாiνphதாŋhெகௗ³shரkh³விெநௗ விரேஜாऽmhப³ெரௗ
10340221 நிஶாiµக²mh மாநயnhதாதி³ேதா³பதாரகmh
10340223 மlhகாக³nhத⁴மthதா ஜுShடmh iµத³வாநா
10340231 ஜக³:ஸrhவ⁴தாநாmh மந:ரவணமŋhக³ளmh
10340233 ெதௗ கlhபயnhெதௗ க³பthshவரமNhட³லrhchசி²தmh
10340241 ேகா³phயshதth³கீ³தமாகrhNhய rhchசி²தா நாவித³nhnh’ப
10340243shரmhஸth³³லமாthமாநmh shரshதேகஶshரஜmh தத:
10340251 ஏவmh விkhட³ேதா:shைவரmh கா³யேதா:ஸmhphரமthதவth
10340253 ஶŋhக²ட³இதி kh²யாேதா த⁴நதா³iνசேராऽph◌⁴யகா³th
10340261 தேயாrhநிேதா ராஜmhshதnhநாத²mh phரமதா³ஜநmh
10340263 khேராஶnhதmh காலயாமாஸ தி³தீ³chயாமஶŋhகித:
10340271 khேராஶnhதmh kh’Shண ராேமதி விேலாkhய shவபkh³ரஹmh
10340273 யதா² கா³ த³shநா kh³ரshதா ph◌⁴ராதராவnhவதா⁴வதாmh
10340281 மா ைப⁴Shேடthயப⁴யாராெவௗ ஶாலஹshெதௗ தரshவிெநௗ
10340283ஆேஸத³shதmh தரஸா thவதmh ³யகாத⁴மmh
10340291ஸ வீய தாவiνphராphெதௗ காலmh’th இேவாth³விஜnh
10340293 விSh’jhய shthஜநmh ட: ◌⁴ phராth³ரவjhவிேதchச²யா
10340301 தமnhவதா⁴வth³ேகா³விnhேதா³ யthர யthர ஸ தா⁴வதி
10340303rhஷுshதchசி²ேராரthநmh தshெதௗ² ரnhshthேயா ப³ல:

10340311அவி³ர இவாph◌⁴ேயthய ஶிரshதshய ³ராthமந:
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10340313 ஜஹார iµShைநவாŋhக³ஸஹட³மணிmh வி: ◌⁴
10340321 ஶŋhக²ட³mh நிஹthையவmh மணிமாதா³ய பா⁴shவரmh
10340323அkh³ரஜாயாத³தா³thphthயா பயnhதீநாmh ச ேயாதாmh
10350010ஶுக உவாச
10350011 ேகா³phய: kh’Shேண வநmh யாேத தமiνth³தேசதஸ:

10350013 kh’Shணலா: phரகா³யnhthேயா நிnhrh:³ேக²ந வாஸராnh
10350020ேகா³phய ஊ:
10350021 வாமபா³ஹுkh’தவாமகேபாேலா வlhகி³தph◌⁴ரத⁴ராrhபிதேவiΝmh
10350023 ேகாமலாŋh³பி⁴ராதமாrhக³mh ேகா³phய ஈரயதி யthர iµnhத:³
10350031 vhேயாமயாநவநிதா:ஸஹth³ைத⁴rhவிshதாshத³பதா⁴rhய ஸலjhஜா:
10350033 காமமாrhக³ணஸமrhபிதசிthதா: கமலmh யரபshmh’தநீvhய:
10350041ஹnhத சிthரமப³லா: ஶ ◌்’iΝேதத³mh ஹாரஹாஸ உர shதி²ரவிth³th
10350043 நnhத³ஸூiνரயமாrhதஜநாநாmh நrhமேதா³ யrh தேவiΝ:

10350051 vh’nhத³ேஶா vhரஜvh’ஷா mh’க³கா³ேவா ேவiΝவாth³ய’தேசதஸ
ஆராth
10350053 த³nhதத³Shடகவலா th◌⁴’தகrh நிth³தா கி²தசிthரவாஸnh
10350061 ப³rhணshதப³கதா⁴பலாைஶrhப³th³த⁴மlhலபப³rhஹவிட³mhப:³
10350063 கrhசிthஸப³ல ஆ ஸ ேகா³ைபrhகா:³ஸமாவயதி யthர iµnhத:³
10350071 தrh ப⁴kh³நக³தய:ஸேதா ைவ தthபதா³mh³ஜரேஜாऽநிலநீதmh
10350073shph’ஹயதீrhவயவாப³ஹுNhயா: phேரமேவபித⁴ஜா:shதிதாப:
10350081அiνசைர:ஸமiνவrhணிதவீrhய ஆதி³ஷ இவாசல⁴தி:
10350083 வநசேரா கி³தேடஷு சரnhதீrhேவiΝநாவயதி கா:³ஸ யதா³
10350091 வநலதாshதரவ ஆthமநி விShiΝmh vhயஜயnhthய இவ Shபப²லாTh◌⁴யா:
10350093 phரணதபா⁴ரவிடபா ம⁴தா⁴ரா: phேரம’Shடதநேவா வvh’ஷு:shம
10350101 த³rhஶநீயதிலேகா வநமாலா தி³vhயக³nhத⁴ளம⁴மthைத:
10350103அலரல⁴ கீ³தாமபீ⁴Shடமாth³யnhயrh ஸnhதி⁴தேவiΝ:

10350111ஸர ஸாரஸஹmhஸவிஹŋhகா³சாகீ³தா’தேசதஸ ஏthய
10350113ஹiµபாஸத ேத யதசிthதா ஹnhத தth³’ேஶா th◌⁴’தெமௗநா:
10350121ஸஹப³ல:shரக³வதmhஸவிலாஸ:ஸாiνஷு திph◌⁴’ேதா vhரஜேத³vhய:
10350123ஹrhஷயnhயrh ேவiΝரேவண ஜாதஹrhஷ உபரmhப⁴தி விவmh
10350131 மஹத³திkhரமணஶŋhகிதேசதா மnhத³மnhத³மiνக³rhஜதி ேமக: ◌⁴
10350133ஸு’த³மph◌⁴யவrhஷthஸுமேநாபி⁴சா²யயா ச வித³த⁴thphரதபthரmh
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10350141 விவித⁴ேகா³பசரேணஷு வித³kh³ேதா⁴ ேவiΝவாth³ய உதா⁴ நிஜஶிா:
10350143 தவ ஸுத:ஸதி யதா³த⁴ரபி³mhேப³ த³thதேவiΝரநயthshவரஜாதீ:
10350151ஸவநஶshத³பதா⁴rhய ஸுேரஶா: ஶkhரஶrhவபரேமSh²ேராகா:³
10350153 கவய ஆநதகnhத⁴ரசிthதா: கமலmh யரநிசிததththவா:
10350161 நிஜபதா³ph³ஜத³லrhth◌⁴வஜவjhர நீரஜாŋhஶவிசிthரலலாைம:
10350163 vhரஜ⁴வ: ஶமயnh²ரேதாத³mh வrhShம⁴rhயக³தி³தேவiΝ:

10350171 vhரஜதி ேதந வயmh ஸவிலாஸ வீrhபிதமேநாப⁴வேவகா:³
10350173ஜக³திmh க³தா ந விதா³ம: கமேலந கவரmh வஸநmh வா
10350181 மணித⁴ர: khவசிதா³க³ணயnhகா³ மாலயா த³யிதக³nhத⁴லshயா:
10350183 phரணயிேநாऽiνசரshய கதா³mhேஸ phரபnh⁴ஜமகா³யத யthர
10350191khவணிதேவiΝரவவசிதசிthதா:kh’Shணமnhவஸத kh’Shணkh³’Nhய:
10350193³ணக³rhணமiνக³thய ஹNhேயா ேகா³பிகா இவ விiµkhதkh³’ஹாஶா:
10350201nhத³தா³மkh’தெகௗகேவேஷா ேகா³பேகா³த⁴நvh’ேதா யiµநாயாmh
10350203 நnhத³ஸூiνரநேக⁴ தவ வthேஸா நrhமத:³ phரணயிmh விஜஹார
10350211 மnhத³வாபவாthயநலmh மாநயnhமலயஜshபrhேஶந
10350213 வnhதி³நshதiµபேத³வக³ ேய வாth³யகீ³தப³பி: ◌⁴ பவvh:

10350221 வthஸேலா vhரஜக³வாmh யத³க³th◌⁴ேரா வnhth³யமாநசரண: பதி² vh’th³ைத: ◌⁴
10350223 kh’thshநேகா³த⁴நiµேபாய தி³நாnhேத கீ³தேவiΝரiνேக³³தகீrhதி:
10350231 உthஸவmh ரமசாபி th³’ஶீநாiµnhநயnh²ரரஜ²தshரkh
10350233 தி³thஸையதி ஸு’தா³ஷ ஏஷ ேத³வகீஜட²ர⁴³ராஜ:

10350241 மத³வி⁴rhணிதேலாசந ஈஷthமாநத:³shவஸு’தா³mh வநமா
10350243ப³த³ரபாNh³வத³ேநா mh’³க³Nhட³mh மNhட³யnhகநகNhட³லலmhயா
10350251 ய³பதிrhth³விரத³ராஜவிஹாேரா யாநீபதிைவஷ தி³நாnhேத
10350253iµதி³தவkhthர உபயாதி ³ரnhதmh ேமாசயnhvhரஜக³வாmh தி³நதாபmh
10350260ஶுக உவாச
10350261 ஏவmh vhரஜshthேயா ராஜnhkh’Shணலாiνகா³யதீ:
10350263 ேரேரऽஹ:ஸு தchசிthதாshதnhமநshகா மேஹாத³யா:
10360010 பா³த³ராயணிவாச
10360011அத² தrhயாக³ேதா ேகா³Shட²மShேடா vh’ஷபா⁴ஸுர:
10360013 மmhமஹாகthகாய: கmhபயnh²ரவிதாmh
10360021 ரmhப⁴மாண: க²ரதரmh பதா³ ச விக²nhமmh
10360023 உth³யmhய chச²mh வphராணி விஷாkh³ேரண ேசாth³த⁴ரnh
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10360025 கிசிthகிசிchச²kh’nhiµசnhthரயnhshதph³த⁴ேலாசந:
10360031 யshய நிrhராதி³ேதநாŋhக³ நிSh²ேரண க³வாmh nh’mh
10360033 பதnhthயகாலேதா க³rhபா: ◌⁴ shரவnhதி shம ப⁴ேயந ைவ
10360041 நிrhவிஶnhதி க⁴நா யshய கth³யசலஶŋhகயா
10360043 தmh தீணஶ ◌்’ŋhக³iµth³வீய ேகா³phேயா ேகா³பாச தthரஸு:
10360051 பஶேவா ³th³rhபீ⁴தா ராஜnhஸnhthயjhய ேகா³லmh
10360053 kh’Shண kh’Shேணதி ேத ஸrhேவ ேகா³விnhத³mh ஶரணmh ய:
10360061 ப⁴க³வாநபி தth³வீய ேகா³லmh ப⁴யவிth³தmh
10360063 மா ைப⁴Shேடதி கி³ராவாshய vh’ஷாஸுரiµபாவயth
10360071 ேகா³பால: பஶுபி⁴rhமnhத³ thராைத: கிமஸthதம
10360073 மயி ஶாshத ³Shடாநாmh thவth³விதா⁴நாmh ³ராthமநாmh
10360081இthயாshேபா²thயாchேதாऽShடmh தலஶph³ேத³ந ேகாபயnh
10360083ஸkh²ரmhேஸ ⁴ஜாேபா⁴க³mh phரஸாrhயாவshதி²ேதா ஹ:
10360091 ேஸாऽphேயவmh ேகாபிேதாऽShட:²ேரவநிiµlhக²nh
10360093 உth³யthchச²ph◌⁴ரமnhேமக: ◌⁴ khth³த: ◌⁴ kh’Shணiµபாth³ரவth
10360101அkh³ரnhயshதவிஷாkh³ர:shதph³தா⁴sh’kh³ேலாசேநாऽchதmh
10360103 கடாphயாth³ரவthrhணnhth³ரiµkhேதாऽஶநிrhயதா²
10360111 kh³’thவா ஶ ◌்’ŋhக³ேயாshதmh வா அShடாத³ஶ பதா³நி ஸ:

10360113 phரthயேபாவாஹ ப⁴க³வாnhக³ஜ: phரதிக³ஜmh யதா²
10360121 ேஸாऽபவிth³ேதா⁴ ப⁴க³வதா நthதா²ய ஸthவரmh
10360123ஆபதthshவிnhநஸrhவாŋhேகா³ நி:வஸnhkhேராத⁴rhchசி²த:
10360131 தமாபதnhதmh ஸ நிkh³’ய ஶ ◌்’ŋhக³ேயா: பதா³ ஸமாkhரmhய நிபாthய
⁴தேல
10360133 நிShபீட³யாமாஸ யதா²rhth³ரமmhப³ரmh kh’thவா விஷாேணந ஜகா⁴ந
ேஸாऽபதth
10360141அsh’kh³வமnhthரஶkh’thஸiµthsh’ஜnhபmhச பாதா³நநவshதி²ேதண:

10360143 ஜகா³ம kh’chch²ரmh நிrh’ேதரத² யmh Shைப: கிரnhேதா ஹ³ேர
ஸுரா:
10360151 ஏவmh th³நmh ஹthவா shயமாந: th³விஜாதிபி: ◌⁴
10360153 விேவஶ ேகா³Shட²mh ஸப³ேலா ேகா³பீநாmh நயேநாthஸவ:

10360161அShேட நிஹேத ைத³thேய kh’Shேணநாth³⁴தகrhம
10360163 கmhஸாயாதா²ஹ ப⁴க³வாnhநாரேதா³ ேத³வத³rhஶந:
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10360171 யேஶாதா³யா:ஸுதாmh கnhயாmh ேத³வkhயா: kh’Shணேமவ ச
10360173 ராமmh ச ேராணீthரmh வஸுேத³ேவந பி³ph◌⁴யதா
10360175 nhயshெதௗ shவthேர நnhேத³ைவ யாph◌⁴யாmh ேத ஷா ஹதா:
10360181 நிஶmhய தth³ேபா⁴ஜபதி: ேகாபாthphரசேதnhth³ய:
10360183 நிஶாதமமாத³thத வஸுேத³வகா⁴mhஸயா
10360191 நிவாேதா நாரேத³ந தthஸுெதௗ mh’thமாthமந:
10360193 jhஞாthவா ேலாஹமைய: பாைஶrhப³ப³nhத⁴ ஸஹ பா⁴rhயயா
10360201 phரதியாேத  ேத³வrhெஷௗ கmhஸ ஆபா⁴Shய ேகஶிநmh
10360203 phேரஷயாமாஸ ஹnhேயதாmh ப⁴வதா ராமேகஶெவௗ
10360211 தேதா iµShகசார ஶலேதாஶலகாதி³காnh
10360213அமாthயாnhஹshதிபாmhைசவ ஸமாஹூயாஹ ேபா⁴ஜராTh
10360221 ேபா⁴ ேபா⁴ நிஶmhயதாேமதth³வீரசாரiµShெகௗ
10360223 நnhத³vhரேஜ கிலாஸாேத ஸுதாவாநக³nh³ேப: ◌⁴
10360231 ராமkh’Shெணௗ தேதா மயmh mh’th: கில நித³rhஶித:
10360233 ப⁴வth³ph◌⁴யாஹ ஸmhphராphெதௗ ஹnhேயதாmh மlhலலயா
10360241 மசா: khயnhதாmh விவிதா⁴ மlhலரŋhக³பதா:
10360243 ெபௗரா ஜாநபதா:³ஸrhேவ பயnh shைவரஸmhக³mh
10360251 மஹாமாthர thவயா ப⁴th³ர ரŋhக³th³வாrhபநீயதாmh
10360253 th³விப:வலயாபீேடா³ ஜ ேதந மமாெதௗ
10360261ஆரph◌⁴யதாmh த⁴iνrhயாக³சrhத³யாmh யதா²விதி⁴
10360263 விஶஸnh பஶூnhேமth◌⁴யாnh⁴தராஜாய ⁴ேஷ
10360271இthயாjhஞாphயாrhத²தnhthரjhஞ ஆஹூய ய³ŋhக³வmh
10360273 kh³’thவா பாணிநா பாணிmh தேதாऽkhரiµவாச ஹ
10360281 ேபா⁴ ேபா⁴ தா³நபேத மயmh khயதாmh ைமthரமாth³’த:
10360283 நாnhயshthவthேதா ததேமா விth³யேத ேபா⁴ஜvh’Shணிஷு
10360291அதshthவாமாத: ெஸௗmhய காrhயெகௗ³ரவஸாத⁴நmh
10360293 யேத²nhth³ேரா விShiΝமாthய shவாrhத²மth◌⁴யக³மth³வி: ◌⁴
10360301 க³chச² நnhத³vhரஜmh தthர ஸுதாவாநக³nh³ேப: ◌⁴
10360303ஆஸாேத தாவிஹாேநந ரேத²நாநய மா சிரmh
10360311 நிsh’Shட: கில ேம mh’thrhேத³ைவrhைவNhட²ஸmhரைய:
10360313 தாவாநய ஸமmh ேகா³ைபrhநnhதா³th³ைய:ஸாph◌⁴பாயைந:
10360321 கா⁴தயிShய இஹாநீெதௗ காலகlhேபந ஹshதிநா
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10360323 யதி³iµkhெதௗ தேதா மlhலrhகா⁴தேய ைவth³ேதாபைம:
10360331 தேயாrhநிஹதேயாshதphதாnhவஸுேத³வேராக³மாnh
10360333 தth³ப³nh⁴nhநிஹநிShயா vh’Shணிேபா⁴ஜத³ஶாrhஹகாnh
10360341 உkh³ரேஸநmh ச பிதரmh shத²விரmh ராjhயகாiµகmh
10360343 தth³ph◌⁴ராதரmh ேத³வகmh ச ேய சாnhேய விth³விேஷா மம
10360351 ததைசஷா ம thர
10360352 ப⁴விth நShடகNhடகா
10360361 ஜராஸnhேதா⁴ மம ³rhth³விவிேதா³ த³யித:ஸகா²
10360363 ஶmhப³ேரா நரேகா பா³ே மyhேயவ kh’தெஸௗ’தா:³
10360365ைதரஹmh ஸுரபயாnhஹthவா ேபா⁴ேய மmh nh’பாnh
10360371 ஏதjhjhஞாthவாநய phரmh ராமkh’Shவிஹாrhப⁴ெகௗ
10360373 த⁴iνrhமக²நிாrhத²mh th³ரShmh ய³ரயmh
10360380அkhர உவாச
10360381 ராஜnhமநீதmh ஸth◌⁴rhயkhதவ shவாவth³யமாrhஜநmh
10360383th³th◌⁴யth³th◌⁴ேயா:ஸமmh rhயாth³ைத³வmh  ப²லஸாத⁴நmh
10360391 மேநாரதா²nhகேராthchைசrhஜேநா ைத³வஹதாநபி
10360393 jhயேத ஹrhஷேஶாகாph◌⁴யாmh ததா²phயாjhஞாmh கேரா ேத
10360400ஶுக உவாச
10360401 ஏவமாதி³ய சாkhரmh மnhthணச விSh’jhய ஸ:

10360403 phரவிேவஶ kh³’ஹmh கmhஸshததா²khர:shவமாலயmh
10370010ஶுக உவாச
10370011 ேகஶீ  கmhஸphரத:²ைரrhமmh
10370012 மஹாஹேயா நிrhஜரயnhமேநாஜவ:

10370013ஸடாவ⁴தாph◌⁴ரவிமாநஸŋhலmh
10370014rhவnhநேபா⁴ ேஹதபீ⁴தாகி²ல:

10370021 தmh thராஸயnhதmh ப⁴க³வாnhshவேகா³லmh
10370022 தth³ேத⁴ைதrhவாலவி⁴rhணிதாmh³த³mh
10370023ஆthமாநமாெஜௗ mh’க³யnhதமkh³ரணீrh
10370024 உபாவயthஸ vhயநத³nhmh’ேக³nhth³ரவth
10370031ஸ தmh நிஶாmhயாபி⁴iµேகா² மேக²ந க²mh
10370032 பிப³nhநிவாph◌⁴யth³ரவத³thயமrhஷண:

10370033 ஜகா⁴ந பth³ph◌⁴யாமரவிnhத³ேலாசநmh
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10370034 ³ராஸத³சNhட³ஜேவா ³ரthயய:
10370041 தth³வசயிthவா தமேதா⁴ேஜா ஷா phரkh³’ய ேதா³rhph◌⁴யாmh
பவிth◌⁴ய பாத³ேயா:
10370043 ஸாவjhஞiµthsh’jhய த⁴iν:ஶதாnhதேர யேதா²ரக³mh தாrhயஸுேதா
vhயவshதி²த:
10370051ஸ:லph³த⁴ஸmhjhஞ: நthதி²ேதா ஷா
10370052 vhயாதா³ய ேகஶீ தரஸாபதth³த⁴mh
10370053 ேஸாऽphயshய வkhthேர ⁴ஜiµthதரmh shமயnh
10370054 phரேவஶயாமாஸ யேதா²ரக³mh பி³ேல
10370061 த³nhதா நிேபrhப⁴க³வth³⁴ஜshph’ஶsh
10370062 ேத ேகஶிநshதphதமயshph’ேஶா யதா²
10370063 பா³ஹுச தth³ேத³ஹக³ேதா மஹாthமேநா
10370064 யதா²மய:ஸmhவvh’ேத⁴ உேபத:
10370071 ஸேமத⁴மாேநந ஸ kh’Shணபா³ஹுநா நிth³த⁴வாசரmhச
விபnh
10370073 phரshவிnhநகா³thர: பvh’thதேலாசந: பபாத லNhட³mh விsh’ஜnhெதௗ
vhயஸு:
10370081 தth³ேத³ஹத: கrhககாப²ேலாபமாth³vhயேஸாரபாkh’Shய ⁴ஜmh மஹா⁴ஜ:

10370083அவிshேதாऽயthநஹதாக:ஸுைர: phரஸூநவrhைஷrhவrhஷth³பி⁴³த:
10370091 ேத³வrhபஸŋhக³mhய பா⁴க³வதphரவேரா nh’ப
10370093 kh’ShணமkhShடகrhமாணmh ரஹshேயதத³பா⁴ஷத
10370101 kh’Shண kh’Shphரேமயாthமnhேயாேக³ஶ ஜக³தீ³வர
10370103 வாஸுேத³வாகி²லாவாஸ ஸாthவதாmh phரவர phரேபா⁴
10370111 thவமாthமா ஸrhவ⁴தாநாேமேகா jhேயாதிைவத⁴ஸாmh
10370113³ேடா⁴ ³ஹாஶய:ஸா மஹாஷ ஈவர:
10370121ஆthமநாthமாரய: rhவmh மாயயா ஸsh’ேஜ ³nh
10370123ைதத³mh ஸthயஸŋhகlhப:sh’ஜshயthshயவவர:
10370131ஸ thவmh ⁴த⁴ர⁴தாநாmh ைத³thயphரமத²ரஸாmh
10370133அவதீrhே விநாஶாய ஸா⁴நாmh ரய ச
10370141 தி³ShThயா ேத நிஹேதா ைத³thேயா லயாயmh ஹயாkh’தி:
10370143 யshய ேஹதஸnhthரshதாshthயஜnhthயநிஷா தி³வmh
10370151 சாரmh iµShகmh ைசவ மlhலாநnhயாmhச ஹshதிநmh

726 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

10370153 கmhஸmh ச நிஹதmh th³ரேய பரேவாऽஹநி ேத விேபா⁴
10370161 தshயாiν ஶŋhக²யவந iµராmh நரகshய ச
10370163 பாஜாதாபஹரணnhth³ரshய ச பராஜயmh
10370171 உth³வாஹmh வீரகnhயாநாmh வீrhயஶுlhகாதி³லணmh
10370173 nh’க³shய ேமாணmh ஶாபாth³th³வாரகாயாmh ஜக³thபேத
10370181shயமnhதகshய ச மேணராதா³நmh ஸஹ பா⁴rhயயா
10370183 mh’தthரphரதா³நmh ச ph³ராமணshய shவதா⁴மத:
10370191 ெபௗNhTh³ரகshய வத⁴mh பசாthகாஶிrhயாச தீ³பநmh
10370193 த³nhதவkhரshய நித⁴நmh ைசth³யshய ச மஹாkhரெதௗ
10370201 யாநி சாnhயாநி வீrhயாணி th³வாரகாமாவஸnhப⁴வாnh
10370203 கrhதா th³ரயாmhயஹmh தாநி ேக³யாநி கவிபி⁴rh⁴வி
10370211அத² ேத காலபshய பயிShேரiµShய ைவ
10370213அௌணீநாmh நித⁴நmh th³ரயாmhயrhஜுநஸாரேத:²
10370221 விஶுth³த⁴விjhஞாநக⁴நmh shவஸmhshத²யா
10370222ஸமாphதஸrhவாrhத²மேமாக⁴வாசி²தmh
10370223shவேதஜஸா நிthயநிvh’thதமாயா
10370224³ணphரவாஹmh ப⁴க³வnhதம
10370231 thவாவரmh shவாரயமாthமமாயயா விநிrhதாேஶஷவிேஶஷகlhபநmh
10370233khடா³rhத²மth³யாthதமiνShயவிkh³ரஹmh நேதாऽsh⁴rhயmh ய³vh’Shணிஸாthவதாmh
10370240ஶுக உவாச
10370241 ஏவmh ய³பதிmh kh’Shணmh பா⁴க³வதphரவேரா iµநி:
10370243 phரணிபthயாph◌⁴யiνjhஞாேதா யெயௗ தth³த³rhஶேநாthஸவ:

10370251 ப⁴க³வாநபி ேகா³விnhேதா³ஹthவா ேகஶிநமாஹேவ
10370253 பஶூநபாலயthபால: phைதrhvhரஜஸுகா²வஹ:

10370261 ஏகதா³ ேத பஶூnhபாலாசாரயnhேதாऽth³ஸாiνஷு
10370263 சkhrhநிலாயநkhடா³ேசாரபாலாபேத³ஶத:
10370271 தthராஸnhகதிசிchேசாரா: பாலாச கதிசிnhnh’ப
10370273 ேமஷாயிதாச தthைரேக விஜரேதாப⁴யா:
10370281 மயthேரா மஹாமாேயா vhேயாேமா ேகா³பாலேவஷth◌⁴’kh
10370283 ேமஷாயிதாநேபாவாஹ phராயேசாராயிேதா ப³ஹூnh
10370291 கி³த³rhயாmh விநிphய நீதmh நீதmh மஹாஸுர:
10370293 ஶிலயா பித³ேத⁴ th³வாரmh ச:பசாவேஶதா:
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10370301 தshய தthகrhம விjhஞாய kh’Shண: ஶரணத:³ஸதாmh
10370303 ேகா³பாnhநயnhதmh ஜkh³ராஹ vh’கmh ஹெவௗஜஸா
10370311ஸ நிஜmh பமாshதா²ய கி³nhth³ரஸth³’ஶmh ப³
10370313இchச²nhவிேமாkhமாthமாநmh நாஶkhேநாth³kh³ரஹர:
10370321 தmh நிkh³’யாchேதா ேதா³rhph◌⁴யாmh பாதயிthவா மதேல
10370323 பயதாmh தி³வி ேத³வாநாmh பஶுமாரமமாரயth
10370331³ஹாபிதா⁴நmh நிrhபி⁴th³ய ேகா³பாnhநி:ஸாrhய kh’chch²ரத:
10370333shயமாந:ஸுைரrhேகா³ைப: phரவிேவஶ shவேகா³லmh
10380010ஶுக உவாச
10380011அkhேராऽபி ச தாmh ராthmh ம⁴rhயாmh மஹாமதி:
10380013 உthவா ரத²மாshதா²ய phரயெயௗ நnhத³ேகா³லmh
10380021 க³chச²nhபதி² மஹாபா⁴ேகா³ ப⁴க³வthயmh³ேஜேண
10380023 ப⁴khதிmh பராiµபக³த ஏவேமதத³சிnhதயth
10380031 கிmh மயாசதmh ப⁴th³ரmh கிmh தphதmh பரமmh தப:
10380033 கிmh வாதா²phயrhஹேத த³thதmh யth³th³ரயாmhயth³ய ேகஶவmh
10380041 மைமதth³³rhலப⁴mh மnhய உthதம:ேலாகத³rhஶநmh
10380043 விஷயாthமேநா யதா² ph³ரம கீrhதநmh ஶூth³ரஜnhமந:
10380051ைமவmh மமாத⁴மshயாபி shயாேத³வாchதத³rhஶநmh
10380053யமாண: கலநth³யா khவசிthதரதி கசந
10380061 மமாth³யாமŋhக³ளmh நShடmh ப²லவாmhைசவ ேம ப⁴வ:

10380063 யnhநமshேய ப⁴க³வேதா ேயாகி³th◌⁴ேயயாnhkh◌⁴பŋhகஜmh
10380071 கmhேஸா ப³தாth³யாkh’த ேமऽthயiνkh³ரஹmh th³ரேயऽŋhkh◌⁴பth³மmh
phரேதாऽiµநா ஹேர:
10380073 kh’தாவதாரshய ³ரthயயmh தம: rhேவऽதரnhயnhநக²மNhட³லthவிஷா
10380081 யத³rhசிதmh ph³ரமப⁴வாதி³பி: ◌⁴ ஸுைர:
10380082 யா ச ேத³vhயா iµநிபி: ◌⁴ ஸஸாthவைத:
10380083 ேகா³சாரயாiνசைரசரth³வேந
10380084 யth³ேகா³பிகாநாmh சŋhமாŋhகிதmh
10380091th³ரயாநmhஸுகேபாலநாகmhshதாவேலாகாணகஜேலாசநmh
10380093iµக²mh iµnhத³shய ³டா³லகாvh’தmh phரத³ணmh ேம phரசரnhதி ைவ
mh’கா:³
10380101அphயth³ய விShேrhமiνஜthவேஷா பா⁴ராவதாராய ⁴ேவா நிேஜchச²யா
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10380103 லாவNhயதா⁴mhேநா ப⁴விேதாபலmhப⁴நmh மயmh ந ந shயாthப²லமஜஸா
th³’ஶ:

10380111ய ஈதாஹmhரேதாऽphயஸthஸேதா:shவேதஜஸாபாshததேமாபி⁴தா³ph◌⁴ரம:
10380113shவமாயயாthமnhரசிைதshததீ³யா phராதீ⁴பி: ◌⁴ ஸத³ேநShவபீ⁴யேத
10380121 யshயாகி²லாவஹபி: ◌⁴ ஸுமŋhக³ள: வாேசா விரா ³ணகrhமஜnhமபி:◌⁴
10380123 phராணnhதி ஶுmhப⁴nhதி நnhதி ைவ ஜக³thயாshதth³விரkhதா: ஶவேஶாப⁴நா
மதா:
10380131ஸ சாவதீrhண: கில ஸthவதாnhவேய shவேஸபாலாமரவrhயஶrhமkh’th
10380133யேஶா விதnhவnhvhரஜஆshத ஈவேரா கா³யnhதி ேத³வா யத³ேஶஷமŋhக³ளmh
10380141 தmh thவth³ய நmh மஹதாmh க³திmh ³mh
10380142 thைரேலாkhயகாnhதmh th³’ஶிமnhமேஹாthஸவmh
10380143பmh த³தா⁴நmh ய ஈphதாshபத³mh
10380144 th³ரேய மமாஸnhiνஷஸ:ஸுத³rhஶநா:
10380151அதா²வட: ◌⁴ ஸபதீ³ஶேயா ரதா²thphரதா⁴நmhேஸாசரணmh shவலph³த⁴ேய
10380153 தி⁴யா th◌⁴’தmh ேயாகி³பி⁴ரphயஹmh th◌⁴வmh நமshய ஆph◌⁴யாmh ச
ஸகீ²nhவெநௗகஸ:

10380161அphயŋhkh◌⁴ேல பதிதshய ேம வி: ◌⁴
10380162 ஶிரshயதா⁴shயnhநிஜஹshதபŋhகஜmh
10380163 த³thதாப⁴யmh கால⁴ஜாŋhக³ரmhஹஸா
10380164 phேராth³ேவதாநாmh ஶரணmh Nh’நாmh
10380171ஸமrhஹணmhயthர நிதா⁴ய ெகௗஶிகshததா²ப³சாப ஜக³ththரேயnhth³ரதாmh
10380173யth³வா விஹாேர vhரஜேயாதாmh ரமmhshபrhேஶந ெஸௗக³nhதி⁴கக³nhth◌⁴யபாiνத³th
10380181 ந மyhைபShயthய³th³தி⁴மchத:
10380182 கmhஸshய ³த: phரேதாऽபி விவth³’kh
10380183 ேயாऽnhதrhப³ேசதஸ ஏததீ³தmh
10380184 ேthரjhஞ ஈthயமேலந சுஷா
10380191அphயŋhkh◌⁴ேலऽவதmh kh’தாஜmh
10380192 மாதா ஸshதமாrhth³ரயா th³’ஶா
10380193ஸபth³யபth◌⁴வshதஸமshதகிlhபி³ேஷா
10380194 ேவாடா⁴ iµத³mh வீதவிஶŋhக ஊrhதாmh
10380201 ஸு’thதமmh jhஞாதிமநnhயைத³வதmh ேதா³rhph◌⁴யாmh ph³’ஹth³ph◌⁴யாmh
பரphshயேதऽத² மாmh

bhagpur.pdf 729



மth³ பா⁴க³வத ராண

10380203 ஆthமா  தீrhதீ²khயேத தைத³வ ேம ப³nhத⁴ச கrhமாthமக
உchch²வthயத:
10380211லph³th◌⁴வாŋhக³ஸŋhக³mhphரணதŋhkh’தாஜmh
10380212 மாmh வயேதऽkhர தேதthரவா:
10380213 ததா³ வயmh ஜnhமph◌⁴’ேதா மயஸா
10380214ைநவாth³’ேதா ேயா தி⁴க³iµShய ஜnhம தth
10380221 ந தshய கசிth³த³யித:ஸு’thதேமா ந சாphேயா th³ேவShய உேபய
ஏவ வா
10380223ததா²பி ப⁴khதாnhப⁴ஜேத யதா²ததா²ஸுரth³ேமா யth³வ³பாேதாऽrhத²த:³
10380231கிmh சாkh³ரேஜா மாவநதmh ய³thதம:shமயnhபShவjhய kh³’தமஜெலௗ
10380233kh³’ஹmh phரேவShயாphதஸமshதஸthkh’தmh ஸmhphரயேத கmhஸkh’தmh
shவப³nh⁴ஷு
10380240ஶுக உவாச
10380241இதி ஸசிnhதயnhkh’Shணmh வப²lhகதநேயாऽth◌⁴வநி
10380243 ரேத²ந ேகா³லmh phராphத:ஸூrhயசாshதகி³mh nh’ப
10380251 பதா³நி தshயாகி²லேலாகபால கிடஜுShடாமலபாத³ேரே:

10380253த³த³rhஶ ேகா³Shேட²திெகௗகாநி விலதாnhயph³ஜயவாŋhஶாth³ைய:
10380261 தth³த³rhஶநாலாத³விvh’th³த⁴ஸmhph◌⁴ரம:
10380262 phேரmhேrhth◌⁴வேராமாகலாேலண:

10380263 ரதா²த³வshகnhth³ய ஸ ேதShவேசShடத
10380264 phரேபா⁴ரnhயŋhkh◌⁴ரஜாmhshயேஹா இதி
10380271 ேத³ஹmhph◌⁴’தாயாநrhேதா²thவா த³mhப⁴mh பி⁴யmh ஶுசmh
10380273ஸnhேத³ஶாth³ேயா ஹேரrhŋhக³ த³rhஶநரவதி³பி:◌⁴
10380281 த³த³rhஶ kh’Shணmh ராமmh ச vhரேஜ ேகா³ேதா³ஹநmh க³ெதௗ
10380282 பீதநீலாmhப³ரத⁴ெரௗ ஶரத³mh³ரேஹெணௗ
10380291 கிேஶாெரௗ யாமலேவெதௗ நிேகெதௗ ph³’ஹth³⁴ெஜௗ
10380293ஸுiµெகௗ²ஸுnhத³ரவெரௗ ப³லth³விரத³விkhரெமௗ
10380301 th◌⁴வஜவjhராŋhஶாmhேபா⁴ைஜசிநிைதரŋhkh◌⁴பி⁴rhvhரஜmh
10380303 ேஶாப⁴யnhெதௗ மஹாthமாெநௗ ஸாiνkhேராஶshேதெணௗ
10380311 உதா³ரசிரkhெடௗ³shரkh³விெணௗ வநமாெநௗ
10380313 Nhயக³nhதா⁴iνphதாŋhெகௗ³shநாெதௗ விரஜவாஸெஸௗ
10380321 phரதா⁴நஷாவாth³ெயௗ ஜக³th³ேத⁴ ஜக³thபதீ
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10380323அவதீrhெணௗ ஜக³thயrhேத²shவாmhேஶந ப³லேகஶெவௗ
10380331 தி³ேஶா விதிரா ராஜnhrhவாெணௗ phரப⁴யா shவயா
10380333 யதா² மாரகத:ைஶேலா ெரௗphயச கநகாசிெதௗ
10380341 ரதா²thrhணமவphthய ேஸாऽkhர:shேநஹவிவல:

10380343 பபாத சரேபாnhேத த³Nhட³வth³ராமkh’Shணேயா:
10380351 ப⁴க³வth³த³rhஶநாலாத³ பா³Shபபrhயாேலண:

10380353 லகசிதாŋhக³ஔthகNhTh²யாthshவாkh²யாேந நாஶகnhnh’ப
10380361 ப⁴க³வாmhshதமபி⁴phேரthய ரதா²ŋhகா³ŋhகிதபாணிநா
10380363 பேரேப⁴ऽph◌⁴பாkh’Shய phத: phரணதவthஸல:

10380371ஸŋhகrhஷணச phரணதiµப³ய மஹாமநா:
10380373 kh³’thவா பாணிநா பாணீ அநயthஸாiνேஜா kh³’ஹmh
10380381 ph’ShThவாத²shவாக³தmh தshைம நிேவth³ய ச வராஸநmh
10380383 phராlhய விதி⁴வthபாெதௗ³ ம⁴பrhகாrhஹணமாஹரth
10380391 நிேவth³ய கா³mh சாதித²ேய ஸmhவாய ராnhதமாTh³’த:
10380393அnhநmh ப³ஹு³ணmh ேமth◌⁴யmh ரth³த⁴ேயாபாஹரth³வி: ◌⁴
10380401 தshைம ⁴khதவேத phthயா ராம: பரமத⁴rhமவிth
10380403 மக²வாைஸrhக³nhத⁴மாlhைய: பராmh phதிmh vhயதா⁴thந:
10380411 பphரchச²ஸthkh’தmh நnhத:³ கத²mh shத² நிரiνkh³ரேஹ
10380413 கmhேஸ வதி தா³ஶாrhஹ ெஸௗநபாலா இவாவய:
10380421 ேயாऽவதீ⁴thshவshவஸுshேதாகாnhkhேராஶnhthயா அஸுth’phக²ல:

10380423 கிmh iν shவிthதthphரஜாநாmh வ:ஶலmh விmh’ஶாமேஹ
10380431இthத²mh ஸூnh’தயா வாசா நnhேத³ந ஸுஸபா⁴த:
10380433அkhர: பph’Shேடந ஜஹாவth◌⁴வபரமmh
10390010ஶுக உவாச
10390011ஸுேகா²பவிShட: பrhயŋhேக ரமkh’Shேமாநித:
10390013 ேலேப⁴ மேநாரதா²nhஸrhவாnhபதி² யாnhஸ சகார ஹ
10390021 கிமலph◌⁴யmh ப⁴க³வதி phரஸnhேந நிேகதேந
10390023 ததா²பி தthபரா ராஜnhந  வாச²nhதி கிசந
10390031ஸாயnhதநாஶநmh kh’thவா ப⁴க³வாnhேத³வகீஸுத:
10390033ஸு’thஸு vh’thதmh கmhஸshய பphரchசா²nhயchசிகீrhதmh
10390040ப⁴க³வாiνவாச
10390041 தாத ெஸௗmhயாக³த: கchசிthshவாக³தmh ப⁴th³ரமsh வ:
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10390043அபி shவjhஞாதிப³nh⁴நாமநவமநாமயmh
10390051 கிmh iν ந:ஶலmh ph’chேச² ஏத⁴மாேந லாமேய
10390053 கmhேஸ மாலநாmhநாŋhக³shவாநாmh நshதthphரஜாஸு ச
10390061அேஹா அshமத³⁴th³⁴ பிthேராrhvh’நமாrhயேயா:
10390063 யth³ேத⁴ேதா: thரமரணmh யth³ேத⁴ேதாrhப³nhத⁴நmh தேயா:
10390071 தி³ShThயாth³ய த³rhஶநmh shவாநாmh மயmh வ: ெஸௗmhய காŋhதmh
10390073ஸஜாதmh வrhNhயதாmh தாத தவாக³மநகாரணmh
10390080ஶுக உவாச
10390081 ph’Shேடா ப⁴க³வதா ஸrhவmh வrhணயாமாஸ மாத⁴வ:

10390083ைவராiνப³nhத⁴mh ய³ஷு வஸுேத³வவேதா⁴th³யமmh
10390091 யthஸnhேத³ேஶா யத³rhத²mh வா ³த:ஸmhphேரத:shவயmh
10390093 ய³khதmh நாரேத³நாshய shவஜnhமாநக³nh³ேப:◌⁴
10390101 thவாkhரவச: kh’Shே ப³லச பரவீரஹா
10390103 phரஹshய நnhத³mh பிதரmh ராjhஞா தி³Shடmh விஜjhஞ:

10390111 ேகா³பாnhஸமாதி³ஶthேஸாऽபி kh³’யதாmh ஸrhவேகா³ரஸ:

10390113 உபாயநாநி kh³’ணீth◌⁴வmh jhயnhதாmh ஶகடாநி ச
10390121 யாshயாம: ேவா ம⁴mh தா³shயாேமா nh’பேத ரஸாnh
10390123 th³ரயாம:ஸுமஹthபrhவ யாnhதி ஜாநபதா:³ கில
10390125 ஏவமாேகா⁴ஷயththரா நnhத³ேகா³ப:shவேகா³ேல
10390131 ேகா³phயshதாshத³பthய ப³⁴rhvhயதி²தா ph◌⁴’ஶmh
10390133 ராமkh’Shெணௗ mh ேநமkhரmh vhரஜமாக³தmh
10390141 காசிthதthkh’த’thதாப வாஸmhலாநiµக²ய:
10390143shரmhஸth³³லவலய ேகஶkh³ரnhth²யச காசந
10390151அnhயாச தத³iνth◌⁴யாந நிvh’thதாேஶஷvh’thதய:
10390153 நாph◌⁴யஜாநnhநிமmh ேலாகமாthமேலாகmh க³தா இவ
10390161shமரnhthயசாபரா: ெஶௗேரரiνராக³shேததா:
10390163’தி³shph’ஶசிthரபதா³ கி³ர:ஸmhiµiµஹு:shthய:
10390171 க³திmh ஸுலதாmh ேசShடாmh shநிkh³த⁴ஹாஸாவேலாகநmh
10390173 ேஶாகாபஹாநி நrhமாணி phேராth³தா³மசதாநி ச
10390181 சிnhதயnhthேயா iµnhத³shய பீ⁴தா விரஹகாதரா:
10390183ஸேமதா:ஸŋhக⁴ஶ: phேராரiµkh²ேயாऽchதாஶயா:
10390190ேகா³phய ஊ:
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10390191 அேஹா விதா⁴தshதவ ந khவசிth³த³யா ஸmhேயாjhய ைமthrhயா phரணேயந
ேத³ந:
10390193தாmhசாkh’தாrhதா²nhவிநŋhயபாrhத²கmh விkh³தmh ேதऽrhப⁴கேசShதmh
யதா²
10390201 யshthவmh phரத³rhயாதnhதலாvh’தmh
10390202iµnhத³வkhthரmh ஸுகேபாலiµnhநஸmh
10390203 ேஶாகாபேநாத³shதேலஶஸுnhத³ரmh
10390204 கேரா பாேராயமஸா⁴ ேத kh’தmh
10390211 khரshthவமkhரஸமாkh²யயா shம ந
10390212 சுrh த³thதmh ஹரேஸ ப³தாjhஞவth
10390213 ேயைநகேத³ேஶऽகி²லஸrhக³ெஸௗShட²வmh
10390214 thவதீ³யமth³ராம வயmh ம⁴th³விஷ:

10390221 ந நnhத³ஸூiν:ணப⁴ŋhக³ெஸௗ’த:³
10390222ஸேத ந:shவkh’தாரா ப³த
10390223 விஹாய ேக³ஹாnhshவஜநாnhஸுதாnhபதீmhsh
10390224 தth³தா³shயமth³ேதா⁴பக³தா நவphய:
10390231ஸுக²mh phரபா⁴தா ரஜநீயமாஶிஷ:ஸthயா ப³⁴: ரேயாதாmh th◌⁴வmh
10390233யா:ஸmhphரவிShடshயiµக²mh vhரஜshபேத:பாshயnhthயபாŋhேகா³thகதshதாஸவmh
10390241 தாஸாmh iµnhேதா³ ம⁴மஜுபா⁴ைதrh
10390242 kh³’தசிthத: பரவாnhமநshvhயபி
10390243 கத²mh நrhந: phரதியாshயேதऽப³லா
10390244 kh³ராmhயா:ஸலjhஜshதவிph◌⁴ரைமrhph◌⁴ரமnh
10390251அth³ய th◌⁴வmh தthர th³’ேஶா ப⁴விShயேத தா³ஶாrhஹேபா⁴ஜாnhத⁴கvh’Shணிஸாthவதாmh
10390253 மேஹாthஸவ: ரமணmh ³shபத³mh th³ரயnhதி ேய சாth◌⁴வநி
ேத³வகீஸுதmh
10390261ைமதth³வித⁴shயாகணshய நாம ⁴த³khர இthேயதத³தீவ தா³ண:

10390263 ேயாऽஸாவநாவாshய ஸு:³கி²தஜநmh phயாthphயmh ேநShயதி
பாரமth◌⁴வந:
10390271அநாrhth³ரதீ⁴ேரஷ ஸமாshதி²ேதா ரத²mh தமnhவ ச thவரயnhதி ³rhமதா:³
10390273 ேகா³பா அேநாபி: ◌⁴ shத²விைரேபதmh ைத³வmh ச ேநாऽth³ய
phரதிலஹேத
10390281நிவாரயாம:ஸiµேபthய மாத⁴வmh கிmh ேநாऽகShயnhலvh’th³த⁴பா³nhத⁴வா:
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10390283iµnhத³ஸŋhகா³nhநிஷாrhத⁴³shthயஜாth³ைத³ேவந விth◌⁴வmhததீ³நேசதஸாmh
10390291 யshயாiνராக³லதshதவlh³மnhthர
10390292லாவேலாகபரmhப⁴ணராஸேகா³Shடா²mh
10390293 நீதா:shம ந:ணவணதா³ விநா தmh
10390294 ேகா³phய: கத²mh nhவதிதேரம தேமா ³ரnhதmh
10390301 ேயாऽந:ேய vhரஜமநnhதஸக:² பேதா
10390302 ேகா³ைபrhவிஶnh²ரரஜ²தாலகshரkh
10390303 ேவiΝmh khவணnhshதகதாநிேணந
10390304 சிthதmh ேthயiµmh’ேத iν கத²mh ப⁴ேவம
10390310ஶுக உவாச
10390311ஏவmh ph³வாவிரஹாரா ph◌⁴’ஶmhvhரஜshthய:kh’Shணவிஷkhதமாநஸா:
10390313 விsh’jhய லjhஜாmh :³ shம ஸுshவரmh ேகா³விnhத³ தா³ேமாத³ர
மாத⁴ேவதி
10390321shthேமவmh த³nhதீநாiµதி³ேத ஸவிதrhயத²
10390323அkhரேசாத³யாமாஸ kh’தைமthராதி³ேகா ரத²mh
10390331 ேகா³பாshதமnhவஸjhஜnhத நnhதா³th³யா: ஶகைடshதத:
10390333ஆதா³ேயாபாயநmh ⁴ mhபா⁴nhேகா³ரஸஸmhph◌⁴’தாnh
10390341 ேகா³phயச த³யிதmh kh’Shணமiνvhரjhயாiνரதா:
10390343 phரthயாேத³ஶmh ப⁴க³வத: காŋhnhthயசாவதshதி²ேர
10390351 தாshததா² தphயதீrhவீய shவphரshதா²ேண ய³thதம:
10390353ஸாnhthவயாமஸ ஸphேரைமராயாshய இதி ெதௗ³thயைக:
10390361 யாவதா³லயேத ேகrhயாவth³ேர ரத²shய ச
10390363அiνphரshதா²பிதாthமாேநா ேலkh²யாநீேவாபலதா:
10390371 தா நிராஶா நிவvh’rhேகா³விnhத³விநிவrhதேந
10390373 விேஶாகா அஹநீ நிnhrhகா³யnhthய: phயேசShதmh
10390381 ப⁴க³வாநபி ஸmhphராphேதா ராமாkhரேதா nh’ப
10390383 ரேத²ந வாேவேக³ந காnhதீ³மக⁴நாஶிநீmh
10390391 தthேராபshph’ய பாநீயmh பீthவா mh’Shடmh மணிphரப⁴mh
10390393 vh’ஷNhட³iµபvhரjhய ஸராேமா ரத²மாவிஶth
10390401அkhரshதாபாமnhthrhய நிேவய ச ரேதா²ப
10390403 காnhth³யா ரத³மாக³thய shநாநmh விதி⁴வதா³சரth
10390411 நிமjhjhய தshnhஸேல ஜபnhph³ரம ஸநாதநmh
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10390413 தாேவவ த³th³’ேஶऽkhேரா ராமkh’Shெணௗ ஸமnhவிெதௗ
10390421 ெதௗ ரத²shெதௗ² கத²ஹ ஸுதாவாநக³nh³ேப: ◌⁴
10390423 தrh shவிthshயnhத³ேந ந shத இthnhமjhjhய vhயசShட ஸ:

10390431 தthராபி ச யதா²rhவமாெநௗ நேரவ ஸ:

10390433 nhயமjhஜth³த³rhஶநmh யnhேம mh’ஷா கிmh ஸேல தேயா:
10390441 ⁴யshதthராபி ேஸாऽth³ராthshயமாநமவரmh
10390443th³த⁴சாரணக³nhத⁴rhைவரஸுைரrhநதகnhத⁴ைர:
10390451ஸஹshரஶிரஸmh ேத³வmh ஸஹshரப²ணெமௗநmh
10390453 நீலாmhப³ரmh விஸேவதmh ஶ ◌்’ŋhைக:³ ேவதவ shதி²தmh
10390461 தshேயாthஸŋhேக³ க⁴நshயாமmh பீதெகௗேஶயவாஸஸmh
10390463 ஷmh சrh⁴ஜmh ஶாnhதmhபth³மபthராேணணmh
10390471 சாphரஸnhநவத³நmh சாஹாஸநிணmh
10390473ஸுph◌⁴nhநஸmh சகrhணmh ஸுகேபாலாத⁴ரmh
10390481 phரலmhப³பீவர⁴ஜmh ŋhகா³mhேஸார:shத²லயmh
10390483 கmh³கNhட²mh நிmhநநாபி⁴mh வமthபlhலேவாத³ரmh
10390491 ph³’ஹthகதிததேராணி கரேபா⁴th³வயாnhவிதmh
10390493 சாஜாiνக³mh சா ஜŋhகா⁴க³ளஸmhதmh
10390501 ŋhக³³lhபா²ணநக² vhராததீ³தி⁴திபி⁴rhvh’தmh
10390503 நவாŋh³lhயŋh³Shட²த³லrhவிலஸthபாத³பŋhகஜmh
10390511ஸுமஹாrhஹமணிvhராத கிடகடகாŋhக³ைத:³
10390513 கஸூthரph³ரமஸூthர ஹாரரNhட³ல:

10390521 ph◌⁴ராஜமாநmh பth³மகரmh ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ரmh
10390523வthஸவஸmh ph◌⁴ராஜthெகௗshப⁴mh வநமாநmh
10390531ஸுநnhத³நnhத³phரiµைக:² பrhஷைத:³ஸநகாதி³பி: ◌⁴
10390533ஸுேரைஶrhph³ரமth³ராth³ையrhநவபி⁴ச th³விேஜாthதைம:
10390541 phரராத³நாரத³வஸு phரiµைக²rhபா⁴க³வேதாthதைம:
10390543shயமாநmh ph’த²kh³பா⁴ைவrhவேசாபி⁴ரமலாthமபி: ◌⁴
10390551 யா ShThயா கி³ரா காnhthயா கீrhthயா ShThேயலேயாrhஜயா
10390553 விth³யயாவிth³யயா ஶkhthயா மாயயா ச நிேஷவிதmh
10390561 விேலாkhய ஸுph◌⁴’ஶmh phேதா ப⁴khthயா பரமயா த:
10390563’Shயthதேஹா பா⁴வ பkhnhநாthமேலாசந:
10390571 கி³ரா க³th³க³த³யாshெதௗthஸththவமாலmhph³ய ஸாthவத:
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10390573 phரணmhய rhth◌⁴நாவத: kh’தாஜட: ஶைந:
10400010அkhர உவாச
10400011நேதாऽshmhயஹmhthவாகி²லேஹேஹmh நாராயணmh ஷமாth³யமvhயயmh
10400013 யnhநாபி⁴ஜாதாத³ரவிnhத³ேகாஷாth³ph³ரமாவிராth³யத ஏஷ ேலாக:
10400021 ⁴shேதாயமkh³நி: பவநmh க²மாதி³rhமஹாநஜாதி³rhமந இnhth³யாணி
10400023ஸrhேவnhth³யாrhதா²வி³தா⁴சஸrhேவ ேய ேஹதவshேத ஜக³ேதாऽŋhக³⁴தா:
10400031ைநேத shவபmh வி³ராthமநshேத யஜாத³ேயாऽநாthமதயா kh³’த:
10400033அேஜாऽiνப³th³த: ◌⁴ ஸ ³ணரஜாயா ³thபரmh ேவத³ ந ேத shவபmh
10400041 thவாmh ேயாகி³ேநா யஜnhthயth³தா⁴ மஹாஷவரmh
10400043ஸாth◌⁴யாthமmh ஸாதி⁴⁴தmh ச ஸாதி⁴ைத³வmh ச ஸாத⁴வ:

10400051 thரyhயா ச விth³யயா ேகசிththவாmh ைவ ைவதாநிகா th³விஜா:
10400053 யஜnhேத விதைதrhயjhைஞrhநாநாபாமராkh²யயா
10400061 ஏேக thவாகி²லகrhமாணி ஸnhnhயshேயாபஶமmh க³தா:
10400063 jhஞாநிேநா jhஞாநயjhேஞந யஜnhதி jhஞாநவிkh³ரஹmh
10400071அnhேய ச ஸmhshkh’தாthமாேநா விதி⁴நாபி⁴ேதந ேத
10400073 யஜnhதி thவnhமயாshthவாmh ைவ ப³ஹுrhthேயகrhதிகmh
10400081 thவாேமவாnhேய ஶிேவாkhேதந மாrhேக³ண ஶிவபிணmh
10400083 ப³வாசாrhயவிேப⁴ேத³ந ப⁴க³வnhதrhiνபாஸேத
10400091ஸrhவ ஏவ யஜnhதி thவாmh ஸrhவேத³வமேயவரmh
10400093 ேயऽphயnhயேத³வதாப⁴khதா யth³யphயnhயதி⁴ய: phரேபா⁴
10400101 யதா²th³phரப⁴வா நth³ய: பrhஜnhயாதா: phரேபா⁴
10400103 விஶnhதி ஸrhவத:nh⁴mh தth³வththவாmh க³தேயாऽnhதத:
10400111ஸththவmh ரஜshதம இதி ப⁴வத: phரkh’ேதrh³:

10400113 ேதஷு  phராkh’தா: phேராதா ஆph³ரமshதா²வராத³ய:
10400121 ph◌⁴யmh நமshேத thவவிஷkhதth³’Shடேய
10400122ஸrhவாthமேந ஸrhவதி⁴யாmh ச ஸாேண
10400123³ணphரவாேஹாऽயமவிth³யயா kh’த:
10400124 phரவrhதேத ேத³வnh’திrhயகா³thமஸு
10400131அkh³நிrhiµக²mh ேதऽவநிரŋhkh◌⁴ணmh
10400132ஸூrhேயா நேபா⁴ நாபி⁴ரேதா² தி³ஶ: தி:
10400133 th³ெயௗ: கmh ஸுேரnhth³ராshதவ பா³ஹேவாऽrhணவா:
10400134rhமthphராணப³லmh phரகlhபிதmh

736 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

10400141 ேராமாணி vh’ௌஷத⁴ய: ஶிேராஹா
10400142 ேமகா: ◌⁴ பரshயாshதி²நகா²நி ேதऽth³ரய:
10400143 நிேமஷணmh ராthrhயஹநீ phரஜாபதிrh
10400144 ேமTh◌⁴ரsh vh’Shshதவ வீrhயShயேத
10400151thவyhயvhயயாthமnhேஷ phரகlhபிதா ேலாகா:ஸபாலா ப³ஹுவஸŋhலா:
10400153 யதா²ஜேல ஸஹேத ஜெலௗகேஸாऽph³mhப³ேர வா மஶகா மேநாமேய
10400161 யாநி யாநீஹ பாணி khட³நாrhத²mh பி³ப⁴rh 
10400163ைதராmh’Shடஶுேசா ேலாகா iµதா³ கா³யnhதி ேத யஶ:

10400171 நம: காரணமthshயாய phரலயாph³தி⁴சராய ச
10400173ஹயஶீrhShேண நமshph◌⁴யmh ம⁴ைகடப⁴mh’thயேவ
10400181அபாராய ph³’ஹேத நேமா மnhத³ரதா⁴ேண
10400183thth³தா⁴ரவிஹாராய நம: ஶூகரrhதேய
10400191 நமshேதऽth³⁴தmhஹாய ஸா⁴ேலாகப⁴யாபஹ
10400193 வாமநாய நமshph◌⁴யmh khராnhதth⁴வநாய ச
10400201 நேமா ph◌⁴’³mh பதேய th³’phதthரவநchசி²ேத³
10400203 நமshேத ர⁴வrhயாய ராவnhதகராய ச
10400211 நமshேத வாஸுேத³வாய நம:ஸŋhகrhஷய ச
10400213 phரth³mhநாயநிth³தா⁴ய ஸாthவதாmh பதேய நம:
10400221 நேமா ³th³தா⁴ய ஶுth³தா⁴ய ைத³thயதா³நவேமாேந
10400223 mhேலchச²phராயthரஹnhthேர நமshேத கlhகிபிேண
10400231 ப⁴க³வவேலாேகாऽயmh ேமாதshதவ மாயயா
10400233அஹmh மேமthயஸth³kh³ராேஹா ph◌⁴ராmhயேத கrhமவrhthமஸு
10400241அஹmh சாthமாthமஜாகா³ர தா³ராrhத²shவஜநாதி³ஷு
10400243 ph◌⁴ரமா shவphநகlhேபஷு ட: ◌⁴ ஸthயதி⁴யா விேபா⁴
10400251அநிthயாநாthம:³ேக²ஷு விபrhயயமதிrhயஹmh
10400253 th³வnhth³வாராமshதேமாவிShேடா ந ஜாேந thவாthமந: phயmh
10400261 யதா²³ேதா⁴ ஜலmh thவா phரதிchச²nhநmh த³th³ப⁴ைவ:

10400263அph◌⁴ேயதி mh’க³th’Shmh ைவ தth³வththவாஹmh பராŋhiµக:²
10400271 ேநாthஸேஹऽஹmh kh’பணதீ: ◌⁴ காமகrhமஹதmh மந:
10400273 ேராth³⁴mh phரமாதி²பி⁴சாைrhயமாணதshதத:
10400281 ேஸாऽஹmh தவாŋhkh◌⁴rhபக³ேதாऽshmhயஸதாmh ³ராபmh
10400282 தchசாphயஹmh ப⁴வத³iνkh³ரஹ ஈஶ மnhேய
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10400283 mhேஸா ப⁴ேவth³யrh ஸmhஸரபவrhக³sh
10400284 thவyhயph³ஜநாப⁴ ஸ³பாஸநயா மதி:shயாth
10400291 நேமா விjhஞாநமாthராய ஸrhவphரthயயேஹதேவ
10400293 ேஷஶphரதா⁴நாய ph³ரமேணऽநnhதஶkhதேய
10400301 நமshேத வாஸுேத³வாய ஸrhவ⁴தயாய ச
10400303’ேகஶ நமshph◌⁴யmh phரபnhநmh பா மாmh phரேபா⁴
10410010ஶுக உவாச
10410011shவதshதshய ப⁴க³வாnhத³rhஶயிthவா ஜேல வ:
10410013 ⁴ய:ஸமாஹரthkh’Shே நேடா நாThயவாthமந:
10410021 ேஸாऽபி சாnhதrhதmh வீய ஜலா³nhமjhய ஸthவர:
10410023 kh’thவா சாவயகmh ஸrhவmh விshேதா ரத²மாக³மth
10410031 தமph’chச²th³th◌⁴’ேகஶ: கிmh ேத th³’Shடவாth³⁴தmh
10410033 ⁴ெமௗ வியதி ேதாேய வா ததா² thவாmh லயாமேஹ
10410040அkhர உவாச
10410041அth³⁴தாநீஹ யாவnhதி ⁴ெமௗ வியதி வா ஜேல
10410043 thவயி விவாthமேக தாநி கிmh ேமऽth³’Shடmh விபயத:
10410051 யthராth³⁴தாநி ஸrhவாணி ⁴ெமௗ வியதி வா ஜேல
10410053 தmh thவாiνபயேதா ph³ரமnhகிmh ேம th³’Shடஹாth³⁴தmh
10410061இthkhthவா ேசாத³யாமாஸ shயnhத³நmh கா³nhதி³நீஸுத:
10410063 ம²ராமநயth³ராமmh kh’Shணmh ைசவ தி³நாthயேய
10410071 மாrhேக³ kh³ராமஜநா ராஜmhshதthர தthேராபஸŋhக³தா:
10410073 வஸுேத³வஸுெதௗ வீய phதா th³’Shmh ந சாத³:³

10410081 தாவth³vhரெஜௗகஸshதthர நnhத³ேகா³பாத³ேயாऽkh³ரத:
10410083 ேராபவநமாஸாth³ய phரதீnhேதாऽவதshதி²ேர
10410091 தாnhஸேமthயாஹ ப⁴க³வாநkhரmh ஜக³தீ³வர:
10410093 kh³’thவா பாணிநா பாணிmh phரதmh phரஹஸnhநிவ
10410101 ப⁴வாnhphரவிஶதாமkh³ேர ஸஹயாந: mh kh³’ஹmh
10410103 வயmh thவிஹாவiµchயாத² தேதா th³ரயாமேஹ mh
10410110அkhர உவாச
10410111 நாஹmh ப⁴வth³ph◌⁴யாmh ரத: phரேவேய ம²ராmh phரேபா⁴
10410113 thயkhmh நாrhஹ மாmh நாத² ப⁴khதmh ேத ப⁴khதவthஸல
10410121ஆக³chச² யாம ேக³ஹாnhந:ஸநாதா²nhrhவேதா⁴ஜ
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10410123ஸஹாkh³ரஜ:ஸேகா³பால:ஸு’th³பி⁴ச ஸு’thதம
10410131 நீ பாத³ரஜஸா kh³’ஹாnhேநா kh³’ஹேமதி⁴நாmh
10410133 யchெசௗ²ேசநாiνth’phயnhதி பிதர:ஸாkh³நய:ஸுரா:
10410141அவநிjhயாŋhkh◌⁴க³ளமாthேலாkhேயா ப³rhமஹாnh
10410143 ஐவrhயமலmh ேலேப⁴ க³திmh ைசகாnhதிநாmh  யா
10410151ஆபshேதऽŋhkh◌⁴rhயவேநஜnhயshthmhlhேலாகாnhஶுசேயாऽநnh
10410153 ஶிரஸாத⁴thத யா: ஶrhவ:shவrhயாதா:ஸக³ராthமஜா:
10410161 ேத³வேத³வ ஜக³nhநாத² Nhயரவணகீrhதந
10410163 ய³thதேமாthதம:ேலாக நாராயண நேமாऽsh ேத
10410170ப⁴க³வiνவாச
10410171ஆயாshேய ப⁴வேதா ேக³ஹமஹமrhயஸமnhவித:
10410173 ய³சkhரth³ஹmh ஹthவா விதShேய ஸு’thphயmh
10410180ஶுக உவாச
10410181 ஏவiµkhேதா ப⁴க³வதா ேஸாऽkhேரா விமநா இவ
10410183 mh phரவிShட: கmhஸாய கrhமாேவth³ய kh³’ஹmh யெயௗ
10410191அதா²பராேந ப⁴க³வாnhkh’Shண:ஸŋhகrhஷnhவித:
10410193 ம²ராmh phராவிஶth³ேகா³ைபrhதி³th³’ு: பவாத:
10410201த³த³rhஶ தாmhshபா²கŋhக³ேகா³ர th³வாராmh ph³’ஹth³ேத⁴மகபாடேதாரmh
10410203தாmhராரேகாShடா²mh பகா²³ராஸதா³iµth³யாநரmhேயாபவேநாபேஶாபி⁴தாmh
10410211ெஸௗவrhணஶ ◌்’ŋhகா³டகஹrhmhயநிShைட:ேரணீஸபா⁴பி⁴rhப⁴வைநபshkh’தாmh
10410213ைவ³rhயவjhராமலநீலவிth³ைமrhiµkhதாஹth³பி⁴rhவலபீ⁴ஷு ேவதி³ஷு
10410221ஜுShேடஷு ஜாலாiµக²ரnhth◌⁴ரThேமShவாவிShடபாராவதப³rhநாதி³தாmh
10410223ஸmhkhதரth²யாபணமாrhக³சthவராmh phரகீrhணமாlhயாŋhரலாஜதNh³லாmh
10410231ஆrhணmhைப⁴rhத³தி⁴சnhத³ேநாைத:phரஸூநதீ³பாவபி:◌⁴ ஸபlhலைவ:

10410233 ஸvh’nhத³ரmhபா⁴khரiµைக: ஸேகபி: ◌⁴ shவலŋhkh’தth³வாரkh³’ஹாmh
ஸபThைக:
10410241தாmhஸmhphரவிShெடௗவஸுேத³வநnhத³ெநௗvh’ெதௗவயshையrhநரேத³வவrhthமநா
10410243th³ரShmhஸshthவதா:ரshthேயாஹrhmhயாணி ைசவாஹுrhnh’ேபாthஸுகா:
10410251 காசிth³விபrhயkh³th◌⁴’தவshthர⁴ஷ
10410252 விshmh’thய ைசகmh க³ேளShவதா²பரா:
10410253 kh’ைதகபthரரவைநகரா
10410254 நாŋhkhthவா th³விதீயmh thவபராச ேலாசநmh
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10410261அநnhthய ஏகாshதத³பாshய ேஸாthஸவாஅph◌⁴யjhயமாநா அkh’ேதாபமjhஜநா:
10410263 shவபnhthய உthதா²ய நிஶmhய நி:shவநmh phரபாயயnhthேயாऽrhப⁴மேபாய
மாதர:
10410271 மநாmh தாஸாமரவிnhத³ேலாசந: phரக³lhப⁴லாஹதாவேலாைக:
10410273ஜஹார மthதth³விரேத³nhth³ரவிkhரேமா th³’ஶாmh த³த³chch²ரமthமேநாthஸவmh
10410281 th³’ShThவா iµஹு: தமiνth³தேசதஸshதmh
10410282 தthphேரேthshதஸுேதா⁴ணலph³த⁴மாநா:
10410283ஆநnhத³rhதிiµப³ய th³’ஶாthமலph³த⁴mh
10410284’Shயththவேசா ஜஹுரநnhதமnhத³மாதி⁴mh
10410291 phராஸாத³ஶிக²ராடா: ◌⁴ phthth²lhலiµகா²mh³ஜா:
10410293அph◌⁴யவrhஷnhெஸௗமநshைய: phரமதா³ ப³லேகஶெவௗ
10410301 த³th◌⁴யைத: ேஸாத³பாthைர:shரkh³க³nhைத⁴ரph◌⁴பாயைந:
10410303 தாவாநrh: phரiµதி³தாshதthர தthர th³விஜாதய:
10410311ஊ: ெபௗரா அேஹா ேகா³phயshதப: கிமசரnhமஹth
10410313 யா ேயதாவiνபயnhதி நரேலாகமேஹாthஸெவௗ
10410321 ரஜகmh கசிதா³யாnhதmh ரŋhக³காரmh க³தா³kh³ரஜ:

10410323 th³’ShThவாயாசத வாஸாmh ெதௗ⁴தாnhயththதமாநி ச
10410331 ேத³யாவேயா:ஸiµசிதாnhயŋhக³ வாஸாmh சாrhஹேதா:
10410333 ப⁴விShயதி பரmh ேரேயா தா³shேத நாthர ஸmhஶய:
10410341ஸ யாசிேதா ப⁴க³வதா பrhேணந ஸrhவத:
10410343ஸாேபmh த: phராஹ ph◌⁴’thேயா ராjhஞ:ஸு³rhமத:³
10410351 ஈth³’ஶாnhேயவ வாஸாmh நிthயmh கி³வேநசர:
10410353 பத⁴thத கிiµth³vh’thதா ராஜth³ரvhயாNhயபீ⁴phஸத²
10410361 யாதாஶு பா³ஶா ைமவmh phராrhth²யmh யதி³வீஷா
10410363 ப³th◌⁴நnhதி kh◌⁴நnhதி mhபnhதி th³’phதmh ராஜலாநி ைவ
10410371 ஏவmh விகthத²மாநshய பிேதா ேத³வகீஸுத:
10410373 ரஜகshய கராkh³ேரண ஶிர: காயாத³பாதயth
10410381 தshயாiνவிந:ஸrhேவ வாஸ:ேகாஶாnhவிsh’jhய ைவ
10410383 ³th³:ஸrhவேதா மாrhக³mh வாஸாmh ஜkh³’ேஹऽchத:
10410391 வthவாthமphேய வshthேர kh’Shண:ஸŋhகrhஷணshததா²
10410393 ேஶஷாNhயாத³thத ேகா³ேபph◌⁴ேயா விsh’jhய ⁴வி காநிசிth
10410401 ததsh வாயக: phதshதேயாrhேவஷமகlhபயth
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10410403 விசிthரவrhணைசேலையராகlhைபரiνபத:
10410411 நாநாலணேவஷாph◌⁴யாmh kh’Shணராெமௗ விேரஜ:

10410413shவலŋhkh’ெதௗ பா³லக³ெஜௗ பrhவணீவ ேததெரௗ
10410421 தshய phரஸnhேநா ப⁴க³வாnhphராதா³thஸாphயமாthமந:
10410423 யmh ச பரமாmh ேலாேக ப³லவrhயshmh’தீnhth³யmh
10410431 தத:ஸுதா³mhேநா ப⁴வநmh மாலாகாரshய ஜkh³ம:

10410433 ெதௗ th³’ShThவா ஸ ஸiµthதா²ய நநாம ஶிரஸா ⁴வி
10410441 தேயாராஸநமாநீய பாth³யmh சாrhkh◌⁴யாrhஹதி³பி: ◌⁴
10410443 ஜாmh ஸாiνக³ேயாசkhேர shரkhதாmh³லாiνேலபைந:
10410451 phராஹ ந:ஸாrhத²கmh ஜnhம பாவிதmh ச லmh phரேபா⁴
10410453 பிth’ேத³வrhஷேயா மயmh Shடா யாக³மேநந வாmh
10410461 ப⁴வnhெதௗ கில விவshய ஜக³த: காரணmh பரmh
10410463அவதீrhவிஹாmhேஶந ேமாய ச ப⁴வாய ச
10410471 ந  வாmh விஷமா th³’Sh:ஸு’ேதா³rhஜக³தா³thமேநா:
10410473ஸமேயா:ஸrhவ⁴ேதஷு ப⁴ஜnhதmh ப⁴ஜேதாரபி
10410481 தாவjhஞாபயதmh ph◌⁴’thயmh கிமஹmh கரவாணி வாmh
10410483 mhேஸாऽthயiνkh³ரேஹா ேயஷ ப⁴வth³பி⁴rhயnhநிjhயேத
10410491இthயபி⁴phேரthய ராேஜnhth³ர ஸுதா³மா phதமாநஸ:

10410493 ஶshைத:ஸுக³nhைத: ◌⁴ ஸுைமrhமாலா விரசிதா த³ெதௗ³

10410501 தாபி: ◌⁴ shவலŋhkh’ெதௗ phெதௗ kh’Shணராெமௗ ஸஹாiνெகௗ³

10410503 phரணதாய phரபnhநாய த³த³rhவரெதௗ³ வராnh
10410511 ேஸாऽபி வvhேரऽசலாmh ப⁴khதிmh தshnhேநவாகி²லாthமநி
10410513 தth³ப⁴khேதஷு ச ெஸௗஹாrhத³mh ⁴ேதஷு ச த³யாmh பராmh
10410521இதி தshைம வரmh த³ththவா யmh சாnhவயவrhதி⁴நீmh
10410523 ப³லமாrhயஶ: காnhதிmh நிrhஜகா³ம ஸஹாkh³ரஜ:

10420010ஶுக உவாச
10420011அத² vhரஜnhராஜபேத²ந மாத⁴வ:shthயmh kh³’தாŋhக³விேலபபா⁴ஜநாmh
10420013விேலாkhய ph³ஜாmh வதீmh வராநநாmh பphரchச²யாnhதீmh phரஹஸnhரஸphரத:³
10420021கா thவmh வேராrhேவத³ஹாiνேலபநmh கshயாŋhக³ேந வா கத²யshவஸா⁴
ந:
10420023 ேத³யாவேயாரŋhக³விேலபiµthதமmhேரயshததshேத ந சிராth³ப⁴விShயதி
10420030ைஸரnhth◌⁴rhவாச
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10420031 தா³shயshmhயஹmh ஸுnhத³ர கmhஸஸmhமதா
10420032 thவkhரநாமா யiνேலபகrhமணி
10420033 மth³பா⁴விதmh ேபா⁴ஜபேதரதிphயmh
10420034 விநா வாmh ேகாऽnhயதமshதத³rhஹதி
10420041பேபஶலமா⁴rhய ஹதாலாபவீைத:
10420043 த⁴rhதாthமா த³ெதௗ³ஸாnhth³ரiµப⁴ேயாரiνேலபநmh
10420051 ததshதாவŋhக³ராேக³ண shவவrhேணதரேஶாபி⁴நா
10420053ஸmhphராphதபரபா⁴ேக³ந ஶுஶுபா⁴ேதऽiνரெதௗ
10420061 phரஸnhேநா ப⁴க³வாnhph³ஜாmh thவkhராmh சிராநநாmh
10420063 ’jhவீmh கrhmh மநசkhேர த³rhஶயnhத³rhஶேந ப²லmh
10420071 பth³ph◌⁴யாமாkhரmhய phரபேத³ th³rhயŋh³lhthதாநபாணிநா
10420073 phரkh³’ய சி³ேகऽth◌⁴யாthமiµத³நீநமத³chத:
10420081ஸா தத³rhஜுஸமாநாŋhகீ³ ph³’ஹchch²ேராணிபேயாத⁴ரா
10420083iµnhத³shபrhஶநாthஸth³ேயா ப³⁴வ phரமேதா³thதமா
10420091 தேதா ப³ெணௗதா³rhய ஸmhபnhநா phராஹ ேகஶவmh
10420093 உthதயாnhதமkh’Shய shமயnhதீ ஜாத’chச²யா
10420101 ஏ வீர kh³’ஹmh யாேமா ந thவாmh thயkhேஹாthஸேஹ
10420103 thவேயாnhமதி²தசிthதாயா: phரத³ ஷrhஷப⁴
10420111 ஏவmh shthயா யாchயமாந: kh’Shே ராமshய பயத:
10420113iµக²mh வீயாiν ேகா³பாநாmh phரஹஸmhshதாiµவாச ஹ
10420121 ஏShயா ேத kh³’ஹmh ஸுph◌⁴ mhஸாமாதி⁴விகrhஶநmh
10420123ஸாதி⁴தாrhேதா²ऽkh³’ஹாmh ந: பாnhதா²நாmh thவmh பராயணmh
10420131 விsh’jhய மாth◌⁴vhயா வாNhயா தாmhvhரஜnhமாrhேக³ வணிkhபைத:²
10420133 நாேநாபாயநதாmh³ல shரkh³க³nhைத:◌⁴ ஸாkh³ரேஜாऽrhசித:
10420141 தth³த³rhஶநshமரோபா⁴தா³thமாநmh நாவித³nhshthய:
10420143 விshரshதவாஸ:கவர வலயா ேலkh²யrhதய:
10420151 தத: ெபௗராnhph’chச²மாேநா த⁴iνஷ:shதா²நமchத:
10420153 தshnhphரவிShேடா த³th³’ேஶ த⁴iνைரnhth³ரவாth³⁴தmh
10420161 ைஷrhப³ஹுபி⁴rh³phதமrhசிதmh பரமrhth³தி⁴மth
10420163 வாrhயமாே nh’பி:◌⁴ kh’Shண: phரஸய த⁴iνராத³ேத³
10420171 கேரண வாேமந ஸலiµth³th◌⁴’தmh ஸjhயmh ச kh’thவா நிேஷண
பயதாmh
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10420173 nh’mh விkh’Shய phரப³ப⁴ஜ மth◌⁴யேதா யேத²ுத³Nhட³mh
மத³கrhkhரம:
10420181 த⁴iνேஷா ப⁴jhயமாநshய ஶph³த:³ க²mh ேராத³ தி³ஶ:

10420183 ரயாமாஸ யmh thவா கmhஸshthராஸiµபாக³மth
10420191 தth³ரண:ஸாiνசரmh பிதா ஆததாயிந:
10420193 kh³’காமா ஆவvhrhkh³’யதாmh வth◌⁴யதாதி
10420201அத² தாnh³ரபி⁴phராயாnhவிேலாkhய ப³லேகஶெவௗ
10420203 khth³ெதௗ⁴ த⁴nhவந ஆதா³ய ஶகேல தாmhச ஜkh◌⁴ந:

10420211 ப³லmh ச கmhஸphரதmh ஹthவா ஶாலாiµகா²thதத:
10420213 நிShkhரmhய ேசரrh’Shெடௗ நிய ரஸmhபத:³
10420221 தேயாshதத³th³⁴தmh வீrhயmh நிஶாmhய ரவாந:
10420223 ேதஜ: phராக³lhph◌⁴யmh பmh ச ேமநிேர வி³ேதா⁴thதெமௗ
10420231 தேயாrhவிசரேதா:shைவரமாதி³thேயாऽshதiµேபயிவாnh
10420233 kh’Shணராெமௗ vh’ெதௗ ேகா³ைப: ராchச²கடய:

10420241 ேகா³phேயா iµnhத³விக³ேம விரஹாரா யா ஆஶாஸதாஶிஷ ’தா
ம⁴rhய⁴வnh
10420243ஸmhபயதாmh ஷ⁴ஷணகா³thரலmhthேவதராnhiν ப⁴ஜதசகேமऽயநmh
:

10420251அவநிkhதாŋhkh◌⁴க³ெளௗ ⁴khthவா ேராபேஸசநmh
10420253ஊஷshதாmh ஸுக²mh ராthmh jhஞாthவா கmhஸசிகீrhதmh
10420261 கmhஸsh த⁴iνேஷா ப⁴ŋhக³mh ரmh shவப³லshய ச
10420263 வத⁴mh நிஶmhய ேகா³விnhத³ ராமவிkh³தmh பரmh
10420271 தீ³rhக⁴phரஜாக³ேரா பீ⁴ேதா ³rhநிthதாநி ³rhமதி:
10420273 ப³ஹூnhயசShேடாப⁴யதா² mh’thேயாrhெதௗ³thயகராணி ச
10420281அத³rhஶநmh shவஶிரஸ: phரதிேப ச ஸthயபி
10420283அஸthயபி th³விதீேய ச th³ைவphயmh jhேயாதிஷாmh ததா²
10420291 சி²th³ரphரதீதிசா²யாயாmh phராணேகா⁴ஷாiνபதி:
10420293shவrhணphரதீதிrhvh’ேஷு shவபதா³நாமத³rhஶநmh
10420301shவphேந phேரதபShவŋhக:³ க²ரயாநmh விஷாத³நmh
10420303 யாயாnhநலத³மாlhேயகshைதலாph◌⁴யkhேதா தி³க³mhப³ர:
10420311அnhயாநி ேசthத²mh⁴தாநி shவphநஜாக³தாநி ச
10420313 பயnhமரணஸnhthரshேதா நிth³ராmh ேலேப⁴ ந சிnhதயா
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10420321 vhShடாயாmh நிஶி ெகௗரvhய ஸூrhேய சாth³ph◌⁴ய:ஸiµthதி²ேத
10420323 காரயாமாஸ ைவ கmhேஸா மlhலkhடா³மேஹாthஸவmh
10420331ஆநrh: ஷா ரŋhக³mh rhயேப⁴rhயச ஜkh◌⁴நிேர
10420333 மசாசாலŋhkh’தா:shரkh³பி:◌⁴ பதாகாைசலேதாரண:

10420341 ேதஷு ெபௗரா ஜாநபதா³ ph³ரமthரேராக³மா:
10420343 யேதா²பேஜாஷmh விவிஶூ ராஜாநச kh’தாஸநா:
10420351 கmhஸ: பvh’ேதாऽமாthைய ராஜமச உபாவிஶth
10420353 மNhட³ேலவரமth◌⁴யshேதா²’த³ேயந வி³யதா
10420361 வாth³யமாேநஸு rhேயஷு மlhலதாேலாthதேரஷு ச
10420363 மlhலா:shவலŋhkh’தா: th³’phதா: ேஸாபாth◌⁴யாயா:ஸமாஸத
10420371 சாேரா iµShக:த: ஶலshேதாஶல ஏவ ச
10420373 த ஆேஸ³பshதா²நmh வlh³வாth³யphரஹrhதா:
10420381 நnhத³ேகா³பாத³ேயா ேகா³பா ேபா⁴ஜராஜஸமாஹுதா:
10420383 நிேவதி³ேதாபாயநாshத ஏகshnhமச ஆவிஶnh
10430010ஶுக உவாச
10430011அத² kh’Shணச ராமச kh’தெஶௗெசௗ பரnhதப
10430013 மlhல³nh³பி⁴நிrhேகா⁴ஷmh thவா th³ரShiµேபய:

10430021 ரŋhக³th³வாரmh ஸமாஸாth³ய தshnhநாக³மவshதி²தmh
10430023அபயthவலயாபீட³mh kh’Shேऽmhப³Shட²phரேசாதி³தmh
10430031 ப³th³th◌⁴வா பகரmh ெஶௗ:ஸiµய லாலகாnh
10430033 உவாச ஹshதிபmh வாசா ேமக⁴நாத³க³பீ⁴ரயா
10430041அmhப³Shடா²mhப³Shட² மாrhக³mh ெநௗ ேத³யபkhரம மா சிரmh
10430043 ேநா ேசthஸஜரmh thவாth³ய நயா யமஸாத³நmh
10430051 ஏவmh நிrhப⁴rhthேதாऽmhப³Shட:²பித: ேகாபிதmh க³ஜmh
10430053 ேசாத³யாமாஸ kh’Shய காலாnhதகயேமாபமmh
10430061 கnhth³ரshதமபி⁴th³thய கேரண தரஸாkh³ரth
10430063 கராth³விக³த: ேஸாऽiµmh நிஹthயாŋhkh◌⁴Shவயத
10430071ஸŋhkhth³த⁴shதமசாே kh◌⁴ராணth³’Sh:ஸ ேகஶவmh
10430073 பராmh’ஶthShகேரண ஸ phரஸய விநிrhக³த:
10430081 chேச² phரkh³’யாதிப³லmh த⁴iνஷ: பசவிmhஶதிmh
10430083 விசகrhஷ யதா² நாக³mh ஸுபrhண இவ லயா
10430091ஸ பrhயாவrhதமாேநந ஸvhயத³ணேதாऽchத:
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10430093 ப³ph◌⁴ராம ph◌⁴ராmhயமாேணந ேகா³வthேஸேநவ பா³லக:
10430101 தேதாऽபி⁴மக²மph◌⁴ேயthய பாணிநாஹthய வாரணmh
10430103 phராth³ரவnhபாதயாமாஸ shph’யமாந: பேத³ பேத³
10430111ஸ தா⁴வnhkhத³யா ⁴ெமௗ பதிthவா ஸஹேஸாthதி²த:
10430113 தmhமthவா பதிதmh khth³ேதா⁴ த³nhதாph◌⁴யாmh ேஸாऽஹநthதிmh
10430121shவவிkhரேம phரதிஹேத ஜேரnhth³ேராऽthயமrhத:
10430123 ேசாth³யமாேநா மஹாமாthைர: kh’Shணமph◌⁴யth³ரவth³ஷா
10430131 தமாபதnhதமாஸாth³ய ப⁴க³வாnhம⁴ஸூத³ந:
10430133 நிkh³’ய பாணிநா ஹshதmh பாதயாமாஸ ⁴தேல
10430141 பதிதshய பதா³khரmhய mh’ேக³nhth³ர இவ லயா
10430143 த³nhதiµthபாThய ேதேநப⁴mh ஹshதிபாmhசாஹநth³த⁴:
10430151 mh’தகmh th³விபiµthsh’jhய த³nhதபாணி:ஸமாவிஶth
10430153அmhஸnhயshதவிஷாேऽsh’ŋh மத³பி³nh³பி⁴ரŋhகித:
10430155 விட⁴shேவத³கணிகா வத³நாmh³ேஹா ப³ெபௗ⁴
10430161 vh’ெதௗ ேகா³ைப: கதிபையrhப³லேத³வஜநாrhத³ெநௗ
10430163 ரŋhக³mh விவிஶ ராஜnhக³ஜத³nhதவராெதௗ⁴
10430171 மlhலாநாமஶநிrhnh’mh நரவர:shthmh shமேரா rhதிமாnh
10430172 ேகா³பாநாmh shவஜேநாऽஸதாmh தி⁴ஜாmh ஶாshதா shவபிthேரா: ஶிஶு:
10430173 mh’thrhேபா⁴ஜபேதrhவிராட³வி³ஷாmh தththவmh பரmh ேயாகி³நாmh
10430174 vh’Shணீநாmh பரேத³வேததி விதி³ேதா ரŋhக³mh க³த:ஸாkh³ரஜ:

10430181ஹதmh வலயாபீட³mh th³’ShThவா தாவபி ³rhஜெயௗ
10430183 கmhேஸா மநshயபி ததா³ ph◌⁴’ஶiµth³விவிேஜ nh’ப
10430191ெதௗ ேரஜ ரŋhக³க³ெதௗ மஹா⁴ெஜௗவிசிthரேவஷாப⁴ரணshரக³mhப³ெரௗ
10430193 யதா² நடாthதமேவஷதா⁴ெணௗ மந:பnhெதௗ phரப⁴யா நிதாmh
10430201 நிய தாthதமெஷௗ ஜநா மசshதி²தா நாக³ரராShThரகா nh’ப
10430203 phரஹrhஷேவேகா³thகேதநநா: பrhந th’phதா நயைநshததா³நநmh
10430211 பிப³nhத இவ சுrhph◌⁴யாmh ஹnhத இவ வயா
10430213kh◌⁴ரnhத இவ நாஸாph◌⁴யாmh Shயnhத இவ பா³ஹுபி:◌⁴
10430221ஊ: பரshபரmh ேத ைவ யதா²th³’Shடmh யதா²தmh
10430223 தth³ப³ணமா⁴rhய phராக³lhph◌⁴யshமாதா இவ
10430231 ஏெதௗ ப⁴க³வத:ஸாாth³த⁴ேரrhநாராயணshய 
10430233அவதீrhவிஹாmhேஶந வஸுேத³வshய ேவமநி
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10430241 ஏஷ ைவ கில ேத³வkhயாmh ஜாேதா நீதச ேகா³லmh
10430243 காலேமதmh வஸnh³ேடா⁴ வvh’ேத⁴ நnhத³ேவமநி
10430251 தநாேநந நீதாnhதmh சkhரவாதச தா³நவ:

10430253அrhஜுெநௗ ³யக: ேகஶீ ேத⁴iνேகாऽnhேய ச தth³விதா:◌⁴
10430261 கா³வ:ஸபாலா ஏேதந தா³வாkh³ேந: பேமாசிதா:
10430263 காேயா த³த:ஸrhப இnhth³ரச விமத:³ kh’த:
10430271ஸphதாஹேமகஹshேதந th◌⁴’ேதாऽth³phரவேராऽiµநா
10430273 வrhஷவாதாஶநிph◌⁴யச பthராதmh ச ேகா³லmh
10430281 ேகா³phேயாऽshய நிthயiµதி³த ஹதphேரணmh iµக²mh
10430283 பயnhthேயா விவிதா⁴mhshதாபாmhshதரnhதி shமாரமmh iµதா³
10430291 வத³nhthயேநந வmhேஶாऽயmh யேதா:³ஸுப³ஹுவித:
10430293 யmh யேஶா மஹthவmh ச லphshயேத பரத:
10430301அயmh சாshயாkh³ரஜ:மாnhராம: கமலேலாசந:
10430303 phரலmhேபா³ நிஹேதா ேயந வthஸேகா ேய ப³காத³ய:
10430311 ஜேநShேவவmh ph³வாேணஷு rhேயஷு நிநத³thஸு ச
10430313 kh’Shணராெமௗ ஸமாபா⁴Shய சாேரா வாkhயமph³ரவீth
10430321 ேஹ நnhத³ஸூேநா ேஹ ராம ப⁴வnhெதௗ வீரஸmhமெதௗ
10430323 நிth³த⁴ஶெலௗ thவா ராjhஞாஹூெதௗ தி³th³’ு
10430331 phயmh ராjhஞ: phரrhவthய: ேரேயா விnhத³nhதி ைவ phரஜா:
10430333 மநஸா கrhம வாசா விபதமேதாऽnhயதா²
10430341 நிthயmh phரiµதி³தா ேகா³பா வthஸபாலா யதா²sh²டmh
10430343 வேநஷு மlhலth³ேத⁴ந khட³nhதசாரயnhதி கா:³
10430351 தshமாth³ராjhஞ: phயmh யmh வயmh ச கரவாம ேஹ
10430353 ⁴தாநி ந: phரத³nhதி ஸrhவ⁴தமேயா nh’ப:
10430361 தnhநிஶmhயாph³ரவீthkh’Shே ேத³ஶகாேலாசிதmh வச:
10430363 நிth³த⁴மாthமேநாऽபீ⁴Shடmh மnhயமாேநாऽபி⁴நnhth³ய ச
10430371 phரஜா ேபா⁴ஜபேதரshய வயmh சாபி வேநசரா:
10430373 கரவாம phயmh நிthயmh தnhந: பரமiνkh³ரஹ:

10430381 பா³லா வயmh lhயப³ல: kh³Shயாேமா யேதா²சிதmh
10430383 ப⁴ேவnhநிth³த⁴mh மாத⁴rhம:shph’ேஶnhமlhலஸபா⁴ஸத:³
10430390 சார உவாச
10430391 ந பா³ேலா ந கிேஶாரshthவmh ப³லச ப³நாmh வர:
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10430393லேயேபா⁴ ஹேதா ேயந ஸஹshரth³விபஸththவph◌⁴’th
10430401 தshமாth³ப⁴வth³ph◌⁴யாmh ப³பி⁴rhேயாth³த⁴vhயmh நாநேயாऽthர ைவ
10430403 மயி விkhரம வாrhShேணய ப³ேலந ஸஹ iµShக:
10440010ஶுக உவாச
10440011 ஏவmh சrhசிதஸŋhகlhேபா ப⁴க³வாnhம⁴ஸூத³ந:
10440013ஆஸஸாதா³த² சரmh iµShThதிகmh ேராணீஸுத:
10440021ஹshதாph◌⁴யாmh ஹshதேயாrhப³th³th◌⁴வா பth³ph◌⁴யாேமவ ச பாத³ேயா:
10440023 விசகrhஷரnhேயாnhயmh phரஸய விகீ³ஷயா
10440031அரthநீ th³ேவ அரthநிph◌⁴யாmh ஜாiνph◌⁴யாmh ைசவ ஜாiνநீ
10440033 ஶிர: ஶீrhShேரேஸாரshதாவnhேயாnhயமபி⁴ஜkh◌⁴ந:

10440041 பph◌⁴ராமணவிேப பரmhபா⁴வபாதைந:
10440043 உthஸrhபபஸrhபணசாnhேயாnhயmh phரthயnhத⁴தாmh
10440051 உthதா²பைநnhநயைநசாலைந:shதா²பைநரபி
10440053 பரshபரmh கீ³ஷnhதாவபசkhரராthமந:
10440061 தth³ப³லாப³லவth³th³த⁴mh ஸேமதா:ஸrhவேயாத:
10440063ஊ: பரshபரmh ராஜnhஸாiνகmhபா வத²ஶ:

10440071 மஹாநயmh ப³தாத⁴rhம ஏஷாmh ராஜஸபா⁴ஸதா³mh
10440073 ேய ப³லாப³லவth³th³த⁴mh ராjhேஞாऽnhவிchச²nhதி பயத:
10440081 khவ வjhரஸாரஸrhவாŋhெகௗ³ மlhெலௗ ைஶேலnhth³ரஸnhநிெபௗ⁴
10440083 khவ சாதிஸுமாராŋhெகௗ³ கிேஶாெரௗ நாphதெயௗவெநௗ
10440091 த⁴rhமvhயதிkhரேமா யshய ஸமாஜshய th◌⁴வmh ப⁴ேவth
10440093 யthராத⁴rhம:ஸiµthதிShேட²nhந shேத²யmh தthர கrhசிth
10440101 ந ஸபா⁴mh phரவிேஶthphராjhஞ:ஸph◌⁴யேதா³ஷாநiνshமரnh
10440103அph³வnhவிph³வnhநjhேஞா நர: கிlhபி³ஷமiνேத
10440111 வlhக³த: ஶthமபி⁴த: kh’Shணshய வத³நாmh³ஜmh
10440113 வீயதாmh ரமவாrhphதmh பth³மேகாஶவாmh³பி: ◌⁴
10440121 கிmh ந பயத ராமshய iµக²மாதாmhரேலாசநmh
10440123iµShகmh phரதி ஸாமrhஷmh ஹாஸஸmhரmhப⁴ேஶாபி⁴தmh
10440131 Nhயா ப³த vhரஜ⁴ேவா யத³யmh nh’ŋhக³
10440132³ட: ◌⁴ ராணேஷா வநசிthரமாlhய:
10440133 கா:³ பாலயnhஸஹப³ல: khவணயmhச ேவiΝmh
10440134 விkhத³யாசதி கி³thரரமாrhசிதாŋhkh◌⁴:
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10440141 ேகா³phயshதப: கிமசரnhயத³iµShய பmh
10440142லாவNhயஸாரமஸேமாrhth◌⁴வமநnhயth³த⁴mh
10440143 th³’kh³பி:◌⁴ பிப³nhthயiνஸவாபி⁴நவmh ³ராபmh
10440144 ஏகாnhததா⁴ம யஶஸ:ய ஐவரshய
10440151யா ேதா³ஹேநऽவஹநேந மத²ேநாபேலப phேரŋhேக²ŋhக²நாrhப⁴தி³ேதாணமாrhஜநாெதௗ³

10440153 கா³யnhதி ைசநமiνரkhததி⁴ேயாऽகNhTh²ேயா த⁴nhயா vhரஜshthய
உkhரமசிthதயாநா:
10440161 phராதrhvhரஜாth³vhரஜத ஆவிஶதச ஸாயmh
10440162 ேகா³பி: ◌⁴ ஸமmh khவணயேதாऽshய நிஶmhய ேவiΝmh
10440163 நிrhக³mhய rhணமப³லா: பதி² ⁴Nhயா:
10440164 பயnhதி ஸshதiµக²mh ஸத³யாவேலாகmh
10440171 ஏவmh phரபா⁴ஷமாஸு shthஷு ேயாேக³வேரா ஹ:
10440173 ஶthmh ஹnhmh மநசkhேர ப⁴க³வாnhப⁴ரதrhஷப⁴
10440181ஸப⁴யா:shthகி³ர: thவா thரshேநஹஶுசாெரௗ
10440183 பிதராவnhவதphேயதாmh thரேயார³ெதௗ⁴ ப³லmh
10440191ைதshைதrhநிth³த⁴விதி⁴பி⁴rhவிவிைத⁴ரchேததெரௗ
10440193 தா⁴ேத யதா²nhேயாnhயmh தைத²வ ப³லiµShெகௗ
10440201 ப⁴க³வth³கா³thரநிShபாைதrhவjhரநீShேபஷநிSh²ைர:
10440203 சாேரா ப⁴jhயமாநாŋhேகா³iµஹுrhkh³லாநிமவாப ஹ
10440211ஸ ேயநேவக³ உthபthய iµShkh’thய கராெபௗ⁴
10440213 ப⁴க³வnhதmh வாஸுேத³வmh khth³ேதா⁴ வshயபா³த⁴த
10440221 நாசலthதthphரஹாேரண மாலாஹத இவ th³விப:
10440223 பா³ேவாrhநிkh³’ய சாரmh ப³ஹுேஶா ph◌⁴ராமயnhஹ:
10440231 ⁴ph’Shேட² ேபாத²யாமாஸ தரஸா ண விதmh
10440233 விshரshதாகlhபேகஶshரகி³nhth³ரth◌⁴வஜ இவாபதth
10440241 தைத²வ iµShக: rhவmh shவiµShThயாபி⁴ஹேதந ைவ
10440243 ப³லப⁴th³ேரண ப³நா தேலநாபி⁴ஹேதா ph◌⁴’ஶmh
10440251 phரேவபித:ஸ தி⁴ரiµth³வமnhiµக²ேதாऽrhதி³த:
10440253 vhயஸு: பபாேதாrhvhபshேத² வாதாஹத இவாŋhkh◌⁴ப:
10440261 தத:டமiνphராphதmh ராம: phரஹரதாmh வர:
10440263அவதீ⁴lhலயா ராஜnhஸாவjhஞmh வாமiµShநா
10440271 தrhேயவ  ஶல: kh’Shண phரபதா³ஹதஶீrhஷக:
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10440273 th³விதா⁴ விதீ³rhணshேதாஶலக உபா⁴வபி நிேபத:

10440281 சாேர iµShேக ேட ஶேல ேதாஶலேக ஹேத
10440283 ேஶஷா: phர³th³rhமlhலா:ஸrhேவ phராணபphஸவ:

10440291 ேகா³பாnhவயshயாநாkh’Shய ைத:ஸmhsh’jhய விஜர:

10440293 வாth³யமாேநஷு rhேயஷு வlhக³nhெதௗ தெரௗ
10440301 ஜநா: phரஜ’ஷு:ஸrhேவ கrhம ராமkh’Shணேயா:
10440303 ’ேத கmhஸmh விphரiµkh²யா:ஸாத⁴வ:ஸா⁴ ஸாth◌⁴விதி
10440311ஹேதஷு மlhலவrhேயஷு விth³ேதஷு ச ேபா⁴ஜராTh
10440313 nhயவாரயthshவrhயாணி வாkhயmh ேசத³iµவாச ஹ
10440321 நி:ஸாரயத ³rhvh’thெதௗ வஸுேத³வாthமெஜௗ ராth
10440323 த⁴நmh ஹரத ேகா³பாநாmh நnhத³mh ப³th◌⁴நீத ³rhமதிmh
10440331 வஸுேத³வsh ³rhேமதா⁴ ஹnhயதாமாவஸthதம:
10440333 உkh³ரேஸந: பிதா சாபி ஸாiνக:³ பரபக:³
10440341 ஏவmh விகthத²மாேந ைவ கmhேஸ phரபிேதாऽvhயய:
10440343லகி⁴mhேநாthபthய தரஸா மசiµthŋhக³மாஹth
10440351 தமாவிஶnhதமாேலாkhய mh’thமாthமந ஆஸநாth
10440353 மநshவீ ஸஹேஸாthதா²ய ஜkh³’ேஹ ேஸாऽசrhமணீ
10440361 தmh க²Th³க³பாணிmh விசரnhதமாஶு ேயநmh யதா² த³ணஸvhயமmhப³ேர
10440363 ஸமkh³ரth³³rhவிஷேஹாkh³ரேதஜா யேதா²ரக³mh தாrhயஸுத:
phரஸய
10440371 phரkh³’ய ேகேஶஷு சலthகிதmh நிபாthய ரŋhேகா³ப ŋhக³மசாth
10440373 தshேயாபShடாthshவயமph³ஜநாப: ◌⁴ பபாத விவாரய ஆthமதnhthர:
10440381 தmh ஸmhபேரதmh விசகrhஷ ⁴ெமௗ ஹrhயேத²ப⁴mh ஜக³ேதா விபயத:
10440383ஹா ேஹதி ஶph³த:³ஸுமஹாmhshததா³⁴³தீ³த:ஸrhவஜைநrhநேரnhth³ர
10440391ஸநிthயேதா³th³விkh³நதி⁴யா தவரmh பிப³nhநத³nhவா விசரnhshவபnhவஸnh
10440393 த³த³rhஶ சkhராத⁴மkh³ரேதா யதshதேத³வ பmh ³ரவாபமாப
10440401 தshயாiνஜா ph◌⁴ராதேராऽShெடௗ கŋhகnhயkh³ேராத⁴காத³ய:
10440403அph◌⁴யதா⁴வnhநதிkhth³தா⁴ ph◌⁴ராrhநிrhேவஶகாண:

10440411 ததா²திரப⁴ஸாmhshதாmhsh ஸmhயthதாnhேராணீஸுத:
10440413அஹnhபக⁴iµth³யmhய பஶூநிவ mh’கா³தி⁴ப:
10440421 ேந³rh³nh³ப⁴ேயா vhேயாmhநி ph³ரேமஶாth³யா வி⁴தய:
10440423 Shைப: கிரnhதshதmh phதா: ஶஶmhஸுrhநnh’:shthய:
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10440431 ேதஷாmh shthேயா மஹாராஜ ஸு’nhமரண:³கி²தா:
10440433 தthராபீ⁴rhவிநிkh◌⁴நnhthய: ஶீrhஷாNhயவிேலாசநா:
10440441 ஶயாநாnhவீரஶயாயாmh பதீநாŋhkh³ய ேஶாசதீ:
10440443 விேல:ஸுshவரmh நாrhேயா விsh’ஜnhthேயா iµஹு: ஶுச:
10440451ஹா நாத² phய த⁴rhமjhஞ கநாத²வthஸல
10440453 thவயா ஹேதந நிஹதா வயmh ேத ஸkh³’ஹphரஜா:
10440461 thவயா விரதா பthயா யmh ஷrhஷப⁴
10440463 ந ேஶாப⁴ேத வயவ நிvh’thேதாthஸவமŋhக³ளா
10440471அநாக³ஸாmh thவmh ⁴தாநாmh kh’தவாnhth³ேராஹiµlhப³ணmh
10440473 ேதேநமாmh ேபா⁴ த³ஶாmh நீேதா ⁴தth◌⁴khேகா லேப⁴த ஶmh
10440481ஸrhேவஷாஹ ⁴தாநாேமஷ  phரப⁴வாphயய:
10440483 ேகா³phதா ச தத³வth◌⁴யாயீ ந khவசிthஸுக²ேமத⁴ேத
10440490ஶுக உவாச
10440491 ராஜேயாத ஆவாshய ப⁴க³வாmhlhேலாகபா⁴வந:
10440493 யாமாஹுrhெலௗகிகீmh ஸmhshதா²mh ஹதாநாmh ஸமகாரயth
10440501 மாதரmh பிதரmh ைசவ ேமாசயிthவாத² ப³nhத⁴நாth
10440503 kh’Shணராெமௗ வவnhதா³ேத ஶிரஸா shph’ய பாத³ேயா:
10440511 ேத³வகீ வஸுேத³வச விjhஞாய ஜக³தீ³வெரௗ
10440513 kh’தஸmhவnhத³ெநௗ thெரௗ ஸshவஜாேத ந ஶŋhகிெதௗ
10450010ஶுக உவாச
10450011 பிதராபலph³தா⁴rhெதௗ² விதி³thவா ேஷாthதம:
10450013 மா ⁴தி³தி நிஜாmh மாயாmh ததாந ஜநேமாநீmh
10450021 உவாச பிதராேவthய ஸாkh³ரஜ:ஸாthவநrhஷப: ◌⁴
10450023 phரரயாவநத: phணnhநmhப³ தாேததி ஸாத³ரmh
10450031 நாshமthேதா வேயாshதாத நிthேயாthகNh²தேயாரபி
10450033 பா³lhயெபௗக³Nhட³ைகேஶாரா: thராph◌⁴யாமப⁴வnhkhவசிth
10450041 ந லph³ேதா⁴ ைத³வஹதேயாrhவாேஸா ெநௗ ப⁴வத³nhதிேக
10450043 யாmh பா³லா: பிth’ேக³ஹshதா² விnhத³nhேத லாதா iµத³mh
10450051ஸrhவாrhத²ஸmhப⁴ேவா ேத³ேஹா ஜநித: ேபாேதா யத:
10450053 ந தேயாrhயாதி நிrhேவஶmh பிthேராrhமrhthய: ஶதாஷா
10450061 யshதேயாராthமஜ: கlhப ஆthமநா ச த⁴ேநந ச
10450063 vh’thதிmh ந த³th³யாthதmh phேரthய shவமாmhஸmh கா²த³யnhதி 
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10450071 மாதரmh பிதரmh vh’th³த⁴mh பா⁴rhயாmh ஸாth◌⁴வீmh ஸுதmhஶிஶுmh
10450073³mh விphரmh phரபnhநmh ச கlhேபாऽபி³ph◌⁴ரchch²வஸnhmh’த:
10450081 தnhநாவகlhபேயா: கmhஸாnhநிthயiµth³விkh³நேசதேஸா:
10450083 ேமாக⁴ேமேத vhயதிkhராnhதா தி³வஸா வாமநrhசேதா:
10450091 தthnhமrhஹத²shதாத மாதrhெநௗ பரதnhthரேயா:
10450093அrhவேதாrhவாmh ஶுஷாmh khShடேயாrh³rh’தா³ ph◌⁴’ஶmh
10450100ஶுக உவாச
10450101இதி மாயாமiνShயshய ஹேரrhவிவாthமேநா கி³ரா
10450103 ேமாதாவŋhகமாேராphய பShவjhயாபrhiµத³mh
10450111சnhதாவதா⁴ராபி: ◌⁴ shேநஹபாேஶந சாvh’ெதௗ
10450113 ந கிசி³ச ராஜnhபா³ShபகNhெடௗ² விேமாெதௗ
10450121 ஏவமாவாshய பிதெரௗ ப⁴க³வாnhேத³வகீஸுத:
10450123 மாதாமஹmh kh³ரேஸநmh ய³நாமகேராnhNh’பmh
10450131ஆஹ சாshமாnhமஹாராஜ phரஜாசாjhஞphமrhஹ
10450133 யயாதிஶாபாth³ய³பி⁴rhநாதvhயmh nh’பாஸேந
10450141 மயி ph◌⁴’thய உபாேந ப⁴வேதா வி³தா⁴த³ய:
10450143 ப³mh ஹரnhthயவநதா: கிiµதாnhேய நராதி⁴பா:
10450151ஸrhவாnhshவாnhjhஞதிஸmhப³nhதா⁴nhதி³kh³ph◌⁴ய: கmhஸப⁴யாலாnh
10450153 ய³vh’ShNhயnhத⁴கம⁴ தா³ஶாrhஹராதி³காnh
10450161ஸபா⁴தாnhஸமாவாshய விேத³ஶாவாஸகrhஶிதாnh
10450163 nhயவாஸயthshவேக³ேஹஷு விthைத:ஸnhதrhphய விவkh’th
10450171 kh’Shணஸŋhகrhஷண⁴ைஜrh³phதா லph³த⁴மேநாரதா:²
10450173 kh³’ேஹஷு ேரேர th³தா: ◌⁴ kh’Shணராமக³தjhவரா:
10450181 வீnhேதாऽஹரஹ: phதா iµnhத³வத³நாmh³ஜmh
10450183 நிthயmh phரiµதி³தmh மthஸத³யshதவீணmh
10450191 தthர phரவயேஸாऽphயாஸnhவாேநாऽதிப³ெலௗஜஸ:

10450193 பிப³nhேதாऽைrhiµnhத³shய iµகா²mh³ஜஸுதா⁴mh iµஹு:
10450201அத² நnhத³mh ஸமஸாth³ய ப⁴க³வாnhேத³வகீஸுத:
10450203ஸŋhகrhஷணச ராேஜnhth³ர பShவjhேயத³ச:

10450211 பிதrhவாph◌⁴யாmh shநிkh³தா⁴ph◌⁴யாmh ேபாெதௗ லாெதௗ ph◌⁴’ஶmh
10450213 பிthேராரph◌⁴யதி⁴கா phதிராthமேஜShவாthமேநாऽபி 
10450221ஸ பிதா ஸா ச ஜநநீ ெயௗ Shணீதாmh shவthரவth
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10450223 ஶிஶூnhப³nh⁴பி⁴thsh’Shடாநகlhைப: ேபாஷரேண
10450231 யாத யmh vhரஜmhnhதாத வயmh ச shேநஹ:³கி²தாnh
10450233 jhஞாதீnhேவா th³ரShேமShயாேமா விதா⁴ய ஸு’தா³mh ஸுக²mh
10450241 ஏவmh ஸாnhthவyhய ப⁴க³வாnhநnhத³mh ஸvhரஜமchத:
10450243 வாேஸாऽலŋhகாரphயாth³ையரrhஹயாமாஸ ஸாத³ரmh
10450251இthkhதshெதௗ பShவjhய நnhத:³ phரணயவிவல:

10450253 ரயnhநபி⁴rhேநthேர ஸஹ ேகா³ைபrhvhரஜmh யெயௗ
10450261அத² ஶூரஸுேதா ராஜnhthரேயா:ஸமகாரயth
10450263 ேராத⁴ஸா ph³ராமணச யதா²வth³th³விஜஸmhshkh’திmh
10450271 ேதph◌⁴ேயாऽதா³th³த³ கா³ேவா khமமாலா:shவலŋhkh’தா:
10450273shவலŋhkh’ேதph◌⁴ய:ஸmhjhய ஸவthஸா: ௌமமாநீ:
10450281 யா: kh’Shணராமஜnhமrhே மேநாத³thதா மஹாமதி:
10450283 தாசாத³தா³த³iνshmh’thய கmhேஸநாத⁴rhமேதா ’தா:
10450291 ததச லph³த⁴ஸmhshகாெரௗ th³விஜthவmh phராphய ஸுvhரெதௗ
10450293 க³rhகா³th³ய³லாசாrhயாth³கா³யthரmh vhரதமாshதி²ெதௗ
10450301 phரப⁴ெவௗ ஸrhவவிth³யாநாmh ஸrhவjhெஞௗ ஜக³தீ³வெரௗ
10450303 நாnhயth³தா⁴மலmh jhஞாநmh ³ஹமாெநௗ நேரைத:
10450311அேதா²³ேல வாஸchச²nhதாபஜkh³ம:

10450313 காயmh ஸாnhதீ³பநிmh நாம யவnhதிரவாநmh
10450321 யேதா²பஸாth³ய ெதௗ தா³nhெதௗ ³ெரௗ vh’thதிமநிnhதி³தாmh
10450323 kh³ராஹயnhதாேபெதௗ shம ப⁴khthயா ேத³வவாth³’ெதௗ
10450331 தேயாrhth³விஜவரshShட: ஶுth³த⁴பா⁴வாiνvh’thதிபி: ◌⁴
10450333 phேராவாச ேவதா³நகி²லாnhஸŋhேகா³பநிஷேதா³³:

10450341ஸரஹshயmh த⁴iνrhேவத³mh த⁴rhமாnhnhயாயபதா²mhshததா²
10450343 ததா² சாnhவீகீmh விth³யாmh ராஜநீதிmh ச ஷTh³விதா⁴mh
10450351ஸrhவmh நரவரேரShெடௗ²ஸrhவவிth³யாphரவrhதெகௗ
10450353ஸkh’nhநிக³த³மாthேரண ெதௗ ஸஜkh³’ஹrhnh’ப
10450361அேஹாராthைரச:ஷShThயா ஸmhயthெதௗ தாவதீ: கலா:
10450363³த³ணயாசாrhயmh ச²nhத³யாமாஸrhnh’ப
10450371 th³விஜshதேயாshதmh மமாநமth³⁴தmh
10450372ஸmhேலாய ராஜnhநதிமாiνmh மதிmh
10450373ஸmhமnhthrhய பthnhயா ஸ மஹாrhணேவ mh’தmh
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10450374 பா³லmh phரபா⁴ேஸ வரயாmh ப³⁴வ ஹ
10450381 ேதேத²thயதா²ய மஹாரெதௗ² ரத²mh
10450382 phரபா⁴ஸமாஸாth³ய ³ரnhதவிkhரெமௗ
10450383 ேவலாiµபvhரjhய நித³:நmh
10450384nh⁴rhவிதி³thவாrhஹநமாஹரthதேயா:
10450391 தமாஹ ப⁴க³வாநாஶு ³thர: phரதீ³யதாmh
10450393 ேயாऽஸாவிஹ thவயா kh³ரshேதா பா³லேகா மஹேதாrh
10450400ஸiµth³ர உவாச
10450401 ந சாஹாrhஷமஹmh ேத³வ ைத³thய: பசஜேநா மஹாnh
10450403அnhதrhஜலசர: kh’Shண ஶŋhக²பத⁴ேராऽஸுர:
10450411ஆshேத ேதநா’ேதா நmh தchch²thவா ஸthவரmh phர: ◌⁴
10450413 ஜலமாவிய தmh ஹthவா நாபய³த³ேரऽrhப⁴கmh
10450421 தத³ŋhக³phரப⁴வmh ஶŋhக²மாதா³ய ரத²மாக³மth
10450423 தத:ஸmhயமநீmh நாம யமshய த³யிதாmh mh
10450431 க³thவா ஜநாrhத³ந: ஶŋhக²mh phரத³th◌⁴ெமௗ ஸஹலாத: ◌⁴
10450432 ஶŋhக²நிrhராத³மாகrhNhய phரஜாஸmhயமேநா யம:
10450441 தேயா:ஸபrhயாmh மஹதீmh சkhேர ப⁴khthபph³’mhதாmh
10450443 உவாசாவநத: kh’Shணmh ஸrhவ⁴தாஶயாலயmh
10450445லாமiνShயேயாrhவிShே வேயா: கரவாம கிmh
10450450ப⁴க³வாiνவாச
10450451³thரஹாநீதmh நிஜகrhமநிப³nhத⁴நmh
10450453ஆநயshவ மஹாராஜ மchசா²ஸநரshkh’த:
10450461 தேத²தி ேதேநாபாநீதmh ³thரmh ய³thதெமௗ
10450463 த³ththவா shவ³ரேவ ⁴ேயா vh’ணீShேவதி தச:

10450470³வாச
10450471ஸmhயkhஸmhபாதி³ேதா வthஸ ப⁴வth³ph◌⁴யாmh ³நிShkhரய:
10450473 ேகா iν Shமth³வித⁴³ேரா: காமாநாமவஶிShயேத
10450481 க³chச²தmh shவkh³’ஹmh வீெரௗ கீrhதிrhவாமsh பாவநீ
10450483 ச²nhதா³mhshயயாதயாமாநி ப⁴வnhthவிஹ பரthர ச
10450491³ணவமiνjhஞாெதௗ ரேத²நாநிலரmhஹஸா
10450493ஆயாெதௗ shவரmh தாத பrhஜnhயநிநேத³ந ைவ
10450501ஸமநnhத³nhphரஜா:ஸrhவா th³’ShThவா ராமஜநாrhத³ெநௗ
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10450503அபயnhthேயா ப³வஹாநி நShடலph³த⁴த⁴நா இவ
10460010ஶுக உவாச
10460011 vh’Shணீநாmh phரவேரா மnhth kh’Shணshய த³யித:ஸகா²
10460013 ஶிShேயா ph³’ஹshபேத:ஸாா³th³த⁴ேவா ³th³தி⁴ஸthதம:
10460021 தமாஹ ப⁴க³வாnhphேரShட²mh ப⁴khதேமகாnhதிநmh khவசிth
10460023 kh³’thவா பாணிநா பாணிmh phரபnhநாrhதிஹேரா ஹ:
10460031 க³chேசா²th³த⁴வ vhரஜmh ெஸௗmhய பிthேராrhெநௗ phதிமாவஹ
10460033 ேகா³பீநாmh மth³விேயாகா³தி⁴mh மthஸnhேத³ைஶrhவிேமாசய
10460041 தா மnhமநshகா th’ShThphரா மத³rhேத² thயkhதைத³கா:
10460043 மாேமவ த³யிதmh phேரShட²மாthமாநmh மநஸா க³தா:
10460045 ேய thயkhதேலாகத⁴rhமாச மத³rhேத² தாnhபி³ப⁴rhmhயஹmh
10460051 மயி தா: phேரயஸாmh phேரShேட²³ரshேத² ேகா³லshthய:
10460053shமரnhthேயாऽŋhக³ விiµயnhதி விரெஹௗthகNhTh²யவிவலா:
10460061 தா⁴ரயnhthயதிkh’chch²ேரண phராய: phராnhகத²சந
10460063 phரthயாக³மநஸnhேத³ைஶrhப³lhலvhேயா ேம மதா³thகா:
10460070ஶுக உவாச
10460071இthkhத உth³த⁴ேவா ராஜnhஸnhேத³ஶmh ப⁴rhராth³’த:
10460073ஆதா³ய ரத²மாய phரயெயௗ நnhத³ேகா³லmh
10460081 phராphேதா நnhத³vhரஜmh மாnhநிmhேலாசதி விபா⁴வெஸௗ
10460083 ச²nhநயாந: phரவிஶதாmh பஶூநாmh ²ரேரiΝபி:◌⁴
10460091 வாதாrhேத²ऽபி⁴th◌⁴யth³பி⁴rhநாதி³தmh ஶுபி⁴rhvh’ைஷ:

10460093 தா⁴வnhதீபி⁴ச வாshராபி⁴ேதா⁴பா⁴ைர:shவவthஸகாnh
10460101இதshதேதா விலŋhக⁴th³பி⁴rhேகா³வthைஸrhமNh³தmh ைத:
10460103 ேகா³ேதா³ஹஶph³தா³பி⁴ரவmh ேவநாmh நி:shவேநந ச
10460111 கா³யnhதீபி⁴ச கrhமாணி ஶுபா⁴நி ப³லkh’Shணேயா:
10460113shவலŋhkh’தாபி⁴rhேகா³பீபி⁴rhேகா³ைபச ஸுவிராதmh
10460121அkh³nhயrhகாதிதி²ேகா³விphர பிth’ேத³வாrhசநாnhவிைத:
10460123⁴பதீ³ைபச மாlhையச ேகா³பாவாைஸrhமேநாரமmh
10460131ஸrhவத: Shபிதவநmh th³விஜாலநாதி³தmh
10460133ஹmhஸகாரNhட³வாகீrhண: பth³மஷNhைட³ச மNh³தmh
10460141 தமாக³தmh ஸமாக³mhய kh’Shணshயாiνசரmh phயmh
10460143 நnhத:³ phத: பShவjhய வாஸுேத³வதி⁴யாrhசயth
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10460151 ேபா⁴தmh பரமாnhேநந ஸmhவிShடmh கஶிெபௗ ஸுக²mh
10460153 க³தரமmh பrhயph’chச²thபாத³ஸmhவாஹநாதி³பி: ◌⁴
10460161 கchசித³ŋhக³ மஹாபா⁴க³ஸகா² ந: ஶூரநnhத³ந:
10460163ஆshேத ஶlhயபthயாth³ையrhkhேதா iµkhத:ஸு’th³vhரத:
10460171 தி³ShThயா கmhேஸா ஹத: பாப:ஸாiνக:³shேவந பாphமநா
10460173ஸா⁴நாmh த⁴rhமஶீலாநாmh ய³நாmh th³ேவSh ய:ஸதா³
10460181அபி shமரதி ந: kh’Shே மாதரmh ஸு’த:³ஸகீ²nh
10460183 ேகா³பாnhvhரஜmh சாthமநாத²mh கா³ேவா vh’nhதா³வநmh கி³mh
10460191அphயாயாshயதி ேகா³விnhத:³shவஜநாnhஸkh’தீ³mh
10460193 தrh th³ரயாம தth³வkhthரmh ஸுநஸmh ஸுshேதணmh
10460201 தா³வாkh³ேநrhவாதவrhஷாchச vh’ஷஸrhபாchச ரதா:
10460203 ³ரthயேயph◌⁴ேயா mh’thph◌⁴ய: kh’Shேணந ஸுமஹாthமநா
10460211shமரதாmh kh’Shணவீrhயாணி லாபாŋhக³நிதmh
10460213ஹதmh பா⁴தmh சாŋhக³ஸrhவா ந: ஶிதி²லா: khயா:
10460221ஸchைச²லவேநாth³ேத³ஶாnhiµnhத³பத³⁴தாnh
10460223ஆkhடா³நீயமாநாmh மேநா யாதி ததா³thமதாmh
10460231 மnhேய kh’Shணmh ச ராமmh ச phராphதாவிஹ ஸுேராthதெமௗ
10460233ஸுராmh மஹத³rhதா²ய க³rhக³shய வசநmh யதா²
10460241 கmhஸmh நாகா³தphராணmh மlhெலௗ க³ஜபதிmh யதா²
10460243அவதி⁴Shடாmh லையவ பஶூநிவ mh’கா³தி⁴ப:
10460251 தாலthரயmh மஹாஸாரmh த⁴iνrhயShேவப⁴ராTh
10460253 ப³ப⁴ைஜேகந ஹshேதந ஸphதாஹமத³தா⁴th³கி³mh
10460261 phரலmhேபா³ ேத⁴iνேகாऽShடshth’வrhேதா ப³காத³ய:
10460263ைத³thயா:ஸுராஸுரேதா ஹதா ேயேநஹ லயா
10460270ஶுக உவாச
10460271இதி ஸmhshmh’thய ஸmhshmh’thய நnhத:³ kh’Shiνரkhததீ: ◌⁴
10460273அththகNhேடா²ऽப⁴வthShணீmh phேரமphரஸரவிவல:

10460281 யேஶாதா³ வrhNhயமாநாநி thரshய சதாநி ச
10460283 ஶ ◌்’NhவnhthயNhயவாshராthshேநஹshiνதபேயாத⁴ரா
10460291 தேயாthத²mh ப⁴க³வதி kh’Shேண நnhத³யேஶாத³ேயா:
10460293 வீயாiνராக³mh பரமmh நnhத³மாேஹாth³த⁴ேவா iµதா³
10460300உth³த⁴வ உவாச
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10460301 வாmh லாkh◌⁴யதெமௗ நmh ேத³நாஹ மாநத³
10460303 நாராயேணऽகி²ல³ெரௗ யthkh’தா மதிth³’ஶீ
10460311 ஏெதௗ  விவshய ச பீ³ஜேயாநீ ராேமா iµnhத:³ ஷ: phரதா⁴நmh
10460313அnhவீய ⁴ேதஷு விலணshய jhஞாநshய ேசஶாத இெமௗ ராெணௗ
10460321 யshnhஜந: phராணவிேயாக³காேல நmh ஸமாேவய மேநாऽவிஶுth³த⁴mh
10460323 நிrh’thய கrhமாஶயமாஶு யாதி பராmh க³திmh ph³ரமமேயாऽrhகவrhண:

10460331 தshnhப⁴வnhதாவகி²லாthமேஹெதௗ நாராயேண காரணமrhthயrhெதௗ
10460333 பா⁴வmh வித⁴thதாmh நிதராmh மஹாthமnhகிmh வாவஶிShடmh வேயா:
ஸுkh’thயmh
10460341ஆக³Shயthயதீ³rhேக⁴ண காேலந vhரஜமchத:
10460343 phயmh விதா⁴shயேத பிthேராrhப⁴க³வாnhஸாthவதாmh பதி:
10460351ஹthவா கmhஸmh ரŋhக³மth◌⁴ேய phரதீபmh ஸrhவஸாthவதாmh
10460353 யதா³ஹ வ:ஸமாக³thய kh’Shண:ஸthயmh கேராதி தth
10460361 மா கி²th³யதmh மஹாபா⁴ெகௗ³ th³ரயத:² kh’Shணமnhதிேக
10460363அnhதrh’தி³ஸ ⁴தாநாமாshேத jhேயாதிைவத⁴
10460371 ந யshயாshதி phய: கசிnhநாphேயா வாshthயமாநிந:
10460373 ேநாthதேமா நாத⁴ேமா வாபி ஸமாநshயாஸேமாऽபி வா
10460381 ந மாதா ந பிதா தshய ந பா⁴rhயா ந ஸுதாத³ய:
10460383 நாthேயா ந பரசாபி ந ேத³ேஹா ஜnhம ஏவ ச
10460391 ந சாshய கrhம வா ேலாேக ஸத³ஸnhரேயாநிஷு
10460393 khடா³rhத²mh ேஸாऽபி ஸா⁴நாmh பthராய கlhபேத
10460401ஸththவmh ரஜshதம இதி ப⁴ஜேத நிrh³ே ³nh
10460403 khட³nhநதீேதாऽபி ³ண:sh’ஜthயவnhஹnhthயஜ:

10460411 யதா² ph◌⁴ரமகாth³’ShThயா ph◌⁴ராmhயதீவ மயேத
10460413 சிthேத கrhத தthராthமா கrhேதவாஹnhதி⁴யா shmh’த:
10460421 வேயாேரவ ைநவாயமாthமேஜா ப⁴க³வாnhஹ:
10460423ஸrhேவஷாமாthமேஜா யாthமா பிதா மாதா ஸ ஈவர:
10460431 th³’Shடmh தmh ⁴தப⁴வth³ப⁴விShயth
10460432shதா²shiνசShiΝrhமஹத³lhபகmh ச
10460433 விநாchதாth³வsh தராmh ந வாchயmh
10460434ஸ ஏவ ஸrhவmh பரமாthம⁴த:
10460441 ஏவmh நிஶா ஸா ph³வேதாrhvhயதீதா நnhத³shய kh’Shiνசரshய ராஜnh
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10460443 ேகா³phய:ஸiµthதா²ய நிphய தீ³பாnhவாshnhஸமph◌⁴யrhchய ெதௗ³தீ⁴nhயமnh²nh
10460451 தா தீ³பதீ³phைதrhமணிபி⁴rhவிேரஜூ ரjhஜூrhவிகrhஷth³⁴ஜகŋhகணshரஜ:

10460453 சலnhநிதmhப³shதநஹாரNhட³ல thவிஷthகேபாலாணŋhமாநநா:
10460461உth³கா³யதீநாமரவிnhத³ேலாசநmh vhரஜாŋhக³நாநாmh தி³வமshph’ஶth³th◌⁴வநி:
10460463 த³th◌⁴நச நிrhமnhத²நஶph³த³ேதா நிரshயேத ேயந தி³ஶாமமŋhக³ளmh
10460471 ப⁴க³வthதி³ேத ஸூrhேய நnhத³th³வா vhரெஜௗகஸ:

10460473 th³’ShThவா ரத²mh ஶாதெகௗmhப⁴mh கshயாயதி சாph³வnh
10460481அkhர ஆக³த: கிmh வா ய: கmhஸshயாrhத²ஸாத⁴க:
10460483 ேயந நீேதா ம⁴mh kh’Shண: கமலேலாசந:
10460491 கிmh ஸாத⁴யிShயthயshமாபி⁴rhப⁴rh: phதshய நிShkh’திmh
10460493 தத:shthmh வத³nhதீநாiµth³த⁴ேவாऽகா³thkh’தாநிக:
10470010ஶுக உவாச
10470011 தmh வீய kh’ஷாiνசரmh vhரஜshthய:
10470012 phரலmhப³பா³ஹுmh நவகஜேலாசநmh
10470013 பீதாmhப³ரmh Shகரமாநmh லஸnh
10470014iµகா²ரவிnhத³mh பmh’ShடNhட³லmh
10470021ஸுவிshதா: ேகாऽயமபீvhயத³rhஶந:
10470022தச கshயாchதேவஷ⁴ஷண:

10470023இதி shம ஸrhவா: பவvhthஸுகாsh
10470024 தiµthதம:ேலாகபதா³mh³ஜாரயmh
10470031தmh phரரேயவநதா:ஸுஸthkh’தmhஸvhட³ஹாேஸணஸூnh’தாதி³பி: ◌⁴
10470033 ரஹshயph’chச²nhiνபவிShடமாஸேந விjhஞாய ஸnhேத³ஶஹரmh ரமாபேத:
10470041 ஜாநீமshthவாmh ய³பேத: பாrhஷத³mh ஸiµபாக³தmh
10470043 ப⁴rhthேரஹ phேரத: பிthேராrhப⁴வாnhphயசிகீrhஷயா
10470051அnhயதா² ேகா³vhரேஜ தshய shமரணீயmh ந சமேஹ
10470053shேநஹாiνப³nhேதா⁴ ப³nh⁴நாmh iµேநரபி ஸு³shthயஜ:

10470061அnhேயShவrhத²kh’தா ைமth யாவத³rhத²விட³mhப³நmh
10470063 mhபி:◌⁴ shthஷு kh’தா யth³வthஸுமந:shவிவ ஷThபைத:³
10470071 நி:shவmh thயஜnhதி க³ணிகா அகlhபmh nh’பதிmh phரஜா:
10470073அதீ⁴தவிth³யா ஆசாrhயmh’thவிேஜா த³thதத³ணmh
10470081 க²கா³ வீதப²லmh vh’mh ⁴khthவா சாதித²ேயா kh³’ஹmh
10470083 த³kh³த⁴mh mh’கா³shததா²ரNhயmh ஜாரா ⁴khthவா ரதாmh shthயmh
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10470091இதி ேகா³phேயா  ேகா³விnhேத³ க³தவாkhகாயமாநஸா:
10470093 kh’Shண³ேத ஸமாயாேத உth³த⁴ேவ thயkhதெலௗகிகா:
10470101 கா³யnhthய: phயகrhமாணி த³nhthயச க³தய:
10470103 தshய ஸmhshmh’thய ஸmhshmh’thய யாநி ைகேஶாரபா³lhயேயா:
10470111 காசிnhம⁴கரmh th³’ShThவா th◌⁴யாயnhதீ kh’Shணஸŋhக³மmh
10470113 phயphரshதா²பிதmh ³தmh கlhபயிthேவத³மph³ரவீth
10470120 ேகா³phவாச
10470121 ம⁴ப கிதவப³nhேதா⁴ மா shph’ஶŋhkh◌⁴mh ஸபthnhயா:
10470122சவிதமாலாŋhமமபி⁴rhந:
10470123 வஹ ம⁴பதிshதnhமாநிநீநாmh phரஸாத³mh
10470124 ய³ஸத³ விட³mhph³யmh யshய ³தshthவth³’kh
10470131ஸkh’த³த⁴ரஸுதா⁴mh shவாmh ேமாநீmh பாயயிthவா
10470132ஸுமநஸ இவ ஸth³யshதthயேஜऽshமாnhப⁴வாth³’kh
10470133 பசரதி கத²mh தthபாத³பth³மmh iν பth³மா
10470134யபி ப³த ’தேசதா thதம:ேலாகஜlhைப:
10470141 கிஹ ப³ஹு ஷட³ŋhkh◌⁴ேர கா³ய thவmh ய³நாmh
10470142அதி⁴பதிமkh³’ஹாமkh³ரேதா ந: ராணmh
10470143 விஜயஸக²ஸகீ²நாmh கீ³யதாmh தthphரஸŋhக:³
10470144பிதசஜshேத கlhபயnhதீShடShடா:
10470151 தி³வி ⁴வி ச ரஸாயாmh கா:shthயshதth³³ராபா:
10470152 கபடசிரஹாஸph◌⁴விjh’mhப⁴shய யா:sh:
10470153 சரணரஜ உபாshேத யshய ⁴திrhவயmh கா
10470154அபி ச kh’பணபே thதம:ேலாகஶph³த:³
10470161 விsh’ஜ ஶிர பாத³mh ேவth³mhயஹmh சாகாைரrh
10470162அiνநயவி³ஷshேதऽph◌⁴ேயthய ெதௗ³thையrhiµnhதா³th
10470163shவkh’த இஹ விSh’Shடாபthயபthயnhயேலாகா
10470164 vhயsh’ஜத³kh’தேசதா: கிmh iν ஸnhேத⁴யமshnh
10470171 mh’க³வ கபீnhth³ரmh விvhயேத⁴ ph³த⁴த⁴rhமா
10470172shthயமkh’த விபாmh shthத: காமயாநாmh
10470173 ப³மபி ப³மththவாேவShடயth³th◌⁴வாŋhவth³யsh
10470174 தத³லமதஸkh²ையrh³shthயஜshதthகதா²rhத:²
10470181 யத³iνசதலாகrhணபீஷவிphTh
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10470182ஸkh’த³த³நவி⁴தth³வnhth³வத⁴rhமா விநShடா:
10470183ஸபதி³ kh³’ஹmhப³mh தீ³நiµthsh’jhய தீ³நா
10470184 ப³ஹவ இஹ விஹŋhகா³ பி⁴ுசrhயாmh சரnhதி
10470191 வயmh’தவ மvhயா’தmh ரth³த³தா⁴நா:
10470192கதவாjhஞா: kh’Shணவth◌⁴ேவா ஹNhய:
10470193 த³th³’ஶுரஸkh’ேத³தthதnhநக²shபrhஶதீvhர
10470194shமரஜ உபமnhthnhப⁴Nhயதாமnhயவாrhதா
10470201 phயஸக² நராகா:³ phேரயஸா phேரத: கிmh
10470202 வரய கிமiνnhேத⁴ மாநநீேயாऽ ேமऽŋhக³
10470203 நய கத²ஹாshமாnh³shthயஜth³வnhth³வபாrhவmh
10470204ஸததiµர ெஸௗmhய rhவ: ◌⁴ ஸாகமாshேத
10470211அபி ப³த ம⁴rhயாமாrhயthேராऽ⁴நாshேத
10470212shமரதி ஸ பிth’ேக³ஹாnhெஸௗmhய ப³nh⁴mhச ேகா³பாnh
10470213 khவசித³பி ஸ கதா² ந: கிŋhகmh kh³’ணீேத
10470214 ⁴ஜம³ஸுக³nhத⁴mh rhth◌⁴nhயதா⁴shயthகதா³ iν
10470220ஶுக உவாச
10470221அேதா²th³த⁴ேவா நிஶmhையவmh kh’Shணத³rhஶநலாலஸா:
10470223ஸாnhthவயnhphயஸnhேத³ைஶrhேகா³பீத³மபா⁴ஷத
10470230உth³த⁴வ உவாச
10470231அேஹா யmh shம rhrhதா² ப⁴வthேயா ேலாகதா:
10470233 வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி யாஸாthயrhபிதmh மந:
10470241 தா³நvhரததேபாேஹாம ஜபshவாth◌⁴யாயஸmhயைம:
10470243 ேரேயாபி⁴rhவிவிைத⁴சாnhைய: kh’Shேண ப⁴khதிrh ஸாth◌⁴யேத
10470251 ப⁴க³வththதம:ேலாேக ப⁴வதீபி⁴ரiνthதமா
10470253 ப⁴khதி: phரவrhதிதா தி³ShThயா iµநீநாமபி ³rhலபா⁴
10470261 தி³ShThயா thராnhபதீnhேத³ஹாnhshவஜநாnhப⁴வநாநி ச
10470263thவாvh’நீத யmh யthkh’Shkh²யmh ஷmh பரmh
10470271ஸrhவாthமபா⁴ேவாऽதி⁴kh’ேதா ப⁴வதீநாமேதா⁴ேஜ
10470273 விரேஹண மஹாபா⁴கா³ மஹாnhேமऽiνkh³ரஹ: kh’த:
10470281 யதாmh phயஸnhேத³ேஶா ப⁴வதீநாmh ஸுகா²வஹ:

10470283 யமாதா³யாக³ேதா ப⁴th³ரா அஹmh ப⁴rh ரஹshகர:
10470290ப⁴க³வாiνவாச
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10470291 ப⁴வதீநாmh விேயாேகா³ ேம ந  ஸrhவாthமநா khவசிth
10470293 யதா² ⁴தாநி ⁴ேதஷு க²mh வாyhவkh³நிrhஜலmh ம
10470295 ததா²ஹmh ச மந:phராண ⁴ேதnhth³ய³ரய:
10470301ஆthமnhேயவாthமநாthமாநmh sh’ேஜ ஹnhmhயiνபாலேய
10470303ஆthமமாயாiνபா⁴ேவந ⁴ேதnhth³ய³thமநா
10470311ஆthமா jhஞாநமய: ஶுth³ேதா⁴ vhயதிkhேதாऽ³nhவய:
10470313ஸுஷுphதிshவphநஜாkh³ரth³பி⁴rhமாயாvh’thதிபி⁴யேத
10470321 ேயேநnhth³யாrhதா²nhth◌⁴யாேயத mh’ஷா shவphநவ³thதி²த:
10470323 தnhநிnhth◌⁴யாதி³nhth³யாணி விநிth³ர: phரthயபth³யத
10470331 ஏதத³nhத:ஸமாmhநாேயா ேயாக:³ஸாŋhkh²யmh மநீmh
10470333 thயாக³shதேபா த³ம:ஸthயmh ஸiµth³ராnhதா இவாபகா:³
10470341 யththவஹmh ப⁴வதீநாmh ைவ ³ேர வrhேத phேயா th³’ஶாmh
10470343 மநஸ:ஸnhநிகrhஷாrhத²mh மத³iνth◌⁴யாநகாmhயயா
10470351 யதா²³ரசேர phேரShேட² மந ஆவிய வrhதேத
10470353shthmh ச ந ததா² ேசத:ஸnhநிkh’Shேடऽேகா³சேர
10470361 மyhயாேவய மந: kh’thshநmh விiµkhதாேஶஷvh’thதி யth
10470363அiνshமரnhthேயா மாmh நிthயமசிராnhமாiµைபShயத²
10470371 யா மயா khட³தா ராthrhயாmh வேநऽshnhvhரஜ ஆshதி²தா:
10470373அலph³த⁴ராஸா: கlhயாNhேயா மாrhமth³வீrhயசிnhதயா
10470380ஶுக உவாச
10470381 ஏவmh phயதமாதி³ShடமாகrhNhய vhரஜேயாத:
10470383 தா ஊth³த⁴வmh phதாshதthஸnhேத³ஶாக³தshmh’தீ:
10470390 ேகா³phய ஊ:
10470391 தி³ShThயாேதா ஹத: கmhேஸா ய³நாmh ஸாiνேகா³ऽக⁴kh’th
10470393 தி³ShThயாphைதrhலph³த⁴ஸrhவாrhைத:²ஶlhயாshேதऽchேதாऽ⁴நா
10470401 கchசிth³க³தா³kh³ரஜ: ெஸௗmhய கேராதி ரேயாதாmh
10470403 phதிmh ந:shநிkh³த⁴ஸvhட³ஹாேஸாதா³ேரrhசித:
10470411 கத²mh ரதிவிேஶஷjhஞ: phயச ரேயாதாmh
10470413 நாiνப³th◌⁴ேயத தth³வாkhையrhவிph◌⁴ரைமசாiνபா⁴த:
10470421அபி shமரதி ந:ஸாேதா⁴ ேகா³விnhத:³ phரshேத khவசிth
10470423 ேகா³Sh²மth◌⁴ேய ரshthŋhkh³ராmhயா:shைவரகதா²nhதேர
10470431 தா: கிmh நிஶா:shமரதி யாஸு ததா³ phயாபி⁴rh
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10470432 vh’nhதா³வேந iµத³nhத³ஶஶாŋhகரmhேய
10470433 ேரேம khவணchசரணரராஸேகா³ShTh²யாmh
10470434அshமாபி⁴³தமேநாjhஞகத:² கதா³சிth
10470441அphேயShயதீஹ தா³ஶாrhஹshதphதா:shவkh’தயா ஶுசா
10470443ஸவயnhiν ேநா கா³thைரrhயேத²nhth³ேரா வநமmh³ைத:³
10470451 கshமாthkh’Shண இஹாயாதி phராphதராjhேயா ஹதாத:
10470453 நேரnhth³ரகnhயா உth³வாய phத:ஸrhவஸு’th³vh’த:
10470461 கிமshமாபி⁴rhவெநௗேகாபி⁴ரnhயாபி⁴rhவா மஹாthமந:
10470463பேதராphதகாமshய khேயதாrhத:² kh’தாthமந:
10470471 பரmh ெஸௗkh²யmh  ைநராயmh shைவNhயphயாஹ பிŋhக³லா
10470473 தjhஜாநதீநாmh ந: kh’Shேண ததா²phயாஶா ³ரthயயா
10470481 க உthஸேஹத ஸnhthயkhiµthதம:ேலாகஸmhவித³mh
10470483அநிchச²ேதாऽபி யshய ரŋhகா³nhந chயவேத khவசிth
10470491ஸchைச²லவேநாth³ேத³ஶா கா³ேவா ேவiΝரவா இேம
10470493ஸŋhகrhஷணஸஹாேயந kh’Shேணநாசதா: phரேபா⁴
10470501 ந: ந:shமாரயnhதி நnhத³ேகா³பஸுதmh ப³த
10470503நிேகைதshதthபத³ைகrhவிshமrhmh ைநவ ஶkhiνம:
10470511 க³thயா லதேயாதா³ர ஹாஸலாவேலாகைந:
10470513 மாth◌⁴vhயா கி³ரா ’ததி⁴ய: கத²mh தmh விshமராம ேஹ
10470521 ேஹ நாத² ேஹ ரமாநாத² vhரஜநாதா²rhதிநாஶந
10470523 மkh³நiµth³த⁴ர ேகா³விnhத³ ேகா³லmh vh’நாrhணவாth
10470530ஶுக உவாச
10470531 ததshதா: kh’Shணஸnhேத³ைஶrhvhயேபதவிரஹjhவரா:
10470533 உth³த⁴வmh ஜயாmh சkhrhjhஞாthவாthமாநமேதா⁴ஜmh
10470541 உவாஸ கதிசிnhமாஸாnhேகா³பீநாmh விiνத³nhஶுச:
10470543 kh’Shணலாகதா²mh கா³யnhரமயாமாஸ ேகா³லmh
10470551 யாவnhthயஹாநி நnhத³shய vhரேஜऽவாththஸ உth³த⁴வ:

10470553 vhரெஜௗகஸாmh ணphராயாNhயாஸnhkh’Shணshய வாrhதயா
10470561ஸth³வநகி³th³ேராணீrhவீnhஸுதாnhth³மாnh
10470563 kh’Shணmh ஸmhshமாரயnhேரேம ஹதா³ேஸா vhரெஜௗகஸாmh
10470571 th³’ShThைவவமாதி³ ேகா³பீநாmh kh’Shேவஶாthமவிkhலவmh
10470573 உth³த⁴வ: பரமphதshதா நமshயnhநித³mh ஜெகௗ³
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10470581 ஏதா: பரmh தiνph◌⁴’ேதா ⁴வி ேகா³பவth◌⁴ேவா
10470582 ேகா³விnhத³ ஏவ நிகி²லாthமநி ட⁴பா⁴வா:
10470583 வாச²nhதி யth³ப⁴வபி⁴ேயா iµநேயா வயmh ச
10470584 கிmh ph³ரமஜnhமபி⁴ரநnhதகதா²ரஸshய
10470591 khேவமா:shthேயா வநசrhvhயபி⁴சார³Shடா:
10470592 kh’Shேண khவ ைசஷ பரமாthமநி ட⁴பா⁴வ:

10470593 நnhவீவேராऽiνப⁴ஜேதாऽவி³ேஷாऽபி ஸாாch
10470594 ch²ேரயshதேநாthயக³த³ராஜ இேவாபkhத:
10470601 நாயmh ேயாऽŋhக³ உ நிதாnhதரேத: phரஸாத:³
10470602shவrhேயாதாmh நநக³nhத⁴சாmh ேதாऽnhயா:
10470603 ராேஸாthஸேவऽshய ⁴ஜத³Nhட³kh³’தகNhட²

10470604லph³தா⁴ஶிஷாmh ய உத³கா³th³vhரஜவlhலபீ⁴நாmh
10470611ஆஸாமேஹா சரணேரiΝஜுஷாமஹmh shயாmh
10470612 vh’nhதா³வேந கிமபி ³lhமலெதௗஷதீ⁴நாmh
10470613 யா ³shthயஜmh shவஜநமாrhயபத²mh ச thவா
10470614 ேப⁴ஜுrhiµnhத³பத³வீmh திபி⁴rhவிmh’kh³யாmh
10470621 யா ைவ யாrhசிதமஜாதி³பி⁴ராphதகாைமrh
10470622 ேயாேக³வைரரபி யதா³thமநி ராஸேகா³ShTh²யாmh
10470623 kh’Shணshய தth³ப⁴க³வத: சரரவிnhத³mh
10470624 nhயshதmh shதேநஷு விஜஹு: பரph◌⁴ய தாபmh
10470631 வnhேத³ நnhத³vhரஜshthmh பாத³ேரiΝமபீ⁴ணஶ:

10470633 யாஸாmh ஹகேதா²th³கீ³தmh நாதி ⁴வநthரயmh
10470640ஶுக உவாச
10470641அத² ேகா³பீரiνjhஞாphய யேஶாதா³mh நnhத³ேமவ ச
10470643 ேகா³பாநாமnhthrhய தா³ஶாrhேஹா யாshயnhநாேஹ ரத²mh
10470651 தmh நிrhக³தmh ஸமாஸாth³ய நாேநாபாயநபாணய:
10470653 நnhதா³த³ேயாऽiνராேக³ண phராேவாசnhநேலாசநா:
10470661 மநேஸா vh’thதேயா ந:sh: kh’Shண பாதா³mh³ஜாரயா:
10470663 வாேசாऽபி⁴தா⁴யிநீrhநாmhநாmh காயshதthphரவதி³ஷு
10470671 கrhமபி⁴rhph◌⁴ராmhயமாநாmh யthர khவாபீவேரchச²யா
10470673 மŋhக³ளாசைதrhதா³ைந ரதிrhந: kh’Shண ஈவேர
10470681 ஏவmh ஸபா⁴ேதா ேகா³ைப: kh’Shணப⁴khthயா நராதி⁴ப
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10470683 உth³த⁴வ: நராக³chச²nhம²ராmh kh’Shணபாதாmh
10470691 kh’Shய phரணிபthயாஹ ப⁴khthth³ேரகmh vhரெஜௗகஸாmh
10470693 வஸுேத³வாய ராமாய ராjhேஞ ேசாபாயநாnhயதா³th
10480010ஶுக உவாச
10480011அத² விjhஞாய ப⁴க³வாnhஸrhவாthமா ஸrhவத³rhஶந:
10480013ைஸரnhth◌⁴rhயா: காமதphதாயா: phயchச²nhkh³’ஹmh யெயௗ
10480021 மஹாrhேஹாபshகைரராTh◌⁴யmh காேமாபாேயாபph³’mhதmh
10480023iµkhதாதா³மபதாகாபி⁴rhவிதாநஶயநாஸைந:
10480025⁴ைப:ஸுரபி⁴பி⁴rhதீ³ைப:shரkh³க³nhைத⁴ரபி மNh³தmh
10480031 kh³’ஹmh தமாயாnhதமேவய ஸாஸநாthஸth³ய: ஸiµthதா²ய 
ஜாதஸmhph◌⁴ரமா
10480033 யேதா²பஸŋhக³mhய ஸகீ²பி⁴ரchதmh ஸபா⁴ஜயாமாஸ ஸதா³ஸநாதி³பி:◌⁴
10480041 தேதா²th³த⁴வ: ஸா⁴தயாபி⁴ேதா nhயத³³rhvhயாமபி⁴mh’ய
சாஸநmh
10480043kh’Shேऽபி rhணmhஶயநmh மஹாத⁴நmh விேவஶ ேலாகாசதாnhயiνvhரத:
10480051ஸா மjhஜநாேலப³ல⁴ஷண shரkh³க³nhத⁴தாmh³லஸுதா⁴ஸவாதி³பி: ◌⁴
10480053phரஸாதி⁴தாthேமாபஸஸார மாத⁴வmhஸvhட³ேலாthshதவிph◌⁴ரேமைத:
10480061ஆஹூய காnhதாmh நவஸŋhக³மயா விஶŋhகிதாmh கŋhகண⁴ேத கேர
10480063 phரkh³’ய ஶyhயாமதி⁴ேவய ராமயா ேரேமऽiνேலபாrhபணNhயேலஶயா
10480071ஸாநŋhக³தphதசேயாரஸshததா²ேrh
10480072kh◌⁴ரnhthயநnhதசரேணந ேஜா mh’ஜnhதீ
10480073 ேதா³rhph◌⁴யாmh shதநாnhதரக³தmh பரph◌⁴ய காnhதmh
10480074ஆநnhத³rhதிமஜஹாத³திதீ³rhக⁴தாபmh
10480081ைஸவmh ைகவlhயநாத²mh தmh phராphய ³Shphராphயவரmh
10480083அŋhக³ராகா³rhபேணநாேஹா ³rhப⁴ேக³த³மயாசத
10480091ஸேஹாShயதாஹ phேரShட² தி³நாநி கதிசிnhமயா
10480093 ரமshவ ேநாthஸேஹ thயkhmh ஸŋhக³mh ேதऽmh³ேஹண
10480101 தshைய காமவரmh த³ththவா மாநயிthவா ச மாநத:³
10480103ஸேஹாth³த⁴ேவந ஸrhேவஶ:shவதா⁴மாக³மth³’th³தி⁴மth
10480111 ³ராrhth◌⁴யmh ஸமாராth◌⁴ய விShiΝmh ஸrhேவவேரவரmh
10480113 ேயா vh’ணீேத மேநாkh³ராயமஸththவாthமநீShயெஸௗ
10480121அkhரப⁴வநmh kh’Shண:ஸஹராேமாth³த⁴வ: phர: ◌⁴
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10480123 கிசிchசிகீrhஷயnhphராகா³த³khரphயகாmhயயா
10480131ஸ தாnhநரவரேரShடா²நாராth³வீய shவபா³nhத⁴வாnh
10480133 phரththதா²ய phரiµதி³த: பShவjhயாபி⁴நnhth³ய ச
10480141 நநாம kh’Shணmh ராமmh ச ஸ ைதரphயபி⁴வாதி³த:
10480143 ஜயாமாஸ விதி⁴வthkh’தாஸநபkh³ரஹாnh
10480151 பாதா³வேநஜநீராேபா தா⁴ரயnhஶிரஸா nh’ப
10480153அrhஹேணநாmhப³ைரrhதி³vhையrhக³nhத⁴shரkh³⁴ஷேthதைம:
10480161அrhசிthவா ஶிரஸாநmhய பாதா³வŋhகக³ெதௗ mh’ஜnh
10480163 phரரயாவநேதாऽkhர: kh’Shணராமாவபா⁴ஷத
10480171 தி³ShThயா பாேபா ஹத: கmhஸ:ஸாiνேகா³ வாத³mh லmh
10480173 ப⁴வth³ph◌⁴யாiµth³th◌⁴’தmh kh’chch²ராth³³ரnhதாchச ஸேமதி⁴தmh
10480181 வாmh phரதா⁴நெஷௗ ஜக³th³ேத⁴ ஜக³nhமெயௗ
10480183 ப⁴வth³ph◌⁴யாmh ந விநா கிசிthபரமshதி ந சாபரmh
10480191ஆthமsh’Shடத³mh விவமnhவாவிய shவஶkhதிபி: ◌⁴
10480193 ஈயேத ப³ஹுதா⁴ ph³ரமnh தphரthயேகா³சரmh
10480201 யதா² ⁴ேதஷு சராசேரஷு மயாத³ேயா ேயாநிஷு பா⁴nhதி நாநா
10480203 ஏவmh ப⁴வாnhேகவல ஆthமேயாநிShவாthமாthமதnhthேரா ப³ஹுதா⁴ விபா⁴தி
10480211 sh’ஜshயேதா² mhப பா விவmh ரஜshதம:ஸththவ³ண:

shவஶkhதிபி: ◌⁴
10480213 ந ப³th◌⁴யேஸ தth³³ணகrhமபி⁴rhவா jhஞாநாthமநshேத khவ ச ப³nhத⁴ேஹ:

10480221 ேத³ஹாth³பாேத⁴ரநிபிதthவாth³ப⁴ேவா ந ஸாாnhந பி⁴தா³thமந:shயாth
10480223 அேதா ந ப³nhத⁴shதவ ைநவ ேமா: shயாதாmhநிகாமshthவயி
ேநாऽவிேவக:
10480231 thவேயாதி³ேதாऽயmh ஜக³ேதா தாய யதா³ யதா³ ேவத³பத:² ராண:

10480233 பா³th◌⁴ேயத பாஷNhட³பைத²ரஸth³பி⁴shததா³ ப⁴வாnhஸththவ³ணmh
பி³ப⁴rhதி
10480241ஸ thவmhphரேபா⁴ऽth³ய வஸுேத³வkh³’ேஹऽவதீrhண:

10480242shவாmhேஶந பா⁴ரமபேநஹா ⁴ேம:
10480243அௌணீஶதவேத⁴ந ஸுேரதராmhஶ
10480244 ராjhஞாமiµShய ச லshய யேஶா விதnhவnh
10480251அth³ேயஶ ேநா வஸதய: க² ⁴பா⁴கா³
10480252 ய:ஸrhவேத³வபிth’⁴தnh’ேத³வrhதி:
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10480253 யthபாத³ெஶௗசஸலmh thஜக³thநாதி
10480254ஸ thவmh ஜக³th³³ரேதா⁴ஜ யா: phரவிShட:

10480261 க: பNh³தshthவத³பரmh ஶரணmh ஸயாth³
10480262 ப⁴khதphயாth³’தகி³ர:ஸு’த:³ kh’தjhஞாth
10480263ஸrhவாnhத³தா³தி ஸு’ேதா³ ப⁴ஜேதாऽபி⁴காமாnh
10480264ஆthமாநமphபசயாபசெயௗ ந யshய
10480271 தி³ShThயா ஜநாrhத³ந ப⁴வாநிஹ ந: phரதீேதா
10480272 ேயாேக³வைரரபி ³ராபக³தி:ஸுேரைஶ:

10480273 சி²nhth◌⁴யாஶு ந:ஸுதகலthரத⁴நாphதேக³ஹ
10480274 ேத³ஹாதி³ேமாஹரஶநாmh ப⁴வதீ³யமாயாmh
10480281இthயrhசித:ஸmhshதச ப⁴khேதந ப⁴க³வாnhஹ:
10480283அkhரmh ஸshதmh phராஹ கீ³rhபி: ◌⁴ ஸmhேமாஹயnhநிவ
10480290ப⁴க³வாiνவாச
10480291 thவmh ேநா ³: பிth’vhயச லாkh◌⁴ேயா ப³nh⁴ச நிthயதா³
10480293 வயmh  ரயா: ேபாShயாச அiνகmhphயா: phரஜா  வ:

10480301 ப⁴வth³விதா⁴ மஹாபா⁴கா³ நிேஷvhயா அrhஹஸthதமா:
10480303 ேரயshகாைமrhnh’பி⁴rhநிthயmh ேத³வா:shவாrhதா² ந ஸாத⁴வ:

10480311 ந யmhமயாநி தீrhதா²நி ந ேத³வா mh’chசி²லாமயா:
10480313 ேத நnhthகாேலந த³rhஶநாேத³வ ஸாத⁴வ:

10480321ஸ ப⁴வாnhஸு’தா³mh ைவ ந: ேரயாnhேரயசிகீrhஷயா
10480323jhஞாஸாrhத²mh பாNhட³வாநாmh க³chச²shவ thவmh க³ஜாவயmh
10480331 பிதrhபரேத பா³லா:ஸஹ மாthரா ஸு:³கி²தா:
10480333ஆநீதா:shவரmh ராjhஞா வஸnhத இதி ஶும
10480341 ேதஷு ராஜாmhபி³காthேரா ph◌⁴ராth’thேரஷு தீ³நதீ: ◌⁴
10480343ஸேமா ந வrhதேத நmh ³Shthரவஶேகா³ऽnhத⁴th³’kh
10480351 க³chச² ஜாநீ தth³vh’thதம⁴நா ஸாth◌⁴வஸா⁴ வா
10480353 விjhஞாய தth³விதா⁴shயாேமா யதா² ஶmh ஸு’தா³mh ப⁴ேவth
10480361இthயkhரmh ஸமாதி³ய ப⁴க³வாnhஹவர:
10480363ஸŋhகrhஷேth³த⁴வாph◌⁴யாmh ைவ தத:shவப⁴வநmh யெயௗ
10490010ஶுக உவாச
10490011ஸ க³thவா ஹாshதிநரmh ெபௗரேவnhth³ரயேஶாऽŋhகிதmh
10490013 த³த³rhஶ தthராmhபி³ேகயmh ஸபீ⁴Shமmh வி³ரmh ph’தா²mh
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10490021ஸஹthரmh ச பா³கmh பா⁴ரth³வாஜmh ஸெகௗ³தமmh
10490023 கrhநmh ஸுேயாத⁴நmh th³ெரௗணிmh பாNhட³வாnhஸு’ேதா³ऽபராnh
10490031 யதா²வ³பஸŋhக³mhய ப³nh⁴பி⁴rhகா³nhதி³நீஸுத:
10490033ஸmhph’Shடshைத:ஸு’th³வாrhதாmh shவயmh சாph’chச²த³vhயயmh
10490041 உவாஸ கதிசிnhமாஸாnhராjhேஞா vh’thதவிவிthஸயா
10490043 ³Shphரஜshயாlhபஸாரshய க²லchச²nhதா³iνவrhதிந:
10490051 ேதஜ ஓேஜா ப³லmh வீrhயmh phரரயாதீ³mhச ஸth³³nh
10490053 phரஜாiνராக³mh பாrhேத²ஷு ந ஸஹth³பி⁴சிகீ’தmh
10490061 kh’தmh ச தா⁴rhதராShThைரrhயth³க³ரதா³நாth³யேபஶலmh
10490063ஆசkh²ெயௗ ஸrhவேமவாshைம ph’தா² வி³ர ஏவ ச
10490071 ph’தா²  ph◌⁴ராதரmh phராphதமkhரiµபsh’thய தmh
10490073 உவாச ஜnhமநிலயmh shமரnhthயகேல
10490081அபி shமரnhதி ந: ெஸௗmhய பிதெரௗ ph◌⁴ராதரச ேம
10490083 ப⁴கி³nhெயௗ ph◌⁴ராth’thராச ஜாமய:ஸkh²ய ஏவ ச
10490091 ph◌⁴ராthேரேயா ப⁴க³வாnhkh’Shண: ஶரNhேயா ப⁴khதவthஸல:

10490093ைபth’Shவshேரயாnhshமரதி ராமசாmh³ேஹண:

10490101ஸபthநமth◌⁴ேய ேஶாசnhதீmh vh’காநாmh ஹணீவ
10490103ஸாnhthவயிShயதி மாmh வாkhைய: பிth’நாmhச பா³லகாnh
10490111 kh’Shண kh’Shண மஹாேயாகி³nhவிவாthமnhவிவபா⁴வந
10490113 phரபnhநாmh பா ேகா³விnhத³ ஶிஶுபி⁴சாவத³தீmh
10490121 நாnhயthதவ பதா³mhேபா⁴ஜாthபயா ஶரணmh nh’mh
10490123 பி³ph◌⁴யதாmh mh’thஸmhஸாராதீ³shவரshயாபவrhகி³காth
10490131 நம: kh’Shய ஶுth³தா⁴ய ph³ரமேண பரமாthமேந
10490133 ேயாேக³வராய ேயாகா³ய thவாமஹmh ஶரணmh க³தா
10490140ஶுக உவாச
10490141இthயiνshmh’thய shவஜநmh kh’Shணmh ச ஜக³தீ³வரmh
10490143 phராத³th³:³கி²தா ராஜnhப⁴வதாmh phரபிதாம
10490151ஸம:³க²ஸுேகா²ऽkhேரா வி³ரச மஹாயஶா:
10490153ஸாnhthவயாமாஸ:nhதீmh தththேராthபthதிேஹபி:◌⁴
10490161 யாshயnhராஜாநமph◌⁴ேயthய விஷமmh thரலாலஸmh
10490163அவத³thஸு’தா³mh மth◌⁴ேய ப³nh⁴பி: ◌⁴ ெஸௗ’ேதா³தி³தmh
10490170அkhர உவாச
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10490171 ேபா⁴ ேபா⁴ ைவசிthரவீrhய thவmh mh கீrhதிவrhத⁴ந
10490173 ph◌⁴ராதrhபரேத பாNhடா³வ⁴நாஸநமாshதி²த:
10490181 த⁴rhேமண பாலயnhiνrhவீmh phரஜா: ஶீேலந ரஜயnh
10490183 வrhதமாந:ஸம:shேவஷு ேரய: கீrhதிமவாphshய
10490191அnhயதா² thவாசரmhlhேலாேக க³rhேதா யாshயேஸ தம:
10490193 தshமாthஸமthேவ வrhதshவ பாNhட³ேவShவாthமேஜஷு ச
10490201 ேநஹ சாthயnhதஸmhவாஸ: கshயசிthேகநசிthஸஹ
10490203 ராஜnhshேவநாபி ேத³ேஹந கிiµ ஜாயாthமஜாதி³பி: ◌⁴
10490211 ஏக: phரஸூயேத ஜnhேரக ஏவ phரயேத
10490213 ஏேகாऽiν⁴ŋhkhேத ஸுkh’தேமக ஏவ ச ³Shkh’தmh
10490221அத⁴rhேமாபசிதmh விthதmh ஹரnhthயnhேயऽlhபேமத⁴ஸ:

10490223ஸmhேபா⁴ஜநீயாபேத³ைஶrhஜலாநீவ ஜெலௗகஸ:

10490231 Shதி யாநத⁴rhேமண shவ³th³th◌⁴யா தமபNh³தmh
10490233 ேதऽkh’தாrhத²mh phரNhவnhதி phரா ராய:ஸுதாத³ய:
10490241shவயmh கிlhபி³ஷமாதா³ய ைதshthயkhேதா நாrhத²ேகாவித:³
10490243அth³தா⁴rhேதா² விஶthயnhத⁴mh shவத⁴rhமவிiµக²shதம:
10490251 தshமாlhேலாகமmh ராஜnhshவphநமாயாமேநாரத²mh
10490253 வீயாயmhயாthமநாthமாநmh ஸம: ஶாnhேதா ப⁴வ phரேபா⁴
10490260 th◌⁴’தராShThர உவாச
10490261 யதா² வத³தி கlhயாணீmh வாசmh தா³நபேத ப⁴வாnh
10490263 ததா²நயா ந th’phயா மrhthய: phராphய யதா²mh’தmh
10490271 ததா²பி ஸூnh’தா ெஸௗmhய ’தி³ ந shதீ²யேத சேல
10490273 thராiνராக³விஷேம விth³thெஸௗதா³மநீ யதா²
10490281 ஈவரshய விதி⁴mh ேகா iν வி⁴ேநாthயnhயதா² மாnh
10490283 ⁴ேமrhபா⁴ராவதாராய ேயாऽவதீrhே யேதா:³ேல
10490291 ேயா ³rhவிமrhஶபத²யா நிஜமாயேயத³mh
10490292sh’ShThவா ³nhவிப⁴ஜேத தத³iνphரவிShட:

10490293 தshைம நேமா ³ரவேபா³த⁴விஹாரதnhthர
10490294ஸmhஸாரசkhரக³தேய பரேமவராய
10490300ஶுக உவாச
10490301இthயபி⁴phேரthய nh’பேதரபி⁴phராயmh ஸ யாத³வ:

10490303ஸு’th³பி:◌⁴ ஸமiνjhஞாத: நrhய³மகா³th
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10490311 ஶஶmhஸ ராமkh’Shph◌⁴யாmh th◌⁴’தராShThரவிேசShதmh
10490313 பாNhட³வாnhphரதி ெகௗரvhய யத³rhத²mh phேரத:shவயmh
10500010ஶுக உவாச
10500011அshதி: phராphதிச கmhஸshய மShெயௗ ப⁴ரதrhஷப⁴
10500013 mh’ேத ப⁴rhத :³கா²rhேத ஈய:shம பிrhkh³’ஹாnh
10500021 பிthேர மக³த⁴ராஜாய ஜராஸnhதா⁴ய :³கி²ேத
10500023 ேவத³யாmh சkhர:ஸrhவமாthமைவத⁴vhயகாரணmh
10500031ஸ தத³phயமாகrhNhய ேஶாகாமrhஷேதா nh’ப
10500033அயாத³வீmh மmh கrhmh சkhேர பரமiµth³யமmh
10500041அௌணீபி⁴rhவிmhஶthயா திsh’பி⁴சாபி ஸmhvh’த:
10500043 ய³ராஜதா⁴நீmh ம²ராmh nhயத⁴thஸrhவேதா தி³ஶmh
10500051 நிய தth³ப³லmh kh’Shண உth³ேவலவ ஸாக³ரmh
10500053shவரmh ேதந ஸmhth³த⁴mh shவஜநmh ச ப⁴யாலmh
10500061 சிnhதயாமாஸ ப⁴க³வாnhஹ: காரணமாiνஷ:

10500063 தth³ேத³ஶகாலாiν³ணmh shவாவதாரphரேயாஜநmh
10500071ஹநிShயா ப³லmh ேயதth³⁴வி பா⁴ரmh ஸமாதmh
10500073 மாக³ேத⁴ந ஸமாநீதmh வயாநாmh ஸrhவ⁴⁴ஜாmh
10500081அௌணீபி: ◌⁴ ஸŋhkh²யாதmh ப⁴டாவரத²ஜைர:
10500083 மாக³த⁴sh ந ஹnhதvhேயா ⁴ய: கrhதா ப³ேலாth³யமmh
10500091 ஏதத³rhேதா²ऽவதாேராऽயmh ⁴பா⁴ரஹரய ேம
10500093ஸmhரய ஸா⁴நாmh kh’ேதாऽnhேயஷாmh வதா⁴ய ச
10500101அnhேயாऽபி த⁴rhமராைய ேத³ஹ:ஸmhph◌⁴யேத மயா
10500103 விராமாயாphயத⁴rhமshய காேல phரப⁴வத: khவசிth
10500111 ஏவmh th◌⁴யாயதி ேகா³விnhத³ஆகாஶாthஸூrhயவrhசெஸௗ
10500113 ரதா²பshதி²ெதௗ ஸth³ய:ஸஸூெதௗ ஸபchச²ெதௗ³

10500121ஆதா⁴நி ச தி³vhயாநி ராநி யth³’chச²யா
10500123 th³’ShThவா தாநி ’ேகஶ:ஸŋhகrhஷணமதா²ph³ரவீth
10500131 பயாrhய vhயஸநmh phராphதmh ய³நாmh thவாவதாmh phரேபா⁴
10500133 ஏஷ ேத ரத²ஆயாேதா த³யிதாnhயாதா⁴நி ச
10500141 ஏதத³rhத²mh  ெநௗ ஜnhம ஸா⁴நாஶ ஶrhமkh’th
10500143 thரேயாவிmhஶthயநீகாkh²யmh ⁴ேமrhபா⁴ரமபா
10500151 ஏவmh ஸmhமnhthrhய தா³ஶாrhெஹௗ த³mhஶிெதௗ ரதி²ெநௗ ராth
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10500153 நிrhஜkh³ம:shவாதா⁴Th◌⁴ெயௗ ப³ேலநாlhபீயஸா vh’ெதௗ
10500161 ஶŋhக²mh த³th◌⁴ெமௗ விநிrhக³thய ஹrhதா³கஸாரதி:²
10500163 தேதாऽ⁴thபரைஸnhயாநாmh ’தி³ விthராஸேவப:²

10500171 தாவாஹ மாக³ேதா⁴ வீய ேஹ kh’Shண ஷாத⁴ம
10500173 ந thவயா ேயாth³⁴chசா² பா³ேலைநேகந லjhஜயா
10500175³phேதந  thவயா மnhத³ ந ேயாthshேய யா ப³nh⁴ஹnh
10500181 தவ ராம யதி³ ரth³தா⁴ th◌⁴யshவ ைத⁴rhயiµth³வஹ
10500183thவா வா மchச²ைரசி²nhநmh ேத³ஹmh shவrhயா மாmh ஜ
10500190ப⁴க³வாiνவாச
10500191 ந ைவ ஶூரா விகthத²nhேத த³rhஶயnhthேயவ ெபௗஷmh
10500193 ந kh³’ணீேமா வேசா ராஜnhநாரshய iµrhஷத:
10500200ஶுக உவாச
10500201ஜராஸுதshதாவபி⁴sh’thய மாத⁴ெவௗ மஹாப³ெலௗேக⁴ந ப³யஸாvh’ேநாth
10500203ஸைஸnhயயாநth◌⁴வஜவாஸாரதீ²ஸூrhயாநெலௗ வாவாph◌⁴ரேரiΝபி: ◌⁴
10500211ஸுபrhணதாலth◌⁴வஜசிthெநௗ ரதா²vh
10500212அலயnhthேயா ஹராமேயாrhmh’ேத⁴
10500213shthய: ராThடாலகஹrhmhயேகா³ரmh
10500214ஸமாதா:ஸmhiµiµஹு: ஶுசாrhதி³த:
10500221ஹ: பராநீகபேயாiµசாmh iµஹு: ஶிiµகா²thlhப³ணவrhஷபீ³தmh
10500223shவைஸnhயமாேலாkhயஸுராஸுராrhசிதmh vhயsh²rhஜயchசா²rhŋhக³ஶராஸேநாthதமmh
10500231 kh³’ணnhநிஶŋhகா³த³த²ஸnhத³த⁴chச²ராnh
10500232 விkh’Shய iµசnhஶிதபா³ணகா³nh
10500233 நிkh◌⁴நnhரதா²nhஜரவாபthதீnh
10500234 நிரnhதரmh யth³வத³லாதசkhரmh
10500241 நிrhபி⁴nhநmhபா:◌⁴ கே நிேபரேநகேஶாऽவா: ஶரvh’khணகnhத⁴ரா:
10500243 ரதா²ஹதாவth◌⁴வஜஸூதநாயகா: பதா³யதசி²nhந⁴ேஜாகnhத⁴ரா:
10500251ஸசி²th³யமாநth³விபேத³ப⁴வாநாமŋhக³phரஸூதா:ஶதேஶாऽsh’கா³பகா:³
10500253 ⁴ஜாஹய: ஷஶீrhஷகchச²பா ஹதth³விபth³வீபஹய kh³ரஹாலா:
10500261 கேராநா நரேகஶைஶவலா த⁴iνshதரŋhகா³த⁴³lhமஸŋhலா:
10500263அch²காவrhதப⁴யாநகா மஹா மணிphரேவகாப⁴ரமஶrhகரா:
10500271 phரவrhதிதா பீ⁴ப⁴யாவஹா mh’ேத⁴ மநshவிநாmh ஹrhஷக: பரshபரmh
10500273 விநிkh◌⁴நதாnhiµஷேலந ³rhமதா³nhஸŋhகrhஷேணநாபேமயேதஜஸா
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10500281 ப³லmh தத³ŋhகா³rhணவ³rhக³ைப⁴ரவmh ³ரnhதபாரmh மக³ேத⁴nhth³ரபாதmh
10500283யmh phரணீதmh வஸுேத³வthரேயாrhவிkh³தmh தjhஜக³தீ³ஶேயா: பரmh
10500291shதி²thth³ப⁴வாnhதmh ⁴வநthரயshய ய:
10500292ஸேதऽநnhத³ண:shவலயா
10500293 ந தshய சிthரmh பரபநிkh³ரஹsh
10500294 ததா²பி மrhthயாiνவித⁴shய வrhNhயேத
10500301 ஜkh³ராஹ விரத²mh ராேமா ஜராஸnhத⁴mh மஹாப³லmh
10500303ஹதாநீகாவஶிShடாஸுmh mhஹ:mhஹெவௗஜஸா
10500311 ப³th◌⁴யமாநmh ஹதாராதிmh பாைஶrhவாணமாiνைஷ:

10500313 வாரயாமாஸ ேகா³விnhத³shேதந காrhயசிகீrhஷயா
10500321ஸா iµkhேதா ேலாகநாதா²ph◌⁴யாmh vh³ேதா வீரஸmhமத:
10500323 தபேஸ kh’தஸŋhகlhேபா வாத: பதி² ராஜபி: ◌⁴
10500331 வாkhைய: பவிthராrhத²பைத³rhநயைந: phராkh’ைதரபி
10500333shவகrhமப³nhத⁴phராphேதாऽயmh ய³பி⁴shேத பராப⁴வ:

10500341ஹேதஷு ஸrhவாநீேகஷு nh’ேபா பா³rhஹth³ரத²shததா³
10500343 உேபேதா ப⁴க³வதா மக³தா⁴nh³rhமநா யெயௗ
10500351iµnhேதா³ऽphயதப³ேலா நிshதீrhப³லாrhணவ:

10500353 விகீrhயமாண:ஸுைமshthத³ைஶரiνேமாதி³த:
10500361 மா²ைரபஸŋhக³mhய விjhவைரrhiµதி³தாthமபி: ◌⁴
10500363 உபகீ³யமாநவிஜய:ஸூதமாக³த⁴வnhதி³பி: ◌⁴
10500371 ஶŋhக²³nh³ப⁴ேயா ேந³rhேப⁴rhயாNhயேநகஶ:

10500373 வீேவiΝmh’த³ŋhகா³நி ரmh phரவிஶதி phரெபௗ⁴
10500381khதமாrhகா³mh ’Shடஜநாmh பதாகாபி⁴ரph◌⁴யலŋhkh’தாmh
10500383 நிrh⁴Shடாmh ph³ரமேகா⁴ேஷண ெகௗகாப³th³த⁴ேதாரmh
10500391 நிசீயமாேநா நாபி⁴rhமாlhயத³th◌⁴யதாŋhைர:
10500393 நியமாண:ஸshேநஹmh phththகதேலாசைந:
10500401ஆேயாத⁴நக³தmh விthதமநnhதmh வீர⁴ஷணmh
10500403 ய³ராஜாய தthஸrhவமா’தmh phராதி³ஶthphர:◌⁴
10500411 ஏவmh ஸphதத³ஶkh’thவshதாவthயௌணீப³ல:

10500413 ேத⁴ மாக³ேதா⁴ ராஜா ய³பி:◌⁴ kh’Shணபாைத:
10500421அNhவmhshதth³ப³லmh ஸrhவmh vh’Shணய: kh’Shணேதஜஸா
10500423ஹேதஷு shேவShவநீேகஷு thயkhேதாऽகா³த³பி⁴rhnh’ப:
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10500431அShடாத³ஶம ஸŋhkh³ராம ஆகா³நி தத³nhதரா
10500433 நாரத³phேரேதா வீேரா யவந: phரthயth³’யத
10500441 ேராத⁴ ம²ராேமthய திsh’பி⁴rhmhேலchச²ேகாபி: ◌⁴
10500443 nh’ேலாேக சாphரதிth³வnhth³ேவா vh’Shணீnhthவாthமஸmhதாnh
10500451 தmh th³’ShThவாசிnhதயthkh’Shண:ஸŋhகrhஷண ஸஹாயவாnh
10500453அேஹா ய³நாmh vh’நmh phராphதmh ப⁴யேதா மஹth
10500461 யவேநாऽயmh நிnhேத⁴ऽshமாநth³ய தாவnhமஹாப³ல:

10500463 மாக³ேதா⁴ऽphயth³ய வா ேவா வா பரேவா வாக³Shயதி
10500471ஆவேயா: th◌⁴யேதாரshய யth³யாக³nhதா ஜராஸுத:
10500473 ப³nh⁴nhஹநிShயthயத² வா ேநShயேத shவரmh ப³
10500481 தshமாத³th³ய விதா⁴shயாேமா ³rhக³mh th³விபத³³rhக³மmh
10500483 தthர jhஞாதீnhஸமாதா⁴ய யவநmh கா⁴தயாமேஹ
10500491இதி ஸmhமnhthrhய ப⁴க³வாnh³rhக³mh th³வாத³ஶேயாஜநmh
10500493அnhத:ஸiµth³ேர நக³ரmh kh’thshநாth³⁴தமசீகரth
10500501 th³’யேத யthர  thவாShThரmh விjhஞாநmh ஶிlhபைநணmh
10500503 ரth²யாசthவரவீதீ²பி⁴rhயதா²வாsh விநிrhதmh
10500511ஸுரth³மலேதாth³யாந விசிthேராபவநாnhவிதmh
10500513 ேஹமஶ ◌்’ŋhைக³rhதி³விshph’kh³பி:◌⁴ shப²காThடாலேகா³ைர:
10500521 ராஜதாரைட: ேகாShைட²rhேஹமmhைப⁴ரலŋhkh’ைத:
10500523 ரthநைதrhkh³’ைஹrhேஹைமrhமஹாமாரகதshத²ல:

10500531 வாshேதாShபதீநாmh ச kh³’ைஹrhவlhலபீ⁴பி⁴ச நிrhதmh
10500533 சாrhவrhNhயஜநாகீrhணmh ய³ேத³வkh³’ேஹாlhலஸth
10500541ஸுத⁴rhமாmh பாஜாதmh ச மேஹnhth³ர: phராேth³த⁴ேர:
10500543 யthர சாவshதி²ேதா மrhthேயா மrhthயத⁴rhைமrhந jhயேத
10500551 யாைமகவrhnhவே ஹயாnhஶுkhலாnhமேநாஜவாnh
10500553அShெடௗ நிதி⁴பதி: ேகாஶாnhேலாகபாேலா நிேஜாத³யாnh
10500561 யth³யth³ப⁴க³வதா த³thதமாதி⁴பthயmh shவth³த⁴ேய
10500563ஸrhவmh phரthயrhபயாமாஸுrhஹெரௗ ⁴க³ேத nh’ப
10500571 தthர ேயாக³phரபா⁴ேவந நீthவா ஸrhவஜநmh ஹ:
10500573 phரஜாபாேலந ராேமண kh’Shண:ஸமiνமnhthத:
10500575 நிrhஜகா³ம ரth³வாராthபth³மமா நிராத: ◌⁴
10510010ஶுக உவாச
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10510011 தmh விேலாkhய விநிShkhராnhதiµjhஹாநேவா³பmh
10510013 த³rhஶநீயதமmh யாமmh பீதெகௗேஶயவாஸஸmh
10510021வthஸவஸmh ph◌⁴ராஜthெகௗshபா⁴iµkhதகnhத⁴ரmh
10510023 ph’²தீ³rhக⁴சrhபா³ஹுmh நவகஜாேணணmh
10510031 நிthயphரiµதி³தmh மthஸுகேபாலmh ஶுசிshதmh
10510033iµகா²ரவிnhத³mh பி³ph◌⁴ராணmh sh²ரnhமகரNhட³லmh
10510041 வாஸுேத³ேவா யயதி மாnhவthஸலாச²ந:
10510043 சrh⁴ேஜாऽரவிnhதா³ோ வநமாlhயதிஸுnhத³ர:
10510051லணrhநாரத³phேராkhைதrhநாnhேயா ப⁴விமrhஹதி
10510053 நிராத⁴சலnhபth³ph◌⁴யாmh ேயாthshேயऽேநந நிராத: ◌⁴
10510061இதி நிசிthய யவந: phராth³ரவth³தmh பராŋhiµக²mh
10510063அnhவதா⁴வjhkh◌⁴’ுshதmh ³ராபமபி ேயாகி³நாmh
10510071ஹshதphராphதவாthமாநmh ஹ ஸ பேத³ பேத³
10510073 நீேதா த³rhஶயதா ³ரmh யவேநேஶாऽth³கnhத³ரmh
10510081 பலாயநmh ய³ேல ஜாதshய தவ ேநாசிதmh
10510083இதி பnhநiνக³ேதா ைநநmh phராபாஹதாஶுப: ◌⁴
10510091 ஏவmh phேதாऽபி ப⁴க³வாnhphராவிஶth³கி³கnhத³ரmh
10510093 ேஸாऽபி phரவிShடshதthராnhயmh ஶயாநmh த³th³’ேஶ நரmh
10510101 நnhவெஸௗ ³ரமாநீய ேஶேத மாஹ ஸா⁴வth
10510103இதி மthவாchதmh ட⁴shதmh பதா³ஸமதாட³யth
10510111ஸ உthதா²ய சிரmh ஸுphத: ஶைநnhlhய ேலாசேந
10510113 தி³ேஶா விேலாகயnhபாrhேவ தமth³ராத³வshதி²தmh
10510121ஸ தாவthதshய Shடshய th³’Shபாேதந பா⁴ரத
10510123 ேத³ஹேஜநாkh³நிநா த³kh³ேதா⁴ ப⁴shமஸாத³ப⁴வthth
10510130ராேஜாவாச
10510131 ேகா நாம ஸ மாnhph³ரமnhகshய கிmhவீrhய ஏவ ச
10510133 கshமாth³³ஹாmh க³த: ஶிShேய கிnhேதேஜா யவநாrhத³ந:
10510140ஶுக உவாச
10510141ஸ இவாேல ஜாேதா மாnhதா⁴th’தநேயா மஹாnh
10510143iµnhத³இதி kh²யாேதா ph³ரமNhய:ஸthயஸŋhக³ர:
10510151ஸ யாசித:ஸுரக³ணnhth³ராth³ையராthமரேண
10510153அஸுேரph◌⁴ய: பthரshைதshதth³ராmh ேஸாऽகேராchசிரmh
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10510161லph³th◌⁴வா ³ஹmh ேத shவ:பாலmh iµnhத³மதா²ph³வnh
10510163 ராஜnhவிரமதாmh kh’chch²ராth³ப⁴வாnhந: பபாலநாth
10510171 நரேலாகmh பthயjhய ராjhயmh நிஹதகNhடகmh
10510173அshமாnhபாலயேதா வீர காமாshேத ஸrhவ உjh²தா:
10510181ஸுதா மShேயா ப⁴வேதா jhஞாதேயாऽமாthயமnhthந:
10510183 phரஜாச lhயகாநா நா⁴நா ஸnhதி காதா:
10510191 காேலா ப³யாnhப³நாmh ப⁴க³வாநீவேராऽvhயய:
10510193 phரஜா: காலயேத khட³nhபஶுபாேலா யதா² பஶூnh
10510201 வரmh vh’ணீShவ ப⁴th³ரmh ேத ’ேத ைகவlhயமth³ய ந:
10510203 ஏக ஏேவவரshதshய ப⁴க³வாnhவிShiΝரvhயய:
10510211 ஏவiµkhத:ஸ ைவ ேத³வாநபி⁴வnhth³ய மஹாயஶா:
10510213அஶயிShட ³ஹாவிShேடா நிth³ரயா ேத³வத³thதயா
10510221 யவேந ப⁴shமஸாnhநீேத ப⁴க³வாnhஸாthவதrhஷப:◌⁴
10510223ஆthமாநmh த³rhஶயாமாஸ iµnhதா³ய தீ⁴மேத
10510231 தமாேலாkhய க⁴நயாமmh பீதெகௗேஶயவாஸஸmh
10510233வthஸவஸmh ph◌⁴ராஜthெகௗshேப⁴ந விராதmh
10510241 சrh⁴ஜmh ேராசமாநmh ைவஜயnhthயா ச மாலயா
10510243 சாphரஸnhநவத³நmh sh²ரnhமகரNhட³லmh
10510251 phேரணீயmh nh’ேலாகshய ஸாiνராக³shேதணmh
10510253அபீvhயவயஸmh மthத mh’ேக³nhth³ேராதா³ரவிkhரமmh
10510261 பrhயph’chச²nhமஹா³th³தி⁴shேதஜஸா தshய த⁴rhத:
10510263 ஶŋhகித: ஶநைக ராஜா ³rhத⁴rhஷவ ேதஜஸா
10510270iµnhத³ உவாச
10510271 ேகா ப⁴வாநிஹ ஸmhphராphேதா விபிேந கி³க³வேர
10510273 பth³ph◌⁴யாmh பth³மபலாஶாph◌⁴யாmh விசரshகNhடேக
10510281 கிmh shவிthேதஜshவிநாmh ேதேஜா ப⁴க³வாnhவா விபா⁴வஸு:
10510283ஸூrhய: ேஸாேமா மேஹnhth³ேரா வா ேலாகபாேலா பேராऽபி வா
10510291 மnhேய thவாmh ேத³வேத³வாநாmh thரயாmh ஷrhஷப⁴mh
10510293 யth³பா³த⁴ேஸ ³ஹாth◌⁴வாnhதmh phரதீ³ப: phரப⁴யா யதா²
10510301 ஶுஷதாமvhயகமshமாகmh நரŋhக³வ
10510303shவஜnhம கrhம ேகா³thரmh வா கth²யதாmh யதி³ ேராசேத
10510311 வயmh  ஷvhயாkh◌⁴ர ஐவாகா:thரப³nhத⁴வ:
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10510313iµnhத³இதி phேராkhேதா ெயௗவநாவாthமஜ: phரேபா⁴
10510321 சிரphரஜாக³ரராnhேதா நிth³ரயாபஹேதnhth³ய:
10510323 ஶேயऽshnhவிஜேந காமmh ேகநாphthதா²பிேதாऽ⁴நா
10510331 ேஸாऽபி ப⁴shkh’ேதா நமாthேயைநவ பாphமநா
10510333அநnhதரmh ப⁴வாnhமாmhlhலேதாऽthரஶாஸந:
10510341 ேதஜஸா ேதऽவிஷேயண ⁴ th³ரShmh ந ஶkhiνம:
10510343ஹெதௗஜஸா மஹாபா⁴க³ மாநநீேயாऽ ேத³நாmh
10510351 ஏவmh ஸmhபா⁴ேதா ராjhஞா ப⁴க³வாnh⁴தபா⁴வந:
10510353 phரthயாஹ phரஹஸnhவாNhயா ேமக⁴நாத³க³பீ⁴ரயா
10510360ப⁴க³வாiνவாச
10510361 ஜnhமகrhமாபி⁴தா⁴நாநி ஸnhதி ேமऽŋhக³ஸஹshரஶ:

10510363 ந ஶkhயnhேதऽiνஸŋhkh²யாமநnhதthவாnhமயாபி 
10510371 khவசிth³ரஜாmh விமேம பாrhதி²வாnhஜnhமபி: ◌⁴
10510373³ணகrhமாபி⁴தா⁴நாநி ந ேம ஜnhமாநி கrhசிth
10510381 காலthரேயாபபnhநாநி ஜnhமகrhமாணி ேம nh’ப
10510383அiνkhரமnhேதா ைநவாnhதmh க³chச²nhதி பரமrhஷய:
10510391 ததா²phயth³யதநாnhயŋhக³ ஶ ◌்’iνShவ க³த³ேதா மம
10510393 விjhஞாபிேதா விேசந ராஹmh த⁴rhம³phதேய
10510401 ⁴ேமrhபா⁴ராயமாநாமஸுராmh யாய ச
10510403அவதீrhே ய³ேல kh³’ஹ ஆநக³nh³ேப:◌⁴
10510405 வத³nhதி வாஸுேத³ேவதி வஸுேத³வஸுதmh  மாmh
10510411 காலேநrhஹத: கmhஸ: phரலmhபா³th³யாச ஸth³th³விஷ:

10510413அயmh ச யவேநா த³kh³ேதா⁴ ராஜmhshேத திkh³மசுஷா
10510421 ேஸாऽஹmh தவாiνkh³ரஹாrhத²mh ³ஹாேமதாiµபாக³த:
10510423 phராrhதி²த: phரரmh rhவmh thவயாஹmh ப⁴khதவthஸல:

10510431 வராnhvh’ணீShவ ராஜrhேஷ ஸrhவாnhகாமாnhத³தா³ ேத
10510433 மாmh phரஸnhேநா ஜந: கசிnhந ⁴ேயாऽrhஹதி ேஶாசிmh
10510440ஶுக உவாச
10510441இthkhதshதmh phரணmhயாஹ iµnhேதா³iµதா³nhவித:
10510443 jhஞாthவா நாராயணmh ேத³வmh க³rhக³வாkhயமiνshமரnh
10510450iµnhத³ உவாச
10510451விேமாேதாऽயmh ஜந ஈஶ மாயயா thவதீ³யயா thவாmh ந ப⁴ஜthயநrhத²th³’kh
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10510453 ஸுகா²ய :³க²phரப⁴ேவஷு ஸjhஜேத kh³’ேஹஷு ேயாthஷச
வசித:
10510461லph³th◌⁴வா ஜேநா ³rhலப⁴மthர மாiνஷmh
10510462 கத²சித³vhயŋhக³மயthநேதாऽநக⁴
10510463 பாதா³ரவிnhத³mh ந ப⁴ஜthயஸnhமதிrh
10510464 kh³’ஹாnhத⁴ேப பதிேதா யதா² பஶு:
10510471 மைமஷ காேலாऽத நிShப²ேலா க³ேதா ராjhயேயாnhநth³த⁴மத³shய
⁴பேத:
10510473மrhthயாthம³th³ேத: ◌⁴ ஸுததா³ரேகாஶ⁴Shவாஸjhஜமாநshய³ரnhதசிnhதயா
10510481 கேலவேரऽshnhக⁴டTh³யஸnhநிேப⁴
10510482 நிட⁴மாேநா நரேத³வ இthயஹmh
10510483 vh’ேதா ரேத²பா⁴வபதா³thயநீகைபrh
10510484 கா³mh பrhயடmhshthவாக³ணயnhஸு³rhமத:³
10510491 phரமthதiµchைசதிkh’thயசிnhதயா phரvh’th³த⁴ேலாப⁴mh விஷேயஷு
லாலஸmh
10510493thவமphரமthத:ஸஹஸாபி⁴பth³யேஸுlhேலஹாேநாऽவா²மnhதக:
10510501 ரா ரைத²rhேஹமபShkh’ைதசரnh
10510502 மதŋhக³ைஜrhவா நரேத³வஸmhjhஞித:
10510503ஸ ஏவ காேலந ³ரthயேயந ேத
10510504 கேலவேரா விThkh’ப⁴shமஸmhjhஞித:
10510511 நிrhthய தி³khசkhரம⁴தவிkh³ரேஹா வராஸநshத:²ஸமராஜவnhதி³த:
10510513 kh³’ேஹஷு ைம²nhயஸுேக²ஷு ேயாதாmh khடா³mh’க:³ ஷ ஈஶ
நீயேத
10510521கேராதி கrhமாணி தப:ஸுநிSh²ேதா நிvh’thதேபா⁴க³shதத³ேபயாத³த³th
10510523 நச ⁴யாஸமஹmhshவரா³தி phரvh’th³த⁴தrhேஷா ந ஸுகா²ய கlhபேத
10510531 ப⁴வாபவrhேகா³ ph◌⁴ரமேதா யதா³ ப⁴ேவjhஜநshய தrhயchத ஸthஸமாக³ம:
10510533 ஸthஸŋhக³ேமா யrh தைத³வ ஸth³க³ெதௗ பராவேரேஶ thவயி ஜாயேத
மதி:
10510541மnhேய மமாiνkh³ரஹ ஈஶ ேத kh’ேதா ராjhயாiνப³nhதா⁴பக³ேமா யth³’chச²யா
10510543 ய: phராrhth²யேத ஸா⁴பி⁴ேரகசrhயயா வநmh விவிth³பி⁴ரக²Nhட³⁴ைப:
10510551 ந காமேயऽnhயmh தவ பாத³ேஸவநாத³கிசநphராrhth²யதமாth³வரmh விேபா⁴
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10510553 ஆராth◌⁴ய கshthவாmh யபவrhக³த³mh ஹேர vh’ணீத ஆrhேயா
வரமாthமப³nhத⁴நmh
10510561தshமாth³விsh’jhயாஶிஷ ஈஶஸrhவேதா ரஜshதம:ஸththவ³iνப³nhத⁴நா:
10510563 நிரஜநmh நிrh³ணமth³வயmh பரmh thவாmh jhஞாphதிமாthரmh ஷmh
vhரஜாmhயஹmh
10510571 சிரஹ vh’நாrhதshதphயமாேநாऽiνதாைபrh
10510572அவிth’ஷஷட³thேராऽலph³த⁴ஶாnhதி: கத²சிth
10510573 ஶரணத³ஸiµேபதshthவthபதா³ph³ஜmh பராthமnh
10510574அப⁴யmh’தமேஶாகmh பா மாபnhநஶ
10510580ப⁴க³வாiνவாச
10510581ஸாrhவெபௗ⁴ம மஹாராஜ மதிshேத விமேலாrhதா
10510583 வைர: phரேலாபி⁴தshயாபி ந காைமrhவிஹதா யத:
10510591 phரேலாபி⁴ேதா வைரrhயththவமphரமாதா³ய விth³தி⁴ தth
10510593 ந தீ⁴ேரகாnhதப⁴khதாநாமாஶீrhபி⁴rhபி⁴th³யேத khவசிth
10510601 ஜாநாநாமப⁴khதாநாmh phராயாமாதி³பி⁴rhமந:
10510603அணவாஸநmh ராஜnhth³’யேத நthதி²தmh
10510611 விசரshவ மmh காமmh மyhயாேவஶிதமாநஸ:

10510613அshthேவவmh நிthயதா³ ph◌⁴யmh ப⁴khதிrhமyhயநபாயிநீ
10510621ாthரத⁴rhமshதி²ேதா ஜnhnhnhயவதீ⁴rhmh’க³யாதி³பி: ◌⁴
10510623ஸமாதshதthதபஸா ஜயக⁴mh ம³பாத:
10510631 ஜnhமnhயநnhதேர ராஜnhஸrhவ⁴தஸு’thதம:
10510633 ⁴thவா th³விஜவரshthவmh ைவ மாiµைபShய ேகவலmh
10520010ஶுக உவாச
10520011இthத²mh ேஸாऽநkh³ரேதாऽnhக³ kh’Shேணேநவா நnhத³ந:
10520013 தmh பkhரmhய ஸnhநmhய நிசkhராம ³ஹாiµகா²th
10520021ஸmhவீய ுlhலகாnhமrhthயாnhபஶூnhவீth³வநshபதீnh
10520023 மthவா கக³mh phராphதmh ஜகா³ம தி³ஶiµthதராmh
10520031 தப:ரth³தா⁴ேதா தீ⁴ேரா நி:ஸŋhேகா³iµkhதஸmhஶய:
10520033ஸமாதா⁴ய மந: kh’Shேண phராவிஶth³க³nhத⁴மாத³நmh
10520041 ப³த³rhயாரமமாஸாth³ய நரநாராயலயmh
10520043ஸrhவth³வnhth³வஸஹ: ஶாnhதshதபஸாராத⁴யth³த⁴mh
10520051 ப⁴க³வாnhநராvhரjhய mh யவநேவShதாmh
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10520053ஹthவா mhேலchச²ப³லmh நிnhேய ததீ³யmh th³வாரகாmh த⁴நmh
10520061 நீயமாேந த⁴ேந ேகா³பி⁴rhnh’பி⁴சாchதேசாதி³ைத:
10520063ஆஜகா³ம ஜராஸnhத⁴shthரேயாவிmhஶthயநீகப:
10520071 விேலாkhய ேவக³ரப⁴ஸmh ைஸnhயshய மாத⁴ெவௗ
10520073 மiνShயேசShடாமாபnhெநௗ ராஜnh³th³வrhth³தmh
10520081 விஹாய விthதmh phரரமபீ⁴ெதௗ பீ⁴பீ⁴தவth
10520083 பth³ph◌⁴யாmh பலாஶாph◌⁴யாmh ேசலrhப³ஹுேயாஜநmh
10520091 பலாயமாெநௗ ெதௗ th³’ShThவா மாக³த: ◌⁴ phரஹஸnhப³
10520093அnhவதா⁴வth³ரதா²நீைகஶேயாரphரமாணவிth
10520101 phரth³thய ³ரmh ஸmhராnhெதௗ ŋhக³மாஹதாmh கி³mh
10520103 phரவrhஷkh²யmh ப⁴க³வாnhநிthயதா³ யthர வrhஷதி
10520111 கி³ெரௗ நிநாவாjhஞாய நாதி⁴க³mhய பத³mh nh’ப
10520113 த³தா³ஹ கி³ேமேதா⁴பி: ◌⁴ ஸமnhதாத³kh³நிiµthsh’ஜnh
10520121 தத உthபthய தரஸா த³யமாநதடா³ெபௗ⁴
10520123 த³ைஶகேயாஜநாthŋhகா³nhநிேபதரேதா⁴ ⁴வி
10520131அலயமாெணௗ  ஸாiνேக³ந ய³thதெமௗ
10520133shவரmh நராயாெதௗ ஸiµth³ரபகா²mh nh’ப
10520141 ேஸாऽபி த³kh³தா⁴விதி mh’ஷா மnhவாேநா ப³லேகஶெவௗ
10520143 ப³லமாkh’Shய ஸுமஹnhமக³தா⁴nhமாக³ேதா⁴ யெயௗ
10520151ஆநrhதாதி⁴பதி:மாnhைரவேதா ைரவதீmh ஸுதாmh
10520153 ph³ரம ேசாதி³த: phராதா³th³ப³லாேயதி ேராதி³தmh
10520161 ப⁴க³வாநபி ேகா³விnhத³ உபேயேம th³வஹ
10520163ைவத³rhபீ⁴mh பீ⁴Shமகஸுதாmh ேயா மாthராmh shவயmhவேர
10520171 phரமth²ய தரஸா ராjhஞ: ஶாlhவாதீ³mhைசth³யபகா³nh
10520173 பயதாmh ஸrhவேலாகாநாmh தாrhயthர:ஸுதா⁴வ
10520180ராேஜாவாச
10520181 ப⁴க³வாnhபீ⁴Shமகஸுதாmh khணீmh சிராநநாmh
10520183 ராேஸந விதா⁴ேநந உபேயம இதி தmh
10520191 ப⁴க³வnhேராchசா² kh’Shணshயாதேதஜஸ:

10520193 யதா² மாக³த⁴ஶாlhவாதீ³nhthவா கnhயாiµபாஹரth
10520201 ph³ரமnhkh’Shணகதா:² Nhயா மாth◌⁴வீrhேலாகமலாபஹா:
10520203 ேகா iν th’phேயத ஶ ◌்’Nhவாந: தjhேஞா நிthயதநா:

bhagpur.pdf 777



மth³ பா⁴க³வத ராண

10520210பா³த³ராயணிவாச
10520211 ராஜாth³பீ⁴Shமேகா நாம வித³rhபா⁴தி⁴பதிrhமஹாnh
10520213 தshய பசாப⁴வnhthரா: கnhையகா ச வராநநா
10520221 khmhயkh³ரேஜா khமரேதா² khமபா³ஹுரநnhதர:
10520223 khமேகேஶா khமமா khNhேயஷா shவஸா ஸதீ
10520231 ேஸாபthய iµnhத³shய பவீrhய³ணய:
10520233 kh³’ஹாக³ைதrhகீ³யமாநாshதmh ேமேந ஸth³’ஶmh பதிmh
10520241 தாmh ³th³தி⁴லெணௗதா³rhய பஶீல³ரயாmh
10520243 kh’Shணச ஸth³’ஶீmh பா⁴rhயாmh ஸiµth³ேவா⁴mh மேநா த³ேத⁴
10520251 ப³nh⁴நாchச²தாmh தா³mh kh’Shய ப⁴கி³நீmh nh’ப
10520253 தேதா நிவாrhய kh’Shணth³விTh³kh ைசth³யமமnhயத
10520261 தத³ேவthயாதாபாŋhகீ³ைவத³rhபீ⁴ ³rhமநா ph◌⁴’ஶmh
10520263 விசிnhthயாphதmh th³விஜmh கசிthkh’Shய phராேth³th³தmh
10520271 th³வாரகாmh ஸ ஸமph◌⁴ேயthய phரதீஹாைர: phரேவஶித:
10520273அபயதா³th³யmh ஷமாநmh காசநாஸேந
10520281 th³’ShThவா ph³ரமNhயேத³வshதமவய நிஜாஸநாth
10520283 உபேவயாrhஹயாmh சkhேர யதா²thமாநmh தி³ெவௗகஸ:

10520291 தmh ⁴khதவnhதmh விராnhதiµபக³mhய ஸதாmh க³தி:
10520293 பாணிநாபி⁴mh’ஶnhபாதா³வvhயkh³ரshதமph’chச²த
10520301 கchசிth³th³விஜவரேரShட² த⁴rhமshேத vh’th³த⁴ஸmhமத:
10520303 வrhதேத நாதிkh’chch²ேரண ஸnhShடமநஸ:ஸதா³
10520311ஸnhShேடா யrh வrhேதத ph³ராமே ேயந ேகநசிth
10520313அயமாந:shவth³த⁴rhமாthஸ யshயாகி²லகாம⁴kh
10520321அஸnhShேடாऽஸkh’lhேலாகாநாphேநாthயபி ஸுேரவர:
10520323அகிசேநாऽபி ஸnhShட: ேஶேத ஸrhவாŋhக³விjhவர:
10520331 விphராnhshவலாப⁴ஸnhShடாnhஸா⁴nh⁴தஸு’thதமாnh
10520333 நிரஹŋhகாண: ஶாnhதாnhநமshேய ஶிரஸாஸkh’th
10520341 கchசிth³வ:ஶலmh ph³ரமnhராஜேதா யshய  phரஜா:
10520343ஸுக²mh வஸnhதி விஷேய பாlhயமாநா:ஸ ேம phய:
10520351 யதshthவமாக³ேதா ³rhக³mh நிshதீrhேயஹ யதி³chச²யா
10520353ஸrhவmh ேநா ph³ய³யmh ேசthகிmh காrhயmh கரவாம ேத
10520361 ஏவmh ஸmhph’Shடஸmhphரேநா ph³ராமண: பரேமSh²நா
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10520363லாkh³’தேத³ேஹந தshைம ஸrhவமவrhணயth
10520370khNhவாச
10520371 thவா ³nh⁴வநஸுnhத³ர ஶ ◌்’Nhவதாmh ேத
10520372 நிrhவிய கrhணவிவைரrhஹரேதாऽŋhக³தாபmh
10520373பmh th³’ஶாmh th³’ஶிமதாமகி²லாrhத²லாப⁴mh
10520374 thவyhயchதாவிஶதி சிthதமபthரபmh ேம
10520381 கா thவா iµnhத³ மஹதீ லஶீலப
10520382 விth³யாவேயாth³ரவிணதா⁴மபி⁴ராthமlhயmh
10520383 தீ⁴ரா பதிmh லவதீ ந vh’ணீத கnhயா
10520384 காேல nh’mhஹ நரேலாகமேநாऽபி⁴ராமmh
10520391 தnhேம ப⁴வாnhக² vh’த: பதிரŋhக³ ஜாயாmh
10520392ஆthமாrhபிதச ப⁴வேதாऽthர விேபா⁴ விேத⁴
10520393 மா வீரபா⁴க³மபி⁴மrhஶ ைசth³ய ஆராth³
10520394 ேகா³மாவnhmh’க³பேதrhப³மmh³ஜா
10520401 rhேதShடத³thதநியமvhரதேத³வவிphர
10520402³rhவrhசநாதி³பி⁴ரலmh ப⁴க³வாnhபேரஶ:

10520403ஆராதி⁴ேதா யதி³ க³தா³kh³ரஜ ஏthய பாணிmh
10520404 kh³’ ேம ந த³மேகா⁴ஷஸுதாத³ேயாऽnhேய
10520411 ேவா பா⁴விநி thவமேதாth³வஹேந வித³rhபா⁴nh
10520412³phத:ஸேமthய ph’தநாபதிபி: ◌⁴ பத:
10520413 நிrhமth²ய ைசth³யமக³ேத⁴nhth³ரப³லmh phரஸய
10520414 மாmh ராேஸந விதி⁴ேநாth³வஹ வீrhயஶுlhகாmh
10520421அnhத:ராnhதரசமநிஹthய ப³nh⁴nh
10520422 thவாiµth³வேஹ கத²தி phரவதா³mhபாயmh
10520423 rhேவth³ரshதி மஹதீ லேத³வயாthரா
10520424 யshயாmh ப³rhநவவ⁴rhகி³ஜாiµேபயாth
10520431 யshயாŋhkh◌⁴பŋhகஜரஜ:shநபநmh மஹாnhேதா
10520432 வாச²nhthமாபதிவாthமதேமாऽபஹthைய
10520433 யrhயmh³ஜா ந லேப⁴ய ப⁴வthphரஸாத³mh
10520434 ஜயாமஸூnhvhரதkh’ஶாnhஶதஜnhமபி:◌⁴ shயாth
10520440 ph³ராமண உவாச
10520441இthேயேத ³யஸnhேத³ஶா ய³ேத³வ மயா’தா:

bhagpur.pdf 779



மth³ பா⁴க³வத ராண

10520443 விmh’ய கrhmh யchசாthர khயதாmh தத³நnhதரmh
10530010ஶுக உவாச
10530011ைவத³rhph◌⁴யா:ஸ  ஸnhேத³ஶmh நிஶmhய ய³நnhத³ந:
10530013 phரkh³’ய பாணிநா பாணிmh phரஹஸnhநித³மph³ரவீth
10530020ப⁴க³வாiνவாச
10530021 ததா²ஹமபி தchசிthேதா நிth³ராmh ச ந லேப⁴ நிஶி
10530023 ேவதா³ஹmhkh th³ேவஷாnhமேமாth³வாேஹா நிவாத:
10530031 தாமாநயிShய உnhமth²ய ராஜnhயாபஸதா³nhmh’ேத⁴
10530033 மthபராமநவth³யாŋhகீ³ேமத⁴ேஸாऽkh³நிஶிகா²வ
10530040ஶுக உவாச
10530041 உth³வாஹrhmh ச விjhஞாய khNhயா ம⁴ஸூத³ந:
10530043 ரத:²ஸmhjhயதாமாஶு தா³ேகthயாஹ ஸாரதி²mh
10530051ஸ சாைவ:ைஶph³யஸுkh³வ ேமக⁴Shபப³லாஹைக:
10530053 khதmh ரத²iµபாநீய தshெதௗ² phராஜரkh³ரத:
10530061ஆய shயnhத³நmh ெஶௗrhth³விஜமாேராphய rhணைக:³
10530063ஆநrhதாேத³கராthேரண வித³rhபா⁴நக³மth³த⁴ைய:
10530071 ராஜா ஸ Nh³நபதி: thரshேநஹவஶாiνக:³
10530073 ஶிஶுபாலாய shவாmh கnhயாmh தா³shயnhகrhமாNhயகாரயth
10530081 ரmh ஸmhmh’Shடஸmhkhத மாrhக³ரth²யாசShபத²mh
10530083 சிthரth◌⁴வஜபதாகாபி⁴shேதாரண:ஸமலŋhkh’தmh
10530091shரkh³க³nhத⁴மாlhயாப⁴ரணrhவிரேஜாऽmhப³ர⁴ைத:
10530093 ஜுShடmh shthைஷ:மth³ kh³’ைஹர³⁴பிைத:
10530101 பிth’nhேத³வாnhஸமph◌⁴யrhchய விphராmhச விதி⁴வnhnh’ப
10530103 ேபா⁴ஜயிthவா யதா²nhயாயmh வாசயாமாஸ மŋhக³ளmh
10530111ஸுshநாதாmh ஸுத³தீmh கnhயாmh kh’தெகௗகமŋhக³ளாmh
10530113ஆஹதாmhஶுகkh³ேமந ⁴தாmh ⁴ஷேthதைம:
10530121 சkh:ஸாமrhkh³யஜுrhமnhthைரrhவth◌⁴வா ராmh th³விேஜாthதமா:
10530123 ேராேதாऽத²rhவவிth³ைவ ஜுஹாவ kh³ரஹஶாnhதேய
10530131ரNhயphய வாஸாmh திலாmhச ³ட³தாnh
10530133 phராதா³th³ேத⁴ச விphேரph◌⁴ேயா ராஜா விதி⁴விதா³mh வர:
10530141 ஏவmh ேசதி³பதீ ராஜா த³மேகா⁴ஷ:ஸுதாய ைவ
10530143 காரயாமாஸ மnhthரjhைஞ:ஸrhவமph◌⁴த³ேயாசிதmh
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10530151 மத³chth³பி⁴rhக³ஜாநீைக:shயnhத³ைநrhேஹமமாபி: ◌⁴
10530153 பththயவஸŋhல:ைஸnhைய: பத:Nh³நmh யெயௗ
10530161 தmh ைவ வித³rhபா⁴தி⁴பதி:ஸமph◌⁴ேயthயாபி⁴jhய ச
10530163 நிேவஶயாமாஸ iµதா³ கlhபிதாnhயநிேவஶேந
10530171 தthர ஶாlhேவா ஜராஸnhேதா⁴ த³nhதவkhேரா வி³ரத:²
10530173ஆஜkh³iµைசth³யபயா: ெபௗNhTh³ரகாth³யா:ஸஹshரஶ:

10530181 kh’Shணராமth³விேஷா யthதா: கnhயாmh ைசth³யாய ஸாதி⁴mh
10530183 யth³யாக³thய ஹேரthkh’Shேநா ராமாth³ையrhய³பி⁴rhvh’த:
10530191 ேயாthshயாம:ஸmhஹதாshேதந இதி நிசிதமாநஸா:
10530193ஆஜkh³iµrh⁴⁴ஜ:ஸrhேவ ஸமkh³ரப³லவாஹநா:
10530201 thைவதth³ப⁴க³வாnhராேமா விபய nh’ேபாth³யமmh
10530203 kh’Shணmh ைசகmh க³தmh ஹrhmh கnhயாmh கலஹஶŋhகித:
10530211 ப³ேலந மஹதா ஸாrhத⁴mh ph◌⁴ராth’shேநஹபphத:
10530213 thவத:Nh³நmh phராகா³th³க³ஜாவரத²பthதிபி:◌⁴
10530221 பீ⁴Shமகnhயா வராேராஹா காŋhnhthயாக³மநmh ஹேர:
10530223 phரthயாபthதிமபயnhதீ th³விஜshயாசிnhதயthததா³
10530231அேஹா thயாமாnhதத உth³வாேஹா ேமऽlhபராத⁴ஸ:

10530233 நாக³chச²thயரவிnhதா³ோ நாஹmh ேவth³mhயthர காரணmh
10530235 ேஸாऽபி நாவrhதேதऽth³யாபி மthஸnhேத³ஶஹேரா th³விஜ:

10530241அபி மyhயநவth³யாthமா th³’ShThவா கிசிjhஜு³phதmh
10530243 மthபாணிkh³ரஹேண நmh நாயாதி  kh’ேதாth³யம:
10530251 ³rhப⁴கா³யா ந ேம தா⁴தா நாiνேலா மேஹவர:
10530253 ேத³வீ வா விiµகீ² ெகௗ³ th³ராணீ கி³ஜா ஸதீ
10530261 ஏவmh சிnhதயதீ பா³லா ேகா³விnhத³’தமாநஸா
10530263 nhயலயத காலjhஞா ேநthேர சாகலாேல
10530271 ஏவmh வth◌⁴வா: phரதீnhthயா ேகா³விnhதா³க³மநmh nh’ப
10530273 வாம ஊrh⁴ேஜா ேநthரமsh²ரnhphயபா⁴ண:

10530281அத² kh’Shணவிநிrhதி³Shட:ஸ ஏவ th³விஜஸthதம:
10530283அnhத:ரசmh ேத³வீmh ராஜthnhத³த³rhஶ ஹ
10530291ஸா தmh phர’Shடவத³நமvhயkh³ராthமக³திmh ஸதீ
10530293ஆலய லபி⁴jhஞா ஸமph’chச²ch²சிshதா
10530301 தshயா ஆேவத³யthphராphதmh ஶஶmhஸ ய³நnhத³நmh
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10530303 உkhதmh ச ஸthயவசநமாthேமாபநயநmh phரதி
10530311 தமாக³தmh ஸமாjhஞாய ைவத³rhபீ⁴ ’Shடமாநஸா
10530313 ந பயnhதீ ph³ராமய phயமnhயnhநநாம ஸா
10530321 phராphெதௗ thவா shவ³th³வாஹphேரேthஸுெகௗ
10530323அph◌⁴யயாthrhயேகா⁴ேஷண ராமkh’Shெணௗ ஸமrhஹண:

10530331 ம⁴பrhகiµபாநீய வாஸாmh விரஜாmh ஸ:

10530333 உபாயநாnhயபீ⁴Shடாநி விதி⁴வthஸமஜயth
10530341 தேயாrhநிேவஶநmh ம³பாகlhphய மஹாமதி:
10530343ஸைஸnhயேயா:ஸாiνக³ேயாராதிth²யmh வித³ேத⁴ யதா²
10530351 ஏவmh ராjhஞாmh ஸேமதாநாmh யதா²வீrhயmh யதா²வய:
10530353 யதா²ப³லmh யதா²விthதmh ஸrhைவ: காைம:ஸமrhஹயth
10530361 kh’Shணமாக³தமாகrhNhய வித³rhப⁴ரவாந:
10530363ஆக³thய ேநthராஜபி: ◌⁴ பshதnhiµக²பŋhகஜmh
10530371அshையவ பா⁴rhயா ப⁴விmh khNhயrhஹதி நாபரா
10530373அஸாவphயநவth³யாthமா ைப⁴Shmhயா:ஸiµசித: பதி:
10530381 கிசிthஸுசதmh யnhநshேதந Shடshthேலாகkh’th
10530383அiνkh³’ kh³’ ைவத³rhph◌⁴யா: பாணிமchத:
10530391 ஏவmh phேரமகலாப³th³தா⁴ வத³nhதி shம ெரௗகஸ:

10530393 கnhயா சாnhத:ராthphராகா³th³ப⁴ைடrh³phதாmhபி³காலயmh
10530401 பth³ph◌⁴யாmh விநிrhயெயௗ th³ரShmh ப⁴வாnhயா: பாத³பlhலவmh
10530403ஸா சாiνth◌⁴யாயதீ ஸmhயŋhiµnhத³சரmh³ஜmh
10530411 யதவாŋhமாth’பி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh ஸகீ²பி: ◌⁴ பவாதா
10530413³phதா ராஜப⁴ைட: ஶூைர:ஸnhநth³ைத⁴th³யதாைத: ◌⁴
10530415 mh’ட³ŋhக³ஶŋhக²பணவாshrhயேப⁴rhயச ஜkh◌⁴நிேர
10530421 நாேநாபஹார ப³பி⁴rhவாரiµkh²யா:ஸஹshரஶ:

10530423shரkh³க³nhத⁴வshthராப⁴ரணrhth³விஜபthnhய:shவலŋhkh’தா:
10530431 கா³யnhthயச shவnhதச கா³யகா வாth³யவாத³கா:
10530433 பவாrhய வ⁴mh ஜkh³iµ:ஸூதமாக³த⁴வnhதி³ந:
10530441ஆஸாth³ய ேத³வீஸத³நmh ெதௗ⁴தபாத³கராmh³ஜா
10530443 உபshph’ய ஶுசி: ஶாnhதா phரவிேவஶாmhபி³காnhதிகmh
10530451 தாmh ைவ phரவயேஸா பா³லாmh விதி⁴jhஞா விphரேயாத:
10530453 ப⁴வாநீmh வnhத³யாmh சkhrhப⁴வபthநீmh ப⁴வாnhவிதாmh
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10530461 நமshேய thவாmhபி³ேகऽபீ⁴ணmh shவஸnhதாநதாmh ஶிவாmh
10530463 ⁴யாthபதிrhேம ப⁴க³வாnhkh’Shணshதத³iνேமாத³தாmh
10530471அth³பி⁴rhக³nhதா⁴ைதrh⁴ைபrhவாஸ:shரŋhமாlhய ⁴ஷண:

10530473 நாேநாபஹாரப³பி: ◌⁴ phரதீ³பாவபி: ◌⁴ ph’த²kh
10530481 விphரshthய: பதிமதீshததா²ைத:ஸமஜயth
10530483லவபதாmh³ல கNhட²ஸூthரப²ேலுபி: ◌⁴
10530491 தshைய shthயshதா: phரத³:³ ேஶஷாmh ஜுராஶிஷ:

10530493 தாph◌⁴ேயா ேத³vhைய நமசkhேர ேஶஷாmh ச ஜkh³’ேஹ வ:◌⁴
10530501iµநிvhரதமத² thயkhthவா நிசkhராமாmhபி³காkh³’ஹாth
10530503 phரkh³’ய பாணிநா ph◌⁴’thயாmh ரthநiµth³ேராபேஶாபி⁴நா
10530511தாmh ேத³வமாயாவ தீ⁴ரேமாநீmhஸுமth◌⁴யமாmh Nhட³லமNh³தாநநாmh
10530513யாமாmh நிதmhபா³rhபிதரthநேமக²லாmh vhயஜthshதநீmh nhதலஶŋhகிேதmh
10530521ஶுசிshதாmh பி³mhப³ப²லாத⁴ரth³தி ேஶாயமாநth³விஜnhத³Th³மலாmh
10530523 பதா³ சலnhதீmh கலஹmhஸகா³நீmh ஜthகலாரதா⁴மேஶாபி⁴நா
10530531விேலாkhய வீரா iµiµஹு:ஸமாக³தா யஶshவிநshதthkh’த’chச²யாrhதி³தா:
10530533 யாmh வீய ேத nh’பதயshத³தா³ரஹாஸ vhதா³வேலாக’தேசதஸ
உjh²தாshthரா:
10530541 ேப: ெதௗ க³ஜரதா²வக³தா விடா⁴ யாthராchச²ேலந
ஹரேயऽrhபயதீmh shவேஶாபா⁴mh
10530543 ைஸவmh ஶைநசலயதீ சலபth³மேகாெஶௗ phராphதிmh ததா³ ப⁴க³வத:
phரஸமா
10530551 உthஸாrhய வாமகரைஜரலகாநபŋhைக:³ phராphதாnhையத
nh’பாnhத³th³’ேஶऽchதmh ச
10530553 தாmh ராஜகnhயாmh ரத²மாரதீmh ஜஹார kh’Shே th³விஷதாmh
ஸதாmh
10530561 ரத²mh ஸமாேராphய ஸுபrhணலணmh ராஜnhயசkhரmh ப⁴ய மாத⁴வ:

10530563தேதா யெயௗ ராமேராக³ம:ஶைந:ஶ ◌்’கா³லமth◌⁴யாதி³வ பா⁴க³’th³த⁴:
10530571 தmh மாநிந:shவாபி⁴ப⁴வmh யஶ:யmh
10530572 பேர ஜராஸnhத⁴iµகா² ந ேஸேர
10530573அேஹா தி⁴க³shமாnhயஶ ஆthதத⁴nhவநாmh
10530574 ேகா³ைபrh’தmh ேகஶmh mh’ைக³வ
10540010ஶுக உவாச
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10540011இதி ஸrhேவ ஸுஸmhரph³தா⁴ வாஹாநாய த³mhஶிதா:
10540013shைவ:shைவrhப³ல: பkhராnhதா அnhவீrhth◌⁴’தகாrhiµகா:
10540021 தாநாபதத ஆேலாkhய யாத³வாநீகத²பா:
10540023 தsh²shதthஸmhiµகா² ராஜnhவிsh²rhjhய shவத⁴mh ேத
10540031அவph’Shேட² க³ஜshகnhேத⁴ ரேதா²பshேத²ऽshthர ேகாவிதா:³
10540033iµiµ: ஶரவrhஷாணி ேமகா⁴ அth³Shவேபா யதா²
10540041 பthrhப³லmh ஶராஸாைரச²nhநmh வீய ஸுமth◌⁴யமா
10540043ஸvhTh³ைமthதth³வkhthரmh ப⁴யவிவலேலாசநா
10540051 phரஹshய ப⁴க³வாநாஹ மா shம ைப⁴rhவாமேலாசேந
10540053 விநŋhயthய⁴ைநைவதthதாவைக: ஶாthரவmh ப³லmh
10540061 ேதஷாmh தth³விkhரமmh வீரா க³த³ஸŋhகrhஷநாத³ய:
10540063அmh’Shயமா நாராைசrhஜkh◌⁴iνrhஹயக³ஜாnhரதா²nh
10540071 ேப: ஶிராmh ரதி²நாமவிநாmh க³நாmh ⁴வி
10540073ஸNhட³லகிடாநி ேஸாShணீஷாணி ச ேகாஶ:

10540081ஹshதா:ஸாக³ேத³Shவாஸா: கரபா⁴ ஊரேவாऽŋhkh◌⁴ரய:
10540083அவாவதரநாேகா³ShThர க²ரமrhthயஶிராmh ச
10540091ஹnhயமாநப³லாநீகா vh’Shணிபி⁴rhஜயகாŋhபி: ◌⁴
10540093 ராஜாேநா விiµகா² ஜkh³iµrhஜராஸnhத⁴ர:ஸரா:
10540101 ஶிஶுபாலmh ஸமph◌⁴ேயthய ’ததா³ரவாரmh
10540103 நShடthவிஷmh க³ேதாthஸாஹmh ஶுShயth³வத³நமph³வnh
10540111 ேபா⁴ ேபா: ◌⁴ ஷஶாrh³ல ெதௗ³rhமநshயத³mh thயஜ
10540113 ந phயாphயேயா ராஜnhநிShடா² ேத³ஷு th³’யேத
10540121 யதா² தா³மயீ ேயாthnh’thயேத ஹேகchச²யா
10540123 ஏவவரதnhthேராऽயஹேத ஸுக²:³க²ேயா:
10540131 ெஶௗேர:ஸphதத³ஶாஹmh ைவ ஸmhகா³நி பராத:
10540133 thரேயாவிmhஶதிபி: ◌⁴ ைஸnhையrhkh³ேய ஏகமஹmh பரmh
10540141 ததா²phயஹmh ந ேஶாசா ந phர’Shயா கrhசிth
10540143 காேலந ைத³வkhேதந ஜாநnhவிth³ராவிதmh ஜக³th
10540151அ⁴நாபி வயmh ஸrhேவ வீரத²பத²பா:
10540153 பராதா: ப²lh³தnhthைரrhய³பி:◌⁴ kh’Shணபாைத:
10540161 பேவா kh³ர⁴நா கால ஆthமாiνஸாணி
10540163 ததா³ வயmh விேஜShயாேமா யதா³ கால: phரத³ண:
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10540170ஶுக உவாச
10540171 ஏவmh phரேபா³தி⁴ேதா thைரைசth³ேயாऽகா³thஸாiνக:³ ரmh
10540173ஹதேஶஷா: நshேதऽபி ய:shவmh shவmh ரmh nh’பா:
10540181 kh  ராேஸாth³வாஹmh kh’Shணth³விட³ஸஹnhshவஸு:
10540183 ph’Shட²ேதாऽnhவக³மthkh’ShணமௌNhயா vh’ேதா ப³
10540191 khmhயமrh ஸுஸmhரph³த: ◌⁴ ஶ ◌்’Nhவதாmh ஸrhவ⁴⁴ஜாmh
10540193 phரதிஜjhேஞ மஹாபா³ஹுrhத³mhஶித:ஸஶராஸந:
10540201அஹthவா ஸமேர kh’Shணமphரthய ச khணீmh
10540203Nh³நmh ந phரேவயா ஸthயேமதth³ph³ரவீ வ:

10540211இthkhthவா ரத²மாய ஸாரதி²mh phராஹ ஸthவர:
10540213 ேசாத³யாவாnhயத: kh’Shண: தshய ேம ஸmhக³mh ப⁴ேவth
10540221அth³யாஹmh நிஶிைதrhபா³ணrhேகா³பாலshய ஸு³rhமேத:
10540223 ேநShேய வீrhயமத³mh ேயந shவஸா ேம phரஸப⁴mh ’தா
10540231 விகthத²மாந:மதிவரshயாphரமாணவிth
10540233 ரேத²ைநேகந ேகா³விnhத³mh திShட² திShேட²thயதா²வயth
10540241 த⁴iνrhவிkh’Shய ஸுth³’ட⁴mh ஜkh◌⁴ேந kh’Shணmh thபி: ◌⁴ ஶைர:
10540243ஆஹ சாthர ணmh திShட² ய³நாmh லபாmhஸந
10540251 யthர யா shவஸாரmh ேம iµthவா th◌⁴வாŋhவth³த⁴வி:
10540253ஹShேயऽth³ய மத³mh மnhத³ மாயிந:டேயாதி⁴ந:
10540261 யாவnhந ேம ஹேதா பா³ண: ஶயீதா²iµச தா³காmh
10540263shமயnhkh’Shே த⁴iνசி²ththவா ஷTh³பி⁴rhவிvhயாத⁴ khணmh
10540271அShடபி⁴சேரா வாஹாnhth³வாph◌⁴யாmh ஸூதmh th◌⁴வஜmh thபி: ◌⁴
10540273ஸ சாnhயth³த⁴iνராதா⁴ய kh’Shணmh விvhயாத⁴ பசபி: ◌⁴
10540281ைதshதாதி³த: ஶெரௗைக⁴sh சிchேச²த³ த⁴iνரchத:
10540283 நரnhய³பாத³thத தத³phயchசி²நத³vhயய:
10540291 பக⁴mh பThஶmh ஶூலmh சrhமா ஶkhதிேதாமெரௗ
10540293 யth³யதா³த⁴மாத³thத தthஸrhவmh ேஸாऽchசி²நth³த⁴:
10540301 தேதா ரதா²த³வphthய க²Th³க³பாணிrhகா⁴mhஸயா
10540303 kh’Shணமph◌⁴யth³ரவthkhth³த: ◌⁴ பதŋhக³இவ பாவகmh
10540311 தshய சாபதத: க²Th³க³mh திலஶசrhம ேசஷுபி: ◌⁴
10540313 சி²ththவாமாத³ேத³ திkh³மmh khணmh ஹnhiµth³யத:
10540321 th³’ShThவா ph◌⁴ராth’வேதா⁴th³ேயாக³mh khணீ ப⁴யவிவலா
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10540323 பதிthவா பாத³ேயாrhப⁴rhவாச கணmh ஸதீ
10540330khNhவாச
10540331 ேயாேக³வராphரேமயாthமnhேத³வேத³வ ஜக³thபேத
10540333ஹnhmh நாrhஹ கlhயாண ph◌⁴ராதரmh ேம மஹா⁴ஜ
10540340ஶுக உவாச
10540341 தயா பthராஸவிகmhபிதாŋhக³யா ஶுசாவஶுShயnhiµக²th³த⁴கNhட²யா
10540343 காதrhயவிshரmhதேஹமமாலயா kh³’தபாத:³ கே nhயவrhதத
10540351ைசேலந ப³th³th◌⁴வா தமஸா⁴காணmhஸமேகஶmh phரவபnhvhயபயth
10540353 தாவnhமமrh:³ பரைஸnhயமth³⁴தmh ய³phரவீரா நநீmh யதா² க³ஜா:
10540361 kh’Shnhதிகiµபvhரjhய த³th³’ஶுshதthர khணmh
10540363 ததா²⁴தmh ஹதphராயmh th³’ShThவா ஸŋhகrhஷே வி: ◌⁴
10540365 விiµchய ப³th³த⁴mh கே ப⁴க³வாnhkh’Shணமph³ரவீth
10540371அஸாth◌⁴வித³mh thவயா kh’Shண kh’தமshமjhஜு³phதmh
10540373 வபநmh மேகஶாநாmh ைவphயmh ஸு’ேதா³ வத: ◌⁴
10540381ைமவாshமாnhஸாth◌⁴vhயஸூேயதா² ph◌⁴ராrhைவphயசிnhதயா
10540383ஸுக²:³க²ேதா³ ந சாnhேயாऽshதி யத:shவkh’த⁴khமாnh
10540391 ப³nh⁴rhவதா⁴rhஹேதா³ேஷாऽபி ந ப³nhேதா⁴rhவத⁴மrhஹதி
10540393 thயாjhய:shேவைநவ ேதா³ேஷண ஹத: கிmh ஹnhயேத ந:
10540401thயாமயmh த⁴rhம: phரஜாபதிவிநிrhத:
10540403 ph◌⁴ராதாபி ph◌⁴ராதரmh ஹnhயாth³ேயந ேகா⁴ரதமshதத:
10540411 ராjhயshய ⁴ேமrhவிthதshய shthேயா மாநshய ேதஜஸ:

10540413 மாநிேநாऽnhயshய வா ேஹேதா:மதா³nhதா: ◌⁴ பnhதி 
10540421 தேவயmh விஷமா ³th³தி:◌⁴ ஸrhவ⁴ேதஷு ³rh’தா³mh
10540423 யnhமnhயேஸ ஸதா³ப⁴th³ரmh ஸு’தா³mh ப⁴th³ரமjhஞவth
10540431ஆthமேமாேஹா nh’ேமவ கlhபேத ேத³வமாயயா
10540433ஸு’th³³rh’³தா³ந இதி ேத³ஹாthமமாநிநாmh
10540441 ஏக ஏவ பேரா யாthமா ஸrhேவஷாமபி ேத³நாmh
10540443 நாேநவ kh³’யேத ைட⁴rhயதா² jhேயாதிrhயதா² நப: ◌⁴
10540451 ேத³ஹ ஆth³யnhதவாேநஷ th³ரvhயphராண³thமக:
10540453ஆthமnhயவிth³யயா kh’phத:ஸmhஸாரயதி ேத³நmh
10540461 நாthமேநாऽnhேயந ஸmhேயாேகா³ விேயாக³சஸத:ஸதி
10540463 தth³ேத⁴thவாthதthphரth³ேத⁴rhth³’kh³பாph◌⁴யாmh யதா² ரேவ:
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10540471 ஜnhமாத³யsh ேத³ஹshய விkhயா நாthமந: khவசிth
10540473 கலாநாவ ைநேவnhேதா³rhmh’திrhயshய ஹூவ
10540481 யதா² ஶயாந ஆthமாநmh விஷயாnhப²லேமவ ச
10540483அiν⁴ŋhkhேதऽphயஸthயrhேத² ததா²phேநாthய³ேதா⁴ ப⁴வmh
10540491 தshமாத³jhஞாநஜmh ேஶாகமாthமேஶாஷவிேமாஹநmh
10540493 தththவjhஞாேநந நிrh’thய shவshதா² ப⁴வ ஶுசிshேத
10540500ஶுக உவாச
10540501 ஏவmh ப⁴க³வதா தnhவீ ராேமண phரதிேபா³தி⁴தா
10540503ைவமநshயmh பthயjhய மேநா ³th³th◌⁴யா ஸமாத³ேத⁴
10540511 phராவேஶஷ உthsh’Shேடா th³விTh³பி⁴rhஹதப³லphரப: ◌⁴
10540513shமரnhவிபகரணmh விததா²thமமேநாரத:²
10540515 சkhேர ேபா⁴ஜகடmh நாம நிவாஸாய மஹthரmh
10540521அஹthவா ³rhமதிmh kh’Shணமphரthய யவீயmh
10540523Nh³நmh ந phரேவயாthkhthவா தthராவஸth³ஷா
10540531 ப⁴க³வாnhபீ⁴Shமகஸுதாேமவmh நிrhthய ⁴பாnh
10540533 ரமாநீய விதி⁴வ³பேயேம th³வஹ
10540541 ததா³ மேஹாthஸேவா nh’mh ய³rhயாmh kh³’ேஹ kh³’ேஹ
10540543அ⁴த³நnhயபா⁴வாநாmh kh’Shேண ய³பெதௗ nh’ப
10540551 நரா நாrhயச iµதி³தா: phரmh’ShடமணிNhட³லா:
10540553 பாப³rhஹiµபாஜrhவரேயாசிthரவாஸேஸா:
10540561ஸா vh’Shணிrhthதmhபி⁴ேதnhth³ரேகபி⁴rh
10540562 விசிthரமாlhயாmhப³ரரthநேதாரண:

10540563 ப³ெபௗ⁴ phரதிth³வாrhபkh’phதமŋhக³ளrh
10540564ஆrhணmhபா⁴³⁴பதீ³பைக:
10540571khதமாrhகா³ மத³chth³பி⁴ராஹூதphேரShட²⁴⁴ஜாmh
10540573 க³ைஜrhth³வா:ஸு பராmh’Shட ரmhபா⁴ேகா³பேஶாபி⁴தா
10540581sh’ஜயைகேகய வித³rhப⁴ய³nhதய:
10540583ேதா²iµiµதி³ேர தshnhஸmhph◌⁴ரமாthபதா⁴வதாmh
10540591 khNhயா ஹரணmh thவா கீ³யமாநmh ததshதத:
10540593 ராஜாேநா ராஜகnhயாச ப³⁴rhph◌⁴’ஶவிshதா:
10540601 th³வாரகாயாம⁴th³ராஜnhமஹாேமாத:³ ெரௗகஸாmh
10540603 khNhயா ரமேயாேபதmh th³’ShThவா kh’Shணmh ய: பதிmh
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10550010ஶுக உவாச
10550011 காமsh வாஸுேத³வாmhேஶா த³kh³த: ◌⁴ phராkh³th³ரமnhநா
10550013 ேத³ேஹாபபthதேய ⁴யshதேமவ phரthயபth³யத
10550021ஸ ஏவ ஜாேதா ைவத³rhph◌⁴யாmh kh’Shணவீrhயஸiµth³ப⁴வ:

10550023 phரth³mhந இதி விkh²யாத:ஸrhவேதாऽநவம: பி:

10550031 தmh ஶmhப³ர: காமபீ ’thவா ேதாகமநிrhத³ஶmh
10550033ஸ விதி³thவாthமந: ஶthmh phராshேயாத³nhவthயகா³th³kh³’ஹmh
10550041 தmh நிrhஜகா³ர ப³லவாnhந: ேஸாऽphயபைர:ஸஹ
10550043 vh’ேதா ஜாேலந மஹதா kh³’ேதா மthshயவிபி: ◌⁴
10550051 தmh ஶmhப³ராய ைகவrhதா உபாஜபாயநmh
10550053ஸூதா³ மஹாநஸmh நீthவா வth³யnhஸுதி⁴திநாth³⁴தmh
10550061 th³’ShThவா த³த³ேர பா³லmhமாயாவthைய nhயேவத³யnh
10550063 நாரேதா³ऽகத²யthஸrhவmh தshயா: ஶŋhகிதேசதஸ:

10550065 பா³லshய தththவiµthபthதிmh மthshேயாத³ரநிேவஶநmh
10550071ஸா ச காமshய ைவ பthநீ ரதிrhநாம யஶshவிநீ
10550073 பthrhநிrhத³kh³த⁴ேத³ஹshய ேத³ேஹாthபthதிmhphரதீதீ
10550081 நிபிதா ஶmhப³ேரண ஸா ஸூெதௗ³த³நஸாத⁴ேந
10550083 காமேத³வmh ஶிஶுmh ³th³th◌⁴வா சkhேர shேநஹmh ததா³rhப⁴ேக
10550091 நாதிதீ³rhேக⁴ண காேலந ஸ காrhShணி ட⁴ெயௗவந:
10550093 ஜநயாமாஸ நாmh வீnhதீநாmh ச விph◌⁴ரமmh
10550101ஸா தmhபதிmh பth³மத³லாயேதணmh phரலmhப³பா³ஹுmh நரேலாகஸுnhத³ரmh
10550103 ஸvhட³ஹாேஸாthதபி⁴தph◌⁴ேவதீ phthேயாபதshேத² ரதிரŋhக³
ெஸௗரைத:
10550111 தாமஹ ப⁴க³வாnhகாrhShணிrhமாதshேத மதிரnhயதா²
10550113 மாth’பா⁴வமதிkhரmhய வrhதேஸ காநீ யதா²
10550120 ரதிவாச
10550121 ப⁴வாnhநாராயணஸுத: ஶmhப³ேரண ’ேதா kh³’ஹாth
10550123அஹmh ேதऽதி⁴kh’தா பthநீ ரதி: காேமா ப⁴வாnhphரேபா⁴
10550131 ஏஷ thவாநிrhத³ஶmh nhதா⁴வபchச²mhப³ேராऽஸுர:
10550133 மthshேயாऽkh³ரthத³த³ராதி³த: phராphேதா ப⁴வாnhphரேபா⁴
10550141 தமmh ஜ ³rhத⁴rhஷmh ³rhஜயmh ஶthமாthமந:
10550143 மாயாஶதவித³mh தmh ச மாயாபி⁴rhேமாஹநாதி³பி: ◌⁴
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10550151 பேஶாசதி ேத மாதா ரவ க³தphரஜா
10550153 thரshேநஹாலா தீ³நா விவthஸா ெகௗ³வாரா
10550161 phரபா⁴Shையவmh த³ெதௗ³ விth³யாmh phரth³mhநாய மஹாthமேந
10550163 மாயாவதீ மஹாமாயாmh ஸrhவமாயாவிநாஶிநீmh
10550171ஸ ச ஶmhப³ரமph◌⁴ேயthய ஸmhகா³ய ஸமாவயth
10550173அவிஷையshதமாேைப:பnhஸஜநயnhகmh
10550181 ேஸாऽதி⁴phேதா ³rhவாேசாபி: ◌⁴ பதா³ஹத இேவாரக:³
10550183 நிசkhராம க³தா³பாணிரமrhஷாthதாmhரேலாசந:
10550191 க³தா³மாவிth◌⁴ய தரஸா phரth³mhநாய மஹாthமேந
10550193 phரphய vhயநத³nhநாத³mh வjhரநிShேபஷநிSh²ரmh
10550201 தாமாபதnhதீmh ப⁴க³வாnhphரth³mhேநா க³த³யா க³தா³mh
10550203அபாshய ஶthரேவ khth³த: ◌⁴ phராேthshவக³தா³mh nh’ப
10550211ஸ ச மாயாmh ஸமாthய ைத³ேதயீmh மயத³rhஶிதmh
10550213iµiµேசऽshthரமயmh வrhஷmh காrhShெணௗ ைவஹாயேஸாऽஸுர:
10550221 பா³th◌⁴யமாேநாऽshthரவrhேஷண ெரௗkhேணேயா மஹாரத:²
10550223ஸththவாthகாmh மஹாவிth³யாmh ஸrhவமாேயாபமrhதி³நீmh
10550231 தேதா ெகௗ³யககா³nhத⁴rhவ ைபஶாேசாரக³ரா:

10550233 phராŋhkhத ஶதேஶா ைத³thய: காrhShணிrhvhயத⁴மயthஸ தா:
10550241 நிஶாதமiµth³யmhய ஸகிடmh ஸNhட³லmh
10550243 ஶmhப³ரshய ஶிர: காயாthதாmhரமrhேவாஜஸாஹரth
10550251ஆகீrhயமாே தி³விைஜ:shவth³பி: ◌⁴ ஸுேமாthகைர:
10550253 பா⁴rhயயாmhப³ரசாNhயா ரmh நீேதா விஹாயஸா
10550261அnhத:ரவரmh ராஜnhலலநாஶதஸŋhலmh
10550263 விேவஶ பthnhயா க³க³நாth³விth³ேதவ ப³லாஹக:
10550271 தmh th³’ShThவா ஜலத³யாமmh பீதெகௗேஶயவாஸஸmh
10550273 phரலmhப³பா³ஹுmh தாmhராmh ஸுshதmh சிராநநmh
10550281shவலŋhkh’தiµகா²mhேபா⁴ஜmh நீலவkhராலகாபி:◌⁴
10550283 kh’Shணmh மthவா shthேயா தா நிlhshதthர தthர ஹ
10550291அவதா⁴rhய ஶைநஷth³ைவலNhேயந ேயாத:
10550293 உபஜkh³iµ: phரiµதி³தா:ஸshth ரthநmh ஸுவிshதா:
10550301அத² தthராதாபாŋhகீ³ைவத³rhபீ⁴ வlh³பா⁴ணீ
10550303அshமரthshவஸுதmh நShடmh shேநஹshiνதபேயாத⁴ரா
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10550311 ேகா nhவயmhநரைவ³rhய: கshய வா கமேலண:

10550313 th◌⁴’த: கயா வா ஜட²ேர ேகயmh லph³தா⁴ thவேநந வா
10550321 மம சாphயாthமேஜா நShேடா நீேதா ய:ஸூதிகாkh³’ஹாth
10550323 ஏதthlhயவேயாேபா யதி³ வதி thரசிth
10550331 கத²mh thவேநந ஸmhphராphதmh ஸாphயmh ஶாrhŋhக³த⁴nhவந:
10550333ஆkh’thயாவயைவrhக³thயா shவரஹாஸாவேலாகைந:
10550341ஸ ஏவ வா ப⁴ேவnhநmh ேயா ேம க³rhேப⁴ th◌⁴’ேதாऽrhப⁴க:
10550343அiµShnhphதிரதி⁴கா வாம:sh²ரதி ேம ⁴ஜ:

10550351 ஏவmh மாmhஸமயாmh ைவத³rhph◌⁴யாmh ேத³வகீஸுத:
10550353 ேத³வkhயாநக³nh³ph◌⁴யாiµthதம:ேலாக ஆக³மth
10550361 விjhஞாதாrhேதா²ऽபி ப⁴க³வாmhshShணீமாஸ ஜநாrhத³ந:
10550363 நாரேதா³ऽகத²யthஸrhவmh ஶmhப³ராஹரதி³கmh
10550371 தchch²thவா மஹதா³சrhயmh kh’Shnhத:ரேயாத:
10550373அph◌⁴யநnhத³nhப³ஹூநph³தா³nhநShடmh mh’தவாக³தmh
10550381 ேத³வகீ வஸுேத³வச kh’Shணராெமௗ ததா²shthய:
10550383 த³mhபதீ ெதௗ பShவjhய khணீ ச யrhiµத³mh
10550391 நShடmh phரth³mhநமாயாதமாகrhNhய th³வாரெகௗகஸ:

10550393அேஹா mh’த இவாயாேதா பா³ேலா தி³ShThேயதி ஹாph³வnh
10550401 யmh ைவ iµஹு: பிth’ஸபநிேஜஶபா⁴வாsh
10550402 தnhமாதேரா யத³ப⁴ஜnhரஹட⁴பா⁴வா:
10550403 சிthரmh ந தthக² ரமாshபத³பி³mhப³பி³mhேப³
10550404 காேம shமேரऽவிஷேய கிiµதாnhயநாrhய:
10560010ஶுக உவாச
10560011ஸthராத:shவதநயாmh kh’Shய kh’தகிlhபி³ஷ:

10560013shயமnhதேகந மணிநா shவயiµth³யmhய த³thதவாnh
10560020ராேஜாவாச
10560021ஸthராத: கிமகேராth³ph³ரமnhkh’Shணshய கிlhபி³ஷ:

10560023shயமnhதக:தshதshய கshமாth³த³thதா ஸுதா ஹேர:
10560030ஶுக உவாச
10560031ஆthஸthராத:ஸூrhேயா ப⁴khதshய பரம:ஸகா²
10560033 phதshதshைம மணிmh phராதா³thஸ ச Shட:shயமnhதகmh
10560041ஸ தmh பி³ph◌⁴ரnhமணிmh கNhேட² ph◌⁴ராஜமாேநா யதா² ரவி:
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10560043 phரவிShேடா th³வாரகாmh ராஜnhேதஜஸா ேநாபலத:
10560051 தmh விேலாkhய ஜநா ³ராthேதஜஸா iµShடth³’Shடய:
10560053 தீ³vhயேதऽைrhப⁴க³வேத ஶஶmhஸு:ஸூrhயஶŋhகிதா:
10560061 நாராயண நமshேதऽsh ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ர
10560063 தா³ேமாத³ராரவிnhதா³ ேகா³விnhத³ ய³நnhத³ந
10560071 ஏஷ ஆயாதி ஸவிதா thவாmh தி³th³’ுrhஜக³thபேத
10560073iµShணnhக³ப⁴shதிசkhேரண nh’mh சூmh திkh³ம:³

10560081 நnhவnhவிchச²nhதி ேத மாrhக³mh thேலாkhயாmh வி³த⁴rhஷபா:◌⁴
10560083 jhஞாthவாth³ய ³ட⁴mh ய³ஷு th³ரShmh thவாmh யாthயஜ: phரேபா⁴
10560090ஶுக உவாச
10560091 நிஶmhய பா³லவசநmh phரஹshயாmh³ஜேலாசந:
10560093 phராஹ நாெஸௗ ரவிrhேத³வ:ஸthராnhமணிநா jhவலnh
10560101ஸthராthshவkh³’ஹmh மthkh’தெகௗகமŋhக³ளmh
10560103 phரவிய ேத³வஸத³ேந மணிmh விphைரrhnhயேவஶயth
10560111 தி³ேந தி³ேந shவrhணபா⁴ராநShெடௗ ஸ sh’ஜதி phரேபா⁴
10560113 ³rhபி⁴மாrhயShடாநி ஸrhபாதி⁴vhயாத⁴ேயாऽஶுபா: ◌⁴
10560115 ந ஸnhதி மாயிநshதthர யthராshேதऽph◌⁴யrhசிேதா மணி:
10560121ஸ யாசிேதா மணிmh khவாபி ய³ராஜாய ெஶௗ
10560123ைநவாrhத²காiµக: phராதா³th³யாchஞாப⁴ŋhக³மதrhகயnh
10560131 தேமகதா³ மணிmh கNhேட² phரதிiµchய மஹாphரப⁴mh
10560133 phரேஸேநா ஹயமாய mh’கா³யாmh vhயசரth³வேந
10560141 phரேஸநmh ஸஹயmh ஹthவா மணிமாchசி²th³ய ேகஶ
10560143 கி³mh விஶஜாmhப³வதா நிஹேதா மணிchச²தா
10560151 ேஸாऽபி சkhேர மாரshய மணிmh khட³நகmh பி³ேல
10560153அபயnhph◌⁴ராதரmh ph◌⁴ராதா ஸthராthபrhயதphயத
10560161 phராய: kh’Shேணந நிஹேதா மணிkh³ேவா வநmh க³த:
10560163 ph◌⁴ராதா மேமதி தchch²thவா கrhேண கrhேணऽஜபஜநா:
10560171 ப⁴க³வாmhshத³பthய ³rhயேஶா phதமாthமநி
10560173 மாrhShmh phரேஸநபத³வீமnhவபth³யத நாக³ைர:
10560181ஹதmh phரேஸநmh அவmh ச வீய ேகஶ வேந
10560183 தmh சாth³ph’Shேட² நிஹதmh’ேண த³th³’ஶுrhஜநா:
10560191 ’ராஜபி³லmh பீ⁴மமnhேத⁴ந தமஸாvh’தmh
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10560193 ஏேகா விேவஶ ப⁴க³வாநவshதா²phய ப³: phரஜா:
10560201 தthர th³’ShThவா மணிphேரShட²mh பா³லkhட³நகmh kh’தmh
10560203ஹrhmh kh’தமதிshதshnhநவதshேத²ऽrhப⁴காnhதிேக
10560211 தமrhவmh நரmh th³’ShThவா தா⁴th khேராஶ பீ⁴தவth
10560213 தchch²thவாph◌⁴யth³ரவthkhth³ேதா⁴ ஜாmhப³வாnhப³நாmh வர:
10560221ஸ ைவ ப⁴க³வதா ேதந ேத⁴ shவாநாthமந:
10560223 ஷmhphராkh’தmh மthவா பிேதா நாiνபா⁴வவிth
10560231 th³வnhth³வth³த⁴mh ஸுiµலiµப⁴ேயாrhவிகீ³ஷேதா:
10560233ஆதா⁴மth³ைமrhேதா³rhபி: ◌⁴ khரvhயாrhேத² ேயநேயாவ
10560241ஆthதத³ShடாவிmhஶாஹதேரதரiµShபி: ◌⁴
10560243 வjhரநிShேபஷபைஷரவிரமமஹrhநிஶmh
10560251 kh’ShணiµShவிநிShபாத நிShபிShடாŋhேகா³ ப³nhத⁴ந:
10560253ணஸththவ:shவிnhநகா³thரshதமாஹாதீவ விshத:
10560261 ஜாேந thவாmh ஸ’வ⁴தாநாmh phராண ஓஜ:ஸேஹா ப³லmh
10560263 விShiΝmh ராணஷmh phரப⁴விShiΝமதீ⁴வரmh
10560271 thவmh  விவsh’ஜாmhshரShடா sh’Shடாநாமபி யchச ஸth
10560273 கால: கலயதாஶ: பர ஆthமா ததா²thமநாmh
10560281 யshேயஷ³thகதேராஷகடாேமாைrh
10560282 வrhthமாதி³ஶthுபி⁴தநkhரதிŋhக³ேலாऽph³தி:◌⁴
10560283 ேஸ: kh’த:shவயஶ உjhjhவதா ச லŋhகா
10560284 ர:ஶிராmh ⁴வி ேபஷுதாநி
10560291இதி விjhஞாதவீjhஞாநmh’ராஜாநமchத:
10560293 vhயாஜஹார மஹாராஜ ப⁴க³வாnhேத³வகீஸுத:
10560301அபி⁴mh’யாரவிnhதா³: பாணிநா ஶŋhகேரண தmh
10560303 kh’பயா பரயா ப⁴khதmh ேமக⁴க³mhபீ⁴ரயா கி³ரா
10560311 மணிேஹேதாஹ phராphதா வயmh’பேத பி³லmh
10560313th²யாபி⁴ஶாபmh phரmh’ஜnhநாthமேநா மணிநாiµநா
10560321இthkhத:shவாmh ³தரmh கnhயாmh ஜாmhப³வதீmh iµதா³
10560323அrhஹrhத²mhஸ மணிநா kh’Shேயாபஜஹார ஹ
10560331அth³’ShThவா நிrhக³மmh ெஶௗேர: phரவிShடshய பி³லmh ஜநா:
10560333 phரதீய th³வாத³ஶாஹாநி :³கி²தா:shவரmh ய:
10560341 நிஶmhய ேத³வகீ ேத³வீ ரkhNhயாநக³nh³பி: ◌⁴
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10560343ஸு’ேதா³ jhஞாதேயாऽேஶாசnhபி³லாthkh’Shணமநிrhக³தmh
10560351ஸthராதmh ஶபnhதshேத :³கி²தா th³வாரெகௗகஸ:

10560353 உபதsh²சnhth³ரபா⁴கா³mh ³rhகா³mh kh’Shேபலph³த⁴ேய
10560361 ேதஷாmh  ேத³vhபshதா²நாthphரthயாதி³Shடாஶிஷா ஸ ச
10560363 phரா³rhப³⁴வ th³தா⁴rhத:²ஸதா³ேரா ஹrhஷயnhஹ:
10560371 உபலph◌⁴ய ’ேகஶmh mh’தmh நவாக³தmh
10560373ஸஹ பthnhயா மணிkh³வmh ஸrhேவ ஜாதமேஹாthஸவா:
10560381ஸthராதmh ஸமாஹூய ஸபா⁴யாmh ராஜஸnhநிெதௗ⁴
10560383 phராphதிmh சாkh²யாய ப⁴க³வாnhமணிmh தshைம nhயேவத³யth
10560391ஸ சாதிvh³ேதா ரthநmh kh³’thவாவாŋhiµக²shதத:
10560393அiνதphயமாேநா ப⁴வநமக³மthshேவந பாphமநா
10560401 ேஸாऽiνth◌⁴யாயmhshதேத³வாக⁴mh ப³லவth³விkh³ரஹால:

10560403 கத²mh mh’ஜாmhயாthமரஜ: phரேத³th³வாchத: கத²mh
10560411 கிŋhkh’thவா ஸா⁴ மயmh shயாnhந ஶேபth³வா ஜேநா யதா²
10560413அதீ³rhக⁴த³rhஶநmh ுth³ரmh ட⁴mh th³ரவிணேலாபmh
10560421 தா³shேய ³தரmh தshைம shthரthநmh ரthநேமவ ச
10560423 உபாேயாऽயmh ஸசீநshதshய ஶாnhதிrhந சாnhயதா²
10560431 ஏவmh vhயவேதா ³th³th◌⁴யா ஸthராthshவஸுதாmh ஶுபா⁴mh
10560433 மணிmh ச shவயiµth³யmhய kh’Shேயாபஜஹார ஹ
10560441 தாmh ஸthயபா⁴மாmh ப⁴க³வாiνபேயேம யதா²விதி⁴
10560443 ப³ஹுபி⁴rhயாசிதாmh ஶீல ெபௗதா³rhய³nhவிதாmh
10560451 ப⁴க³வாநாஹ ந மணிmh phரதீchசா²ேமா வயmh nh’ப
10560453 தவாshதாmh ேத³வப⁴khதshய வயmh ச ப²லபா⁴கி³ந:
10570010பா³த³ராயணிவாச
10570011 விjhஞாதாrhேதா²ऽபி ேகா³விnhேதா³ த³kh³தா⁴நாகrhNhய பாNhட³வாnh
10570013nhதீmh ச lhயகரேண ஸஹராேமா யெயௗ nh
10570021 பீ⁴Shமmh kh’பmh ஸ வி³ரmh கா³nhதா⁴mh th³ேராணேமவ ச
10570023 lhய:³ெகௗ² ச ஸŋhக³mhய ஹா கShடதி ேஹாச:

10570031லph³th◌⁴ைவதத³nhதரmh ராஜnhஶதத⁴nhவாநச:

10570033அkhரkh’தவrhமாெணௗ மநி: கshமாnhந kh³’யேத
10570041 ேயாऽshமph◌⁴யmh ஸmhphரதிthய கnhயாரthநmh விக³rhய ந:
10570043 kh’Shயாதா³nhந ஸthராthகshமாth³ph◌⁴ராதரமnhவியாth
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10570051 ஏவmh பி⁴nhநமதிshதாph◌⁴யாmh ஸthராதமஸthதம:
10570053 ஶயாநமவதீ⁴lhேலாபா⁴thஸ பாப:ண வித:
10570061shthmh விkhேராஶமாநாநாmh khரnhத³nhதீநாமநாத²வth
10570063ஹthவா பஶூnhெஸௗநிகவnhமணிமாதா³ய ஜkh³வாnh
10570071ஸthயபா⁴மா ச பிதரmh ஹதmh வீய ஶுசாrhபிதா
10570073 vhயலபthதாத தாேததி ஹா ஹதாshதி iµயதீ
10570081ைதலth³ேராNhயாmh mh’தmh phராshய ஜகா³ம க³ஜஸாவயmh
10570083 kh’Shய விதி³தாrhதா²ய தphதாசkh²ெயௗ பிrhவத⁴mh
10570091 ததா³கrhNhேயவெரௗ ராஜnhநiνsh’thய nh’ேலாகதாmh
10570093அேஹா ந: பரமmh கShடthயshராௌ விேலப:

10570101ஆக³thய ப⁴க³வாmhshதshமாthஸபா⁴rhய:ஸாkh³ரஜ: ரmh
10570103 ஶதத⁴nhவாநமாேரேப⁴ ஹnhmh ஹrhmh மணிmh தத:
10570111 ேஸாऽபி kh’ேதாth³யமmh jhஞாthவா பீ⁴த: phராணபphஸயா
10570113ஸாஹாyhேய kh’தவrhமாணமயாசத ஸ சாph³ரவீth
10570121 நாஹshவரேயா:rhயாmh ேஹலநmh ராமkh’Shணேயா:
10570123 ேகா iν ேமாய கlhேபத தேயாrhvh’நமாசரnh
10570131 கmhஸ:ஸஹாiνேகா³ऽபீேதா யth³th³ேவஷாththயாத: யா
10570133 ஜராஸnhத: ◌⁴ ஸphதத³ஶ ஸmhகா³th³விரேதா² க³த:
10570141 phரthயாkh²யாத:ஸ சாkhரmh பாrhShணிkh³ராஹமயாசத
10570143 ேஸாऽphயாஹ ேகா விth◌⁴ேயத விth³வாநீவரேயாrhப³லmh
10570151 ய இத³mh லயா விவmh sh’ஜthயவதி ஹnhதி ச
10570153 ேசShடாmh விவsh’ேஜா யshய ந வி³rhேமாதாஜயா
10570161 ய:ஸphதஹாயந:ைஶலiµthபாThையேகந பாணிநா
10570163 த³தா⁴ர லயா பா³ல உchசி²nhth◌⁴ரவாrhப⁴க:
10570171 நமshதshைம ப⁴க³வேத kh’Shயாth³⁴தகrhமேண
10570173அநnhதாயாதி³⁴தாய டshதா²யாthமேந நம:
10570181 phரthயாkh²யாத:ஸ ேதநாபி ஶதத⁴nhவா மஹாமணிmh
10570183 தshnhnhயshயாவமாய ஶதேயாஜநக³mh யெயௗ
10570191 க³ட³th◌⁴வஜமாய ரத²mh ராமஜநாrhத³ெநௗ
10570193அnhவயாதாmh மஹாேவைக³ரைவ ராஜnh³th³ஹmh
10570201தி²லாயாiµபவேந விsh’jhய பதிதmh ஹயmh
10570203 பth³ph◌⁴யாமதா⁴வthஸnhthரshத: kh’Shேऽphயnhவth³ரவth³ஷா
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10570211 பதா³ேதrhப⁴க³வாmhshதshய பதா³திshதிkh³மேநநா
10570213 சkhேரண ஶிர உthkh’thய வாஸேஸாrhvhயசிேநாnhமணிmh
10570221அலph³த⁴மணிராக³thய kh’Shண ஆஹாkh³ரஜாnhதிகmh
10570223 vh’தா²ஹத: ஶதத⁴iνrhமணிshதthர ந விth³யேத
10570231 தத ஆஹ ப³ேலா நmh ஸ மணி: ஶதத⁴nhவநா
10570233 கshmhசிthேஷ nhயshதshதமnhேவஷ ரmh vhரஜ
10570241அஹmh ைவேத³ஹchசா² th³ரShmh phயதமmh மம
10570243இthkhthவா தி²லாmh ராஜnhவிேவஶ யத³நnhத³ந:
10570251 தmh th³’ShThவா ஸஹேஸாthதா²ய ைமதி²ல: phதமாநஸ:

10570253அrhஹயாmh ஆஸ விதி⁴வத³rhஹணீயmh ஸமrhஹண:

10570261 உவாஸ தshயாmh கதிசிnhதி²லாயாmh ஸமா வி:◌⁴
10570263 மாநித: phதிkhேதந ஜநேகந மஹாthமநா
10570265 தேதாऽஶிth³க³தா³mh காேல தா⁴rhதராShThர:ஸுேயாத⁴ந:
10570271 ேகஶேவா th³வாரகாேமthய நித⁴நmh ஶதத⁴nhவந:
10570273அphராphதிmh ச மேண: phராஹ phயாயா: phயkh’th³வி:◌⁴
10570281 தத:ஸ காரயாமாஸ khயா ப³nhேதா⁴rhஹதshய ைவ
10570283ஸாகmh ஸு’th³பி⁴rhப⁴க³வாnhயா யா:sh:ஸாmhபராயிகீ:
10570291அkhர: kh’தவrhமா ச thவா ஶதத⁴ேநாrhவத⁴mh
10570293 vhஷrhப⁴யவிthரshெதௗ th³வாரகாயா: phரேயாஜெகௗ
10570301அkhேர phேராேதऽShடாnhயாஸnhைவ th³வாரெகௗகஸாmh
10570303 ஶாரா மாநஸாshதாபா iµஹுrhைத³விகெபௗ⁴திகா:
10570311இthயŋhேகா³பதி³ஶnhthேயேக விshmh’thய phரா³தா³’தmh
10570313iµநிவாஸநிவாேஸ கிmh க⁴ேடதாShடத³rhஶநmh
10570321 ேத³ேவऽவrhஷதி காஶீஶ: வப²lhகாயாக³தாய ைவ
10570323shவஸுதாmh கா³Nh³நீmh phராதா³thதேதாऽவrhஷthshம காஶிஷு
10570331 தthஸுதshதthphரபா⁴ேவாऽஸாவkhேரா யthர யthர ஹ
10570333 ேத³ேவாऽபி⁴வrhஷேத தthர ேநாபதாபா ந மாகா:
10570341இதி vh’th³த⁴வச: thவா ைநதாவதி³ஹ காரணmh
10570343இதி மthவா ஸமாநாyhய phராஹாkhரmh ஜநாrhத³ந:
10570351 ஜயிthவாபி⁴பா⁴Shையநmh கத²யிthவா phயா: கதா:²
10570353 விjhஞதாகி²லசிthத jhஞ:shமயமாந உவாச ஹ
10570361 நiν தா³நபேத nhயshதshthவyhயாshேத ஶதத⁴nhவநா
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10570363shயமnhதேகா மநி:மாnhவிதி³த: rhவேமவ ந:
10570371ஸthராேதாऽநபthயthவாth³kh³’ணீrh³:ஸுதா:
10570373 தா³யmh நிநீயாப: பிNhடா³nhவிiµchயrhணmh ச ேஶதmh
10570381 ததா²பி ³rhத⁴ரshthவnhையshthவyhயாshதாmh ஸுvhரேத மணி:
10570383 கிnh மாமkh³ரஜ:ஸmhயŋhந phரthேயதி மணிmh phரதி
10570391 த³rhஶயshவ மஹாபா⁴க³ ப³nh⁴நாmh ஶாnhதிமாவஹ
10570393அvhchசி²nhநா மகா²shேதऽth³ய வrhதnhேத khமேவத³ய:
10570401 ஏவmh ஸாமபி⁴ராலph³த: ◌⁴ வப²lhகதநேயா மணிmh
10570403ஆதா³ய வாஸஸாchச²nhந: த³ெதௗ³ஸூrhயஸமphரப⁴mh
10570411shயமnhதகmh த³rhஶயிthவா jhஞாதிph◌⁴ேயா ரஜ ஆthமந:
10570413 விmh’jhய மணிநா ⁴யshதshைம phரthயrhபயthphர: ◌⁴
10570421 யshthேவதth³ப⁴க³வத ஈவரshய விShேrh
10570422 வீrhயாTh◌⁴யmh vh’நஹரmh ஸுமŋhக³ளmh ச
10570423ஆkh²யாநmh பட²தி ஶ ◌்’ேthயiνshமேரth³வா
10570424 ³Shகீrhதிmh ³தமேபாய யாதி ஶாnhதிmh
10580010ஶுக உவாச
10580011 ஏகதா³ பாNhட³வாnhth³ரShmh phரதீதாnhேஷாthதம:
10580013இnhth³ரphரshத²mh க³த:மாnhதா⁴நாதி³பி⁴rhvh’த:
10580021 th³’ShThவா தமாக³தmh பாrhதா²iµnhத³மகி²ேலவரmh
10580023 உthதsh²rhக³பth³வீரா: phரா iµkh²யவாக³தmh
10580031 பShவjhயாchதmh வீரா அŋhக³ஸŋhக³ஹைதநஸ:

10580033ஸாiνராக³shதmh வkhthரmh வீய தshய iµத³mh ய:
10580041 தி⁴Sh²ரshய பீ⁴மshய kh’thவா பாதா³பி⁴வnhத³நmh
10580043 பா²lh³நmh பரph◌⁴யாத² யமாph◌⁴யாmh சாபி⁴வnhதி³த:
10580051 பரமாஸந ஆநmh kh’Sh kh’Shணமநிnhதி³தா
10580053 நேவாடா⁴ vh³தா கிசிchச²ைநேரthயாph◌⁴யவnhத³த
10580061 தைத²வ ஸாthயகி: பாrhைத:² தசாபி⁴வnhதி³த:
10580063 நிஷஸாதா³ஸேநऽnhேய ச தா: பrhபாஸத
10580071ph’தா²mhஸமாக³thய kh’தாபி⁴வாத³நshதயாதிஹாrhதா³rhth³ரth³’ஶாபி⁴ரmhபி⁴த:
10580073ஆph’Shடவாmhshதாmh ஶலmhஸஹshiνஷாmh பிth’Shவஸாரmhபph’Shடபா³nhத⁴வ:

10580081 தமாஹ phேரமைவkhலvhய th³த⁴கNhடா²ேலாசநா
10580083shமரnhதீ தாnhப³ஹூnhkhேலஶாnhkhேலஶாபாயாthமத³rhஶநmh
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10580091 தைத³வ ஶலmh ேநாऽ⁴thஸநாதா²shேத kh’தா வயmh
10580093 jhஞதீnhந:shமரதா kh’Shண ph◌⁴ராதா ேம phேரதshthவயா
10580101 ந ேதऽshதி shவபரph◌⁴ராnhதிrhவிவshய ஸு’தா³thமந:
10580103 ததா²பி shமரதாmh ஶவthkhேலஶாnhஹmh ’தி³shதி²த:
10580110 தி⁴Sh²ர உவாச
10580111 கிmh ந ஆசதmh ேரேயா ந ேவதா³ஹமதீ⁴வர
10580113 ேயாேக³வராmh ³rhத³rhேஶா யnhேநா th³’Shட:ேமத⁴ஸாmh
10580121இதி ைவ வாrhகாnhமாஸாnhராjhஞா ேஸாऽph◌⁴யrhதி²த:ஸுக²mh
10580123 ஜநயnhநயநாநnhத³nhth³ரphரshெதௗ²கஸாmh வி: ◌⁴
10580131 ஏகதா³ ரத²மாய விஜேயா வாநரth◌⁴வஜmh
10580133 கா³Nh³வmh த⁴iνராதா³ய ெணௗ சாயஸாயெகௗ
10580141ஸாகmh kh’Shேணந ஸnhநth³ேதா⁴ விஹrhmh விபிநmh மஹth
10580143 ப³ஹுvhயாலmh’கா³கீrhணmh phராவிஶthபரவீரஹா
10580151 தthராவிth◌⁴யchச²ைரrhvhயாkh◌⁴ராnhஶூகராnhமஷாnhnh
10580153 ஶரபா⁴nhக³வயாnhக²Th³கா³nhஹnhஶஶஶlhலகாnh
10580161 தாnhநிnh: கிŋhகரா ராjhேஞ ேமth◌⁴யாnhபrhவNhபாக³ேத
10580163 th’Thபத: பராnhேதா பி³ப⁴thஸுrhயiµநாமகா³th
10580171 தthேராபshph’ய விஶத³mh பீthவா வா மஹாரெதௗ²

10580173 kh’Shெணௗ த³th³’ஶ: கnhயாmh சரnhதீmh சாத³rhஶநாmh
10580181 தாமாஸாth³ய வராேராஹாmh ஸுth³விஜாmh சிராநநாmh
10580183 பphரchச² phேரத:ஸkh²யா பா²lh³ந: phரமேதா³thதமாmh
10580191 கா thவmh கshயா ஸுேராணி ேதா வா கிmh சிகீrhஷ
10580193 மnhேய thவாmh பதிchச²nhதீmh ஸrhவmh கத²ய ேஶாப⁴ேந
10580200காnhth³வாச
10580201அஹmh ேத³வshய ஸவிrh³தா பதிchச²தீ
10580203 விShiΝmh வேரNhயmh வரத³mh தப: பரமமாshதி²த:
10580211 நாnhயmh பதிmh vh’ேண வீர தmh’ேத நிேகதநmh
10580213 Shயதாmh ேம ஸ ப⁴க³வாnhiµnhேதா³ऽநாத²ஸmhரய:
10580221 காnhதீ³தி ஸமாkh²யாதா வஸா யiµநாஜேல
10580223 நிrhேத ப⁴வேந பிthரா யாவத³chதத³rhஶநmh
10580231 ததா²வத³th³³டா³ேகேஶா வாஸுேத³வாய ேஸாऽபி தாmh
10580233 ரத²மாேராphய தth³விth³வாnhத⁴rhமராஜiµபாக³மth
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10580241 யைத³வ kh’Shண:ஸnhதி³Shட: பாrhதா²நாmh பரமாth³³தmh
10580243 காரயாமாஸ நக³ரmh விசிthரmh விவகrhம
10580251 ப⁴க³வாmhshதthர நிவஸnhshவாநாmh phயசிகீrhஷயா
10580253அkh³நேய கா²Nhட³வmh தா³மrhஜுநshயாஸ ஸாரதி:²
10580261 ேஸாऽkh³நிshShேடா த⁴iνரதா³th³த⁴யாnhேவதாnhரத²mh nh’ப
10580263அrhஜுநாயாெயௗ ெணௗ வrhம சாேப⁴th³யமshthபி: ◌⁴
10580271 மயச ேமாசிேதா வேந:ஸபா⁴mh ஸkh²ய உபாஹரth
10580273 யshnh³rhேயாத⁴நshயாjhஜலshத²லth³’ஶிph◌⁴ரம:
10580281ஸ ேதந ஸமiνjhஞாத:ஸு’th³பி⁴சாiνேமாதி³த:
10580283ஆயெயௗ th³வாரகாmh ⁴ய:ஸாthயகிphரமைக²rhvh’த:
10580291அேதா²பேயேம காnhதீ³mh ஸுNhயrhthvh’ஊrhேத
10580293 விதnhவnhபரமாநnhத³mh shவாநாmh பரமமŋhக³ள:

10580301 விnhth³யாiνவிnhth³யாவாவnhthெயௗ ³rhேயாத⁴நவஶாiνெகௗ³

10580303shவயmhவேர shவப⁴கி³நீmh kh’Shேண ஸkhதாmh nhயேஷத⁴தாmh
10580311 ராஜாதி⁴ேத³vhயாshதநயாmh thரவிnhதா³mh பிth’Shவஸு:
10580313 phரஸய ’தவாnhkh’Shே ராஜnhராjhஞாmh phரபயதாmh
10580321 நkh³நnhநாம ெகௗஶlhய ஆth³ராஜாதிதா⁴rhக:
10580323 தshய ஸthயாப⁴வthகnhயா ேத³வீ நாkh³நதீ nh’ப
10580331 ந தாmh ேஶrhnh’பா ேவா⁴மthவா ஸphதேகா³vh’ஷாnh
10580333 தீணஶ ◌்’ŋhகா³nhஸு³rhத⁴rhஷாnhவீrhயக³nhதா⁴ஸஹாnhக²லாnh
10580341 தாmh thவா vh’ஷlhலph◌⁴யாmh ப⁴க³வாnhஸாthவதாmh பதி:
10580343 ஜகா³ம ெகௗஶlhயரmh ைஸnhேயந மஹதா vh’த:
10580351ஸ ேகாஶலபதி: phத: phரththதா²நாஸநாதி³பி: ◌⁴
10580353அrhஹேணநாபி ³ ஜயnhphரதிநnhதி³த:
10580361 வரmh விேலாkhயாபி⁴மதmh ஸமாக³தmh நேரnhth³ரகnhயா சகேம ரமாபதிmh
10580363 ⁴யாத³யmh ேம பதிராஶிேஷாऽநல: கேரா ஸthயா யதி³ ேம th◌⁴’ேதா vhரத:
10580371 யthபாத³பŋhகஜரஜ: ஶிரஸா பி³ப⁴rhதி
10580372ரph³யஜ:ஸகி³ஶ:ஸஹ ேலாகபால:

10580373லாதiν:shவkh’தேஸபphஸயா ய:
10580374 காேலऽத³த⁴thஸ ப⁴க³வாnhமம ேகந Shேயth
10580381அrhசிதmh நthயாஹ நாராயண ஜக³thபேத
10580383ஆthமாநnhேத³ந rhணshய கரவாணி கிமlhபக:
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10580390ஶுக உவாச
10580391 தமாஹ ப⁴க³வாnh’Shட: kh’தாஸநபkh³ரஹ:

10580393 ேமக⁴க³mhபீ⁴ரயா வாசா ஸshதmh நnhத³ந
10580400ப⁴க³வாiνவாச
10580401 நேரnhth³ர யாchஞா கவிபி⁴rhவிக³rhதா ராஜnhயப³nhேதா⁴rhநிஜத⁴rhமவrhதிந:
10580403 ததா²பி யாேச தவ ெஸௗ’ேத³chச²யா கnhயாmh thவதீ³யாmh ந 
ஶுlhகதா³ வயmh
10580410ராேஜாவாச
10580411 ேகாऽnhயshேதऽph◌⁴யதி⁴ேகா நாத² கnhயாவர இேஹphத:
10580413³ணகதா⁴mhேநா யshயாŋhேக³rhவஸthயநபாயிநீ
10580421 கிnhthவshமாபி: ◌⁴ kh’த: rhவmh ஸமய:ஸாthவதrhஷப⁴
10580423 mhஸாmh வீrhயபாrhத²mh கnhயாவரபphஸயா
10580431ஸphைதேத ேகா³vh’ஷா வீர ³rhதா³nhதா ³ரவkh³ரஹா:
10580433 ஏைதrhப⁴kh³நா:ஸுப³ஹேவா பி⁴nhநகா³thரா nh’பாthமஜா:
10580441 யதி³ேம நிkh³’தா:shshthவையவ ய³நnhத³ந
10580443 வேரா ப⁴வாநபி⁴மேதா ³rhேம ய:பேத
10580451 ஏவmh ஸமயமாகrhNhய ப³th³th◌⁴வா பகரmh phர: ◌⁴
10580453ஆthமாநmh ஸphததா⁴ kh’thவா nhயkh³’lhலையவ தாnh
10580461 ப³th³th◌⁴வா தாnhதா³மபி: ◌⁴ ெஶௗrhப⁴kh³நத³rhபாnhஹெதௗஜஸ:

10580463 vhயகrhஸlhலயா ப³th³தா⁴nhபா³ேலா தா³மயாnhயதா²
10580471 தத: phத:ஸுதாmh ராஜா த³ெதௗ³ kh’Shய விshத:
10580473 தாmh phரthயkh³’th³ப⁴க³வாnhவிதி⁴வthஸth³’ஶீmh phர: ◌⁴
10580481 ராஜபthnhயச ³: kh’Shணmh லph³th◌⁴வா phயmh பதிmh
10580483 ேலபி⁴ேர பரமாநnhத³mh ஜாதச பரேமாthஸவ:

10580491 ஶŋhக²ேப⁴rhயாநகா ேந³rhகீ³தவாth³யth³விஜாஶிஷ:

10580493 நரா நாrhய: phரiµதி³தா:ஸுவாஸ:shரக³லŋhkh’தா:
10580501 த³ஶேத⁴iνஸஹshராணி பாப³rhஹமதா³th³வி: ◌⁴
10580503 வதீநாmh thஸாஹshரmh நிShகkh³வஸுவாஸஸmh
10580511 நவநாக³ஸஹshராணி நாகா³chச²த³nhரதா²nh
10580513 ரதா²chச²த³நவாநவாchச²த³nhநராnh
10580521 த³mhபதீ ரத²மாேராphய மஹthயா ேஸநயா vh’ெதௗ
10580523shேநஹphரkhnhந’த³ேயா யாபயாமாஸ ேகாஶல:
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10580531 thைவதth³⁴rh⁴பா நயnhதmh பதி² கnhயகாmh
10580533 ப⁴kh³நவீrhயா:ஸு³rhமrhஷா ய³பி⁴rhேகா³vh’ைஷ: ரா
10580541 தாநshயத: ஶரvhராதாnhப³nh⁴phயkh’த³rhஜுந:
10580543 கா³Nh³வீ காலயாமாஸ mhஹ:ுth³ரmh’கா³நிவ
10580551 பாப³rhஹiµபாkh³’ய th³வாரகாேமthய ஸthயயா
10580553 ேரேம ய³நாmh’ஷேபா⁴ ப⁴க³வாnhேத³வகீஸுத:
10580561 தகீrhேத:ஸுதாmh ப⁴th³ராmh உபேயேம பிth’Shவஸு:
10580563ைகேகயீmh ph◌⁴ராth’பி⁴rhத³thதாmh kh’Shண:ஸnhதrhத³நாதி³பி:◌⁴
10580571ஸுதாmh ச மth³ராதி⁴பேதrhலமmh லணrhயதாmh
10580573shவயmhவேர ஜஹாைரக:ஸ ஸுபrhண:ஸுதா⁴வ
10580581அnhயாைசவmhவிதா⁴ பா⁴rhயா: kh’Shணshயாஸnhஸஹshரஶ:

10580583 ெபௗ⁴மmh ஹthவா தnhநிேராதா⁴தா³’தாசாத³rhஶநா:
10590011ராேஜாவாச யதா²ஹேதா ப⁴க³வதா ெபௗ⁴ேமா ேயேந ச தா:shthய:
10590013 நிth³தா⁴ ஏததா³சவ விkhரமmh ஶாrhŋhக³த⁴nhவந:
10590020ஶுக உவாச
10590021இnhth³ேரண ’தச²thேரண ’தNhட³லப³nh⁴நா
10590023’தாமராth³shதா²ேநந jhஞாபிேதா ெபௗ⁴மேசShதmh
10590031ஸபா⁴rhேயா க³டா³ட:◌⁴ phராkh³jhேயாதிஷரmh யெயௗ
10590033 கி³³rhைக:³ ஶshthர³rhைக³rhஜலாkh³nhயநில³rhக³மmh
10590035iµரபாஶாைதrhேகா⁴ைரrhth³’ைட:◌⁴ ஸrhவத ஆvh’தmh
10590041 க³த³யா நிrhபி³ேப⁴தா³th³nhஶshthர³rhகா³ணி ஸாயைக:
10590043 சkhேரkh³நிmh ஜலmh வாmh iµரபாஶாmhshததா²நா
10590051 ஶŋhக²நாேத³ந யnhthராணி ’த³யாநி மநshவிநாmh
10590053 phராகாரmh க³த³யா ³rhvhயா நிrhபி³ேப⁴த³ க³தா³த⁴ர:
10590061 பாசஜnhயth◌⁴வநிmh thவா கா³nhதஶநிபீ⁴ஷணmh
10590063iµர: ஶயாந உthதshெதௗ²ைத³thய: பசஶிரா ஜலாth
10590071 thஶூலiµth³யmhய ஸு³rhநிே கா³nhதஸூrhயாநலேராசிlhப³ண:

10590073 kh³ரஸmhshthேலாகீவ பசபி⁴rhiµைக²ரph◌⁴யth³ரவthதாrhயஸுதmh
யேதா²ரக:³
10590081ஆவிth◌⁴ய ஶூலmh தரஸா க³thமேத நிரshய வkhthைரrhvhயநத³thஸ பசபி:◌⁴
10590083ஸேராத³ஸrhவதி³ேஶாऽmhப³ரmh மஹாநாரயnhநNhட³கடாஹமாvh’ேth
10590091 ததா³பதth³ைவ thஶிக²mh க³thமேத ஹ: ஶராph◌⁴யாமபி⁴நththேதா⁴ஜஸா
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10590093 iµேக²ஷு தmh சாபி ஶைரரதாட³யthதshைம க³தா³mh ேஸாऽபி ஷா
vhயiµசத
10590101 தாமாபதnhதீmh க³த³யா க³தா³mh mh’ேத⁴ க³தா³kh³ரேஜா நிrhபி³பி⁴ேத³
ஸஹshரதா⁴
10590103 உth³யmhய பா³ஹூநபி⁴தா⁴வேதாऽத: ஶிராmh சkhேரண ஜஹார லயா
10590111vhயஸு:பபாதாmhப⁴kh’thதஶீrhேஷா நிkh’thதஶ ◌்’ŋhேகா³ऽth³ேவnhth³ரேதஜஸா
10590113 தshயாthமஜா:ஸphத பிrhவதா⁴ரா: phரதிkhயாமrhஷஜுஷ:ஸiµth³யதா:
10590121 தாmhேராऽnhத: ரவே விபா⁴வஸுrh
10590122 வஸுrhநப⁴shவாநணச ஸphதம:
10590123 பீட²mh ரshkh’thய சபதிmh mh’ேத⁴
10590124 ெபௗ⁴மphரkhதா நிரக³nhth◌⁴’தாதா: ◌⁴
10590131 phராஜதாஸாth³ய ஶராநnhக³தா:³ ஶkhthyh’Shஶூலாnhயேத
ேஷாlhப³:

10590133 தchச²shthரடmh ப⁴க³வாnhshவமாrhக³ணரேமாக⁴வீrhயshதிலஶசகrhத
ஹ
10590141 தாnhபீட²iµkh²யாநநயth³யமயmh
10590142 நிkh’thதஶீrhேஷா⁴ஜாŋhkh◌⁴வrhமண:

10590143shவாநீகபாநchதசkhரஸாயைகsh
10590144 ததா² நிரshதாnhநரேகா த⁴ராஸுத:
10590145 நிய ³rhமrhஷண ஆshரவnhமைத³rh
10590146 க³ைஜ: பேயாதி⁴phரப⁴ைவrhநிராkhரமாth
10590151 th³’ShThவா ஸபா⁴rhயmh க³ேடா³ப shதி²தmh
10590152ஸூrhேயாபShடாthஸத³th³க⁴நmh யதா²
10590153 kh’Shணmh ஸ தshைம vhயsh’ஜchச²தkh◌⁴நீmh
10590154 ேயாதா⁴ச ஸrhேவ க³பchச விvhய: ◌⁴
10590161 தth³ெபௗ⁴மைஸnhயmh ப⁴க³வாnhக³தா³kh³ரேஜா
10590162 விசிthரவாைஜrhநிஶிைத: ஶிiµைக:²
10590163 நிkh’thதபா³ஹூஶிேராth◌⁴ரவிkh³ரஹmh
10590164 சகார தrhேயவ ஹதாவஜரmh
10590171 யாநி ேயாைத: ◌⁴ phரkhதாநி ஶshthராshthராணி th³வஹ
10590173ஹshதாnhயchசி²நthதீண: ஶைரேரைககஶshthபி: ◌⁴
10590181 உயமாந:ஸுபrhேணந பாph◌⁴யாmh நிkh◌⁴நதா க³ஜாnh
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10590183³thமதா ஹnhயமாநாshNhட³பநேக²rhக³ஜா:
10590191 ரேமவாவிஶnhநாrhதா நரேகா th◌⁴யth◌⁴யத
10590201 th³’ShThவா விth³ராவிதmh ைஸnhயmh க³ேட³நாrhதி³தmh shவகmh
10590203 தmh ெபௗ⁴ம: phராஹரchச²khthயா வjhர: phரதிஹேதா யத:
10590205 நாகmhபத தயா விth³ேதா⁴ மாலாஹத இவ th³விப:
10590211 ஶூலmh ெபௗ⁴ேமாऽchதmh ஹnhமாத³ேத³ விதேதா²th³யம:
10590213 தth³விஸrhகா³thrhவேமவ நரகshய ஶிேரா ஹ:
10590215அபாஹரth³க³ஜshத²shய சkhேரண ுரேநநா
10590221ஸNhட³லmh சாகிட⁴ஷணmh ப³ெபௗ⁴ ph’தி²vhயாmh பதிதmhஸiµjhjhவலmh
10590223ஹ ேஹதி ஸாth◌⁴விthyh’ஷய:ஸுேரவரா மாlhையrhiµnhத³mh விகிரnhத
ஈதி³ேர
10590231 ததச : ◌⁴ kh’Shணiµேபthய Nhட³ேல
10590232 phரதphதஜாmh³நத³ரthநபா⁴shவேர
10590233ஸைவஜயnhthயா வநமாலயாrhபயth
10590234 phராேசதஸmh ச²thரமேதா² மஹாமணிmh
10590241அshெதௗத³த² விேவஶmh ேத³வீ ேத³வவராrhசிதmh
10590243 phராஜ: phரணதா ராஜnhப⁴khதிphரவணயா தி⁴யா
10590250 ⁴வாச
10590251 நமshேத ேத³வேத³ேவஶ ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ர
10590253 ப⁴khேதchேசா²பாthதபாய பரமாthமnhநேமாऽsh ேத
10590261 நம: பŋhகஜநாபா⁴ய நம: பŋhகஜமாேந
10590263 நம: பŋhகஜேநthராய நமshேதபŋhகஜாŋhkh◌⁴ரேய
10590271 நேமா ப⁴க³வேத ph◌⁴யmh வாஸுேத³வாய விShணேவ
10590273 ஷாயாதி³பீ³ஜாய rhணேபா³தா⁴ய ேத நம:
10590281அஜாய ஜநயிthேரऽshய ph³ரமேணऽநnhதஶkhதேய
10590283 பராவராthமnh⁴தாthமnhபரமாthமnhநேமாऽsh ேத
10590291 thவmh ைவ sh’ுரஜ உthகடmh phரேபா⁴
10590292 தேமா நிேராதா⁴ய பி³ப⁴rhShயஸmhvh’த:
10590293shதா²நாய ஸththவmh ஜக³ேதா ஜக³thபேத
10590294 கால: phரதா⁴நmh ேஷா ப⁴வாnhபர:
10590301 அஹmh பேயா jhேயாதிரதா²நிேலா நேபா⁴ மாthராணி ேத³வா மந
இnhth³யாணி
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10590303 கrhதா மஹாநிthயகி²லmh சராசரmh thவyhயth³விதீேய ப⁴க³வநயmh ph◌⁴ரம:
10590311 தshயாthமேஜாऽயmh தவ பாத³பŋhகஜmh பீ⁴த: phரபnhநாrhதிஹேராபஸாதி³த:
10590313 தthபாலையநmh  ஹshதபŋhகஜmh ஶிரshயiµShயாகி²லகlhமஷாபஹmh
10590320ஶுக உவாச
10590321இதி ⁴mhயrhதி²ேதா வாkh³பி⁴rhப⁴க³வாnhப⁴khதிநmhரயா
10590323 த³ththவாப⁴யmh ெபௗ⁴மkh³’ஹmhphராவிஶthஸகலrhth³தி⁴மth
10590331 தthர ராஜnhயகnhயாநாmh ஷThஸஹshராதி⁴காதmh
10590333 ெபௗ⁴மா’தாநாmh விkhரmhய ராஜph◌⁴ேயா த³th³’ேஶ ஹ:
10590341 தmhphரவிShடmh shthேயா வீய நரவrhயmh விேமாதா:
10590343 மநஸா வvhேரऽபீ⁴Shடmh பதிmh ைத³ேவாபஸாதி³தmh
10590351 ⁴யாthபதிரயmh மயmh தா⁴தா தத³iνேமாத³தாmh
10590353இதி ஸrhவா: ph’த²khkh’Shேண பா⁴ேவந ’த³யmh த³:◌⁴
10590361 தா: phராேth³th³வாரவதீmh ஸுmh’Shடவிரேஜாऽmhப³ரா:
10590363 நரயாைநrhமஹாேகாஶாnhரதா²வாnhth³ரவிணmh மஹாth
10590371 ஐராவதேலபா⁴mhச சrhத³nhதாmhshதரshவிந:
10590373 பாNh³ராmhச ச:ஷShmh phேரரயாமாஸ ேகஶவ:

10590381 க³thவா ஸுேரnhth³ரப⁴வநmh த³ththவாதி³thைய ச Nhட³ேல
10590383 தshthத³ேஶnhth³ேரண மேஹnhth³rhயாNhயா ச ஸphய:
10590391 ேசாதி³ேதா பா⁴rhயேயாthபாThய பாஜாதmh க³thமதி
10590393ஆேராphய ேஸnhth³ராnhவி³தா⁴nhநிrhthேயாபாநயthரmh
10590401shதா²பித:ஸthயபா⁴மாயா kh³’ேஹாth³யாேநாபேஶாப⁴ந:
10590403அnhவ³rhph◌⁴ரமரா:shவrhகா³thதth³க³nhதா⁴ஸவலmhபடா:
10590411 யயாச ஆநmhய கிடேகாபி: ◌⁴ பாெதௗ³shph’ஶnhநchதமrhத²ஸாத⁴நmh
10590413 th³தா⁴rhத² ஏேதந விkh³’யேத மஹாநேஹா ஸுராmh ச தேமா
தி⁴கா³Th◌⁴யதாmh
10590421அேதா²iµஹூrhத ஏகshnhநாநாகா³ேரஷு தா:shthய:
10590423 யேதா²பேயேம ப⁴க³வாnhதாவth³பத⁴ேராऽvhயய:
10590431kh³’ேஹஷு தாஸாமநபாyhயதrhகkh’nhநிரshதஸாmhயாதிஶேயShவவshதி²த:
10590433 ேரேம ரமாபி⁴rhநிஜகாமஸmhphேதா யேத²தேரா கா³rhஹகேமதி⁴காmhசரnh
10590441இthத²mh ரமாபதிமவாphய பதிmh shthயshதா
10590442 ph³ரமாத³ேயாऽபி ந வி:³ பத³வீmh யதீ³யாmh
10590443 ேப⁴ஜுrhiµதா³விரதேமதி⁴தயாiνராக³
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10590444ஹாஸாவேலாகநவஸŋhக³மஜlhபலjhஜா:
10590451 phரthth³க³மாஸநவராrhஹணபத³ெஶௗச
10590452 தாmh³லவிரமணவீஜநக³nhத⁴மாlhைய:
10590453 ேகஶphரஸாரஶயநshநபேநாபஹாrhைய:
10590454 தா³ஶதா அபி விேபா⁴rhவித³: ◌⁴ shம தா³shயmh
10600010பா³த³ராயணிவாச
10600011 கrhசிthஸுக²மாநmh shவதlhபshத²mh ஜக³th³³mh
10600013 பதிmh பrhயசரth³ைப⁴Sh vhயஜேநந ஸகீ²ஜைந:
10600021 யshthேவதlhலயா விவmh sh’ஜthயththயவதீவர:
10600023ஸ ஜாத:shவேஸநாmh ேகா³பீதா²ய ய³Shவஜ:

10600031 தshநnhதrhkh³’ேஹ ph◌⁴ராஜnh iµkhதாதா³மவிலmhபி³நா
10600033 விராேத விதாேநந தீ³ைபrhமணிமையரபி
10600041 மlhகாதா³மபி:◌⁴ Shைபrhth³விேரப²லநாதி³ேத
10600043 ஜாலரnhth◌⁴ரphரவிShைடச ேகா³பி⁴சnhth³ரமேஸாऽமல:

10600051 பாஜாதவநாேமாத³ வாேநாth³யாநஶாநா
10600053⁴ைபர³ைஜ ராஜஜாலரnhth◌⁴ரவிநிrhக³ைத:
10600061 பய:ேப²நநிேப⁴ ஶுph◌⁴ேர பrhயŋhேக கஶிthதேம
10600063 உபதshேத²ஸுகா²நmh ஜக³தாவரmh பதிmh
10600071 வாலvhயஜநமாதா³ய ரthநத³Nhட³mh ஸகீ²கராth
10600073 ேதந வீஜயதீ ேத³வீ உபாஸாmh சkhர ஈவரmh
10600081 ேஸாபாchதmh khவணயதீ மணிராph◌⁴யாmh
10600082 ேரேஜऽŋh³யவலயvhயஜநாkh³ரஹshதா
10600083 வshthராnhத³ட⁴சŋhமேஶாணஹார
10600084 பா⁴ஸா நிதmhப³th◌⁴’தயா ச பராrhth◌⁴யகாchயா
10600091 தாmh பிணீmh யமநnhயக³திmh நிய
10600092 யா லயா th◌⁴’ததேநாரiνபபா
10600093 phத:shமயnhநலகNhட³லநிShககNhட²

10600094 வkhthேராlhலஸthshதஸுதா⁴mh ஹராப³பா⁴ேஷ
10600100ப⁴க³வாiνவாச
10600101 ராஜthphதா ⁴ைபrhேலாகபாலவி⁴திபி: ◌⁴
10600103 மஹாiνபா⁴ைவ:மth³பீ⁴ ெபௗதா³rhயப³ேலாrhைத:
10600111 தாnhphராphதாநrhதி²ேநா thவா ைசth³யாதீ³nhshமர³rhமதா³nh
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10600113 த³thதா ph◌⁴ராthரா shவபிthரா ச கshமாnhேநா வvh’ேஷऽஸமாnh
10600121 ராஜph◌⁴ேயா பி³ph◌⁴யத:ஸுph◌⁴ ஸiµth³ரmh ஶரணmh க³தாnh
10600123 ப³லவth³பி: ◌⁴ kh’தth³ேவஷாnhphராயshthயkhதnh’பாஸநாnh
10600131அshபShடவrhthமநாmhmhஸாமேலாகபத²ஷாmh
10600133ஆshதி²தா: பத³வீmh ஸுph◌⁴ phராய:த³nhதி ேயாத:
10600141 நிShகிசநா வயmh ஶவnhநிShகிசநஜநphயா:
10600143 தshமா thphராேயண ந யாTh◌⁴யா மாmh ப⁴ஜnhதி ஸுமth◌⁴யேம
10600151 யேயாராthமஸமmh விthதmh ஜnhைமவrhயாkh’திrhப⁴வ:

10600153 தேயாrhவிவாேஹா ைமth ச ேநாthதமாத⁴மேயா: khவசிth
10600161ைவத³rhph◌⁴ேயதத³விjhஞாய thவயாதீ³rhக⁴ஸயா
10600163 vh’தா வயmh ³ணrhநா பி⁴ுபி: ◌⁴ லாகி⁴தா iµதா⁴
10600171அதா²thமேநாऽiνபmh ைவ ப⁴ஜshவ thயrhஷப⁴mh
10600173 ேயந thவமாஶிஷ:ஸthயா இஹாiµthர ச லphshயேஸ
10600181ைசth³யஶாlhவஜராஸnhத⁴ த³nhதவkhராத³ேயா nh’பா:
10600183 மம th³விஷnhதி வாேமா kh சாபி தவாkh³ரஜ:

10600191 ேதஷாmh வீrhயமதா³nhதா⁴நாmh th³’phதாநாmh shமயiνthதேய
10600193ஆநிதா மயா ப⁴th³ேர ேதேஜாபஹரதாஸதாmh
10600201 உதா³நா வயmh நmh ந shthrhயபthயாrhத²காiµகா:
10600203ஆthமலph³th◌⁴யாshமேஹ rh ேக³ஹேயாrhjhேயாதிரkhயா:
10600210ஶுக உவாச
10600211 ஏதாவ³khthவா ப⁴க³வாநாthமாநmh வlhலபா⁴வ
10600213 மnhயமாநாமவிேலஷாthதth³த³rhபkh◌⁴ந உபாரமth
10600221இதி thேலாேகஶபேதshததா³thமந: phயshய ேத³vhயதrhவமphயmh
10600223ஆthய பீ⁴தா ’தி³ ஜாதேவப²சிnhதாmh ³ரnhதாmh த³தீ ஜகா³ம
ஹ
10600231 பதா³ஸுஜாேதந நகா²ணயா ⁴வmh க²nhthயபி⁴ரஜநாைத:
10600233ஆசதீ ŋhமெதௗshதெநௗ தshதா²வேதா⁴iµkh²யதி:³க²th³த⁴வாkh
10600241 தshயா:ஸு:³க²ப⁴யேஶாகவிநShட³th³ேத⁴rh
10600242ஹshதாchch²லத²th³வலயேதா vhயஜநmh பபாத
10600243 ேத³ஹச விkhலவதி⁴ய:ஸஹைஸவ iµயnh
10600244 ரmhேப⁴வ வாவிஹேதா phரவிகீrhய ேகஶாnh
10600251 தth³th³’ShThவா ப⁴க³வாnhkh’Shண: phயாயா: phேரமப³nhத⁴நmh
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10600253ஹாshயphெரௗ⁴மஜாநnhthயா: கண: ேஸாऽnhவகmhபத
10600261 பrhயŋhகாத³வயாஶு தாiµthதா²phய சrh⁴ஜ:

10600263 ேகஶாnhஸiµய தth³வkhthரmh phராmh’ஜthபth³மபாணிநா
10600271 phரmh’jhயாகேல ேநthேர shதெநௗ ேசாபஹெதௗ ஶுசா
10600273ஆShய பா³ஹுநா ராஜநநnhயவிஷயாmh ஸதீmh
10600281ஸாnhthவயாமாஸ ஸாnhthவjhஞ: kh’பயா kh’பmh phர: ◌⁴
10600283ஹாshயphெரௗ⁴ph◌⁴ரமchசிthதாமதத³rhஹாmh ஸதாmh க³தி:
10600290ப⁴க³வாiνவாச
10600291 மா மா ைவத³rhph◌⁴யஸூேயதா² ஜாேந thவாmh மthபராயmh
10600293 thவth³வச: ேராகாேமந ேவlhயாசதமŋhக³ேந
10600301iµக²mh ச phேரமஸmhரmhப⁴ sh²தாத⁴ரmh
10600303 கடாேபாபாŋhக³mh ஸுnhத³ரph◌⁴தடmh
10600311அயmh  பரேமா லாேபா⁴ kh³’ேஹஷு kh³’ஹேமதி⁴நாmh
10600313 யnhநrhைமயேத யாம: phயயா பீ⁴ பா⁴நி
10600320ஶுக உவாச
10600321ைஸவmh ப⁴க³வதா ராஜnhைவத³rhபீ⁴ பஸாnhthவிதா
10600323 jhஞாthவா தthபஹாேஸாkhதிmh phயthயாக³ப⁴யmh ஜெஹௗ
10600331 ப³பா⁴ஷ ’ஷப⁴mh mhஸாmh வீnhதீ ப⁴க³வnhiµக²mh
10600333ஸvhட³ஹாஸசிர shநிkh³தா⁴பாŋhேக³ந பா⁴ரத
10600340khNhவாச
10600341 நnhேவவேமதத³ரவிnhத³விேலாசநாஹ யth³ைவ ப⁴வாnhப⁴க³வேதாऽஸth³’ஶீ
வி⁴mhந:
10600343 khவ shேவ மmhnhயபி⁴ரேதா ப⁴க³வாmhshthrhயதீ⁴ஶ: khவாஹmh
³ணphரkh’திரjhஞkh³’தபாதா³
10600351ஸthயmh ப⁴யாதி³வ ³ேணph◌⁴ய உkhரமாnhத:
10600352 ேஶேத ஸiµth³ர உபலmhப⁴நமாthர ஆthமா
10600353 நிthயmh கதி³nhth³யக³ண: kh’தவிkh³ரஹshthவmh
10600354 thவthேஸவைகrhnh’பபத³mh வி⁴தmh தேமாऽnhத⁴mh
10600361 thவthபாத³பth³மமகரnhத³ஜுஷாmh iµநீநாmh
10600362 வrhthமாsh²டmh nhrhபஶுபி⁴rhநiν ³rhவிபா⁴vhயmh
10600363 யshமாத³ெலௗகிகேவதவரshய
10600364 ⁴மmhshதேவதமேதா²அiν ேய ப⁴வnhதmh
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10600371 நிShகிசேநா நiν ப⁴வாnhந யேதாऽshதி கிசிth³
10600372 யshைம ப³mh ப³⁴ேஜாऽபி ஹரnhthயஜாth³யா:
10600373 ந thவா வித³nhthயஸுth’ேபாऽnhதகமாTh◌⁴யதாnhதா:◌⁴
10600374 phேரShேடா² ப⁴வாnhப³⁴ஜாமபி ேதऽபி ph◌⁴யmh
10600381 thவmh ைவ ஸமshதஷாrhத²மய: ப²லாthமா
10600382 யth³வாச²யா ஸுமதேயா விsh’ஜnhதி kh’thshநmh
10600383 ேதஷாmh விேபா⁴ ஸiµசிேதா ப⁴வத:ஸமாஜ:

10600384 mhஸ:shthயாச ரதேயா:ஸுக²:³கி²ேநாrhந
10600391 thவmh nhயshதத³Nhட³iµநிபி⁴rhக³தி³தாiνபா⁴வ
10600392ஆthமாthமத³ச ஜக³தாதி ேம vh’ேதாऽ
10600393thவா ப⁴வth³ph◌⁴வ உதீ³தகாலேவக³
10600394 th◌⁴வshதாஶிேஷாऽph³ஜப⁴வநாகபதீnhேதாऽnhேய
10600401 ஜாTh³யmh வசshதவ க³தா³kh³ரஜ யsh ⁴பாnh
10600402 விth³ராvhய ஶாrhŋhக³நிநேத³ந ஜஹrhத² மாmh thவmh
10600403mhேஹா யதா²shவப³ஶ பஶூnhshவபா⁴க³mh
10600404 ேதph◌⁴ேயா ப⁴யாth³ய³த³தி⁴mh ஶரணmh phரபnhந:
10600411 யth³வாச²யா nh’பஶிகா²மணேயாऽnhக³ைவnhய
10600412 ஜாயnhதநாஹுஷக³யாத³ய ஐkhயபthயmh
10600413 ராjhயmh விsh’jhய விவிஶுrhவநமmh³ஜா
10600414த³nhதி ேதऽiνபத³வீmh த இஹாshதி²தா: கிmh
10600421 காnhயmh ரேயத தவ பாத³ஸேராஜக³nhத⁴mh
10600422ஆkh◌⁴ராய ஸnhiµக²தmh ஜநதாபவrhக³mh
10600423லmhயாலயmh thவவிக³ணyhய ³லயshய
10600424 மrhthயா ஸேதா³ப⁴யமrhத²விவீதth³’Sh:
10600431 தmh thவாiνபமப⁴ஜmh ஜக³தாமதீ⁴ஶmh
10600432ஆthமாநமthர ச பரthர ச காமரmh
10600433shயாnhேம தவாŋhkh◌⁴ரரணmh sh’திபி⁴rhph◌⁴ரமnhthயா
10600434 ேயா ைவ ப⁴ஜnhதiµபயாthயnh’தாபவrhக:³
10600441 தshயா:shரchத nh’பா ப⁴வேதாபதி³Shடா:
10600442shthmh kh³’ேஹஷு க²ரேகா³வவிடா³லph◌⁴’thயா:
10600443 யthகrhணலமnhகrhஷண ேநாபயாயாth³
10600444 Shமthகதா² mh’ட³விசஸபா⁴ஸு கீ³தா
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10600451 thவமேராமநக²ேகஶபிநth³த⁴மnhதrh
10600452 மாmhஸாshதி²ரkhதkh’விThகப²பிthதவாதmh
10600453 வchச²வmh ப⁴ஜதி காnhதமதிrhவிடா⁴
10600454 யா ேத பதா³ph³ஜமகரnhத³மkh◌⁴ரதீ shth
10600461அshthவmh³ஜா மம ேத சரiνராக³
10600462ஆthமnhரதshய மயி சாநதிkhதth³’Shேட:

10600463 யrhயshய vh’th³த⁴ய உபாthதரேஜாऽதிமாthேரா
10600464 மாேஸ த³ஹ ந: பரமாiνகmhபா
10600471ைநவாகமஹmh மnhேய வசshேத ம⁴ஸூத³ந
10600473அmhபா³யா ஏவ  phராய: கnhயாயா:shயாth³ரதி: khவசிth
10600481 vhடா⁴யாசாபி mhசlhயா மேநாऽph◌⁴ேயதி நவmh நவmh
10600483 ³ேதா⁴ऽஸதீmh ந பி³ph◌⁴’யாthதாmh பி³ph◌⁴ர³ப⁴யchத:
10600490ப⁴க³வாiνவாச
10600491ஸாth◌⁴vhேயதchch²ேராகாைமshthவmh ராஜth phரலmhபி⁴தா
10600493 மேயாதி³தmh யத³nhவாthத²ஸrhவmh தthஸthயேமவ 
10600501 யாnhயாnhகாமயேஸ காமாnhமyhயகாமாய பா⁴நி
10600503ஸnhதி ேயகாnhதப⁴khதாயாshதவ கlhயாணி நிthயத³
10600511 உபலph³த⁴mh பதிphேரம பாதிvhரthயmh ச ேதऽநேக⁴
10600513 யth³வாkhையசாlhயமாநாயா ந தீ⁴rhமyhயபகrhதா
10600521 ேய மாmh ப⁴ஜnhதி தா³mhபthேய தபஸா vhரதசrhயயா
10600523 காமாthமாேநாऽபவrhேக³ஶmh ேமாதா மம மாயயா
10600531 மாmh phராphய மாநிnhயபவrhக³ஸmhபத³mh
10600532 வாச²nhதி ேய ஸmhபத³ ஏவ தthபதிmh
10600533 ேத மnhத³பா⁴கா³ நிரேயऽபி ேய nh’mh
10600534 மாthராthமகthவாthநிரய:ஸுஸŋhக³ம:
10600541தி³ShThயா kh³’ேஹவrhயஸkh’nhமயி thவயா kh’தாiνvh’thதிrhப⁴வேமாசநீ
க²ல:

10600543 ஸு³Shகராெஸௗ ஸுதராmh ³ராஶிேஷா யஸுmhப⁴ராயா நிkh’திmh
ஜுஷ:shthயா:
10600551 ந thவாth³’ஶீmhphரணயிநீmh kh³’ணீmh kh³’ேஹஷு
10600552 பயா மாநிநி யயா shவவிவாஹகாேல
10600553 phராphதாnhnh’பாnhந விக³ணyhய ரேஹாஹேரா ேம
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10600554 phரshதா²பிேதா th³விஜ உபதஸthகத²shய
10600561 ph◌⁴ராrhவிபகரணmh தி⁴ நிrhதshய
10600562 phேராth³வாஹபrhவணி ச தth³வத⁴மேகா³ShTh²யாmh
10600563 :³க²mh ஸiµthத²மஸேஹாऽshமத³ேயாக³பீ⁴thயா
10600564ைநவாph³ரவீ: கிமபி ேதந வயmh தாshேத
10600571³தshthவயாthமலப⁴ேந ஸுவிவிkhதமnhthர:
10600572 phரshதா²பிேதா மயி சிராயதி ஶூnhயேமதth
10600573 மthவா ஹாஸ இத³mh அŋhக³மநnhயேயாkh³யmh
10600574 திShேட²த தththவயி வயmh phரதிநnhத³யாம:
10600580ஶுக உவாச
10600581 ஏவmh ெஸௗரதஸmhலாைபrhப⁴க³வாnhஜக³தீ³வர:
10600583shவரேதா ரமயா ேரேம நரேலாகmh விட³mhப³யnh
10600591 ததா²nhயாஸாமபி வி⁴rhkh³’ேஹஸு kh³’ஹவாநிவ
10600593ஆshதி²ேதா kh³’ஹேமதீ⁴யாnhத⁴rhமாnhேலாக³rhஹ:
10610010ஶுக உவாச
10610011 ஏைககஶshதா: kh’Shணshய thராnhத³ஶத³ஶாபா:³
10610013அஜநnhநநவமாnhபி:ஸrhவாthமஸmhபதா³
10610021 kh³’ஹாத³நபக³mh வீய ராஜthrhேயாऽchதmh shதி²தmh
10610023 phேரShட²mh nhயமmhஸத shவmh shவmh ந தthதththவவித:³shthய:
10610031 சாrhவph³ஜேகாஶவத³நாயதபா³ஹுேநthர
10610032ஸphேரமஹாஸரஸவீதவlh³ஜlhைப:
10610033ஸmhேமாதா ப⁴க³வேதா ந மேநா விேஜmh
10610034shைவrhவிph◌⁴ரைம:ஸமஶகnhவநிதா வி⁴mhந:
10610041shமாயாவேலாகலவத³rhஶிதபா⁴வஹா
10610042 ph◌⁴மNhட³லphரதெஸௗரதமnhthரெஶௗNhைட:³

10610043 பthnhயsh ேஶாட³ஶஸஹshரமநŋhக³பா³ணrh
10610044 யshேயnhth³யmh விமதி²ŋhகரணrhந ேஶ:

10610051இthத²mh ரமாபதிமவாphய பதிmh shthயshதா
10610052 ph³ரமாத³ேயாऽபி ந வி:³ பத³வீmh யதீ³யாmh
10610053 ேப⁴ஜுrhiµதா³விரதேமதி⁴தயாiνராக³
10610054ஹாஸாவேலாகநவஸŋhக³மலாலஸாth³யmh
10610061 phரthth³க³மாஸநவராrhஹணபாத³ெஶௗச
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10610062 தாmh³லவிரமணவீஜநக³nhத⁴மாlhைய:
10610063 ேகஶphரஸாரஶயநshநபேநாபஹாrhைய:
10610064 தா³ஶதா அபி விேபா⁴rhவித³: ◌⁴ shம தா³shயmh
10610071 தாஸாmh யா த³ஶthராmh kh’Shணshthmh ேராதி³தா:
10610073அShெடௗ மShயshதththராnhphரth³mhநாதீ³nhkh³’ ேத
10610081 சாேத³Shண:ஸுேத³Shணச சாேத³ஹச வீrhயவாnh
10610083ஸுசாசா³phதச ப⁴th³ரசாshததா²பர:
10610091 சாசnhth³ேரா விசாச சாச த³ஶேமா ஹேர:
10610093 phரth³mhநphரiµகா² ஜாதா khNhயாmh நாவமா: பி:

10610101 பா⁴iν:ஸுபா⁴iν:shவrhபா⁴iν: phரபா⁴iνrhபா⁴iνமாmhshததா²
10610103 சnhth³ரபா⁴iνrhph³’ஹth³பா⁴iνரதிபா⁴iνshததா²Shடம:
10610111பா⁴iν: phரதிபா⁴iνச ஸthயபா⁴மாthமஜா த³ஶ
10610113ஸாmhப:³ஸுthர: chச²தchச ஸஹshரth
10610121 வியயசிthரேகச வஸுமாnhth³ரவிட:³ khர:

10610123 ஜாmhப³வthயா:ஸுதா ேயேத ஸாmhபா³th³யா: பிth’ஸmhமதா:
10610131 வீரசnhth³ேராऽவேஸநச சிthர³rhேவக³வாnhvh’ஷ:

10610133ஆம: ஶŋhrhவஸு:மாnhnhதிrhநாkh³நேத:ஸுதா:
10610141 த: கவிrhvh’ேஷா வீர:ஸுபா³ஹுrhப⁴th³ர ஏகல:

10610143 ஶாnhதிrhத³rhஶ: rhணமாஸ: காnhth³யா: ேஸாமேகாऽவர:
10610151 phரேகா⁴ேஷா கா³thரவாnhmhேஹா ப³ல: phரப³ல ஊrhத⁴க:³
10610153 மாth³rhயா: thரா மஹாஶkhதி:ஸஹ ஓேஜாऽபராத:
10610161 vh’ேகா ஹrhேஷாऽநிேலா kh³’th◌⁴ேரா வrhத⁴ேநாnhநாத³ ஏவ ச
10610163 மஹாmhஸ: பாவேநா வநிrhthரவிnhதா³thமஜா:ுதி:◌⁴
10610171ஸŋhkh³ராமth³ph³’ஹthேஸந: ஶூர: phரஹரேऽth
10610173 ஜய:ஸுப⁴th³ேரா ப⁴th³ராயா வாம ஆச ஸthயக:
10610181 தீ³phதிமாmhshதாmhரதphதாth³யா ேராNhயாshதநயா ஹேர:
10610183 phரth³யmhநாchசாநிth³ேதா⁴ऽ⁴th³khமவthயாmh மஹாப³ல:

10610185 thrhயாmh  khே ராஜnhநாmhநா ேபா⁴ஜகேட ேர
10610191 ஏேதஷாmh thரெபௗthராச ப³⁴: ேகாேஶா nh’ப
10610193 மாதர: kh’Shணஜாதீநாmh ஸஹshராணி ச ேஷாட³ஶ
10610200ராேஜாவாச
10610201 கத²mh khmhயthராய phராதா³th³³தரmh தி⁴
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10610203 kh’Shேணந ப⁴தshதmh ஹnhmh ரnhth◌⁴ரmh phரதீேத
10610205 ஏததா³kh²யா ேம விth³வnhth³விேஷாrhைவவாகmh த:²
10610211அநாக³தமதீதmh ச வrhதமாநமதீnhth³யmh
10610213 விphரkh’Shடmh vhயவதmh ஸmhயkhபயnhதி ேயாகி³ந:
10610220ஶுக உவாச
10610221 vh’த:shவயmhவேர ஸாாத³நŋhேகா³ऽŋhக³தshதயா
10610223 ராjhஞ:ஸேமதாnhநிrhthய ஜஹாைரகரேதா² தி⁴
10610231 யth³யphயiνshமரnhைவரmh kh kh’Shவமாநித:
10610233 vhயதரth³பா⁴கி³ேநயாய ஸுதாmh rhவnhshவஸு: phயmh
10610241 khNhயாshதநயாmh ராஜnhkh’தவrhமஸுேதா ப³
10610243 உபேயேம விஶாலாmh கnhயாmh சாமதீmh கில
10610251 ெதௗ³thராயாநிth³தா⁴ய ெபௗthmh khmhயாத³தா³th³த⁴ேர:
10610253 ேராசநாmh ப³th³த⁴ைவேராऽபி shவஸு: phயசிகீrhஷயா
10610255 ஜாநnhநத⁴rhமmh தth³ெயௗநmh shேநஹபாஶாiνப³nhத⁴ந:
10610261 தshnhநph◌⁴த³ேய ராஜnhkhணீ ராமேகஶெவௗ
10610263 ரmh ேபா⁴ஜகடmh ஜkh³iµ:ஸாmhப³phரth³mhநகாத³ய:
10610271 தshnhநிvh’thத உth³வாேஹ காŋhக³phரiµகா² nh’பா:
10610273 th³’phதாshேத khணmh phேராrhப³லமைrhவிநிrhஜய
10610281அநjhேஞா யயmh ராஜnhநபி தth³vhயஸநmh மஹth
10610283இthkhேதா ப³லமாஹூய ேதநாைrhkhmhயதீ³vhயத
10610291 ஶதmh ஸஹshரமதmh ராமshதthராத³ேத³ பணmh
10610293 தmh  khmhயஜயthதthர காŋhக:³ phராஹஸth³ப³லmh
10610295 த³nhதாnhஸnhத³rhஶயnhiνchைசrhநாmh’Shயthதth³த⁴லாத:◌⁴
10610301 தேதா லmh khmhயkh³’th³kh³லஹmh தthராஜயth³ப³ல:

10610303தவாநஹthயாஹ kh ைகதவமாத:
10610311 மnhநா ுபி⁴த:மாnhஸiµth³ர இவ பrhவணி
10610313 ஜாthயாோऽதிஷா nhயrh³த³mh kh³லஹமாத³ேத³
10610321 தmh சாபி தவாnhராேமா த⁴rhேமண ச²லமாத:
10610323 kh தmh மயாthேரேம வத³nh phராநிகா இதி
10610331 ததா³ph³ரவீnhநேபா⁴வாணீ ப³ேலைநவ ேதா kh³லஹ:

10610333 த⁴rhமேதா வசேநைநவ kh வத³தி ைவ mh’ஷா
10610341 தாமநாth³’thய ைவத³rhேபா⁴ ³Shடராஜnhயேசாதி³த:
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10610343ஸŋhகrhஷணmh பஹஸnhப³பா⁴ேஷ காலேசாதி³த:
10610351ைநவாேகாவிதா³யmh ேகா³பாலா வநேகா³சரா:
10610353அைrhதீ³vhயnhதி ராஜாேநா பா³ணச ந ப⁴வாth³’ஶா:
10610361 khணவமதி⁴phேதா ராஜபி⁴ேசாபஹாத:
10610363 khth³த: ◌⁴ பக⁴iµth³யmhய ஜkh◌⁴ேந தmh nh’mhணஸmhஸதி³
10610371 கŋhக³ராஜmh தரஸா kh³’thவா த³ஶேம பேத³
10610373 த³nhதாநபாதயthkhth³ேதா⁴ ேயாऽஹஸth³விvh’ைதrhth³விைஜ:

10610381அnhேய நிrhபி⁴nhநபா³ஹூ ஶிரேஸா தி⁴ேராதா:
10610383 ராஜாேநா ³th³ரவrhபீ⁴தா ப³ேலந பŋhகா⁴rhதி³தா:
10610391 நிஹேத khணி யாேல நாph³ரவீthஸாth◌⁴வஸா⁴ வா
10610393 ரkhணீப³லேயா ராஜnhshேநஹப⁴ŋhக³ப⁴யாth³த⁴:
10610401 தேதாऽநிth³த⁴mh ஸஹ ஸூrhயயா வரmh ரத²mh ஸமாேராphய ய:
ஶshத²mh
10610403 ராமாத³ேயா ேபா⁴ஜகடாth³த³ஶாrhஹா:th³தா⁴கி²லாrhதா²ம⁴ஸூத³நாரயா:
10620010ராேஜாவாச
10620011 பா³ணshய தநயாஷாiµபேயேம ய³thதம:
10620013 தthர th³த⁴ம⁴th³ேகா⁴ரmh ஹஶŋhகரேயாrhமஹth
10620015 ஏதthஸrhவmh மஹாேயாகி³nhஸமாkh²யாmh thவமrhஹ
10620020ஶுக உவாச
10620021 பா³ண: thரஶதjhேயShேடா² ப³ேலராnhமஹாthமந:
10620023 ேயந வாமநபாய ஹரேயऽதா³யி ேமதி³நீ
10620025 தshெயௗரஸ:ஸுேதா பா³ந: ஶிவப⁴khதிரத:ஸதா³
10620021 மாnhேயா வதா³nhேயா தீ⁴மாmhச ஸthயஸnhேதா⁴ th³’ட⁴vhரத:
10620023 ேஶாணிதாkh²ேய ேர ரmhேய ஸ ராjhயமகேராthரா
10620025 தshய ஶmhேபா: ◌⁴ phரஸாேத³ந கிŋhகரா இவ ேதऽமரா:
10620021ஸஹshரபா³ஹுrhவாth³ேயந தாNhட³ேவऽேதாஷயnhmh’ட³mh
10620031 ப⁴க³வாnhஸrhவ⁴ேதஶ: ஶரNhேயா ப⁴khதவthஸல:

10620033 வேரண ச²nhத³யாமாஸ ஸ தmh வvhேர ராதி⁴பmh
10620041ஸ ஏகதா³ஹ கி³ஶmh பாrhவshத²mh வீrhய³rhமத:³
10620043 கிேடநாrhகவrhேணந ஸmhshph’ஶmhshதthபதா³mh³ஜmh
10620051 நமshேய thவாmh மஹாேத³வ ேலாகாநாmh ³வரmh
10620053 mhஸாமrhணகாமாநாmh காமராமராŋhkh◌⁴பmh
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10620061 ேதா:³ஸஹshரmh thவயா த³thதmh பரmh பா⁴ராய ேமऽப⁴வth
10620063 thேலாkhயாmh phரதிேயாth³தா⁴ரmh ந லேப⁴ thவth³’ேத ஸமmh
10620071 கNh³thயா நிph◌⁴’ைதrhேதா³rhபி⁴rhthஸுrhதி³kh³க³ஜாநஹmh
10620073ஆth³யாயாmh rhணயnhநth³nhபீ⁴தாshேதऽபி phர³th³:

10620081 தchch²thவா ப⁴க³வாnhkhth³த: ◌⁴ ேகshேத ப⁴jhயேத யதா³
10620083 thவth³த³rhபkh◌⁴நmh ப⁴ேவnhட⁴ ஸmhக³mh மthஸேமந ேத
10620091இthkhத:மதிrh’Shட:shவkh³’ஹmh phராவிஶnhnh’ப
10620093 phரதீnhகி³ஶாேத³ஶmh shவவீrhயநஶநŋhதீ:◌⁴
10620101 தshேயாஷா நாம ³தா shவphேந phராth³mhநிநா ரதிmh
10620103 கnhயாலப⁴த காnhேதந phராக³th³’Shடேதந ஸா
10620111ஸா தthர தமபயnhதீ khவா காnhேததி வாதி³நீ
10620113ஸகீ²நாmh மth◌⁴ய உthதshெதௗ² விவலா vh³தா ph◌⁴’ஶmh
10620121 பா³ணshய மnhth mhபா⁴Nhட³சிthரேலகா² ச தthஸுதா
10620123ஸkh²யph’chச²thஸகீ²ஷாmh ெகௗஹலஸமnhவிதா
10620131 கmh thவmh mh’க³யேஸ ஸுph◌⁴ கீth³’ஶshேத மேநாரத:²
10620133ஹshதkh³ராஹmh ந ேதऽth³யாபி ராஜthrhபலேய
10620141 th³’Shட: கசிnhநர:shவphேந யாம: கமலேலாசந:
10620143 பீதவாஸா ph³’ஹth³பா³ஹுrhேயாதாmh ’த³யŋhக³ம:
10620151 தமஹmh mh’க³ேய காnhதmh பாயயிthவாத⁴ரmh ம⁴
10620153 khவாபி யாத:shph’ஹயதீmh phthவா மாmh vh’நாrhணேவ
10620160 சிthரேலேகா²வாச
10620161 vhயஸநmh ேதऽபகrhஷா thேலாkhயாmh யதி³ பா⁴vhயேத
10620163 தமாேநShேய வரmh யshேத மேநாஹrhதா தமாதி³ஶ
10620171இthkhthவா ேத³வக³nhத⁴rhவ th³த⁴சாரணபnhநகா³nh
10620173ைத³thயவிth³யாத⁴ராnhயாnhமiνஜாmhச யதா²க²th
10620181 மiνேஜஷு ச ஸா vh’Shநீnhஶூரமாநக³nh³பி⁴mh
10620183 vhயக²th³ராமkh’Shெணௗ ச phரth³mhநmh வீய லjhதா
10620191அநிth³த⁴mh விகி²தmh வீேயாஷாவாŋhiµகீ²யா
10620193 ேஸாऽஸாவஸாவிதி phராஹ shமயமாநா மபேத
10620201 சிthரேலகா² தமாjhஞாய ெபௗthரmh kh’Shணshய ேயாகி³நீ
10620203 யெயௗ விஹாயஸா ராஜnhth³வாரகாmh kh’Shணபாதாmh
10620211 தthர ஸுphதmh ஸுபrhயŋhேக phராth³mhநிmh ேயாக³மாshதி²தா
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10620213 kh³’thவா ேஶாணிதரmh ஸkh²ைய phயமத³rhஶயth
10620221ஸா ச தmh ஸுnhத³ரவரmh விேலாkhய iµதி³தாநநா
10620223 ³Shphேரேய shவkh³’ேஹ mhபீ⁴ ேரேம phராth³mhநிநா ஸமmh
10620231 பராrhth◌⁴யவாஸ:shரkh³க³nhத⁴ ⁴பதீ³பாஸநாதி³பி: ◌⁴
10620233 பாநேபா⁴ஜநப⁴ையச வாkhைய: ஶுஷrhசித:
10620241³ட: ◌⁴ கnhயாேர ஶவth phரvh’th³த⁴shேநஹயா தயா
10620243 நாஹrhக³nhஸ ³³ேத⁴ ஊஷயாப’ேதnhth³ய:
10620251 தாmh ததா² ய³வீேரண ⁴jhயமாநாmh ஹதvhரதாmh
10620253 ேஹபி⁴rhலயாmh சkhராphதாmh ³ரவchச²ைத:³
10620261 ப⁴டா ஆேவத³யாmh சkh ராஜmhshேத ³rhவயmh
10620263 விேசShதmh லயாம கnhயாயா:ல³ஷணmh
10620271அநபாயிபி⁴ரshமாபி⁴rh³phதாயாச kh³’ேஹ phரேபா⁴
10620273 கnhயாயா ³ஷணmh mhபி⁴rh³Shphேரயாயா ந விth³மேஹ
10620281 தத: phரvhயதி²ேதா பா³ே ³: த³ஷண:

10620283 thவத: கnhயகாகா³ரmh phராphேதாऽth³ராth³ய³th³வஹmh
10620291காமாthமஜmh தmh ⁴வைநகஸுnhத³ரmh யாமmh பிஶŋhகா³mhப³ரமmh³ேஜணmh
10620293 ph³’ஹth³⁴ஜmh Nhட³லnhதலthவிஷா shதாவேலாேகந ச
மNh³தாநநmh
10620301தீ³vhயnhதமை:phயயாபி⁴nh’mhணயா தத³ŋhக³ஸŋhக³shதநŋhமshரஜmh
10620303 பா³ேவாrhத³தா⁴நmh ம⁴மlhகாதாmh தshயாkh³ர ஆநமேவய
விshத:
10620311ஸ தmh phரவிShடmh vh’தமாததாயிபி⁴rhப⁴ைடரநீைகரவேலாkhய மாத⁴வ:

10620313 உth³யmhய ெமௗrhவmh பக⁴mh vhயவshதி²ேதா யதா²nhதேகா த³Nhட³த⁴ேரா
கா⁴mhஸயா
10620321kh◌⁴’யா தாnhபத: phரஸrhபத: ஶுேநா யதா² ஶூகரத²ேபாऽஹநth
10620323 ேத ஹnhயமாநா ப⁴வநாth³விநிrhக³தா நிrhபி⁴nhநrhேதா⁴⁴ஜா: phர³th³:

10620331 தmh நாக³பாைஶrhப³நnhத³ேநா ப³ kh◌⁴நnhதmh shவைஸnhயmh பிேதா
ப³ப³nhத⁴ ஹ
10620333ஊஷா ph◌⁴’ஶmh ேஶாகவிஷாத³விவலா ப³th³த⁴mh நிஶmhயாகலாயெரௗthth
10630010ஶுக உவாச
10630011அபயதாmh சாநிth³த⁴mh தth³ப³nh⁴நாmh ச பா⁴ரத
10630013 சthவாேரா வாrhகா மாஸா vhயதீரiνேஶாசதாmh
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10630021 நாரதா³thத³பாகrhNhய வாrhதாmh ப³th³த⁴shய கrhம ச
10630023 phரய: ேஶாணிதரmh vh’Shணய: kh’Shணைத³வதா:
10630031 phரth³mhேநா தா⁴நச க³த:³ஸாmhேபா³ऽத²ஸாரண:

10630033 நnhேதா³பநnhத³ப⁴th³ராth³யா ராமkh’Shiνவrhதிந:
10630041அௌணீபி⁴rhth³வாத³ஶபி:◌⁴ ஸேமதா:ஸrhவேதா தி³ஶmh
10630043 ⁴rhபா³ணநக³ரmh ஸமnhதாthஸாthவதrhஷபா: ◌⁴
10630051 ப⁴jhயமாநேராth³யாந phராகாராThடாலேகா³ரmh
10630053 phேரமாே ஷாவிShடshlhயைஸnhேயாऽபி⁴நிrhயெயௗ
10630061 பா³rhேத² ப⁴க³வாnhth³ர:ஸஸுத: phரமைத²rhvh’த:
10630063ஆய நnhதி³vh’ஷப⁴mh ேத⁴ ராமkh’Shணேயா:
10630071ஆthஸுiµலmh th³த⁴மth³⁴தmh ேராமஹrhஷணmh
10630073 kh’Shணஶŋhகரேயா ராஜnhphரth³mhந³ஹேயாரபி
10630081mhபா⁴Nhட³பகrhph◌⁴யாmh ப³ேலந ஸஹ ஸmhக:³
10630083ஸாmhப³shய பா³ணthேரண பா³ேணந ஸஹ ஸாthயேக:
10630091 ph³ரமாத³ய:ஸுராதீ⁴ஶா iµநய:th³த⁴சார:

10630093 க³nhத⁴rhவாphஸரேஸா யா விமாைநrhth³ரShமாக³மnh
10630101 ஶŋhகராiνசராnhெஶௗrh⁴தphரமத²³யகாnh
10630103 டா³கிநீrhயாதா⁴நாmhச ேவதாலாnhஸவிநாயகாnh
10630111 phேரதமாth’பிஶாசாmhச ShமாNhடா³nhph³ரமராஸாnh
10630113 th³ராவயாமாஸ தீkh³ைர: ஶைர: ஶாrhŋhக³த⁴iνchைத:
10630121 ph’த²kh³விதா⁴நி phராŋhkhத பிkhயshthராணி ஶாrhŋhகி³ேண
10630123 phரthயshthைர: ஶமயாமாஸ ஶாrhŋhக³பாணிரவிshத:
10630131 ph³ரமாshthரshய ச ph³ரமாshthரmh வாயvhயshய ச பாrhவதmh
10630133ஆkh³ேநயshய ச பாrhஜnhயmh ைநஜmh பாஶுபதshய ச
10630141 ேமாஹயிthவா  கி³ஶmh jh’mhப⁴shthேரண jh’mhபி⁴தmh
10630143 பா³ணshய ph’தநாmh ெஶௗrhஜகா⁴நாக³ேத³ஷுபி: ◌⁴
10630151shகnhத:³ phரth³mhநபா³ெணௗைக⁴ரrhth³யமாந:ஸமnhதத:
10630153அsh’kh³விiµசnhகா³thேரph◌⁴ய: ஶிகி²நாபkhரமth³ரth
10630161mhபா⁴Nhட³பகrhணச ேபதrhiµஷலாrhதி³ெதௗ
10630163 ³th³shதத³நீகநி ஹதநாதா²நி ஸrhவத:
10630171 விஶீrhயமாணmhshவப³லmh th³’ShThவா பா³ேऽthயமrhத:
10630173 kh’Shணமph◌⁴யth³ரவthஸŋhkh²ேய ரதீ²thைவவ ஸாthயகிmh
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10630181 த⁴mhShயாkh’Shய க³பth³பா³ண: பசஶதாநி ைவ
10630183 ஏைககshnhஶெரௗ th³ெவௗ th³ெவௗ ஸnhத³ேத⁴ ரண³rhமத:³
10630191 தாநி சிchேச²த³ ப⁴க³வாnhத⁴mh க³பth³த⁴:
10630193ஸாரதி²mh ரத²மவாmhச ஹthவா ஶŋhக²மரயth
10630201 தnhமாதா ேகாடரா நாம நkh³நா மkhதஶிேராஹா
10630203 ேராऽவதshேத² kh’Shணshய thரphராணரயா
10630211 ததshதிrhயŋhiµேகா² நkh³நாமநிnhக³தா³kh³ரஜ:

10630213 பா³ணச தாவth³விரத²சி²nhநத⁴nhவாவிஶthரmh
10630221 விth³ராவிேத ⁴தக³ேண jhவரsh thஶிராshthபாth
10630223அph◌⁴யதா⁴வத தா³ஶாrhஹmh த³ஹnhநிவ தி³ேஶா த³ஶ
10630231அத² நாராயண: ேத³வ: தmh th³’ShThவா vhயsh’ஜjhjhவரmh
10630233 மாேஹவேரா ைவShணவச தா⁴ேத jhவராெபௗ⁴
10630241 மாேஹவர:ஸமாkhரnhத³nhைவShணேவந ப³லாrhதி³த:
10630243அலph³th◌⁴வாப⁴யமnhயthர பீ⁴ேதா மாேஹவேரா jhவர:
10630245 ஶரrhதீ²’ேகஶmh Shடாவ phரயதாஜ:

10630250 jhவர உவாச
10630251 நமா thவாநnhதஶkhதிmh பேரஶmhஸrhவாthமாநmh ேகவலmh jhஞphதிமாthரmh
10630253விேவாthபthதிshதா²நஸmhேராத⁴ேஹmh யthதth³ph³ரம ph³ரமŋhக³mhphரஶாnhதmh
10630261 காேலா ைத³வmh கrhம வ:shவபா⁴ேவா th³ரvhயmh ேthரmh phராண ஆthமா
விகார:
10630263 தthஸŋhகா⁴ேதா பீ³ஜேராஹphரவாஹshthவnhமாையஷா தnhநிேஷத⁴mh
phரபth³ேய
10630271நாநாபா⁴ைவrhலையேவாபபnhைநrhேத³வாnhஸா⁴nhேலாகேஸnhபி³ப⁴rh
10630273 ஹmhshnhமாrhகா³nhmhஸயா வrhதமாநாnhஜnhைமதthேத பா⁴ரஹாராய
⁴ேம:
10630281 தphேதாऽஹnhேத ேதஜஸா :³ஸேஹந ஶாnhேதாkh³ேரthlhப³ேணந
jhவேரண
10630283தாவthதாேபா ேத³நாmh ேதऽnhkh◌⁴லmh ேநா ேஸேவரnhயாவதா³ஶாiνப³th³தா: ◌⁴
10630290ப⁴க³வாiνவாச
10630291 thஶிரshேத phரஸnhேநாऽsh vhேய ேத மjhjhவராth³ப⁴யmh
10630293 ேயா ெநௗ shமரதி ஸmhவாத³mh தshய thவnhந ப⁴ேவth³ப⁴யmh
10630301இthkhேதாऽchதமாநmhய க³ேதா மாேஹவேரா jhவர:
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10630303 பா³ணsh ரத²மாட: ◌⁴ phராகா³th³ேயாthshயஜநாrhத³நmh
10630311 தேதா பா³ஹுஸஹshேரண நாநாத⁴த⁴ேராऽஸுர:
10630313iµேமாச பரமkhth³ேதா⁴ பா³mhசkhராேத⁴ nh’ப
10630321 தshயாshயேதாऽshthராNhயஸkh’chசkhேரண ுரேநநா
10630323 சிchேச²த³ ப⁴க³வாnhபா³ஹூnhஶாகா²இவ வநshபேத:
10630331 பா³ஹுஷு சி²th³யமாேநஷு பா³ணshய ப⁴க³வாnhப⁴வ:

10630333 ப⁴khதாநகmhphபvhரjhய சkhராத⁴மபா⁴ஷத
10630340th³ர உவாச
10630341 thவmh  ph³ரம பரmh jhேயாதிrh³ட⁴mh ph³ரமணி வாŋhமேய
10630343 யmh பயnhthயமலாthமாந ஆகாஶவ ேகவலmh
10630351 நாபி⁴rhநேபா⁴ऽkh³நிrhiµக²மmh³ ேரேதா
10630352 th³ெயௗ: ஶீrhஷமாஶா: திரŋhkh◌⁴rhவீ
10630353 சnhth³ேரா மேநா யshய th³’க³rhக ஆthமா
10630354அஹmh ஸiµth³ேரா ஜட²ரmh ⁴ேஜnhth³ர:
10630361 ேராமாணி யshெயௗஷத⁴ேயாऽmh³வாஹா:
10630362 ேகஶா விேசா தி⁴ஷ விஸrhக:³
10630363 phரஜாபதிrh’த³யmh யshய த⁴rhம:
10630364ஸ ைவ ப⁴வாnhேஷா ேலாககlhப:
10630371 தவாவதாேராऽயமNhட²தா⁴மnhத⁴rhமshய ³phthைய ஜக³ேதா தாய
10630373 வயmh ச ஸrhேவ ப⁴வதாiνபா⁴விதா விபா⁴வயாேமா ⁴வநாநி ஸphத
10630381 thவேமக ஆth³ய: ேஷாऽth³விதீயshrhய:shவth³’kh³ேத⁴ரேஹஶ:

10630383 phரதீயேஸऽதா²பி யதா²விகாரmh shவமாயயா ஸrhவ³ணphரth³th◌⁴ைய
10630391 யைத²வ ஸூrhய: பிதசா²யயா shவயா
10630392 சா²யாmh ச பாணி ச ஸசகாshதி
10630393 ஏவmh ³ேணநாபிேதா ³mhshthவmh
10630394ஆthமphரதீ³ேபா ³ணிநச ⁴மnh
10630401 யnhமாயாேமாததி⁴ய: thரதா³ரkh³’ஹாதி³ஷு
10630403 உnhமjhஜnhதி நிமjhஜnhதி phரஸkhதா vh’நாrhணேவ
10630411 ேத³வத³thதமmh லph³th◌⁴வா nh’ேலாகமேதnhth³ய:
10630413 ேயா நாth³ேயத thவthபாெதௗ³ஸ ேஶாchேயா யாthமவசக:
10630421 யshthவாmh விsh’ஜேத மrhthய ஆthமாநmh phயவரmh
10630423 விபrhயேயnhth³யாrhதா²rhத²mh விஷமththயmh’தmh thயஜnh
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10630431அஹmh ph³ரமாத² வி³தா⁴ iµநயசாமலாஶயா:
10630433ஸrhவாthமநா phரபnhநாshthவாமாthமாநmh phேரShட²வரmh
10630441 தmh thவா ஜக³thshதி²thத³யாnhதேஹmh
10630442ஸமmh phரஸாnhதmh ஸு’தா³thமைத³வmh
10630443அநnhயேமகmh ஜக³தா³thமேகதmh
10630444 ப⁴வாபவrhகா³ய ப⁴ஜாம ேத³வmh
10630451அயmh மேமShேடா த³யிேதாऽiνவrhதீ மயாப⁴யmh த³thதமiµShய ேத³வ
10630453 ஸmhபாth³யதாmh தth³ப⁴வத: phரஸாேதா³ யதா²  ேத ைத³thயபெதௗ
phரஸாத:³
10630460ப⁴க³வாiνவாச
10630461 யதா³thத² ப⁴க³வmhshthவmh ந: கரவாம phயmh தவ
10630463 ப⁴வேதா யth³vhயவதmh தnhேம ஸாth◌⁴வiνேமாதி³தmh
10630471அவth◌⁴ேயாऽயmh மமாphேயஷ ைவேராசநிஸுேதாऽஸுர:
10630473 phரராதா³ய வேரா த³thேதா ந வth◌⁴ேயா ேம தவாnhவய:
10630481 த³rhேபாபஶமநாயாshய phரvh’kh பா³ஹேவா மயா
10630483ஸூதி³தmh ச ப³லmh ⁴ யchச பா⁴ராயிதmh ⁴வ:

10630491 சthவாேராऽshய ⁴ஜா: ஶிShடா ப⁴விShயthயஜராமர:
10630493 பாrhஷத³iµkh²ேயா ப⁴வேதா ந தசிth³ப⁴ேயாऽஸுர:
10630501இதி லph³th◌⁴வாப⁴யmh kh’Shணmh phரணmhய ஶிரஸாஸுர:
10630503 phராth³mhநிmh ரத²மாேராphய ஸவth◌⁴ேவா ஸiµபாநயth
10630511அௌNhயா பvh’தmh ஸுவாஸ:ஸமலŋhkh’தmh
10630513ஸபthநீகmh ரshkh’thய யெயௗ th³ராiνேமாதி³த:
10630521shவராஜதா⁴நீmh ஸமலŋhkh’தாmh th◌⁴வைஜ:

10630522ஸேதாரணதமாrhக³சthவராmh
10630523 விேவஶ ஶŋhகா²நக³nh³பி⁴shவைநrh
10630524அph◌⁴th³யத: ெபௗரஸு’th³th³விஜாதிபி: ◌⁴
10630531 ய ஏவmh kh’Shணவிஜயmh ஶŋhகேரண ச ஸmhக³mh
10630533ஸmhshமேரthphராதthதா²ய ந தshய shயாthபராஜய:
10640010பா³த³ராயணிவாச
10640011 ஏகேதா³பவநmh ராஜஜkh³iµrhய³மாரகா:
10640013 விஹrhmh ஸாmhப³phரth³mhந சாபா⁴iνக³தா³த³ய:
10640021 kh³thவா ஸுசிரmh தthர விசிnhவnhத: பிபாதா:
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10640023 ஜலmh நித³ேக ேப த³th³’ஶு:ஸththவமth³⁴தmh
10640031 kh’கலாஸmh கி³நிப⁴mh வீய விshதமாநஸா:
10640033 தshய ேசாth³த⁴ரேண யthநmh சkhshேத kh’பயாnhவிதா:
10640041 சrhமைஜshதாnhதைவ: பாைஶrhப³th³th◌⁴வா பதிதமrhப⁴கா:
10640043 நாஶkhiνரnhஸiµth³த⁴rhmh kh’Shயாசkh²thஸுகா:
10640051 தthராக³thயாரவிnhதா³ோ ப⁴க³வாnhவிவபா⁴வந:
10640053 வீேயாjhஜஹார வாேமந தmh கேரண ஸ லயா
10640061ஸ உthதம:ேலாககராபி⁴mh’Shேடா விஹாய ஸth³ய: kh’கலாஸபmh
10640063ஸnhதphதசாகரசாவrhண:shவrhkh³யth³⁴தாலŋhகரmhப³ரshரkh
10640071 பphரchச² விth³வாநபி தnhநிதா³நmh ஜேநஷு விkh²யாபயிmh iµnhத:³
10640073 கshthவmh மஹாபா⁴க³ வேரNhயேபா ேத³ேவாthதமmh thவாmh க³ணயா
நmh
10640081 த³ஶாமாmh வா கதேமந கrhம ஸmhphராபிேதாऽshயதத³rhஹ:ஸுப⁴th³ர
10640083ஆthமாநமாkh²யா விவிthஸதாmh ேநா யnhமnhயேஸ ந:மமthர வkhmh
10640090ஶுக உவாச
10640091இதி shம ராஜா ஸmhph’Shட: kh’Shேணநாநnhதrhதிநா
10640093 மாத⁴வmh phரணிபthயாஹ கிேடநாrhகவrhசஸா
10640100 nh’க³ உவாச
10640101 nh’ேகா³ நாம நேரnhth³ேராऽஹவாதநய: phரேபா⁴
10640103 தா³நிShவாkh²யாயமாேநஷு யதி³ ேத கrhணமshph’ஶmh
10640111 கிmh iν ேதऽவிதி³தmh நாத²ஸrhவ⁴தாthமஸாண:

10640113 காேலநாvhயாஹதth³’ேஶா வேயऽதா²பி தவாjhஞயா
10640121 யாவthய:கதா ⁴ேமrhயாவthேயா தி³வி தாரகா:
10640123 யாவthேயா வrhஷதா⁴ராச தாவதீரத³த³mh shம கா:³
10640131 பயshவிநீshதணீ: ஶீலப ³ேபபnhநா: கபிலா ேஹமsh’ŋhகீ:³
10640133 nhயாயாrhதா phய²ரா:ஸவthஸா ³லமாலாப⁴ர த³தா³வஹmh
10640141shவலŋhkh’ேதph◌⁴ேயா ³ணஶீலவth³ph◌⁴ய:த³thmhேப³ph◌⁴ய ’தvhரேதph◌⁴ய:
10640143தப:தph³ரமவதா³nhயஸth³ph◌⁴ய:phராதா³mh வph◌⁴ேயா th³விஜŋhக³ேவph◌⁴ய:
10640151 ேகா³⁴ரNhயாயதநாவஹshதிந: கnhயா:ஸதா³shதிலphயஶyhயா:
10640153வாஸாmh ரthநாநி பchச²தா³nhரதா²நிShடmh ச யjhைஞசதmh ச rhதmh
10640161 கshயசிth³th³விஜiµkh²யshய ph◌⁴ரShடா ெகௗ³rhமம ேகா³த⁴ேந
10640163ஸmhph’khதாவி³ஷா ஸா ச மயா த³thதா th³விஜாதேய
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10640171 தாmh நீயமாநாmh தthshவா th³’ShThேராவாச மேமதி தmh
10640173 மேமதி பkh³ராயாஹ nh’ேகா³ ேம த³thதவாநிதி
10640181 விphெரௗ விவத³மாெநௗ மாச:shவாrhத²ஸாத⁴ெகௗ
10640183 ப⁴வாnhதா³தாபஹrhேததி தchch²thவா ேமऽப⁴வth³ph◌⁴ரம:
10640191அiνநீதாெபௗ⁴ விphெரௗ த⁴rhமkh’chch²ரக³ேதந ைவ
10640193 க³வாmh லmh phரkh’Shடாநாmh தா³shயாmhேயஷா phரதீ³யதாmh
10640201 ப⁴வnhதாவiνkh³’ணீதாmh கிŋhகரshயாவிஜாநத:
10640203ஸiµth³த⁴ரதmh மாmh kh’chch²ராthபதnhதmh நிரேயऽஶுெசௗ
10640211 நாஹmh phரதீchேச²ைவ ராஜnhநிthkhthவா shவாmhயபாkhரமth
10640213 நாnhயth³க³வாமphயதchசா²thயபேரா யெயௗ
10640221 ஏதshnhநnhதேர யாைமrh³ைதrhநீேதா யமயmh
10640223 யேமந ph’Shடshதthராஹmh ேத³வேத³வ ஜக³thபேத
10640231 rhவmh thவமஶுப⁴mh ⁴ŋh உதாேஹா nh’பேத ஶுப⁴mh
10640233 நாnhதmh தா³நshய த⁴rhமshய பேய ேலாகshய பா⁴shவத:
10640241 rhவmh ேத³வாஶுப⁴mh ⁴ஜ இதி phராஹ பேததி ஸ:

10640243 தாவத³th³ராமாthமாநmh kh’கலாஸmh பதnhphரேபா⁴
10640251 ph³ரமNhயshய வதா³nhயshய தவ தா³ஸshய ேகஶவ
10640253shmh’திrhநாth³யாபி விth◌⁴வshதா ப⁴வthஸnhத³rhஶநாrhதி²ந:
10640261ஸ thவmh கத²mh மம விேபா⁴ऽபத:² பராthமா
10640262 ேயாேக³வர: திth³’ஶாமல’th³விபா⁴vhய:
10640263ஸாாத³ேதா⁴ஜ உvhயஸநாnhத⁴³th³ேத: ◌⁴
10640264shயாnhேமऽiνth³’ய இஹ யshய ப⁴வாபவrhக:³
10640271 ேத³வேத³வ ஜக³nhநாத² ேகா³விnhத³ ேஷாthதம
10640273 நாராயண ’ேகஶ Nhயேலாகாchதாvhயய
10640281அiνஜாநீ மாmh kh’Shண யாnhதmh ேத³வக³திmh phரேபா⁴
10640283 யthர khவாபி ஸதேசேதா ⁴யாnhேம thவthபதா³shபத³mh
10640291 நமshேத ஸrhவபா⁴வாய ph³ரமேணऽநnhதஶkhதேய
10640293 kh’Shய வாஸுேத³வாய ேயாகா³நாmh பதேய நம:
10640301இthkhthவா தmh பkhரmhய பாெதௗ³shph’ShThவா shவெமௗநா
10640303அiνjhஞாேதா விமாநாkh³rhயமாஹthபயதாmh nh’mh
10640311 kh’Shண: பஜநmh phராஹ ப⁴க³வாnhேத³வகீஸுத:
10640313 ph³ரமNhயேத³ேவா த⁴rhமாthமா ராஜnhயாநiνஶியnh
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10640321 ³rhஜரmh ப³த ph³ரமshவmh ⁴khதமkh³ேநrhமநாக³பி
10640323 ேதயேஸாऽபி கிiµத ராjhஞாmh ஈவரமாநிநாmh
10640331 நாஹmh ஹாலாஹலmh மnhேய விஷmh யshய phரதிkhயா
10640333 ph³ரமshவmh  விஷmh phேராkhதmh நாshய phரதிவிதி⁴rh⁴வி
10640341நshதி விஷமthதாரmh வநிரth³பி: ◌⁴ phரஶாmhயதி
10640343லmh ஸலmh த³ஹதி ph³ரமshவாரணிபாவக:
10640351 ph³ரமshவmh ³ரiνjhஞாதmh ⁴khதmh ஹnhதி thஷmh
10640353 phரஸய  ப³லாth³⁴khதmh த³ஶ rhவாnhத³ஶாபராnh
10640361 ராஜாேநா ராஜலmhயாnhதா⁴ நாthமபாதmh விசேத
10640363 நிரயmh ேயऽபி⁴மnhயnhேத ph³ரமshவmh ஸா⁴ பா³ஶா:
10640371 kh³’ணnhதி யாவத: பாmhஶூnhkhரnhத³தாமபி³nhத³வ:

10640373 விphராmh ’தvh’thதீநாmhவதா³nhயாநாmh mhபி³நாmh
10640381 ராஜாேநா ராஜlhயாச தாவேதாऽph³தா³nhநிரŋhஶா:
10640383mhபீ⁴பாேகஷு பchயnhேத ph³ரமதா³யாபஹாண:

10640391shவத³thதாmh பரத³thதாmh வா ph³ரமvh’thதிmh ஹேரchச ய:
10640393ஷShவrhஷஸஹshராணி விShடா²யாmh ஜாயேத kh’:

10640401 ந ேம ph³ரமத⁴நmh ⁴யாth³யth³kh³’th◌⁴வாlhபாேஷா நரா:
10640403 பராதாchதா ராjhயாth³ப⁴வnhthth³ேவேநாऽஹய:
10640411 விphரmh kh’தாக³ஸமபி ைநவ th³யத மாமகா:
10640413 kh◌⁴நnhதmh ப³ஹு ஶபnhதmh வா நமshத நிthயஶ:

10640421 யதா²ஹmh phரணேம விphராநiνகாலmh ஸமாத:
10640423 ததா² நமத யmh ச ேயாऽnhயதா² ேம ஸ த³Nhட³பா⁴kh
10640431 ph³ராமrhேதா²யப’ேதா ஹrhதாரmh பாதயthயத:◌⁴
10640433அஜாநnhதமபி ேயநmh nh’க³mh ph³ராமணெகௗ³வ
10640441 ஏவmh விராvhய ப⁴க³வாnhiµnhேதா³ th³வாரெகௗகஸ:

10640443 பாவந:ஸrhவேலாகாநாmh விேவஶ நிஜமnhதி³ரmh
10650010ஶுக உவாச
10650011 ப³லப⁴th³ர:ேரShட² ப⁴க³வாnhரத²மாshதி²த:
10650013ஸு’th³தி³th³’ுthகNhட:² phரயெயௗ நnhத³ேகா³லmh
10650021 பShவkhதசிேராthகNhைட²rhேகா³ைபrhேகா³பீபி⁴ேரவ ச
10650023 ராேமாऽபி⁴வாth³ய பிதராவாஶீrhபி⁴ரபி⁴நnhதி³த:
10650031 சிரmh ந: பா தா³ஶாrhஹ ஸாiνேஜா ஜக³தீ³வர:
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10650033இthயாேராphயாŋhகமாŋhkh³ய ேநthைர:சrhஜல:

10650041 ேகா³பvh’th³தா⁴mhச விதி⁴வth³யவிShைட²ரபி⁴வnhதி³த:
10650043 யதா²வேயா யதா²ஸkh²யmh யதா²ஸmhப³nhத⁴மாthமந:
10650051ஸiµேபthயாத² ேகா³பாலாnhஹாshயஹshதkh³ரஹாதி³பி:◌⁴
10650053 விராnhதmhஸுக²மாநmh பphரch:² பrhபாக³தா:
10650061 ph’Shடாசாநாமயmh shேவஷு phேரமக³th³க³த³யா கி³ரா
10650063 kh’Shேண கமலபthராே ஸnhnhயshதாகி²லராத⁴ஸ:

10650071 கchசிnhேநா பா³nhத⁴வா ராம ஸrhேவ ஶலமாஸேத
10650073 கchசிthshமரத² ேநா ராம யmh தா³ரஸுதாnhவிதா:
10650081 தி³ShThயா கmhேஸா ஹத: பாேபா தி³ShThயா iµkhதா:ஸு’jhஜநா:
10650083 நிஹthய நிrhthய nhதி³ShThயா ³rhக³mh ஸமாதா:
10650091 ேகா³phேயா ஹஸnhthய: பphரch² ராமஸnhத³rhஶநாth³’தா:
10650093 கchசிதா³shேத ஸுக²mh kh’Shண: ரshthஜநவlhலப: ◌⁴
10650101 கchசிthshமரதி வா ப³nh⁴nhபிதரmh மாதரmh ச ஸ:

10650103அphயெஸௗ மாதரmh th³ரShmh ஸkh’த³phயாக³Shயதி
10650105அபி வா shமரேதऽshமாகமiνேஸவாmh மஹா⁴ஜ:

10650111 மாதரmh பிதரmh ph◌⁴ராth’nhபதீnhthராnhshவsh’நபி
10650113 யத³rhேத² ஜம தா³ஶாrhஹ ³shthயஜாnhshவஜநாnhphரேபா⁴
10650121 தா ந:ஸth³ய: பthயjhய க³த:ஸசி²nhநெஸௗ’த:³
10650123 கத²mh iν தாth³’ஶmh shthபி⁴rhந ரth³தீ⁴ேயத பா⁴தmh
10650131 கத²mh iν kh³’ணnhthயநவshதி²தாthமேநா
10650132 வச: kh’தkh◌⁴நshய ³தா: ◌⁴ ரshthய:
10650133 kh³’ணnhதி ைவ சிthரகத²shய ஸுnhத³ர
10650134shதாவேலாேகாchch²வதshமராரா:
10650141 கிmh நshதthகத²யா ேகா³phய: கதா:² கத²யதாபரா:
10650143 யாthயshமாபி⁴rhவிநா காேலா யதி³ தshய தைத²வ ந:
10650151இதி phரஹதmh ெஶௗேரrhஜlhபிதmh சாவீதmh
10650153 க³திmh phேரமபShவŋhக³mh shமரnhthேயா :³shthய:
10650161ஸŋhகrhஷணshதா: kh’Shணshய ஸnhேத³ைஶrh’த³யŋhக³ைம:
10650163ஸாnhthவயாமாஸ ப⁴க³வாnhநாநாiνநயேகாவித:³
10650171 th³ெவௗ மாெஸௗ தthர சாவாthnhம⁴mh மாத⁴வmh ஏவ ச
10650173 ராம:பாஸு ப⁴க³வாnhேகா³பீநாmh ரதிமாவஹnh
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10650181 rhணசnhth³ரகலாmh’Shேட ெகௗiµதீ³க³nhத⁴வாநா
10650183 யiµேநாபவேந ேரேம ேஸவிேத shthக³ணrhvh’த:
10650191 வணphேரதா ேத³வீ வாணீ vh’ேகாடராth
10650193 பதnhதீ தth³வநmh ஸrhவmh shவக³nhேத⁴நாth◌⁴யவாஸயth
10650201 தmh க³nhத⁴mh ம⁴தா⁴ராயா வாேநாப’தmh ப³ல:

10650203ஆkh◌⁴ராேயாபக³தshதthர லலநாபி: ◌⁴ ஸமmh பெபௗ
10650211 உபகீ³யமாேநா க³nhத⁴rhைவrhவநிதாேஶாபி⁴மNhட³ேல
10650213 ேரேம கேரiΝேத²ேஶா மாேஹnhth³ர இவ வாரண:

10650221 ேந³rh³nh³ப⁴ேயா vhேயாmhநி வvh’ஷு:ஸுைமrhiµதா³
10650223 க³nhத⁴rhவா iµநேயா ராமmh தth³வீrhைய³ேர ததா³
10650231 உபகீ³யமாநசேதா வநிதாபி⁴rhஹலாத⁴
10650233 வேநஷு vhயசரthேவா மத³விவலேலாசந:
10650241shரkh³vhேயகNhட³ேலா மthேதா ைவஜயnhthயா ச மாலயா
10650243 பி³ph◌⁴ரthshதiµகா²mhேபா⁴ஜmh shேவத³phராேலய⁴தmh
10650251ஸ ஆஜுஹாவ யiµநாmh ஜலkhடா³rhத²வர:
10650253 நிஜmh வாkhயமநாth³’thய மthத இthயாபகா³mh ப³ல:

10650251அநாக³தாmh ஹலாkh³ேரண பிேதா விசகrhஷ ஹ
10650261 பாேப thவmh மாமவjhஞாய யnhநாயா மயாஹுதா
10650263 ேநShேய thவாmh லாŋhக³லாkh³ேரண ஶததா⁴ காமசாணீmh
10650271 ஏவmh நிrhப⁴rhthதா பீ⁴தா யiµநா ய³நnhத³நmh
10650273 உவாச சகிதா வாசmh பதிதா பாத³ேயாrhnh’ப
10650281 ராம ராம மஹாபா³ேஹா ந ஜாேந தவ விkhரமmh
10650283 யshையகாmhேஶந விth◌⁴’தா ஜக³தீ ஜக³த: பேத
10650291 பரmh பா⁴வmh ப⁴க³வேதா ப⁴க³வnhமாமஜாநதீmh
10650293 ேமாkhமrhஹ விவாthமnhphரபnhநாmh ப⁴khதவthஸல
10650301 தேதா vhயiµசth³யiµநாmh யாசிேதா ப⁴க³வாnhப³ல:

10650303 விஜகா³ஹ ஜலmh shthபி: ◌⁴ கேரiΝபி⁴ேவப⁴ராTh
10650311 காமmh வி’thய ஸலா³thதீrhயாதாmhப³ேர
10650313 ⁴ஷநி மஹாrhஹாணி த³ெதௗ³ காnhதி: ஶுபா⁴mh shரஜmh
10650321 வthவா வாஸ நீேல மாலாmh ஆiµchய காசநீmh
10650323 ேரேய shவலŋhkh’ேதா phேதா மாேஹnhth³ர இவ வாரண:

10650331அth³யாபி th³’யேத ராஜnhயiµநாkh’Shடவrhthமநா
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10650333 ப³லshயாநnhதவீrhயshய வீrhயmh ஸூசயதீவ 
10650341 ஏவmh ஸrhவா நிஶா யாதா ஏேகவ ரமேதா vhரேஜ
10650343 ராமshயாphதசிthதshய மா⁴rhையrhvhரஜேயாதாmh
10660010ஶுக உவாச
10660011 நnhத³vhரஜmh க³ேத ராேம கஷாதி⁴பதிrhnh’ப
10660013 வாஸுேத³ேவாऽஹthயjhேஞா ³தmh kh’Shய phராேth
10660021 thவmh வாஸுேத³ேவா ப⁴க³வாநவதீ’ேநா ஜக³thபதி:
10660023இதி phரshேதாபி⁴ேதா பா³லrhேமந ஆthமாநமchதmh
10660031³தmh ச phராேnhமnhத:³ kh’Shயாvhயkhதவrhthமேந
10660033 th³வாரகாயாmh யதா² பா³ேலா nh’ேபா பா³லkh’ேதாऽ³த: ◌⁴
10660041³தsh th³வாரகாேமthய ஸபா⁴யாமாshதி²தmh phர⁴mh
10660043 kh’Shணmh கமலபthராmh ராஜஸnhேத³ஶமph³ரவீth
10660051 வாஸுேத³ேவாऽவதீrhேநாऽஹேமக ஏவ ந சாபர:
10660053 ⁴தாநாமiνகmhபாrhத²mh thவmh  th²யாபி⁴தா⁴mh thயஜ
10660061 யாநி thவமshமchசிநாநி ெமௗTh◌⁴யாth³பி³ப⁴rh ஸாthவத
10660063 thயkhthைவ மாmh thவmh ஶரணmh ேநா ேசth³ேத³ மமாஹவmh
10660070ஶுக உவாச
10660071 கthத²நmh த³பாகrhNhய ெபௗNhTh³ரகshயாlhபேமத⁴ஸ:

10660073 உkh³ரேஸநாத³ய:ஸph◌⁴யா உchசைகrhஜஹஸுshததா³
10660081 உவாச ³தmh ப⁴க³வாnhபஹாஸகதா²மiν
10660083 உthshரேய ட⁴ சிநாநி ையshthவேமவmh விகthத²ேஸ
10660091iµக²mh தத³பிதா⁴யாjhஞ கŋhகkh³’th◌⁴ரவைடrhvh’த:
10660093 ஶயிShயேஸ ஹதshதthர ப⁴விதா ஶரணmh ஶுநாmh
10660101இதி ³தshதமாேபmh shவாேந ஸrhவமாஹரth
10660103 kh’Shேऽபி ரத²மாshதா²ய காஶீiµபஜகா³ம ஹ
10660111 ெபௗNhTh³ரேகாऽபி த³th³ேயாக³iµபலph◌⁴ய மஹாரத:²
10660113அௌணீph◌⁴யாmh ஸmhkhேதா நிசkhராம ராth³th³தmh
10660121 தshய காஶீபதிrhthரmh பாrhShணிkh³ராேஹாऽnhவயாnhnh’ப
10660123அௌணீபி⁴shதிsh’பி⁴ரபயthெபௗNhTh³ரகmh ஹ:
10660131 ஶŋhகா²rhயக³தா³ஶாrhŋhக³வthஸாth³பலதmh
10660133 பி³ph◌⁴ராணmh ெகௗshப⁴மணிmh வநமாலாவி⁴தmh
10660141 ெகௗேஶயவாஸ பீேத வஸாநmh க³ட³th◌⁴வஜmh
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10660143அlhயெமௗlhயாப⁴ரணmh sh²ரnhமகரNhட³லmh
10660151 th³’ShThவா தமாthமநshlhயmh ேவஷmh kh’thமமாshதி²தmh
10660153 யதா² நடmh ரŋhக³க³தmh விஜஹாஸ ph◌⁴’ஶmh ஹ:
10660161 ஶுலrhக³தா³பி:◌⁴ பைக: ◌⁴ ஶkhthyh’Shphராஸேதாமைர:
10660163அபி:◌⁴ பThைஶrhபா³ண: phராஹரnhநரேயா ஹmh
10660171 kh’Shணsh தthெபௗNhTh³ரககாஶிராஜேயாrh
10660172 ப³லmh க³ஜshயnhத³நவாபthதிமth
10660173 க³தா³சkhேரஷுபி⁴ராrhத³யth³ph◌⁴’ஶmh
10660174 யதா² கா³nhேத ஹுத⁴khph’த²khphரஜா:
10660181ஆேயாத⁴நmh தth³ரத²வாஜர th³விபthக²ேராShThைரரவக²Nh³ைத:
10660183 ப³ெபௗ⁴ சிதmh ேமாத³வஹmh மநshவிநாமாkhட³நmh ⁴தபேதேவாlhப³ணmh
10660191அதா²ஹ ெபௗNhTh³ரகmh ெஶௗrhேபா⁴ ேபா⁴ ெபௗNhTh³ரக யth³ப⁴வாnh
10660193³தவாkhேயந மாமாஹ தாnhயshthரNhthsh’ஜா ேத
10660201 thயாஜயிShேயऽபி⁴தா⁴நmh ேம யththவயாjhஞ mh’ஷா th◌⁴’தmh
10660203 vhரஜா ஶரநmh ேதऽth³ய யதி³ ேநchசா² ஸmhக³mh
10660211இதி phthவா ஶிைதrhபா³ணrhவிரதீ²kh’thய ெபௗNhTh³ரகmh
10660213 ஶிேராऽvh’சth³ரதா²ŋhேக³ந வjhேரேணnhth³ேரா யதா² கி³ேர:
10660221 ததா² காஶீபேத: காயாchசி²ர உthkh’thய பthபி: ◌⁴
10660223 nhயபாதயthகாஶீrhயாmh பth³மேகாஶவாநில:

10660231 ஏவmh மthஸணmhஹthவா ெபௗNhTh³ரகmh ஸஸக²mh ஹ:
10660233 th³வாரகாமாவிஶthth³ைத⁴rhகீ³யமாநகதா²mh’த:
10660241ஸ நிthயmh ப⁴க³வth³th◌⁴யாந phரth◌⁴வshதாகி²லப³nhத⁴ந:
10660243 பி³ph◌⁴ராணச ஹேர ராஜnhshவபmh தnhமேயாऽப⁴வth
10660251 ஶிர: பதிதமாேலாkhய ராஜth³வாேர ஸNhட³லmh
10660253 கித³mh கshய வா வkhthரதி ஸmhஶிஶிேர ஜநா:
10660261 ராjhஞ: காஶீபேதrhjhஞாthவா மShய: thரபா³nhத⁴வா:
10660263 ெபௗராச ஹா ஹதா ராஜnhநாத² நாேத²தி phராத³nh
10660271ஸுத³ணshதshய ஸுத: kh’thவா ஸmhshதா²விதி⁴mh பேத:
10660273 நிஹthய பிth’ஹnhதாரmh யாshயாmhயபசிதிmh பி:

10660281இthயாthமநாபி⁴ஸnhதா⁴ய ேஸாபாth◌⁴யாேயா மேஹவரmh
10660283ஸுத³ேऽrhசயாமாஸ பரேமண ஸமாதி⁴நா
10660291 phேதாऽவிiµkhேத ப⁴க³வாmhshதshைம வரமதா³th³வி:◌⁴
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10660293 பிth’ஹnhth’வேதா⁴பாயmh ஸ வvhேர வரphதmh
10660301 த³kh³நிmh பசர ph³ராமண:ஸமmh’thவிஜmh
10660303அபி⁴சாரவிதா⁴ேநந ஸ சாkh³நி: phரமைத²rhvh’த:
10660311ஸாத⁴யிShயதி ஸŋhகlhபமph³ரமNhேய phரேயாத:
10660313இthயாதி³Shடshததா² சkhேர kh’Shயாபி⁴சரnhvhரதீ
10660321 தேதாऽkh³நிthதி²த:Nhடா³nhrhதிமாநதிபீ⁴ஷண:

10660323 தphததாmhரஶிகா²மரŋhகா³ேராth³கா³ேலாசந:
10660331 த³mhShThேராkh³ரph◌⁴த³Nhட³ கேடா²ராshய:shவவயா
10660333ஆஹnhsh’khவணீ நkh³ேநா வி⁴nhவmhshthஶிக²mh jhவலth
10660341 பth³ph◌⁴யாmh தாலphரமாph◌⁴யாmh கmhபயnhநவநீதலmh
10660343 ேஸாऽph◌⁴யதா⁴வth³vh’ேதா ⁴ைதrhth³வாரகாmh phரத³ஹnhதி³ஶ:

10660351 தமாபி⁴சாரத³ஹநமாயாnhதmh th³வாரெகௗகஸ:

10660353 விேலாkhய தthரஸு:ஸrhேவ வநதா³ேஹ mh’கா³ யதா²
10660361அை:ஸபா⁴யாmh khட³nhதmh ப⁴க³வnhதmh ப⁴யாரா:
10660363 thரா thரா thேலாேகஶ வேந: phரத³ஹத: ரmh
10660371 thவா தjhஜநைவkhலvhயmh th³’ShThவா shவாநாmh ச ஸாth◌⁴வஸmh
10660373 ஶரNhய:ஸmhphரஹshயாஹ மா ைப⁴Shேடthயவிதாshmhயஹmh
10660381ஸrhவshயாnhதrhப³:ஸா kh’thயாmh மாேஹவmh வி: ◌⁴
10660383 விjhஞாய தth³விகா⁴தாrhத²mh பாrhவshத²mh சkhரமாதி³ஶth
10660391 தthஸூrhயேகாphரதிமmh ஸுத³rhஶநmh ஜாjhவlhயமாநmh phரலயாநலphரப⁴mh
10660393 shவேதஜஸா க²mh கேபா⁴ऽத² ேராத³ சkhரmh iµnhதா³shthரmh
அதா²kh³நிமாrhத³யth
10660401 kh’thயாநல: phரதிஹத:ஸ ரதா²nhக³பாேணrh
10660402அshthெரௗஜஸா ஸ nh’ப ப⁴kh³நiµேகா² நிvh’thத:
10660403 வாராணmh பஸேமthய ஸுத³ணmh தmh
10660404ஸrhthவிkh³ஜநmh ஸமத³ஹthshவkh’ேதாऽபி⁴சார:
10660411சkhரmh ச விShேshதத³iνphரவிShடmhவாராநmhஸாThடஸபா⁴லயாபmh
10660413ஸேகா³ராThடாலகேகாShட²ஸŋhலாmhஸேகாஶஹshthயவரதா²nhநஶாநீmh
10660421 த³kh³th◌⁴வா வாராணmh ஸrhவாmh விShேசkhரmh ஸுத³rhஶநmh
10660423 ⁴ய: பாrhவiµபாதிShட²thkh’ShணshயாkhShடகrhமண:

10660431 ய ஏநmh ராவேயnhமrhthய உthதம:ேலாகவிkhரமmh
10660433ஸமாேதா வா ஶ ◌்’iΝயாthஸrhவபாைப: phரiµchயேத
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10670010ராேஜாவாச
10670011 ⁴ேயாऽஹmh ேராchசா² ராமshயாth³⁴தகrhமண:

10670013அநnhதshயாphரேமயshய யத³nhயthkh’தவாnhphர: ◌⁴
10670020ஶுக உவாச
10670021 நரகshய ஸகா² கசிth³th³விவிேதா³ நாம வாநர:
10670023ஸுkh³வஸசிவ: ேஸாऽத² ph◌⁴ராதா ைமnhத³shய வீrhயவாnh
10670031ஸkh²: ேஸாऽபசிதிmh rhவnhவாநேரா ராShThரவிphலவmh
10670033 ரkh³ராமாகராnhேகா⁴ஷாநத³ஹth³வநிiµthsh’ஜnh
10670041 khவசிthஸ ைஶலாiνthபாThய ைதrhேத³ஶாnhஸமrhணயth
10670043ஆநrhதாnhஸுதராேமவ யthராshேத thரஹா ஹ:
10670051 khவசிthஸiµth³ரமth◌⁴யshேதா² ேதா³rhph◌⁴யாiµthphய தjhஜலmh
10670053 ேத³ஶாnhநாகா³தphராே ேவலாேல nhயமjhஜயth
10670061ஆரமாnh’iµkh²யாநாmh kh’thவா ப⁴kh³நவநshபதீnh
10670063அ³ஷயchச²kh’nhthைரரkh³நீnhைவதாநிகாnhக²ல:

10670071 ஷாnhேயாேதா th³’phத:மாph◌⁴’th³th³ேராநீ³ஹாஸு ஸ:

10670073 நிphய சாphயதா⁴chைச²ல: ேபஶShகாவ கீடகmh
10670081 ஏவmh ேத³ஶாnhவிphரrhவnh³ஷயmhச லshthய:
10670083 thவா ஸுலதmh கீ³தmh கி³mh ைரவதகmh யெயௗ
10670091 தthராபயth³ய³பதிmh ராமmh Shகரமாநmh
10670093ஸுத³rhஶநீயஸrhவாŋhக³mh லலநாத²மth◌⁴யக³mh
10670101 கா³யnhதmh வாணீmh பீthவா மத³விவலேலாசநmh
10670103 விph◌⁴ராஜமாநmh வஷா phரபி⁴nhநவ வாரணmh
10670111 ³Shட: ஶாகா²mh’க:³ ஶாகா²மாட: ◌⁴ கmhபயnhth³மாnh
10670113 சkhேர கிலகிலாஶph³த³மாthமாநmh ஸmhphரத³rhஶயnh
10670121 தshய தா⁴rhShThயmh கேபrhவீய தNhேயா ஜாதிசாபலா:
10670123ஹாshயphயா விஜஹஸுrhப³லேத³வபkh³ரஹா:
10670131 தா ேஹலயாமாஸ கபிrhph◌⁴ேைபrhஸmhiµகா²தி³பி:◌⁴
10670133 த³rhஶயnhshவ³த³mh தாஸாmh ராமshய ச நித:
10670141 தmh kh³ராvh phராஹரthkhth³ேதா⁴ ப³ல: phரஹரதாmh வர:
10670143ஸ வசயிthவா kh³ராவாணmh மதி³ராகலஶmh கபி:
10670151 kh³’thவா ேஹலயாமாஸ ⁴rhதshதmh ேகாபயnhஹஸnh
10670153 நிrhபி⁴th³ய கலஶmh ³Shேடா வாஸாmhshயாshபா²லயth³ப³லmh
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10670155 கத³rhதீ²kh’thய ப³லவாnhவிphரசkhேர மேதா³th³த⁴த:
10670161 தmh தshயாவிநயmh th³’ShThவா ேத³ஶாmhச த³பth³தாnh
10670163 khth³ேதா⁴ iµஷலமாத³thத ஹலmh சாகா⁴mhஸயா
10670171 th³விவிேதா³ऽபி மஹாவீrhய: ஶாலiµth³யmhய பாணிநா
10670173அph◌⁴ேயthய தரஸா ேதந ப³லmh rhத⁴nhயதாட³யth
10670181 தmh  ஸŋhகrhஷே rhth◌⁴நி பதnhதமசேலா யதா²
10670183 phரதிஜkh³ராஹ ப³லவாnhஸுநnhேத³நாஹநchச தmh
10670191ஷலாஹதமshதிShேகா விேரேஜ ரkhததா⁴ரயா
10670193 கி³rhயதா²ைக³கயா phரஹாரmh நாiνசிnhதயnh
10670201 நரnhயmh ஸiµthphய kh’thவா நிShபthரேமாஜஸா
10670203 ேதநாஹநthஸுஸŋhkhth³த⁴shதmh ப³ல: ஶததா⁴chசி²நth
10670211 தேதாऽnhேயந ஷா ஜkh◌⁴ேந தmh சாபி ஶததா⁴chசி²நth
10670221 ஏவmh th◌⁴யnhப⁴க³வதா ப⁴kh³ேந ப⁴kh³ேந ந: ந:
10670223ஆkh’Shய ஸrhவேதா vh’ாnhநிrhvh’மகேராth³வநmh
10670231 தேதாऽiµசchசி²லாவrhஷmh ப³லshேயாபrhயமrhத:
10670233 தthஸrhவmh rhணயாmh ஆஸ லயா iµஷலாத: ◌⁴
10670241ஸ பா³ஹூ தாலஸŋhகாெஶௗ iµShkh’thய கபீவர:
10670243ஆஸாth³ய ேராணீthரmh தாph◌⁴யாmh வshயஜth
10670251 யாத³ேவnhth³ேராऽபி தmh ேதா³rhph◌⁴யாmh thயkhthவா iµஷலலாŋhக³ேல
10670253 ஜthராவph◌⁴யrhத³யthkhth³த: ◌⁴ ேஸாऽபதth³தி⁴ரmh வமnh
10670261 சகmhேப ேதந பததா ஸடŋhக:ஸவநshபதி:
10670263 பrhவத:ஶாrh³ல வாநா ெநௗவாmhப⁴
10670271 ஜயஶph³ேதா³ நம:ஶph³த:³ஸா⁴ ஸாth◌⁴விதி சாmhப³ேர
10670273ஸுரth³த⁴iµநீnhth³ராமாthஸுமவrhmh
10670281 ஏவmh நிஹthய th³விவித³mh ஜக³th³vhயதிகராவஹmh
10670283ஸmhshயமாேநா ப⁴க³வாnhஜைந:shவரமாவிஶth
10680010ஶுக உவாச
10680011 ³rhேயாத⁴நஸுதாmh ராஜnhலமmh ஸதிஜய:
10680013shவயmhவரshதா²மஹரthஸாmhேபா³ ஜாmhப³வதீஸுத:
10680021 ெகௗரவா:பிதா ஊrh³rhவிநீேதாऽயமrhப⁴க:
10680023 கத³rhதீ²kh’thய ந: கnhயாமகாமாமஹரth³ப³லாth
10680031 ப³th◌⁴நீேதமmh ³rhவிநீதmh கிmh கShயnhதி vh’Shணய:
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10680033 ேயऽshமthphரஸாேதா³பசிதாmh த³thதாmh ேநா ⁴ஜேத மmh
10680041 நிkh³’தmh ஸுதmh thவா யth³ேயShயnhதீஹ vh’Shணய:
10680043 ப⁴kh³நத³rhபா: ஶமmh யாnhதி phரா இவ ஸுஸmhயதா:
10680051இதி கrhண: ஶேலா ⁴rhயjhஞேக:ஸுேயாத⁴ந:
10680053ஸாmhப³மாேரபி⁴ேர ேயாth³⁴mh vh’th³தா⁴iνேமாதி³தா:
10680061 th³’ShThவாiνதா⁴வத:ஸாmhேபா³ தா⁴rhதராShThராnhமஹாரத:²
10680063 phரkh³’ய சிரmh சாபmh தshெதௗ²mhஹ இைவகல:

10680071 தmh ேத kh◌⁴’வ: khth³தா⁴shதிShட² திShேட²தி பா⁴ண:

10680073ஆஸாth³ய த⁴nhவிேநா பா³ண: கrhkh³ரNhய:ஸமாகிரnh
10680081 ேஸாऽபவிth³த: ◌⁴ ேரShட²பி⁴rhய³நnhத³ந:
10680083 நாmh’Shயthதத³சிnhthயாrhப:◌⁴ mhஹுth³ரmh’ைக³வ
10680091 விsh²rhjhய சிரmh சாபmh ஸrhவாnhவிvhயாத⁴ ஸாயைக:
10680093 கrhதீ³nhஷTh³ரதா²nhவீரshதாவth³பி⁴rhக³பthph’த²kh
10680101 சrhபி⁴சேரா வாஹாேநைகேகந ச ஸாரதீ²nh
10680103 ரதி²நச மேஹShவாஸாmhshதshய தthேதऽph◌⁴யஜயnh
10680111 தmh  ேத விரத²mh சkhசthவாரசேரா ஹயாnh
10680113 ஏகsh ஸாரதி²mh ஜkh◌⁴ேந சிchேச²த³Nhய: ஶராஸநmh
10680121 தmh ப³th³th◌⁴வா விரதீ²kh’thய kh’chch²ேரண ரேவா தி⁴
10680123மாரmh shவshய கnhயாmh ச shவரmh ஜயிேநாऽவிஶnh
10680131 தchch²thவா நாரேதா³khேதந ராஜnhஸஜாதமnhயவ:

10680133nhphரthth³யமmh சkhkh³ரேஸநphரேசாதி³தா:
10680141ஸாnhthவயிthவா  தாnhராம:ஸnhநth³தா⁴nhvh’Shணிŋhக³வாnh
10680143ைநchச²thmh vh’Shணீநாmh கmh கமலாபஹ:

10680151 ஜகா³ம ஹாshதிநரmh ரேத²நாதி³thயவrhசஸா
10680153 ph³ராமண:லvh’th³ைத⁴ச vh’தசnhth³ர இவ kh³ரைஹ:

10680161 க³thவா க³ஜாவயmh ராேமா பா³ேயாபவநமாshதி²த:
10680163 உth³த⁴வmh phேரஷயாமாஸ th◌⁴’தராShThரmh ³⁴thஸயா
10680171 ேஸாऽபி⁴வnhth³யாmhபி³காthரmh பீ⁴Shமmh th³ேராணmh ச பா³கmh
10680173 ³rhேயாத⁴நmh ச விதி⁴வth³ராமமாக³தmh அph³ரவீth
10680181 ேதऽதிphதாshதமாகrhNhய phராphதmh ராமmh ஸு’thதமmh
10680183 தமrhசயிthவாபி⁴ய:ஸrhேவ மŋhக³ளபாணய:
10680191 தmh ஸŋhக³mhய யதா²nhயாயmh கா³மrhkh◌⁴யmh ச nhயேவத³யnh
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10680193 ேதஷாmh ேய தthphரபா⁴வjhஞா: phரேணiµ: ஶிரஸா ப³லmh
10680201 ப³nh⁴nhஶந: thவா ph’ShThவா ஶிவமநாமயmh
10680203 பரshபரமேதா² ராேமா ப³பா⁴ேஷऽவிkhலவmh வச:
10680211 உkh³ரேஸந:ேதேஶேஶா யth³வ ஆjhஞாபயthphர: ◌⁴
10680213 தத³vhயkh³ரதி⁴ய: thவா th◌⁴வமவிலmhபி³தmh
10680221 யth³யmh ப³ஹவshthேவகmh thவாத⁴rhேமண தா⁴rhகmh
10680223அப³th◌⁴நீதாத² தnhmh’Shேய ப³nh⁴நாைமkhயகாmhயயா
10680231 வீrhயெஶௗrhயப³ேலாnhநth³த⁴மாthமஶkhதிஸமmh வச:
10680233ரேவா ப³லேத³வshய நிஶmhேயா: phரேகாபிதா:
10680241அேஹா மஹchசிthரத³mh காலக³thயா ³ரthயயா
10680243ஆthபாநth³ைவ ஶிேரா iµடேஸவிதmh
10680251 ஏேத ெயௗேநந ஸmhப³th³தா: ◌⁴ ஸஹஶyhயாஸநாஶநா:
10680253 vh’Shணயshlhயதாmh நீதா அshமth³த³thதnh’பாஸநா:
10680261 சாமரvhயஜேந ஶŋhக²மாதபthரmh ச பாNh³ரmh
10680263 கிடமாஸநmh ஶyhயாmh ⁴ஜேதऽshம³ேபயா
10680271அலmh ய³நாmh நரேத³வலாச²ைநrhதா³: phரதீைப: ப²ணிநாவாmh’தmh
10680273 ேயऽshமthphரஸாேதா³பசிதா  யாத³வா ஆjhஞாபயnhthயth³ய க³தthரபா
ப³த
10680281 கத²nhth³ேராऽபி பி⁴rhபீ⁴Shமth³ேராrhஜுநாதி³பி: ◌⁴
10680283அத³thதமவnhதீ⁴த mhஹkh³ரshதேவாரண:

10680290பா³த³ராயணிவாச
10680291 ஜnhமப³nh⁴ேயாnhநth³த⁴ மதா³shேத ப⁴ரதrhஷப⁴
10680293ஆராvhய ராமmh ³rhவாchயமஸph◌⁴யா: ரமாவிஶnh
10680301 th³’ShThவா நாmh ெதௗ:³ஶீlhயmh thவாவாchயாநி சாchத:
10680303அேவாசthேகாபஸmhரph³ேதா⁴ ³Shphேரய: phரஹஸnhiµஹு:
10680311நmh நாநாமேதா³nhநth³தா: ◌⁴ ஶாnhதிmh ேநchச²nhthயஸாத⁴வ:

10680313 ேதஷாmh  phரஶேமா த³Nhட:³ பஶூநாmh ல³ேடா³ யதா²
10680321அேஹா ய³nhஸுஸmhரph³தா⁴nhkh’Shணmh ச பிதmh ஶைந:
10680323ஸாnhthவயிthவாஹேமேதஷாmh ஶமchச²nhநிஹாக³த:
10680331 த இேம மnhத³மதய: கலஹாபி⁴ரதா: க²லா:
10680333 தmh மாமவjhஞாய iµஹுrh³rhபா⁴ஷாnhமாநிேநாऽph³வnh
10680341 ேநாkh³ரேஸந: கில வி⁴rhேபா⁴ஜvh’ShNhயnhத⁴ேகவர:
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10680343 ஶkhராத³ேயா ேலாகபாலா யshயாேத³ஶாiνவrhதிந:
10680351ஸுத⁴rhமாkhரmhயேத ேயந பாஜாேதாऽமராŋhkh◌⁴ப:
10680353ஆநீய ⁴jhயேத ேஸாऽெஸௗ ந கிலாth◌⁴யாஸநாrhஹண:

10680361 யshய பாத³க³mh ஸாாchch²பாshேதऽகி²ேலவ
10680363ஸ நாrhஹதி கில ேஶா நரேத³வபchச²தா³nh
10680371 யshயாŋhkh◌⁴பŋhகஜரேஜாऽகி²லேலாகபாலrh
10680372 ெமௗlhthதைமrhth◌⁴’தiµபாததீrhத²தீrhத²mh
10680373 ph³ரமா ப⁴ேவாऽஹமபி யshய கலா: கலாயா:
10680374ேசாth³வேஹம சிரமshய nh’பாஸநmh khவ
10680381 ⁴ஜேத பி⁴rhத³thதmh ⁴க²Nhட³mh vh’Shணய: கில
10680383 உபாநஹ: கில வயmh shவயmh  ரவ: ஶிர:
10680391அேஹா ஐவrhயமthதாநாmh மthதாநாவ மாநிநாmh
10680393அஸmhப³th³தா⁴ கி³’ஓ ா: க:ஸேஹதாiνஶாதா
10680401அth³ய நிShெகௗரவmh ph’th²வீmh கShயாthயமrhத:
10680403 kh³’thவா ஹலiµthதshெதௗ² த³ஹnhநிவ ஜக³ththரயmh
10680411லாŋhக³லாkh³ேரண நக³ரiµth³விதா³rhய க³ஜாவயmh
10680413 விசகrhஷ ஸ க³ŋhகா³யாmh phரஹShயnhநமrhத:
10680421 ஜலயாநவா⁴rhணmh க³ŋhகா³யாmh நக³ரmh பதth
10680423ஆkh’Shயமாணமாேலாkhய ெகௗரவா: ஜாதஸmhph◌⁴ரமா:
10680431 தேமவ ஶரணmh ஜkh³iµ:ஸmhபா³விஷவ:

10680433ஸலமணmh ரshkh’thய ஸாmhப³mh phராஜலய: phர⁴mh
10680441 ராம ராமாகி²லாதா⁴ர phரபா⁴வmh ந விதா³ம ேத
10680443டா⁴நாmh ந:³th³தீ⁴நாmh nhமrhஹshயதிkhரமmh
10680451shதி²ththபththயphயயாநாmh thவேமேகா ேஹrhநிராரய:
10680453 ேலாகாnhkhட³நகாநீஶ khட³தshேத வத³nhதி 
10680461 thவேமவ rhth◌⁴நீத³மநnhத லயா ⁴மNhட³லmh பி³ப⁴rh ஸஹshரrhத⁴nh
10680463அnhேத ச ய:shவாthமநிth³த⁴விவ: ேஶேஷऽth³விதீய: பஶிShயமாண:

10680471 ேகாபshேதऽகி²லஶிாrhத²mh ந th³ேவஷாnhந ச மthஸராth
10680473 பி³ph◌⁴ரேதா ப⁴க³வnhஸththவmh shதி²திபாலநதthபர:
10680481 நமshேத ஸrhவ⁴தாthமnhஸrhவஶkhதித⁴ராvhயய
10680483 விவகrhமnhநமshேதऽsh thவாmh வயmh ஶரணmh க³தா:
10680490ஶுக உவாச
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10680491 ஏவmh phரபnhைந:ஸmhவிkh³ைநrhேவபமாநாயைநrhப³ல:

10680493 phரஸாதி³த:ஸுphரஸnhேநா மா ைப⁴Shேடthயப⁴யmh த³ெதௗ³

10680501 ³rhேயாத⁴ந: பாப³rhஹmh ஜராnhஷShஹாயநாnh
10680503 த³ெதௗ³ ச th³வாத³ஶஶதாnhயதாநி ரŋhக³மாnh
10680511 ரதா²நாmh ஷThஸஹshராணி ெரௗkhமாmh ஸூrhயவrhசஸாmh
10680513 தா³நாmh நிShககNh²நாmh ஸஹshரmh ³th’வthஸல:

10680521 phரதிkh³’ய  தthஸrhவmh ப⁴க³வாnhஸாthவதrhஷப: ◌⁴
10680523ஸஸுத:ஸshiνஷ: phராயாthஸு’th³பி⁴ரபி⁴நnhதி³த:
10680531 தத: phரவிShட:shவரmh ஹலாத:◌⁴
10680532ஸேமthய ப³nh⁴நiνரkhதேசதஸ:

10680533 ஶஶmhஸ ஸrhவmh ய³ŋhக³வாநாmh
10680534 மth◌⁴ேய ஸபா⁴யாmh ஷு shவேசShதmh
10680541அth³யாபி ச ரmh ேயதthஸூசயth³ராமவிkhரமmh
10680543ஸiµnhநதmh த³ணேதா க³ŋhகா³யாமiνth³’யேத
10690010ஶுக உவாச
10690011 நரகmh நிஹதmh thவா தேதா²th³வாஹmh ச ேயாதாmh
10690013 kh’Shேணைநேகந ப³வீநாmh தth³தி³th³’ு:shம நாரத:³
10690021 சிthரmh ப³ைததேத³ேகந வஷா க³பthph’த²kh
10690023 kh³’ேஹஷு th³vhயShடஸாஹshரmh shthய ஏக உதா³வஹth
10690031இththஸுேகா th³வாரவதீmh ேத³வrhrhth³ரShமாக³மth
10690033 Shபிேதாபவநாராம th³விஜாலநாதி³தாmh
10690041 உth²lhேலnhதீ³வராmhேபா⁴ஜ கலாரiµேதா³thபல:

10690043 ²ேதஷு ஸர:ஸூchைச:தாmh ஹmhஸஸாரைஸ:

10690051 phராஸாத³லைrhநவபி⁴rhஜுShடாmh shபா²கராஜைத:
10690053 மஹாமரகதphரkh²ைய:shவrhணரthநபchச²ைத:³
10690061 விப⁴khதரth²யாபத²சthவராபண: ஶாலாஸபா⁴பீ⁴ சிராmh ஸுராலைய:
10690063ஸmhkhதமாrhகா³ŋhக³நவீதி²ேத³ஹmh பதthபதாகth◌⁴வஜவாதாதபாmh
10690071 தshயாமnhத:ரmh மத³rhசிதmh ஸrhவதி⁴ShNhயைப:
10690073ஹேர:shவெகௗஶலmh யthர thவShThரா காrhthshnhேயந த³rhஶிதmh
10690081 தthர ேஷாட³ஶபி: ◌⁴ ஸth³ம ஸஹshைர:ஸமலŋhkh’தmh
10690083 விேவைஶகேதாமmh ெஶௗேர: பthநீநாmh ப⁴வநmh மஹth
10690091 விShடph³த⁴mh விth³மshதmhைப⁴rhைவ³rhயப²லேகாthதைம:
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10690093இnhth³ரநீலமைய:Th³ையrhஜக³thயா சாஹதthவிஷா
10690101 விதாைநrhநிrhைதshthவShThரா iµkhதாதா³மவிலmhபி³பி: ◌⁴
10690103 தா³nhைதராஸநபrhயŋhைகrhமNhthதமபShkh’ைத:
10690111 தா³பி⁴rhநிShககNh²பி: ◌⁴ ஸுவாேஸாபி⁴ரலŋhkh’தmh
10690113 mhபி:◌⁴ ஸகேகாShணீஷ ஸுவshthரமணிNhட³ல:

10690121 ரthநphரதீ³பநிகரth³திபி⁴rhநிரshத th◌⁴வாnhதmh விசிthரவலபீ⁴ஷு
ஶிக²Nh³ேநாऽŋhக³
10690123 nh’thயnhதி யthர விதா³⁴பமைrhநிrhயாnhதய க⁴ந³th³த⁴ய
உnhநத³nhத:
10690131 தshnhஸமாந³ணபவய:ஸுேவஷ
10690132 தா³ஸஹshரதயாiνஸவmh kh³’Nhயா
10690133 விphேரா த³த³rhஶ சமரvhயஜேநந khம
10690134 த³Nhேட³ந ஸாthவதபதிmh பவீஜயnhthயா
10690141 தmh ஸnhநிய ப⁴க³வாnhஸஹேஸாthதி²த
10690142 பrhயŋhகத:ஸகலத⁴rhமph◌⁴’தாmh வShட:²

10690143ஆநmhய பாத³க³ளmh ஶிரஸா கிட
10690144 ஜுShேடந ஸாஜரவீவிஶதா³ஸேந shேவ
10690151 தshயாவநிjhய சரெணௗ தத³ப:shவrhth◌⁴நா
10690152 பி³ph◌⁴ரjhஜக³th³³தேமாऽபி ஸதாmh பதிrh
10690153 ph³ரமNhயேத³வ இதி யth³³ணநாம khதmh
10690154 தshையவ யchசரணெஶௗசமேஶஷதீrhத²mh
10690161ஸmhjhய ேத³வ’வrhயmh’: ராே
10690162 நாராயே நரஸேகா² விதி⁴ேநாதி³ேதந
10690163 வாNhயாபி⁴பா⁴Shய தயாmh’தShடயா தmh
10690164 phராஹ phரேபா⁴ ப⁴க³வேத கரவாம ேஹ கிmh
10690170நாரத³ உவாச
10690171ைநவாth³⁴தmh thவயி விேபா⁴ऽகி²லேலாகநாேத²
10690172ைமth ஜேநஷு ஸகேலஷு த³ம: க²லாநாmh
10690173 நி:ேரயஸாய  ஜக³thshதி²திரph◌⁴யாmh
10690174shைவராவதார உகா³ய விதா³ம ஸுSh²

10690181 th³’Shடmh தவாŋhkh◌⁴க³ளmh ஜநதாபவrhக³mh
10690182 ph³ரமாதி³பி⁴rh’தி³ விசிnhthயமகா³த⁴ேபா³ைத:◌⁴
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10690183ஸmhஸாரபபதிேதாthதரவலmhப³mh
10690184 th◌⁴யாயmhசராmhயiνkh³’ஹாண யதா²shmh’தி:shயாth
10690191 தேதாऽnhயதா³விஶth³ேக³ஹmh kh’Shணபthnhயா:ஸ நாரத:³
10690193 ேயாேக³வேரவரshயாŋhக³ ேயாக³மாயாவிவிthஸயா
10690201 தீ³vhயnhதமைshதthராபி phயயா ேசாth³த⁴ேவந ச
10690203 த: பரயா ப⁴khthயா phரththதா²நாஸநாதி³பி: ◌⁴
10690211 ph’Shடசாவி³ேஷவாெஸௗ கதா³யாேதா ப⁴வாநிதி
10690213 khயேத கிmh iν rhநாமrhணரshமதா³தி³பி: ◌⁴
10690221அதா²பி ph³ ேநா ph³ரமஜnhைமதchேசா²ப⁴நmh 
10690223ஸ  விshத உthதா²ய Shணீமnhயத³கா³th³kh³’ஹmh
10690231 தthராphயசShட ேகா³விnhத³mh லாலயnhதmh ஸுதாnhஶிஶூnh
10690233 தேதாऽnhயshnhkh³’ேஹऽபயnhமjhஜநாய kh’ேதாth³யமmh
10690241 ஜுவnhதmh ச விதாநாkh³நீnhயஜnhதmh பசபி⁴rhமைக:²
10690243 ேபா⁴ஜயnhதmh th³விஜாnhkhவாபி ⁴ஜாநமவேஶதmh
10690251 khவாபி ஸnhth◌⁴யாiµபாநmh ஜபnhதmh ph³ரம வாkh³யதmh
10690253 ஏகthர சாசrhமாph◌⁴யாmh சரnhதமவrhthமஸு
10690261அைவrhக³ைஜ ரைத:² khவாபி விசரnhதmh க³தா³kh³ரஜmh
10690263 khவசிchச²யாநmh பrhயŋhேக shயமாநmh ச வnhதி³பி: ◌⁴
10690271 மnhthரயnhதmh ச கshmhசிnhமnhthபி⁴ேசாth³த⁴வாதி³பி: ◌⁴
10690273 ஜலkhடா³ரதmh khவாபி வாரiµkh²யாப³லாvh’தmh
10690281thரசிth³th³விஜiµkh²ேயph◌⁴ேயா த³த³தmh கா:³shவலŋhkh’தா:
10690283இதிஹாஸராநி ஶ ◌்’Nhவnhதmh மŋhக³ளாநி ச
10690291ஹஸnhதmh ஹாஸகத²யா கதா³சிthphயயா kh³’ேஹ
10690293 khவாபி த⁴rhமmh ேஸவமாநமrhத²காெமௗ ச thரசிth
10690301 th◌⁴யாயnhதேமகமாநmh ஷmh phரkh’ேத: பரmh
10690303 ஶுஷnhதmh ³nhkhவாபி காைமrhேபா⁴ைக:³ஸபrhயயா
10690311rhவnhதmh விkh³ரஹmh ைகசிthஸnhதி⁴mh சாnhயthர ேகஶவmh
10690313thராபி ஸஹ ராேமண சிnhதயnhதmh ஸதாmh ஶிவmh
10690321 thராmh ³th’mh ச காேல விth◌⁴பயாபநmh
10690323 தா³ைரrhவைரshதthஸth³’ைஶ: கlhபயnhதmh வி⁴திபி: ◌⁴
10690331 phரshதா²பேநாபநயைநரபthயாநாmh மேஹாthஸவாnh
10690333 வீய ேயாேக³வேரஶshய ேயஷாmh ேலாகா விshேர
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10690341 யஜnhதmh ஸகலாnhேத³வாnhkhவாபி khரபி⁴rhைத:
10690343 rhதயnhதmh khவசிth³த⁴rhமmh rhபாராமமடா²தி³பி: ◌⁴
10690351 சரnhதmh mh’க³யாmh khவாபி ஹயமாய ைஸnhத⁴வmh
10690353 kh◌⁴நnhதmh தthர பஶூnhேமth◌⁴யாnhபதmh ய³ŋhக³ைவ:

10690361அvhயkhதnhக³mh phரkh’திShவnhத:ரkh³’ஹாதி³ஷு
10690363 khவசிchசரnhதmh ேயாேக³ஶmh தthதth³பா⁴வ³⁴thஸயா
10690371அேதா²வாச ’ேகஶmh நாரத:³ phரஹஸnhநிவ
10690373 ேயாக³மாேயாத³யmh வீய மாiνேஷா க³திmh
10690381 விதா³ம ேயாக³மாயாshேத ³rhத³rhஶா அபி மாயிநாmh
10690383 ேயாேக³வராthமnhநிrhபா⁴தா ப⁴வthபாத³நிேஷவயா
10690391அiνஜாநீ மாmh ேத³வ ேலாகாmhshேத யஶஸாphதாnh
10690393 பrhயடா தேவாth³கா³யnhலா ⁴வநபாவநீ:
10690400ப⁴க³வாiνவாச
10690401 ph³ரமnhத⁴nhநshய வkhதாஹmh கrhதா தத³iνேமாதி³தா
10690403 தchசி²யnhேலாகமமாshதி²த: thர மா கி²த:³
10690410ஶுக உவாச
10690411இthயாசரnhதmh ஸth³த⁴rhமாnhபாவநாnhkh³’ஹேமதி⁴நாmh
10690413 தேமவ ஸrhவேக³ேஹஷு ஸnhதேமகmh த³த³rhஶ ஹ
10690421 kh’Shணshயாநnhதவீrhயshய ேயாக³மாயாமேஹாத³யmh
10690423iµஹுrhth³’ShThவா ’ர⁴th³விshேதா ஜாதெகௗக:
10690431இthயrhத²காமத⁴rhேமஷு kh’Shேணந ரth³தி⁴தாthமநா
10690433ஸmhயkhஸபா⁴த: phதshதேமவாiνshமரnhயெயௗ
10690441ஏவmh மiνShயபத³வீமiνவrhதமாேநா நாராயேऽகி²லப⁴வாய kh³’தஶkhதி:
10690443 ேரேமऽŋhக³ ேஷாட³ஶஸஹshரவராŋhக³நாநாmhஸvhட³ெஸௗ’த³நிணஹாஸஜுShட:

10690451 யாநீஹ விவவிலேயாth³ப⁴வvh’thதிேஹ:

10690452 கrhமாNhயநnhயவிஷயாணி ஹசகார
10690453 யshthவŋhக³ கா³யதி ஶ ◌்’ேthயiνேமாத³ேத வா
10690454 ப⁴khதிrhப⁴ேவth³ப⁴க³வதி யபவrhக³மாrhேக³
10700010ஶுக உவாச
10700011அேதா²ஷshபvh’thதாயாmh khடாnhஜேதாऽஶபnh
10700013 kh³’தகNhTh²ய: பதிபி⁴rhமாத⁴vhேயா விரஹாரா:
10700021 வயாmhshயேராவnhkh’Shணmh ேபா³த⁴யnhதீவ வnhதி³ந:
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10700023 கா³யthshவShவநிth³ராணி மnhதா³ரவநவாபி:◌⁴
10700031iµஹூrhதmh தmh  ைவத³rhபீ⁴ நாmh’Shயத³திேஶாப⁴நmh
10700033 பரmhப⁴ணவிேலஷாthphயபா³வnhதரmh க³தா
10700041 ph³ராேம iµஹூrhத உthதா²ய வாrhபshph’ய மாத⁴வ:

10700043 த³th◌⁴ெயௗ phரஸnhநகரண ஆthமாநmh தமஸ: பரmh
10700051ஏகmhshவயjhேயாதிரநnhயமvhயயmhshவஸmhshத²யா நிthயநிரshதகlhமஷmh
10700053ph³ரமாkh²யமshேயாth³ப⁴வநாஶேஹபி: ◌⁴ shவஶkhதிபி⁴rhலதபா⁴வநிrhvh’திmh
10700061அதா²phேதாऽmhப⁴shயமேல யதா²விதி⁴
10700062 khயாகலாபmh பதா⁴ய வாஸ
10700063 சகார ஸnhth◌⁴ேயாபக³மாதி³ஸthதேமா
10700064ஹுதாநேலா ph³ரம ஜஜாப வாkh³யத:
10700071 உபshதா²யாrhகiµth³யnhதmh தrhபயிthவாthமந: கலா:
10700073 ேத³வாnh’nhபிth’nhvh’th³தா⁴nhவிphராநph◌⁴யrhchய சாthமவாnh
10700081 ேத⁴நாmh khமஶ ◌்’ŋhகீ³நாmh ஸாth◌⁴வீநாmh ெமௗkhதிகshரஜாmh
10700083 பயshவிநீநாmh kh³’Shநாmh ஸவthஸாநாmh ஸுவாஸஸாmh
10700091 த³ெதௗ³phய²ராkh³ராmh ௌமாநதில:ஸஹ
10700093அலŋhkh’ேதph◌⁴ேயா விphேரph◌⁴ேயா ப³th³வmh ப³th³வmh தி³ேந தி³ேந
10700101 ேகா³விphரேத³வதாvh’th³த⁴ ³nh⁴தாநி ஸrhவஶ:

10700103 நமshkh’thயாthமஸmh⁴தீrhமŋhக³ளாநி ஸமshph’ஶth
10700111ஆthமாநmh ⁴ஷயாமாஸ நரேலாகவி⁴ஷணmh
10700113 வாேஸாபி⁴rh⁴ஷண:shவீையrhதி³vhயshரக³iνேலபைந:
10700121அேவயாjhயmh ததா²த³rhஶmh ேகா³vh’ஷth³விஜேத³வதா:
10700123 காமாmhச ஸrhவவrhநாmh ெபௗராnhத:ரசாmh
10700125 phரதா³phய phரkh’தீ: காைம: phரேதாShய phரthயநnhத³த
10700131ஸmhவிப⁴jhயாkh³ரேதா விphராnhshரkhதாmh³லாiνேலபைந:
10700133ஸு’த:³ phரkh’தீrhதா³ராiνபாŋhkhத தத:shவயmh
10700141 தாவthஸூத உபாநீய shயnhத³நmh பரமாth³⁴தmh
10700143ஸுkh³வாth³ையrhஹையrhkhதmh phரணmhயாவshதி²ேதாऽkh³ரத:
10700151 kh³’thவா பாணிநா பாணீ ஸாரேத²shதமதா²ஹth
10700153ஸாthயkhth³த⁴வஸmhkhத: rhவாth³வ பா⁴shகர:
10700161 ஈேதாऽnhத:ரshthmh ஸvhட³phேரமவீைத:
10700163 kh’chch²ராth³விsh’Shேடா நிரகா³jhஜாதஹாேஸா ஹரnhமந:
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10700171ஸுத⁴rhமாkh²யாmh ஸபா⁴mh ஸrhைவrhvh’Shணிபி: ◌⁴ பவாத:
10700173 phராவிஶth³யnhநிவிShடாநாmh ந ஸnhthயŋhக³ஷ³rhமய:
10700181 தthேராபவிshத: பரமாஸேந வி⁴rhப³ெபௗ⁴ shவபா⁴ஸா கேபா⁴ऽவபா⁴ஸயnh
10700183 vh’ேதா nh’mhைஹrhய³பி⁴rhய³thதேமா யேதா²³ராேஜா தி³வி
தாரகாக³ண:

10700191 தthேராபமnhthே ராஜnhநாநாஹாshயரைஸrhவி⁴mh
10700193 உபதsh²rhநடாசாrhயா நrhதkhயshதாNhட³ைவ: ph’த²kh
10700201 mh’த³ŋhக³வீiµரஜ ேவiΝதாலத³ரshவைந:
10700203 நnh’rhஜ³shShச ஸூதமாக³த⁴வnhதி³ந:
10700211 தthராஹுrhph³ராம: ேகசிதா³நா ph³ரமவாதி³ந:
10700213 rhேவஷாmh Nhயயஶஸாmh ராjhஞாmh சாகத²யnhகதா:²
10700221 தthைரக: ேஷா ராஜnhநாக³ேதாऽrhவத³rhஶந:
10700223 விjhஞாபிேதா ப⁴க³வேத phரதீஹாைர: phரேவஶித:
10700231ஸ நமshkh’thய kh’Shய பேரஶாய kh’தாஜ:

10700233 ராjhஞாமாேவத³யth³:³க²mh ஜராஸnhத⁴நிேராத⁴ஜmh
10700241 ேய ச தி³kh³விஜேய தshய ஸnhநதிmh ந யrhnh’பா:
10700243 phரஸய th³தா⁴shேதநாஸnhநேத th³ேவ கி³vhரேஜ
10700250 ராஜாந ஊ:
10700251 kh’Shண kh’Shphரேமயாthமnhphரபnhநப⁴யப⁴ஜந
10700253 வயmh thவாmh ஶரணmh யாேமா ப⁴வபீ⁴தா: ph’த²kh³தி⁴ய:
10700261 ேலாேகா விகrhமநிரத:ஶேல phரமthத:
10700262 கrhமNhயயmh thவ³தி³ேத ப⁴வத³rhசேந shேவ
10700263 யshதாவத³shய ப³லவாநிஹ விதாஶாmh
10700264ஸth³யசி²நththயநிஷாய நேமாऽsh தshைம
10700271 ேலாேக ப⁴வாஜக³தி³ந: கலயாவதீrhண:

10700272ஸth³ரய க²லநிkh³ரஹய சாnhய:
10700273 கசிththவதீ³யமதியாதி நிேத³ஶஶ
10700274 கிmh வா ஜந:shவkh’தmh’chச²தி தnhந விth³ம:
10700281shவphநாயிதmh nh’பஸுக²mh பரதnhthரஶ
10700282 ஶவth³ப⁴ேயந mh’தேகந ⁴ரmh வஹாம:
10700283thவா ததா³thமநி ஸுக²mh thவத³நீஹலph◌⁴யmh
10700284 khயாமேஹऽதிkh’பshதவ மாயேயஹ

bhagpur.pdf 837



மth³ பா⁴க³வத ராண

10700291 தnhேநா ப⁴வாnhphரணதேஶாகஹராŋhkh◌⁴kh³ேமா
10700292 ப³th³தா⁴nhவிŋhவ மக³தா⁴வயகrhமபாஶாth
10700293 ேயா ⁴⁴ேஜாऽதமதŋhக³ஜவீrhயேமேகா
10700294 பி³ph◌⁴ரth³ேராத⁴ ப⁴வேந mh’க³ரா³வாவீ:
10700301 ேயா ைவ thவயா th³விநவkh’thவ உதா³thதசkhர
10700302 ப⁴kh³ேநா mh’ேத⁴ க² ப⁴வnhதமநnhதவீrhயmh
10700303thவா nh’ேலாகநிரதmh ஸkh’³ட⁴த³rhேபா
10700304 Shமthphரஜா ஜதி ேநாऽத தth³விேத⁴
10700310³த உவாச
10700311இதி மாக³த⁴ஸmhth³தா⁴ ப⁴வth³த³rhஶநகŋhண:

10700313 phரபnhநா: பாத³லmh ேத தீ³நாநாmh ஶmh விதீ⁴யதாmh
10700320ஶுக உவாச
10700321 ராஜ³ேத ph³வthேயவmh ேத³வrh: பரமth³தி:
10700323 பி³ph◌⁴ரthபிŋhக³ஜடாபா⁴ரmh phரா³ராth³யதா² ரவி:
10700331 தmh th³’ShThவா ப⁴க³வாnhkh’Shண:ஸrhவேலாேகவேரவர:
10700333 வவnhத³ உthதி²த: ஶீrhSh ஸஸph◌⁴ய:ஸாiνேகா³iµதா³
10700341ஸபா⁴ஜயிthவா விதி⁴வthkh’தாஸநபkh³ரஹmh
10700343 ப³பா⁴ேஷ ஸுnh’ைதrhவாkhைய: ரth³த⁴யா தrhபயnhiµநிmh
10700351அபி shவித³th³ய ேலாகாநாmh thரயாமேதாப⁴யmh
10700353 நiν ⁴யாnhப⁴க³வேதா ேலாகாnhபrhயடேதா ³ண:

10700361 ந  ேதऽவிதி³தmh கிசிlhேலாேகShவீவரகrhth’ஷு
10700363அத² ph’chசா²மேஹ ShமாnhபாNhட³வாநாmh சிகீrhதmh
10700370நாரத³ உவாச
10700371 th³’Shடா மாயா ேத ப³ஹுேஶா ³ரthயயா மாயா விேபா⁴ விவsh’ஜச
மாயிந:
10700373 ⁴ேதஷு ⁴மmhசரத: shவஶkhதிபி⁴rhவேநவ chச²nhநேசா ந
ேமऽth³⁴தmh
10700381 தேவதmh ேகாऽrhஹதி ஸா⁴ ேவதி³mh shவமாயேயத³mh sh’ஜேதா
நியchச²த:
10700383யth³விth³யமாநாthமதயாவபா⁴ஸேத தshைம நமshேதshவவிலthமேந
10700391 வshய ய:ஸmhஸரேதா விேமாணmh ந ஜாநேதாऽநrhத²வஹாchச²ரத:
10700393லாவதாைர:shவயஶ: phரதீ³பகmh phராjhவாலயththவா தமஹmh phரபth³ேய
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10700401அதா²phயாராவேய ph³ரம நரேலாகவிட³mhப³நmh
10700403 ராjhஞ:ைபth’Shவshேரயshய ப⁴khதshய ச சிகீrhதmh
10700411 யயதி thவாmh மேக²nhth³ேரண ராஜஸூேயந பாNhட³வ:

10700413 பாரேமShTh²யகாேமா nh’பதிshதth³ப⁴வாநiνேமாத³தாmh
10700421 தshnhேத³வ khரவேர ப⁴வnhதmh ைவ ஸுராத³ய:
10700423 தி³th³’வ:ஸேமShயnhதி ராஜாநச யஶshவிந:
10700431 ரவthகீrhதநாth³th◌⁴யாநாthயnhேதऽnhேதவஸாயிந:
10700433 தவ ph³ரமமயshேயஶ கிiµேதாபி⁴மrhஶிந:
10700441 யshயாமலmh தி³வி யஶ: phரதி²தmh ரஸாயாmh
10700442 ⁴ெமௗ ச ேத ⁴வநமŋhக³ள தி³kh³விதாநmh
10700443 மnhதா³கிநீதி தி³வி ேபா⁴க³வதீதி சாேதா⁴
10700444 க³ŋhேக³தி ேசஹ சரmh³ நாதி விவmh
10700450ஶுக உவாச
10700451 தthர ேதShவாthமபேShவ kh³’ணthஸு விகீ³ஷயா
10700453 வாச: ேபைஶ:shமயnhph◌⁴’thயiµth³த⁴வmh phராஹ ேகஶவ:

10700460ப⁴க³வாiνவாச
10700461 thவmh  ந: பரமmh சு:ஸு’nhமnhthராrhத²தththவவிth
10700463அதா²thர ph³யiνShேட²யmh ரth³த³th◌⁴ம: கரவாம தth
10700471இthபாமnhthேதா ப⁴rhthரா ஸrhவjhேஞநாபி iµkh³த⁴வth
10700473 நிேத³ஶmh ஶிரஸாதா⁴ய உth³த⁴வ: phரthயபா⁴ஷத
10710010ஶுக உவாச
10710011இthதீ³தமாகrhNhய ேத³வ’ேஷth³த⁴ேவாऽph³ரவீth
10710013ஸph◌⁴யாநாmh மதமாjhஞாய kh’Shணshய ச மஹாமதி:
10710020உth³த⁴வ உவாச
10710021 ய³khதmh’நா ேத³வ ஸாசிvhயmh யயதshthவயா
10710023 காrhயmh ைபth’Shவshேரயshய ரா ச ஶரணmh
10710031 யShடvhயmhராஜஸூேயந தி³khசkhரஜயிநா விேபா⁴
10710033அேதா ஜராஸுதஜய உப⁴யாrhேதா² மேதா மம
10710041அshமாகmh ச மஹாநrhேதா²ேயேதைநவ ப⁴விShயதி
10710043 யஶச தவ ேகா³விnhத³ ராjhேஞா ப³th³தா⁴nhவிiµசத:
10710051ஸ ைவ ³rhவிஷேஹா ராஜா நாகா³தஸேமா ப³ேல
10710053 ப³நாமபி சாnhேயஷாmh பீ⁴மmh ஸமப³லmh விநா
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10710061 th³ைவரேத²ஸ  ேஜதvhேயா மா ஶதாௌணீத:
10710063 ph³ராமNhேயாऽph◌⁴யrhதி²ேதா விphைரrhந phரthயாkh²யாதி கrhசிth
10710071 ph³ரமேவஷத⁴ேரா க³thவா தmh பி⁴ேத vh’ேகாத³ர:
10710073ஹநிShயதி ந ஸnhேத³ேஹா th³ைவரேத² தவ ஸnhநிெதௗ⁴
10710081 நிthதmh பரஶshய விவஸrhக³நிேராத⁴ேயா:
10710083ரNhயக³rhப: ◌⁴ ஶrhவச காலshயாபிணshதவ
10710091 கா³யnhதி ேத விஶத³கrhம kh³’ேஹஷு ேத³vhேயா
10710092 ராjhஞாmh shவஶthவத⁴மாthமவிேமாணmh ச
10710093 ேகா³phயச ஜரபேதrhஜநகாthமஜாயா:
10710094 பிthேராச லph³த⁴ஶர iµநேயா வயmh ச
10710101 ஜராஸnhத⁴வத: ◌⁴ kh’Shண ⁴rhயrhதா²ேயாபகlhபேத
10710103 phராய: பாகவிபாேகந தவ சாபி⁴மத: khர:

10710110ஶுக உவாச
10710111இthth³த⁴வவேசா ராஜnhஸrhவேதாப⁴th³ரமchதmh
10710113 ேத³வrhrhய³vh’th³தா⁴ச kh’Shணச phரthயஜயnh
10710121அதா²தி³ஶthphரயாய ப⁴க³வாnhேத³வகீஸுத:
10710123 ph◌⁴’thயாnhதா³கைஜthராதீ³நiνjhஞாphய ³nhவி: ◌⁴
10710131 நிrhக³மyhயாவேராதா⁴nhshவாnhஸஸுதாnhஸபchச²தா³nh
10710133ஸŋhகrhஷணமiνjhஞாphய ய³ராஜmh ச ஶthஹnh
10710135ஸூேதாபநீதmh shவரத²மாஹth³க³ட³th◌⁴வஜmh
10710141 தேதா ரத²th³விபப⁴டஸாதி³நாயைக:
10710142 கராலயா பvh’த ஆthமேஸநயா
10710143 mh’த³ŋhக³ேப⁴rhயாநகஶŋhக²ேகா³iµைக:²
10710144 phரேகா⁴ஷேகா⁴தகேபா⁴ நிரkhரமth
10710151 nh’வாகாசநஶிபி³காபி⁴ரchதmh ஸஹாthமஜா: பதிமiν ஸுvhரதா ய:
10710153 வராmhப³ராப⁴ரணவிேலபநshரஜ:ஸுஸmhvh’தா nh’பி⁴ரசrhமபாணிபி: ◌⁴
10710161 நேராShThரேகா³மஷக²ராவதrhயந:
10710162 கேரiΝபி: ◌⁴ பஜநவாரேயாத:
10710163shவலŋhkh’தா: கடகmhப³லாmhப³ராth³yh
10710164 உபshகரா யரதி⁴jhய ஸrhவத:
10710171 ப³லmh ph³’ஹth³th◌⁴வஜபடச²thரசாமைரrh
10710172 வராதா⁴ப⁴ரணகிடவrhமபி: ◌⁴
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10710173 தி³வாmhஶுபி⁴shiµலரவmh ப³ெபௗ⁴ ரேவrh
10710174 யதா²rhணவ:ுபி⁴ததிŋhகி³ேலாrhபி:◌⁴
10710181அேதா²iµநிrhய³பதிநாஸபா⁴த:phரணmhய தmh’தி³வித³த⁴th³விஹாயஸா
10710183நிஶmhய தth³vhயவதமா’தாrhஹேiµnhத³ஸnhத³ரஶநநிrhvh’ேதnhth³ய:
10710191 ராஜ³தiµவாேசத³mh ப⁴க³வாnhphணயnhகி³ரா
10710193 மா ைப⁴Shட ³த ப⁴th³ரmh ேவா கா⁴தயிShயா மாக³த⁴mh
10710201இthkhத: phரshதி²ேதா ³ேதா யதா²வத³வத³nhnh’பாnh
10710203 ேதऽபி ஸnhத³rhஶநmh ெஶௗேர: phரthையnhயnhiµiµவ:

10710211ஆநrhதெஸௗவீரமmhshதீrhthவா விநஶநmh ஹ:
10710213 கி³nhநதீ³ரதீயாய ரkh³ராமvhரஜாகராnh
10710221 தேதா th³’ஷth³வதீmh தீrhthவா iµnhேதா³ऽத²ஸரshவதீmh
10710223 பசாலாநத² மthshயாmhச ஶkhரphரshத²மதா²க³மth
10710231 தiµபாக³தமாகrhNhய phேதா ³rhத³rhஶநmh nh’நாmh
10710233அஜாதஶthrhநிரகா³thேஸாபth◌⁴யாய:ஸு’th³vh’த:
10710241 கீ³தவாதி³thரேகா⁴ேஷண ph³ரமேகா⁴ேஷண ⁴யஸா
10710243அph◌⁴யயாthஸ ’ேகஶmh phரா: phராணவாth³’த:
10710251 th³’ShThவா விkhnhந’த³ய: kh’Shணmh shேநேஹந பாNhட³வ:

10710253 சிராth³th³’Shடmh phயதமmh ஸshவேஜऽத² ந: ந:
10710261 ேதா³rhph◌⁴யாmh பShவjhய ரமாமலாலயmhiµnhத³கா³thரmh nh’பதிrhஹதாஶுப: ◌⁴
10710263 ேலேப⁴ பராmh நிrhvh’திமேலாசேநா’Shயthதiνrhவிshmh’தேலாகவிph◌⁴ரம:
10710271 தmh மாேலயmh பரph◌⁴ய நிrhvh’ேதா பீ⁴ம:shமயnhphேரமஜலாேலnhth³ய:
10710273 யெமௗ கி ச ஸு’thதமmh iµதா³ phரvh’th³த⁴பா³Shபா:
பேரபி⁴ேரऽchதmh
10710281அrhஜுேநந பShவkhேதா யமாph◌⁴யாமபி⁴வாதி³த:
10710283 ph³ராமேணph◌⁴ேயா நமshkh’thய vh’th³ேத⁴ph◌⁴யச யதா²rhஹத:
10710285 மாநிேநா மாநயாமாஸ sh’ஜயைககயாnh
10710291ஸூதமாக³த⁴க³nhத⁴rhவா வnhதி³நேசாபமnhthண:

10710293 mh’த³ŋhக³ஶŋhக²படஹ வீபணவேகா³iµைக:²
10710295 ph³ராமசாரவிnhதா³mh Shrhநnh’rhஜ:³

10710301 ஏவmh ஸு’th³பி: ◌⁴ பrhயshத: Nhயேலாகஶிகா²மணி:
10710303ஸmhshயமாேநா ப⁴க³வாnhவிேவஶாலŋhkh’தmh ரmh
10710311ஸmhkhதவrhthம கmh மத³க³nhத⁴ேதாைய
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10710312 சிthரth◌⁴வைஜ: கநகேதாரணrhணmhைப:◌⁴
10710313 mh’Shடாthமபி⁴rhநவ³லவி⁴ஷணshரkh³
10710314 க³nhைத⁴rhnh’பி⁴rhவதிபி⁴ச விராஜமாநmh
10710321 உth³தீ³phததீ³பப³பி: ◌⁴ phரதிஸth³ம ஜால
10710322 நிrhயாத⁴பசிரmh விலஸthபதாகmh
10710323rhத⁴nhயேஹமகலைஶ ரஜேதாஶ ◌்’ŋhைக³rh
10710324 ஜுShடmh த³த³rhஶ ப⁴வைந:ராஜதா⁴ம
10710331 phராphதmh நிஶmhய நரேலாசநபாநபாthரmh
10710332ஔthஸுkhயவிலதி²தேகஶ³லப³nhதா:◌⁴
10710333ஸth³ேயா விsh’jhய kh³’ஹகrhம பதீmhச தlhேப
10710334 th³ரShmh யrhவதய:shம நேரnhth³ரமாrhேக³
10710341 தshnhஸுஸŋhல இபா⁴வரத²th³விபth³பி: ◌⁴
10710342 kh’Shணmhஸபா⁴rhயiµபலph◌⁴ய kh³’ஹாதி⁴டா:◌⁴
10710343 நாrhேயா விகீrhய ஸுைமrhமநேஸாப³ய
10710344ஸுshவாக³தmh வித³⁴thshமயவீேதந
10710351ஊ:shthய: பதி² நிய iµnhத³பthநீsh
10710352 தாரா யேதா²³பஸஹா: கிமகாrhயபி: ◌⁴
10710353 யchசுஷாmh ஷெமௗதா³ரஹாஸ
10710354லாவேலாககலேயாthஸவமாதேநாதி
10710361 தthர தthேராபஸŋhக³mhய ெபௗரா மŋhக³ளபாணய:
10710363 சkh:ஸபrhயாmh kh’Shய ேரணீiµkh²யா ஹைதநஸ:

10710371அnhத:ரஜைந: phthயா iµnhத:³ ²lhலேலாசைந:
10710373ஸஸmhph◌⁴ரைமரph◌⁴ேபத: phராவிஶth³ராஜமnhதி³ரmh
10710381 ph’தா² விேலாkhய ph◌⁴ராthேரயmh kh’Shணmh th⁴வேநவரmh
10710383 phதாthேமாthதா²ய பrhயŋhகாthஸshiνஷா பஷshவேஜ
10710391 ேகா³விnhத³mh kh³’ஹமாநீய ேத³வேத³ேவஶமாth³’த:
10710393 ஜாயாmh நாவித³thkh’thயmh phரேமாேதா³பஹேதா nh’ப:
10710401 பிth’shவஸுrh³shthmh kh’Shணசkhேரऽபி⁴வாத³நmh
10710403shவயmh ச kh’Shணயா ராஜnhப⁴கி³nhயா சாபி⁴வnhதி³த:
10710411 வஶ ◌்’வா ஸேசாதி³தா kh’Sh kh’Shணபthநீச ஸrhவஶ:

10710413ஆநrhச khணீmh ஸthயாmh ப⁴th³ராmh ஜாmhப³வதீmh ததா²
10710421 காnhதீ³mh thரவிnhதா³mh ச ைஶph³யாmh நாkh³நதீmh ஸதீmh
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10710423அnhயாசாph◌⁴யாக³தா யாsh வாஸ:shரŋhமNhட³நாதி³பி: ◌⁴
10710431ஸுக²mh நிவாஸயாமாஸ த⁴rhமராேஜா ஜநாrhத³நmh
10710433ஸைஸnhயmh ஸாiνகா³மthயmh ஸபா⁴rhயmh ச நவmh நவmh
10710441 தrhபயிthவா கா²Nhட³ேவந வநிmh பா²lh³நஸmhத:
10710443 ேமாசயிthவா மயmh ேயந ராjhேஞ தி³vhயா ஸபா⁴ kh’தா
10710451 உவாஸ கதிசிnhமாஸாnhராjhஞ: phயசிகீrhஷயா
10710453 விஹரnhரத²மாய பா²lh³ேநந ப⁴ைடrhvh’த:
10720010ஶுக உவாச
10720011 ஏகதா³  ஸபா⁴மth◌⁴ய ஆshதி²ேதா iµநிபி⁴rhvh’த:
10720013 ph³ராமண:thையrhைவையrhph◌⁴ராth’பி⁴ச தி⁴Sh²ர:
10720021ஆசாrhைய:லvh’th³ைத⁴ச jhஞாதிஸmhப³nhதி⁴பா³nhத⁴ைவ:

10720023 ஶ ◌்’Nhவதாேமவ ைசேதஷாமாபா⁴Shேயத³iµவாச ஹ
10720030தி⁴Sh²ர உவாச
10720031 khரராேஜந ேகா³விnhத³ ராஜஸூேயந பாவநீ:
10720033 யேய வி⁴தீrhப⁴வதshதthஸmhபாத³ய ந: phரேபா⁴
10720041 thவthபா³ேக அவிரதmh ப ேய சரnhதி
10720042 th◌⁴யாயnhthயப⁴th³ரநஶேந ஶுசேயா kh³’ணnhதி
10720043 விnhத³nhதி ேத கமலநாப⁴ ப⁴வாபவrhக³mh
10720044ஆஶாஸேத யதி³ த ஆஶிஷ ஈஶ நாnhேய
10720051 தth³ேத³வேத³வ ப⁴வதசரரவிnhத³
10720052 ேஸவாiνபா⁴வஹ பய ேலாக ஏஷ:

10720053 ேய thவாmh ப⁴ஜnhதி ந ப⁴ஜnhthத ேவாப⁴ேயஷாmh
10720054 நிShடா²mh phரத³rhஶய விேபா⁴ sh’ஜயாநாmh
10720061 ந ph³ரமண:shவபரேப⁴த³மதிshதவ shயாth
10720062ஸrhவாthமந:ஸமth³’ஶ:shவஸுகா²iν⁴ேத:
10720063ஸmhேஸவதாmh ஸுரதேராவ ேத phரஸாத:³
10720064 ேஸவாiνபiµத³ேயா ந விபrhயேயாऽthர
10720070ப⁴க³வாiνவாச
10720071ஸmhயkh³vhயவதmh ராஜnhப⁴வதா ஶthகrhஶந
10720073 கlhயாணீ ேயந ேத கீrhதிrhேலாகாநiνப⁴விShயதி
10720081 ’mh பிth’ேத³வாநாmh ஸு’தா³மபி ந: phரேபா⁴
10720083ஸrhேவஷாமபி ⁴தாநாphத: khரராட³யmh
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10720091 விthய nh’பதீnhஸrhவாnhkh’thவா ச ஜக³தீmh வேஶ
10720093ஸmhph◌⁴’thய ஸrhவஸmhபா⁴ராநாஹரshவ மஹாkhரmh
10720101 ஏேத ேத ph◌⁴ராதேரா ராஜmhlhேலாகபாலாmhஶஸmhப⁴வா:
10720103ேதாऽshmhயாthமவதா ேதऽஹmh ³rhஜேயா ேயாऽkh’தாthமபி:◌⁴
10720111 ந கசிnhமthபரmh ேலாேக ேதஜஸா யஶஸா யா
10720113 வி⁴திபி⁴rhவாபி⁴ப⁴ேவth³ேத³ேவாऽபி கிiµ பாrhதி²வ:

10720120ஶுக உவாச
10720121 நிஶmhய ப⁴க³வth³கீ³தmh phத: ²lhலiµகா²mh³ஜ:

10720123 ph◌⁴ராth’nhதி³kh³விஜேயऽŋhkhத விShiΝேதேஜாபph³’mhதாnh
10720131ஸஹேத³வmh த³ணshயாமாதி³ஶthஸஹ sh’ஜைய:
10720133 தி³ஶி phரதீchயாmh நலiµதீ³chயாmh ஸvhயஸாசிநmh
10720135 phராchயாmh vh’ேகாத³ரmh மthshைய: ேககைய:ஸஹ மth³ரைக:
10720141 ேத விthய nh’பாnhவீரா ஆஜrhதி³kh³ph◌⁴ய ஓஜஸா
10720143அஜாதஶthரேவ ⁴ th³ரவிணmh nh’ப யயேத
10720151 thவாதmh ஜராஸnhத⁴mh nh’பேதrhth◌⁴யாயேதா ஹ:
10720153ஆேஹாபாயmh தேமவாth³ய உth³த⁴ேவா யiµவாச ஹ
10720161 பீ⁴மேஸேநாऽrhஜுந: kh’Shே ph³ரமnhக³த⁴ராshthரய:
10720163 ஜkh³iµrhகி³vhரஜmh தாத ph³’ஹth³ரத²ஸுேதா யத:
10720171 ேத க³thவாதிth²யேவலாயாmh kh³’ேஹஷு kh³’ஹேமதி⁴நmh
10720173 ph³ரமNhயmh ஸமயாேசரnhராஜnhயா ph³ரமŋhகி³ந:
10720181 ராஜnhவிth³th◌⁴யதிதீ²nhphராphதாநrhதி²ேநா ³ரமாக³தாnh
10720183 தnhந: phரயchச² ப⁴th³ரmh ேத யth³வயmh காமயாமேஹ
10720191 கிmh ³rhமrhஷmh திதிூmh கிமகாrhயமஸா⁴பி:◌⁴
10720193 கிmh ந ேத³யmh வதா³nhயாநாmh க: பர:ஸமத³rhஶிநாmh
10720201 ேயாऽநிthேயந ஶேரண ஸதாmh ேக³யmh யேஶா th◌⁴வmh
10720203 நாசிேநாதி shவயmh கlhப:ஸ வாchய: ேஶாchய ஏவ ஸ:

10720211ஹசnhth³ேரா ரnhதிேத³வ உச²vh’thதி: ஶிபி³rhப³:

10720213 vhயாத:◌⁴ கேபாேதா ப³ஹேவா யth◌⁴ேவண th◌⁴வmh க³தா:
10720220ஶுக உவாச
10720221shவைரராkh’திபி⁴shதாmhsh phரேகாShைட²rhjhயாஹைதரபி
10720223 ராஜnhயப³nh⁴nhவிjhஞாய th³’Shடrhவாநசிnhதயth
10720231 ராஜnhயப³nhத⁴ேவா ேயேத ph³ரமŋhகா³நி பி³ph◌⁴ரதி
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10720233 த³தா³நி பி⁴தmh ேதph◌⁴ய ஆthமாநமபி ³shthயஜmh
10720241 ப³ேலrhiν யேத கீrhதிrhவிததா தி³வகlhமஷா
10720243 ஐவrhயாth³ph◌⁴ரmhஶிதshயாபி விphரvhயாேஜந விShiΝநா
10720251 யmh rhஷேதnhth³ரshய விShணேவ th³விஜபிேண
10720253 ஜாநnhநபி மmhphராதா³th³வாrhயமாேऽபி ைத³thயராTh
10720261 வதா ph³ராமrhதா²ய ேகா nhவrhத:²thரப³nh⁴நா
10720263 ேத³ேஹந பதமாேநந ேநஹதா விலmh யஶ:

10720271இthதா³ரமதி: phராஹ kh’Shrhஜுநvh’ேகாத³ராnh
10720273 ேஹ விphரா vhயதாmh காேமா த³தா³mhயாthமஶிேராऽபி வ:

10720280ப⁴க³வாiνவாச
10720281 th³த⁴mh ேநா ேத³ ராேஜnhth³ர th³வnhth³வேஶா யதி³ மnhயேஸ
10720283 th³தா⁴rhதி²ேநா வயmh phராphதா ராஜnhயா நாnhயகாŋhண:

10720291அெஸௗ vh’ேகாத³ர: பாrhத²shதshய ph◌⁴ராதாrhஜுேநா யயmh
10720293அநேயாrhமாேலயmh மாmh kh’Shணmh ஜாநீ ேத mh
10720301 ஏவமாேவதி³ேதா ராஜா ஜஹாேஸாchைச:shம மாக³த: ◌⁴
10720303ஆஹ சாமrhேதா மnhதா³ th³த⁴mh தrh த³தா³ வ:

10720311 ந thவயா பீ⁴ ேயாthshேய தி⁴ விkhலவேதஜஸா
10720313 ம²ராmh shவmh thயkhthவா ஸiµth³ரmh ஶரணmh க³த:
10720321அயmh  வயஸாlhேயா நாதிஸththேவா ந ேம ஸம:
10720323அrhஜுேநா ந ப⁴ேவth³ேயாth³தா⁴ பீ⁴மshlhயப³ேலா மம
10720331இthkhthவா பீ⁴மேஸநாய phராதா³ய மஹதீmh க³தா³mh
10720333 th³விதீயாmh shவயமாதா³ய நிrhஜகா³ம ராth³ப³:

10720341 தத:ஸேமக²ேல வீெரௗ ஸmhkhதாவிதேரதரmh
10720343 ஜkh◌⁴நrhவjhரகlhபாph◌⁴யாmh க³தா³ph◌⁴யாmh ரண³rhமெதௗ³

10720351 மNhட³லாநி விசிthராணி ஸvhயmh த³ணேமவ ச
10720353 சரேதா: ஶுஶுேப⁴ th³த⁴mh நடேயாவ ரŋhகி³ே:

10720361 ததசடசடாஶph³ேதா³ வjhரநிShேபஸஸnhநிப: ◌⁴
10720363 க³த³ேயா:phதேயா ராஜnhத³nhதேயாவ த³nhதிேநா:
10720371 ேத ைவ க³ேத³ ⁴ஜஜேவந நிபாthயமாேந
10720372அnhேயாnhயேதாऽmhஸகபாத³கேராஜthmh
10720373 rhணீப³⁴வேபthய யதா²rhகஶாேக²
10720374ஸmhth◌⁴யேதாrhth³விரத³ேயாவ தீ³phதமnhvhேயா:
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10720381இthத²mh தேயா: phரஹதேயாrhக³த³ேயாrhnh’வீெரௗ
10720382 khth³ெதௗ⁴ shவiµShபி⁴ரய:shபரைஶரபிShடாmh
10720383 ஶph³த³shதேயா: phரஹரேதாப⁴ேயாவாnh
10720384 நிrhகா⁴தவjhரபஷshதலதாட³ேநாthத:²
10720391 தேயாேரவmh phரஹரேதா:ஸமஶிாப³ெலௗஜேஸா:
10720393 நிrhவிேஶஷம⁴th³th³த⁴மணஜவேயாrhnh’ப
10720401 ஶthேராrhஜnhமmh’தீ விth³வாவிதmh ச ஜராkh’தmh
10720403 பாrhத²மாphயாயயnhshேவந ேதஜஸாசிnhதயth³த⁴:
10720411ஸசிnhthயாவேதா⁴பாயmh பீ⁴மshயாேமாக⁴த³rhஶந:
10720413 த³rhஶயாமாஸ விடபmh பாடயnhநிவ ஸmhjhஞயா
10720421 தth³விjhஞாய மஹாஸththேவா பீ⁴ம: phரஹரதாmh வர:
10720423 kh³’thவா பாத³ேயா: ஶthmh பாதயாமாஸ ⁴தேல
10720431 ஏகmhபாத³mh பதா³khரmhய ேதா³rhph◌⁴யாமnhயmh phரkh³’ய ஸ:

10720433³த³த: பாடயாமாஸ ஶாக²வ மஹாக³ஜ:

10720441 ஏகபாேதா³vh’ஷண கph’Shட²shதநாmhஸேக
10720443 ஏகபா³வph◌⁴கrhேண ஶகேல த³th³’ஶு: phரஜா:
10720451ஹாஹாகாேரா மஹாநாnhநிஹேத மக³ேத⁴வேர
10720453 ஜயாமாஸrhபீ⁴மmh பரph◌⁴ய ஜயாchயெதௗ
10720461ஸஹேத³வmh தthதநயmh ப⁴க³வாnh⁴தபா⁴வந:
10720463அph◌⁴யசத³ேமயாthமா மக³தா⁴நாmh பதிmh phர:◌⁴
10720465 ேமாசயாமாஸ ராஜnhயாnhஸmhth³தா⁴ மாக³ேத⁴ந ேய
10730010ஶுக உவாச
10730011அேத th³ேவ ஶதாnhயShெடௗ நிth³தா⁴ தி⁴ நிrhதா:
10730013 ேத நிrhக³தா கி³th³ேராNhயாmh மநா மலவாஸஸ:

10730021ுthாமா: ஶுShகவத³நா:ஸmhேராத⁴பகrhஶிதா:
10730023 த³th³’ஶுshேத க⁴நயாமmh பீதெகௗேஶயவாஸஸmh
10730031வthஸாŋhகmh சrhபா³ஹுmh பth³மக³rhபா⁴ேணணmh
10730033 சாphரஸnhநவத³நmh sh²ரnhமகரNhட³லmh
10730041 பth³மஹshதmh க³தா³ஶŋhக² ரதா²ŋhைக³பலதmh
10730043 கிடஹாரகடக கஸூthராŋhக³தா³சிதmh
10730051 ph◌⁴ராஜth³வரமணிkh³வmh நிவீதmh வநமாலயா
10730053 பிப³nhத இவ சுrhph◌⁴யாmh ஹnhத இவ வயா
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10730061kh◌⁴ரnhத இவ நாஸாph◌⁴யாmh ரmhப⁴nhத இவ பா³ஹுபி:◌⁴
10730063 phரேணiµrhஹதபாphமாேநா rhத⁴பி: ◌⁴ பாத³ேயாrhஹேர:
10730071 kh’Shணஸnhத³rhஶநாலாத³ th◌⁴வshதஸmhேராத⁴நkhலமா:
10730073 phரஶஶmhஸுrh’ேகஶmh கீ³rhபி: ◌⁴ phராஜலேயா nh’பா:
10730080 ராஜாந ஊ:
10730081 நமshேத ேத³வேத³ேவஶ phரபnhநாrhதிஹராvhயய
10730083 phரபnhநாnhபா ந: kh’Shண நிrhவிNhnhேகா⁴ரஸmhsh’ேத:
10730091ைநநmh நாதா²iνஸூயாேமா மாக³த⁴mh ம⁴ஸூத³ந
10730093அiνkh³ரேஹா யth³ப⁴வேதா ராjhஞாmh ராjhயchதிrhவிேபா⁴
10730101 ராjhையவrhயமேதா³nhநth³ேதா⁴ ந ேரேயா விnhத³ேத nh’ப:
10730103 thவnhமாயாேமாேதாऽநிthயா மnhயேத ஸmhபேதா³ऽசலா:
10730111 mh’க³th’Shmh யதா² பா³லா மnhயnhத உத³காஶயmh
10730113 ஏவmh ைவகாகீmh மாயாமkhதா வsh சேத
10730121 வயmh ரா மத³நShடth³’Shடேயா கீ³ஷயாshயா இதேரதரshph’த:◌⁴
10730123kh◌⁴நnhத:phரஜா:shவாஅதிநிrhkh◌⁴’:phரேபா⁴ mh’thmh ரshthவாவிக³ணyhய
³rhமதா:³
10730131 த ஏவ kh’Shth³ய க³பீ⁴ரரmhஹஸா ³ரnhேதவீrhேயண விசாதா: ய:
10730133 காேலந தnhவா ப⁴வேதாऽiνகmhபயா விநShடத³rhபாசரெணௗ shமராம ேத
10730141 அேதா² ந ராjhயmhmh’க³th’Shணிபிதmh ேத³ேஹந ஶவthபததா ஜாmh
⁴வா
10730143 உபாதvhயmh shph’ஹயாமேஹ விேபா⁴ khயாப²லmh phேரthய ச
கrhணேராசநmh
10730151 தmh ந:ஸமாதி³ேஶாபாயmh ேயந ேத சரph³ஜேயா:
10730153shmh’திrhயதா² ந விரேமத³பி ஸmhஸரதாஹ
10730161 kh’Shய வாஸுேத³வாய ஹரேய பரமாthமேந
10730163 phரணதkhேலஶநாஶாய ேகா³விnhதா³ய நேமா நம:
10730170ஶுக உவாச
10730171ஸmhshயமாேநா ப⁴க³வாnhராஜபி⁴rhiµkhதப³nhத⁴ைந:
10730173 தாநாஹ கணshதாத ஶரNhய: லணயா கி³ரா
10730180ப⁴க³வாiνவாச
10730181அth³ய phரph◌⁴’தி ேவா ⁴பா மyhயாthமnhயகி²ேலவேர
10730183ஸுth³’டா⁴ ஜாயேத ப⁴khதிrhபா³ட⁴மாஶmhதmh ததா²
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10730191 தி³ShThயா vhயவதmh ⁴பா ப⁴வnhத ’தபா⁴ண:

10730193ையவrhயமேதா³nhநாஹmh பய உnhமாத³கmh nh’mh
10730201ைஹஹேயா நஹுேஷா ேவே ராவே நரேகாऽபேர
10730203மதா³th³ph◌⁴ரmhஶிதா:shதா²நாth³ேத³வைத³thயநேரவரா:
10730211 ப⁴வnhத ஏதth³விjhஞாய ேத³ஹாth³thபாth³யமnhதவth
10730213 மாmh யஜnhேதாऽth◌⁴வைரrhkhதா: phரஜா த⁴rhேமண ரயத²
10730221ஸnhதnhவnhத: phரஜாதnhnhஸுக²mh :³க²mh ப⁴வாப⁴ெவௗ
10730223 phராphதmh phராphதmh ச ேஸவnhேதா மchசிthதா விசShயத²
10730231 உதா³நாச ேத³ஹாதா³வாthமாராமா th◌⁴’தvhரதா:
10730233 மyhயாேவய மந:ஸmhயŋhமாமnhேத ph³ரம யாshயத²
10730240ஶுக உவாச
10730241இthயாதி³ய nh’பாnhkh’Shே ப⁴க³வாnh⁴வேநவர:
10730243 ேதஷாmh nhயŋhkhத ஷாnhshthேயா மjhஜநகrhமணி
10730251ஸபrhயாmh காரயாமாஸ ஸஹேத³ேவந பா⁴ரத
10730253 நரேத³ேவாசிைதrhவshthைரrh⁴ஷண:shரkh³விேலபைந:
10730261 ேபா⁴ஜயிthவா வராnhேநந ஸுshநாதாnhஸமலŋhkh’தாnh
10730263 ேபா⁴ைக³ச விவிைத⁴rhkhதாmhshதாmh³லாth³ையrhnh’ேபாசிைத:
10730271 ேத தா iµnhேத³ந ராஜாேநா mh’ShடNhட³லா:
10730273 விேரஜுrhேமாசிதா: khேலஶாthphராvh’ட³nhேத யதா² kh³ரஹா:
10730281 ரதா²nhஸத³வாநாேராphய மணிகாசந⁴தாnh
10730283 phணyhய ஸுnh’ைதrhவாkhைய:shவேத³ஶாnhphரthயயாபயth
10730291 த ஏவmh ேமாசிதா: kh’chch²ராthkh’Shேணந ஸுமஹாthமநா
10730293 யshதேமவ th◌⁴யாயnhத: kh’தாநி ச ஜக³thபேத:
10730301 ஜக³:³ phரkh’திph◌⁴யshேத மஹாஷேசShதmh
10730303 யதா²nhவஶாஸth³ப⁴க³வாmhshததா² சkhரதnhth³தா:
10730311 ஜராஸnhத⁴mh கா⁴தயிthவா பீ⁴மேஸேநந ேகஶவ:

10730313 பாrhதா²ph◌⁴யாmh ஸmhத: phராயாthஸஹேத³ேவந த:
10730321 க³thவா ேத கா²Nhட³வphரshத²mh ஶŋhகா²nhத³th◌⁴iµrhதாரய:
10730323ஹrhஷயnhத:shவஸு’ேதா³ ³rh’தா³mh சாஸுகா²வஹா:
10730331 தchch²thவா phதமநஸ இnhth³ரphரshத²நிவாந:
10730333 ேமநிேர மாக³த⁴mh ஶாnhதmh ராஜா சாphதமேநாரத:²
10730341அபி⁴வnhth³யாத² ராஜாநmh பீ⁴மாrhஜுநஜநாrhத³நா:
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10730343ஸrhவமாராவயாmh சkhராthமநா யத³iνSh²தmh
10730351 நிஶmhய த⁴rhமராஜshதthேகஶேவநாiνகmhபிதmh
10730353ஆநnhதா³கலாmh iµசnhphேரmh ேநாவாச கிசந
10740010ஶுக உவாச
10740011 ஏவmh தி⁴Sh²ேரா ராஜா ஜராஸnhத⁴வத⁴mh விேபா: ◌⁴
10740013 kh’Shணshய சாiνபா⁴வmh தmh thவா phதshதமph³ரவீth
10740020தி⁴Sh²ர உவாச
10740021 ேய shshthைரேலாkhய³ரவ:ஸrhேவ ேலாகா மேஹவரா:
10740023 வஹnhதி ³rhலப⁴mh லph³th³வா ஶிரைஸவாiνஶாஸநmh
10740031ஸ ப⁴வாநரவிnhதா³ோ தீ³நாநாஶமாநிநாmh
10740033 த⁴thேதऽiνஶாஸநmh ⁴மmhshதத³thயnhதவிட³mhப³நmh
10740041 ந ேயகshயாth³விதீயshய ph³ரமண: பரமாthமந:
10740043 கrhமபி⁴rhவrhத⁴ேத ேதேஜா ரஸேத ச யதா² ரேவ:

10740051 ந ைவ ேதऽத ப⁴khதாநாmh மமாஹதி மாத⁴வ
10740053 thவmh தேவதி ச நாநாதீ:◌⁴ பஶூநாவ ைவkh’தீ
10740060ஶுக உவாச
10740061இthkhthவா யjhஞிேய காேல வvhேர khதாnhஸ ’thவிஜ:

10740063 kh’Shiνேமாதி³த: பாrhேதா² ph³ராமnhph³ரமவாதி³ந:
10740071 th³ைவபாயேநா ப⁴ரth³வாஜ:ஸுமnhrhேகா³தேமாऽத:
10740073 வShட²chயவந: கNhேவா ைமthேரய: கவஷshthத:
10740081 விவாthேரா வாமேத³வ:ஸுமதிrhைஜநி: khர:

10740083ைபல: பராஶேரா க³rhேகா³ைவஶmhபாயந ஏவ ச
10740091அத²rhவா கயேபா ெதௗ⁴mhேயா ராேமா பா⁴rhக³வ ஆஸு:
10740093 வீதிேஹாthேரா ம⁴chச²nhதா³ வீரேஸேநாऽkh’தvhரண:

10740101 உபஹூதாshததா² சாnhேய th³ேராணபீ⁴Shமkh’பாத³ய:
10740103 th◌⁴’தராShThர:ஸஹஸுேதா வி³ரச மஹாமதி:
10740111 ph³ராம:thயா ைவயா: ஶூth³ரா யjhஞதி³th³’வ:

10740113 தthேர:ஸrhவராஜாேநா ராjhஞாmh phரkh’தேயா nh’ப
10740121 ததshேத ேத³வயஜநmh ph³ராம:shவrhணலாŋhக³ல:

10740123 kh’ShThவா தthர யதா²mhநாயmh தீ³யாmh சkhேர nh’பmh
10740131ைஹமா: கிேலாபகர வணshய யதா² ரா
10740133இnhth³ராத³ேயா ேலாகபாலா விசிப⁴வஸmhதா:
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10740141ஸக³:th³த⁴க³nhத⁴rhவா விth³யாத⁴ரமேஹாரகா:³
10740143iµநேயா யராmh க²க³கிnhநரசார:

10740151 ராஜாநச ஸமாஹூதா ராஜபthnhயச ஸrhவஶ:

10740153 ராஜஸூயmh ஸ:shம ராjhஞ: பாNh³ஸுதshய ைவ
10740155 ேமநிேர kh’Shணப⁴khதshய ஸூபபnhநமவிshதா:
10740161அயாஜயnhமஹாராஜmh யாஜகா ேத³வவrhசஸ:

10740163 ராஜஸூேயந விதி⁴வthphரேசதஸவாமரா:
10740171ஸூthேயऽஹnhயவநீபாேலா யாஜகாnhஸத³ஸshபதீnh
10740173அஜயnhமஹாபா⁴கா³nhயதா²வthஸுஸமாத:
10740181ஸத³shயாkh³rhயாrhஹrhஹmh ைவ விmh’ஶnhத:ஸபா⁴ஸத:³
10740183 நாth◌⁴யக³chச²nhநைநகாnhthயாthஸஹேத³வshததா³ph³ரவீth
10740191அrhஹதி யchத: ைரShTh²யmh ப⁴க³வாnhஸாthவதாmh பதி:
10740193 ஏஷ ைவ ேத³வதா:ஸrhவா ேத³ஶகாலத⁴நாத³ய:
10740201 யதா³thமகத³mh விவmh khரதவச யதா³thமகா:
10740203அkh³நிராஹுதேயா மnhthரா ஸாŋhkh²யmh ேயாக³ச யthபர:
10740211 ஏக ஏவாth³விதீேயாऽஸாைவததா³thmhயத³mh ஜக³th
10740213ஆthமநாthமாரய:ஸph◌⁴யா:sh’ஜthயவதி ஹnhthயஜ:

10740221 விவிதா⁴நீஹ கrhமாணி ஜநயnhயத³ேவயா
10740223 ஈஹேத யத³யmh ஸrhவ: ேரேயா த⁴rhமாதி³லணmh
10740231 தshமாthkh’Shய மஹேத தீ³யதாmh பரமாrhஹணmh
10740233 ஏவmh ேசthஸrhவ⁴தாநாமாthமநசாrhஹணmh ப⁴ேவth
10740241ஸrhவ⁴தாthம⁴தாய kh’Shயாநnhயத³rhஶிேந
10740243 ேத³யmh ஶாnhதாய rhய த³thதshயாநnhthயchச²தா
10740251இthkhthவா ஸஹேத³ேவாऽ⁴thShணீmh kh’Shiνபா⁴வவிth
10740253 தchch²thவா Sh:ஸrhேவ ஸா⁴ ஸாth◌⁴விதி ஸthதமா:
10740261 thவா th³விேஜதmh ராஜா jhஞாthவா ஹாrhத³mh ஸபா⁴ஸதா³mh
10740263ஸமrhஹயth³th◌⁴’ேகஶmh phத: phரணயவிவல:

10740271 தthபாதா³வவநிjhயாப: ஶிரஸா ேலாகபாவநீ:
10740273ஸபா⁴rhய:ஸாiνஜாமாthய:ஸmhேபா³ வஹnhiµதா³
10740281 வாேஸாபி: ◌⁴ பீதெகௗேஷையrh⁴ஷணச மஹாத⁴ைந:
10740283அrhஹயிthவாrhோ நாஶகthஸமேவmh
10740291இthத²mh ஸபா⁴தmh வீய ஸrhேவ phராஜலேயா ஜநா:
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10740293 நேமா ஜேயதி ேநiµshதmh நிேப: Shபvh’Shடய:
10740301இthத²mh நிஶmhய த³மேகா⁴ஷஸுத:shவபீடா²th³
10740302 உthதா²ய kh’Shண³ணவrhணநஜாதமnh:
10740303 உthphய பா³ஹுத³மாஹ ஸத³shயமrh
10740304ஸmhராவயnhப⁴க³வேத பஷாNhயபீ⁴த:
10740311 ஈேஶா ³ரthயய: கால இதி ஸthயவதீ shதி:
10740313 vh’th³தா⁴நாமபி யth³³th³தி⁴rhபா³லவாkhையrhவிபி⁴th³யேத
10740321யmh பாthரவிதா³mh ேரShடா² மா மnhth◌⁴வmh பா³லபா⁴தmh
10740323ஸத³ஸshபதய:ஸrhேவ kh’Shே யthஸmhமேதாऽrhஹேண
10740331 தேபாவிth³யாvhரதத⁴ராnhjhஞாநவிth◌⁴வshதகlhமஷாnh
10740333 பரம’nhph³ரமநிShடா²mhlhேலாகபாலச தாnh
10740341ஸத³shபதீநதிkhரmhய ேகா³பால:லபாmhஸந:
10740343 யதா² காக: ேராடா³ஶmh ஸபrhயாmh கத²மrhஹதி
10740351 வrhரமலாேபத:ஸrhவத⁴rhமப³Shkh’த:
10740353shைவரவrhதீ ³ணrhந:ஸபrhயாmh கத²மrhஹதி
10740361 யயாதிைநஷாmh  லmh ஶphதmh ஸth³பி⁴rhப³Shkh’தmh
10740363 vh’தா²பாநரதmh ஶவthஸபrhயாmh கத²மrhஹதி
10740371 ph³ரமrhேஸவிதாnhேத³ஶாnhthைவேதऽph³ரமவrhசஸmh
10740373ஸiµth³ரmh ³rhக³மாthய பா³த⁴nhேத த³shயவ: phரஜா:
10740381 ஏவமாதீ³nhயப⁴th³ராணி ப³பா⁴ேஷ நShடமŋhக³ள:

10740383 ேநாவாச கிசிth³ப⁴க³வாnhயதா²mhஹ: ஶிவாதmh
10740391 ப⁴க³வnhநிnhத³நmh thவா :³ஸஹmh தthஸபா⁴ஸத:³
10740393 கrhெணௗ பிதா⁴ய நிrhஜkh³iµ: ஶபnhதேசதி³பmh ஷா
10740401 நிnhதா³mh ப⁴க³வத: ஶ ◌்’Nhவmhshதthபரshய ஜநshய வா
10740403 தேதா நாைபதி ய: ேஸாऽபி யாthயத: ◌⁴ ஸுkh’தாchchத:
10740411 தத: பாNh³ஸுதா: khth³தா⁴ மthshயைககயsh’ஜயா:
10740413 உதா³தா: ◌⁴ ஸiµthதsh:² ஶிஶுபாலகா⁴mhஸவ:

10740421 ததைசth³யshthவஸmhph◌⁴ராnhேதா ஜkh³’ேஹ க²Th³க³சrhமணீ
10740423 ப⁴rhthஸயnhkh’Shணபயாnhராjhஞ:ஸத³ பா⁴ரத
10740431 தாவ³thதா²ய ப⁴க³வாnhshவாnhநிவாrhய shவயmh ஷா
10740433 ஶிர:ுராnhதசkhேரண ஜஹார பதேதா ேபா:
10740441 ஶph³த:³ ேகாலாஹேலாऽதா²chசி²ஶுபாேல ஹேத மஹாnh
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10740443 தshயாiνயாயிேநா ⁴பா ³th³rhவிைதண:

10740451ைசth³யேத³ேஹாthதி²தmh jhேயாதிrhவாஸுேத³வiµபாவிஶth
10740453 பயதாmh ஸrhவ⁴தாநாiµlhேகவ ⁴வி கா²chchதா
10740461 ஜnhமthரயாiν³ணித ைவரஸmhரph³த⁴யா தி⁴யா
10740463 th◌⁴யாயmhshதnhமயதாmh யாேதா பா⁴ேவா  ப⁴வகாரணmh
10740471 ’thவிkh³ph◌⁴ய:ஸஸத³shேயph◌⁴ேயா த³நாmh விலாமதா³th
10740473ஸrhவாnhஸmhjhய விதி⁴வchசkhேரऽவph◌⁴’த²ேமகராTh
10740481ஸாத⁴யிthவா khர: ராjhஞ: kh’Shே ேயாேக³வேரவர:
10740483 உவாஸ கதிசிnhமாஸாnhஸு’th³பி⁴ரபி⁴யாசித:
10740491 தேதாऽiνjhஞாphய ராஜாநமநிchச²nhதமபீவர:
10740493 யெயௗ ஸபா⁴rhய:ஸாமாthய:shவரmh ேத³வகீஸுத:
10740501 வrhணிதmh த³பாkh²யாநmh மயா ேத ப³ஹுவிshதரmh
10740503ைவNhட²வாேநாrhஜnhம விphரஶாபாthந: ந:
10740511 ராஜஸூயாவph◌⁴’th²ேயந shநாேதா ராஜா தி⁴Sh²ர:
10740513 ph³ரமthரஸபா⁴மth◌⁴ேய ஶுஶுேப⁴ ஸுரரா³வ
10740521 ராjhஞா ஸபா⁴தா:ஸrhேவ ஸுரமாநவேக²சரா:
10740523 kh’Shணmh khரmh ச ஶmhஸnhத:shவதா⁴மாநி யrhiµதா³
10740531 ³rhேயாத⁴நmh’ேத பாபmh கmh லாமயmh
10740533 ேயா ந ேஸேஹ யmh shபீ²தாmh th³’ShThவா பாNh³ஸுதshய தாmh
10740541 ய இத³mh கீrhதேயth³விShே: கrhம ைசth³யவதா⁴தி³கmh
10740543 ராஜேமாmh விதாநmh ச ஸrhவபாைப: phரiµchயேத
10750010ராேஜாவாச
10750011அஜாதஶthேராshதnhth³’ShThவா ராஜஸூயமேஹாத³யmh
10750013ஸrhேவ iµiµதி³ேர ph³ரமnhnh’ேத³வா ேய ஸமாக³தா:
10750021 ³rhேயாத⁴நmh வrhஜயிthவா ராஜாந:ஸrhஷய:ஸுரா:
10750023இதி தmh ேநா ப⁴க³வmhshதthர காரணiµchயதாmh
10750030பா³த³ராயணிவாச
10750031 பிதாமஹshய ேத யjhேஞ ராஜஸூேய மஹாthமந:
10750033 பா³nhத⁴வா: பசrhயாயாmh தshயாஸnhphேரமப³nhத⁴நா:
10750041 பீ⁴ேமா மஹாநஸாth◌⁴யோ த⁴நாth◌⁴ய:ஸுேயாத⁴ந:
10750043ஸஹேத³வsh ஜாயாmh நேலா th³ரvhயஸாத⁴ேந
10750051³ஶுஷேண ShiΝ: kh’Shண: பாதா³வேநஜேந
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10750053 பேவஷேண th³பத³ஜா கrhே தா³ேந மஹாமநா:
10750061 தா⁴ேநா விகrhணச ஹாrhதி³khேயா வி³ராத³ய:
10750063 பா³கthரா ⁴rhயாth³யா ேய ச ஸnhதrhத³நாத³ய:
10750071 நிபிதா மஹாயjhேஞ நாநாகrhமஸு ேத ததா³
10750073 phரவrhதnhேத shம ராேஜnhth³ர ராjhஞ: phயசிகீrhஷவ:

10750081 ’thவிkhஸத³shயப³ஹுவிthஸு ஸு’thதேமஷு
10750082shவிShேடஷு ஸூnh’தஸமrhஹணத³பி: ◌⁴
10750083ைசth³ேய ச ஸாthவதபேதசரணmh phரவிShேட
10750084 சkhshததshthவவph◌⁴’த²shநபநmh th³நth³யாmh
10750091 mh’த³ŋhக³ஶŋhக²பணவ ⁴nh⁴rhயாநகேகா³iµகா:²
10750093 வாதி³thராணி விசிthராணி ேந³ராவph◌⁴’ேதா²thஸேவ
10750101 நாrhதkhேயா நnh’rh’Shடா கா³யகா த²ேஶா ஜ:³

10750103 வீேவiΝதேலாnhநாத³shேதஷாmh ஸ தி³வமshph’ஶth
10750111 சிthரth◌⁴வஜபதாகாkh³ைரேப⁴nhth³ரshயnhத³நாrhவபி: ◌⁴
10750113shவலŋhkh’ைதrhப⁴ைடrh⁴பா நிrhய khமமாந:
10750121 ய³sh’ஜயகாmhேபா³ஜ ேககயேகாஶலா:
10750123 கmhபயnhேதா ⁴வmh ைஸnhையrhயயமாநர:ஸரா:
10750131ஸத³shயrhthவிkh³th³விஜேரShடா² ph³ரமேகா⁴ேஷண ⁴யஸா
10750133 ேத³வrhபிth’க³nhத⁴rhவாshSh: Shபவrhண:

10750141shவலŋhkh’தா நரா நாrhேயா க³nhத⁴shரkh³⁴ஷmhப³ைர:
10750143 விmhபnhthேயாऽபி⁴சnhthேயா விஜrhவிவிைத⁴ ரைஸ:

10750151ைதலேகா³ரஸக³nhேதா⁴த³ஹth³ராஸாnhth³ரŋhைம:
10750153 mhபி⁴rhphதா: phரmhபnhthேயா விஜrhவாரேயாத:
10750161³phதா nh’பி⁴rhநிரக³மnhiνபலph³⁴ேமதth³
10750162 ேத³vhேயா யதா² தி³வி விமாநவைரrhnh’ேத³vhேயா
10750163 தா மாேலயஸகி²பி:◌⁴ பchயமாநா:
10750164ஸvhட³ஹாஸவிகஸth³வத³நா விேரஜு:
10750171 தா ேத³வராiνத ஸகீ²nhrhth³’தீபி:◌⁴
10750172 khnhநாmhப³ரா விvh’தகா³thரேசாமth◌⁴யா:
10750173ஔthஸுkhயiµkhதகவராchchயவமாநமாlhயா:
10750174 ோப⁴mh த³⁴rhமலதி⁴யாmh சிைரrhவிஹாைர:
10750181ஸ ஸmhராTh³ரத²மாட:◌⁴ ஸத³வmh khமமாநmh
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10750183 vhயேராசத shவபthநீபி:◌⁴ khயாபி: ◌⁴ khரரா³வ
10750191 பthநீஸmhயாஜாவph◌⁴’th²ையசthவா ேத தmh’thவிஜ:

10750193ஆசாnhதmh shநாபயாmh சkhrhக³ŋhகா³யாmh ஸஹ kh’Shணயா
10750201 ேத³வ³nh³ப⁴ேயா ேந³rhநர³nh³பி⁴பி: ◌⁴ ஸமmh
10750203iµiµ: Shபவrhஷாணி ேத³வrhபிth’மாநவா:
10750211ஸshiνshதthர தத:ஸrhேவ வrhரமதா நரா:
10750213 மஹாபாதkhயபி யத:ஸth³ேயா iµchேயத கிlhபி³ஷாth
10750221அத² ராஜாஹேத ௌேம பதா⁴ய shவலŋhkh’த:
10750223 ’thவிkhஸத³shயவிphராதீ³நாநrhசாப⁴ரmhப³ைர:
10750231 ப³nh⁴mhjhஞாதீnhnh’பாnhthர ஸு’ேதா³ऽnhயாmhச ஸrhவஶ:

10750233அபீ⁴நmh ஜயாமாஸ நாராயணபேரா nh’ப:
10750241ஸrhேவ ஜநா:ஸுரேசா மணிNhட³லshரkh³
10750242 உShணீஷகக³லமஹாrhkh◌⁴யஹாரா:
10750243 நாrhயச Nhட³லகா³லகvh’nhத³ஜுShட
10750244 வkhthரய: கநகேமக²லயா விேரஜு:
10750251அத²rhthவிேஜா மஹாஶீலா:ஸத³shயா ph³ரமவாதி³ந:
10750253 ph³ரமthயவிThஶுth³ரா ராஜாேநா ேய ஸமாக³தா:
10750261 ேத³வrhபிth’⁴தாநி ேலாகபாலா:ஸஹாiνகா:³
10750263 தாshதமiνjhஞாphய shவதா⁴மாநி யrhnh’ப
10750271ஹதா³ஸshய ராஜrhேஷ ராஜஸூயமேஹாத³யmh
10750273ைநவாth’phயnhphரஶmhஸnhத: பிப³nhமrhthேயாऽmh’தmh யதா²
10750281 தேதா தி⁴Sh²ேரா ராஜா ஸு’thஸmhப³nhதி⁴பா³nhத⁴வாnh
10750283 phேரmh நிவாரயாமாஸ kh’Shணmh ச thயாக³காதர:
10750291 ப⁴க³வாநபி தthராŋhக³ nhயாவாththதthphயŋhகர:
10750293 phரshதா²phய ய³வீராmhச ஸாmhபா³தீ³mhச ஶshத²mh
10750301இthத²mh ராஜா த⁴rhமஸுேதா மேநாரத²மஹாrhணவmh
10750303ஸு³shதரmh ஸiµthதீrhய kh’Shேணநாth³க³தjhவர:
10750311 ஏகதா³nhத:ேர தshய வீய ³rhேயாத⁴ந: யmh
10750313அதphயth³ராஜஸூயshய மthவmh சாchதாthமந:
10750321 யshmhshநேரnhth³ரதி³திேஜnhth³ரஸுேரnhth³ரலrh
10750322 நாநா விபா⁴nhதி கில விவsh’ேஜாபkh’phதா:
10750323 தாபி: ◌⁴ பதீnhth³பத³ராஜஸுேதாபதshேத²
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10750324 யshயாmh விஷkhத’த³ய:ராட³தphயth
10750331 யshnhததா³ ம⁴பேதrhமஸஹshரmh
10750332 ேராணீப⁴ேரண ஶநைக: khவணத³ŋhkh◌⁴ேஶாப⁴mh
10750333 மth◌⁴ேய ஸுசா சŋhமேஶாணஹாரmh
10750334மnhiµக²mh phரசலNhட³லnhதலாTh◌⁴யmh
10750341ஸபா⁴யாmh மயkh’phதாயாmh khவாபி த⁴rhமஸுேதாऽதி⁴ராTh
10750343 vh’ேதாऽiνைக³rhப³nh⁴பி⁴ச kh’Shேணநாபி shவசுஷா
10750351ஆந: காசேந ஸாாதா³ஸேந மக⁴வாநிவ
10750353 பாரேமShTh²யயா ஜுShட:shயமாநச வnhதி³பி:◌⁴
10750361 தthர ³rhேயாத⁴ேநா மாநீ பேதா ph◌⁴ராth’பி⁴rhnh’ப
10750363 கிடமா nhயவிஶத³ஹshத:பnhஷா
10750371shத²ேலऽph◌⁴யkh³’th³வshthராnhதmh ஜலmh மthவா shத²ேலऽபதth
10750373 ஜேல ச shத²லவth³ph◌⁴ராnhthயா மயமாயாவிேமாத:
10750381 ஜஹாஸ பீ⁴மshதmh th³’ShThவா shthேயா nh’பதேயா பேர
10750383 நிவாrhயமா அphயŋhக³ ராjhஞா kh’Shiνேமாதி³தா:
10750391ஸ vh³ேதாऽவkh³வத³ேநா ஷா jhவலnhநிShkhரmhய Shணீmh phரயெயௗ
க³ஜாவயmh
10750393ஹாேஹதி ஶph³த:³ஸுமஹாந⁴thஸதாமஜாதஶthrhவிமநா இவாப⁴வth
10750395 ப³⁴வ Shணீmh ப⁴க³வாnh⁴ேவா ப⁴ரmh ஸiµjhrhஷுrhph◌⁴ரமதி shம
யth³th³’ஶா
10750401 ஏதthேதऽபி⁴தmh ராஜnhயthph’Shேடாऽஹஹ thவயா
10750403ஸுேயாத⁴நshய ெதௗ³ராthmhயmh ராஜஸூேய மஹாkhரெதௗ
10760010ஶுக உவாச
10760011அதா²nhயத³பி kh’Shணshய ஶ ◌்’iΝ கrhமாth³⁴தmh nh’ப
10760013 khடா³நரஶரshய யதா² ெஸௗப⁴பதிrhஹத:
10760021 ஶிஶுபாலஸக:² ஶாlhேவா khNhth³வாஹ ஆக³த:
10760023 ய³பி⁴rhநிrhத:ஸŋhkh²ேய ஜராஸnhதா⁴த³யshததா²
10760031 ஶாlhவ: phரதிjhஞாமகேராchch²’Nhவதாmh ஸrhவ⁴⁴ஜாmh
10760033அயாத³வாmh மாmh கShேய ெபௗஷmh மம பயத
10760041இதி ட: ◌⁴ phரதிjhஞாய ேத³வmh பஶுபதிmh phர⁴mh
10760043ஆராத⁴யாமாஸ nh’ப: பாmhஶுiµShmh ஸkh’th³kh³ரஸnh
10760051ஸmhவthஸராnhேத ப⁴க³வாநாஶுேதாஷ உமாபதி:
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10760053 வேரண chச²nhத³யாமாஸ ஶாlhவmh ஶரணமாக³தmh
10760061 ேத³வாஸுரமiνShயாmh க³nhத⁴rhேவாரக³ரஸாmh
10760063அேப⁴th³யmh காமக³mh வvhேர ஸ யாநmh vh’Shணிபீ⁴ஷணmh
10760071 தேத²தி கி³ஶாதி³Shேடா மய: பரரஜய:
10760073 ரmh நிrhமாய ஶாlhவாய phராதா³thெஸௗப⁴மயshமயmh
10760081ஸ லph³th◌⁴வா காமக³mh யாநmh தேமாதா⁴ம ³ராஸத³mh
10760083 யயshth³வாரவதீmh ஶாlhேவா ைவரmh vh’Shணிkh’தmh shமரnh
10760091 நிth◌⁴ய ேஸநயா ஶாlhேவா மஹthயா ப⁴ரதrhஷப⁴
10760093 mh ப³ப⁴ேஜாபவநாiνth³யாநாநி ச ஸrhவஶ:

10760101ஸேகா³ராணி th³வாராணி phராஸாதா³Thடாலேதாகா:
10760103 விஹாராnhஸ விமாநாkh³rhயாnhநிேப: ஶshthரvh’Shடய:
10760111 ஶிலாth³மாசாஶநய:ஸrhபா ஆஸாரஶrhகரா:
10760113 phரசNhட³சkhரவாேதாऽ⁴th³ரஜஸாchசா²தி³தா தி³ஶ:

10760121இthயrhth³யமாநா ெஸௗேப⁴ந kh’Shணshய நக³ ph◌⁴’ஶmh
10760123 நாph◌⁴யபth³யத ஶmh ராஜmhshthேரண யதா² ம
10760131 phரth³mhேநா ப⁴க³வாnhவீய பா³th◌⁴யமாநா நிஜா: phரஜா:
10760133 ம ைப⁴Shேடthயph◌⁴யதா⁴th³வீேரா ரதா²ேடா⁴ மஹாயஶா:
10760141ஸாthயகிசாேத³Shணச ஸாmhேபா³ऽkhர:ஸஹாiνஜ:

10760143ஹாrhதி³khேயா பா⁴iνவிnhத³ச க³த³ச ஶுகஸாரெணௗ
10760151அபேர ச மேஹShவாஸா ரத²த²பத²பா:
10760153 நிrhயrhத³mhஶிதா ³phதா ரேத²பா⁴வபதா³திபி: ◌⁴
10760161 தத: phரவvh’ேத th³த⁴mh ஶாlhவாநாmh ய³பி: ◌⁴ ஸஹ
10760163 யதா²ஸுராmh வி³ைத⁴shiµலmh ேலாமஹrhஷணmh
10760171 தாச ெஸௗப⁴பேதrhமாயா தி³vhயாshthைர khணீஸுத:
10760173ேணந நாஶயாமாஸ ைநஶmh தம இேவாShண:³

10760181 விvhயாத⁴ பசவிmhஶthயா shவrhணŋhைக²ரேயாiµைக:²
10760183 ஶாlhவshய th◌⁴வநீபாலmh ஶைர:ஸnhநதபrhவபி: ◌⁴
10760191 ஶேதநாதாட³யchசா²lhவேமைகேகநாshய ைஸநிகாnh
10760193 த³ஶபி⁴rhத³ஶபி⁴rhேநth’nhவாஹநாநி thபி⁴shthபி: ◌⁴
10760201 தத³th³⁴தmh மஹthகrhம phரth³mhநshய மஹாthமந:
10760203 th³’ShThவா தmh ஜயாமாஸு:ஸrhேவ shவபரைஸநிகா:
10760211 ப³ஹுைபகபmh தth³th³’யேத ந ச th³’யேத
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10760213 மாயாமயmh மயkh’தmh ³rhவிபா⁴vhயmh பைரர⁴th
10760221 khவசிth³⁴ெமௗ khவசிth³vhேயாmhநி கி³rhth◌⁴நி ஜேல khவசிth
10760223அலாதசkhரவth³ph◌⁴ராmhயthெஸௗப⁴mh தth³³ரவshதி²தmh
10760231 யthர யthேராபலேயத ஸெஸௗப: ◌⁴ ஸஹைஸநிக:
10760233 ஶாlhவshததshதேதாऽiµசச²ராnhஸாthவதத²பா:
10760241 ஶைரரkh³nhயrhகஸmhshபrhைஶராஶீவிஷ³ராஸைத:³
10760243 பீTh³யமாநராநீக: ஶாlhேவாऽiµயthபேரைத:
10760251 ஶாlhவாநீகபஶshthெரௗைக⁴rhvh’Shணிவீரா ph◌⁴’ஶாrhதி³தா:
10760253 ந தthயஜூ ரணmh shவmh shவmh ேலாகth³வயகீ³ஷவ:

10760261 ஶாlhவாமாthேயா th³மாnhநாம phரth³mhநmh phரkhphரபீ³த:
10760263ஆஸாth³ய க³த³யா ெமௗrhvhயா vhயாஹthய vhயநத³th³ப³
10760271 phரth³mhநmh க³த³யா rhண வ:shத²லமnhத³மmh
10760273அேபாவாஹ ரthஸூேதா த⁴rhமவிth³தா³காthமஜ:

10760281லph³த⁴ஸmhjhேஞா iµஹூrhேதந காrhShணி:ஸாரதி²மph³ரவீth
10760283அேஹா அஸாth◌⁴வித³mh ஸூத யth³ரnhேமऽபஸrhபணmh
10760291 ந ய³நாmh ேல ஜாத: யேத ரணவிchத:
10760293 விநா மthkhப³சிthேதந ஸூேதந phராphதகிlhபி³ஷாth
10760301 கிmh iν வேயऽபி⁴ஸŋhக³mhய பிதெரௗ ராமேகஶெவௗ
10760303 th³தா⁴thஸmhயக³பkhராnhத: ph’Shடshதthராthமந:மmh
10760311 vhயkhதmh ேம கத²யிShயnhதி ஹஸnhthேயா ph◌⁴ராth’ஜாமய:
10760313 khலph³யmh கத²mh கத²mh வீர தவாnhைய: கth²யதாmh mh’ேத⁴
10760320ஸாரதி²வாச
10760321 த⁴rhமmh விஜாநதாShமnhkh’தேமதnhமயா விேபா⁴
10760323ஸூத: kh’chch²ரக³தmh ரேth³ரதி²நmh ஸாரதி²mh ரதீ²
10760331 ஏதth³விதி³thவா  ப⁴வாnhமயாேபாவாேதா ரth
10760333 உபsh’Shட: பேரேணதி rhchசி²ேதா க³த³யா ஹத:
10770010ஶுக உவாச
10770011ஸ உபshph’ய ஸலmh த³mhஶிேதா th◌⁴’தகாrhiµக:
10770013 நய மாmh th³மத: பாrhவmh வீரshேயthயாஹ ஸாரதி²mh
10770021 வித⁴மnhதmh shவைஸnhயாநி th³மnhதmh khணீஸுத:
10770023 phரதிஹthய phரthயவிth³யாnhநாராைசரShடபி:◌⁴ shமயnh
10770031 சrhபி⁴சேரா வாஹாnhஸூதேமேகந சாஹநth
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10770033 th³வாph◌⁴யmh த⁴iνச ேகmh ச ஶேரnhேயந ைவ ஶிர:
10770041 க³த³ஸாthயகிஸாmhபா³th³யா ஜkh◌⁴iν: ெஸௗப⁴பேதrhப³லmh
10770043 ேப:ஸiµth³ேர ெஸௗேப⁴யா:ஸrhேவ ஸசி²nhநகnhத⁴ரா:
10770051 ஏவmh ய³நாmh ஶாlhவாநாmh நிkh◌⁴நதாதேரதரmh
10770053 th³த⁴mh thநவராthரmh தத³⁴thiµலiµlhப³ணmh
10770061இnhth³ரphரshத²mh க³த: kh’Shண ஆஹூேதா த⁴rhமஸூiνநா
10770063 ராஜஸூேயऽத² நிvh’thேத ஶிஶுபாேல ச ஸmhshதி²ேத
10770071vh’th³தா⁴நiνjhஞாphய iµநீmhச ஸஸுதாmh ph’தா²mh
10770073 நிthதாnhயதிேகா⁴ராணி பயnhth³வாரவதீmh யெயௗ
10770081ஆஹ சாஹஹாயாத ஆrhயராபி⁴ஸŋhக³த:
10770083 ராஜnhயாைசth³யபயா நmh ஹnh: mh மம
10770091 வீய தthகத³நmh shவாநாmh நிphய ரரணmh
10770093 ெஸௗப⁴mh ச ஶாlhவராஜmh ச தா³கmh phராஹ ேகஶவ:

10770101 ரத²mh phராபய ேம ஸூத ஶாlhவshயாnhதிகமாஶு ைவ
10770103ஸmhph◌⁴ரமshேத ந கrhதvhேயா மாயாவீ ெஸௗப⁴ராட³யmh
10770111இthkhதேசாத³யாமாஸ ரத²மாshதா²ய தா³க:
10770113 விஶnhதmh த³th³’ஶு:ஸrhேவ shேவ பேர சாiνஜmh
10770121 ஶாlhவச kh’Shணமாேலாkhய ஹதphராயப³ேலவர:
10770123 phராஹரthkh’Shணஸூதய ஶkhதிmh பீ⁴மரவாmh mh’ேத⁴
10770131 தாமாபதnhதீmh நப⁴ மேஹாlhகாவ ரmhஹஸா
10770133 பா⁴ஸயnhதீmh தி³ஶ: ெஶௗ:ஸாயைக: ஶததா⁴chசி²நth
10770141 தmh ச ேஷாட³ஶபி⁴rhவிth³th◌⁴வா பா³ைந: ெஸௗப⁴mh ச ேக² ph◌⁴ரமth
10770143அவிth◌⁴யchச²ரஸnhேதா³ைஹ: க²mh ஸூrhய இவ ரபி:◌⁴
10770151 ஶாlhவ: ெஶௗேரsh ேதா:³ஸvhயmh ஸஶாrhŋhக³mh ஶாrhŋhக³த⁴nhவந:
10770153 பி³ேப⁴த³ nhயபதth³த⁴shதாchசா²rhŋhக³மாthதத³th³⁴தmh
10770161ஹாஹாகாேரா மஹாநாth³⁴தாநாmh தthர பயதாmh
10770163 நிநth³ய ெஸௗப⁴ரா³chைசத³மாஹ ஜநாrhத³நmh
10770171 யththவயா ட⁴ ந:ஸkh²rhph◌⁴ராrhபா⁴rhயா ’ேததாmh
10770173 phரமthத:ஸ ஸபா⁴மth◌⁴ேய thவயா vhயாபாதி³த:ஸகா²
10770181 தmh thவாth³ய நிஶிைதrhபா³ணரபராதமாநிநmh
10770183 நயாmhயநராvh’thதிmh யதி³ திShேட²rhமமாkh³ரத:
10770190ப⁴க³வாiνவாச
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10770191 vh’தா² thவmh கthத²ேஸ மnhத³ ந பயshயnhதிேகऽnhதகmh
10770193 ெபௗஸmh த³rhஶயnhதி shம ஶூரா ந ப³ஹுபா⁴ண:

10770201இthkhthவா ப⁴க³வாசா²lhவmh க³த³யா பீ⁴மேவக³யா
10770203 ததாட³ ஜthெரௗ ஸmhரph³த: ◌⁴ ஸ சகmhேப வமnhநsh’kh
10770211 க³தா³யாmh ஸnhநிvh’thதாயாmh ஶாlhவshthவnhதரதீ⁴யத
10770213 தேதா iµஹூrhத ஆக³thய ஷ: ஶிரஸாchதmh
10770215 ேத³வkhயா phரேதாऽshதி நthவா phராஹ வேசா த³nh
10770221 kh’Shண kh’Shண மஹாபா³ேஹா பிதா ேத பிth’வthஸல
10770223 ப³th³th◌⁴வாபநீத: ஶாlhேவந ெஸௗநிேகந யதா² பஶு:
10770231 நிஶmhய விphயmh kh’Shே மாiνmh phரkh’திmh க³த:
10770233 விமநshேகா kh◌⁴’ணீ shேநஹாth³ப³பா⁴ேஷ phராkh’ேதா யதா²
10770241 கத²mh ராமமஸmhph◌⁴ராnhதmh thவாேஜயmh ஸுராஸுைர:
10770243 ஶாlhேவநாlhபீயஸா நீத: பிதா ேம ப³லவாnhவிதி: ◌⁴
10770251இதி ph³வாேண ேகா³விnhேத³ ெஸௗப⁴ராThphரthபshதி²த:
10770253 வஸுேத³வவாநீய kh’Shணmh ேசத³iµவாச ஸ:

10770261 ஏஷ ேத ஜநிதா தாேதா யத³rhத²ஹ வ
10770263 வதி⁴Shேய வீதshேதऽiµஶேசthபா பா³ஶ
10770271 ஏவmh நிrhப⁴rhthshய மாயாவீ க²Th³ேக³நாநக³nh³ேப: ◌⁴
10770273 உthkh’thய ஶிர ஆதா³ய க²shத²mh ெஸௗப⁴mh ஸமாவிஶth
10770281தேதாiµஹூrhதmh phரkh’தாபphத:shவேபா³த⁴ஆshேதshவஜநாiνஷŋhக³த:
10770283 மஹாiνபா⁴வshதத³³th◌⁴யதா³ஸுmh மாயாmh ஸ ஶாlhவphரsh’தாmh
மேயாதி³தாmh
10770291 ந தthர ³தmh ந பி: கேலவரmh phர³th³த⁴ ஆெஜௗ ஸமபயத³chத:
10770293 shவாphநmh யதா² சாmhப³ரசாணmh mh ெஸௗப⁴shத²மாேலாkhய
நிஹnhiµth³யத:
10770301 ஏவmh வத³nhதி ராஜrhேஷ ’ஷய: ேக ச நாnhவிதா:
10770303 யthshவவாேசா விth◌⁴ேயத நmh ேத ந shமரnhthத
10770311 khவ ேஶாகேமாெஹௗ shேநேஹா வா ப⁴யmh வா ேயऽjhஞஸmhப⁴வா:
10770313 khவ சாக²Nh³தவிjhஞாந jhஞாைநவrhயshthவக²Nh³த:
10770321யthபாத³ேஸேவாrhதயாthமவிth³யயாnhவnhthயநாth³யாthமவிபrhயயkh³ரஹmh
10770323லப⁴nhத ஆthயமநnhதைமவரmh ேதா iν ேமாஹ: பரமshய ஸth³க³ேத:
10770331 தmh ஶshthரைக:³ phரஹரnhதேமாஜஸா
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10770332 ஶாlhவmh ஶைர: ெஶௗரேமாக⁴விkhரம:
10770333 விth³th◌⁴வாchசி²நth³வrhம த⁴iν: ஶிேராமணிmh
10770334 ெஸௗப⁴mh ச ஶthேராrhக³த³யா ேராஜ ஹ
10770341 தthkh’Shணஹshேததயா விrhணிதmh பபாத ேதாேய க³த³யா
ஸஹshரதா⁴
10770343விsh’jhய தth³⁴தலமாshதி²ேதா க³தா³iµth³யmhய ஶாlhேவாऽchதமph◌⁴யகா³th³th³தmh
10770351 ஆதா⁴வத: ஸக³த³mh தshய பா³ஹுmh ப⁴lhேலந சி²ththவாத²
ரதா²ŋhக³மth³⁴தmh
10770353 வதா⁴ய ஶாlhவshய லயாrhகஸnhநிப⁴mh பி³ph◌⁴ரth³ப³ெபௗ⁴ ஸாrhக
இேவாத³யாசல:

10770361 ஜஹார ேதைநவ ஶிர:ஸNhட³லmh கிடkhதmh மாயிேநா ஹ:
10770363 வjhேரண vh’thரshய யதா² ரnhத³ேரா ப³⁴வ ஹாேஹதி வசshததா³
nh’mh
10770371 தshnhநிபதிேத பாேப ெஸௗேப⁴ ச க³த³யா ஹேத
10770373 ேந³rh³nh³ப⁴ேயா ராஜnhதி³வி ேத³வக³ேணதா:
10770375ஸகீ²நாமபசிதிmh rhவnhத³nhதவkhேரா ஷாph◌⁴யகா³th
10780010ஶுக உவாச
10780011 ஶிஶுபாலshய ஶாlhவshய ெபௗNhTh³ரகshயாபி ³rhமதி:
10780013 பரேலாகக³தாநாmh ச rhவnhபாேராயெஸௗ’த³mh
10780021 ஏக: பதா³தி:ஸŋhkhth³ேதா⁴ க³தா³பாணி: phரகmhபயnh
10780023 பth³ph◌⁴யாமாmh மஹாராஜ மஹாஸththேவா vhயth³’யத
10780031 தmh ததா²யாnhதமாேலாkhய க³தா³மாதா³ய ஸthவர:
10780033அவphthய ரதா²thkh’Shண:nh⁴mh ேவேலவ phரthயதா⁴th
10780041 க³தா³iµth³யmhய காேஷா iµnhத³mh phராஹ ³rhமத:³
10780043 தி³ShThயா தி³ShThயா ப⁴வாநth³ய மம th³’Shபத²mh க³த:
10780051 thவmh மாேலேயா ந: kh’Shண thரth◌⁴ŋhமாmh கா⁴mhஸ
10780053அதshthவாmh க³த³யா மnhத³ஹநிShேய வjhரகlhபயா
10780061 தrhயாnh’Nhயiµைபmhயjhஞ thராmh thரவthஸல:

10780063 ப³nh⁴பமmh ஹthவா vhயாதி⁴mh ேத³ஹசரmh யதா²
10780071 ஏவmh ைshத³nhவாkhைய: kh’Shணmh ேதாthைரவ th³விபmh
10780073 க³த³யாதாட³யnhrhth◌⁴நி mhஹவth³vhயநத³chச ஸ:

10780081 க³த³யாபி⁴ஹேதாऽphயாெஜௗ ந சசால ய³th³வஹ:
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10780083 kh’Shேऽபி தமஹnh³rhvhயா ெகௗேமாத³khயா shதநாnhதேர
10780091 க³தா³நிrhபி⁴nhந’த³ய உth³வமnhதி⁴ரmh iµகா²th
10780093 phரஸாrhய ேகஶபா³வŋhkh◌⁴nhத⁴ரNhயாmh nhயபதth³vhயஸு:
10780101 தத:ஸூமதரmh jhேயாதி: kh’Shணமாவிஶத³th³⁴தmh
10780103 பயதாmh ஸrhவ⁴தாநாmh யதா²ைசth³யவேத⁴ nh’ப
10780111 வி³ரத²sh தth³ph◌⁴ராதா ph◌⁴ராth’ேஶாகபphத:
10780113ஆக³chச²த³சrhமாph◌⁴யாiµchch²வஸmhshதjhகா⁴mhஸயா
10780121 தshய சாபதத: kh’Shணசkhேரண ுரேநநா
10780123 ஶிேரா ஜஹார ராேஜnhth³ர ஸகிடmh ஸNhட³லmh
10780131 ஏவmh ெஸௗப⁴mh ச ஶாlhவmh ச த³nhதவkhரmh ஸஹாiνஜmh
10780133ஹthவா ³rhவிஷஹாநnhைய³த:ஸுரமாநைவ:

10780141iµநிபி:◌⁴ th³த⁴க³nhத⁴rhைவrhவிth³யாத⁴ரமேஹாரைக:³
10780143அphஸேராபி: ◌⁴ பிth’க³ணrhயை: கிnhநரசாரண:

10780151 உபகீ³யமாநவிஜய:ஸுைமரபி⁴வrhத:
10780153 vh’தச vh’Shணிphரவைரrhவிேவஶாலŋhkh’தாmh mh
10780161 ஏவmh ேயாேக³வர: kh’Shே ப⁴க³வாnhஜக³தீ³வர:
10780163 ஈயேத பஶுth³’Shநாmh நிrhேதா ஜயதீதி ஸ:

10780171 thவா th³ேதா⁴th³யமmh ராம:mh ஸஹ பாNhட³ைவ:

10780173 தீrhதா²பி⁴ேஷகvhயாேஜந மth◌⁴யshத:² phரயெயௗ கில
10780181shநாthவா phரபா⁴ேஸ ஸnhதrhphய ேத³வrhபிth’மாநவாnh
10780183ஸரshவதீmh phரதிshேராதmh யெயௗ ph³ராமணஸmhvh’த:
10780191 ph’²த³கmh பி³nh³ஸரshthதபmh ஸுத³rhஶநmh
10780193 விஶாலmh ph³ரமதீrhத²mh ச சkhரmh phராசீmh ஸரshவதீmh
10780201 யiµநாமiν யாnhேயவ க³ŋhகா³மiν ச பா⁴ரத
10780203 ஜகா³ம ைநஷmh யthர ’ஷய:ஸthரமாஸேத
10780211 தமாக³தமபி⁴phேரthய iµநேயா தீ³rhக⁴ஸthண:

10780213அபி⁴நnhth³ய யதா²nhயாயmh phரணmhேயாthதா²ய சாrhசயnh
10780221 ேஸாऽrhசித:ஸபவார: kh’தாஸநபkh³ரஹ:

10780223 ேராமஹrhஷணமாநmh மஹrhேஷ: ஶிShயைமத
10780231அphரththதா²யிநmh ஸூதமkh’தphரவஜmh
10780233அth◌⁴யாநmh ச தாnhவிphராmhேகாேபாth³வீய மாத⁴வ:

10780241 யshமாத³ஸாவிமாnhவிphராநth◌⁴யாshேத phரதிேலாமஜ:

bhagpur.pdf 861



மth³ பா⁴க³வத ராண

10780243 த⁴rhமபாலாmhshதைத²வாshமாnhவத⁴மrhஹதி ³rhமதி:
10780251 ’ேஷrhப⁴க³வேதா ⁴thவா ஶிShேயாऽதீ⁴thய ப³ஹூநி ச
10780253 ேஸதிஹாஸராநி த⁴rhமஶாshthராணி ஸrhவஶ:

10780261அதா³nhதshயாவிநீதshய vh’தா² பNh³தமாநிந:
10780263 ந ³ய ப⁴வnhதி shம நடshேயவாதாthமந:
10780271 ஏதத³rhேதா² ேலாேகऽshnhநவதாேரா மயா kh’த:
10780273 வth◌⁴யா ேம த⁴rhமth◌⁴வநshேத  பாதகிேநாऽதி⁴கா:
10780281 ஏதாவ³khthவா ப⁴க³வாnhநிvh’thேதாऽஸth³வதா⁴த³பி
10780283 பா⁴விthவாthதmh ஶாkh³ேரண கரshேத²நாஹநthphர: ◌⁴
10780291ஹாேஹதிவாதி³ந:ஸrhேவ iµநய: கி²nhநமாநஸா:
10780293ஊ:ஸŋhகrhஷணmh ேத³வமத⁴rhமshேத kh’த: phரேபா⁴
10780301அshய ph³ரமாஸநmh த³thதமshமாபி⁴rhய³நnhத³ந
10780303ஆசாthமாkhலமmh தாவth³யாவthஸthரmh ஸமாphயேத
10780311அஜாநைதவாசதshthவயா ph³ரமவேதா⁴ யதா²
10780313 ேயாேக³வரshய ப⁴வேதா நாmhநாேயாऽபி நியாமக:
10780321 யth³ேயதth³ph³ரமஹthயாயா: பாவநmh ேலாகபாவந
10780323 சShயதி ப⁴வாmhlhேலாக ஸŋhkh³ரேஹாऽநnhயேசாதி³த:
10780330ப⁴க³வாiνவாச
10780331 சShேய வத⁴நிrhேவஶmh ேலாகாiνkh³ரஹகாmhயயா
10780333 நியம: phரத²ேம கlhேப யாவாnhஸ  விதீ⁴யதாmh
10780341 தீ³rhக⁴மாrhப³ைததshய ஸththவnhth³யேமவ ச
10780343ஆஶாதmh யthதth³ph³ேத ஸாத⁴ேய ேயாக³மாயயா
10780350 ’ஷய ஊ:
10780351அshthரshய தவ வீrhயshய mh’thேயாரshமாகேமவ ச
10780353 யதா² ப⁴ேவth³வச:ஸthயmh ததா² ராம விதீ⁴யதாmh
10780360ப⁴க³வாiνவாச
10780361ஆthமா ைவ thர உthபnhந இதி ேவதா³iνஶாஸநmh
10780363 தshமாத³shய ப⁴ேவth³வkhதா ஆnhth³யஸththவவாnh
10780371 கிmh வ: காேமா iµநிேரShடா² ph³தாஹmh கரவாNhயத²
10780373அஜாநதshthவபசிதிmh யதா² ேம சிnhthயதாmh ³தா:◌⁴
10780380 ’ஷய ஊ:
10780381இlhவலshய ஸுேதா ேகா⁴ேரா ப³lhவேலா நாம தா³நவ:
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10780383ஸ ³ஷயதி ந:ஸthரேமthய பrhவணி பrhவணி
10780391 தmh பாபmh ஜ தா³ஶாrhஹ தnhந: ஶுஷணmh பரmh
10780393 யேஶாணிதவிnhthர ஸுராமாmhஸாபி⁴வrhணmh
10780401 ததச பா⁴ரதmh வrhஷmh பthய ஸுஸமாத:
10780403 சthவா th³வாத³ஶமாஸாmhshதீrhத²shநாயீ விஶுth◌⁴ய
10790010ஶுக உவாச
10790011 தத: பrhவNhபாvh’thேத phரசNhட:³ பாmhஶுவrhஷண:

10790013 பீ⁴ேமா வார⁴th³ராஜnhயக³nhத⁴sh ஸrhவஶ:

10790021 தேதாऽேமth◌⁴யமயmh வrhஷmh ப³lhவேலந விநிrhதmh
10790023அப⁴வth³யjhஞஶாலாயாmh ேஸாऽnhவth³’யத ஶூலth◌⁴’kh
10790031 தmh விேலாkhய ph³’ஹthகாயmh பி⁴nhநாஜநசேயாபமmh
10790033 தphததாmhரஶிகா²மmh த³mhShThேராkh³ரph◌⁴iµக²mh
10790041ஸshமார ஷலmh ராம: பரைஸnhயவிதா³ரணmh
10790043ஹலmh ச ைத³thயத³மநmh ேத rhணiµபதshத²:

10790051 தமாkh’Shய ஹலாkh³ேரண ப³lhவலmh க³க³ேநசரmh
10790053ஷேலநாஹநthkhth³ேதா⁴ rhth◌⁴நி ph³ரமth³ஹmh ப³ல:

10790061 ேஸாऽபதth³⁴வி நிrhபி⁴nhந லலாேடாऽsh’khஸiµthsh’ஜnh
10790063iµசnhநாrhதshவரmh ைஶேலா யதா² வjhரஹேதாऽண:

10790071ஸmhshthய iµநேயா ராமmh phரjhயாவிததா²ஶிஷ:

10790073அph◌⁴யசnhமஹாபா⁴கா³ vh’thரkh◌⁴நmh வி³தா⁴ யதா²
10790081ைவஜயnhதீmh த³³rhமாலாmh தா⁴மாmhலாநபŋhகஜாmh
10790083 ராமாய வாஸ தி³vhேய தி³vhயாnhயாப⁴ரநி ச
10790091அத²ைதரph◌⁴யiνjhஞாத: ெகௗஶிகீேமthய ph³ராமண:

10790093shநாthவா ஸேராவரமகா³th³யத:ஸரராshரவth
10790101அiνshேராேதந ஸரmh phரயாக³iµபக³mhய ஸ:

10790103shநாthவா ஸnhதrhphய ேத³வாதீ³nhஜகா³ம லஹாரமmh
10790111 ேகா³மதீmh க³Nhட³கீmh shநாthவா விபாஶாmh ேஶாண ஆphத:
10790113 க³யாmh க³thவா பிth’நிShThவா க³ŋhகா³ஸாக³ரஸŋhக³ேம
10790121 உபshph’ய மேஹnhth³ராth³ெரௗ ராமmh th³’ShThவாபி⁴வாth³ய ச
10790123ஸphதேகா³தா³வmh ேவmh பmhபாmh பீ⁴மரதீ²mh தத:
10790131shகnhத³mh th³’ShThவா யெயௗ ராம:ைஶலmh கி³ஶாலயmh
10790133 th³ரவிேட³ஷு மஹாNhயmh th³’ShThவாth³mh ேவŋhகடmh phர: ◌⁴

bhagpur.pdf 863



மth³ பா⁴க³வத ராண

10790141 காமேகாShணீmh mh காசீmh காேவmh ச ஸth³வராmh
10790143ரnhகா³kh²யmh மஹாNhயmh யthர ஸnhநிேதா ஹ:
10790151 ’ஷபா⁴th³mh ஹேர: ேthரmh த³mh ம²ராmh ததா²
10790153ஸாiµth³ரmh ேஸமக³மthமஹாபாதகநாஶநmh
10790161 தthராதமதா³th³ேத⁴rhph³ராமேணph◌⁴ேயா ஹலாத: ◌⁴
10790163 kh’தமாலாmh தாmhரபrhணீmh மலயmh ச லாசலmh
10790171 தthராக³shthயmh ஸமாநmh நமshkh’thயாபி⁴வாth³ய ச
10790173 ேயாதshேதந சாஶீrhபி⁴ரiνjhஞாேதா க³ேதாऽrhணவmh
10790175 த³ணmh தthர கnhயாkh²யாmh ³rhகா³mh ேத³வீmh த³த³rhஶ ஸ:

10790181 தத: பா²lh³நமாஸாth³ய பசாphஸரஸiµthதமmh
10790183 விShiΝ:ஸnhநிேதா யthர shநாthவாshபrhஶth³க³வாதmh
10790191 தேதாऽபி⁴vhரjhய ப⁴க³வாnhேகரலாmhsh thக³rhதகாnh
10790193 ேகா³கrhkh²யmh ஶிவேthரmh ஸாnhநிth◌⁴யmh யthர ⁴rhஜேட:

10790201ஆrhயாmh th³ைவபாயநீmh th³’ShThவா ஶூrhபாரகமகா³th³ப³ல:

10790203 தாபீmh பேயாShணீmh நிrhவிnhth◌⁴யாiµபshph’யாத² த³Nhட³கmh
10790211 phரவிய ேரவாமக³மth³யthர மாShமதீ 
10790213 மiνதீrhத²iµபshph’ய phரபா⁴ஸmh நராக³மth
10790221 thவா th³விைஜ: கth²யமாநmh பாNhட³வஸmhேக³
10790223ஸrhவராஜnhயநித⁴நmh பா⁴ரmh ேமேந ’தmh ⁴வ:

10790231ஸ பீ⁴ம³rhேயாத⁴நேயாrhக³தா³ph◌⁴யாmh th◌⁴யேதாrhmh’ேத⁴
10790233 வாரயிShயnhவிநஶநmh ஜகா³ம ய³நnhத³ந:
10790241 தி⁴Sh²ரsh தmh th³’ShThவா யெமௗ kh’Shrhஜுநாவபி
10790243அபி⁴வாth³யாப⁴வmhshShணீmh கிmh விவுஹாக³த:
10790251 க³தா³பாணீ உெபௗ⁴ th³’ShThவா ஸmhரph³ெதௗ⁴ விஜையெணௗ
10790253 மNhட³லாநி விசிthராணி சரnhதாவித³மph³ரவீth
10790261 வாmh lhயப³ெலௗ வீெரௗ ேஹ ராஜnhேஹ vh’ேகாத³ர
10790263 ஏகmh phராதி⁴கmh மnhேய உைதகmh ஶியாதி⁴கmh
10790271 தshமாேத³கதரshேயஹ வேயா:ஸமவீrhயேயா:
10790273 ந லயேத ஜேயாऽnhேயா வா விரமthவப²ேலா ரண:

10790281 ந தth³வாkhயmh ஜkh³’ஹrhப³th³த⁴ைவெரௗ nh’பாrhத²வth
10790283அiνshமரnhதாவnhேயாnhயmh ³khதmh ³Shkh’தாநி ச
10790291 தி³Shடmh தத³iνமnhவாேநா ராேமா th³வாரவதீmh யெயௗ
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10790293 உkh³ரேஸநாதி³பி: ◌⁴ phைதrhjhஞாதிபி: ◌⁴ ஸiµபாக³த:
10790301 தmh நrhைநஷmh phராphதmh’ஷேயாऽயாஜயnhiµதா³
10790303 khரthவŋhக³mh khரபி: ◌⁴ ஸrhைவrhநிvh’thதாகி²லவிkh³ரஹmh
10790311 ேதph◌⁴ேயா விஶுth³த⁴mh விjhஞாநmh ப⁴க³வாnhvhயதரth³வி:◌⁴
10790313 ேயைநவாthமnhயேதா³ விவமாthமாநmh விவக³mh வி:³

10790321shவபthயாவph◌⁴’த²shநாேதா jhஞாதிப³nh⁴ஸு’th³vh’த:
10790323 ேரேஜ shவjhேயாthshநேயேவnh:³ஸுவாஸா:ஸுShTh²வலŋhkh’த:
10790331 ஈth³’kh³விதா⁴nhயஸŋhkh²யாநி ப³லshய ப³லஶாந:
10790333அநnhதshயாphரேமயshய மாயாமrhthயshய ஸnhதி 
10790341 ேயாऽiνshமேரத ராமshய கrhமாNhயth³⁴தகrhமண:

10790343ஸாயmh phராதரநnhதshய விShே:ஸ த³யிேதா ப⁴ேவth
10800010ராேஜாவாச
10800011 ப⁴க³வnhயாநி சாnhயாநி iµnhத³shய மஹாthமந:
10800013 வீrhயாNhயநnhதவீrhயshய ேராchசா² ேஹ phரேபா⁴
10800021 ேகா iν thவாஸkh’th³ph³ரமnhiνthதம:ேலாகஸthகதா:²
10800023 விரேமத விேஶஷjhேஞா விஷNhண: காமமாrhக³ண:

10800031ஸா வாkh³யயா தshய ³nhkh³’ணீேத கெரௗ ச தthகrhமகெரௗ மநச
10800033 shமேரth³வஸnhதmh shதி²ரஜŋhக³ேமஷு ஶ ◌்’ேதி தthNhயகதா:² ஸ
கrhண:

10800041 ஶிரsh தshேயாப⁴யŋhக³மாநேமthதேத³வ யthபயதி தth³தி⁴ சு:
10800043அŋhகா³நி விShேரத² தjhஜநாநாmh பாேதா³த³கmh யாநி ப⁴ஜnhதி நிthயmh
10800050ஸூத உவாச
10800051 விShiΝராேதந ஸmhph’Shேடா ப⁴க³வாnhபா³த³ராயணி:
10800053 வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி நிமkh³ந’த³ேயாऽph³ரவீth
10800060ஶுக உவாச
10800061 kh’Shணshயாthஸகா² கசிth³ph³ராமே ph³ரமவிthதம:
10800063 விரkhத இnhth³யாrhேத²ஷு phரஶாnhதாthமா ேதnhth³ய:
10800071 யth³’chச²ேயாபபnhேநந வrhதமாேநா kh³’ஹார
10800073 தshய பா⁴rhயா ைசலshய ுthாமா ச ததா²விதா⁴
10800081 பதிvhரதா பதிmh phராஹ mhலாயதா வத³ேநந ஸா
10800083 த³th³ரmh த³மாநா ைவ ேவபமாநாபி⁴க³mhய ச
10800091 நiν ph³ரமnhப⁴க³வத:ஸகா²ஸாாchch²ய: பதி:
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10800093 ph³ரமNhயச ஶரNhயச ப⁴க³வாnhஸாthவதrhஷப: ◌⁴
10800101 தiµைப மஹாபா⁴க³ஸா⁴நாmh ச பராயணmh
10800103 தா³shயதி th³ரவிணmh ⁴ த³ேத ேத mhபி³ேந
10800111ஆshேதऽ⁴நா th³வாரவthயாmh ேபா⁴ஜvh’ShNhயnhத⁴ேகவர:
10800113shமரத: பாத³கமலமாthமாநமபி யchச²தி
10800115 கிmh nhவrhத²காமாnhப⁴ஜேதா நாthயபீ⁴Shடாnhஜக³th³³:

10800121ஸ ஏவmh பா⁴rhயயா விphேரா ப³ஹுஶ: phராrhதி²ேதா iµஹு:
10800123அயmh  பரேமா லாப⁴ உthதம:ேலாகத³rhஶநmh
10800131இதி ஸசிnhthய மநஸா க³மநாய மதிmh த³ேத⁴
10800133அphயshthபாயநmh கிசிth³kh³’ேஹ கlhயாணி தீ³யதாmh
10800141 யாசிthவா சேரா iµShnhவிphராnhph’²கதNh³லாnh
10800143ைசலக²Nhேட³ந தாnhப³th³th◌⁴வா ப⁴rhthேர phராதா³³பாயநmh
10800151ஸ தாநாதா³ய விphராkh³rhய: phரயெயௗ th³வாரகாmh கில
10800153 kh’Shணஸnhத³rhஶநmh மயmh கத²mh shயாதி³தி சிnhதயnh
10800161 thணி ³lhமாnhயதீயாய திshர: காச ஸth³விஜ:

10800163 விphேராऽக³mhயாnhத⁴கvh’Shணீநாmh kh³’ேஹShவchதத⁴rhmh
10800171 kh³’ஹmh th³vhயShடஸஹshராmh மmh ஹேரrhth³விஜ:

10800173 விேவைஶகதமmh மth³ph³ரமாநnhத³mh க³ேதா யதா²
10800181 தmh விேலாkhயாchேதா ³ராthphயாபrhயŋhகமாshதி²த:
10800183ஸஹேஸாthதா²ய சாph◌⁴ேயthய ேதா³rhph◌⁴யாmh பrhயkh³ரnhiµதா³
10800191ஸkh²: phயshய விphரrhேஷரŋhக³ஸŋhகா³திநிrhvh’த:
10800193 phேதா vhயiµசத³ph³பி³nh³nhேநthராph◌⁴யாmh Shகேரண:

10800201அேதா²பேவய பrhயŋhேக shவயmhஸkh²:ஸமrhஹணmh
10800203 உப’thயாவநிjhயாshய பாெதௗ³ பாதா³வேநஜநீ:
10800211அkh³ரchசி²ரஸா ராஜnhப⁴க³வாmhlhேலாகபாவந:
10800213 vhயmhபth³தி³vhயக³nhேத⁴ந சnhத³நா³ŋhகைம:
10800221⁴ைப:ஸுரபி⁴பி⁴rhthரmh phரதீ³பாவபி⁴rhiµதா³
10800223அrhசிthவாேவth³ய தாmh³லmh கா³mh ச shவாக³தமph³ரவீth
10800231ைசலmh மநmh ாமmh th³விஜmh த⁴மநிஸnhததmh
10800233 ேத³வீ பrhயசரthஸாாchசாமரvhயஜேநந ைவ
10800241அnhத:ரஜேநா th³’ShThவா kh’Shேணநாமலகீrhதிநா
10800243 விshேதாऽ⁴த³திphthயா அவ⁴தmh ஸபா⁴தmh

866 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

10800251 கிமேநந kh’தmh Nhயமவ⁴ேதந பி⁴ு
10800253 யா ேநந ேலாேகऽshnhக³rhேதநாத⁴ேமந ச
10800261 ேயாऽெஸௗ thேலாக³ நிவாேஸந ஸmhph◌⁴’த:
10800263 பrhயŋhகshதா²mh யmh thவா பShவkhேதாऽkh³ரேஜா யதா²
10800271 கத²யாmh சkhரrhகா³தா:² rhவா ³ேல ஸேதா:
10800273ஆthமேநாrhலதா ராஜnhகெரௗ kh³’ய பரshபரmh
10800280ப⁴க³வாiνவாச
10800281அபி ph³ரமnh³லாth³ப⁴வதா லph³த⁴த³th
10800283ஸமாvh’thேதந த⁴rhமjhஞ பா⁴rhேயாடா⁴ ஸth³’ஶீ ந வா
10800291 phராேயா kh³’ேஹஷு ேத சிthதமகாமவிதmh ததா²
10800293ைநவாதிphயேஸ விth³வnhத⁴ேநஷு விதி³தmh  ேம
10800301 ேகசிthrhவnhதி கrhமாணி காைமரஹதேசதஸ:

10800303 thயஜnhத: phரkh’தீrhைத³வீrhயதா²ஹmh ேலாகஸŋhkh³ரஹmh
10800311 கchசிth³³ேல வாஸmh ph³ரமnhshமர ெநௗ யத:
10800313 th³விேஜா விjhஞாய விjhேஞயmh தமஸ: பாரமiνேத
10800321ஸ ைவ ஸthகrhமmh ஸாாth³th³விஜாேதஹ ஸmhப⁴வ:

10800323ஆth³ேயாऽŋhக³ யthராரmh யதா²ஹmh jhஞாநேதா³³:

10800331 நnhவrhத²ேகாவிதா³ ph³ரமnhவrhரமவதாஹ
10800333 ேய மயா ³ வாசா தரnhthயேஜா ப⁴வாrhணவmh
10800341 நாஹjhயாphரஜாதிph◌⁴யாmh தபேஸாபஶேமந வா
10800343 Shேயயmh ஸrhவ⁴தாthமா ³ஶுஷயா யதா²
10800351அபி ந:shமrhயேத ph³ரமnhvh’thதmh நிவஸதாmh ³ெரௗ
10800353³தா³ைரேசாதி³தாநாnhத⁴நாநயேந khவசிth
10800361 phரவிShடாநாmh மஹாரNhயமபrhெதௗ ஸுமஹth³th³விஜ
10800363 வாதவrhஷம⁴thதீvhரmh நிSh²ரா:shதநயிthநவ:

10800371ஸூrhயசாshதmh க³தshதாவthதமஸா சாvh’தா தி³ஶ:

10800373 நிmhநmh லmh ஜலமயmh ந phராjhஞாயத கிசந
10800381 வயmh ph◌⁴’ஶnhதthர மஹாநிலாmh³பி⁴rhநிஹnhயமாநா மஹுரmh³ஸmhphலேவ
10800383 தி³ேஶாऽவித³nhேதாऽத² பரshபரmh வேந kh³’தஹshதா: பப³ph◌⁴மாரா:
10800391 ஏதth³விதி³thவா உதி³ேத ரெவௗ ஸாnhதீ³பநிrh³:

10800393அnhேவஷமாே ந: ஶிShயாநாசாrhேயாऽபயதா³ராnh
10800401அேஹா ேஹ thரகா யமshமத³rhேத²ऽதி:³கி²தா:
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10800403ஆthமா ைவ phராணிநாmhphேரShட²shதமநாth³’thய மthபரா:
10800411 ஏதேத³வ  ஸchசி²Shைய: கrhதvhயmh ³நிShkh’தmh
10800413 யth³ைவ விஶுth³த⁴பா⁴ேவந ஸrhவாrhதா²thமாrhபணmh ³ெரௗ
10800421 Shேடாऽஹmh ேபா⁴ th³விஜேரShடா:²ஸthயா:ஸnh மேநாரதா:²
10800423 ச²nhதா³mhshயயாதயாமாநி ப⁴வnhthவிஹ பரthர ச
10800431இthத²mhவிதா⁴nhயேநகாநி வஸதாmh ³ேவமநி
10800433³ேராரiνkh³ரேஹணவ மாnhrhண: phரஶாnhதேய
10800440ph³ராமண உவாச
10800441 கிமshமாபி⁴ரநிrhvh’thதmh ேத³வேத³வ ஜக³th³³ேரா
10800443 ப⁴வதா ஸthயகாேமந ேயஷாmh வாேஸா ³ேரார⁴th
10800451 யshய chச²nhேதா³மயmh ph³ரம ேத³ஹ ஆவபநmh விேபா⁴
10800453 ேரயஸாmh தshய ³ஷு வாேஸாऽthயnhதவிட³mhப³நmh
10810010ஶுக உவாச
10810011ஸ இthத²mh th³விஜiµkh²ேயந ஸஹ ஸŋhகத²யnhஹ:
10810013ஸrhவ⁴தமேநாऽபி⁴jhஞ:shமயமாந உவாச தmh
10810021 ph³ரமNhேயா ph³ராமணmh kh’Shே ப⁴க³வாnhphரஹஸnhphயmh
10810023 phேரmh நிேணைநவ phேரnhக² ஸதாmh க³தி:
10810030ப⁴க³வாiνவாச
10810031 கிiµபாயநமாநீதmh ph³ரமnhேம ப⁴வதா kh³’ஹாth
10810033அNhவphபா’தmh ப⁴khைத: phேரmh ⁴rhேயவ ேம ப⁴ேவth
10810035 ⁴rhயphயப⁴khேதாப’தmh ந ேம ேதாஷாய கlhபேத
10810041 பthரmh Shபmh ப²லmh ேதாயmh ேயா ேம ப⁴khthயா phரயchச²தி
10810043 தத³ஹmh ப⁴khthப’தமநா phரயதாthமந:
10810051இthkhேதாऽபி th³வியshதshைம vh³த: பதேய ய:
10810053 ph’²கphரsh’திmh ராஜnhந phராயchச²த³வாŋhiµக:²
10810061ஸrhவ⁴தாthமth³’khஸாாthதshயாக³மநகாரணmh
10810063 விjhஙாயாசிnhதயnhநாயmh காேமா மாப⁴ஜthரா
10810071 பthnhயா: பதிvhரதாயாsh ஸகா² phயசிகீrhஷயா
10810073 phராphேதா மாமshய தா³shயா ஸmhபேதா³ऽமrhthய³rhலபா: ◌⁴
10810081இthத²mh விசிnhthய வஸநாchசீரப³th³தா⁴nhth³விஜnhமந:
10810083shவயmh ஜஹார கித³தி ph’²கதNh³லாnh
10810091 நnhேவத³பநீதmh ேம பரமphணநmh ஸேக²
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10810093 தrhபயnhthயŋhக³ மாmh விவேமேத ph’²கதNh³லா:
10810101இதி iµShmh ஸkh’jhஜkh³th◌⁴வா th³விதீயாmh ஜkh³⁴மாத³ேத³
10810103 தாவchch²rhஜkh³’ேஹ ஹshதmh தthபரா பரேமSh²ந:
10810111 ஏதாவதாலmh விவாthமnhஸrhவஸmhபthஸmh’th³த⁴ேய
10810113அshnhேலாேகऽத² வாiµShnhmhஸshthவthேதாஷகாரணmh
10810121 ph³ராமணshதாmh  ரஜநீiµthவாchதமnhதி³ேர
10810123 ⁴khthவா பீthவா ஸுக²mh ேமேந ஆthமாநmh shவrhக³தmh யதா²
10810131 ேவா⁴ேத விவபா⁴ேவந shவஸுேக²நாபி⁴வnhதி³த:
10810133 ஜகா³ம shவாலயmh தாத பth²யநvhரjhய நnhதி³த:
10810141ஸ சாலph³th◌⁴வா த⁴நmh kh’Shnhந  யாசிதவாnhshவயmh
10810143shவkh³’ஹாnhvh³ேதாऽக³chச²nhமஹth³த³rhஶநநிrhvh’த:
10810151அேஹா ph³ரமNhயேத³வshய th³’Shடா ph³ரமNhயதா மயா
10810153 யth³த³th³ரதேமா லமாShேடா பி³ph◌⁴ரேதார
10810161 khவாஹmh த³th³ர: பாபீயாnhkhவ kh’Shண:நிேகதந:
10810163 ph³ரமப³nh⁴தி shமாஹmh பா³ஹுph◌⁴யாmh பரmhபி⁴த:
10810171 நிவாத: phயாஜுShேட பrhயŋhேக ph◌⁴ராதேரா யதா²
10810173 மShயா வீத: ராnhேதா பா³லvhயஜநஹshதயா
10810181 ஶுஷயா பரமயா பாத³ஸmhவாஹநாதி³பி: ◌⁴
10810183 ேதா ேத³வேத³ேவந விphரேத³ேவந ேத³வவth
10810191shவrhகா³பவrhக³ேயா: mhஸாmh ரஸாயாmh ⁴வி ஸmhபதா³mh
10810193ஸrhவாஸாமபி th³தீ⁴நாmh லmh தchசரrhசநmh
10810201அத⁴ேநாऽயmh த⁴நmh phராphய மாth³யnhiνchைசrhந மாmh shமேரth
10810203இதி காணிேகா நmh த⁴நmh ேமऽ⁴ நாத³தா³th
10810211இதி தchசிnhதயnhநnhத: phராphேதா நியkh³’ஹாnhதிகmh
10810213ஸூrhயாநேலnh³ஸŋhகாைஶrhவிமாைந:ஸrhவேதா vh’தmh
10810221 விசிthேராபவேநாth³யாைந:ஜth³th³விஜலால:

10810223 phேராth²lhலகiµதா³mhேபா⁴ஜ கலாேராthபலவாபி:◌⁴
10810231 ஜுShடmh shவலŋhkh’ைத: mhபி: ◌⁴ shthபி⁴ச ஹபி: ◌⁴
10810233 கித³mh கshய வா shதா²நmh கத²mh ததி³த³thய⁴th
10810241 ஏவmh மாmhஸமாநmh தmh நரா நாrhேயாऽமரphரபா:◌⁴
10810243 phரthயkh³’ணnhமஹாபா⁴க³mh கீ³தவாth³ேயந ⁴யஸா
10810251 பதிமாக³தமாகrhNhய பthnhth³த⁴rhஷாதிஸmhph◌⁴ரமா
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10810253 நிசkhராம kh³’ஹாthrhணmh பிணீ வாலயாth
10810261 பதிvhரதா பதிmh th³’ShThவா phேரேமாthகNhடா²ேலாசநா
10810263 தாயநமth³³th³th◌⁴யா மநஸா பஷshவேஜ
10810271 பthநீmh வீய விsh²ரnhதீmh ேத³வீmh ைவமாநிகீவ
10810273 தா³நாmh நிShககNh²நாmh மth◌⁴ேய பா⁴nhதீmh ஸ விshத:
10810281 phத:shவயmh தயா khத: phரவிShேடா நிஜமnhதி³ரmh
10810283 மணிshதmhப⁴ஶேதாேபதmh மேஹnhth³ரப⁴வநmh யதா²
10810291 பய:ேப²நநிபா: ◌⁴ ஶyhயா தா³nhதா khமபchச²தா:³
10810293 பrhயŋhகா ேஹமத³Nhடா³நி சாமரvhயஜநாநி ச
10810301ஆஸநாநி ச ைஹமாநி mh’³பshதரநி ச
10810303iµkhதாதா³மவிலmhபீ³நி விதாநாநி th³மnhதி ச
10810311shவchச²shப²கTh³ேயஷு மஹாமாரகேதஷு ச
10810323 ரthநதீ³பாnhph◌⁴ராஜமாநாnhலலநா ரthநஸmhதா:
10810321 விேலாkhய ph³ராமணshதthர ஸmh’th³தீ: ◌⁴ ஸrhவஸmhபதா³mh
10810323 தrhகயாமாஸ நிrhvhயkh³ர:shவஸmh’th³தி⁴மைஹகீmh
10810331நmh ப³ைததnhமம ³rhப⁴க³shய ஶவth³த³th³ரshய ஸmh’th³தி⁴ேஹ:

10810333 மஹாவி⁴ேதரவேலாகேதாऽnhேயா ைநேவாபபth³ேயத ய³thதமshய
10810341 நnhவph³வாே தி³ஶேத ஸமmh யாசிShணேவ ⁴rhயபி ⁴ேபா⁴ஜ:

10810343 பrhஜnhயவthதthshவயமாே தா³ஶாrhஹகாmh’ஷப: ◌⁴ ஸகா² ேம
10810351 கிசிthகேராthrhவபி யthshவத³thதmh
10810352ஸு’thkh’தmh ப²lhkh³வபி ⁴கா
10810353 மேயாபணீதmh ph’²ைககiµShmh
10810354 phரthயkh³ரthphதிேதா மஹாthமா
10810361 தshையவ ேம ெஸௗ’த³ஸkh²யைமth தா³shயmh நrhஜnhமநி ஜnhமநி
shயாth
10810363 மஹாiνபா⁴ேவந ³லேயந விஷjhஜதshதthஷphரஸŋhக:³
10810371 ப⁴khதாய சிthரா ப⁴க³வாnh ஸmhபேதா³ ராjhயmh வி⁴தீrhந ஸமrhத²யthயஜ:

10810373 அதீ³rhக⁴ேபா³தா⁴ய விசண: shவயmh பயnhநிபாதmh த⁴நிநாmh
மேதா³th³ப⁴வmh
10810381இthத²mh vhயவேதா ³th³th◌⁴யா ப⁴khேதாऽதீவ ஜநாrhத³ேந
10810383 விஷயாnhஜாயயா thயயnh³⁴ேஜ நாதிலmhபட:

10810391 தshய ைவ ேத³வேத³வshய ஹேரrhயjhஞபேத: phரேபா: ◌⁴
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10810393 ph³ராம: phரப⁴ேவா ைத³வmh ந ேதph◌⁴ேயா விth³யேத பரmh
10810401ஏவmhஸவிphேரா ப⁴க³வthஸு’thததா³th³’ShThவாshவph◌⁴’thையரதmh
பராதmh
10810403 தth³th◌⁴யாநேவேகா³th³kh³ரதி²தாthமப³nhத⁴நshதth³தா⁴ம ேலேப⁴ऽசிரத:
ஸதாmh க³திmh
10810411 ஏதth³ph³ரமNhயேத³வshய thவா ph³ரமNhயதாmh நர:
10810413லph³த⁴பா⁴ேவா ப⁴க³வதி கrhமப³nhதா⁴th³விiµchயேத
10820010ஶுக உவாச
10820011அைத²கதா³ th³வாரவthயாmh வஸேதா ராமkh’Shணேயா:
10820013ஸூrhேயாபராக:³ஸுமஹாநாthகlhபேய யதா²
10820021 தmh jhஞாthவா மiνஜா ராஜnhரshதாேத³வ ஸrhவத:
10820023ஸமnhதபசகmh ேthரmh ய: ேரேயாவிதி⁴thஸயா
10820031 நி:thயாmh மmh rhவnhராம: ஶshthரph◌⁴’தாmh வர:
10820033 nh’பாmh தி⁴ெரௗேக⁴ண யthர சkhேர மஹாரதா³nh
10820041 ஈேஜ ச ப⁴க³வாnhராேமா யthராshph’Shேடாऽபி கrhம
10820043 ேலாகmh ஸŋhkh³ராஹயnhநீேஶா யதா²nhேயாऽகா⁴பiνthதேய
10820051 மஹthயாmh தீrhத²யாthராயாmh தthராக³nhபா⁴ரதீ: phரஜா:
10820053 vh’Shணயச ததா²khர வஸுேத³வாஹுகாத³ய:
10820061 யrhபா⁴ரத தthேthரmh shவமக⁴mh பயிShணவ:

10820063 க³த³phரth³mhநஸாmhபா³th³யா:ஸுசnhth³ரஶுகஸாரண:

10820065ஆshேதऽநிth³ேதா⁴ ராயாmh kh’தவrhமா ச த²ப:
10820071 ேத ரைத²rhேத³வதி⁴ShNhயாைப⁴rhஹையச தரலphலைவ:

10820073 க³ைஜrhநத³th³பி⁴ரph◌⁴ராைப⁴rhnh’பி⁴rhவிth³யாத⁴ரth³பி:◌⁴
10820081 vhயேராசnhத மஹாேதஜா: பதி² காசநமாந:
10820083 தி³vhயshரkh³வshthரஸnhநாஹா: கலthைர: ேக²சரா இவ
10820091 தthர shநாthவா மஹாபா⁴கா³ உேபாShய ஸுஸமாதா:
10820093 ph³ராமேணph◌⁴ேயா த³³rhேத⁴rhவாஸ:shரkh³khமமாநீ:
10820101 ராமரேத³ஷு விதி⁴வthநராphthய vh’Shணய:
10820103 த³த:³shவnhநmh th³விஜாkh³rhேயph◌⁴ய: kh’Shேண ேநா ப⁴khதிரshthவிதி
10820111shவயmh ச தத³iνjhஞாதா vh’Shணய: kh’Shணேத³வதா:
10820113 ⁴khthேவாபவிவிஶு: காமmh shநிkh³த⁴chசா²யாŋhkh◌⁴பாŋhkh◌⁴ஷு
10820121 தthராக³தாmhshேத த³th³’ஶு:ஸு’thஸmhப³nhதி⁴ேநா nh’பாnh
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10820123 மthshேயாஶீநரெகௗஶlhய வித³rhப⁴sh’ஜயாnh
10820131 காmhேபா³ஜைககயாnhமth³ராnhnhதீநாநrhதேகரலாnh
10820133அnhயாmhைசவாthமபயாnhபராmhச ஶதேஶா nh’ப
10820135 நnhதா³தீ³nhஸு’ேதா³ ேகா³பாnhேகா³பீேசாthகNh²தாசிரmh
10820141அnhேயாnhயஸnhத³rhஶநஹrhஷரmhஹஸா phேராth²lhல’th³வkhthரஸேராஹய:
10820143ஆShய கா³ட⁴mh நயைந:shரவjhஜலா’Shயththவேசா th³த⁴கி³ேரா
யrhiµத³mh
10820151shthயச ஸmhவீய ேதா²ऽதிெஸௗ’த³
10820152shதாமலாபாŋhக³th³’ேஶாऽபி⁴ேரபி⁴ேர
10820153shதைந:shதநாnhŋhமபŋhகதாnh
10820154 நிஹthய ேதா³rhபி: ◌⁴ phரணயாேலாசநா:
10820161 தேதாऽபி⁴வாth³ய ேத vh’th³தா⁴nhயவிShைட²ரபி⁴வாதி³தா:
10820163shவாக³தmh ஶலmh ph’ShThவா சkh: kh’Shணகதா²த:²
10820171 ph’தா² ph◌⁴ராth’nhshவsh’rhவீய தththராnhபிதராவபி
10820173 ph◌⁴ராth’பthநீrhiµnhத³mh ச ஜெஹௗ ஸŋhகத²யா ஶுச:
10820180nhthவாச
10820181ஆrhய ph◌⁴ராதரஹmh மnhேய ஆthமாநமkh’தாஶிஷmh
10820183 யth³வா ஆபthஸு மth³வாrhதாmh நாiνshமரத²ஸthதமா:
10820191ஸு’ேதா³ jhஞாதய: thரா ph◌⁴ராதர: பிதராவபி
10820193 நாiνshமரnhதி shவஜநmh யshய ைத³வமத³ணmh
10820200வஸுேத³வ உவாச
10820201அmhப³ மாshமாநஸூேயதா²ைத³வkhட³நகாnhநராnh
10820203 ஈஶshய  வேஶ ேலாக:ேத காrhயேதऽத² வா
10820211 கmhஸphரதாபிதா:ஸrhேவ வயmh யாதா தி³ஶmh தி³ஶmh
10820213 ஏதrhேயவ ந:shதா²நmh ைத³ேவநாஸாதி³தா:shவஸ:

10820220ஶுக உவாச
10820221 வஸுேத³ேவாkh³ரேஸநாth³ையrhய³பி⁴shேதऽrhசிதா nh’பா:
10820223ஆஸnhநchதஸnhத³rhஶ பரமாநnhத³நிrhvh’தா:
10820231 பீ⁴Shேமா th³ேராேऽmhபி³காthேரா கா³nhதா⁴ ஸஸுதா ததா²
10820233ஸதா³ரா: பாNhட³வா:nhதீ ஸஜேயா வி³ர: kh’ப:
10820241nhதீேபா⁴ேஜா விராடச பீ⁴Shமேகா நkh³நnhமஹாnh
10820243 th³th³பத:³ ஶlhேயா th◌⁴’Shடேக:ஸ காஶிராTh
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10820251 த³மேகா⁴ேஷா விஶாலாோ ைமதி²ேலா மth³ரேககெயௗ
10820253 தா⁴மnh:ஸுஶrhமா ச ஸஸுதா பா³காத³ய:
10820261 ராஜாேநா ேய ச ராேஜnhth³ர தி⁴Sh²ரமiνvhரதா:
10820263நிேகதmh வ: ெஶௗேர:ஸshthகmh வீய விshதா:
10820271அத² ேத ராமkh’Shph◌⁴யாmh ஸmhயkhphராphதஸமrhஹ:

10820273 phரஶஶmhஸுrhiµதா³ khதா vh’Shணீnhkh’Shணபkh³ரஹாnh
10820281அேஹா ேபா⁴ஜபேத யmh ஜnhமபா⁴ேஜா nh’ஹ
10820283 யthபயதா²ஸkh’thkh’Shணmh ³rhத³rhஶமபி ேயாகி³நாmh
10820291 யth³விதி: திiνேதத³மலmh நாதி
10820292 பாதா³வேநஜநபயச வசச ஶாshthரmh
10820293 : ◌⁴ காலப⁴rhதப⁴கா³பி யத³ŋhkh◌⁴பth³ம
10820294shபrhேஶாthத²ஶkhதிரபி⁴வrhஷதி ேநாऽகி²லாrhதா²nh
10820301 தth³த³rhஶநshபrhஶநாiνபத²phரஜlhப
10820302 ஶyhயாஸநாஶநஸெயௗநஸபிNhட³ப³nhத:◌⁴
10820303 ேயஷாmh kh³’ேஹ நிரயவrhthமநி வrhததாmh வ:

10820304shவrhகா³பவrhக³விரம:shவயமாஸ விShiΝ:

10820310ஶுக உவாச
10820311 நnhத³shதthர ய³nhphராphதாnhjhஞாthவா kh’Shணேராக³மாnh
10820313 தthராக³மth³vh’ேதா ேகா³ைபரந:shதா²rhைத²rhதி³th³’யா
10820321 தmh th³’ShThவா vh’Shணேயா ’Shடாshதnhவ: phராணேவாthதி²தா:
10820323 பஷshவேர கா³ட⁴mh சிரத³rhஶநகாதரா:
10820331 வஸுேத³வ: பShவjhய ஸmhphத: phேரமவிவல:

10820333shமரnhகmhஸkh’தாnhkhேலஶாnhthரnhயாஸmh ச ேகா³ேல
10820341 kh’Shணராெமௗ பShவjhய பிதராவபி⁴வாth³ய ச
10820343 ந கிசேநாச: phேரmh ஸாகNhெடௗ²th³வஹ
10820351 தாவாthமாஸநமாேராphய பா³ஹுph◌⁴யாmh பரph◌⁴ய ச
10820353 யேஶாதா³ ச மஹாபா⁴கா³ஸுெதௗ விஜஹ: ஶுச:
10820361 ேராணீ ேத³வகீ சாத² பShவjhய vhரேஜவmh
10820363shமரnhthெயௗ தthkh’தாmh ைமthmh பா³ShபகNhTh²ெயௗ ஸச:

10820371 கா விshமேரத வாmh ைமthமநிvh’thதாmh vhரேஜவ
10820373அவாphயாphையnhth³ரைமவrhயmh யshயா ேநஹ phரதிkhயா
10820381 ஏதாவth³’Shடபிதெரௗ வேயா:shம பிthேரா:
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10820382ஸmhphணநாph◌⁴த³யேபாஷணபாலநாநி
10820383 phராphேயாஷrhப⁴வதி பம ஹ யth³வத³ேrh
10820384 nhயshதாவthர ச ப⁴ெயௗ ந ஸதாmh பர:shவ:

10820390ஶுக உவாச
10820391 ேகா³phயச kh’Shணiµபலph◌⁴ய சிராத³பீ⁴Shடmh
10820392 யthphேரேண th³’ஶிஷு பமkh’தmh ஶபnhதி
10820393 th³’kh³பி⁴rh’தீ³kh’தமலmh பரph◌⁴ய ஸrhவாsh
10820394 தth³பா⁴வமாரபி நிthயஜாmh ³ராபmh
10820401 ப⁴க³வாmhshதாshததா²⁴தா விவிkhத உபஸŋhக³த:
10820403ஆShயாநாமயmh ph’ShThவா phரஹஸnhநித³மph³ரவீth
10820411அபி shமரத² ந:ஸkh²ய:shவாநாமrhத²சிகீrhஷயா
10820413 க³தாmhசிராயிதாச²th பபணேசதஸ:

10820421அphயவth◌⁴யாயதா²shமாnhshவித³kh’தjhஞாவிஶŋhகயா
10820423நmh ⁴தாநி ப⁴க³வாnhநkhதி விநkhதி ச
10820431 வாrhயதா² க⁴நாநீகmh th’ணmh லmh ரஜாmh ச
10820433ஸmhேயாjhயாபேத ⁴யshததா² ⁴தாநி ⁴தkh’th
10820441 மயி ப⁴khதிrh ⁴தாநாமmh’தthவாய கlhபேத
10820443 தி³ShThயா யதா³nhமthshேநேஹா ப⁴வதீநாmh மதா³பந:
10820451அஹmh  ஸrhவ⁴தாநாமாதி³ரnhேதாऽnhதரmh ப³:

10820453 ெபௗ⁴திகாநாmh யதா² க²mh வாrh⁴rhவாrhjhேயாதிரŋhக³நா:
10820461 ஏவmh ேயதாநி ⁴தாநி ⁴ேதShவாthமாthமநா தத:
10820463 உப⁴யmh மyhயத² பேர பயதாபா⁴தமேர
10820470ஶுக உவாச
10820471அth◌⁴யாthமஶியா ேகா³phய ஏவmh kh’Shேணந ஶிதா:
10820473 தத³iνshமரணth◌⁴வshத வேகாஶாshதமth◌⁴யக³nh
10820481ஆஹுச ேத நநநாப⁴ பதா³ரவிnhத³mh
10820482 ேயாேக³வைரrh’தி³ விசிnhthயமகா³த⁴ேபா³ைத: ◌⁴
10820483ஸmhஸாரபபதிேதாthதரவலmhப³mh
10820484 ேக³ஹmh ஜுஷாமபி மநshதி³யாthஸதா³ ந:
10830010ஶுக உவாச
10830011 ததா²iνkh³’ய ப⁴க³வாnhேகா³பீநாmh ஸ ³rhக³தி:
10830013 தி⁴Sh²ரமதா²ph’chச²thஸrhவாmhச ஸு’ேதா³ऽvhயயmh
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10830021 த ஏவmh ேலாகநாேத²ந பph’Shடா:ஸுஸthkh’தா:
10830023 phரthrh’Shடமநஸshதthபாேத³ாஹதாmhஹஸ:

10830031 ேதாऽஶிவmh thவchசரmh³ஜாஸவmh மஹnhமநshேதா iµக²நி:sh’தmh
khவசிth
10830033பிப³nhதி ேய கrhணைடரலmh phரேபா⁴ ேத³ஹmhph◌⁴’தாmh ேத³ஹkh’த³shmh’திchசி²த³mh
10830041 thவாthம தா⁴மவி⁴தாthமkh’தthrhயவshதா²mh
10830042ஆநnhத³ஸmhphலவமக²Nhட³மNhட²ேபா³த⁴mh
10830043 காேலாபsh’Shடநிக³மாவந ஆthதேயாக³
10830044 மாயாkh’திmh பரமஹmhஸக³திmh நதா:shம
10830050’வாச
10830051இththதம:ேலாகஶிகா²மணிmh ஜேநShvh
10830052அபி⁴Shவthshவnhத⁴கெகௗரவshthய:
10830053ஸேமthய ேகா³விnhத³கதா²ேதா²ऽkh³’நmhsh
10830054 thேலாககீ³தா: ஶ ◌்’iΝ வrhணயா ேத
10830060th³ெரௗபth³வாச
10830061 ேஹ ைவத³rhph◌⁴யchேதா ப⁴th³ேர ேஹ ஜாmhப³வதி ெகௗஶேல
10830063 ேஹ ஸthயபா⁴ேம காnhதி³ைஶph³ேய ேராணி லமேண
10830071 ேஹ kh’Shணபthnhய ஏதnhேநா ph³ேத ேவா ப⁴க³வாnhshவயmh
10830073 உபேயேம யதா² ேலாகமiνrhவnhshவமாயயா
10830080khNhவாச
10830081ைசth³யாய மாrhபயிiµth³யதகாrhiµேகஷு
10830082 ராஜshவேஜயப⁴டேஶக²தாŋhkh◌⁴ேரiΝ:

10830083 நிnhேய mh’ேக³nhth³ர இவ பா⁴க³மஜாவிதா²th
10830084 தchch²நிேகதசரேऽsh மமாrhசநாய
10830090ஸthயபா⁴ேமாவாச
10830091 ேயா ேம ஸநாபி⁴வத⁴தphத’தா³ தேதந
10830092phதாபி⁴ஶாபமபமாrhShiµபாஜஹார
10830093thவrhராஜமத² ரthநமதா³thஸ ேதந
10830094 பீ⁴த: பிதாதி³ஶத மாmh phரப⁴ேவऽபி த³thதாmh
10830100ஜாmhப³வthவாச
10830101 phராjhஞாய ேத³ஹkh’த³iµmh நிஜநாத²ைத³வmh
10830102தாபதிmh thநவஹாnhயiµநாph◌⁴யth◌⁴யth
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10830103 jhஞாthவா பத உபாஹரத³rhஹணmh மாmh
10830104 பாெதௗ³ phரkh³’ய மணிநாஹமiµShய தா³
10830110காnhth³வாச
10830111 தபசரnhதீமாjhஞாய shவபாத³shபrhஶநாஶயா
10830113ஸkh²ேயாேபthயாkh³ரthபாணிmh ேயாऽஹmh தth³kh³’ஹமாrhஜநீ
10830120thரவிnhேதா³வாச
10830121 ேயா மாmh shவயmhவர உேபthய விthய ⁴பாnh
10830122 நிnhேய வத²க³mh இவாthமப³mh th³விபா:
10830123 ph◌⁴ராth’mhச ேமऽபத:shவரmh ெயௗகsh
10830124 தshயாsh ேமऽiνப⁴வமŋhkh◌⁴rhயவேநஜநthவmh
10830130ஸthேயாவாச
10830131ஸphேதாேऽதிப³லவீrhயஸுதீணஶ ◌்’ŋhகா³nh
10830132 பிthரா kh’தாnhதிபவீrhயபய
10830133 தாnhவீர³rhமத³ஹநshதரஸா நிkh³’ய
10830134 khட³nhப³ப³nhத⁴ ஹ யதா² ஶிஶேவாऽஜேதாகாnh
10830141 ய இthத²mh வீrhயஶுlhகாmh மாmh
10830142 தா³பி⁴சரnhகி³ணீmh
10830143 பதி² நிrhthய ராஜnhயாnh
10830144 நிnhேய தth³தா³shயமsh ேம
10830150ப⁴th³ேராவாச10830151 பிதா ேம மாேலயாய shவயமாஹூய த³thதவாnh
10830153 kh’Shேண kh’Shய தchசிthதாமௌNhயா ஸகீ²ஜைந:
10830161அshய ேம பாத³ஸmhshபrhேஶா ப⁴ேவjhஜnhமநி ஜnhமநி
10830163 கrhமபி⁴rhph◌⁴ராmhயமாயா ேயந தchch²ேரய ஆthமந:
10830170லமேவாச
10830171 மமாபி ராjhயchதஜnhமகrhம thவா iµஹுrhநாரத³கீ³தமாஸ ஹ
10830173 சிthதmh iµnhேத³ கில பth³மஹshதயா vh’த: ஸுஸmhmh’ய விஹாய
ேலாகபாnh
10830181 jhஞாthவா மம மதmh ஸாth◌⁴வி பிதா ³th’வthஸல:

10830183 ph³’ஹthேஸந இதி kh²யாதshதthேராபாயமசீகரth
10830191 யதா²shவயmhவேர ராjhஞி மthshய: பாrhேத²phஸயா kh’த:
10830193அயmh  ப³ராchச²nhேநா th³’யேத ஸ ஜேல பரmh
10830201 thைவதthஸrhவேதா ⁴பா ஆயrhமthபி: ரmh
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10830203ஸrhவாshthரஶshthரதththவjhஞா: ேஸாபாth◌⁴யாயா:ஸஹshரஶ:

10830211 பிthரா ஸmhதா:ஸrhேவ யதா²வீrhயmh யதா²வய:
10830213ஆத³:³ஸஶரmh சாபmh ேவth³⁴mh பrhஷதி³ மth³தி⁴ய:
10830221ஆதா³ய vhயsh’ஜnhேகசிthஸjhயmh கrhமநீவரா:
10830223ஆேகாShட²mh jhயாmh ஸiµthkh’Shய ேபேரேகऽiµநாஹதா:
10830231ஸjhயmh kh’thவாபேர வீரா மாக³தா⁴mhப³Shட²ேசதி³பா:
10830233 பீ⁴ேமா ³rhேயாத⁴ந: கrhே நாவித³mhshதத³வshதி²திmh
10830241 மthshயாபா⁴ஸmh ஜேல வீய jhஞாthவா ச தத³வshதி²திmh
10830243 பாrhேதா² யthேதாऽsh’ஜth³பா³ணmh நாchசி²நthபshph’ேஶ பரmh
10830251 ராஜnhேயஷு நிvh’thேதஷு ப⁴kh³நமாேநஷு மாநிஷு
10830253 ப⁴க³வாnhத⁴iνராதா³ய ஸjhயmh kh’thவாத²லயா
10830261 தshnhஸnhதா⁴ய விஶிக²mh மthshயmh வீய ஸkh’jhஜேல
10830263 சி²ththேவஷுபாதயthதmh ஸூrhேய சாபி⁴தி shதி²ேத
10830271 தி³வி ³nh³ப⁴ேயா ேந³rhஜயஶph³த³தா ⁴வி
10830273 ேத³வாச ஸுமாஸாராnhiµiµrhஹrhஷவிவலா:
10830281 தth³ரŋhக³மாவிஶமஹmh கலராph◌⁴யாmh
10830282 பth³ph◌⁴யாmh phரkh³’ய கநேகாஇjhவலரthநமாலாmh
10830283thேந நிவீய பதா⁴ய ச ெகௗஶிகாkh³rhேய
10830284ஸvhட³ஹாஸவத³நா கவth◌⁴’தshரkh
10830291 உnhநீய வkhthரiµnhதலNhட³லthவிTh³

10830292 க³Nhட³shத²லmh ஶிஶிரஹாஸகடாேமாை:

10830293 ராjhேஞா நிய பத: ஶநைகrhiµராேரrh
10830294அmhேஸऽiνரkhத’த³யா நித³ேத⁴ shவமாலாmh
10830301 தாவnhmh’த³ŋhக³படஹா: ஶŋhக²ேப⁴rhயாநகாத³ய:
10830303 நிேந³rhநடநrhதkhேயா நnh’rhகா³யகா ஜ:³

10830311 ஏவmh vh’ேத ப⁴க³வதி மேயேஶ nh’பத²பா:
10830313 ந ேஸேர யாjhஞேஸநி shபrhத⁴nhேதா ’chச²யாரா:
10830321 மாmh தாவth³ரத²மாேராphய ஹயரthநசShடயmh
10830323 ஶாrhŋhக³iµth³யmhய ஸnhநth³த⁴shதshதா²வாெஜௗ சrh⁴ஜ:

10830331 தா³கேசாத³யாமாஸ காசேநாபshகரmh ரத²mh
10830333ஷதாmh ⁴⁴ஜாmh ராjhஞி mh’கா³mh mh’க³ரா³வ
10830341 ேதऽnhவஸjhஜnhத ராஜnhயா நிேஷth³⁴mh பதி² ேகசந

bhagpur.pdf 877



மth³ பா⁴க³வத ராண

10830343ஸmhயthதா உth³th◌⁴’ேதShவாஸா kh³ராமmhஹா யதா²ஹmh
10830351 ேத ஶாrhŋhக³chதபா³ெணௗைக:◌⁴ kh’thதபா³வŋhkh◌⁴கnhத⁴ரா:
10830353 நிேப: phரத⁴ேந ேகசிேத³ேக ஸnhthயjhய ³th³:

10830361 தத: mh ய³பதிரthயலŋhkh’தாmh
10830362 ரவிchச²த³th◌⁴வஜபடசிthரேதாரmh
10830363ஶshத²mh தி³வி ⁴வி சாபி⁴ஸmhshதாmh
10830364ஸமாவிஶthதரணிவ shவேகதநmh
10830371 பிதா ேம ஜயாமாஸ ஸு’thஸmhப³nhதி⁴பா³nhத⁴வாnh
10830373 மஹாrhஹவாேஸாऽலŋhகாைர: ஶyhயாஸநபchச²ைத:³
10830381 தா³பி:◌⁴ ஸrhவஸmhபth³பி⁴rhப⁴ேடப⁴ரத²வாபி:◌⁴
10830383ஆதா⁴நி மஹாrhஹாணி த³ெதௗ³ rhணshய ப⁴khதித:
10830391ஆthமாராமshய தshேயமா வயmh ைவ kh³’ஹதா³கா:
10830393ஸrhவஸŋhக³நிvh’ththயாth³தா⁴ தபஸா ச ப³⁴விம
10830400 மShய ஊ:
10830401 ெபௗ⁴மmh நிஹthய ஸக³ணmh தி⁴ ேதந th³தா⁴
10830402 jhஞாthவாத² ந:திஜேய தராஜகnhயா:
10830403 நிrhiµchய ஸmhsh’திவிேமாமiνshமரnhதீ:
10830404 பாதா³mh³ஜmh பணிநாய ய ஆphதகாம:
10830411 ந வயmh ஸாth◌⁴வி ஸாmhராjhயmh shவாராjhயmh ெபௗ⁴jhயமphத
10830413ைவராjhயmh பாரேமShTh²யmh ச ஆநnhthயmh வா ஹேர: பத³mh
10830421 காமயாமஹ ஏதshய மthபாத³ரஜ: ய:
10830423சŋhமக³nhதா⁴Th◌⁴யmh rhth◌⁴நா ேவா⁴mh க³தா³ph◌⁴’த:
10830431 vhரஜshthேயா யth³வாச²nhதி nhth³யshth’ணவீத: ◌⁴
10830433 கா³வசாரயேதா ேகா³பா: பத³shபrhஶmh மஹாthமந:
10840010ஶுக உவாச
10840011 thவா ph’தா²ஸுப³லthrhயத² யாjhஞேஸநீ
10840012 மாத⁴vhயத²திபபthnhய உத shவேகா³phய:
10840013 kh’Shேணऽகி²லாthமநி ஹெரௗ phரணயாiνப³nhத⁴mh
10840014ஸrhவா விshmhரலமகலாலாய:
10840021இதி ஸmhபா⁴ஷமாஸு shthபி: ◌⁴ shthஷு nh’பி⁴rhnh’ஷு
10840023ஆயrhiµநயshதthர kh’Shணராமதி³th³’யா
10840031 th³ைவபாயேநா நாரத³ச chயவேநா ேத³வேலாऽத:
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10840033 விவாthர: ஶதாநnhேதா³ ப⁴ரth³வாேஜாऽத² ெகௗ³தம:
10840041 ராம:ஸஶிShேயா ப⁴க³வாnhவShேடா² கா³லேவா ph◌⁴’:³

10840043 லshthய: கயேபாऽthச மாrhகNhேட³ேயா ph³’ஹshபதி:
10840051 th³விதshthதைசகதச ph³ரமthராshததா²ŋhகி³ரா:
10840053அக³shthேயா யாjhஞவlhkhயச வாமேத³வாத³ேயாऽபேர
10840061 தாnhth³’ShThவா ஸஹேஸாthதா²ய phராகா³நா nh’பாத³ய:
10840063 பாNhட³வா: kh’Shணராெமௗ ச phரேணiµrhவிவவnhதி³தாnh
10840071 தாநாநrhrhயதா²ஸrhேவ ஸஹராேமாऽchேதாऽrhசயth
10840073shவாக³தாஸநபாth³யாrhkh◌⁴ய மாlhய⁴பாiνேலபைந:
10840081 உவாச ஸுக²மாநாnhப⁴க³வாnhத⁴rhம³phதiν:

10840083ஸத³ஸshதshய மஹேதா யதவாேசாऽiνஶ ◌்’Nhவத:
10840090ப⁴க³வாiνவாச
10840091அேஹா வயmh ஜnhமph◌⁴’ேதா லph³த⁴mh காrhthshnhேயந தthப²லmh
10840093 ேத³வாநாமபி ³Shphராபmh யth³ேயாேக³வரத³rhஶநmh
10840101 கிmh shவlhபதபஸாmh nh’மrhசாயாmh ேத³வசுஷாmh
10840103 த³rhஶநshபrhஶநphரந phரவபாதா³rhசநாதி³கmh
10840111 ந யmhமயாநி தீrhதா²நி ந ேத³வா mh’chசி²லாமயா:
10840113 ேத நnhthகாேலந த³rhஶநாேத³வ ஸாத⁴வ:

10840121 நாkh³நிrhந ஸூrhேயா ந ச சnhth³ரதாரகா
10840122 ந ⁴rhஜலmh க²mh வஸேநாऽத² வாŋhமந:
10840123 உபாதா ேப⁴த³kh’ேதா ஹரnhthயக⁴mh
10840124 விபசிேதா kh◌⁴நnhதி iµஹூrhதேஸவயா
10840131 யshயாthம³th³தி: ◌⁴ ணேப thதா⁴ேக
10840132shவதீ: ◌⁴ கலthராதி³ஷு ெபௗ⁴ம இjhயதீ:◌⁴
10840133 யthதீrhத²³th³தி: ◌⁴ ஸேல ந கrhசிjh
10840134 ஜேநShவபி⁴jhேஞஷு ஸ ஏவ ேகா³க²ர:
10840140ஶுக உவாச
10840141 நிஶmhேயthத²mh ப⁴க³வத: kh’ShணshயாNhத²ேமத⁴ஸ:

10840143 வேசா ³ரnhவயmh விphராshShணீமாஸnhph◌⁴ரமth³தி⁴ய:
10840151 சிரmh விmh’ய iµநய ஈவரshேயஶிதvhயதாmh
10840153 ஜநஸŋhkh³ரஹ இth:shமயnhதshதmh ஜக³th³³mh
10840160iµநய ஊ:
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10840161யnhமாயயா தththவவி³thதமா வயmh விேமாதா விவsh’ஜாமதீ⁴வரா:
10840163 யதீ³ஶிதvhயாயதி ³ட⁴ ஈஹயா அேஹா விசிthரmhப⁴க³வth³விேசShதmh
10840171அநீஹ ஏதth³ப³ஹுைத⁴க ஆthமநா sh’ஜthயவthயthதி ந ப³th◌⁴யேத யதா²
10840173 ெபௗ⁴ைமrh ⁴rhப³ஹுநாமபிணீ அேஹா வி⁴mhநசதmh
விட³mhப³நmh
10840181அதா²பி காேல shவஜநாபி⁴³phதேய பி³ப⁴rh ஸththவmh க²லநிkh³ரஹாய ச
10840183shவலயா ேவத³பத²mh ஸநாதநmh வrhரமாthமா ஷ: பேரா ப⁴வாnh
10840191 ph³ரம ேத ’த³யmh ஶுkhலmh தப:shவாth◌⁴யாயஸmhயைம:
10840193 யthேராபலph³த⁴mh ஸth³vhயkhதமvhயkhதmh ச தத: பரmh
10840201 தshமாth³ph³ரமலmh ph³ரமnhஶாshthரேயாேநshthவமாthமந:
10840203ஸபா⁴ஜய ஸth³தா⁴ம தth³ph³ரமNhயாkh³ரணீrhப⁴வாnh
10840211அth³ய ேநா ஜnhமஸாப²lhயmh விth³யாயாshதபேஸா th³’ஶ:

10840213 thவயா ஸŋhக³mhய ஸth³க³thயா யத³nhத: ேரயஸாmh பர:
10840221 நமshதshைம ப⁴க³வேத kh’ShயாNhட²ேமத⁴ேஸ
10840223shவேயாக³மாயயாchச²nhந மmhேந பரமாthமேந
10840231 ந யmh வித³nhthய ⁴பா ஏகாராமாச vh’Shணய:
10840233 மாயாஜவநிகாchச²nhநமாthமாநmh காலவரmh
10840241 யதா² ஶயாந: ஷ ஆthமாநmh ³ணதththவth³’kh
10840243 நாமமாthேரnhth³யாபா⁴தmh ந ேவத³ ரதmh பரmh
10840251 ஏவmh thவா நாமமாthேரஷு விஷேயShவிnhth³ேயஹயா
10840253 மாயயா விph◌⁴ரமchசிthேதா ந ேவத³shmh’thபphலவாth
10840261 தshயாth³ய ேத த³th³’ஶிமாŋhkh◌⁴மெகௗ⁴க⁴மrhஷ
10840262 தீrhதா²shபத³mh ’தி³ kh’தmh ஸுவிபkhவேயாைக:³
10840263 உthkhதப⁴khthபஹதாஶய வேகாஶா
10840264ஆrhப⁴வth³க³திமதா²iνkh³’ஹாந ப⁴khதாnh
10840270ஶுக உவாச
10840271இthயiνjhஞாphய தா³ஶாrhஹmh th◌⁴’தராShThரmh தி⁴Sh²ரmh
10840273 ராஜrhேஷ shவாரமாnhக³nhmh iµநேயா த³தி⁴ேர மந:
10840281 தth³வீய தாiνபvhரjhய வஸுேத³ேவா மஹாயஶா:
10840283 phரணmhய ேசாபஸŋhkh³’ய ப³பா⁴ேஷத³mh ஸுயnhthத:
10840290வஸுேத³வ உவாச
10840291 நேமா வ:ஸrhவேத³ேவph◌⁴ய ’ஷய: ேராமrhஹத²
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10840293 கrhம கrhமநிrhஹாேரா யதா²shயாnhநshத³chயதாmh
10840300நாரத³ உவாச
10840301 நாதிசிthரத³mh விphரா வஸுேத³ேவா ³⁴thஸயா
10840303 kh’Shணmhமthவாrhப⁴கmh யnhந: ph’chச²தி ேரய ஆthமந:
10840311ஸnhநிகrhேஷாऽthர மrhthயாநாமநாத³ரணகாரணmh
10840313 கா³ŋhக³mh thவா யதா²nhயாmhப⁴shதthரthேயா யாதி ஶுth³த⁴ேய
10840321 யshயாiν⁴தி: காேலந லேயாthபththயாதி³நாshய ைவ
10840323shவேதாऽnhயshமாchச ³ணேதா ந தசந Shயதி
10840331தmh khேலஶகrhமபபாக³ணphரவாைஹரvhயாஹதாiνப⁴வவரமth³விதீயmh
10840333 phராதி³பி:◌⁴ shவவிப⁴ைவப³ட⁴மnhேயா மnhேயத ஸூrhயவ
ேமக⁴ேமாபராைக:³
10840341அேதா²rhiµநேயா ராஜnhநாபா⁴Shயாநlhஸ³nhத³பி⁴mh
10840343ஸrhேவஷாmh ஶ ◌்’Nhவதாmh ராjhஞாmh தைத²வாchதராமேயா:
10840351 கrhம கrhமநிrhஹார ஏஷ ஸா⁴நிபித:
10840353 யchch²ரth³த⁴யா யேஜth³விShiΝmh ஸrhவயjhேஞவரmh மைக:²
10840361 சிthதshேயாபஶேமாऽயmh ைவ கவிபி: ◌⁴ ஶாshthரசுஸா
10840363 த³rhஶித:ஸுக³ேமா ேயாேகா³ த⁴rhமசாthமiµதா³வஹ:

10840371அயmh shவshthயயந: பnhதா² th³விஜாேதrhkh³’ஹேமதி⁴ந:
10840373 யchch²ரth³த⁴யாphதவிthேதந ஶுkhேலேநjhேயத ஷ:

10840381 விthைதஷmh யjhஞதா³ைநrhkh³’ைஹrhதா³ரஸுைதஷmh
10840383ஆthமேலாைகஷmh ேத³வ காேலந விsh’ேஜth³³த:◌⁴
10840385 kh³ராேம thயkhைதஷ:ஸrhேவ யrhதீ⁴ராshதேபாவநmh
10840391 ’ணshthபி⁴rhth³விேஜா ஜாேதா ேத³வrhபிth’mh phரேபா⁴
10840393 யjhஞாth◌⁴யயநthைரshதாnhயநிshதீrhய thயஜnhபேதth
10840401 thவmh thவth³ய iµkhேதா th³வாph◌⁴யாmh ைவ ’பிthேராrhமஹாமேத
10840403 யjhைஞrhேத³வrhணiµnhiµchய நிrh’ேऽஶரே ப⁴வ
10840411 வஸுேத³வ ப⁴வாnhநmh ப⁴khthயா பரமயா ஹmh
10840413 ஜக³தாவரmh phராrhச:ஸ யth³வாmh thரதாmh க³த:
10840420ஶுக உவாச
10840421இதி தth³வசநmh thவா வஸுேத³ேவா மஹாமநா:
10840423 தாnh’nh’thவிேஜா வvhேர rhth◌⁴நாநmhய phரஸாth³ய ச
10840431 த ஏநmh’ஷேயா ராஜnhvh’தா த⁴rhேமண தா⁴rhகmh
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10840433 தshnhநயாஜயnhேthேர மைக²thதமகlhபைக:
10840441 தth³தீ³ாயாmh phரvh’thதாயாmh vh’Shணய: Shகரshரஜ:

10840443shநாதா:ஸுவாஸேஸா ராஜnhராஜாந:ஸுShTh²வலŋhkh’தா:
10840451 தnhமShயச iµதி³தா நிShககNhTh²ய:ஸுவாஸஸ:

10840453 தீ³ாஶாலாiµபாஜkh³iµராphதா வshபாணய:
10840461 ேந³rhmh’த³ŋhக³படஹ ஶŋhக²ேப⁴rhயாநகாத³ய:
10840463 நnh’rhநடநrhதkhயshSh:ஸூதமாக³தா: ◌⁴
10840465 ஜ:³ஸுகNhTh²ேயா க³nhத⁴rhvhய:ஸŋhகீ³தmh ஸஹப⁴rhth’கா:
10840471 தமph◌⁴யசnhவிதி⁴வத³khதமph◌⁴யkhதmh’thவிஜ:

10840473 பthநீபி⁴ரShடாத³ஶபி: ◌⁴ ேஸாமராஜேவா³பி: ◌⁴
10840481 தாபி⁴rh³லவலையrhஹாரரNhட³ல:

10840483shவலŋhkh’தாபி⁴rhவிப³ெபௗ⁴ தீ³ேதாऽநஸmhvh’த:
10840491 தshயrhthவிேஜா மஹாராஜ ரthநெகௗேஶயவாஸஸ:

10840493ஸஸத³shயா விேரஜுshேத யதா² vh’thரஹேऽth◌⁴வேர
10840501 ததா³ ராமச kh’Shணச shைவ:shைவrhப³nh⁴பி⁴ரnhவிெதௗ
10840503 ேரஜ:shவஸுைதrhதா³ைரrhேவெஶௗ shவவி⁴திபி: ◌⁴
10840511 ஈேஜऽiνயjhஞmh விதி⁴நா அkh³நிேஹாthராதி³லண:

10840513 phராkh’ைதrhைவkh’ைதrhயjhைஞrhth³ரvhயjhஞாநkhேயவரmh
10840521அத²rhthவிkh³ph◌⁴ேயாऽத³தா³thகாேல யதா²mhநாதmh ஸ த³:

10840523shவலŋhkh’ேதph◌⁴ேயாऽலŋhkh’thய ேகா³⁴கnhயா மஹாத⁴நா:
10840531 பthநீஸmhயாஜாவph◌⁴’th²ையசthவா ேத மஹrhஷய:
10840533ஸsh ராமரேத³ விphரா யஜமாநர:ஸரா:
10840541shநாேதாऽலŋhகாரவாஸாmh வnhதி³ph◌⁴ேயாऽதா³thததா²shthய:
10840543 தத:shவலŋhkh’ேதா வrhநாவph◌⁴ேயாऽnhேநந ஜயth
10840551 ப³nh⁴nhஸதா³ராnhஸஸுதாnhபாப³rhேஹண ⁴யஸா
10840553 வித³rhப⁴ேகாஶலnhகாஶிேககயsh’ஜயாnh
10840561ஸத³shயrhthவிkhஸுரக³nhnh’⁴தபிth’சாரnh
10840563நிேகதமiνjhஞாphய ஶmhஸnhத: phரய: khரmh
10840571 th◌⁴’தராShThேராऽiνஜ: பாrhதா² பீ⁴Shேமா th³ேராண: ph’தா² யெமௗ
10840573 நாரேதா³ ப⁴க³வாnhvhயாஸ:ஸு’thஸmhப³nhதி⁴பா³nhத⁴வா:
10840581 ப³nh⁴nhபShவjhய ய³nhெஸௗ’தா³khnhநேசதஸ:

10840583 யrhவிரஹkh’chch²ேரண shவேத³ஶாmhசாபேர ஜநா:
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10840591 நnhத³sh ஸஹ ேகா³பாலrhph³’ஹthயா ஜயாrhசித:
10840593 kh’Shணராேமாkh³ரேஸநாth³ையrhnhயவாthth³ப³nh⁴வthஸல:

10840601 வஸுேத³ேவாऽஜேஸாthதீrhய மேநாரத²மஹாrhணவmh
10840603ஸு’th³vh’த: phதமநா நnhத³மாஹ கேர shph’ஶnh
10840610வஸுேத³வ உவாச
10840611 ph◌⁴ராதஶkh’த: பாேஶா nh’நாmh ய:shேநஹஸmhjhஞித:
10840613 தmh ³shthயஜமஹmh மnhேய ஶூராமபி ேயாகி³நாmh
10840621அshமாshவphரதிகlhேபயmh யthkh’தாjhேஞஷு ஸthதைம:
10840623ைமthrhயrhபிதாப²லா சாபி ந நிவrhேதத கrhசிth
10840631 phராக³கlhபாchச ஶலmh ph◌⁴ராதrhேவா நாசராம 
10840633அ⁴நா மதா³nhதா⁴ா ந பயாம: ர:ஸத:
10840641 மா ராjhயர⁴thmhஸ: ேரயshகாமshய மாநத³
10840643shவஜநாiνத ப³nh⁴nhவா ந பயதி யயாnhத⁴th³’kh
10840650ஶுக உவாச
10840651 ஏவmh ெஸௗ’த³ைஶதி²lhய சிthத ஆநக³nh³பி: ◌⁴
10840653 ேராத³ தthkh’தாmh ைமthmh shமரnhநவிேலாசந:
10840661 நnhத³sh ஸkh²: phயkh’thphேரmh ேகா³விnhத³ராமேயா:
10840663அth³ய வ இதி மாஸாmhshthnhய³பி⁴rhமாநிேதாऽவஸth
10840671 தத: காைம: rhயமாண:ஸvhரஜ:ஸஹபா³nhத⁴வ:

10840673 பராrhth◌⁴யாப⁴ரணௌம நாநாநrhkh◌⁴யபchச²ைத:³
10840681 வஸுேத³ேவாkh³ரேஸநாph◌⁴யாmh kh’Shேth³த⁴வப³லாதி³பி: ◌⁴
10840683 த³thதமாதா³ய பாப³rhஹmh யாபிேதா ய³பி⁴rhயெயௗ
10840691 நnhேதா³ ேகா³பாச ேகா³phயச ேகா³விnhத³சரmh³ேஜ
10840693 மந:phதmh நrhஹrhமநீஶா ம²ராmh ய:
10840701 ப³nh⁴ஷு phரதியாேதஷு vh’Shணய: kh’Shணேத³வதா:
10840703 வீய phராvh’ஷமாஸnhநாth³யrhth³வாரவதீmh ந:
10840711 ஜேநph◌⁴ய: கத²யாmh சkhrhய³ேத³வமேஹாthஸவmh
10840713 யதா³thதீrhத²யாthராயாmh ஸு’thஸnhத³rhஶநாதி³கmh
10850010பா³த³ராயணிவாச
10850011அைத²கதா³thமெஜௗ phராphெதௗ kh’தபாதா³பி⁴வnhத³ெநௗ
10850013 வஸுேத³ேவாऽபி⁴நnhth³யாஹ phthயா ஸŋhகrhஷchெதௗ
10850021iµநீநாmh ஸ வச: thவா thரேயாrhதா⁴மஸூசகmh
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10850023 தth³வீrhையrhஜாதவிரmhப: ◌⁴ பபா⁴Shயாph◌⁴யபா⁴ஷத
10850031 kh’Shண kh’Shண மஹாேயாகி³nhஸŋhகrhஷண ஸநாதந
10850033 ஜாேந வாமshய யthஸாாthphரதா⁴நெஷௗ பெரௗ
10850041 யthர ேயந யேதா யshய யshைம யth³யth³யதா² யதா³
10850043shயாதி³த³mh ப⁴க³வாnhஸாாthphரதா⁴நேஷவர:
10850051 ஏதnhநாநாவித⁴mh விவமாthமsh’Shடமேதா⁴ஜ
10850053ஆthமநாiνphரவியாthமnhphராே ேவா பி³ப⁴rhShயஜ
10850061 phராதீ³நாmh விவsh’ஜாmh ஶkhதேயா யா: பரshய தா:
10850063 பாரதnhthrhயாth³ைவஸாth³’Shயாth³th³வேயாேசShைடவ ேசShடதாmh
10850071 காnhதிshேதஜ: phரபா⁴ ஸthதா சnhth³ராkh³nhயrhகrhவிth³தாmh
10850073 யthshைத²rhயmh ⁴ph◌⁴’தாmh ⁴ேமrhvh’thதிrhக³nhேதா⁴ऽrhத²ேதா ப⁴வாnh
10850081 தrhபணmh phராணநமபாmh ேத³வ thவmh தாச தth³ரஸ:

10850083 ஓஜ:ஸேஹா ப³லmh ேசShடா க³திrhவாேயாshதேவவர
10850091 தி³ஶாmh thவமவகாேஶாऽ தி³ஶ: க²mh shேபா²ட ஆரய:
10850093 நாேதா³ வrhணshthவேமாŋhகார ஆkh’தீநாmh ph’த²khkh’தி:
10850101இnhth³யmh thவிnhth³யாmh thவmh ேத³வாச தத³iνkh³ரஹ:

10850103அவேபா³ேதா⁴ ப⁴வாnh³th³ேத⁴rhவshயாiνshmh’தி:ஸதீ
10850111 ⁴தாநாம ⁴தாதி³nhth³யாmh ச ைதஜஸ:

10850113ைவகாேகா விகlhபாநாmh phரதா⁴நமiνஶாயிநmh
10850121 நவேரShவிஹ பா⁴ேவஷு தத³ thவமநவரmh
10850123 யதா² th³ரvhயவிகாேரஷு th³ரvhயமாthரmh நிபிதmh
10850131ஸththவmhரஜshதம இதி ³shதth³vh’thதயச யா:
10850133 thவyhயth³தா⁴ ph³ரமணி பேர கlhபிதா ேயாக³மாயயா
10850141 தshமாnhந ஸnhthய பா⁴வா யrh thவயி விகlhபிதா:
10850143 thவmh சாஷு விகாேரஷு யnhயதா³vhயாவஹாக:
10850151³ணphரவாஹ ஏதshnhந³தா⁴shthவகி²லாthமந:
10850153 க³திmh ஸூமாமேபா³ேத⁴ந ஸmhஸரnhதீஹ கrhமபி: ◌⁴
10850161 யth³’chச²யா nh’தாmh phராphய ஸுகlhபாஹ ³rhலபா⁴mh
10850163shவாrhேத² phரமthதshய வேயா க³தmh thவnhமாயேயவர
10850171அஸாவஹmhமைமைவேத ேத³ேஹ சாshயாnhவயாதி³ஷு
10850173shேநஹபாைஶrhநிப³th◌⁴நாதி ப⁴வாnhஸrhவத³mh ஜக³th
10850181 வாmh ந ந:ஸுெதௗ ஸாாthphரதா⁴நேஷவெரௗ
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10850183 ⁴பா⁴ரthரபண அவதீrhெணௗ ததா²thத²ஹ
10850191 தthேத க³ேதாऽshmhயரணமth³ய பதா³ரவிnhத³mh
10850192ஆபnhநஸmhsh’திப⁴யாபஹமாrhதப³nhேதா⁴
10850193 ஏதாவதாலமலnhth³யலாலேஸந
10850194 மrhthயாthமth³’khthவயி பேர யத³பthய³th³தி:◌⁴
10850201ஸூதீkh³’ேஹ நiν ஜகா³த³ ப⁴வாநேஜா ெநௗ
10850202ஸஜjhஞ இthயiνக³mh நிஜத⁴rhம³phthைய
10850203 நாநாதrhக³க³நவth³வித³த⁴jhஜஹா
10850204 ேகா ேவத³ ⁴mhந உகா³ய வி⁴திமாயாmh
10850210ஶுக உவாச
10850211ஆகrhNhேயthத²mh பிrhவாkhயmh ப⁴க³வாnhஸாthவதrhஷப: ◌⁴
10850213 phரthயாஹ phரரயாநmhர: phரஹஸnhலணயா கி³ரா
10850220ப⁴க³வாiνவாச
10850221 வேசா வ:ஸமேவதாrhத²mh தாைதத³பமnhமேஹ
10850223 யnhந: thராnhஸiµth³தி³ய தththவkh³ராம உதா³’த:
10850231அஹmh யமஸாவாrhய இேம ச th³வாரகாஉகஸ:

10850233ஸrhேவऽphேயவmh ய³ேரShட² விmh’kh³யா:ஸசராசரmh
10850241ஆthமா ேயக:shவயjhேயாதிrhநிthேயாऽnhேயா நிrh³ே ³ண:

10850243ஆthமsh’Shைடshதthkh’ேதஷு ⁴ேதஷு ப³ஹுேத⁴யேத
10850251 க²mh வாrhjhேயாதிராேபா ⁴shதthkh’ேதஷு யதா²ஶயmh
10850253ஆவிshதிேராऽlhப⁴rhேயேகா நாநாthவmh யாthயஸாவபி
10850260ஶுக உவாச
10850261 ஏவmh ப⁴க³வதா ராஜnhவஸுேத³வ உதா³’த:
10850263 thவா விநShடநாநாதீ⁴shShணீmh phதமநா அ⁴th
10850271அத² தthர ேரShட² ேத³வகீ ஸrhவேத³வதா
10850273 thவாநீதmh ³ேரா: thரமாthமஜாph◌⁴யாmh ஸுவிshதா
10850281 kh’Shணராெமௗ ஸமாராvhய thராnhகmhஸவிmhதாnh
10850283shமரnhதீ kh’பணmh phராஹ ைவkhலvhயாத³ேலாசநா
10850290ேத³வkhவாச
10850291 ராம ராமாphரேமயாthமnhkh’Shண ேயாேக³வேரவர
10850293 ேவதா³ஹmh வாmh விவsh’ஜாவராவாதி³ெஷௗ
10850301 கலவிth◌⁴வshதஸththவாநாmh ராjhஞாiµchசா²shthரவrhதிநாmh
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10850303 ⁴ேமrhபா⁴ராயமாநாமவதீrhெணௗ கிலாth³ய ேம
10850311 யshயாmhஶாmhஶாmhஶபா⁴ேக³ந விேவாthபthதிலேயாத³யா:
10850313 ப⁴வnhதி கில விவாthமmhshதmh thவாth³யாஹmh க³திmh க³தா
10850321 சிராnhmh’தஸுதாதா³ேந ³ கில ேசாதி³ெதௗ
10850323ஆநிnhய:² பிth’shதா²நாth³³ரேவ ³த³mh
10850331 ததா² ேம தmh காமmh வாmh ேயாேக³வேரவெரௗ
10850333 ேபா⁴ஜராஜஹதாnhthராnhகாமேய th³ரShமா’தாnh
10850340 ’வாச
10850341 ஏவmh ஸேசாதி³ெதௗ மாthரா ராம: kh’Shணச பா⁴ரத
10850343ஸுதலmh ஸmhவிவிஶrhேயாக³மாயாiµபாெதௗ
10850351 தshnhphரவிShடாபலph◌⁴ய ைத³thயராTh³

10850352 விவாthமைத³வmh ஸுதராmh ததா²thமந:
10850353 தth³த³rhஶநாலாத³பphதாஶய:
10850354ஸth³ய:ஸiµthதா²ய நநாம ஸாnhவய:
10850361தேயா:ஸமாநீய வராஸநmhiµதா³நிவிShடேயாshதthர மஹாthமேநாshதேயா:
10850363 த³தா⁴ர பாதா³வவநிjhய தjhஜலmh ஸvh’nhத³ஆph³ரம நth³யத³mh³ஹ
10850371ஸமrhஹயாமாஸ ஸ ெதௗ வி⁴திபி⁴rhமஹாrhஹவshthராப⁴ரiνேலபைந:
10850373 தாmh³லதீ³பாmh’தப⁴தி³பி: ◌⁴ shவேகா³thரவிthதாthமஸமrhபேணந ச
10850381 ஸ இnhth³ரேஸேநா ப⁴க³வthபதா³mh³ஜmh பி³ph◌⁴ரnhiµஹு: phேரமவிபி⁴nhநயா
தி⁴யா
10850383உவாசஹாநnhத³ஜலாேலண:phர’Shடேராமா nh’ப க³th³க³தா³ரmh
10850390 ப³வாச
10850391 நேமாऽநnhதாய ph³’ஹேத நம: kh’Shய ேவத⁴ேஸ
10850393ஸாŋhkh²யேயாக³விதாநாய ph³ரமேண பரமாthமேந
10850401 த³rhஶநmh வாmh  ⁴தாநாmh ³Shphராபmh சாphய³rhலப⁴mh
10850403 ரஜshதம:shவபா⁴வாநாmh யnhந: phராphெதௗ யth³’chச²யா
10850411ைத³thயதா³நவக³nhத⁴rhவா:th³த⁴விth³யாth◌⁴ரசார:

10850413 யர:பிஶாசாச ⁴தphரமத²நாயகா:
10850421 விஶுth³த⁴ஸththவதா⁴mhnhயth³தா⁴ thவயி ஶாshthரஶணி
10850423 நிthயmh நிப³th³த⁴ைவராshேத வயmh சாnhேய ச தாth³’ஶா:
10850431 ேகசேநாth³ப³th³த⁴ைவேரண ப⁴khthயா ேகசந காமத:
10850433 ந ததா²ஸththவஸmhரph³தா: ◌⁴ ஸnhநிkh’Shடா:ஸுராத³ய:
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10850441இத³thத²தி phராயshதவ ேயாேக³வேரவர
10850443 ந வித³nhthயபி ேயாேக³ஶா ேயாக³மாயாmh ேதா வயmh
10850451 தnhந: phரத³ நிரேபவிmh’kh³யShமth
10850452 பாதா³ரவிnhத³தி⁴ஷnhயkh³’ஹாnhத⁴பாth
10850453 நிShkhரmhய விவஶரŋhkh◌⁴rhபலph³த⁴vh’thதி:
10850454 ஶாnhேதா யைத²க உத ஸrhவஸைக²சரா
10850461 ஶாth◌⁴யshமாநீஶிதvhேயஶ நிShபாபாnh ந: phரேபா⁴
10850463 மாnhயchch²ரth³த⁴யாதிShட²mhேசாத³நாயா விiµchயேத
10850470ப⁴க³வாiνவாச
10850471ஆஸnhமேச:ஷThthரா ஊrhயாmh phரத²ேமऽnhதேர
10850473 ேத³வா: கmh ஜஹஸுrhவீய ஸுதmh யபி⁴iµth³யதmh
10850481 ேதநாஸுமக³nhேயாநிம⁴நாவth³யகrhம
10850483ரNhயகஶிேபாrhஜாதா நீதாshேத ேயாக³மாயயா
10850491 ேத³வkhயா உத³ேர ஜாதா ராஜnhகmhஸவிmhதா:
10850493ஸா தாnhேஶாசthயாthமஜாnhshவாmhshத இேமऽth◌⁴யாஸேதऽnhதிேக
10850501இத ஏதாnhphரேணShயாேமா மாth’ேஶாகாபiνthதேய
10850503 தத: ஶாபாth³விநிrhமkhதா ேலாகmh யாshயnhதி விjhவரா:
10850511shமேராth³கீ³த:² பShவŋhக:³ பதŋhக:³ுth³ரph◌⁴’th³kh◌⁴’ணீ
10850513ஷ³ேம மthphரஸாேத³ந நrhயாshயnhதி ஸth³க³திmh
10850521இthkhthவா தாnhஸமாதா³ய இnhth³ரேஸேநந ெதௗ
10850523 நrhth³வாரவதீேமthய மா: thராநயchச²தாmh
10850531 தாnhth³’ShThவா பா³லகாnhேத³வீ thரshேநஹshiνதshதநீ
10850533 பShவjhயாŋhகமாேராphய rhth◌⁴nhயkh◌⁴ரத³பீ⁴ணஶ:

10850541அபாயயthshதநmh phதா ஸுதshபrhஶபshiνதmh
10850543 ேமாதா மாயயா விShேrhயயா sh’Sh: phரவrhதேத
10850551 பீthவாmh’தmh பயshதshயா: பீதேஶஷmh க³தா³ph◌⁴’த:
10850553 நாராயŋhக³ஸmhshபrhஶ phரதிலph³தா⁴thமத³rhஶநா:
10850561 ேத நமshkh’thய ேகா³விnhத³mh ேத³வகீmh பிதரmh ப³லmh
10850563ஷதாmh ஸrhவ⁴தாநாmh யrhதா⁴ம தி³ெவௗகஸாmh
10850571 தmh th³’ShThவா ேத³வகீ ேத³வீ mh’தாக³மநநிrhக³மmh
10850573 ேமேந ஸுவிshதா மாயாmh kh’Shணshய ரசிதாmh nh’ப
10850581 ஏவmhவிதா⁴nhயth³⁴தாநி kh’Shணshய பரமாthமந:
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10850583 வீrhயாNhயநnhதவீrhயshய ஸnhthயநnhதாநி பா⁴ரத
10850590ஸூத உவாச
10850591 ய இத³மiνஶ ◌்’ேதி ராவேயth³வா iµராேர
10850592 சதமmh’தகீrhேதrhவrhணிதmh vhயாஸthைர:
10850593 ஜக³த³க⁴பி⁴த³லmh தth³ப⁴khதஸthகrhணரmh
10850594 ப⁴க³வதி kh’தசிthேதா யாதி தthேமதா⁴ம
10860010ராேஜாவாச
10860011 ph³ரமnhேவதி³chசா²ம:shவஸாராmh ராமkh’Shணேயா:
10860013 யேதா²பேயேம விஜேயா யா மமாthபிதாம
10860020ஶுக உவாச
10860021அrhஜுநshதீrhத²யாthராயாmh பrhயடnhநவநீmh phர:◌⁴
10860023 க³த: phரபா⁴ஸமஶ ◌்’ேnhமாேலயீmh ஸ ஆthமந:
10860031 ³rhேயாத⁴நாய ராமshதாmh தா³shயதீதி ந சாபேர
10860033 தlhphஸு:ஸ யதிrh⁴thவா thத³Nh³ th³வாரகாமகா³th
10860041 தthர ைவ வாrhதாnhமாஸாநவாththshவாrhத²ஸாத⁴க:
10860043 ெபௗைர:ஸபா⁴ேதாऽபீ⁴ணmh ராேமஜாநதா ச ஸ:

10860051 ஏகதா³ kh³’ஹமாநீய ஆதிth²ேயந நிமnhthrhய தmh
10860053 ரth³த⁴ேயாப’தmh ைப⁴யmh ப³ேலந ³⁴ேஜ கில
10860061 ேஸாऽபயthதthர மஹதீmh கnhயாmh வீரமேநாஹராmh
10860063 phthth²lhேலணshதshயாmh பா⁴வுph³த⁴mh மேநா த³ேத⁴
10860071ஸாபி தmh சகேம வீய நாmh ’த³யŋhக³மmh
10860073ஹஸnhதீ vh³தாபŋhகீ³ தnhnhயshத’த³ேய
10860081 தாmh பரmh ஸமiνth◌⁴யாயnhநnhதரmh phேரphஸுரrhஜுந:
10860083 ந ேலேப⁴ ஶmh ph◌⁴ரமchசிthத: காேமநாதிப³யஸா
10860091 மஹthயாmh ேத³வயாthராயாmh ரத²shதா²mh ³rhக³நிrhக³தாmh
10860093 ஜஹாராiνமத: பிthேரா: kh’Shணshய ச மஹாரத:²
10860101 ரத²shேதா² த⁴iνராதா³ய ஶூராmhசாnhத⁴ேதா ப⁴டாnh
10860103 விth³ராvhய khேராஶதாmh shவாநாmh shவபா⁴க³mh mh’க³ரா³வ
10860111 தchch²thவா ுபி⁴ேதா ராம: பrhவணீவ மஹாrhணவ:

10860113 kh³’தபாத:³ kh’Shேணந ஸு’th³பி⁴சாiνஸாnhthவித:
10860121 phராேthபாப³rhஹாணி வரவth◌⁴ேவாrhiµதா³ ப³ல:

10860123 மஹாத⁴ேநாபshகேரப⁴ ரதா²வநரேயாத:
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10860130ஶுக உவாச
10860131 kh’Shணshயாth³th³விஜேரShட:² தேத³வ இதி த:
10860133 kh’Shணகப⁴khthயா rhrhத:² ஶாnhத: கவிரலmhபத:
10860141ஸ உவாஸ விேத³ேஹஷு தி²லாயாmh kh³’ஹார
10860143அநீஹயாக³தாஹாrhய நிrhவrhதிதநிஜkhய:
10860151 யாthராமாthரmh thவஹரஹrhைத³வா³பநமthத
10860153 நாதி⁴கmh தாவதா Shட: khயா சkhேர யேதா²சிதா:
10860161 ததா² தth³ராShThரபாேலாऽŋhக³ ப³ஹுலாவ இதி த:
10860163ைமதி²ேலா நிரஹmhமாந உபா⁴வphயchதphெயௗ
10860171 தேயா: phரஸnhேநா ப⁴க³வாnhதா³ேக’தmh ரத²mh
10860173ஆய ஸாகmh iµநிபி⁴rhவிேத³ஹாnhphரயெயௗ phர: ◌⁴
10860181 நாரேதா³ வாமேத³ேவாऽth: kh’Shே ராேமாऽேதாऽணி:
10860183அஹmh ph³’ஹshபதி: கNhேவா ைமthேரயchயவநாத³ய:
10860191 தthர தthர தமாயாnhதmh ெபௗரா ஜாநபதா³ nh’ப
10860193 உபதsh:²ஸாrhkh◌⁴யஹshதா kh³ரைஹ:ஸூrhயேவாதி³தmh
10860201ஆநrhதத⁴nhவஜாŋhக³லகŋhகமthshய
10860202 பாசாலnhதிம⁴ேககயேகாஶலாrh:

10860203அnhேய ச தnhiµக²ஸேராஜiµதா³ரஹாஸ
10860204shநிkh³ேத⁴ணmh nh’ப பrhth³’ஶிபி⁴rhnhrhநாrhய:
10860211 ேதph◌⁴ய:shவவீணவிநShடதshரth³’kh³ph◌⁴ய:
10860212 ேமmh thேலாக³ரrhத²th³’ஶmh ச யchச²nh
10860213 ஶ ◌்’Nhவnhதி³க³nhதத⁴வளmh shவயேஶாऽஶுப⁴kh◌⁴நmh
10860214 கீ³தmh ஸுைரrhnh’பி⁴ரகா³chச²நைகrhவிேத³ஹாnh
10860221 ேதऽchதmh phராphதமாகrhNhய ெபௗரா ஜாநபதா³ nh’ப
10860223அபீ⁴rhiµதி³தாshதshைம kh³’தாrhஹணபாணய:
10860231 th³’ShThவா த உthதம:ேலாகmh phthth²லாநநாஶயா:
10860233ைகrhth◌⁴’தாஜபி⁴rhேநiµ: தrhவாmhshததா²iµநீnh
10860241shவாiνkh³ரஹாய ஸmhphராphதmh மnhவாெநௗ தmh ஜக³th³³mh
10860243ைமதி²ல: தேத³வச பாத³ேயா: ேபத: phரேபா: ◌⁴
10860251 nhயமnhthரேயதாmh தா³ஶாrhஹமாதிth²ேயந ஸஹ th³விைஜ:

10860253ைமதி²ல: தேத³வச க³பthஸmhஹதாஜ
10860261 ப⁴க³வாmhshதத³பி⁴phேரthய th³வேயா: phயசிகீrhஷயா
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10860263 உப⁴ேயாராவிஶth³ேக³ஹiµபா⁴ph◌⁴யாmh தத³லத:
10860271 ராnhதாநphயத² தாnh³ராjhஜநக:shவkh³’ஹாக³தாnh
10860273ஆநீேதShவாஸநாkh³rhேயஷு ஸுகா²நாnhமஹாமநா:
10860281 phரvh’th³த⁴ப⁴khthயா உth³த⁴rhஷ ’த³யாshராவிேலண:

10860283 நthவா தத³ŋhkh◌⁴nhphராlhய தத³ேபா ேலாகபாவநீ:
10860291ஸmhேபா³ வஹnhrhth◌⁴நா ஜயாmh சkhர ஈவராnh
10860293 க³nhத⁴மாlhயாmhப³ராகlhப ⁴பதீ³பாrhkh◌⁴யேகா³vh’ைஷ:

10860301 வாசா ம⁴ரயா phணnhநித³மாஹாnhநதrhபிதாnh
10860303 பாதா³வŋhகக³ெதௗ விShே:ஸmhshph’ஶச²நைகrhiµதா³
10860310ப³ஹுலாவ உவாச
10860311 ப⁴வாnh ஸrhவ⁴தாநாமாthமா ஸா shவth³’kh³விேபா⁴
10860313அத² நshthவthபதா³mhேபா⁴ஜmh shமரதாmh த³rhஶநmh க³த:
10860321shவவசshதth³’தmh கrhமshமth³th³’kh³ேகா³சேரா ப⁴வாnh
10860323 யதா³thைத²காnhதப⁴khதாnhேம நாநnhத:ரஜ: phய:
10860331 ேகா iν thவchசரmhேபா⁴ஜேமவmhவிth³விsh’ேஜthமாnh
10860333 நிShகிசநாநாmh ஶாnhதாநாmh iµநீநாmh யshthவமாthமத:³
10860341 ேயாऽவதீrhய யேதா³rhவmhேஶ nh’mh ஸmhஸரதாஹ
10860343 யேஶா விேதேந தchசா²nhthைய thைரேலாkhயvh’நாபஹmh
10860351 நமshph◌⁴யmh ப⁴க³வேத kh’ShயாNhட²ேமத⁴ேஸ
10860353 நாராயய ’ஷேய ஸுஶாnhதmh தப ஈேஷ
10860361 தி³நாநி கதிசிth³⁴மnhkh³’ஹாnhேநா நிவஸ th³விைஜ:

10860363ஸேமத: பாத³ரஜஸா நீத³mh நிேம:லmh
10860371இthபாமnhthேதா ராjhஞா ப⁴க³வாmhlhேலாகபா⁴வந:
10860373 உவாஸ rhவnhகlhயாணmh தி²லாநரேயாதாmh
10860381 தேத³ேவாऽchதmh phராphதmh shவkh³’ஹாஜநேகா யதா²
10860383 நthவா iµநீnhஸுஸmh’Shேடா ⁴nhவnhவாேஸா நநrhத ஹ
10860391 th’ணபீட²ph³’Shேவதாநாநீேதஷூபேவய ஸ:

10860393shவாக³ேதநாபி⁴நnhth³யாŋhkh◌⁴nhஸபா⁴rhேயாऽவநிேஜ iµதா³
10860401 தத³mhப⁴ஸா மஹாபா⁴க³ஆthமாநmh ஸkh³’ஹாnhவயmh
10860403shநாபயாmh சkhர உth³த⁴rhேஷா லph³த⁴ஸrhவமேநாரத:²
10860411ப²லாrhஹேஶீரஶிவாmh’தாmh³பி⁴rhmh’தா³ஸுரph◌⁴யா ளஶாmh³ைய:
10860413ஆராத⁴யாமாஸ யேதா²பபnhநயா ஸபrhயயா ஸththவவிவrhத⁴நாnhத⁴ஸா
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10860421ஸ தrhகயாமாஸ ேதா மமாnhவ⁴thkh³’ஹாnhத⁴ேப பதிதshய ஸŋhக³ம:
10860423ய:ஸrhவதீrhதா²shபத³பாத³ேரiΝபி: ◌⁴ kh’Shேணந சாshயாthமநிேகத⁴ஸுைர:
10860431ஸூபவிShடாnhkh’தாதிth²யாnhதேத³வ உபshதி²த:
10860433ஸபா⁴rhயshவஜநாபthய உவாசாŋhkh◌⁴rhயபி⁴மrhஶந:
10860440 தேத³வ உவாச
10860441 நாth³ய ேநா த³rhஶநmh phராphத: பரmh பரமஷ:

10860443 யrhத³mh ஶkhதிபி: ◌⁴ sh’ShThவா phரவிShேடா யாthமஸthதயா
10860451 யதா² ஶயாந: ேஷா மநைஸவாthமமாயயா
10860453sh’ShThவா ேலாகmh பரmh shவாphநமiνவியாவபா⁴ஸேத
10860461 ஶ ◌்’Nhவதாmh க³த³தாmh ஶவத³rhசதாmh thவாபி⁴வnhத³தாmh
10860463Nh’mh ஸmhவத³தாமnhதrh’தி³ பா⁴shயமலாthமநாmh
10860471’தி³shேதா²ऽphயதி³ரshத:² கrhமவிphதேசதஸாmh
10860473ஆthமஶkhதிபி⁴ரkh³ராேயாऽphயnhthேபத³thமநாmh
10860481 நேமாऽsh ேதऽth◌⁴யாthமவிதா³mh பராthமேந
10860482அநாthமேந shவாthமவிப⁴khதmh’thயேவ
10860483ஸகாரகாரணŋhக³ேஷ
10860484shவமாயயாஸmhvh’தth³த⁴th³’Shடேய
10860491ஸ thவmh ஶாதி⁴ shவph◌⁴’thயாnhந: கிmh ேத³வ கரவாம ேஹ
10860493 ஏதத³nhேதா nh’mh khேலேஶா யth³ப⁴வாநேகா³சர:
10860500ஶுக உவாச
10860501 த³khதthபாகrhNhய ப⁴க³வாnhphரணதாrhதிஹா
10860503 kh³’thவா பாணிநா பாணிmh phரஹஸmhshதiµவாச ஹ
10860510ப⁴க³வாiνவாச
10860511 ph³ரமmhshேதऽiνkh³ரஹாrhதா²ய ஸmhphராphதாnhவிth³th◌⁴யnhiµநீnh
10860513ஸசரnhதி மயா ேலாகாnhநnhத: பாத³ேரiΝபி:◌⁴
10860521 ேத³வா: ேthராணி தீrhதா²நி த³rhஶநshபrhஶநாrhசைந:
10860523 ஶைந: நnhதி காேலந தத³phயrhஹthதேமயா
10860531 ph³ராமே ஜnhமநா ேரயாnhஸrhேவஷாmhphராணிநாஹ
10860533 தபஸா விth³யயா ShThயா கிiµ மthகலயா த:
10860541 ந ph³ராமnhேம த³யிதmh பேமதchசrh⁴ஜmh
10860543ஸrhவேவத³மேயா விphர:ஸrhவேத³வமேயா யஹmh
10860551 ³Shphரjhஞா அவிதி³thைவவமவஜாநnhthயஸூயவ:
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10860553³mh மாmh விphரமாthமாநமrhசாதா³விjhயth³’Shடய:
10860561 சராசரத³mh விவmh பா⁴வா ேய சாshய ேஹதவ:

10860563 மth³பாணீதி ேசதshயாத⁴thேத விphேரா மதீ³யா
10860571 தshமாth³ph³ரம’ேநதாnhph³ரமnhமchch²ரth³த⁴யாrhசய
10860573 ஏவmh ேசத³rhசிேதாऽshmhயth³தா⁴ நாnhயதா² ⁴⁴திபி: ◌⁴
10860580ஶுக உவாச
10860581ஸ இthத²mh phர⁴நாதி³Shட:ஸஹkh’Shnhth³விேஜாthதமாnh
10860583ஆராth◌⁴ையகாthமபா⁴ேவந ைமதி²லசாப ஸth³க³திmh
10860591 ஏவmh shவப⁴khதேயா ராஜnhப⁴க³வாnhப⁴khதப⁴khதிமாnh
10860593 உthவாதி³ய ஸnhமாrhக³mh நrhth³வாரவதீமகா³th
10870010ப³வாச
10870011 ph³ரமnhph³ரமNhயநிrhேத³ேய நிrh³ேண ³ணvh’thதய:
10870013 கத²mh சரnhதி தய:ஸாாthஸத³ஸத: பேர
10870020ஶுக உவாச
10870021 ³th³தீ⁴nhth³யமந:phராnhஜநாநாமsh’ஜthphர:◌⁴
10870023 மாthராrhத²mh ச ப⁴வாrhத²mh ச ஆthமேநऽகlhபநாய ச
10870031ைஸஷா பநிஷth³ph³ரா rhேவஶாmh rhவைஜrhth◌⁴’தா
10870033 rhரth³த⁴யா தா⁴ரேயth³யshதாmh ேமmh க³chேச²த³கிசந:
10870041அthர ேத வrhணயிShயா கா³தா²mh நாராயnhவிதாmh
10870043 நாரத³shய ச ஸmhவாத³mh’ேஷrhநாராயணshய ச
10870051 ஏகதா³ நாரேதா³ ேலாகாnhபrhயடnhப⁴க³வthphய:
10870053ஸநாதநmh’mh th³ரShmh யெயௗ நாராயரமmh
10870061 ேயா ைவ பா⁴ரதவrhேஷऽshnhேமாய shவshதேய nh’mh
10870063 த⁴rhமjhஞாநஶேமாேபதமாகlhபாதா³shதி²தshதப:
10870071 தthேராபவிShடmh’பி: ◌⁴ கலாபkh³ராமவாபி: ◌⁴
10870073 பதmh phரணேதாऽph’chச²தி³த³ேமவ th³வஹ
10870081 தshைம யேவாசth³ப⁴க³வாnh’mh ஶ ◌்’Nhவதாத³mh
10870083 ேயா ph³ரமவாத:³ rhேவஷாmh ஜநேலாகநிவாநாmh
10870090ப⁴க³வாiνவாச
10870091shவாயmh⁴வ ph³ரமஸthரmh ஜநேலாேகऽப⁴வthரா
10870093 தthரshதா²நாmh மாநஸாநாmh iµநீநாrhth◌⁴வேரதஸாmh
10870101 ேவதth³வீபmh க³தவதி thவயி th³ரShmh ததீ³வரmh
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10870103 ph³ரமவாத:³ஸுஸmhvh’thத: தேயா யthர ேஶரேத
10870105 தthர ஹாயம⁴thphரநshthவmh மாmh யமiνph’chச²
10870111 lhயததப:ஶீலாshlhயshவீயாமth◌⁴யமா:
10870113அபி சkh: phரவசநேமகmh ஶுஷேவாऽபேர
10870120ஸநnhத³ந உவாச
10870121shவsh’Shடத³மாபீய ஶயாநmh ஸஹ ஶkhதிபி: ◌⁴
10870123 தத³nhேத ேபா³த⁴யாmh சkhshதlhŋhைக:³ தய: பரmh
10870131 யதா² ஶயாநmh ஸmhராஜmh வnhதி³நshதthபராkhரைம:
10870133 phரthேஷऽேப⁴thய ஸுேலாைகrhேபா³த⁴யnhthயiνவிந:
10870140தய ஊ:
10870141 ஜய ஜய ஜயஜாமத ேதா³ஷkh³’பீ⁴த³mh
10870142 thவம யதா³thமநா ஸமவth³த⁴ஸமshதப⁴க:³
10870143அக³ஜக³ேதா³கஸாமகி²லஶkhthயவேபா³த⁴க ேத
10870144 khவசித³ஜயாthமநா ச சரேதாऽiνசேரnhநிக³ம:
10870151 ph³’ஹ³பலph³த⁴ேமதத³வயnhthயவேஶஷதயா
10870152 யத உத³யாshதமெயௗ விkh’ேதrhmh’தி³ வாவிkh’தாth
10870153அத ’ஷேயா த³⁴shthவயி மேநாவசநாசதmh
10870154 கத²மயதா² ப⁴வnhதி ⁴வி த³thதபதா³நி nh’mh
10870161இதி தவ ஸூரயshthrhயதி⁴பேதऽகி²லேலாகமல
10870162பணகதா²mh’தாph³தி⁴மவகா³ய தபாmh ஜஹு:
10870163 கிiµத ந:shவதா⁴மவி⁴தாஶயகால³:

10870164 பரம ப⁴ஜnhதி ேய பத³மஜshரஸுகா²iνப⁴வmh
10870171 th³’தய இவ வஸnhthயஸுph◌⁴’ேதா யதி³ ேதऽiνவிதா⁴
10870172 மஹத³ஹமாத³ேயாऽNhட³மsh’ஜnhயத³iνkh³ரஹத:
10870173 ஷவிேதா⁴ऽnhவேயாऽthர சரேமாऽnhநமயாதி³ஷு ய:
10870174ஸத³ஸத: பரmh thவமத² யேத³Shவவேஶஷmh’தmh
10870181 உத³ரiµபாஸேத ய ’வrhthமஸு rhபth³’ஶ:

10870182 பஸரபth³த⁴திmh ’த³யமாணேயா த³ஹரmh
10870183 தத உத³கா³த³நnhத தவ தா⁴ம ஶிர: பரமmh
10870184 நஹ யthஸேமthய ந பதnhதி kh’தாnhதiµேக²
10870191shவkh’தவிசிthரேயாநிஷு விஶnhநிவ ேஹதயா
10870192 தரதமதசகாshshயநலவthshவkh’தாiνkh’தி:
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10870193அத² விததா²shவShவவிததா²mh தவ தா⁴ம ஸமmh
10870194 விரஜதி⁴ேயாऽiνயnhthயபி⁴விபNhயவ ஏகரஸmh
10870201shவkh’தேரShவShவப³ரnhதரஸmhவரணmh
10870202 தவ ஷmh வத³nhthயகி²லஶkhதிth◌⁴’ேதாऽmhஶkh’தmh
10870203இதி nh’க³திmh விவிchய கவேயா நிக³மாவபநmh
10870204 ப⁴வத உபாஸேதऽŋhkh◌⁴மப⁴வmh⁴வி விவதா:
10870211 ³ரவக³மாthமதththவநிக³மாய தவாthததேநா
10870212 சதமஹாmh’தாph³தி⁴பவrhதபரம:

10870213 ந பலஷnhதி ேகசித³பவrhக³மபீவர ேத
10870214 சரணஸேராஜஹmhஸலஸŋhக³விsh’Shடkh³’ஹா:
10870221 thவத³iνபத²mh லாயத³மாthமஸு’thphயவch
10870222 சரதி தேதா²nhiµேக² thவயி ேத phய ஆthமநி ச
10870223 ந ப³த ரமnhthயேஹா அஸ³பாஸநயாthமஹேநா
10870224 யத³iνஶயா ph◌⁴ரமnhthப⁴ேய ஶரph◌⁴’த:
10870231 நிph◌⁴’தமnhமேநாऽth³’ட⁴ேயாக³ேஜா ’தி³ யnh
10870232iµநய உபாஸேத தத³ரேயாऽபி ய:shமரth
10870233shthய உரேக³nhth³ரேபா⁴க³⁴ஜத³Nhட³விஷkhததி⁴ேயா
10870234 வயமபி ேத ஸமா:ஸமth³’ேஶாऽŋhkh◌⁴ஸேராஜஸுதா: ◌⁴
10870241 க இஹ iν ேவத³ ப³தாவரஜnhமலேயாऽkh³ரஸரmh
10870242 யத உத³கா³th³’rhயமiν ேத³வக³ உப⁴ேய
10870243 தrh ந ஸnhந சாஸ³ப⁴யmh ந ச காலஜவ:

10870244 கிமபி ந தthர ஶாshthரமவkh’Shய ஶயீத யதா³
10870251 ஜநிமஸத:ஸேதா mh’திiµதாthமநி ேய ச பி⁴தா³mh
10870252 விபணmh’தmh shமரnhthபதி³ஶnhதி த ஆபிைத:
10870253 th³ணமய: மாநிதி பி⁴தா³ யத³ேபா³த⁴kh’தா
10870254 thவயி ந தத: பரthர ஸ ப⁴ேவத³வேபா³த⁴ரேஸ
10870261ஸதி³வ மநshthvh’ththவயி விபா⁴thயஸதா³மiνஜாth
10870262ஸத³பி⁴mh’ஶnhthயேஶஷத³மாthமதயாthமவித:³
10870263 ந  விkh’திmh thயஜnhதி கநகshய ததா³thமதயா
10870264shவkh’தமiνphரவிShடத³மாthமதயாவதmh
10870271 தவ ப ேய சரnhthயகி²லஸththவநிேகததயா
10870272 த உத பதா³khரமnhthயவிக³ணyhய ஶிேரா நிrh’ேத:
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10870273 பவயேஸ பஶூநிவ கி³ரா வி³தா⁴நபி தாmhsh
10870274 thவயி kh’தெஸௗ’தா:³ க² நnhதி ந ேய விiµகா:²
10870281 thவமகரண:shவராட³கி²லகாரகஶkhதித⁴ரsh
10870282 தவ ப³iµth³வஹnhதி ஸமத³nhthயஜயாநிஷா:
10870283 வrhஷ⁴ேஜாऽகி²லதிபேதவ விவsh’ேஜா
10870284 வித³த⁴தி யthர ேய thவதி⁴kh’தா ப⁴வதசகிதா:
10870291shதி²ரசரஜாதய:shரஜேயாthத²நிthதேஜா
10870292 விஹர உதீ³யா யதி³ பரshய விiµkhத தத:
10870293 ந  பரமshய கசித³பேரா ந பரச ப⁴ேவth³
10870294 வியத இவாபத³shய தவ ஶூnhயலாmh த³த⁴த:
10870301அபதா th◌⁴வாshதiνph◌⁴’ேதா யதி³ஸrhவக³தாsh
10870302 தrh ந ஶாshயேததி நியேமா th◌⁴ரவ ேநதரதா²
10870303அஜநி ச யnhமயmh தத³விiµchய நியnhth’ ப⁴ேவth
10870304ஸமமiνஜாநதாmh யத³மதmh மத³Shடதயா
10870311 ந க⁴டத உth³ப⁴வ: phரkh’திஷேயாரஜேயாrh
10870312 உப⁴யஜா ப⁴வnhthயஸுph◌⁴’ேதா ஜல³th³³த³வth
10870313 thவயி த இேம தேதா விவித⁴நாம³ண: பரேம
10870314ஸத இவாrhணேவ ம⁴நி lhரேஶஷரஸா:
10870321 nh’ஷு தவ மயயா ph◌⁴ரமமShவவக³thய ph◌⁴’ஶmh
10870322 thவயி ஸுதி⁴ேயாऽப⁴ேவ த³த⁴தி பா⁴வமiνphரப⁴வmh
10870323 கத²மiνவrhததாmh ப⁴வப⁴யmh தவ யth³ph◌⁴:
10870324sh’ஜதி iµஹுshthேநரப⁴வchச²ரேணஷு ப⁴யmh
10870331 வித’கவாபி⁴ரதா³nhதமநshரக³mh
10870332 ய இஹ யதnhதி யnhமதிேலாலiµபாயகி²த:³
10870333 vhயஸநஶதாnhவிதா:ஸமவஹாய ³ேராசரணmh
10870334 வணிஜ இவாஜ ஸnhthயkh’தகrhணத⁴ரா ஜலெதௗ⁴
10870341shவஜநஸுதாthமதா³ரத⁴நதா⁴மத⁴ராஸுரைத²sh
10870342 thவயி ஸதி கிmh nh’mhரயத ஆthமநி ஸrhவரேஸ
10870343இதி ஸத³ஜாநதாmh ²நேதா ரதேய சரதாmh
10870344ஸுக²யதி ேகா nhவிஹ shவவிஹேத shவநிரshதப⁴ேக³
10870351 ⁴வி Nhயதீrhத²ஸத³நாnhyh’ஷேயா விமதா³sh
10870352 த உத ப⁴வthபதா³mh³ஜ’ேதா³ऽக⁴பி⁴த³ŋhkh◌⁴ஜலா:
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10870353 த³த⁴தி ஸkh’nhமநshthவயி ய ஆthமநி நிthயஸுேக²
10870354 ந நபாஸேத ஷஸாரஹராவஸதா²nh
10870361ஸத இத³mh உthதி²தmh ஸதி³தி ேசnhநiν தrhகஹதmh
10870362 vhயபி⁴சரதி khவ ச khவ ச mh’ஷா ந தேதா²ப⁴யkh
10870363 vhயவ’தேய விகlhப இேதாऽnhத⁴பரmhபரயா
10870364 ph◌⁴ரமயதி பா⁴ரதீ த உvh’thதிபி⁴khத²ஜடா³nh
10870371 ந யதி³த³மkh³ர ஆஸ ந ப⁴விShயத³ேதா நித⁴நாth³
10870372அiν தமnhதரா thவயி விபா⁴தி mh’ைஷகரேஸ
10870373அத உபயேத th³ரவிணஜாதிவிகlhபபைத²rh
10870374 விதத²மேநாவிலாஸmh’தthயவயnhthய³தா: ◌⁴
10870381ஸ யத³ஜயா thவஜாமiνஶயீத ³mhச ஜுஷnh
10870382 ப⁴ஜதி ஸபதாmh தத³iν mh’thமேபதப⁴க:³
10870383 thவiµத ஜஹா தாமவ thவசமாthதப⁴ேகா³
10870384 மஹ மயேஸऽShட³ணிேதऽபேமயப⁴க:³
10870391 யதி³ ந ஸiµth³த⁴ரnhதி யதேயா ’தி³ காமஜடா
10870392 ³ரதி⁴க³ேமாऽஸதாmh ’தி³ க³ேதாऽshmh’தகNhட²மணி:
10870393அஸுth’பேயாகி³நாiµப⁴யேதாऽphயஸுக²mh ப⁴க³வnhnh
10870394அநபக³தாnhதகாத³நதி⁴ட⁴பதா³th³ப⁴வத:
10870401 thவத³வக³ ந ேவthதி ப⁴வ³thத²ஶுபா⁴ஶுப⁴ேயாrh
10870402³ணவி³nhவயாmhshதrh ேத³ஹph◌⁴’தாmh ச கி³ர:
10870403அiνக³மnhவஹmh ஸ³ண கீ³தபரmhபரயா
10870404 ரவணph◌⁴’ேதா யதshthவமபவrhக³க³திrhமiνைஜ:

10870411 th³பதய ஏவ ேத ந யரnhதமநnhததயா
10870412 thவமபி யத³nhதராNhட³நிசயா நiν ஸாவர:

10870413 க²இவ ரஜாmh வாnhதி வயஸா ஸஹ யchch²தயsh
10870414 thவயி  ப²லnhthயதnhநிரஸேநந ப⁴வnhநித⁴நா:
10870420ப⁴க³வாiνவாச
10870421இthேயதth³ph³ரமண: thரா ஆthயாthமாiνஶாஸநmh
10870423ஸநnhத³நமதா²நrh:th³தா⁴ jhஞாthவாthமேநா க³திmh
10870431இthயேஶஷஸமாmhநாய ராேபநிஷth³ரஸ:

10870433ஸiµth³th◌⁴’த: rhவஜாைதrhvhேயாமயாைநrhமஹாthமபி:◌⁴
10870441 thவmh ைசதth³ph³ரமதா³யாத³ ரth³த⁴யாthமாiνஶாஸநmh
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10870443 தா⁴ரயmhசர கா³mh காமmh காமாநாmh ப⁴rhஜநmh nh’mh
10870450ஶுக உவாச
10870451 ஏவmh ஸ ’தி³Shடmh kh³’thவா ரth³த⁴யாthமவாnh
10870453 rhண: தத⁴ேரா ராஜnhநாஹ வீரvhரேதா iµநி:
10870460நாரத³ உவாச
10870461 நமshதshைம ப⁴க³வேத kh’Shயாமலகீrhதேய
10870463 ேயா த⁴thேத ஸrhவ⁴தாநாமப⁴வாேயாஶதீ: கலா:
10870471இthயாth³யmh’மாநmhய தchசி²Shயாmhச மஹாthமந:
10870473 தேதாऽகா³தா³ரமmh ஸாாthபிrhth³ைவபாயநshய ேம
10870481ஸபா⁴ேதா ப⁴க³வதா kh’தாஸநபkh³ரஹ:

10870483 தshைம தth³வrhணயாமாஸ நாராயணiµகா²chch²தmh
10870491இthேயதth³வrhணிதmh ராஜnhயnhந: phரந: kh’தshthவயா
10870493 யதா² ph³ரமNhயநிrhேத³ேய நீ’³ேணऽபி மநசேரth
10870501 ேயாऽshேயாthphேரக ஆதி³மth◌⁴யநித⁴ேந ேயாऽvhயkhதேவவேரா
10870502 ய:sh’ShThேவத³மiνphரவிய ’ சkhேர ர: ஶாshதி தா:
10870503 யmh ஸmhபth³ய ஜஹாthயஜாமiνஶயீ ஸுphத:லாயmh யதா²
10870504 தmh ைகவlhயநிரshதேயாநிமப⁴யmh th◌⁴யாேயத³ஜshரmh ஹmh
10880010ராேஜாவாச
10880011 ேத³வாஸுரமiνShேயஸு ேய ப⁴ஜnhthயஶிவmh ஶிவmh
10880013 phராயshேத த⁴நிேநா ேபா⁴ஜா ந  லmhயா: பதிmh ஹmh
10880021 ஏதth³ேவதி³chசா²ம:ஸnhேத³ேஹாऽthர மஹாnh ந:
10880023 விth³த⁴ஶீலேயா: phரph◌⁴ேவாrhவிth³தா⁴ ப⁴ஜதாmh க³தி:
10880030ஶுக உவாச
10880031 ஶிவ: ஶkhதித: ஶவththŋhேகா³³ணஸmhvh’த:
10880033ைவகாகshைதஜஸச தாமஸேசthயஹmh thதா⁴
10880041 தேதா விகாரா அப⁴வnhேஷாட³ஶாஷு கசந
10880043 உபதா⁴வnhவி⁴தீநாmh ஸrhவாஸாமiνேத க³திmh
10880051ஹrh நிrh³ண:ஸாாthஷ: phரkh’ேத: பர:
10880053ஸ ஸrhவth³’³பth³ரShடா தmh ப⁴ஜnhநிrh³ே ப⁴ேவth
10880061 நிvh’thேதShவவேமேத⁴ஷு ராஜா Shமthபிதாமஹ:

10880063 ஶ ◌்’Nhவnhப⁴க³வேதா த⁴rhமாநph’chச²தி³த³மchதmh
10880071ஸ ஆஹ ப⁴க³வாmhshதshைம phத: ஶுஷேவ phர:◌⁴
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10880073 nh’mh நி:ேரயஸாrhதா²ய ேயாऽவதீrhே யேதா:³ேல
10880080ப⁴க³வாiνவாச
10880081 யshயாஹமiνkh³’ ஹShேய தth³த⁴நmh ஶைந:
10880083 தேதாऽத⁴நmh thயஜnhthயshய shவஜநா :³க²:³கி²தmh
10880091ஸ யதா³ விதேதா²th³ேயாேகா³ நிrhவிNhண:shயாth³த⁴ேநஹயா
10880093 மthபைர: kh’தைமthரshய கShேய மத³iνkh³ரஹmh
10880101 தth³ph³ரம பரமmh ஸூமmh சிnhமாthரmh ஸத³நnhதகmh
10880103 விjhஞாயாthமதயா தீ⁴ர:ஸmhஸாராthபiµchயேத
10880111அேதா மாmh ஸு³ராராth◌⁴யmh thவாnhயாnhப⁴ஜேத ஜந:
10880113 ததshத ஆஶுேதாேஷph◌⁴ேயா லph³த⁴ராjhயேயாth³த⁴தா:
10880115 மthதா: phரமthதா வரதா³nhவிshமயnhthயவஜாநேத
10880120ஶுக உவாச
10880121 ஶாபphரஸாத³ேயாஶா ph³ரமவிShiΝஶிவாத³ய:
10880123ஸth³ய: ஶாபphரஸாேதா³ऽŋhக³ ஶிேவா ph³ரமா ந சாchத:
10880131அthர ேசாதா³ஹரnhதீமதிஹாஸmh ராதநmh
10880133 vh’காஸுராய கி³ேஶா வரmh த³ththவாப ஸŋhகடmh
10880141 vh’ேகா நாமாஸுர: thர: ஶேந: பதி² நாரத³mh
10880143 th³’ShThவாஶுேதாஷmh பphரchச² ேத³ேவஷு thஷு ³rhமதி:
10880151ஸ ஆஹ ேத³வmh கி³ஶiµபாதா⁴வாஶு th³th◌⁴ய
10880153 ேயாऽlhபாph◌⁴யாmh ³ணேதா³ஷாph◌⁴யாமாஶு Shயதி phயதி
10880161 த³ஶாshயபா³ணேயாshShட:shவேதாrhவnhதி³ேநாவ
10880163 ஐவrhயமலmh த³ththவா தத ஆப ஸுஸŋhகடmh
10880171இthயாதி³Shடshதமஸுர உபாதா⁴வthshவகா³thரத:
10880173 ேகதா³ர ஆthமkhரvhேயண ஜுவாேநா kh³நிiµக²mh ஹரmh
10880181 ேத³ேவாபலph³தி⁴மphராphய நிrhேவதா³thஸphதேமऽஹநி
10880183 ஶிேராऽvh’சthஸுதி⁴திநா தthதீrhத²khnhநrhத⁴ஜmh
10880191ததா³மஹாகாணிேகாஸ⁴rhஜrhயதா²வயmh சாkh³நிேவாthதி²ேதாऽநலாth
10880193 நிkh³’ய ேதா³rhph◌⁴யாmh ⁴ஜேயாrhnhயவாரயthதthshபrhஶநாth³⁴ய
உபshkh’தாkh’தி:
10880201 தமாஹ சாŋhகா³லமலmh vh’ணீShவ ேம யதா²பி⁴காமmh விதரா ேத வரmh
10880203 phேயய ேதாேயந nh’mh phரபth³யதாமேஹா thவயாthமா ph◌⁴’ஶமrhth³யேத
vh’தா²
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10880211 ேத³வmh ஸ வvhேர பாபீயாnhவரmh ⁴தப⁴யாவஹmh
10880213 யshய யshய கரmh ஶீrhShணி தா⁴shேய ஸ mhயதாதி
10880221 தchch²thவா ப⁴க³வாnhth³ேரா ³rhமநா இவ பா⁴ரத
10880223 ஓmh இதி phரஹஸmhshதshைம த³ேத³ऽேஹரmh’தmh யதா²
10880231ஸ தth³வரபாrhத²mh ஶmhேபா⁴rhrhth◌⁴நி கிலாஸுர:
10880233shவஹshதmh தா⁴மாேரேப⁴ ேஸாऽபி³ph◌⁴யthshவkh’தாchசி²வ:

10880241 ேதேநாபsh’Shட:ஸnhthரshத: பராதா⁴வnhஸேவப:²

10880243 யாவத³nhதmh தி³ேவா ⁴ேம: கShடா²நாiµத³கா³³த³kh
10880251அஜாநnhத: phரதிவிதி⁴mh Shணீமாஸnhஸுேரவரா:
10880253 தேதா ைவNhட²மக³மth³பா⁴shவரmh தமஸ: பரmh
10880261 யthர நாராயண:ஸாாnhnhயாநாmh பரேமா க³தி:
10880263 ஶாnhதாநாmh nhயshதத³Nhடா³நாmh யேதா நாவrhதேத க³த:
10880271 தmh ததா² vhயஸநmh th³’ShThவா ப⁴க³வாnhvh’நாrhத³ந:
10880273³ராthphரthதி³யாth³⁴thவா ப³ேகா ேயாக³மாயயா
10880281 ேமக²லாநத³Nhடா³ைshேதஜஸாkh³நிவ jhவலnh
10880283அபி⁴வாத³யாமாஸ ச தmh ஶபாணிrhவிநீதவth
10880290ப⁴க³வாiνவாச
10880291 ஶாேநய ப⁴வாnhvhயkhதmh ராnhத: கிmh ³ரமாக³த:
10880293ணmh விரmhயதாmh mhஸ ஆthமாயmh ஸrhவகாம⁴kh
10880301 யதி³ ந: ரவயாலmh Shமth³vhயவதmh விேபா⁴
10880303 ப⁴Nhயதாmh phராயஶ: mhபி⁴rhth◌⁴’ைத:shவாrhதா²nhஸஹேத
10880310ஶுக உவாச
10880311 ஏவmh ப⁴க³வதா ph’Shேடா வசஸாmh’தவrh
10880313 க³தkhலேமாऽph³ரவீthதshைம யதா²rhவமiνSh²தmh
10880320ப⁴க³வாiνவாச
10880321 ஏவmh ேசthதrh தth³வாkhயmh ந வயmh ரth³த³தீ⁴ம
10880323 ேயா த³ஶாபாthைபஶாchயmh phராphத: phேரதபிஶாசராTh
10880331 யதி³ வshதthர விரmhேபா⁴ தா³நேவnhth³ர ஜக³th³³ெரௗ
10880333 தrhயŋhகா³ஶு shவஶிர ஹshதmh nhயshய phரதீயதாmh
10880341 யth³யஸthயmh வச: ஶmhேபா:◌⁴ கத²சிth³தா³நவrhஷப⁴
10880343 தைத³நmh ஜயஸth³வாசmh ந யth³வkhதாnh’தmh ந:
10880351இthத²mh ப⁴க³வதசிthைரrhவேசாபி: ◌⁴ ஸ ஸுேபஶல:
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10880353 பி⁴nhநதீ⁴rhவிshmh’த: ஶீrhShணி shவஹshதmh மதிrhnhயதா⁴th
10880361அதா²பதth³பி⁴nhநஶிரா: vhரஜாஹத இவ th
10880363 ஜயஶph³ேதா³ நம:ஶph³த:³ஸா⁴ஶph³ேதா³ऽப⁴வth³தி³வி
10880371iµiµ: Shபவrhஷாணி ஹேத பாேப vh’காஸுேர
10880373 ேத³வrhபிth’க³nhத⁴rhவா ேமாசித:ஸŋhகடாchசி²வ:

10880381iµkhதmh கி³ஶமph◌⁴யாஹ ப⁴க³வாnhேஷாthதம:
10880383அேஹா ேத³வ மஹாேத³வ பாேபாऽயmh shேவந பாphமநா
10880391ஹத: ேகா iν மஹthshவீஶ ஜnhrhைவ kh’தகிlhபி³ஷ:

10880393 ே shயாthகிiµ விேவேஶ kh’தாக³shேகா ஜக³th³³ெரௗ
10880401 ய ஏவமvhயாkh’தஶkhthத³nhவத: பரshய ஸாாthபரமாthமேநா ஹேர:
10880403கி³thரேமாmhகத²ேயchch²’ேதி வா விiµchயேதஸmhsh’திபி⁴shததா²பி: ◌⁴
10890010ஶுக உவாச
10890011ஸரshவthயாshதேட ராஜnhnh’ஷய:ஸthரமாஸத
10890013 விதrhக:ஸம⁴thேதஷாmh thShவதீ⁴ேஶஷு ேகா மஹாnh
10890021 தshய jhஞாஸயா ேத ைவ ph◌⁴’³mh ph³ரமஸுதmh nh’ப
10890023 தjhjhஞphthைய phேரஷயாமாஸு: ேஸாऽph◌⁴ஜகா³th³ph³ரமண:ஸபா⁴mh
10890031 ந தshைம phரவணmh shேதாthரmh சkhேர ஸththவபயா
10890033 தshைம khேராத⁴ ப⁴க³வாnhphரjhவலnhshேவந ேதஜஸா
10890041ஸ ஆthமnhthதி²தmhமnhமாthமஜாயாthமநா phர: ◌⁴
10890043அஶீஶமth³யதா² வநிmh shவேயாnhயா வாthம: ◌⁴
10890051 தத:ைகலாஸமக³மthஸ தmh ேத³ேவா மேஹவர:
10890053 பரph³⁴mh ஸமாேரப⁴ உthதா²ய ph◌⁴ராதரmh iµதா³
10890061ைநchச²ththவமshthபத²க³இதி ேத³வேகாப ஹ
10890063 ஶூலiµth³யmhய தmh ஹnhமாேரேப⁴ திkh³மேலாசந:
10890071 பதிthவா பாத³ேயாrhேத³வீ ஸாnhthவயாமாஸ தmh கி³ரா
10890073அேதா² ஜகா³ம ைவNhட²mh யthர ேத³ேவா ஜநாrhத³ந:
10890081 ஶயாநmh ய உthஸŋhேக³ பதா³ வshயதாட³யth
10890083 தத உthதா²ய ப⁴க³வாnhஸஹ லmhயா ஸதாmh க³தி:
10890091shவதlhபாத³வயாத² நநாம ஶிரஸா iµநிmh
10890093ஆஹ ேத shவாக³தmh ph³ரமnhநிதா³thராஸேந ணmh
10890095அஜாநதாமாக³தாnhவ:nhமrhஹத² ந: phரேபா⁴
10890101 நீ ஸஹேலாகmh மாmh ேலாகபாலாmhச மth³க³தாnh
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10890103 பாேதா³த³ேகந ப⁴வதshதீrhதா²நாmh தீrhத²கா
10890111அth³யாஹmh ப⁴க³வmhlhலmhயா ஆஸேமகாnhதபா⁴ஜநmh
10890113 வthshயthர ேம ⁴திrhப⁴வthபாத³ஹதாmhஹஸ:

10890120ஶுக உவாச
10890121 ஏவmh ph³வாேண ைவNhேட² ph◌⁴’³shதnhமnhth³ரயா கி³ரா
10890123 நிrhvh’தshதrhபிதshShணீmh ப⁴khththகNhேடா²ऽேலாசந:
10890131 நச ஸthரமாvhரjhய iµநீநாmh ph³ரமவாதி³நாmh
10890133shவாiν⁴தமேஶேஷண ராஜnhph◌⁴’³ரவrhணயth
10890141 தnhநிஶmhயாத²iµநேயா விshதா iµkhதஸmhஶயா:
10890143 ⁴யாmhஸmh ரth³த³⁴rhவிShiΝmh யத: ஶாnhதிrhயேதாऽப⁴யmh
10890151 த⁴rhம:ஸாாth³யேதா jhஞாநmh ைவராkh³யmh ச தத³nhவிதmh
10890153 ஐவrhயmh சாShடதா⁴ யshமாth³யஶசாthமமலாபஹmh
10890161iµநீநாmh nhயshதத³Nhடா³நாmh ஶாnhதாநாmh ஸமேசதஸாmh
10890163அகிசநாநாmh ஸா⁴நாmh யமாஹு: பரமாmh க³திmh
10890171ஸththவmh யshய phயா rhதிrhph³ராமshthவிShடேத³வதா:
10890173 ப⁴ஜnhthயநாஶிஷ: ஶாnhதா யmh வா நிண³th³த⁴ய:
10890181 thவிதா⁴kh’தயshதshய ராஸா அஸுரா:ஸுரா:
10890183³ணிnhயா மாயயா sh’Shடா:ஸththவmh தthதீrhத²ஸாத⁴நmh
10890190ஶுக உவாச
10890191இthத²mh ஸாரshவதா விphரா nh’mhஸmhஶயiνthதேய
10890193 ஷshய பதா³mhேபா⁴ஜ ேஸவயா தth³க³திmh க³தா:
10890200ஸூத உவாச
10890201இthேயதnhiµநிதநயாshயபth³மக³nhத⁴
10890202 பீஷmh ப⁴வப⁴யபி⁴thபரshய mhஸ:

10890203ஸுேலாகmh ரவணைட: பிப³thயபீ⁴ணmh
10890204 பாnhேதா²ऽth◌⁴வph◌⁴ரமணபரமmh ஜஹாதி
10890210ஶுக உவாச
10890211 ஏகதா³ th³வாரவthயாmh  விphரபthnhயா:மாரக:
10890213 ஜாதமாthேரா ⁴வmh shph’ShThவா மமார கில பா⁴ரத
10890221 விphேரா kh³’thவா mh’தகmh ராஜth³வாrhபதா⁴ய ஸ:

10890223இத³mh phேராவாச விலபnhநாேரா தீ³நமாநஸ:

10890231 ph³ரமth³விஷ: ஶட²தி⁴ேயா ph³த⁴shய விஷயாthமந:
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10890233thரப³nhேதா: ◌⁴ கrhமேதா³ஷாthபசthவmh ேம க³ேதாऽrhப⁴க:
10890241mhஸாவிஹாரmh nh’பதிmh :³ஶீலமேதnhth³யmh
10890243 phரஜா ப⁴ஜnhthய:த³nhதி த³th³ரா நிthய:³கி²தா:
10890251 ஏவmh th³விதீயmh விphரrhshth’தீயmh thேவவேமவ ச
10890253 விsh’jhய ஸ nh’பth³வா தாmh கா³தா²mh ஸமகா³யத
10890261 தாமrhஜுந உபthய கrhசிthேகஶவாnhதிேக
10890263 பேரேத நவேம பா³ேல ph³ராமணmh ஸமபா⁴ஷத
10890271 கிmh shவிth³ph³ரமmhshthவnhநிவாேஸ இஹ நாshதி த⁴iνrhத⁴ர:
10890273 ராஜnhயப³nh⁴ேரேத ைவ ph³ராம:ஸthரமாஸேத
10890281 த⁴நதா³ராthமஜாph’khதா யthர ேஶாசnhதி ph³ராம:

10890283 ேத ைவ ராஜnhயேவேஷண நடா வnhthயஸுmhப⁴ரா:
10890291அஹmh phரஜா: வாmh ப⁴க³வnhரShேய தீ³நேயாஹ
10890293அநிshதீrhணphரதிjhேஞாऽkh³நிmh phரேவேய ஹதகlhமஷ:

10890300ph³ராமண உவாச
10890301ஸŋhகrhஷே வாஸுேத³வ: phரth³mhேநா த⁴nhவிநாmh வர:
10890303அநிth³ேதா⁴ऽphரதிரேதா² ந thராmh ஶkhiνவnhதி யth
10890311 தthகத²mh iν ப⁴வாnhகrhம ³Shகரmh ஜக³தீ³வைர:
10890313 thவmh சிகீrhஷ பா³யாthதnhந ரth³த³th◌⁴மேஹ வயmh
10890320அrhஜுந உவாச
10890321 நாஹmh ஸŋhகrhஷே ph³ரமnhந kh’Shண: காrhShணிேரவ ச
10890323அஹmh வா அrhஜுேநா நாம கா³Nh³வmh யshய ைவ த⁴iν:

10890331 மாவமmhshதா² மம ph³ரமnhவீrhயmh thrhயmhப³கேதாஷணmh
10890333 mh’thmh விthய phரத⁴ேந ஆேநShேய ேத phரஜா: phரேபா⁴
10890341 ஏவmh விரmhபி⁴ேதா விphர: பா²lh³ேநந பரnhதப
10890343 ஜகா³ம shவkh³’ஹmh phத: பாrhத²வீrhயmh நிஶாமயnh
10890351 phரஸூதிகால ஆஸnhேந பா⁴rhயாயா th³விஜஸthதம:
10890353 பா பா phரஜாmh mh’thேயாthயாஹாrhஜுநமார:
10890361ஸ உபshph’ய ஶுchயmhேபா⁴ நமshkh’thய மேஹவரmh
10890363 தி³vhயாnhயshthராணி ஸmhshmh’thய ஸjhயmh கா³Nh³வமாத³ேத³
10890371 nhயணthஸூதிகாகா³ரmh ஶைரrhநாநாshthரேயாைத:
10890373 திrhய³rhth◌⁴வமத: ◌⁴ பாrhத²சகார ஶரபஜரmh
10890381 தத:மார:ஸஜாேதா விphரபthnhயா த³nhiµஹு:
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10890383ஸth³ேயாऽத³rhஶநமாேபேத³ஸஶேரா விஹாயஸா
10890391 ததா³ஹ விphேரா விஜயmh விநிnhத³nhkh’Shணஸnhநிெதௗ⁴
10890393 ெமௗTh◌⁴யmh பயத ேம ேயாऽஹmh ரth³த³ேத⁴ khப³கthத²நmh
10890401 ந phரth³mhேநா நாநிth³ேதா⁴ ந ராேமா ந ச ேகஶவ:

10890403 யshய ேஶ: பthராmh ேகாऽnhயshதத³விேதவர:
10890411 தி⁴க³rhஜுநmh mh’ஷாவாத³mh தி⁴கா³thமலாகி⁴ேநா த⁴iν:

10890413ைத³ேவாபsh’Shடmh ேயா ெமௗTh◌⁴யாதா³நிநீஷதி ³rhமதி:
10890421 ஏவmh ஶபதி விphரrhெஷௗ விth³யாமாshதா²ய பா²lh³ந:
10890423 யெயௗ ஸmhயமநீமாஶு யthராshேத ப⁴க³வாnhயம:
10890431 விphராபthயமசாணshதத ஐnhth³மகா³thmh
10890433ஆkh³ேநயீmh ைநrh’தீmh ெஸௗmhயாmh வாயvhயாmh வாணீமத²
10890441 ரஸாதலmh நாகph’Shட²mh தி⁴ShNhயாnhயnhயாnhதா³த: ◌⁴
10890443 தேதாऽலph³த⁴th³விஜஸுேதா யநிshதீrhணphரதித:
10890445அkh³நிmh விவிு: kh’Shேணந phரthkhத: phரதிேஷத⁴தா
10890451 த³rhஶேய th³விஜஸூmhshேத மாவjhஞாthமாநமாthமநா
10890453 ேய ேத ந: கீrhதிmh விமலாmh மiνShயா:shதா²பயிShயnhதி
10890461இதி ஸmhபா⁴Shய ப⁴க³வாநrhஜுேநந ஸேஹவர:
10890463 தி³vhயmh shவரத²மாshதா²ய phரதீசீmh தி³ஶமாவிஶth
10890471ஸphத th³வீபாnhஸnh⁴mhச ஸphத ஸphத கி³நத²
10890473 ேலாகாேலாகmh ததா²தீthய விேவஶ ஸுமஹthதம:
10890481 தthராவா:ைஶph³யஸுkh³வ ேமக⁴Shபப³லாஹகா:
10890483 தம ph◌⁴ரShடக³தேயா ப³⁴rhப⁴ரதrhஷப⁴
10890491 தாnhth³’ShThவா ப⁴க³வாnhkh’Shே மஹாேயாேக³வேரவர:
10890493ஸஹshராதி³thயஸŋhகாஶmh shவசkhரmh phராேthர:
10890501 தம:ஸுேகா⁴ரmh க³ஹநmh kh’தmh மஹth³
10890502 விதா³ரயth³⁴தேரண ேராசிஷா
10890503 மேநாஜவmh நிrhவிவிேஶ ஸுத³rhஶநmh
10890504³ணchேதா ராமஶேரா யதா² ச:

10890511 th³வாேரண சkhராiνபேத²ந தthதம: பரmh பரmh jhேயாதிரநnhதபாரmh
10890513 ஸமiνவாநmh phரஸய பா²lh³ந: phரதா³தாோ பித³ேத⁴ऽணீ
உேப⁴
10890521தத: phரவிShட:ஸலmh நப⁴shவதா ப³யைஸஜth³ph³’ஹ³rh⁴ஷணmh
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10890523தthராth³⁴தmh ைவ ப⁴வநmh th³மthதமmh ph◌⁴ராஜnhமணிshதmhப⁴ஸஹshரேஶாபி⁴தmh
10890531 தshnhமஹாேபா⁴க³மநnhதமth³⁴தmh
10890532ஸஹshரrhத⁴nhயப²மணிth³பி: ◌⁴
10890533 விph◌⁴ராஜமாநmh th³வி³ேணேlhப³ணmh
10890534தாசலாப⁴mh ஶிதிகNhட²வmh
10890541 த³த³rhஶ தth³ேபா⁴க³ஸுகா²ஸநmh வி⁴mh
10890542 மஹாiνபா⁴வmh ேஷாthதேமாthதமmh
10890543ஸாnhth³ராmh³தா³ப⁴mh ஸுபிஶŋhக³வாஸஸmh
10890544 phரஸnhநவkhthரmh சிராயேதணmh
10890551 மஹாமணிvhராதகிடNhட³ல
10890552 phரபா⁴பphதஸஹshரnhதலmh
10890553 phரலmhப³சாrhவShட⁴ஜmh ஸெகௗshப⁴mh
10890554வthஸலமmh வநமாலயாvh’தmh
10890561 மஹாமணிvhராதகிடNhட³ல
10890562 phரபா⁴பphதஸஹshரnhதலmh
10890563 phரலmhப³சாrhவShட⁴ஜmh ஸெகௗshப⁴mh
10890564வthஸலமmh வநமாலயாvh’தmh
10890571 வவnhத³ஆthமாநமநnhதமchேதா ShiΝச தth³த³rhஶநஜாதஸாth◌⁴வஸ:

10890573 தாவாஹ ⁴மா பரேமSh²நாmh phர⁴rhேப³th³தா⁴ஜ ஸshதrhஜயா
கி³ரா
10890581th³விஜாthமஜா ேம வேயாrhதி³th³’ுமேயாபநீதா ⁴வி த⁴rhம³phதேய
10890583 கலாவதீrhவவேநrhப⁴ராஸுராnhஹthேவஹ ⁴யshthவரேயதமnhதி ேம
10890591 rhணகாமாவபி வாmh நரநாராயvh’
10890593 த⁴rhமமாசரதாmh shதி²thைய ’ஷெபௗ⁴ ேலாகஸŋhkh³ரஹmh
10890601இthயாதி³Shெடௗ ப⁴க³வதா ெதௗ kh’Shெணௗ பரேமSh²நா
10890603 ஓmh இthயாநmhய ⁴மாநமாதா³ய th³விஜதா³ரகாnh
10890611 nhயவrhேததாmh shவகmh தா⁴ம ஸmhphர’Shெடௗ யதா²க³தmh
10890613 விphராய த³த³: thராnhயதா²பmh யதா²வய:
10890621 நிஶாmhய ைவShணவmh தா⁴ம பாrhத:² பரமவிshத:
10890623 யthகிசிthெபௗஷmh mhஸாmh ேமேந kh’Shiνகmhபிதmh
10890631இதீth³’ஶாnhயேநகாநி வீrhயாணீஹ phரத³rhஶயnh
10890633 ³⁴ேஜ விஷயாnhkh³ராmhயாநீேஜ சாthrhைதrhமைக:²
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10890641 phரவவrhஷாகி²லாnhகாமாnhphரஜாஸு ph³ராமதி³ஷு
10890643 யதா²காலmh யைத²ேவnhth³ேரா ப⁴க³வாnhைரShTh²யமாshதி²த:
10890651ஹthவா nh’பாநத⁴rhShடா²nhகா⁴டயிthவாrhஜுநாதி³பி:◌⁴
10890653அஜஸா வrhதயாமாஸ த⁴rhமmh த⁴rhமஸுதாதி³பி:◌⁴
10900010ஶுக உவாச
10900011ஸுக²mh shவrhயாmh நிவஸnhth³வாரகாயாmh ய: பதி:
10900013ஸrhவஸmhபthஸmh’th³தா⁴யாmh ஜுShடாயாmh vh’Shணிŋhக³ைவ:

10900021shthபி⁴ேசாthதமேவஷாபி⁴rhநவெயௗவநகாnhதிபி: ◌⁴
10900023 கnh³காதி³பி⁴rhஹrhmhேயஷு khட³nhதீபி⁴shத³th³th³பி:◌⁴
10900031 நிthயmh ஸŋhலமாrhகா³யாmh மத³chth³பி⁴rhமதŋhக³ைஜ:

10900041shவலŋhkh’ைதrhப⁴ைடரைவ ரைத²ச கநேகாjhjhவல:

10900043 உth³யாேநாபவநாTh◌⁴யாயாmh Shபிதth³மராஷு
10900051 நிrhவிஶth³ph◌⁴’ŋhக³விஹைக³rhநாதி³தாயாmh ஸமnhதத:
10900053 ேரேம ேஷாட³ஶஸாஹshர பthநீநாmh ஏகவlhலப:◌⁴
10900061 தாவth³விசிthரேபாऽெஸௗ தth³ேக³ேஹஷு மஹrhth³தி⁴ஷு
10900063 phேராth²lhேலாthபலகலார iµதா³mhேபா⁴ஜேரiΝபி: ◌⁴
10900071 வாதாமலேதாேயஷு ஜth³th³விஜேலஷு ச
10900073 விஜஹார விகா³யாmhேபா⁴ ரதி³நீஷு மேஹாத³ய:
10900075சŋhமphதாŋhக:³ பரph³த⁴ச ேயாதாmh
10900081 உபகீ³யமாேநா க³nhத⁴rhைவrhmh’த³ŋhக³பணவாநகாnh
10900083 வாத³யth³பி⁴rhiµதா³ வீmh ஸூதமாக³த⁴வnhதி³பி: ◌⁴
10900091chயமாேநாऽchதshதாபி⁴rhஹஸnhதீபி: ◌⁴ shம ேரசைக:
10900093 phரதிசnhவிசிkhேட³ யபி⁴rhயரா³வ
10900101 தா: khnhநவshthரவிvh’ேதாசphரேத³ஶா:
10900102சnhthய உth³th◌⁴’தph³’ஹthகவரphரஸூநா:
10900103 காnhதmh shம ேரசகrhஷயேயாப³ய
10900104 ஜாதshமேராthshமயலஸth³வத³நா விேரஜு:
10900111 kh’Shணsh தthshதநவிஷjhதŋhமshரkh
10900112 khடா³பி⁴ஷŋhக³⁴தnhதலvh’nhத³ப³nhத:◌⁴
10900113சnhiµஹுrhவதிபி: ◌⁴ phரதிchயமாேநா
10900114 ேரேம கேரiΝபி⁴ேவப⁴பதி: பத:
10900121 நடாநாmh நrhதகீநாmh ச கீ³தவாth³ேயாபவிநாmh
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10900123 khடா³லŋhகாரவாஸாmh kh’Shேऽதா³thதshய ச shthய:
10900131 kh’Shணshையவmh விஹரேதா க³thயாலாேபதshைத:
10900133 நrhமேவபShவŋhைக:³shthmh கில ’தா தி⁴ய:
10900141ஊrhiµnhைத³கதி⁴ேயா கி³ர உnhமthதவjhஜட³mh
10900143 சிnhதயnhthேயாऽரவிnhதா³mh தாநி ேம க³த³த: ஶ ◌்’iΝ
10900150 மShய ஊ:
10900151ர விலப thவmh வீதநிth³ரா ந ேஶேஷ
10900152shவபிதி ஜக³தி ராthrhயாவேரா ³phதேபா³த: ◌⁴
10900153 வயவ ஸகி² கchசிth³கா³ட⁴நிrhவிth³த⁴ேசதா
10900154 நநநயநஹாேஸாதா³ரேலேதந
10900161 ேநthேர நிலய நkhதமth³’Shடப³nh⁴sh
10900162 thவmh ேராரவீ கணmh ப³த சkhரவாகி
10900163 தா³shயmh க³த வயவாchதபாத³ஜுShடாmh
10900164 கிmh வா shரஜmh shph’ஹயேஸ கவேரண ேவா⁴mh
10900171 ேபா⁴ ேபா: ◌⁴ ஸதா³ நிShடநேஸ உத³nhவnhநலph³த⁴நிth³ேராऽதி⁴க³தphரஜாக³ர:
10900173 கிmhவா iµnhதா³ப’தாthமலாச²ந: phராphதாmh த³ஶாmh thவmh ச க³ேதா
³ரthயயாmh
10900181 thவmh யம ப³லவதா kh³’த இnhேதா³
10900182ணshதேமா ந நிஜதீ³தி⁴திபி:◌⁴ ே
10900183 கchசிnhiµnhத³க³தி³தாநி யதா² வயmh thவmh
10900184 விshmh’thய ேபா: ◌⁴ shத²கி³தகீ³பலயேஸ ந:
10900191 கிmh nhவாசதமshமாபி⁴rhமலயாநில ேதऽphயmh
10900193 ேகா³விnhதா³பாŋhக³நிrhபி⁴nhேந ’தீ³ரய ந:shமரmh
10900201 ேமக⁴ மmhshthவம த³யிேதா யாத³ேவnhth³ரshய நmh
10900202வthஸாŋhகmh வயவ ப⁴வாnhth◌⁴யாயதி phேரமப³th³த: ◌⁴
10900203அththகNhட:² ஶவல’த³ேயாऽshமth³விேதா⁴ பா³Shபதா⁴ரா:
10900204shmh’thவா shmh’thவா விsh’ஜ iµஹுrh:³க²த³shதthphரஸŋhக:³
10900211 phயராவபதா³நி பா⁴ஷேஸ mh’தஸவிகயாநயா கி³ரா
10900213 கரவாணி கிமth³ய ேத phயmh வத³ ேம வlhகி³தகNhட² ேகாகில
10900221 ந சல ந வத³shதா³ர³th³ேத⁴ தித⁴ர சிnhதயேஸ மஹாnhதமrhத²mh
10900223அபி ப³த வஸுேத³வநnhத³நாŋhkh◌⁴mh வயவ காமயேஸshதைநrhவித⁴rhmh
10900231 ஶுShயth³th◌⁴ரதா:³ கரஶிதா ப³த nh⁴பthnhய:
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10900232ஸmhphரthயபாshதகமலய இShடப⁴rh:

10900233 யth³வth³வயmh ம⁴பேத: phரணயாவேலாகmh
10900234அphராphய iµShட’த³யா: கrhஶிதா:shம
10900241ஹmhஸ shவாக³தமாshயதாmh பிப³ பேயா ph³யŋhக³ ெஶௗேர: கதா²mh
10900242³தmh thவாmh iν விதா³ம கchசித³த:shவshthயாshத உkhதmh ரா
10900243 கிmh வா நசலெஸௗ’த:³shமரதி தmh கshமாth³ப⁴ஜாேமா வயmh
10900244 ௌth³ராலாபய காமத³mh யmh’ேத ைஸைவகநிShடா²shthயாmh
10900250ஶுக உவாச
10900251இதீth³’ேஶந பா⁴ேவந kh’Shேண ேயாேக³வேரவேர
10900253 khயமாேணந மாத⁴vhேயா ேலபி⁴ேர பரமாmh க³திmh
10900261 தமாthேராऽபி ய:shthmh phரஸயாகrhஷேத மந:
10900263 உகா³ேயாகீ³ேதா வா பயnhதீநாmh ச கிmh ந:
10900271 யா:ஸmhபrhயசரnhphேரmh பாத³ஸmhவாஹநாதி³பி: ◌⁴
10900273 ஜக³th³³mh ப⁴rhth’³th³th◌⁴யா தாஸாmh கிmhவrhNhயேத தப:
10900281 ஏவmh ேவேதா³தி³தmh த⁴rhமமiνதிShட²nhஸதாmh க³தி:
10900283 kh³’ஹmh த⁴rhமாrhத²காமாநாmh iµஹுசாத³rhஶயthபத³mh
10900291ஆshதி²தshய பரmh த⁴rhமmh kh’Shணshய kh³’ஹேமதி⁴நாmh
10900293ஆஸnhேஷாட³ஶஸாஹshரmh மShயச ஶதாதி⁴கmh
10900301 தாஸாmh shthரthந⁴தாநாமShெடௗ யா: phரா³தா³’தா:
10900303 khணீphரiµகா² ராஜmhshதththராசாiνrhவஶ:

10900311 ஏைககshயாmh த³ஶ த³ஶ kh’Shேऽஜநதா³thமஜாnh
10900313 யாவthய ஆthமேநா பா⁴rhயா அேமாக⁴க³திவர:
10900321 ேதஷாiµth³தா³மவீrhயாமShடாத³ஶ மஹாரதா:²
10900323ஆஸnhiνதா³ரயஶஸshேதஷாmh நாமாநி ேம ஶ ◌்’iΝ
10900331 phரth³mhநசாநிth³த⁴ச தீ³phதிமாnhபா⁴iνேரவ ச
10900333ஸாmhேபா³ ம⁴rhph³’ஹth³பா⁴iνசிthரபா⁴iνrhvh’ேகாऽண:

10900341 Shகேரா ேவத³பா³ஹுச தேத³வ:ஸுநnhத³ந:
10900343 சிthரபா³ஹுrhவிபச கவிrhnhயkh³ேராத⁴ ஏவ ச
10900351 ஏேதஷாமபி ராேஜnhth³ர தiνஜாநாmh ம⁴th³விஷ:

10900353 phரth³mhந ஆthphரத²ம: பிth’வth³khணீஸுத:
10900361ஸ khே ³தரiµபேயேம மஹாரத:²
10900363 தshயாmh தேதாऽநிth³ேதா⁴ऽ⁴thநாகா³யதப³லாnhவித:
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10900371ஸ சாபி khண: ெபௗthmh ெதௗ³thேரா ஜkh³’ேஹ தத:
10900373 வjhரshதshயாப⁴வth³யsh ெமௗஷலாத³வேஶத:
10900381 phரதிபா³ஹுர⁴thதshமாthஸுபா³ஹுshதshய சாthமஜ:

10900383ஸுபா³ேஹா: ஶாnhதேஸேநாऽ⁴chச²தேஸநsh தthஸுத:
10900391 ந ேயதshnhேல ஜாதா அத⁴நா அப³ஹுphரஜா:
10900393அlhபாேஷாऽlhபவீrhயாச அph³ரமNhயாச ஜjhஞிேர
10900401 ய³வmhஶphரஸூதாநாmh mhஸாmh விkh²யாதகrhமmh
10900403ஸŋhkh²யா ந ஶkhயேத கrhமபி வrhஷாைதrhnh’ப
10900411 திshர: ேகாThய:ஸஹshராமShடாஶீதிஶதாநி ச
10900413ஆஸnhய³லாசாrhயா:மாராதி தmh
10900421ஸŋhkh²யாநmh யாத³வாநாmh க: கShயதி மஹாthமநாmh
10900423 யthராதாநாமத லேshேத ஸ ஆஹுக:
10900431 ேத³வாஸுராஹவஹதா ைத³ேதயா ேய ஸுதா³:

10900433 ேத ேசாthபnhநா மiνShேயஷு phரஜா th³’phதா ப³பா³தி⁴ேர
10900441 தnhநிkh³ரஹாய ஹ phேராkhதா ேத³வா யேதா:³ேல
10900443அவதீrh:லஶதmh ேதஷாேமகாதி⁴கmh nh’ப
10900451 ேதஷாmh phரமாணmh ப⁴க³வாnhphர⁴thேவநாப⁴வth³த⁴:
10900453 ேய சாiνவrhதிநshதshய வvh’:◌⁴ ஸrhவயாத³வா:
10900461 ஶyhயாஸநாடநாலாப khடா³shநாநாதி³கrhமஸு
10900463 ந வி:³ஸnhதமாthமாநmh vh’Shணய: kh’Shணேசதஸ:

10900471 தீrhத²mh சkhேர nh’ேபாநmh யத³ஜநி ய³ஷு shவ:ஸthபாத³ெஶௗசmh
10900472 விth³விThshநிkh³தா: ◌⁴ shவபmh யரதபர rhயத³rhேத²ऽnhயயthந:
10900473 யnhநாமாமŋhக³ளkh◌⁴நmh தமத² க³தி³தmh யthkh’ேதா ேகா³thரத⁴rhம:
10900474 kh’Shணshையதnhந சிthரmh திப⁴ரஹரணmh காலசkhராத⁴shய
10900481 ஜயதி ஜநநிவாேஸா ேத³வகீஜnhமவாேதா³
10900482 ய³வரபஷthshைவrhேதா³rhபி⁴ரshயnhநத⁴rhமmh
10900483shதி²ரசரvh’நkh◌⁴ந:ஸுshதiµேக²ந
10900484 vhரஜரவநிதாநாmh வrhத⁴யnhகாமேத³வmh
10900491இthத²mh பரshய நிஜவrhthமரயாthத
10900492லாதேநாshதத³iνபவிட³mhப³நாநி
10900493 கrhமாணி கrhமகஷநி ய³thதமshய
10900494 யாத³iµShய பத³ேயாரiνvh’thதிchச²nh
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10900501 மrhthயshதயாiνஸவேமதி⁴தயா iµnhத³
10900502மthகதா²ரவணகீrhதநசிnhதையதி
10900503 தth³தா⁴ம ³shதரkh’தாnhதஜவாபவrhக³mh
10900504 kh³ராமாth³வநmh தி⁴ேஜாऽபி யrhயத³rhதா:²
11010010ஶுக உவாச
11010011 kh’thவா ைத³thயவத⁴mh kh’Shண:ஸராேமா ய³பி⁴rhvh’த:
11010013 ⁴ேவாऽவதாரயth³பா⁴ரmh ஜவிShட²mh ஜநயnhகmh
11010021 ேய ேகாபிதா:ஸுப³ஹு பாNh³ஸுதா:ஸபthைநrh
11010022 ³rhth³தேஹலநகசkh³ரஹதி³பி⁴shதாnh
11010023 kh’thவா நிthததேரதரத:ஸேமதாnh
11010024ஹthவா nh’பாnhநிரஹரthதிபா⁴ரஶ:

11010031 ⁴பா⁴ரராஜph’தநா ய³பி⁴rhநிரshய
11010032³phைத:shவபா³ஹுபி⁴ரசிnhதயத³phரேமய:
11010033 மnhேயऽவேநrhநiν க³ேதாऽphயக³தmh  பா⁴ரmh
11010034 யth³யாத³வmh லமேஹா அவிஷயமாshேத
11010041ைநவாnhயத: பப⁴ேவாऽshய ப⁴ேவthகத²சிnh
11010042 மthஸmhரயshய விப⁴ேவாnhநஹநshய நிthயmh
11010043அnhத: கmh ய³லshய விதா⁴ய ேவiΝ
11010044shதmhப³shய வநிவ ஶாnhதிiµைப தா⁴ம
11010051 ஏவmh vhயவேதா ராஜnhஸthயஸŋhகlhப ஈவர:
11010053 ஶாபvhயாேஜந விphராmh ஸஜேர shவலmh வி: ◌⁴
11010061shவrhthயா ேலாகலாவNhய நிrhiµkhthயா ேலாசநmh nh’mh
11010063 கீ³rhபி⁴shதா:shமரதாmh சிthதmh பைத³shதாநீதாmh khயா:
11010071ஆchசி²th³ய கீrhதிmh ஸுேலாகாmh விதthய யஜஸா iν ெகௗ
11010073 தேமாऽநயா தShயnhதீthயகா³thshவmh பத³வர:
11010080ராேஜாவாச
11010081 ph³ரமNhயாநாmh வதா³nhயாநாmh நிthயmh vh’th³ேதா⁴பேஸவிநாmh
11010083 விphரஶாப: கத²ம⁴th³vh’Shணீநாmh kh’Shணேசதஸாmh
11010091 யnhநிthத:ஸ ைவ ஶாேபா யாth³’ேஶா th³விஜஸthதம
11010093 கத²ேமகாthமநாmh ேப⁴த³ ஏதthஸrhவmh வத³shவ ேம
11010100பா³த³ராயணிவாச
11010101 பி³ph◌⁴ரth³வ:ஸகலஸுnhத³ரஸnhநிேவஶmh
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11010102 கrhமாசரnh⁴வி ஸுமŋhக³ளமாphதகாம:
11010103ஆshதா²ய தா⁴ம ரமமாண உதா³ரகீ’தி:
11010104ஸmhஹrhைமchச²த லmh shதி²தkh’thயேஶஷ:

11010111 கrhமாநி Nhயநிவஹாநி ஸுமŋhக³ளாநி
11010112 கா³யjhஜக³thகமலாபஹராணி kh’thவா
11010113 காலாthமநா நிவஸதா ய³ேத³வேக³ேஹ
11010114 பிNhடா³ரகmh ஸமக³மnhiµநேயா நிsh’Shடா:
11010121 விவாthேராऽத: கNhேவா
11010122 ³rhவாஸா ph◌⁴’³ரŋhகி³ரா:
11010123 கயேபா வாமேத³ேவாऽthrh
11010124 வShேடா² நாரதா³த³ய:
11010131 khட³nhதshதாiνபvhரjhய மாரா ய³நnhத³நா:
11010133 உபஸŋhkh³’ய பphரch²ரவிநீதா விநீதவth
11010141 ேத ேவஷயிthவா shthேவைஷ:ஸாmhப³mh ஜாmhப³வதீஸுதmh
11010143 ஏஷா ph’chச²தி ேவா விphரா அnhதrhவthnhயேத
11010151 phரShmh விலjhஜதீ ஸாாthphரph³தாேமாக⁴த³rhஶநா:
11010153 phரேஸாShயnhதீ thரகாமா கிmh shவிthஸஜநயிShயதி
11010161 ஏவmh phரலph³தா⁴ iµநயshதா:பிதா nh’ப
11010163 ஜநயிShயதி ேவா மnhதா³iµஷலmh லநாஶநmh
11010171 தchch²thவா ேதऽதிஸnhthரshதா விiµchய ஸஹேஸாத³ரmh
11010173ஸாmhப³shய த³th³’ஶுshதshnhiµஷலmh க²lhவயshமயmh
11010181 கிmh kh’தmh மnhத³பா⁴kh³ையrhந: கிmh வதி³Shயnhதி ேநா ஜநா:
11010183இதி விவதா ேக³ஹாநாதா³ய iµஷலmh ய:
11010191 தchேசாபநீய ஸத³ பmhலாநiµக²ய:
11010193 ராjhஞ ஆேவத³யாmh சkh:ஸrhவயாத³வஸnhநிெதௗ⁴
11010201 thவாேமாக⁴mh விphரஶாபmh th³’ShThவா ச iµஷலmh nh’ப
11010203 விshதா ப⁴யஸnhthரshதா ப³⁴rhth³வாரெகௗகஸ:

11010211 தchrhணயிthவா iµஷலmh ய³ராஜ:ஸ ஆஹுக:
11010213ஸiµth³ரஸேல phராshயlhேலாஹmh சாshயாவேஶதmh
11010221 கசிnhமthshேயாऽkh³ரlhேலாஹmh rhநி தரலshதத:
11010223 உயமாநாநி ேவலாயாmh லkh³நாnhயாஸnhகிலரகா:
11010231 மthshேயா kh³’ேதா மthshயkh◌⁴ைநrhஜாேலநாnhைய:ஸஹாrhணேவ
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11010233 தshேயாத³ரக³தmh ேலாஹmh ஸ ஶlhேய ph³த⁴ேகாऽகேராth
11010241 ப⁴க³வாnhjhஞாதஸrhவாrhத² ஈவேராऽபி தத³nhயதா²
11010243 கrhmh ைநchச²th³விphரஶாபmh காலphயnhவேமாத³த
11020010ஶுக உவாச
11020011 ேகா³விnhத³⁴ஜ³phதாயாmh th³வாரவthயாmh th³வஹ
11020013அவாthnhநாரேதா³ऽபீ⁴ணmh kh’Shேபாஸநலாலஸ:

11020021 ேகா iν ராஜnhநிnhth³யவாnhiµnhத³சரmh³ஜmh
11020023 ந ப⁴ேஜthஸrhவேதாmh’thபாshயமமேராthதைம:
11020031 தேமகதா³  ேத³வrhmh வஸுேத³ேவா kh³’ஹாக³தmh
11020033அrhசிதmh ஸுக²மாநமபி⁴வாth³ேயத³மph³ரவீth
11020040வஸுேத³வ உவாச
11020041 ப⁴க³வnhப⁴வேதா யாthரா shவshதேய ஸrhவேத³நாmh
11020043 kh’பநாmh யதா² பிthேராthதமேலாகவrhthமநாmh
11020051 ⁴தாநாmh ேத³வசதmh :³கா²ய ச ஸுகா²ய ச
11020053ஸுகா²ையவ  ஸா⁴நாmh thவாth³’ஶாமchதாthமநாmh
11020061 ப⁴ஜnhதி ேய யதா² ேத³வாnhேத³வா அபி தைத²வ தாnh
11020063 சா²ேயவ கrhமஸசிவா:ஸாத⁴ேவா தீ³நவthஸலா:
11020071 ph³ரமmhshததா²பி ph’chசா²ேமா த⁴rhமாnhபா⁴க³வதாmhshதவ
11020073 யாnhthவா ரth³த⁴யா மrhthேயா iµchயேத ஸrhவேதா ப⁴யாth
11020081அஹmh கில ராநnhதmh phரஜாrhேதா² ⁴வி iµkhதித³mh
11020083அஜயmh ந ேமாாய ேமாேதா ேத³வமாயயா
11020091 யதா² விசிthரvhயஸநாth³ப⁴வth³பி⁴rhவிவேதாப⁴யாth
11020093iµchேயம யஜைஸவாth³தா⁴ ததா² ந: ஶாதி⁴ ஸுvhரத
11020100ஶுக உவாச
11020101 ராஜnhேநவmh kh’தphரேநா வஸுேத³ேவந தீ⁴மதா
11020103 phதshதமாஹ ேத³வrhrhஹேர:ஸmhshமாேதா ³ண:

11020110நாரத³ உவாச
11020111ஸmhயேக³தth³vhயவதmh ப⁴வதா ஸாthவதrhஷப⁴
11020113 யthph’chச²ேஸ பா⁴க³வதாnhத⁴rhமாmhshthவmh விவபா⁴வநாnh
11020121 ேதாऽiνப²ேதா th◌⁴யாத ஆth³’ேதா வாiνேமாதி³த:
11020123ஸth³ய: நாதி ஸth³த⁴rhேமா ேத³வவிவth³ேஹாऽபி 
11020131 thவயா பரமகlhயாண: Nhயரவணகீrhதந:
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11020133shமாேதா ப⁴க³வாநth³ய ேத³ேவா நாராயே மம
11020141அthராphதா³ஹரnhதீமதிஹாஸmh ராதநmh
11020143ஆrhஷபா⁴mh ச ஸmhவாத³mh விேத³ஹshய மஹாthமந:
11020151 phயvhரேதா நாம ஸுேதா மேநா:shவாயmh⁴வshய ய:
11020153 தshயாkh³நீth◌⁴ரshதேதா நாபி⁴rh’ஷப⁴shதthஸுத:shmh’த:
11020161 தமாஹுrhவாஸுேத³வாmhஶmh ேமாத⁴rhமவிவயா
11020163அவதீrhணmh ஸுதஶதmh தshயாth³ph³ரமபாரக³mh
11020171 ேதஷாmh ைவ ப⁴ரேதா jhேயShேடா² நாராயணபராயண:

11020173 விkh²யாதmh வrhஷேமதth³யnh நாmhநா பா⁴ரதமth³⁴தmh
11020181ஸ ⁴khதேபா⁴கா³mh thயkhthேவமாmh நிrhக³தshதபஸா ஹmh
11020183 உபாநshதthபத³வீmh ேலேப⁴ ைவ ஜnh’நபி⁴shthபி: ◌⁴
11020191 ேதஷாmh நவ நவth³வீப பதேயாऽshய ஸமnhதத:
11020193 கrhமதnhthரphரேணதார ஏகாஶீதிrhth³விஜாதய:
11020201 நவாப⁴வnhமஹாபா⁴கா³iµநேயா யrhத²ஶmhந:
11020203 ரம வாதரஸநா ஆthமவிth³யாவிஶாரதா:³
11020211 கவிrhஹவிரnhத: phர³th³த: ◌⁴ பிphபலாயந:
11020213ஆவிrhேஹாthேராऽத² th³லசமஸ: கரபா⁴ஜந:
11020221 த ஏேத ப⁴க³வth³பmh விவmh ஸத³ஸதா³thமகmh
11020223ஆthமேநாऽvhயதிேரேகண பயnhேதா vhயசரnhமmh
11020231அvhயாஹேதShடக³தய:ஸுரth³த⁴ஸாth◌⁴ய
11020232 க³nhத⁴rhவயநரகிnhநரநாக³ேலாகாnh
11020233iµkhதாசரnhதி iµநிசாரண⁴தநாத²
11020234 விth³யாத⁴ரth³விஜக³வாmh ⁴வநாநி காமmh
11020241 த ஏகதா³ நிேம:ஸthரiµபஜkh³iµrhயth³’chச²யா
11020243 விதாயமாநmh’பி⁴ரஜநாேப⁴ மஹாthமந:
11020251 தாnhth³’ShThவா ஸூrhயஸŋhகாஶாnhமஹாபா⁴க³வதாnhnh’ப
11020253 யஜமாேநாऽkh³நேயா விphரா:ஸrhவ ஏேவாபதshதி²ேர
11020261 விேத³ஹshதாநபி⁴phேரthய நாராயணபராயnh
11020263 phத:ஸmhஜயாmh சkhேர ஆஸநshதா²nhயதா²rhஹத:
11020271 தாnhேராசமாநாnhshவசா ph³ரமthேராபமாnhநவ
11020273 பphரchச² பரமphத: phரரயாவநேதா nh’ப:
11020280விேத³ஹ உவாச
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11020281 மnhேய ப⁴க³வத:ஸாாthபாrhஷதா³nhேவா ம⁴th³விஸ:

11020283 விShேrh⁴தாநி ேலாகாநாmh பாவநாய சரnhதி 
11020291 ³rhலேபா⁴ மாiνேஷா ேத³ேஹா ேத³நாmh ணப⁴ŋh³ர:
11020293 தthராபி ³rhலப⁴mh மnhேய ைவNhட²phயத³rhஶநmh
11020301அத ஆthயnhதிகmh ேமmh ph’chசா²ேமா ப⁴வேதாऽநகா: ◌⁴
11020303ஸmhஸாேரऽshnhrhேதா⁴ऽபி ஸthஸŋhக:³ ேஶவதி⁴rhnh’mh
11020311 த⁴rhமாnhபா⁴க³வதாnhph³த யதி³ ந: தேய மmh
11020313ைய: phரஸnhந: phரபnhநாய தா³shயthயாthமாநமphயஜ:

11020320நாரத³ உவாச
11020321 ஏவmh ேத நிநா ph’Shடா வஸுேத³வ மஹthதமா:
11020323 phரதிjhயாph³வnhphthயா ஸஸத³shயrhthவிஜmh nh’பmh
11020330கவிவாச
11020331 மnhேயऽதசிth³ப⁴யமchதshய பாதா³mh³ேஜாபாஸநமthர நிthயmh
11020333 உth³விkh³ந³th³ேத⁴ரஸதா³thமபா⁴வாth³விவாthமநா யthர நிவrhதேத பீ: ◌⁴
11020341 ேய ைவ ப⁴க³வதா phேராkhதா உபாயா யாthமலph³த⁴ேய
11020343அஜ: mhஸாமவி³ஷாmh விth³தி⁴ பா⁴க³வதாnh தாnh
11020351 யாநாshதா²ய நேரா ராஜnhந phரமாth³ேயத கrhசிth
11020353 தா⁴வnhநிlhய வா ேநthேர ந shக²ேலnhந பேததி³ஹ
11020361காேயந வாசா மநேஸnhth³ையrhவா ³th³th◌⁴யாthமநா வாiνsh’தshவபா⁴வாth
11020363 கேராதி யth³யthஸகலmh பரshைம நாராயேயதி ஸமrhபேயthதth
11020371 ப⁴யmh th³விதீயாபி⁴நிேவஶத:shயாதீ³ஶாத³ேபதshய விபrhயேயாऽshmh’தி:
11020373 தnhமாயயாேதா ³த⁴ ஆப⁴ேஜthதmh ப⁴khthையகேயஶmh ³ேத³வதாthமா
11020381அவிth³யமாேநாऽphயவபா⁴தி th³வேயா th◌⁴யாrhதி⁴யாshவphநமேநாரெதௗ²

யதா²
11020383 தthகrhமஸŋhகlhபவிகlhபகmh மேநா ³ேதா⁴ நிnhth◌⁴யாத³ப⁴யmh தத:shயாth
11020391ஶ ◌்’Nhவnhஸுப⁴th³ராணி ரதா²ŋhக³பாேணrhஜnhமாநி கrhமாணி ச யாநி ேலாேக
11020393 கீ³தாநி நாமாநி தத³rhத²காநி கா³யnhவிலjhேஜா விசேரத³ஸŋhக:³
11020401 ஏவmhvhரத:shவphயநாமகீrhthயா ஜாதாiνராேகா³ th³தசிthத உchைச:
11020403ஹஸthயேதா² ேராதி³தி ெரௗதி கா³யthnhமாத³வnhnh’thயதி ேலாகபா³ய:
11020411 க²mh வாமkh³நிmh ஸலmh மmh ச jhேயாதீmh ஸththவாநி தி³ேஶா
th³மாதீ³nh
11020413ஸthஸiµth³ராmhச ஹேர: ஶரmh யthகிmh ச ⁴தmh phரணேமத³நnhய:
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11020421 ப⁴khதி: பேரஶாiνப⁴ேவா விரkhதிரnhயthர ைசஷ thக ஏககால:

11020423phரபth³யமாநshய யதா²நத:shshSh:Sh:ுத³பாேயாऽiνகா⁴ஸmh
11020431இthயchதாŋhkh◌⁴mh ப⁴ஜேதாऽiνvh’ththயா ப⁴khதிrhவிரkhதிrhப⁴க³வthphரேபா³த: ◌⁴
11020433 ப⁴வnhதி ைவ பா⁴க³வதshய ராஜmhshதத: பராmh ஶாnhதிiµைபதி ஸாாth
11020440ராேஜாவாச
11020441அத² பா⁴க³வதmh ph³த யth³த⁴rhேமா யாth³’ேஶா nh’mh
11020443 யதா²சரதி யth³ph³ேத ையrhŋhைக³rhப⁴க³வthphய:
11020450ஹவிவாச
11020451ஸrhவ⁴ேதஷு ய: பேயth³ப⁴க³வth³பா⁴வமாthமந:
11020453 ⁴தாநி ப⁴க³வthயாthமnhேயஷ பா⁴க³வேதாthதம:
11020461 ஈshவேர தத³தீ⁴ேநஷு பா³ேஶஷு th³விஷthஸு ச
11020463 phேரமைமthkh’ேபாேபா ய: கேராதி ஸ மth◌⁴யம:
11020471அrhசாயாேமவ ஹரேய ஜாmh ய: ரth³த⁴ேயஹேத
11020473 ந தth³ப⁴khேதஷு சாnhேயஷு ஸ ப⁴khத: phராkh’த:shmh’த:
11020481 kh³’thவாபீnhth³ையரrhதா²nhேயா ந th³ேவSh ந ’Shயதி
11020483 விShேrhமாயாத³mh பயnhஸ ைவ பா⁴க³வேதாthதம:
11020491 ேத³ேஹnhth³யphராணமேநாதி⁴யாmh ேயா ஜnhமாphயயுth³ப⁴யதrhஷkh’chch²ைர:
11020493ஸmhஸாரத⁴rhைமரவிiµயமாந:shmh’thயா ஹேரrhபா⁴க³வதphரதா⁴ந:
11020501 ந காமகrhமபீ³ஜாநாmh யshய ேசத ஸmhப⁴வ:

11020503 வாஸுேத³ைவகநிலய:ஸ ைவ பா⁴க³வேதாthதம:
11020511 ந யshய ஜnhமகrhமph◌⁴யாmh ந வrhரமஜாதிபி:◌⁴
11020513ஸjhஜேதऽshnhநஹmhபா⁴ேவா ேத³ேஹ ைவ ஸ ஹேர: phய:
11020521 ந யshய shவ: பர இதி விthேதShவாthமநி வா பி⁴தா³
11020523ஸrhவ⁴தஸம: ஶாnhத:ஸ ைவ பா⁴க³வேதாthதம:
11020531 th⁴வநவிப⁴வேஹதேவऽphயNhட²

11020532shmh’திரதாthமஸுராதி³பி⁴rhவிmh’kh³யாth
11020533 ந சலதி ப⁴க³வthபதா³ரவிnhதா³lh
11020534லவநிஷாrhத⁴மபி ய:ஸ ைவShணவாkh³rhய:
11020541 ப⁴க³வத உவிkhரமாŋhkh◌⁴ஶாகா² நக²மணிசnhth³கயா நிரshததாேப
11020543’தி³ கத²iµபத³தாmh ந:ஸ phரப⁴வதி சnhth³ர இேவாதி³ேதऽrhகதாப:
11020551விsh’ஜதி’த³யmh ந யshயஸாாth³த⁴ரவஶாபி⁴ேதாऽphயெகௗ⁴க⁴நாஶ:

11020553 phரணயரஸநயா th◌⁴’தாŋhkh◌⁴பth³ம:ஸ ப⁴வதி பா⁴க³வதphரதா⁴ந உkhத:
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11030010ராேஜாவாச
11030011 பரshய விShேஶshய மாயிநாமபி ேமாநீmh
11030013 மாயாmh ேவதி³chசா²ேமா ப⁴க³வnhேதா ph³வnh ந:
11030021 நாiνth’phேய ஜுஷnhShமth³ வேசா ஹகதா²mh’தmh
11030023ஸmhஸாரதாபநிshதphேதா மrhthயshதthதாபேப⁴ஷஜmh
11030030அnhத உவாச
11030031 ஏபி⁴rh⁴தாநி ⁴தாthமா மஹா⁴ைதrhமஹா⁴ஜ
11030033ஸஸrhேஜாchசாவசாnhயாth³ய:shவமாthராthமphரth³த⁴ேய
11030041 ஏவmh sh’Shடாநி ⁴தாநி phரவிShட: பசதா⁴பி:◌⁴
11030043 ஏகதா⁴ த³ஶதா⁴thமாநmh விப⁴ஜஜுஷேத ³nh
11030051³ணrh³nhஸ ⁴ஜாந ஆthமphரth³ேயாதிைத: phர: ◌⁴
11030053 மnhயமாந இத³mh sh’Shடமாthமாநஹ ஸjhஜேத
11030061 கrhமாணி கrhமபி: ◌⁴ rhவnhஸநிthதாநி ேத³ஹph◌⁴’th
11030063 தthதthகrhமப²லmh kh³’ணnhph◌⁴ரமதீஹ ஸுேக²தரmh
11030071இthத²mh கrhமக³தீrhக³chச²nhப³வப⁴th³ரவஹா: மாnh
11030073ஆ⁴தஸmhphலவாthஸrhக³ phரலயாவiνேதऽவஶ:

11030081 தா⁴பphலவ ஆஸnhேந vhயkhதmh th³ரvhய³thமகmh
11030083அநாதி³நித⁴ந: காேலா யvhயkhதாயாபகrhஷதி
11030091 ஶதவrhஷா யநாvh’Shrhப⁴விShயthlhப³ ⁴வி
11030093 தthகாேலாபசிேதாShrhேகா ேலாகாmhshthnhphரதபிShயதி
11030101 பாதாலதலமாரph◌⁴ய ஸŋhகrhஷணiµகா²நல:

11030103 த³ஹnhrhth◌⁴வஶிேகா² விShவkh³வrhத⁴ேத வாேநத:
11030111ஸmhவrhதேகா ேமக⁴க³ே வrhஷதி shம ஶதmh ஸமா:
11030113 தா⁴ராபி⁴rhஹshதிஹshதாபி⁴rhயேத ஸேல விராTh
11030121 தேதா விராஜiµthsh’jhyh ைவராஜ: ேஷா nh’ப
11030123அvhயkhதmh விஶேத ஸூமmh நிnhத⁴ந இவாநல:

11030131 வாநா ’தக³nhதா⁴ : ◌⁴ ஸலthவாய கlhபேத
11030133ஸலmh தth³th◌⁴’தரஸmh jhேயாதிShThவாேயாபகlhபேத
11030141’தபmh  தமஸா வாெயௗ jhேயாதி: phரயேத
11030143’தshபrhேஶாऽவகாேஶந வாrhநப⁴ யேத
11030145 காலாthமநா ’த³ணmh நப⁴ ஆthமநி யேத
11030151இnhth³யாணி மேநா ³th³தி: ◌⁴ ஸஹ ைவகாைகrhnh’ப
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11030153 phரவிஶnhதி யஹŋhகாரmh shவ³ணரஹமாthமநி
11030161 ஏஷா மாயா ப⁴க³வத:ஸrhக³shதி²thயnhதகாணீ
11030163 thவrh வrhணிதாshமாபி: ◌⁴ கிmh ⁴ய: ேராchச²
11030170ராேஜாவாச
11030171 யைத²தாைமவmh மாயாmh ³shதராமkh’தாthமபி: ◌⁴
11030173 தரnhthயஜ:sh²லதி⁴ேயா மஹrhஷ இத³iµchயதாmh
11030180phர³th³த⁴ உவாச
11030181 கrhமாNhயாரப⁴மாநாmh :³க²ஹthைய ஸுகா²ய ச
11030183 பேயthபாகவிபrhயாஸmh ²நீசாmh nh’mh
11030191 நிthயாrhதிேத³ந விthேதந ³rhலேப⁴நாthமmh’thநா
11030193 kh³’ஹாபthயாphதபஶுபி:◌⁴ கா phதி:ஸாதி⁴ைதசல:

11030201 ஏவmh ேலாகmh பரmhவிth³யாnhநவரmh கrhமநிrhதmh
11030203ஸlhயாதிஶயth◌⁴வmhஸmh யதா² மNhட³லவrhதிநாmh
11030211 தshமாth³³mh phரபth³ேயத jhஞாஸு: ேரய உthதமmh
11030213 ஶாph³ேத³ பேர ச நிShதmh ph³ரமNhபஶமாரயmh
11030221 தthர பா⁴க³வதாnhத⁴rhமாnhஶிேth³³rhவாthமைத³வத:
11030223அமாயயாiνvh’ththயா ையshShேயதா³thமாthமேதா³ஹ:
11030231ஸrhவேதா மநேஸாऽஸŋhக³மாெதௗ³ஸŋhக³mh ச ஸா⁴ஷு
11030233 த³யாmh ைமthmh phரரயmh ச ⁴ேதShவth³தா⁴ யேதா²சிதmh
11030241 ெஶௗசmh தபshதிதிாmh ச ெமௗநmh shவாth◌⁴யாயமாrhஜவmh
11030243 ph³ரமசrhயமmhஸாmh ச ஸமthவmh th³வnhth³வஸmhjhஞேயா:
11030251ஸrhவthராthேமவராnhவீாmh ைகவlhயமநிேகததாmh
11030253 விவிkhதசீரவஸநmh ஸnhேதாஷmh ேயந ேகநசிth
11030261 ரth³தா⁴mh பா⁴க³வேத ஶாshthேரऽநிnhதா³மnhயthர சாபி 
11030263 மேநாவாkhகrhமத³Nhட³mh ச ஸthயmh ஶமத³மாவபி
11030271 ரவணmh கீrhதநmh th◌⁴யாநmh ஹேரரth³⁴தகrhமண:

11030273 ஜnhமகrhம³நாmh ச தத³rhேத²ऽகி²லேசShதmh
11030281இShடmh த³thதmh தேபா ஜphதmh vh’thதmh யchசாthமந: phயmh
11030283 தா³ராnhஸுதாnhkh³’ஹாnhphராnhயthபரshைம நிேவத³நmh
11030291 ஏவmh kh’Shthமநாேத²ஷு மiνShேயஷு ச ெஸௗ’த³mh
11030293 பசrhயாmh ேசாப⁴யthர மஹthஸு nh’ஷு ஸா⁴ஷு
11030301 பரshபராiνகத²நmh பாவநmh ப⁴க³வth³யஶ:
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11030303ேதா² ரதிrhத²shShrhநிvh’thதிrhத²ஆthமந:
11030311shமரnhத:shமாரயnhதச ேதா²ऽெகௗ⁴க⁴ஹரmh ஹmh
11030313 ப⁴khthயா ஸஜாதயா ப⁴khthயா பி³ph◌⁴ரththலகாmh தiνmh
11030321 khவசிth³த³nhthயchதசிnhதயா khவசிth³
11030322 த⁴ஸnhதி நnhத³nhதி வத³nhthயெலௗகிகா:
11030323 nh’thயnhதி கா³யnhthயiνஶீலயnhthயஜmh
11030324 ப⁴வnhதி Shணீmh பரேமthய நிrhvh’தா:
11030331இதி பா⁴க³வதாnhத⁴rhமாnhஶிnhப⁴khthயா த³thத²யா
11030333 நாராயணபேரா மாயாமஜshதரதி ³shதராmh
11030340ராேஜாவாச
11030341 நாராயபி⁴தா⁴நshய ph³ரமண: பரமாthமந:
11030343 நிShடா²மrhஹத² ேநா வkhmh யmh  ph³ரமவிthதமா:
11030350பிphபலாயந உவாச
11030351shதி²thth³ப⁴வphரலயேஹரேஹரshய
11030352 யthshவphநஜாக³ரஸுஷுphதிஷு ஸth³ப³ச
11030353 ேத³ேஹnhth³யாஸு’த³யாநி சரnhதி ேயந
11030354ஸவிதாநி தத³ேவ பரmh நேரnhth³ர
11030361ைநதnhமேநா விஶதி வா³த சுராthமா
11030362 phராேணnhth³யாணி ச யதா²நலமrhசிஷ:shவா:
11030363 ஶph³ேதா³ऽபி ேபா³த⁴கநிேஷத⁴தயாthமலmh
11030364அrhேதா²khதமாஹ யth³’ேத ந நிேஷத⁴th³தி: ◌⁴
11030371ஸththவmh ரஜshதம இதி thvh’ேத³கமாெதௗ³

11030372ஸூthரmh மஹாநஹதி phரவத³nhதி வmh
11030373 jhஞாநkhயாrhத²ப²லபதேயாஶkhதி
11030374 ph³ரைமவ பா⁴தி ஸத³ஸchச தேயா: பரmh யth
11030381 நாthமா ஜஜாந ந மShயதி ைநத⁴ேதऽெஸௗ
11030382 ந யேத ஸவநவிth³vhயபி⁴சாmh 
11030383ஸrhவthர ஶவத³நபாyhபலph³தி⁴மாthரmh
11030384 phராே யேத²nhth³யப³ேலந விகlhபிதmh ஸth
11030391அNhேட³ஷு ேபஶிஷு தShவவிநிசிேதஷு phராேவiµபதா⁴வதி
தthர தthர
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11030393 ஸnhேந யதி³nhth³யக³ேணऽஹ ச phரஸுphேத டshத² ஆஶயmh’ேத
தத³iνshmh’திrhந:
11030401 யrhயph³ஜநாப⁴சரணஷணேயாப⁴khthயா
11030402 ேசேதாமலாநி வித⁴ேமth³³ணகrhமஜாநி
11030403 தshnhவிஶுth³த⁴ உபலph◌⁴யத ஆthமதththவmh
11030404 ஶாாth³யதா²மலth³’ேஶா:ஸவிth’phரகாஶ:

11030410ராேஜாவாச
11030411 கrhமேயாக³mh வத³த ந: ேஷா ேயந ஸmhshkh’த:
11030413 வி⁴ேயஹாஶு கrhமாணி ைநShகrhmhயmh விnhத³ேத பரmh
11030421 ஏவmh phரநmh’nhrhவமph’chச²mh பிரnhதிேக
11030423 நாph³வnhph³ரமண: thராshதthர காரணiµchயதாmh
11030430ஆவிrhேஹாthர உவாச
11030431 கrhமாகrhம விகrhேமதி ேவத³வாேதா³ ந ெலௗகிக:
11030433 ேவத³shய ேசவராthமthவாthதthர iµயnhதி ஸூரய:
11030441 பேராவாேதா³ ேவேதா³ऽயmh பா³லாநாமiνஶாஸநmh
11030443 கrhமேமாாய கrhமாணி வித⁴thேத யக³த³mh யதா²
11030451 நாசேரth³யsh ேவேதா³khதmh shவயமjhேஞாऽேதnhth³ய:
11030453 விகrhம யத⁴rhேமண mh’thேயாrhmh’thiµைபதி ஸ:

11030461 ேவேதா³khதேமவ rhவாே நி:ஸŋhேகா³ऽrhபிதவேர
11030463ைநShகrhmhயmh லப⁴ேத th³தி⁴mh ேராசநாrhதா² ப²லதி:
11030471 ய ஆஶு ’த³யkh³ரnhதி²mh நிrh’ஷு: பராthமந:
11030473 விதி⁴ேநாபசேரth³ேத³வmh தnhthேராkhேதந ச ேகஶவmh
11030481லph³th◌⁴வாiνkh³ரஹ ஆசாrhயாthேதந ஸnhத³rhஶிதாக³ம:
11030483 மஹாஷமph◌⁴யrhேசnhrhthயாபி⁴மதயாthமந:
11030491 ஶுசி:ஸmhiµக²மாந: phராணஸmhயமநாதி³பி:◌⁴
11030493 பிNhட³mh விேஶாth◌⁴ய ஸnhnhயாஸ kh’தரோऽrhசேயth³த⁴mh
11030501அrhசாெதௗ³’த³ேய சாபி யதா²லph³ேதா⁴பசாரைக:
11030503 th³ரvhயthயாthமŋhகா³நி நிShபாth³ய phேராய சாஸநmh
11030511 பாth³யாதீ³iνபகlhphயாத²ஸnhநிதா⁴phய ஸமாத:
11030513’தா³தி³பி: ◌⁴ kh’தnhயாேஸா லமnhthேரண சாrhசேயth
11030521ஸாŋhேகா³பாŋhகா³mh ஸபாrhஷதா³mh தாmh தாmh rhதிmh shவமnhthரத:
11030523 பாth³யாrhkh◌⁴யாசமநீயாth³ைய:shநாநவாேஸாவி⁴ஷண:
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11030531 க³nhத⁴மாlhயாதshரkh³பி⁴rh⁴பதீ³ேபாபஹாரைக:
11030533ஸாŋhக³mhஸmhjhய விதி⁴வthshதைவ:shthவா நேமth³த⁴mh
11030541ஆthமாநnhதnhமயnhth◌⁴யாயnhrhதிmh ஸmhஜேயth³த⁴ேர:
11030543 ேஶஷாமாதா⁴ய ஶிரஸா shவதா⁴mhnhth³வாshய ஸthkh’தmh
11030551 ஏவமkh³nhயrhகேதாயாதா³வதிெதௗ²’த³ேய ச ய:
11030553 யஜதீவரமாthமாநமசிராnhiµchயேத  ஸ:

11040010ராேஜாவாச
11040011 யாநி யாநீஹ கrhமாணி ையrhைய:shவchச²nhத³ஜnhமபி: ◌⁴
11040013 சkhேர கேராதி கrhதா வா ஹshதாநி ph³வnh ந:
11040020th³ல உவாச
11040021 ேயா வா அநnhதshய ³நாநநnhதாநiνkhரShயnhஸ  பா³ல³th³தி: ◌⁴
11040023 ரஜாmh ⁴ேமrhக³ணேயthகத²சிthகாேலந ைநவாகி²லஶkhதிதா⁴mhந:
11040031 ⁴ைதrhயதா³ பசபி⁴ராthமsh’Shைட:

11040032 ரmh விராஜmh விரசyhய தshnh
11040033shவாmhேஶந விShட: ஷாபி⁴தா⁴நmh
11040034அவாப நாராயண ஆதி³ேத³வ:

11040041 யthகாய ஏஷ ⁴வநthரயஸnhநிேவேஶா
11040042 யshேயnhth³ையshதiνph◌⁴’தாiµப⁴ேயnhth³யாணி
11040043 jhஞாநmh shவத: வஸநேதா ப³லேமாஜ ஈஹா
11040044ஸththவாதி³பி:◌⁴ shதி²திலேயாth³ப⁴வ ஆதி³கrhதா
11040051ஆதா³வ⁴chச²தth◌⁴’தீ ரஜஸாshய ஸrhேக³
11040052 விShiΝ:shதி²ெதௗ khரபதிrhth³விஜத⁴rhமேஸ:

11040053 th³ேராऽphயயாய தமஸா ஷ:ஸ ஆth³ய
11040054இthth³ப⁴வshதி²திலயா:ஸததmh phரஜாஸு
11040061 த⁴rhமshய த³³தrhயஜநிShட rhthயாmh
11040062 நாராயே நர ’phரவர: phரஶாnhத:
11040063ைநShகrhmhயலணiµவாச சசார கrhம
11040064 ேயாऽth³யாபி சாshத ’வrhயநிேஷவிதாŋhkh◌⁴:
11040071இnhth³ேரா விஶŋhkhய மம தா⁴ம kh◌⁴’தீதி
11040072 காமmh nhயŋhkhத ஸக³ணmh ஸ ப³த³rhபாkh²யmh
11040073 க³thவாphஸேராக³ணவஸnhதஸுமnhத³வாைத:
11040074shthphேரேணஷுபி⁴ரவிth◌⁴யத³தnhமjhஞ:
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11040081 விjhஞாய ஶkhரkh’தமkhரமமாதி³ேத³வ:

11040082 phராஹ phரஹshய க³தவிshமய ஏஜமாநாnh
11040083 மா ைப⁴rhவிேபா⁴ மத³ந மாத ேத³வவth◌⁴ேவா
11040084 kh³’ணீத ேநா ப³மஶூnhயமmh th◌⁴வmh
11040091இthத²mh ph³வthயப⁴யேத³ நரேத³வ ேத³வா:
11040092ஸvhட³நmhரஶிரஸ:ஸkh◌⁴’ணmh த:
11040093ைநதth³விேபா⁴ thவயி பேரऽவிkh’ேத விசிthரmh
11040094shவாராமதீ⁴ரநிகராநதபாத³பth³ேம
11040101 thவாmh ேஸவதாmh ஸுரkh’தா ப³ஹேவாऽnhதராயா:
11040102shெவௗேகா விலŋhkh◌⁴ய பரமmh vhரஜதாmh பத³mh ேத
11040103 நாnhயshய ப³rh ப³nhத³த³த:shவபா⁴கா³nh
11040104 த⁴thேத பத³mh thவமவிதா யதி³ விkh◌⁴நrhth◌⁴நி
11040111ுthth’Ththகால³ணமாதைஜவைஶShnh
11040112அshமாநபாரஜலதீ⁴நதிதீrhய ேகசிth
11040113 khேராத⁴shய யாnhதி விப²லshய வஶmh பேத³ ேகா³rh
11040114 மjhஜnhதி ³சரதபச vh’ேதா²thsh’ஜnhதி
11040121இதி phரkh³’ணதாmh ேதஷாmh shthேயாऽthயth³⁴தத³rhஶநா:
11040123 த³rhஶயாமாஸ ஶுஷாmh shவrhசிதா:rhவதீrhவி: ◌⁴
11040131 ேத ேத³வாiνசரா th³’ShThவா shthய:வ பிணீ:
11040133 க³nhேத⁴ந iµiµஹுshதாஸாmh ெபௗதா³rhயஹதய:
11040141 தாநாஹ ேத³வேத³ேவஶ: phரணதாnhphரஹஸnhநிவ
11040143ஆஸாேமகதமாmh vh’ŋhth◌⁴வmh ஸவrhmh shவrhக³⁴ஷmh
11040151 ஓthயாேத³ஶமாதா³ய நthவா தmh ஸுரவnhதி³ந:
11040153 உrhவஶீமphஸர:ேரShடா²mh ரshkh’thய தி³வmh ய:
11040161இnhth³ராயாநmhய ஸத³ ஶ ◌்’Nhவதாmh thதி³ெவௗகஸாmh
11040163ஊrhநாராயணப³லmh ஶkhரshதthராஸ விshத:
11040171ஹmhஸshவphயவத³த³chத ஆthமேயாக³mh
11040172 த³thத:மார ’ஷேபா⁴ ப⁴க³வாnhபிதா ந:
11040173 விShiΝ: ஶிவாய ஜக³தாmh கலயாவதிrhணsh
11040174 ேதநா’தா ம⁴பி⁴தா³ தேயா ஹயாshேய
11040181³phேதாऽphயேய மiνெலௗஷத⁴யச மாthshேய
11040182 khெரௗேட³ஹேதா தி³திஜ உth³த⁴ரதாmhப⁴ஸ:மாmh
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11040183 ெகௗrhேம th◌⁴’ேதாऽth³ரmh’ேதாnhமத²ேந shவph’Shேட²

11040184 kh³ராஹாthphரபnhநப⁴ராஜமiµசதா³rhதmh
11040191ஸmhshnhவேதா நிபதிதாnhரமnh’mhச
11040192 ஶkhரmh ச vh’thரவத⁴தshதம phரவிShடmh
11040193 ேத³வshthேயாऽஸுரkh³’ேஹ பிதா அநாதா²
11040194 ஜkh◌⁴ேநऽஸுேரnhth³ரமப⁴யாய ஸதாmh nh’mhேஹ
11040201 ேத³வாஸுேர தி⁴ ச ைத³thயபதீnhஸுராrhேத²
11040202ஹthவாnhதேரஷு ⁴வநாnhயத³தா⁴thகலாபி:◌⁴
11040203 ⁴thவாத² வாமந இமாமஹரth³ப³ேல:மாmh
11040204 யாchஞாchச²ேலந ஸமதா³த³தி³ேத:ஸுேதph◌⁴ய:
11040211 நி:thயாமkh’த கா³mh ச th:ஸphதkh’thேவா
11040212 ராமsh ைஹஹயலாphயயபா⁴rhக³வாkh³நி:
11040213 ேஸாऽph³தி⁴mh ப³ப³nhத⁴ த³ஶவkhthரமஹnhஸலŋhகmh
11040214தாபதிrhஜயதி ேலாகமலkh◌⁴நகீ’தி:
11040221 ⁴ேமrhப⁴ராவதரய ய³Shவஜnhமா
11040222 ஜாத: கShயதி ஸுைரரபி ³Shகராணி
11040223 வாைத³rhவிேமாஹயதி யjhஞkh’ேதாऽதத³rhஹாnh
11040224 ஶூth³ராnhகெலௗதி⁴ேஜா nhயஹநிShயத³nhேத
11040231 ஏவmhவிதா⁴நி ஜnhமாநி கrhமாணி ச ஜக³thபேத:
11040233 ⁴ணி ⁴யஶேஸா வrhணிதாநி மஹா⁴ஜ
11050010ராேஜாவாச
11050011 ப⁴க³வnhதmh ஹmh phராேயா ந ப⁴ஜnhthயாthமவிthதமா:
11050013 ேதஷாமஶாnhதகாமாநாmh க நிShடா²விதாthமநாmh
11050020சமஸ உவாச
11050021iµக²பா³ஹூபாேத³ph◌⁴ய: ஷshயாரைம:ஸஹ
11050023 சthவாேரா ஜjhஞிேர வrh ³ணrhவிphராத³ய: ph’த²kh
11050031 ய ஏஷாmh ஷmh ஸாாதா³thமphரப⁴வவரmh
11050033 ந ப⁴ஜnhthயவஜாநnhதி shதா²நாth³ph◌⁴ரShடா: பதnhthயத: ◌⁴
11050041³ேர ஹகதா:² ேகசிth³³ேர சாchதகீrhதநா:
11050043shthய: ஶூth³ராத³யைசவ ேதऽiνகmhphயா ப⁴வாth³’ஶாmh
11050051 விphேரா ராஜnhயைவெயௗ வா ஹேர: phராphதா: பதா³nhதிகmh
11050053 ெரௗேதந ஜnhமநாதா²பி iµயnhthயாmhநாயவாதி³ந:
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11050061 கrhமNhயேகாவிதா:³shதph³தா⁴ rhகா:² பNh³தமாநிந:
11050063 வத³nhதி சாகாnhடா⁴ யயா மாth◌⁴vhயா கி³ேராthஸுகா:
11050071 ரஜஸா ேகா⁴ரஸŋhகlhபா: காiµகா அமnhயவ:

11050073 தா³mhபி⁴கா மாநிந: பாபா விஹஸnhthயchதphயாnh
11050081 வத³nhதி ேதऽnhேயாnhயiµபாதshthேயா kh³’ேஹஷு ைம²nhயபேரஷு
சாஶிஷ:

11050083 யஜnhthயsh’Shடாnhநவிதா⁴நத³ணmh vh’ththைய பரmh kh◌⁴நnhதி
பஶூநதth³வித:³
11050091 யா வி⁴thயாபி⁴ஜேநந விth³யயா thயாேக³ந ேபண ப³ேலந கrhம
11050093ஜாதshமேயநாnhத⁴தி⁴ய:ஸேஹவராnhஸேதாऽவமnhயnhதிஹphயாnhக²லா:
11050101ஸrhேவஷு ஶவthதiνph◌⁴’thshவவshதி²தmh
11050102 யதா² க²மாthமாநமபீ⁴Shடவரmh
11050103 ேவேதா³பகீ³தmh ச ந ஶ ◌்’Nhவேதऽ³தா⁴
11050104 மேநாரதா²நாmh phரவத³nhதி வாrhதயா
11050111 ேலாேக vhயவாயாஷமth³யேஸவா நிthயா  ஜnhேதாrhந  தthர
ேசாத³நா
11050113vhயவshதி²திshேதஷு விவாஹயjhஞஸுராkh³ரைஹராஸு நிvh’thதிShடா
11050121 த⁴நmh ச த⁴rhைமகப²லmh யேதா ைவ
11050122 jhஞாநmh ஸவிjhஞாநமiνphரஶாnhதி
11050123 kh³’ேஹஷு ஜnhதி கேலவரshய
11050124 mh’thmh ந பயnhதி ³ரnhதவீrhயmh
11050131 யth³kh◌⁴ராணப⁴ோ வித:ஸுராயாshததா² பேஶாராலப⁴நmh ந mhஸா
11050133 ஏவmh vhயவாய: phரஜயா ந ரthயா இமmh விஶுth³த⁴mh ந வி:³shவத⁴rhமmh
11050141 ேய thவேநவmhவிேதா³ऽஸnhத:shதph³தா: ◌⁴ ஸத³பி⁴மாநிந:
11050143 பஶூnhth³யnhதி விரph³தா: ◌⁴ phேரthய கா²த³nhதி ேத ச தாnh
11050151 th³விஷnhத: பரகாேயஷு shவாthமாநmh ஹவரmh
11050153 mh’தேக ஸாiνப³nhேத⁴ऽshnhப³th³த⁴shேநஹா: பதnhthயத: ◌⁴
11050161 ேய ைகவlhயமஸmhphராphதா ேய சாதீதாச ட⁴தாmh
11050163 thைரவrhகி³கா யணிகா ஆthமாநmh கா⁴தயnhதி ேத
11050171 ஏத ஆthமஹேநாऽஶாnhதா அjhஞாேந jhஞாநமாநிந:
11050173த³nhthயkh’தkh’thயா ைவ காலth◌⁴வshதமேநாரதா:²
11050181thவாthமமாயாரசிதா kh³’ஹாபthயஸு’thshthய:
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11050183 தேமா விஶnhthயநிchச²nhேதா வாஸுேத³வபராŋhiµகா:²
11050190 ராேஜாவாச
11050191 கshnhகாேல ஸ ப⁴க³வாnhகிmh வrhண: கீth³’ேஶா nh’பி:◌⁴
11050193 நாmhநா வா ேகந விதி⁴நா jhயேத ததி³ேஹாchயதாmh
11050200கரபா⁴ஜந உவாச
11050201 kh’தmh thேரதா th³வாபரmh ச கthேயஷு ேகஶவ:

11050203 நாநாவrhபி⁴தா⁴காேரா நாைநவ விதி⁴ேநjhயேத
11050211 kh’ேத ஶுkhலசrhபா³ஹுrhஜேலா வlhகலாmhப³ர:
11050213 kh’Shேநாபவீதாாnhபி³ph◌⁴ரth³த³Nhட³கமNhட³
11050221 மiνShயாsh ததா³ ஶாnhதா நிrhைவரா:ஸு’த:³ஸமா:
11050223 யஜnhதி தபஸா ேத³வmh ஶேமந ச த³ேமந ச
11050231ஹmhஸ:ஸுபrhே ைவNhேடா² த⁴rhேமா ேயாேக³வேராऽமல:

11050233 ஈவர: ேஷாऽvhயkhத: பரமாthேமதி கீ³யேத
11050241 thேரதாயாmh ரkhதவrhேऽெஸௗ சrhபா³ஹுshthேமக²ல:

11050243ரNhயேகஶshthரyhயாthமா shkhshவாth³பலண:

11050251 தmh ததா³ மiνஜா ேத³வmh ஸrhவேத³வமயmh ஹmh
11050253 யஜnhதி விth³யயா thரyhயா த⁴rhShடா² ph³ரமவாதி³ந:
11050261 விShiΝrhயjhஞ: ph’நிக³rhப: ◌⁴ ஸrhவேத³வ உkhரம:
11050263 vh’ஷாகபிrhஜயnhதச உகா³ய இதீrhயேத
11050271 th³வாபேர ப⁴க³வாயாம: பீதவாஸா நிஜாத: ◌⁴
11050273வthஸாதி³பி⁴ரŋhைகச லணபலத:
11050281 தmh ததா³ ஷmh மrhthயா மஹாராேஜாபலணmh
11050283 யஜnhதி ேவத³தnhthராph◌⁴யாmh பரmh jhஞாஸேவா nh’ப
11050291 நமshேத வாஸுேத³வாய நம:ஸŋhகrhஷய ச
11050293 phரth³mhநாயாநிth³தா⁴ய ph◌⁴யmh ப⁴க³வேத நம:
11050301 நாராயய ’ஷேய ஷாய மஹாthமேந
11050303 விேவவராய விவாய ஸrhவ⁴தாthமேந நம:
11050311இதி th³வாபர உrhவீஶ shவnhதி ஜக³தீ³வரmh
11050313 நாநாதnhthரவிதா⁴ேநந கலாவபி ததா² ஶ ◌்’iΝ
11050321 kh’Shணவrhணmh thவிஷாkh’Shணmh ஸாŋhேகா³பாŋhகா³shthரபாrhஷத³mh
11050323 யjhைஞ:ஸŋhகீrhதநphராையrhயஜnhதி  ஸுேமத⁴ஸ:

11050331 th◌⁴ேயயmh ஸதா³ பப⁴வkh◌⁴நமபீ⁴Shடேதா³ஹmh
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11050332 தீrhதா²shபத³mh ஶிவவிசிiνதmh ஶரNhயmh
11050333 ph◌⁴’thயாrhதிஹmh phரணதபால ப⁴வாph³தி⁴ேபாதmh
11050334 வnhேத³ மஹாஷ ேத சரரவிnhத³mh
11050341 thயkhthவா ஸு³shthயஜஸுேரphதராjhயலmh
11050342 த⁴rhShட²ஆrhயவசஸா யத³கா³த³ரNhயmh
11050343 மாயாmh’க³mh த³யிதேயphதமnhவதா⁴வth³
11050344 வnhேத³ மஹாஷ ேத சரரவிnhத³mh
11050351 ஏவmh கா³iνபாph◌⁴யாmh ப⁴க³வாnhக³வrhதிபி: ◌⁴
11050353 மiνைஜjhயேத ராஜnhேரயஸாவேரா ஹ:
11050361 கmh ஸபா⁴ஜயnhthயாrhயா ³ண jhஞா:ஸாரபா⁴கி³ந:
11050363 யthர ஸŋhகீrhதேநைநவ ஸrhவshவாrhேதா²ऽபி⁴லph◌⁴யேத
11050371 ந யத: பரேமா லாேபா⁴ ேத³நாmh ph◌⁴ராmhயதாஹ
11050373 யேதா விnhேத³த பரமாmh ஶாnhதிmh நயதி ஸmhsh’தி:
11050381 kh’தாதி³ஷு phரஜா ராஜnhகலாவிchச²nhதி ஸmhப⁴வmh
11050383 கெலௗ க² ப⁴விShயnhதி நாராயணபராய:

11050391 khவசிthkhவசிnhமஹாராஜ th³ரவிேட³ஷு ச ⁴ஶ:

11050393 தாmhரபrhணீ நதீ³ யthர kh’தமாலா பயshவிநீ
11050401 காேவ ச மஹாNhயா phரதீசீ ச மஹாநதீ³
11050403 ேய பிப³nhதி ஜலmh தாஸாmh மiνஜா மiνேஜவர
11050405 phராேயா ப⁴khதா ப⁴க³வதி வாஸுேத³ேவऽமலாஶயா:
11050411 ேத³வrh⁴தாphதnh’mh பிth’mh ந கிŋhகேரா நாயmh’ணீ ச ராஜnh
11050413ஸrhவாthமநா ய: ஶரணmh ஶரNhயmh க³ேதா iµnhத³mh ப’thய கrhதmh
11050421shவபாத³லmhப⁴ஜத: phயshய thயkhதாnhயபா⁴வshய ஹ: பேரஶ:

11050423விகrhம யchேசாthபதிதmh கத²சிth³⁴ேநாதி ஸrhவmh ’தி³ஸnhநிவிShட:

11050430நாரத³ உவாச
11050431 த⁴rhமாnhபா⁴க³வதாநிthத²mh thவாத²தி²ேலவர:
11050433 ஜாயnhேதயாnhiµநீnhphத: ேஸாபாth◌⁴யாேயா யஜயth
11050441 தேதாऽnhதrhத³தி⁴ேர th³தா: ◌⁴ ஸrhவேலாகshய பயத:
11050443 ராஜா த⁴rhமாiνபாதிShட²nhநவாப பரமாmh க³திmh
11050451 thவமphேயதாnhமஹாபா⁴க³ த⁴rhமாnhபா⁴க³வதாnhதாnh
11050453ஆshதி²த: ரth³த⁴யா khேதா நி:ஸŋhேகா³ யாshயேஸ பரmh
11050461 வேயா: க² த³mhபthேயாrhயஶஸா தmh ஜக³th
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11050463 thரதாமக³மth³யth³வாmh ப⁴க³வாநீவேரா ஹ:
11050471 த³rhஶநாŋhக³நாலாைப: ஶயநாஸநேபா⁴ஜைந:
11050473ஆthமா வாmh பாவித: kh’Shேண thரshேநஹmh phரrhவேதா:
11050481ைவேரண யmh nh’பதய: ஶிஶுபாலெபௗNhTh³ர
11050482 ஶாlhவாத³ேயா க³திவிலாஸவிேலாகநாth³ைய:
11050483 th◌⁴யாயnhத ஆkh’ததி⁴ய: ஶயநாஸநாெதௗ³

11050484 தthஸாmhயமாரiνரkhததி⁴யாmh ந: கிmh
11050491 மாபthய³th³தி⁴மkh’தா:² kh’Shேண ஸrhவாthமநீவேர
11050493 மாயாமiνShயபா⁴ேவந ³ைட⁴வrhேய பேரऽvhயேய
11050501 ⁴பா⁴ராஸுரராஜnhய ஹnhதேவ ³phதேய ஸதாmh
11050503அவதீrhணshய நிrhvh’thைய யேஶா ேலாேக விதnhயேத
11050510ஶுக உவாச
11050511 ஏதchch²thவா மஹாபா⁴ேகா³ வஸுேத³ேவாऽதிவிshத:
11050513 ேத³வகீ ச மஹாபா⁴கா³ ஜஹrhேமாஹமாthமந:
11050521இதிஹாஸமmh Nhயmh தா⁴ரேயth³ய:ஸமாத:
11050523ஸ வி⁴ேயஹ ஶமலmh ph³ரம⁴யாய கlhபேத
11060010ஶுக உவாச
11060011அத² ph³ரமாthமைஜ: ேத³ைவ: phரேஜைஶராvh’ேதாऽph◌⁴யகா³th
11060013 ப⁴வச ⁴தப⁴vhேயேஶா யெயௗ ⁴தக³ணrhvh’த:
11060021இnhth³ேரா மth³பி⁴rhப⁴க³வாநாதி³thயா வஸேவாऽவிெநௗ
11060023 ’ப⁴ேவாऽŋhகி³ரேஸா th³ரா விேவ ஸாth◌⁴யாச ேத³வதா:
11060031 க³nhத⁴rhவாphஸரேஸா நாகா:³th³த⁴சாரண³யகா:
11060033 ’ஷய: பிதரைசவ ஸவிth³யாத⁴ரகிnhநரா:
11060041 th³வாரகாiµபஸஜkh³iµ:ஸrhேவ kh’Shணதி³th³’வ:

11060043 வஷா ேயந ப⁴க³வாnhநரேலாகமேநாரம:
11060045 யேஶா விேதேந ேலாேகஷு ஸrhவேலாகமலாபஹmh
11060051 தshயாmh விph◌⁴ராஜமாநாயாmh ஸmh’th³தா⁴யாmh மஹrhth³தி⁴பி:◌⁴
11060053 vhயசதாவிth’phதாா: kh’Shணமth³⁴தத³rhஶநmh
11060061shவrhேகா³th³யாேநாபைக³rhமாlhையசா²த³யnhேதா ³thதமmh
11060063 கீ³rhபி⁴சிthரபதா³rhதா²பி⁴shShrhஜக³தீ³வரmh
11060070ேத³வா ஊ:
11060071 நதா:shம ேத நாத² பதா³ரவிnhத³mh ³th³தீ⁴nhth³யphராணமேநாவேசாபி:◌⁴
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11060073 யchசிnhthயேதऽnhதrh’தி³ பா⁴வkhைதrhiµiµுபி:◌⁴ கrhமமேயாபாஶாth
11060081 thவmh மாயயா th³ணயாthமநி ³rhவிபா⁴vhயmh
11060082 vhயkhதmh sh’ஜshயவ mhப தth³³ணshத:²
11060083ைநைதrhப⁴வாநத கrhமபி⁴ரjhயேத ைவ
11060084 யthshேவ ஸுேக²ऽvhயவேதऽபி⁴ரேதாऽநவth³ய:
11060091 ஶுth³தி⁴rhnh’mh ந  தேத²Th³ய ³ராஶயாநாmh
11060092 விth³யாதாth◌⁴யயநதா³நதப:khயாபி: ◌⁴
11060093ஸththவாthமநாmh’ஷப⁴ ேத யஶ phரvh’th³த⁴
11060094ஸchch²ரth³த⁴யா ரவணஸmhph◌⁴’தயா யதா²shயாth
11060101shயாnhநshதவாŋhkh◌⁴ரஶுபா⁴ஶய⁴மேக:

11060102 ேமாய ேயா iµநிபி⁴ராrhth³ர’ேதா³யமாந:
11060103 ய:ஸாthவைத:ஸமவி⁴தய ஆthமவth³பி⁴rh
11060104 vhேஹऽrhசித:ஸவநஶ:shவரதிkhரமாய
11060111 யshசிnhthயேத phரயதபாணிபி⁴ரth◌⁴வராkh³ெநௗ
11060112 thரyhயா நிkhதவிதி⁴ேநஶ ஹவிrhkh³’thவா
11060113அth◌⁴யாthமேயாக³ உத ேயாகி³பி⁴ராthமமாயாmh
11060114jhஞாஸுபி: ◌⁴ பரமபா⁴க³வைத: பShட:

11060121 பrhShடயா தவ விேபா⁴ வநமாலேயயmh
11060122ஸmhshபாrhதி⁴நீ ப⁴க³வதீ phரதிபthநீவchch²:
11060123 ய:ஸுphரணீதமiµயாrhஹணமாத³த³nhேநா
11060124 ⁴யாthஸதா³ŋhkh◌⁴ரஶுபா⁴ஶய⁴மேக:

11060131 ேகshthவிkhரமதshthபதthபதாேகா
11060132 யshேத ப⁴யாப⁴யகேராऽஸுரேத³வசmhேவா:
11060133shவrhகா³ய ஸா⁴ஷு க²ேலShவிதராய ⁴மnh
11060134 பத:³ நா ப⁴க³வnhப⁴ஜதாமக⁴mh ந:
11060141 நshேயாதகா³வ இவ யshய வேஶ ப⁴வnhதி
11060142 ph³ரமாத³யshதiνph◌⁴’ேதா ²ரrhth³யமாநா:
11060143 காலshய ேத phரkh’திஷேயா: பரshய
11060144 ஶmh நshதேநா சரண: ேஷாthதமshய
11060151அshயா ேஹத³யshதி²திஸmhயமாநாmh
11060152அvhயkhதவமஹதாமபி காலமாஹு:
11060153 ேஸாऽயmh thபி⁴ரகி²லாபசேய phரvh’thத:
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11060154 காேலா க³பீ⁴ரரய உthதமஷshthவmh
11060161 thவthத: மாnhஸமதி⁴க³mhய யயாshய வீrhயmh
11060162 த⁴thேத மஹாnhதவ க³rhப⁴மேமாக⁴வீrhய:
11060163 ேஸாऽயmh தயாiνக³த ஆthமந ஆNhட³ேகாஶmh
11060164ைஹமmh ஸஸrhஜ ப³ராவரணேபதmh
11060171 தthதsh²ஷச ஜக³தச ப⁴வாநதீ⁴ேஶா
11060172 யnhமாயேயாthத²³ணவிkhயேயாபநீதாnh
11060173அrhதா²ஜுஷnhநபி ’கபேத ந phேதா
11060174 ேயऽnhேய shவத: ப’தாத³பி பி³ph◌⁴யதி shம
11060181shமாயாவேலாகலவத³rhஶிதபா⁴வஹா
11060182 ph◌⁴மNhட³லphரதெஸௗரதமnhthரெஶௗNhைட:³

11060183 பthnhயsh ேஷாட³ஶஸஹshரமநŋhக³பா³ணrh
11060184 யshேயnhth³யmh விமதி²mh கரணrhந விph◌⁴vhய:
11060191 விph◌⁴vhயshதவாmh’தகேதா²த³வஹாshthேலாkhயா:
11060192 பாதா³வேநஜஸத: ஶமலாநி ஹnhmh
11060193ஆiνரவmh திபி⁴ரŋhkh◌⁴ஜமŋhக³ஸŋhைக³sh
11060194 தீrhத²th³வயmh ஶுசிஷத³shத உபshph’ஶnhதி
11060200பா³த³ராயணிவாச
11060201இthயபி⁴Shய வி³ைத: ◌⁴ ேஸஶ: ஶதth◌⁴’திrhஹmh
11060203அph◌⁴யபா⁴ஷத ேகா³விnhத³mh phரணmhயாmhப³ரமாத:
11060210ph³ரேமாவாச
11060211 ⁴ேமrhபா⁴ராவதாராய ரா விjhஞாபித: phரேபா⁴
11060213 thவமshமாபி⁴ரேஶஷாthமnhதthதைத²ேவாபபாதி³தmh
11060221 த⁴rhமச shதா²பித:ஸthஸு ஸthயஸnhேத⁴ஷு ைவ thவயா
11060223 கீrhதிச தி³ு விphதா ஸrhவேலாகமலாபஹா
11060231அவதீrhய யேதா³rhவmhேஶ பி³ph◌⁴ரth³பமiνthதமmh
11060233 கrhமாNhth³தா³மvh’thதாநி தாய ஜக³ேதாऽkh’தா:²
11060241 யாநி ேத சதாநீஶ மiνShயா:ஸாத⁴வ: கெலௗ
11060243 ஶ ◌்’Nhவnhத: கீrhதயnhதச தShயnhthயஜஸா தம:
11060251 ய³வmhேஶऽவதீrhணshய ப⁴வத: ேஷாthதம
11060253 ஶரchச²தmh vhயதீயாய பசவிmhஶாதி⁴கmh phரேபா⁴
11060261 நா⁴நா ேதऽகி²லாதா⁴ர ேத³வகாrhயாவேஶதmh
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11060263லmh ச விphரஶாேபந நShடphராயம⁴தி³த³mh
11060271 தத:shவதா⁴ம பரமmh விஶshவ யதி³ மnhயேஸ
11060273ஸேலாகாlhேலாகபாலாnhந: பா ைவNhட²கிŋhகராnh
11060280ப⁴க³வாiνவாச
11060281அவதா⁴தேமதnhேம யதா³thத² வி³ேத⁴வர
11060283 kh’தmh வ: காrhயமகி²லmh ⁴ேமrhபா⁴ேராऽவதாத:
11060291 ததி³த³mh யாத³வலmh வீrhயெஶௗrhயேயாth³த⁴தmh
11060293 ேலாகmh kh◌⁴’th³th³த⁴mh ேம ேவலேயவ மஹாrhணவ:

11060301 யth³யஸmh’thய th³’phதாநாmh ய³நாmh விலmh லmh
11060303 க³nhதாshmhயேநந ேலாேகாऽயiµth³ேவேலந விநŋhயதி
11060311இதா³நீmh நாஶ ஆரph³த: ◌⁴ லshய th³விஜஶாபஜ:

11060313 யாshயா ப⁴வநmh ph³ரமnhேநதத³nhேத தவாநக⁴
11060320ஶுக உவாச
11060321இthkhேதா ேலாகநாேத²ந shவயmh: ◌⁴ phரணிபthய தmh
11060323ஸஹ ேத³வக³ணrhேத³வ:shவதா⁴ம ஸமபth³யத
11060331அத² தshயாmh மேஹாthபாதாnhth³வாரவthயாmh ஸiµthதி²தாnh
11060333 விேலாkhய ப⁴க³வாநாஹ ய³vh’th³தா⁴nhஸமாக³தாnh
11060340ப⁴க³வாiνவாச
11060341 ஏேத ைவ ஸுமேஹாthபாதா vhthதிShட²nhதீஹ ஸrhவத:
11060343 ஶாபச ந:லshயாth³ph³ராமேணph◌⁴ேயா ³ரthயய:
11060351 ந வshதvhயஹாshமாபி⁴rhவிஷுபி⁴ராrhயகா:
11060353 phரபா⁴ஸmh ஸுமஹthNhயmh யாshயாேமாऽth³ையவ மா சிரmh
11060361 யthர shநாthவா த³ஶாபாth³kh³’ேதா யமே³ராTh
11060363 விiµkhத: கிlhபி³ஷாthஸth³ேயா ேப⁴ேஜ ⁴ய: கேலாத³யmh
11060371 வயmh ச தshnhநாphthய தrhபயிthவா பிth’nhஸுராnh
11060373 ேபா⁴ஜயிthேவாேஜா விphராnhநாநா³ணவதாnhத⁴ஸா
11060381 ேதஷு தா³நாநி பாthேரஷு ரth³த⁴ேயாphthவா மஹாnhதி ைவ
11060383 vh’நாநி தShயாேமா தா³ைநrhெநௗபி⁴வாrhணவmh
11060390ஶுக உவாச
11060391 ஏவmh ப⁴க³வதாதி³Shடா யாத³வா:நnhத³ந
11060393 க³nhmh kh’ததி⁴யshதீrhத²mh shயnhத³நாnhஸமஜnh
11060401 தnhநிேயாth³த⁴ேவா ராஜnhthவா ப⁴க³வேதாதி³தmh
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11060403 th³’ShThவாShடாநி ேகா⁴ராணி நிthயmh kh’Shணமiνvhரத:
11060411 விவிkhத உபஸŋhக³mhய ஜக³தாவேரவரmh
11060413 phரணmhய ஶிஸா பாெதௗ³ phராஜshதமபா⁴ஷத
11060420உth³த⁴வ உவாச
11060421 ேத³வேத³ேவஶ ேயாேக³ஶ Nhயரவணகீrhதந
11060423ஸmh’thையதthலmh நmh ேலாகmh ஸnhthயயேத ப⁴வாnh
11060425 விphரஶாபmh ஸமrhேதா²ऽபி phரthயஹnhந யதீ³வர:
11060431 நாஹmh தவாŋhkh◌⁴கமலmh rhத⁴மபி ேகஶவ
11060433 thயkhmh ஸiµthஸேஹ நாத²shவதா⁴ம நய மாமபி
11060441 தவ விkh³தmh kh’Shண nh’நாmh பரமமŋhக³ளmh
11060443 கrhணபீஷமாஸாth³ய thயஜnhthயnhயshph’ஹாmh ஜநா:
11060451 ஶyhயாஸநாடநshதா²ந shநாநkhடா³ஶநாதி³ஷு
11060453 கத²mh thவாmh phயமாthமாநmh வயmh ப⁴khதாshthயேஜம 
11060461 thவேயாப⁴khதshரkh³க³nhத⁴ வாேஸாऽலŋhகாரசrhசிதா:
11060463 உchசி²Shடேபா⁴ேநா தா³ஸாshதவ மாயாmh ஜேயம 
11060471 வாதவஸநா ய ’ஷய: ரம ஊrhth◌⁴ரமnhதி²ந:
11060473 ph³ரமாkh²யmh தா⁴ம ேத யாnhதி ஶாnhதா:ஸnhnhயாேநாऽமலா:
11060481 வயmh thவிஹ மஹாேயாகி³nhph◌⁴ரமnhத: கrhமவrhthமஸு
11060483 thவth³வாrhதயா தShயாமshதாவைகrh³shதரmh தம:
11060491shமரnhத: கீrhதயnhதshேத kh’தாநி க³தி³தாநி ச
11060493 க³ththshேதணேவ யnhnh’ேலாகவிட³mhப³நmh
11060500ஶுக உவாச
11060501 ஏவmh விjhஞாபிேதா ராஜnhப⁴க³வாnhேத³வகீஸுத:
11060503 ஏகாnhதிநmh phயmh ph◌⁴’thயiµth³த⁴வmh ஸமபா⁴ஷத
11070010ப⁴க³வாiνவாச
11070011 யதா³thத² மாmh மஹாபா⁴க³ தchசிகீrhதேமவ ேம
11070013 ph³ரமா ப⁴ேவா ேலாகபாலா:shவrhவாஸmh ேமऽபி⁴காŋhண:

11070021 மயா நிShபாதி³தmh யthர ேத³வகாrhயமேஶஷத:
11070023 யத³rhத²மவதீrhேऽஹமmhேஶந ph³ரமrhதி²த:
11070031லmh ைவ ஶாபநிrhத³kh³த⁴mh நŋhயthயnhேயாnhயவிkh³ரஹாth
11070033ஸiµth³ர:ஸphதேம ேயநாmh mh ச phலாவயிShயதி
11070041 யrhேயவாயmh மயா thயkhேதா ேலாேகாऽயmh நShடமŋhக³ள:
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11070043 ப⁴விShயthயசிராthஸாேதா⁴ கநாபி நிராkh’த:
11070051 ந வshதvhயmh thவையேவஹ மயா thயkhேத மதேல
11070053 ஜேநாऽப⁴th³ரசிrhப⁴th³ர ப⁴விShயதி கெலௗ ேக³
11070061 thவmh  ஸrhவmh பthயjhய shேநஹmh shவஜநப³nh⁴ஷு
11070063 மyhயாேவய மந:ஸmhயkhஸமth³’kh³விசரshவ கா³mh
11070071 யதி³த³mh மநஸா வாசா சுrhph◌⁴யாmh ரவதி³பி:◌⁴
11070073 நவரmh kh³’யமாணmh ச விth³தி⁴ மாயாமேநாமயmh
11070081 mhேஸாऽkhதshய நாநாrhேதா² ph◌⁴ரம:ஸ ³ணேதா³ஷபா⁴kh
11070083 கrhமாகrhமவிகrhேமதி ³ணேதா³ஷதி⁴ேயா பி⁴தா³
11070091 தshமாth³khேதnhth³யkh³ராேமா khதசிthத இத³ஜக³th
11070093ஆthமநீshவ விததமாthமாநmh மyhயதீ⁴வேர
11070101 jhஞாநவிjhஞாநஸmhkhத ஆthம⁴த: ஶmh
11070103அthமாiνப⁴வShடாthமா நாnhதராையrhவிஹnhயேஸ
11070111 ேதா³ஷ³th³th◌⁴ேயாப⁴யாதீேதா நிேஷதா⁴nhந நிவrhதேத
11070113³ண³th³th◌⁴யா ச விதmh ந கேராதி யதா²rhப⁴க:
11070121ஸrhவ⁴தஸு’chசா²nhேதா jhஞாநவிjhஞாநநிசய:
11070123 பயnhமதா³thமகmh விவmh ந விபth³ேயத ைவ ந:
11070130ஶுக உவாச
11070131இthயாதி³Shேடா ப⁴க³வதா மஹாபா⁴க³வேதா nh’ப
11070133 உth³த⁴வ: phரணிபthயாஹ தththவmh jhஞாஸுரchதmh
11070140உth³த⁴வ உவாச
11070141 ேயாேக³ஶ ேயாக³விnhயாஸ ேயாகா³thமnhேயாக³ஸmhப⁴வ
11070143 நி:ேரயஸாய ேம phேராkhதshthயாக:³ஸnhnhயாஸலண:

11070151 thயாேகா³ऽயmh ³Shகேரா ⁴மnhகாமாநாmh விஷயாthமபி: ◌⁴
11070153ஸுதராmh thவயி ஸrhவாthமnhநப⁴khைததி ேம மதி:
11070161 ேஸாऽஹmh மமாஹதி ட⁴மதிrhவிகா³ட⁴sh
11070162 thவnhமாயயா விரசிதாthமநி ஸாiνப³nhேத⁴
11070163 தththவஜஸா நிக³தி³தmh ப⁴வதா யதா²ஹmh
11070164ஸmhஸாத⁴யா ப⁴க³வnhநiνஶாதி⁴ ph◌⁴’thயmh
11070171ஸthயshய ேத shவth³’ஶ ஆthமந ஆthமேநாऽnhயmh
11070172 வkhதாரஶ வி³ேத⁴Shவபி நாiνசே
11070173ஸrhேவ விேமாததி⁴யshதவ மாயேயேம
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11070174 ph³ரமாத³யshதiνph◌⁴’ேதா ப³ரrhத²பா⁴வா:
11070181 தshமாth³ப⁴வnhதமநவth³யமநnhதபாரmh
11070182ஸrhவjhஞவரமNhட²விNhட²தி⁴ShNhயmh
11070183 நிrhவிNhணதீ⁴ரஹiµ ேஹ vh’நாபி⁴தphேதா
11070184 நாராயணmh நரஸக²mh ஶரணmh phரபth³ேய
11070190ப⁴க³வாiνவாச
11070191 phராேயண மiνஜா ேலாேக ேலாகதththவவிச:

11070193ஸiµth³த⁴ரnhதி யாthமாநமாthமைநவாஶுபா⁴ஶயாth
11070201ஆthமேநா ³ராthைமவ ஷshய விேஶஷத:
11070203 யthphரthயாiνமாநாph◌⁴யாmh ேரேயாऽஸாவiνவிnhத³ேத
11070211 ஷthேவ ச மாmh தீ⁴ரா:ஸாŋhkh²யேயாக³விஶாரதா:³
11070213ஆவிshதராmh phரபயnhதி ஸrhவஶkhthபph³’mhதmh
11070221 ஏகth³விthசshபாேதா³ ப³ஹுபாத³shததா²பத:³
11070223 ப³vhய:ஸnhதி ர:sh’Shடாshதாஸாmh ேம ெபௗ phயா
11070231அthர மாmh mh’க³யnhthயth³தா⁴ khதா ேஹபி⁴வரmh
11070233 kh³’யமாணrh³ணrhŋhைக³ரkh³ராயமiνமாநத:
11070241அthராphதா³ஹரnhதீமதிஹாஸmh ராதநmh
11070243அவ⁴தshய ஸmhவாத³mh யேதா³ரதேதஜஸ:

11070251அவ⁴தmh th³வியmh கசிchசரnhதமேதாப⁴யmh
11070253 கவிmh நிய தணmh ய:³ பphரchச² த⁴rhமவிth
11070260ய³வாச
11070261ேதா ³th³தி⁴யmh ph³ரமnhநகrh:ஸுவிஶாரதா³
11070263 யாமாஸாth³ய ப⁴வாlhேலாகmh விth³வாmhசரதி பா³லவth
11070271 phராேயா த⁴rhமாrhத²காேமஷு விவிthஸாயாmh ச மாநவா:
11070273 ேஹைநவ ஸஹnhத ஆேஷா யஶஸ: ய:
11070281 thவmh  கlhப: கவிrhத³:ஸுப⁴ேகா³ऽmh’தபா⁴ஷண:

11070283 ந கrhதா ேநஹேஸ கிசிjhஜேடா³nhமthதபிஶாசவth
11070291 ஜேநஷு த³யமாேநஷு காமேலாப⁴த³வாkh³நிநா
11070293 ந தphயேஸऽkh³நிநா iµkhேதா க³ŋhகா³mhப: ◌⁴shத²இவ th³விப:
11070301 thவmh  ந: ph’chச²தாmh ph³ரமnhநாthமnhயாநnhத³காரணmh
11070303 ph³ shபrhஶவிநshய ப⁴வத: ேகவலாthமந:
11070310ப⁴க³வாiνவாச
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11070311 ய³ைநவmh மஹாபா⁴ேகா³ ph³ரமNhேயந ஸுேமத⁴ஸா
11070313 ph’Shட:ஸபா⁴த: phராஹ phரரயாவநதmh th³விஜ:

11070320ph³ராமண உவாச
11070321ஸnhதி ேம ³ரேவா ராஜnhப³ஹேவா ³th³th◌⁴பதா:
11070323 யேதா ³th³தி⁴iµபாதா³ய iµkhேதாऽடாஹ தாnhஶ ◌்’iΝ
11070331 ph’தி²வீ வாராகாஶமாேபாऽkh³நிசnhth³ரமா ரவி:
11070333 கேபாேதாऽஜக³ர:nh: ◌⁴ பதŋhேகா³ ம⁴kh’th³க³ஜ:

11070341 ம⁴ஹா ஹே ந: பிŋhக³லா ரேராऽrhப⁴க:
11070343மா ஶரkh’thஸrhப ஊrhணநாபி:◌⁴ ஸுேபஶkh’th
11070351 ஏேத ேம ³ரேவா ராஜசrhவிmhஶதிராதா:
11070353 ஶிா vh’thதிபி⁴ேரேதஷாமnhவஶிஹாthமந:
11070361 யேதா யத³iνஶிா யதா² வா நாஹுஷாthமஜ
11070363 தthததா² ஷvhயாkh◌⁴ர நிேபா³த⁴ கத²யா ேத
11070371 ⁴ைதராkhரmhயமாேऽபி தீ⁴ேரா ைத³வவஶாiνைக:³
11070373 தth³விth³வாnhந சேலnhமாrhகா³த³nhவஶிmhேதrhvhரதmh
11070381 ஶவthபராrhத²ஸrhேவஹ: பராrhைத²காnhதஸmhப⁴வ:

11070383ஸா: ◌⁴ ஶிேத ⁴ph◌⁴’thேதா நக³ஶிShய: பராthமதாmh
11070391 phராணvh’ththையவ ஸnhShேயnhiµநிrhைநேவnhth³யphைய:
11070393 jhஞாநmh யதா² ந நேயத நாவகீrhேயத வாŋhமந:
11070401 விஷேயShவாவிஶnhேயாகீ³ நாநாத⁴rhேமஷு ஸrhவத:
11070403³ணேதா³ஷvhயேபதாthமா ந விஷjhேஜத வாவth
11070411 பாrhதி²ேவShவிஹ ேத³ேஹஷு phரவிShடshதth³³ரய:
11070413³ணrhந jhயேத ேயாகீ³ க³nhைத⁴rhவாவாthமth³’kh
11070421அnhதrhதச shதி²ரஜŋhக³ேமஷு ph³ரமாthமபா⁴ேவந ஸமnhவேயந
11070423 vhயாphthயாvhயவchேச²த³மஸŋhக³மாthமேநா iµநிrhநப⁴shthவmh விததshய
பா⁴வேயth
11070431 ேதேஜாऽப³nhநமையrhபா⁴ைவrhேமகா⁴th³ையrhவாேநைத:
11070433 ந shph’யேத நப⁴shதth³வthகாலsh’Shைடrh³ண: மாnh
11070441shவchச:² phரkh’தித:shநிkh³ேதா⁴ மா⁴rhயshதீrhத²⁴rhnh’mh
11070443iµநி: நாthயபாmh thரோபshபrhஶகீrhதைந:
11070451 ேதஜshவீ தபஸா தீ³phேதா ³rhத⁴rhேஷாத³ரபா⁴ஜந:
11070453ஸrhவப⁴ேயாऽபி khதாthமா நாத³thேத மலமkh³நிவth
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11070461 khவசிchச²nhந: khவசிthshபShட உபாshய: ேரய இchச²தாmh
11070463 ⁴ŋhkhேத ஸrhவthர தா³th’mh த³ஹnhphரா³thதராஶுப⁴mh
11070471shவமாயயா sh’Shடத³mh ஸத³ஸlhலணmh வி:◌⁴
11070473 phரவிShட ஈயேத தthதth shவேபாऽkh³நிைவத⁴
11070481 விஸrhகா³th³யா: மஶாநாnhதா பா⁴வா ேத³ஹshய நாthமந:
11070483 கலாநாவ சnhth³ரshய காேலநாvhயkhதவrhthமநா
11070491 காேலந ேயாக⁴ேவேக³ந ⁴தாநாmh phரப⁴வாphயெயௗ
11070493 நிthயாவபி ந th³’ேயேத ஆthமேநாऽkh³ேநrhயதா²rhசிஷாmh
11070501³ணrh³iνபாத³thேத யதா²காலmh விiµசதி
11070503 ந ேதஷு jhயேத ேயாகீ³ ேகா³பி⁴rhகா³இவ ேகா³பதி:
11070511 ³th◌⁴யேத shேவ ந ேப⁴ேத³ந vhயkhதிshத²இவ தth³க³த:
11070513லயேத sh²லமதிபி⁴ராthமா சாவshதி²ேதாऽrhகவth
11070521 நாதிshேநஹ: phரஸŋhேகா³ வா கrhதvhய: khவாபி ேகநசிth
11070523rhவnhவிnhேத³த ஸnhதாபmh கேபாத இவ தீ³நதீ:◌⁴
11070531 கேபாத: கசநாரNhேய kh’தநீேடா³ வநshபெதௗ
11070533 கேபாthயா பா⁴rhயயா ஸாrhத⁴iµவாஸ கதிசிthஸமா:
11070541 கேபாெதௗ shேநஹ³ணித ’த³ெயௗ kh³’ஹத⁴rhெணௗ
11070543 th³’Shmh th³’ShThயாŋhக³மŋhேக³ந ³th³தி⁴mh ³th³th◌⁴யா ப³ப³nhத⁴:

11070551 ஶyhயாஸநாடநshதா²ந வாrhதாkhடா³ஶநாதி³கmh
11070553²நீ⁴ய விரph³ெதௗ⁴ ேசரrhவநராஷு
11070561 யmh யmh வாச²தி ஸா ராஜnhதrhபயnhthயiνகmhபிதா
11070563 தmh தmh ஸமநயthகாமmh kh’chch²ேரphயேதnhth³ய:
11070571 கேபாதீ phரத²மmh க³rhப⁴mh kh³’ணnhதீ கால ஆக³ேத
11070573அNhடா³நி ஸுஷுேவ நீேட³shதபth:ஸnhநிெதௗ⁴ ஸதீ
11070581 ேதஷு காேல vhயஜாயnhத ரசிதாவயவா ஹேர:
11070583 ஶkhதிபி⁴rh³rhவிபா⁴vhயாபி: ◌⁴ ேகாமலாŋhக³தஹா:
11070591 phரஜா: ஷ: phெதௗ த³mhபதீ thரவthஸெலௗ
11070593 ஶ ◌்’Nhவnhெதௗ தmh தாஸாmh நிrhvh’ெதௗ கலபா⁴ைத:
11070601 தாஸாmh பதthைர:ஸுshபrhைஶ:ைதrhiµkh³த⁴ேசShைத:
11070603 phரthth³க³ைமரதீ³நாநாmh பிதெரௗ iµத³மாப:

11070611shேநஹாiνப³th³த⁴’த³யாவnhேயாnhயmh விShiΝமாயயா
11070613 விேமாெதௗ தீ³நதி⁴ெயௗ ஶிஶூnhஷ: phரஜா:
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11070621 ஏகதா³ ஜkh³மshதாஸாமnhநாrhத²mh ெதௗ mhபி³ெநௗ
11070623 பத: காநேந தshnhநrhதி²ெநௗ ேசரசிரmh
11070631 th³’ShThவா தாnhph³த⁴க: கசிth³யth³’chசா²ேதா வேநசர:
11070633 ஜkh³’ேஹ ஜாலமாதthய சரத:shவாலயாnhதிேக
11070641 கேபாதச கேபாதீ ச phரஜாேபாேஷ ஸேதா³thஸுெகௗ
11070643 க³ெதௗ ேபாஷணமாதா³ய shவநீட³iµபஜkh³ம:

11070651 கேபாதீ shவாthமஜாnhவீய பா³லகாnhஜாலஸmhvh’தாnh
11070653 தாநph◌⁴யதா⁴வthkhேராஶnhதீ khேராஶேதா ph◌⁴’ஶ:³கி²தா
11070661ஸாஸkh’thshேநஹ³ணிதா தீ³நசிthதாஜமாயயா
11070663shவயmh சாப³th◌⁴யத ஶிசா ப³th³தா⁴nhபயnhthயபshmh’தி:
11070671 கேபாத:shவாthமஜாnhப³th³தா⁴நாthமேநாऽphயதி⁴காnhphயாnh
11070673 பா⁴rhயாmh சாthமஸமாmh தீ³ேநா விலலாபாதி:³கி²த:
11070681அேஹா ேம பயதாபாயமlhபNhயshய ³rhமேத:
11070683அth’phதshயாkh’தாrhத²shய kh³’ஹshthைரவrhகி³ேகா ஹத:
11070691அiνபாiνலா ச யshய ேம பதிேத³வதா
11070693 ஶூnhேய kh³’ேஹ மாmh ஸnhthயjhய thைர:shவrhயாதி ஸா⁴பி: ◌⁴
11070701 ேஸாऽஹmh ஶூnhேய kh³’ேஹ தீ³ேநா mh’ததா³ேரா mh’தphரஜ:

11070703விேஷ கிமrhத²mh வா வி⁴ேரா :³க²வித:
11070711 தாmhshதைத²வாvh’தாnhஶிkh³பி⁴rhmh’thkh³ரshதாnhவிேசShடத:
11070713shவயmh ச kh’பண: ஶிு பயnhநphய³ேதா⁴ऽபதth
11070721 தmh லph³th◌⁴வா ph³த⁴க: khர: கேபாதmh kh³’ஹேமதி⁴நmh
11070723 கேபாதகாnhகேபாதீmh ச th³தா⁴rhத:² phரயெயௗ kh³’ஹmh
11070731 ஏவmh mhph³யஶாnhதாthமா th³வnhth³வாராம: பதthவth
11070733 Shணnhmhப³mh kh’பண:ஸாiνப³nhேதா⁴ऽவத³தி
11070741 ய: phராphய மாiνஷmh ேலாகmh iµkhதிth³வாரமபாvh’தmh
11070743 kh³’ேஹஷு க²க³வthஸkhதshதமாட⁴chதmh வி:³

11080010ph³ராமண உவாச
11080011ஸுக²ைமnhth³யகmh ராஜnhshவrhேக³ நரக ஏவ ச
11080013 ேத³நாmh யth³யதா² :³க²mh தshமாnhேநchேச²த தth³³த: ◌⁴
11080021 kh³ராஸmh ஸுmh’Shடmh விரஸmh மஹாnhதmh shேதாகேமவ வா
11080023 யth³’chச²ையவாபதிதmh kh³ரேஸதா³ஜக³ேராऽkhய:
11080031 ஶயீதாஹாநி ⁴ணி நிராஹாேராऽiνபkhரம:
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11080033 யதி³ ேநாபநேயth³kh³ராேஸா மஹாவ தி³Shட⁴kh
11080041 ஓஜ:ஸேஹாப³லதmh பி³ph◌⁴ரth³ேத³ஹமகrhமகmh
11080043 ஶயாேநா வீதநிth³ரச ேநேஹேதnhth³யவாநபி
11080051iµநி: phரஸnhநக³mhபீ⁴ேரா ³rhவிகா³ேயா ³ரthயய:
11080053அநnhதபாேரா யோph◌⁴ய:shதிேதாத³இவாrhணவ:

11080061ஸmh’th³த⁴காேமா ேநா வா நாராயணபேரா iµநி:
11080063 ேநாthஸrhேபத ந ஶுShேயத ஸth³பி⁴வ ஸாக³ர:
11080071 th³’ShThவா shthயmh ேத³வமாயாmh தth³பா⁴ைவரேதnhth³ய:
11080073 phரேலாபி⁴த: பதthயnhேத⁴ தமshயkh³ெநௗ பதŋhக³வth
11080081 ேயாth³தி⁴ரNhயாப⁴ரmhப³ராதி³ th³ரvhேயஷு மாயாரசிேதஷு ட: ◌⁴
11080083phரேலாபி⁴தாthமாபேபா⁴க³³th³th◌⁴யா பதŋhக³வnhநயதி நShடth³’Sh:
11080091shேதாகmh shேதாகmh kh³ரேஸth³kh³ராஸmh ேத³ேஹா வrhேதத யாவதா
11080093 kh³’ஹாநmhஸnhநாதிShேட²th³vh’thதிmh மா⁴கmh iµநி:
11080101அiΝph◌⁴யச மஹth³ph◌⁴யச ஶாshthேரph◌⁴ய:ஶேலா நர:
11080103ஸrhவத:ஸாரமாத³th³யாthShேபph◌⁴ய இவ ஷThபத:³
11080111ஸாயnhதநmh வshதநmh வா ந ஸŋhkh³’ணீத பி⁴தmh
11080113 பாணிபாthேராத³ராமthேரா மேகவ ந ஸŋhkh³ர
11080121ஸாயnhதநmh வshதநmh வா ந ஸŋhkh³’ணீத பி⁴ுக:
11080123 மகா இவ ஸŋhkh³’ணnhஸஹ ேதந விநயதி
11080131 பதா³பி வதீmh பி⁴ுrhந shph’ேஶth³தா³ரவீமபி
11080133shph’ஶnhகவ ப³th◌⁴ேயத கNhயா அŋhக³ஸŋhக³த:
11080141 நாதி⁴க³chேச²thshthயmh phராjhஞ: கrhசிnhmh’thமாthமந:
11080143 ப³லாதி⁴ைக:ஸ ஹnhேயத க³ைஜரnhையrhக³ேஜா யதா²
11080151 ந ேத³யmh ேநாபேபா⁴kh³யmh ச ph³ைத⁴rhயth³:³க²ஸசிதmh
11080153 ⁴ŋhkhேத தத³பி தchசாnhேயா ம⁴ேஹவாrhத²விnhம⁴
11080161ஸு:³ேகா²பாrhைதrhவிthைதராஶாஸாநாmh kh³’ஹாஶிஷ:

11080163 ம⁴ேஹவாkh³ரேதா ⁴ŋhkhேத யதிrhைவ kh³’ஹேமதி⁴நாmh
11080171 kh³ராmhயகீ³தmh ந ஶ ◌்’iΝயாth³யதிrhவநசர: khவசிth
11080173 ஶிேத ஹth³ப³th³தா⁴nhmh’க³ேயாrhகீ³தேமாதாth
11080181 nh’thயவாதி³thரகீ³தாநி ஜுஷnhkh³ராmhயாணி ேயாதாmh
11080183ஆஸாmh khட³நேகா வய ’Shயஶ ◌்’ŋhேகா³ mh’கீ³ஸுத:
11080191வயாதிphரமாதி²nhயா ஜேநா ரஸவிேமாத:
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11080193 mh’thmh’chச²thயஸth³³th³தி⁴rhநsh ப³³ைஶrhயதா²
11080201இnhth³யாணி ஜயnhthயாஶு நிராஹாரா மநீண:

11080203 வrhஜயிthவா  ரஸநmh தnhநிரnhநshய வrhத⁴ேத
11080211 தாவjhேதnhth³ேயா ந shயாth³விதாnhேயnhth³ய: மாnh
11080213 ந ஜேயth³ரஸநmh யாவjhதmh ஸrhவmh ேத ரேஸ
11080221 பிŋhக³லா நாம ேவயாth³விேத³ஹநக³ேர ரா
11080223 தshயா ேம ஶிதmh கிசிnhநிேபா³த⁴ nh’பநnhத³ந
11080231ஸா shைவNhேயகதா³ காnhதmh ஸŋhேகத உபேநShயதீ
11080233அ⁴thகாேல ப³rhth³வாேர பி³ph◌⁴ரதீ பiµthதமmh
11080241 மாrhக³ஆக³chச²ேதா வீய ஷாnhஷrhஷப⁴
11080243 தாnhஶுlhகதா³nhவிthதவத: காnhதாnhேமேநऽrhத²காiµகீ
11080251ஆக³ேதShவபயாேதஷு ஸா ஸŋhேகேதாபவிநீ
11080253அphயnhேயா விthதவாnhேகாऽபி மாiµைபShயதி ⁴த:³
11080261 ஏவmh ³ராஶயா th◌⁴வshத நிth³ரா th³வாrhயவலmhப³தீ
11080263 நிrhக³chச²nhதீ phரவிஶதீ நிஶீத²mh ஸமபth³யத
11080271 தshயா விthதாஶயா ஶுShயth³ வkhthராயா தீ³நேசதஸ:

11080273 நிrhேவத:³ பரேமா ஜjhேஞ சிnhதாேஹ:ஸுகா²வஹ:

11080281 தshயா நிrhவிNhணசிthதாயா கீ³தmh ஶ ◌்’iΝ யதா² மம
11080283 நிrhேவத³ஆஶாபாஶாநாmh ஷshய யதா²ய:

11080291 ந யŋhகா³ஜாதநிrhேவேதா³ ேத³ஹப³nhத⁴mh ஹாஸதி
11080293 யதா² விjhஞாநரேதா மiνேஜா மமதாmh nh’ப
11080300 பிŋhக³ேலாவாச
11080301அேஹா ேம ேமாஹவிததிmh பயதாவிதாthமந:
11080303 யா காnhதாத³ஸத: காமmh காமேய ேயந பா³ஶா
11080311ஸnhதmh ஸேப ரமணmh ரதிphரத³mh விthதphரத³mh நிthயமmh விஹாய
11080313அகாமத³mh :³க²ப⁴யாதி⁴ேஶாக ேமாஹphரத³mh chச²மஹmh ப⁴ேஜऽjhஞா
11080321அேஹா மயாthமா பதாபிேதா vh’தா²ஸாŋhேகthயvh’ththயாதிவிக³rhயவாrhதயா
11080323 shthைரnhநராth³யாrhத²th’ேஷாऽiνேஶாchயாthkhேதந விthதmh
ரதிமாthமேநchச²தீ
11080331 யத³shதி²பி⁴rhநிrhதவmhஶவmhshய
11080332sh²ணmh thவசா ேராமநைக:² பிநth³த⁴mh
11080333ரnhநவth³வாரமகா³ரேமதth³
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11080334 விNhthரrhணmh ம³ைபதி காnhயா
11080341 விேத³ஹாநாmh ேர யshnhநஹேமைகவ ட⁴தீ: ◌⁴
11080343 யாnhயchச²nhthயஸthயshமாதா³thமதா³thகாமமchதாth
11080351ஸு’thphேரShட²தேமா நாத²ஆthமா சாயmh ஶmh
11080353 தmh விkhயாthமைநவாஹmh ரேமऽேநந யதா² ரமா
11080361 கியthphயmh ேத vhயப⁴ஜnhகாமா ேய காமதா³ நரா:
11080363ஆth³யnhதவnhேதா பா⁴rhயாயா ேத³வா வா காலவிth³தா:
11080371நmh ேம ப⁴க³வாnhphேதா விShiΝ: ேகநாபி கrhம
11080373 நிrhேவேதா³ऽயmh ³ராஶாயா யnhேம ஜாத:ஸுகா²வஹ:

11080381ைமவmh shrhமnhத³பா⁴kh³யாயா: khேலஶா நிrhேவத³ேஹதவ:

11080383 ேயநாiνப³nhத⁴mh நிrh’thய ஷ: ஶமmh’chச²தி
11080391 ேதேநாபkh’தமாதா³ய ஶிரஸா kh³ராmhயஸŋhக³தா:
11080393 thயkhthவா ³ராஶா: ஶரணmh vhரஜா தமதீ⁴வரmh
11080401ஸnhShடா ரth³த³த⁴thேயதth³யதா²லாேப⁴ந வதீ
11080403 விஹராmhயiµைநவாஹமாthமநா ரமேணந ைவ
11080411ஸmhஸாரேப பதிதmh விஷையrhiµேதணmh
11080413 kh³ரshதmh காலாநாthமாநmh ேகாऽnhயshthராமதீ⁴வர:
11080421ஆthைமவ யாthமேநா ேகா³phதா நிrhவிth³ேயத யதா³கி²லாth
11080423அphரமthத இத³mh பேயth³kh³ரshதmh காலாநா ஜக³th
11080430ph³ராமண உவாச
11080431 ஏவmh vhயவதமதிrh³ராஶாmh காnhததrhஷஜாmh
11080433 சி²ththேவாபஶமமாshதா²ய ஶyhயாiµபவிேவஶ ஸா
11080441ஆஶா  பரமmh :³க²mh ைநராயmh பரமmh ஸுக²mh
11080443 யதா²ஸசி²th³ய காnhதாஶாmh ஸுக²mh ஸுShவாப பிŋhக³லா
11090010ph³ராமண உவாச
11090011 பkh³ரேஹா  :³கா²ய யth³யthphயதமmh nh’mh
11090013அநnhதmh ஸுக²மாphேநாதி தth³விth³வாnhயshthவகிசந:
11090021ஸாஷmh ரரmh ஜkh◌⁴iνrhப³ேநாऽnhேய நிராஷா:
11090023 ததா³ஷmh பthயjhய ஸ ஸுக²mh ஸமவிnhத³த
11090031 ந ேம மாநாபமாெநௗ shேதா ந சிnhதா ேக³ஹthmh
11090033ஆthமkhட³ஆthமரதிrhவிசராஹ பா³லவth
11090041 th³வாேவவ சிnhதயா iµkhெதௗ பரமாநnhத³ஆphெதௗ
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11090043 ேயா விiµkh³ேதா⁴ ஜேடா³ பா³ேலா ேயா ³ேணph◌⁴ய: பரmh க³த:
11090051 khவசிthமா thவாthமாநmh vh’நாnhkh³’ஹமாக³தாnh
11090053shவயmh தாநrhஹயாமாஸ khவாபி யாேதஷு ப³nh⁴ஷு
11090061 ேதஷாமph◌⁴யவஹாராrhத²mh ஶாnhரஹ பாrhதி²வ
11090063அவkh◌⁴நnhthயா: phரேகாShட²shதா²சkh: ஶŋhகா:²shவநmh மஹth
11090071ஸா தjhஜு³phதmh மthவா மஹதீ vh³தா தத:
11090073 ப³ப⁴ைஜைககஶ: ஶŋhகா²nhth³ெவௗ th³ெவௗ பாNhேயாரேஶஷயth
11090081 உப⁴ேயாரphய⁴th³ேகா⁴ேஷா யவkh◌⁴நnhthயா:shவஶŋhக²ேயா:
11090083 தthராphேயகmh நிரபி⁴த³ேத³கshமாnhநாப⁴வth³th◌⁴வநி:
11090091அnhவஶிமmh தshயா உபேத³ஶமnhத³ம
11090093 ேலாகாநiνசரnhேநதாnhேலாகதththவவிவிthஸயா
11090101 வாேஸ ப³ஹூநாmh கலேஹா ப⁴ேவth³வாrhதா th³வேயாரபி
11090103 ஏக ஏவ வேஸthதshமாthமாrhயா இவ கŋhகண:

11090111 மந ஏகthர ஸmhjhயாjhதவாேஸா தாஸந:
11090113ைவராkh³யாph◌⁴யாஸேயாேக³ந th◌⁴யமாணமதnhth³த:
11090121 யshnhமேநா லph³த⁴பத³mh யேத³தchச²ைந: ஶைநrhiµசதி கrhமேரnh
11090123ஸththேவந vh’th³ேத⁴ந ரஜshதமச வி⁴ய நிrhவாணiµைபthயநிnhத⁴நmh
11090131 தைத³வமாthமnhயவth³த⁴சிthேதா ந ேவத³ கிசிth³ப³ரnhதரmh வா
11090133 யேத²ஷுகாேரா nh’பதிmh vhரஜnhதெஷௗ க³தாthமா ந த³த³rhஶ பாrhேவ
11090141 ஏகசாrhயநிேகத:shயாத³phரமthேதா ³ஹாஶய:
11090143அலயமாண ஆசாைரrhiµநிேரேகாऽlhபபா⁴ஷண:

11090151 kh³’ஹாரmhேபா⁴  :³கா²ய விப²லசாth◌⁴வாthமந:
11090153ஸrhப: பரkh’தmh ேவம phரவிய ஸுக²ேமத⁴ேத
11090161 ஏேகா நாராயே ேத³வ: rhவsh’Shடmh shவமாயயா
11090163ஸmh’thய காலகலயா கlhபாnhத இத³வர:
11090165 ஏக ஏவாth³விதீேயாऽ⁴தா³thமாதா⁴ேராऽகி²லாரய:
11090171 காேலநாthமாiνபா⁴ேவந ஸாmhயmh நீதாஸு ஶkhதிஷு
11090173ஸththவாதி³Shவாதி³ஷ: phரதா⁴நேஷவர:
11090181 பராவராmh பரம ஆshேத ைகவlhயஸmhjhஞித:
11090183 ேகவலாiνப⁴வாநnhத³ஸnhேதா³ேஹா நிபாதி⁴க:
11090191 ேகவலாthமாiνபா⁴ேவந shவமாயாmh th³thகாmh
11090193ஸŋhோப⁴யnhsh’ஜthயாெதௗ³ தயா ஸூthரமnhத³ம
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11090201 தாமாஹுshth³ணvhயkhதிmh sh’ஜnhதீmh விவேதாiµக²mh
11090203 யshnhphேராதத³mh விவmh ேயந ஸmhஸரேத மாnh
11090211 யேதா²rhணநாபி⁴rh’த³யா³rhmh ஸnhதthய வkhthரத:
11090213 தயா வி’thய ⁴யshதாmh kh³ரஸthேயவmh மேஹவர:
11090221 யthர யthர மேநா ேத³ தா⁴ரேயthஸகலmh தி⁴யா
11090223shேநஹாth³th³ேவஷாth³ப⁴யாth³வாபி யாதி தthதthshவபதாmh
11090231 கீட: ேபஶshkh’தmh th◌⁴யாயnhTh³யாmh ேதந phரேவஶித:
11090233 யாதி தthஸாthமதாmh ராஜnhrhவபமஸnhthயஜnh
11090241 ஏவmh ³ph◌⁴ய ஏேதph◌⁴ய ஏஷா ேம ஶிதா மதி:
11090243shவாthேமாபஶிதாmh ³th³தி⁴mh ஶ ◌்’iΝ ேம வத³த: phரேபா⁴
11090251 ேத³ேஹா ³rhமம விரkhதிவிேவகேஹrh
11090252 பி³ph◌⁴ரthshம ஸththவநித⁴நmh ஸததாrhthத³rhகmh
11090253 தththவாnhயேநந விmh’ஶா யதா² ததா²பி
11090254 பாரkhயthயவேதா விசராmhயஸŋhக:³
11090261 ஜாயாthமஜாrhத²பஶுph◌⁴’thயkh³’ஹாphதவrhகா³nh
11090262 Shநாதி யthphயசிகீrhஷயா விதnhவnh
11090263shவாnhேத ஸkh’chch²ரமவth³த⁴த⁴ந:ஸ ேத³ஹ:

11090264sh’ShThவாshய பீ³ஜமவத³தி vh’த⁴rhம:
11090271ைவகேதாऽiµமபகrhஷதி கrh தrhஷா
11090272 ஶிேநாऽnhயதshthவ³த³ரmh ரவணmh தசிth
11090273 kh◌⁴ராேऽnhயதசபலth³’khkhவ ச கrhமஶkhதிrh
11090274 ப³vhய:ஸபthnhய இவ ேக³ஹபதிmh நnhதி
11090281sh’ShThவா ராணி விவிதா⁴nhயஜயாthமஶkhthயா
11090282 vh’ாnhஸsh’பபஶூnhக²க³த³nhத³ஶூகாnh
11090283ைதshைதரShட’த³ய: ஷmh விதா⁴ய
11090284 ph³ரமாவேலாகதி⁴ஷணmh iµத³மாப ேத³வ:

11090291லph³th◌⁴வா ஸு³rhலப⁴த³mh ப³ஹுஸmhப⁴வாnhேத
11090292 மாiνShயமrhத²த³மநிthயமபீஹ தீ⁴ர:
11090293rhணmh யேதத ந பேதத³iνmh’th யாவnh
11090294 நி:ேரயஸாய விஷய: க² ஸrhவத:shயாth
11090301 ஏவmh ஸஜாதைவராkh³ேயா விjhஞாநாேலாக ஆthமநி
11090303 விசரா மேமதாmh iµkhதஸŋhேகா³ऽநஹŋhkh’த:
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11090311 ந ேயகshமாth³³ேராrhjhஞாநmh ஸுshதி²ரmh shயாthஸுShகலmh
11090313 ph³ரைமதத³th³விதீயmh ைவ கீ³யேத ப³ஹுத⁴rhபி:◌⁴
11090320ப⁴க³வாiνவாச
11090321இthkhthவா ஸ ய³mh விphரshதமாமnhthrhய க³பீ⁴ரதீ:◌⁴
11090323 வnhதி³த:shவrhசிேதா ராjhஞா யெயௗ phேதா யதா²க³தmh
11090331அவ⁴தவச: thவா rhேவஷாmh ந:ஸ rhவஜ:

11090333ஸrhவஸŋhக³விநிrhiµkhத:ஸமசிthேதா ப³⁴வ ஹ
11100010ப⁴க³வாiνவாச
11100011 மேயாதி³ேதShவவத:shவத⁴rhேமஷு மதா³ரய:
11100013 வrhரமலாசாரமகாமாthமா ஸமாசேரth
11100021அnhவீேத விஶுth³தா⁴thமா ேத³நாmh விஷயாthமநாmh
11100023³ேணஷு தththவth◌⁴யாேநந ஸrhவாரmhப⁴விபrhயயmh
11100031ஸுphதshய விஷயாேலாேகா th◌⁴யாயேதா வா மேநாரத:²
11100033 நாநாthமகthவாth³விப²லshததா² ேப⁴தா³thமதீ⁴rh³ண:

11100041 நிvh’thதmh கrhம ேஸேவத phரvh’thதmh மthபரshthயேஜth
11100043jhஞாஸாயாmh ஸmhphரvh’thேதா நாth³ேயthகrhமேசாத³நாmh
11100051 யமாநபீ⁴ணmh ேஸேவத நியமாnhமthபர: khவசிth
11100053 மத³பி⁴jhஞmh ³mh ஶாnhதiµபாத மதா³thமகmh
11100061அமாnhயமthஸேரா த³ோ நிrhமேமா th³’ட⁴ெஸௗ’த:³
11100063அஸthவேராऽrhத²jhஞாஸுரநஸூரேமாக⁴வாkh
11100071 ஜாயாபthயkh³’ஹேthர shவஜநth³ரவிதி³ஷு
11100073 உதா³ந:ஸமmh பயnhஸrhேவShவrhத²வாthமந:
11100081 விலண:sh²லஸூமாth³ேத³ஹாதா³thேமதா shவth³’kh
11100083 யதா²kh³நிrhதா³ே தா³யாth³தா³ஹேகாऽnhய: phரகாஶக:
11100091 நிேராேதா⁴thபththயiΝph³’ஹnh நாநாthவmh தthkh’தாnh³nh
11100093அnhத: phரவிShட ஆத⁴thத ஏவmh ேத³ஹ³nhபர:
11100101 ேயாऽெஸௗ ³ணrhவிரசிேதா ேத³ேஹாऽயmh ஷshய 
11100103ஸmhஸாரshதnhநிப³nhேதா⁴ऽயmh mhேஸா விth³யா chசி²தா³thமந:
11100111 தshமாjhjhஞாஸயாthமாநமாthமshத²mh ேகவலmh பரmh
11100113ஸŋhக³mhய நிரேஸேத³தth³வsh³th³தி⁴mh யதா²khரமmh
11100121ஆசாrhேயாऽரணிராth³ய:shயாத³nhேதவாshthதராரணி:
11100123 தthஸnhதா⁴நmh phரவசநmh விth³யாஸnhதி:◌⁴ ஸுகா²வஹ:
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11100131ைவஶாரதீ³ஸாதிவிஶுth³த⁴³th³தி⁴rh⁴ேநாதி மாயாmh ³ணஸmhphரஸூதாmh
11100133³நாmhசஸnhத³யயதா³thமேமதthshவயmh ச ஶாmhயthயஸth³யதா²kh³நி:
11100141அைத²ஷாŋhகrhமகrhth’mh ேபா⁴khth’mh ஸுக²:³க²ேயா:
11100143 நாநாthவமத² நிthயthவmh ேலாககாலாக³மாthமநாmh
11100151 மnhயேஸ ஸrhவபா⁴வாநாmh ஸmhshதா²ெயௗthபthதிகீ யதா²
11100153 தthததா³kh’திேப⁴ேத³ந ஜாயேத பி⁴th³யேத ச தீ: ◌⁴
11100161 ஏவமphயŋhக³ஸrhேவஷாmh ேத³நாmh ேத³ஹேயாக³த:
11100163 காலாவயவத:ஸnhதி பா⁴வா ஜnhமாத³ேயாऽஸkh’th
11100171 தthராபி கrhமmh கrhரshவாதnhthrhயmh ச லயேத
11100173 ேபா⁴khச :³க²ஸுக²ேயா: ேகா nhவrhேதா² விவஶmh ப⁴ேஜth
11100181 ந ேத³நாmh ஸுக²mh கிசிth³விth³யேத வி³ஷாமபி
11100183 ததா² ச :³க²mh டா⁴நாmh vh’தா²ஹŋhகரணmh பரmh
11100191 யதி³ phராphதிmh விகா⁴தmh ச ஜாநnhதி ஸுக²:³க²ேயா:
11100193 ேதऽphயth³தா⁴ ந வி³rhேயாக³mh mh’thrhந phரப⁴ேவth³யதா²
11100201 ேகாऽnhவrhத:²ஸுக²யthேயநmh காேமா வா mh’thரnhதிேக
11100203ஆகா⁴தmh நீயமாநshய வth◌⁴யshேயவ ந Shத:³
11100211 தmh ச th³’Shடவth³³Shடmh shபrhதா⁴ஸூயாthயயvhயைய:
11100213 ப³வnhதராயகாமthவாthkh’வchசாபி நிShப²லmh
11100221அnhதராையரவிேதா யதி³ த⁴rhம:shவiνSh²த:
11100223 ேதநாபி நிrhதmh shதா²நmh யதா² க³chச²தி தchch²’iΝ
11100231இShThேவஹ ேத³வதா யjhைஞ:shவrhேலாகmh யாதி யாjhஞிக:
11100233 ⁴த ேத³வவthதthர ேபா⁴கா³nhதி³vhயாnhநிஜாrhதாnh
11100241shவNhேயாபசிேத ஶுph◌⁴ேர விமாந உபகீ³யேத
11100243 க³nhத⁴rhைவrhவிஹரnhமth◌⁴ேய ேத³வீநாmh ’th³யேவஷth◌⁴’kh
11100251shthபி: ◌⁴ காமக³யாேநந கிŋhகிநீஜாலமாநா
11100253 khட³nhந ேவதா³thமபாதmh ஸுராkhேட³ஷு நிrhvh’த:
11100261 தாவthஸ ேமாத³ேத shவrhேக³ யாவthNhயmh ஸமாphயேத
11100263ணnhய: பதthயrhவாக³நிchச²nhகாலசாத:
11100271 யth³யத⁴rhமரத:ஸŋhகா³த³ஸதாmh வாேதnhth³ய:
11100273 காமாthமா kh’பே ph³த: ◌⁴ shthைரே ⁴தவிmhஸக:
11100281 பஶூநவிதி⁴நாலph◌⁴ய phேரத⁴தக³nhயஜnh
11100283 நரகாநவேஶா ஜnhrhக³thவா யாthlhப³ணmh தம:
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11100291 கrhமாணி :³ேகா²த³rhகாணி rhவnhேத³ேஹந ைத: ந:
11100293 ேத³ஹமாப⁴ஜேத தthர கிmh ஸுக²mh மrhthயத⁴rhண:

11100301 ேலாகாநாmh ேலாகபாலாநாmh மth³ப⁴யmh கlhபவிநாmh
11100303 ph³ரமேऽபி ப⁴யmh மthேதா th³விபராrhத⁴பராஷ:

11100311³:sh’ஜnhதி கrhமாணி ³ேऽiνsh’ஜேத ³nh
11100313 வsh ³ணஸmhkhேதா ⁴ŋhkhேத கrhமப²லாnhயெஸௗ
11100321 யாவthshயாth³³ணைவஷmhயmh தாவnhநாநாthவமாthமந:
11100323 நாநாthவமாthமேநா யாவthபாரதnhthrhயmh தைத³வ 
11100331 யாவத³shயாshவதnhthரthவmh தாவதீ³வரேதா ப⁴யmh
11100333 ய ஏதthஸiµபாரmhshேத iµயnhதி ஶுசாrhபிதா:
11100341 கால ஆthமாக³ேமா ேலாக:shவபா⁴ேவா த⁴rhம ஏவ ச
11100343இதி மாmh ப³ஹுதா⁴ phராஹுrh³ணvhயதிகேர ஸதி
11100350உth³த⁴வ உவாச
11100351³ேணஷு வrhதமாேநாऽபி ேத³ஹேஜShவநபாvh’த:
11100353³ணrhந ப³th◌⁴யேத ேத³ ப³th◌⁴யேத வா கத²mh விேபா⁴
11100361 கத²mh வrhேதத விஹேரthைகrhவா jhஞாேயத லண:

11100363 கிmh ⁴ேதாத விsh’ேஜchச²யீதாத யாதி வா
11100371 ஏதத³chத ேம ph³ phரநmh phரநவிதா³mh வர
11100373 நிthயப³th³ேதா⁴ நிthயiµkhத ஏக ஏேவதி ேம ph◌⁴ரம:
11110010ப⁴க³வாiνவாச
11110011 ப³th³ேதா⁴ iµkhத இதி vhயாkh²யா ³ணேதா ேம ந வshத:
11110013³ணshய மாயாலthவாnhந ேம ேமாோ ந ப³nhத⁴நmh
11110021 ேஶாகேமாெஹௗ ஸுக²mh :³க²mh ேத³ஹாபthதிச மாயயா
11110023shவphேநா யதா²thமந: kh²யாதி:ஸmhsh’திrhந  வாshதவீ
11110031 விth³யாவிth³ேய மம த விth³th◌⁴th³த⁴வ ஶmh
11110033 ேமாப³nhத⁴க ஆth³ேய மாயயா ேம விநிrhேத
11110041 ஏகshையவ மமாmhஶshய வshையவ மஹாமேத
11110043 ப³nhேதா⁴ऽshயாவிth³யயாநாதி³rhவிth³யயா ச தேத²தர:
11110051அத² ப³th³த⁴shய iµkhதshய ைவலNhயmh வதா³ ேத
11110053 விth³த⁴த⁴rhேshதாத shதி²தேயாேரகத⁴rhணி
11110061 ஸுபrhேவெதௗ ஸth³’ெஶௗ ஸகா²ெயௗ யth³’chச²ையெதௗ
kh’தநீெடௗ³ ச vh’ே
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11110063 ஏகshதேயா: கா²த³தி பிphபலாnhநமnhேயா நிரnhேநாऽபி ப³ேலந ⁴யாnh
11110071ஆthமாநமnhயmh ச ஸ ேவத³ விth³வாநபிphபலாேதா³ ந  பிphபலாத:³
11110073 ேயாऽவிth³யயா khஸ  நிthயப³th³ேதா⁴ விth³யாமேயா ய:ஸ  நிthயiµkhத:
11110081 ேத³ஹshேதா²ऽபி ந ேத³ஹshேதா² விth³வாnhshவphநாth³யேதா²thதி²த:
11110083அேத³ஹshேதா²ऽபி ேத³ஹshத:²மதி:shவphநth³’kh³யதா²
11110091இnhth³ையnhth³யாrhேத²ஷு ³ணரபி ³ேணஷு ச
11110093 kh³’யமாேணShவஹmh rhயாnhந விth³வாnhயshthவவிkhய:
11110101ைத³வாதீ⁴ேந ஶேரऽshnh³ணபா⁴vhேயந கrhம
11110103 வrhதமாேநாऽ³த⁴shதthர கrhதாshதி நிப³th◌⁴யேத
11110111 ஏவmh விரkhத: ஶயந ஆஸநாடநமjhஜேந
11110113 த³rhஶநshபrhஶநkh◌⁴ராண ேபா⁴ஜநரவதி³ஷு
11110115 ந ததா² ப³th◌⁴யேத விth³வாnhதthர தthராத³யnh³nh
11110121 phரkh’திshேதா²ऽphயஸmhஸkhேதா யதா² க²mh ஸவிதாநில:

11110123ைவஶாரth³ேயயாஸŋhக³ ஶிதயா சி²nhநஸmhஶய:
11110125 phரதி³th³த⁴ இவ shவphநாnhநாநாthவாth³விநிவrhதேத
11110141 யshய shrhவீதஸŋhகlhபா: phராேணnhth³யrhநேநாதி⁴யாmh
11110143 vh’thதய:ஸ விநிrhiµkhேதா ேத³ஹshேதா²ऽபி  தth³³ண:

11110151 யshயாthமா mhshயேத mhshைரrhேயந கிசிth³யth³’chச²யா
11110153அrhchயேத வா khவசிthதthர ந vhயதிkhயேத ³த:◌⁴
11110161 ந shவீத ந நிnhேத³த rhவத:ஸாth◌⁴வஸா⁴ வா
11110163 வத³ேதா ³ணேதா³ஷாph◌⁴யாmh வrhத:ஸமth³’ŋhiµநி:
11110171 ந rhயாnhந வேத³thகிசிnhந th◌⁴யாேயthஸாth◌⁴வஸா⁴ வா
11110173ஆthமாராேமாऽநயா vh’ththயா விசேரjhஜட³வnhiµநி:
11110181 ஶph³த³ph³ரமணி நிShேதா ந நிShயாthபேர யதி³
11110183 ரமshதshய ரமப²ேலா யேத⁴iνவ ரத:
11110191 கா³mh ³kh³த⁴ேதா³ஹாமஸதீmh ச பா⁴rhயாmh ேத³ஹmh பராதீ⁴நமஸthphரஜாmh
ச
11110193 விthதmh thவதீrhதீ²kh’தமŋhக³ வாசmh நாmh மயா ரதி :³க²:³கீ²
11110201 யshயாmh ந ேம பாவநமŋhக³ கrhம shதி²thth³ப⁴வphராணநிேராத⁴மshய
11110203 லாவதாேரphதஜnhம வா shயாth³வnhth◌⁴யாmh கி³ரmh தாmh பி³ph◌⁴’யாnhந
தீ⁴ர:
11110211 ஏவmh jhஞாஸயாேபாய நாநாthவph◌⁴ரமமாthமநி
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11110213 உபாரேமத விரஜmh மேநா மyhயrhphய ஸrhவேக³
11110221 யth³யநீேஶா தா⁴ரயிmh மேநா ph³ரமணி நிசலmh
11110223 மயி ஸrhவாணி கrhமாணி நிரேப:ஸமாசர
11110231 ரth³தா⁴rhமthகதா:² ஶ ◌்’Nhவnhஸுப⁴th³ரா ேலாகபாவநீ:
11110233 கா³யnhநiνshமரnhகrhம ஜnhம சாபி⁴நயnhiµஹு:
11110241 மத³rhேத² த⁴rhமகாமாrhதா²நாசரnhமத³பாரய:
11110243லப⁴ேத நிசலாmh ப⁴khதிmh மyhth³த⁴வ ஸநாதேந
11110251ஸthஸŋhக³லph³த⁴யா ப⁴khthயா மயி மாmh ஸ உபாதா
11110253ஸ ைவ ேம த³rhஶிதmh ஸth³பி⁴ரஜஸா விnhத³ேத பத³mh
11110260உth³த⁴வ உவாச
11110261ஸா⁴shதேவாthதமேலாக மத: கீth³’kh³வித:◌⁴ phரேபா⁴
11110263 ப⁴khதிshthவyhபjhேயத கீth³’ஶீ ஸth³பி⁴ராth³’தா
11110271 ஏதnhேம ஷாth◌⁴ய ேலாகாth◌⁴ய ஜக³thphரேபா⁴
11110273 phரணதாயாiνரkhதாய phரபnhநாய ச கth²யதாmh
11110281 thவmh ph³ரம பரமmh vhேயாம ஷ: phரkh’ேத: பர:
11110283அவதீrhேநாऽ ப⁴க³வnhshேவchேசா²பாthதph’த²kh³வ:
11110290ப⁴க³வாiνவாச
11110291 kh’பாரkh’தth³ேராஹshதிதிு:ஸrhவேத³நாmh
11110293ஸthயஸாேராऽநவth³யாthமா ஸம:ஸrhேவாபகாரக:
11110301 காைமரஹததீ⁴rhதா³nhேதா mh’:³ ஶுசிரகிசந:
11110303அநீேஹா த⁴ாnhத:shதி²ேரா மchச²ரே iµநி:
11110311அphரமthேதா க³பீ⁴ராthமா th◌⁴’திமாதஷTh³³ண:

11110313அமாநீ மாநத:³ கlhேயா ைமthர: காணிக: கவி:
11110321ஆjhஞாையவmh ³nhேதா³ஷாnhமயாதி³Shடாநபி shவகாnh
11110323 த⁴rhமாnhஸnhthயjhய ய:ஸrhவாnhமாmh ப⁴ேஜத ஸ  ஸthதம:
11110331 jhஞாthவாjhஞாthவாத² ேய ைவ மாmh யாவாnhயசாsh யாth³’ஶ:

11110333 ப⁴ஜnhthயநnhயபா⁴ேவந ேத ேம ப⁴khததமா மதா:
11110341 மlhŋhக³மth³ப⁴khதஜந த³rhஶநshபrhஶநாrhசநmh
11110343 பசrhயா shதி: phரவ ³ணகrhமாiνகீrhதநmh
11110351 மthகதா²ரவேண ரth³தா⁴ மத³iνth◌⁴யாநiµth³த⁴வ
11110353ஸrhவலாேபா⁴பஹரணmh தா³shேயநாthமநிேவத³நmh
11110361 மjhஜnhமகrhமகத²நmh மம பrhவாiνேமாத³நmh
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11110363 கீ³ததாNhட³வவாதி³thர ேகா³Sh²பி⁴rhமth³kh³’ேஹாthஸவ:

11110371 யாthரா ப³விதா⁴நmh ச ஸrhவவாrhகபrhவஸு
11110373ைவதி³கீ தாnhthகீ தீ³ா மதீ³யvhரததா⁴ரணmh
11110381 மமாrhசாshதா²பேந ரth³தா⁴ shவத:ஸmhஹthய ேசாth³யம:
11110383 உth³யாேநாபவநாkhட³ ரமnhதி³ரகrhமணி
11110391ஸmhமாrhஜேநாபேலபாph◌⁴யாmh ேஸகமNhட³லவrhதைந:
11110393 kh³’ஹஶுஷணmh மயmh தா³ஸவth³யத³மாயயா
11110401அமாநிthவமத³mhபி⁴thவmh kh’தshயாபகீrhதநmh
11110403அபி தீ³பாவேலாகmh ேம ேநாபjhயாnhநிேவதி³தmh
11110411 யth³யதி³Shடதமmh ேலாேக யchசாதிphயமாthமந:
11110413 தthதnhநிேவத³ேயnhமயmh ததா³நnhthயாய கlhபேத
11110421ஸூrhேயாऽkh³நிrhph³ராம கா³ேவா ைவShணவ: க²mh மjhஜலmh
11110423 ⁴ராthமா ஸrhவ⁴தாநி ப⁴th³ர ஜாபதா³நி ேம
11110431ஸூrhேய  விth³யயா thரyhயா ஹவிஷாkh³ெநௗ யேஜத மாmh
11110433ஆதிth²ேயந  விphராkh³rhேய ேகா³Shவŋhக³ யவஸாதி³நா
11110441ைவShணேவ ப³nh⁴ஸthkh’thயா ’தி³ ேக² th◌⁴யாநநிShட²யா
11110443 வாெயௗ iµkh²யதி⁴யா ேதாேய th³ரvhையshேதாயர:ஸைர:
11110451shத²Nh³ேல மnhthர’த³ையrhேபா⁴ைக³ராthமாநமாthமநி
11110453 ேthரjhஞmh ஸrhவ⁴ேதஷு ஸமthேவந யேஜத மாmh
11110461 தி⁴ShNhேயShவிthேயஷு மth³பmh ஶŋhக²சkhரக³தா³mh³ைஜ:

11110463 khதmh சrh⁴ஜmh ஶாnhதmh th◌⁴யாயnhநrhேசthஸமாத:
11110471இShடாrhேதந மாேமவmh ேயா யேஜத ஸமாத:
11110473லப⁴ேத மயி ஸth³ப⁴khதிmh மthshmh’தி:ஸா⁴ேஸவயா
11110481 phராேயண ப⁴khதிேயாேக³ந ஸthஸŋhேக³ந விேநாth³த⁴வ
11110483 ேநாபாேயா விth³யேத ஸmhயkhphராயணmh  ஸதாமஹmh
11110491அைத²தthபரமmh ³யmh ஶ ◌்’Nhவேதா ய³நnhத³ந
11110493ஸுேகா³phயமபி வயா thவmh ேம ph◌⁴’thய:ஸு’thஸகா²
11120010ப⁴க³வாiνவாச
11120011 ந ேராத⁴யதி மாmh ேயாேகா³ ந ஸாŋhkh²யmh த⁴rhம ஏவ ச
11120013 ந shவாth◌⁴யாயshதபshthயாேகா³ ேநShடாrhதmh ந த³
11120021 vhரதாநி யjhஞச²nhதா³mh தீrhதா²நி நியமா யமா:
11120023 யதா²வnhேத⁴ ஸthஸŋhக:³ஸrhவஸŋhகா³பேஹா  மாmh
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11120031ஸthஸŋhேக³ந  ைத³ேதயா யாதா⁴நா mh’கா:³ க²கா:³
11120033 க³nhத⁴rhவாphஸரேஸா நாகா:³th³தா⁴சாரண³யகா:
11120041 விth³யாத⁴ரா மiνShேயஷு ைவயா: ஶூth³ரா:shthேயாऽnhthயஜா:
11120043 ரஜshதம:phரkh’தயshதshmhshதshnhேக³ ேக³
11120051 ப³ஹேவா மthபத³mh phராphதாshthவாShThரகாயாத⁴வாத³ய:
11120053 vh’ஷபrhவா ப³rhபா³ே மயசாத² விபீ⁴ஷண:

11120061ஸுkh³ேவா ஹiνமாnh’ோ க³ேஜா kh³’th◌⁴ேரா வணிkhபத:²
11120063 vhயாத:◌⁴ ph³ஜா vhரேஜ ேகா³phேயா யjhஞபthnhயshததா²பேர
11120071 ேத நாதீ⁴ததிக³ ேநாபாதமஹthதமா:
11120073அvhரதாதphததபஸ: மthஸŋhகா³nhமாiµபாக³தா:
11120081 ேகவேலந  பா⁴ேவந ேகா³phேயா கா³ேவா நகா³ mh’கா:³
11120083 ேயऽnhேய ட⁴தி⁴ேயா நாகா:³th³தா⁴ மாரஜஸா
11120091 யmh ந ேயாேக³ந ஸாŋhkh²ேயந தா³நvhரததேபாऽth◌⁴வைர:
11120093 vhயாkh²யாshவாth◌⁴யாயஸnhnhயாைஸ: phராphiνயாth³யthநவாநபி
11120101 ராேமண ஸாrhத⁴mh ம²ராmh phரணீேத வாப²lhகிநா மyhயiνரkhதசிthதா:
11120103 விகா³ட⁴பா⁴ேவந ந ேம விேயாக³ தீvhராத⁴ேயாऽnhயmh த³th³’ஶு:ஸுகா²ய
11120111 தாshதா:பா: phேரShட²தேமந நீதா மையவ vh’nhதா³வநேகா³சேரண
11120113rhத⁴வthதா: நரŋhக³ தாஸாmh நா மயா கlhபஸமா ப³⁴:

11120121 தா நாவித³nhமyhயiνஷŋhக³ப³th³த⁴ தி⁴ய:shவமாthமாநமத³shதேத²த³mh
11120123 யதா²ஸமாெதௗ⁴ iµநேயாऽph³தி⁴ேதாேய நth³ய: phரவிShடா இவ நாமேப
11120131 மthகாமா ரமணmh ஜாரமshவபவிேதா³ऽப³லா:
11120133 ph³ரம மாmh பரமmh phரா:ஸŋhகா³chச²தஸஹshரஶ:

11120141 தshமாththவiµth³த⁴ேவாthsh’jhய ேசாத³நாmh phரதிேசாத³நாmh
11120143 phரvh’thதிmh ச நிvh’thதிmh ச ேராதvhயmh தேமவ ச
11120151 மாேமகேமவ ஶரணமாthமாநmh ஸrhவேத³நாmh
11120153 யா ஸrhவாthமபா⁴ேவந மயா shயா யேதாப⁴ய:
11120160உth³த⁴வ உவாச
11120161ஸmhஶய: ஶ ◌்’Nhவேதா வாசmh தவ ேயாேக³வேரவர
11120163 ந நிவrhதத ஆthமshேதா² ேயந ph◌⁴ராmhயதி ேம மந:
11120170ப⁴க³வாiνவாச
11120171ஸ ஏஷ ேவா விவரphரஸூதி: phராேணந ேகா⁴ேஷண ³ஹாmh phரவிShட:
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11120173 மேநாமயmh ஸூமiµேபthய பmh மாthரா shவேரா வrhண இதி
shத²விShட:²

11120181 யதா²நல: ேக²ऽநிலப³nh⁴Shமா ப³ேலந தா³Nhயதி⁴மth²யமாந:
11120183அiΝ: phரஜாேதா ஹவிஷா ஸேமத⁴ேத தைத²வ ேம vhயkhதியmh  வாணீ
11120191 ஏவmh க³தி:³ கrhம க³திrhவிஸrhேகா³ kh◌⁴ராே ரேஸா th³’khshபrhஶ:

திச
11120193ஸŋhகlhபவிjhஞாநமதா²பி⁴மாந:ஸூthரmh ரஜ:ஸththவதேமாவிகார:
11120201அயmh  வshthvh’த³ph³ஜேயாநிரvhயkhத ஏேகா வயஸா ஸ ஆth³ய:
11120203 விShடஶkhதிrhப³ஹுேத⁴வ பா⁴தி பீ³ஜாநி ேயாநிmh phரதிபth³ய யth³வth
11120211 யshnhநித³mh phேராதமேஶஷேமாதmh பேடா யதா² தnhவிதாநஸmhshத:²
11120213 ய ஏஷ ஸmhஸாரத: ராண: கrhமாthமக: Shபப²ேல phரஸூேத
11120221 th³ேவ அshய பீ³ேஜ ஶதலshthநால: பசshகnhத: ◌⁴ பசரஸphரஸூதி:
11120223 த³ைஶகஶாேகா² th³விஸுபrhணநீட³shthவlhகேலா th³விப²ேலாऽrhகmh
phரவிShட:

11120231அத³nhதி ைசகmh ப²லமshய kh³’th◌⁴ரா kh³ராேமசரா ஏகமரNhயவாஸா:
11120233ஹmhஸா ய ஏகmh ப³ஹுபjhையrhமாயாமயmh ேவத³ஸ ேவத³ ேவத³mh
11120241 ஏவmh ³பாஸநையகப⁴khthயா விth³யாடா²ேரண ஶிேதந தீ⁴ர:
11120243 விvh’chய வாஶயமphரமthத:ஸmhபth³ய சாthமாநமத² thயஜாshthரmh
11130010ப⁴க³வாiνவாச
11130011ஸththவmh ரஜshதம இதி ³ ³th³ேத⁴rhந சாthமந:
11130013ஸththேவநாnhயதெமௗ ஹnhயாthஸththவmh ஸththேவந ைசவ 
11130021ஸththவாth³த⁴rhேமா ப⁴ேவth³vh’th³தா⁴thmhேஸா மth³ப⁴khதிலண:

11130023ஸாththவிேகாபாஸயா ஸththவmh தேதா த⁴rhம: phரவrhதேத
11130031 த⁴rhேமா ரஜshதேமா ஹnhயாthஸththவvh’th³தி⁴ரiνthதம:
11130033ஆஶு நயதி தnhேலா யத⁴rhம உப⁴ேய ஹேத
11130041ஆக³ேமாऽப: phரஜா ேத³ஶ: கால: கrhம ச ஜnhம ச
11130043 th◌⁴யாநmh மnhthேராऽத²ஸmhshகாேரா த³ைஶேத ³ணேஹதவ:

11130051 தthதthஸாththவிகேமைவஷாmh யth³யth³vh’th³தா:◌⁴ phரசேத
11130053 நிnhத³nhதி தாமஸmh தthதth³ராஜஸmh த³ேபதmh
11130061ஸாththவிகாnhேயவ ேஸேவத மாnhஸththவவிvh’th³த⁴ேய
11130063 தேதா த⁴rhமshதேதா jhஞாநmh யாவthshmh’திரேபாஹநmh
11130071 ேவiΝஸŋhக⁴rhஷேஜா வநிrhத³kh³th◌⁴வா ஶாmhயதி தth³வநmh
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11130073 ஏவmh ³ணvhயthயயேஜா ேத³ஹ: ஶாmhயதி தthkhய:
11130080உth³த⁴வ உவாச
11130081 வித³nhதி மrhthயா: phராேயண விஷயாnhபத³மாபதா³mh
11130083 ததா²பி ⁴ஜேத kh’Shண தthகத²mh வக²ராஜவth
11130090ப⁴க³வாiνவாச
11130091அஹthயnhயதா²³th³தி: ◌⁴ phரமthதshய யதா²’தி³
11130093 உthஸrhபதி ரேஜா ேகா⁴ரmh தேதா ைவகாகmh மந:
11130101 ரேஜாkhதshய மநஸ:ஸŋhகlhப:ஸவிகlhபக:
11130103 தத: காேமா ³ணth◌⁴யாநாth³:³ஸஹ:shயாth³தி⁴ ³rhமேத:
11130111 கேராதி காமவஶக:³ கrhமாNhயவிேதnhth³ய:
11130113 :³ேகா²த³rhகாணி ஸmhபயnhரேஜாேவக³விேமாத:
11130121 ரஜshதேமாph◌⁴யாmh யத³பி விth³வாnhவிphததீ: ◌⁴ ந:
11130123அதnhth³ேதா மேநா ஜnhேதா³ஷth³’Shrhந ஸjhஜேத
11130131அphரமthேதாऽiνத மேநா மyhயrhபயச²ைந:
11130133அநிrhவிNhே யதா²காலmh தவாேஸா தாஸந:
11130141 ஏதாவாnhேயாக³ஆதி³Shேடா மchசி²Shைய:ஸநகாதி³பி: ◌⁴
11130143ஸrhவேதா மந ஆkh’Shய மyhயth³தா⁴ேவயேத யதா²
11130150உth³த⁴வ உவாச
11130151 யதா³ thவmh ஸநகாதி³ph◌⁴ேயா ேயந ேபண ேகஶவ
11130153 ேயாக³மாதி³Shடவாேநதth³பchசா² ேவதி³mh
11130160ப⁴க³வாiνவாச
11130161 thரா ரNhயக³rhப⁴shய மாநஸா:ஸநகாத³ய:
11130163 பphரch:² பிதரmh ஸூமாmh ேயாக³shையகாnhதிகீŋhக³திmh
11130170ஸநகாத³ய ஊ:
11130171³ேணShவாவிஶேத ேசேதா ³ேசத ச phரேபா⁴
11130173 கத²மnhேயாnhயஸnhthயாேகா³iµiµோரதிதிதீrhேஷா:
11130180ப⁴க³வாiνவாச
11130181 ஏவmh ph’Shேடா மஹாேத³வ:shவயmh⁴rh⁴தபா⁴வந:
11130183 th◌⁴யாயமாந: phரநபீ³ஜmh நாph◌⁴யபth³யத கrhமதீ: ◌⁴
11130191ஸ மாமசிnhதயth³ேத³வ: phரநபாரதிதீrhஷயா
11130193 தshயாஹmh ஹmhஸேபண ஸகாஶமக³மmh ததா³
11130201 th³’ShThவா மாnhத உபvhரjhய kh’thவ பாதா³பி⁴வnhத³நmh
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11130203 ph³ரமாணமkh³ரத: kh’thவா பphரch:² ேகா ப⁴வாநிதி
11130211இthயஹmh iµநிபி:◌⁴ ph’Shடshதththவjhஞாஸுபி⁴shததா³
11130213 யத³ேவாசமஹmh ேதph◌⁴யshத³th³த⁴வ நிேபா³த⁴ ேம
11130221 வshேநா யth³யநாநாthவ ஆthமந: phரந ஈth³’ஶ:

11130223 கத²mh க⁴ேடத ேவா விphரா வkhrhவா ேம க ஆரய:
11130231 பசாthமேகஷு ⁴ேதஷு ஸமாேநஷு ச வshத:
11130233 ேகா ப⁴வாநிதி வ: phரேநா வாசாரmhேபா⁴ யநrhத²க:
11130241 மநஸா வசஸா th³’ShThயா kh³’யேதऽnhையரபீnhth³ைய:
11130243அஹேமவ ந மthேதாऽnhயதி³தி ³th◌⁴யth◌⁴வமஜஸா
11130251³ேணShவாவிஶேத ேசேதா ³ேசத ச phரஜா:
11130253 வshய ேத³ஹ உப⁴யmh ³ேசேதா மதா³thமந:
11130261³ேணஷு சாவிஶchசிthதமபீ⁴ணmh ³ணேஸவயா
11130263³ச சிthதphரப⁴வா மth³ப உப⁴யmh thயேஜth
11130271 ஜாkh³ரthshவphந:ஸுஷுphதmh ச ³ணேதா ³th³தி⁴vh’thதய:
11130273 தாஸாmh விலே வ:ஸாthேவந விநிசித:
11130281 யrh ஸmhsh’திப³nhேதா⁴ऽயமாthமேநா ³ணvh’thதித:³
11130283 மயி rhேய shதி²ேதா ஜயாththயாக³shதth³³ணேசதஸாmh
11130291அஹŋhகாரkh’தmh ப³nhத⁴மாthமேநாऽrhத²விபrhயயmh
11130293 விth³வாnhநிrhவிth³ய ஸmhஸார சிnhதாmh rhேய shதி²தshthயேஜth
11130301 யாவnhநாநாrhத²தீ: ◌⁴ mhேஸா ந நிவrhேதத khதிபி: ◌⁴
11130303 ஜாக³rhthயபி shவபnhநjhஞ:shவphேந ஜாக³ரணmh யதா²
11130311அஸththவாதா³thமேநாऽnhேயஷாmh பா⁴வாநாmh தthkh’தா பி⁴தா³
11130313 க³தேயா ேஹதவசாshய mh’ஷா shவphநth³’ேஶா யதா²
11130321 ேயா ஜாக³ேர ப³ரiνணத⁴rhேऽrhதா²nh
11130322 ⁴ŋhkhேத ஸமshதகரணrh’தி³ தthஸth³’ாnh
11130323shவphேந ஸுஷுphத உபஸmhஹரேத ஸ ஏக:
11130324shmh’thயnhவயாthth³ணvh’thதிth³’கி³nhth³ேயஶ:

11130331 ஏவmh விmh’ய ³ணேதா மநஸshthrhயவshதா²
11130332 மnhமாயயா மயி kh’தா இதி நிசிதாrhதா:²
11130333ஸசி²th³ய ஹாrhத³மiνமாநஸ³khதிதீண
11130334 jhஞாநாநா ப⁴ஜத மாகி²லஸmhஶயாதி⁴mh
11130341 ஈேத விph◌⁴ரமத³mh மநேஸா விலாஸmh
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11130342 th³’Shடmh விநShடமதிேலாலமலாதசkhரmh
11130343 விjhஞாநேமகiµேத⁴வ விபா⁴தி மாயா
11130344shவphநshthதா⁴ ³ணவிஸrhக³kh’ேதா விகlhப:
11130351 th³’Shnhதத: phரதிநிவrhthய நிvh’thதth’Shணsh
11130352Shணீmh ப⁴ேவnhநிஜஸுகா²iνப⁴ேவா நிஹ:

11130353ஸnhth³’யேத khவ ச யதீ³த³மவsh³th³th◌⁴யா
11130354 thயkhதmh ph◌⁴ரமாய ந ப⁴ேவthshmh’திராநிபாதாth
11130361 ேத³ஹmh ச நவரமவshதி²தiµthதி²தmh வா
11130362th³ேதா⁴ ந பயதி யேதாऽth◌⁴யக³மthshவபmh
11130363ைத³வாத³ேபதமத²ைத³வவஶா³ேபதmh
11130364 வாேஸா யதா² பkh’தmh மதி³ராமதா³nhத: ◌⁴
11130371 ேத³ேஹாऽபி ைத³வவஶக:³ க² கrhம யாவth
11130372shவாரmhப⁴கmh phரதிஸத ஏவ ஸாஸு:
11130373 தmh ஸphரபசமதி⁴ட⁴ஸமாதி⁴ேயாக:³
11130374shவாphநmh நrhந ப⁴ஜேத phரதி³th³த⁴வsh:

11130381 மையத³khதmh ேவா விphரா ³யmh யthஸாŋhkh²யேயாக³ேயா:
11130383 ஜாநீத மாக³தmh யjhஞmh Shமth³த⁴rhமவிவயா
11130391அஹmh ேயாக³shய ஸாŋhkh²யshய ஸthயshயrhதshய ேதஜஸ:

11130393 பராயணmh th³விஜேரShடா:² ய: கீrhேதrhத³மshய ச
11130401 மாmh ப⁴ஜnhதி ³:ஸrhேவ நிrh³ணmh நிரேபகmh
11130403ஸு’த³mh phயமாthமாநmh ஸாmhயாஸŋhகா³த³ேயாऽ³:

11130411இதி ேம சி²nhநஸnhேத³ஹா iµநய:ஸநகாத³ய:
11130413ஸபா⁴ஜயிthவா பரயா ப⁴khthயாkh³’ணத ஸmhshதைவ:

11130421ைதரஹmh த:ஸmhயkhஸmhshத: பரமrhபி: ◌⁴
11130423 phரthேயயாய shவகmh தா⁴ம பயத: பரேமSh²ந:
11140010உth³த⁴வ உவாச
11140011 வத³nhதி kh’Shண ேரயாmh ப³ஹூநி ph³ரமவாதி³ந:
11140013 ேதஷாmh விகlhபphராதா⁴nhயiµதாேஹா ஏகiµkh²யதா
11140021 ப⁴வேதாதா³’த:shவாnhப⁴khதிேயாேகா³ऽநேபத:
11140023 நிரshய ஸrhவத:ஸŋhக³mh ேயந thவyhயாவிேஶnhமந:
11140030ப⁴க³வாiνவாச
11140031 காேலந நShடா phரலேய வாணீயmh ேவத³ஸmhjhஞிதா
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11140033 மயாெதௗ³ ph³ரமேண phேராkhதா த⁴rhேமா யshயாmh மதா³thமக:
11140041 ேதந phேராkhதா shவthராய மநேவ rhவஜாய ஸா
11140043 தேதா ph◌⁴’kh³வாத³ேயாऽkh³’ணnhஸphத ph³ரமமஹrhஷய:
11140051 ேதph◌⁴ய: பிth’ph◌⁴யshதththரா ேத³வதா³நவ³யகா:
11140053 மiνShயா:th³த⁴க³nhத⁴rhவா:ஸவிth³யாத⁴ரசார:

11140061 கிnhேத³வா: கிnhநரா நாகா³ ர:கிmhஷாத³ய:
11140063 ப³vhயshேதஷாmh phரkh’தேயா ரஜ:ஸththவதேமா⁴வ:

11140071 யாபி⁴rh⁴தாநி பி⁴th³யnhேத ⁴தாநாmh பதயshததா²
11140073 யதா²phரkh’தி ஸrhேவஷாmh சிthரா வாச:shரவnhதி 
11140081 ஏவmh phரkh’திைவசிthrhயாth³பி⁴th³யnhேத மதேயா nh’mh
11140083 பாரmhபrhேயண ேகஷாசிthபாஷNhட³மதேயாऽபேர
11140091 மnhமாயாேமாததி⁴ய: ஷா: ஷrhஷப⁴
11140093 ேரேயா வத³nhthயேநகாnhதmh யதா²கrhம யதா²சி
11140101 த⁴rhமேமேக யஶசாnhேய காமmh ஸthயmh த³மmh ஶமmh
11140103அnhேய வத³nhதி shவாrhத²mh வா ஐவrhயmh thயாக³ேபா⁴ஜநmh
11140105 ேகசிth³யjhஞmh தேபா தா³நmh vhரதாநி நியமாnhயமாnh
11140111ஆth³யnhதவnhத ஏைவஷாmh ேலாகா: கrhமவிநிrhதா:
11140113 :³ேகா²த³rhகாshதேமாநிShடா:²ுth³ரா மnhதா:³ ஶுசாrhபிதா:
11140121 மyhயrhபிதாthமந:ஸph◌⁴ய நிரேபshய ஸrhவத:
11140123 மயாthமநா ஸுக²mh யthதthத:shயாth³விஷயாthமநாmh
11140131அகிசநshய தா³nhதshய ஶாnhதshய ஸமேசதஸ:

11140133 மயா ஸnhShடமநஸ:ஸrhவா:ஸுக²மயா தி³ஶ:

11140141 ந பாரேமShTh²யmh ந மேஹnhth³ரதி⁴ShNhயmh
11140142 ந ஸாrhவெபௗ⁴மmh ந ரஸாதி⁴பthயmh
11140143 ந ேயாக³th³தீ⁴ரநrhப⁴வmh வா
11140144 மyhயrhபிதாthேமchச²தி மth³விநாnhயth
11140151 ந ததா² ேம phயதம ஆthமேயாநிrhந ஶŋhகர:
11140153 ந ச ஸŋhகrhஷே ந rhைநவாthமா ச யதா² ப⁴வாnh
11140161 நிரேபmh iµநிmh ஶாnhதmh நிrhைவரmh ஸமத³rhஶநmh
11140163அiνvhரஜாmhயஹmh நிthயmh ேயேயthயŋhkh◌⁴ேரiΝபி: ◌⁴
11140171 நிShகிசநா மyhயiνரkhதேசதஸ: ஶாnhதா மஹாnhேதாऽகி²லவவthஸலா:
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11140173 காைமரநாலph³த⁴தி⁴ேயா ஜுஷnhதி ேத யnhைநரேபயmh ந வி:³ஸுக²mh
மம
11140181 பா³th◌⁴யமாேநாऽபி மth³ப⁴khேதா விஷையரேதnhth³ய:
11140183 phராய: phரக³lhப⁴யா ப⁴khthயா விஷையrhநாபி⁴⁴யேத
11140191 யதா²kh³நி:ஸுஸmh’th³தா⁴rhசி: கேராthேயதா⁴mh ப⁴shமஸாth
11140193 ததா² மth³விஷயா ப⁴khதிth³த⁴ைவநாmh kh’thshநஶ:

11140201 ந ஸாத⁴யதி மாmh ேயாேகா³ ந ஸாŋhkh²யmh த⁴rhம உth³த⁴வ
11140203 ந shவாth◌⁴யாயshதபshthயாேகா³ யதா² ப⁴khதிrhமேமாrhதா
11140211 ப⁴khthயாஹேமகயா kh³ராய: ரth³த⁴யாthமா phய:ஸதாmh
11140213 ப⁴khதி: நாதி மnhநிShடா² வபாகாநபி ஸmhப⁴வாth
11140221 த⁴rhம:ஸthயத³ேயாேபேதா விth³யா வா தபஸாnhவிதா
11140223 மth³ப⁴khthயாேபதமாthமாநmh ந ஸmhயkhphரநாதி 
11140231 கத²mh விநா ேராமஹrhஷmh th³ரவதா ேசதஸா விநா
11140233 விநாநnhதா³கலயா ஶுth◌⁴ேயth³ப⁴khthயா விநாஶய:
11140241 வாkh³க³th³க³தா³ th³ரவேத யshய சிthதmh த³thயபீ⁴ணmh ஹஸதி
khவசிchச
11140243 விலjhஜ உth³கா³யதி nh’thயேத ச மth³ப⁴khதிkhேதா ⁴வநmh நாதி
11140251 யதா²kh³நிநா ேஹம மலmh ஜஹாதி th◌⁴மாதmh ந:shவmh ப⁴ஜேத ச பmh
11140253ஆthமா ச கrhமாiνஶயmh வி⁴ய மth³ப⁴khதிேயாேக³ந ப⁴ஜthயேதா² மாmh
11140261 யதா² யதா²thமா பmh’jhயேதऽெஸௗ மthNhயகா³தா²ரவபி⁴தா⁴ைந:
11140263ததா²ததா² பயதி வsh ஸூமmh சுrhயைத²வாஜநஸmhphரkhதmh
11140271 விஷயாnhth◌⁴யாயதசிthதmh விஷேயஷு விஷjhஜேத
11140273 மாமiνshமரதசிthதmh மyhேயவ phரவியேத
11140281 தshமாத³ஸத³பி⁴th◌⁴யாநmh யதா²shவphநமேநாரத²mh
11140283thவா மயி ஸமாத⁴thshவ மேநா மth³பா⁴வபா⁴விதmh
11140291shthmh shthஸŋhகி³நாmh ஸŋhக³mh thயkhthவா ³ரத ஆthமவாnh
11140293 ேேம விவிkhத ஆநசிnhதேயnhமாமதnhth³த:
11140301 ந ததா²shய ப⁴ேவthkhேலேஶா ப³nhத⁴சாnhயphரஸŋhக³த:
11140303 ேயாthஸŋhகா³th³யதா² mhேஸா யதா² தthஸŋhகி³ஸŋhக³த:
11140310உth³த⁴வ உவாச
11140311 யதா² thவாமரவிnhதா³ யாth³’ஶmh வா யதா³thமகmh
11140313 th◌⁴யாேயnhiµiµுேரதnhேம th◌⁴யாநmh thவmh வkhமrhஹ
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11140320ப⁴க³வாiνவாச
11140321ஸம ஆஸந ஆந:ஸமகாேயா யதா²ஸுக²mh
11140323ஹshதாthஸŋhக³ஆதா⁴ய shவநாஸாkh³ரkh’ேதண:

11140331 phராணshய ேஶாத⁴ேயnhமாrhக³mh ரmhப⁴கேரசைக:
11140333 விபrhயேயபி ஶைநரph◌⁴யேஸnhநிrhேதnhth³ய:
11140341’th³யவிchசி²நேமாŋhகாரmh க⁴Nhடாநாத³mh பி³ேஸாrhணவth
11140343 phராேணேநாதீ³rhய தthராத² ந:ஸmhேவஶேயthshவரmh
11140351 ஏவmh phரணவஸmhkhதmh phராணேமவ ஸமph◌⁴யேஸth
11140353 த³ஶkh’thவshthஷவணmh மாஸாத³rhவாkh³தாநில:

11140361’thNhட³கமnhத:shத²rhth◌⁴வநாலமேதா⁴iµக²mh
11140363 th◌⁴யாthேவாrhth◌⁴வiµக²iµnhநிth³ரமShடபthரmh ஸகrhணிகmh
11140371 கrhணிகாயாmh nhயேஸthஸூrhய ேஸாமாkh³நீiνthதேராthதரmh
11140373 வநிமth◌⁴ேய shமேரth³பmh மைமதth³th◌⁴யாநமŋhக³ளmh
11140381ஸமmh phரஶாnhதmh ஸுiµக²mh தீ³rhக⁴சாசrh⁴ஜmh
11140383ஸுசாஸுnhத³ரkh³வmh ஸுகேபாலmh ஶுசிshதmh
11140391ஸமாநகrhணவிnhயshத sh²ரnhமகரNhட³லmh
11140393 ேஹமாmhப³ரmh க⁴நயாமmh வthஸநிேகதநmh
11140401 ஶŋhக²சkhரக³தா³பth³ம வநமாலாவி⁴தmh
11140403ைரrhவிலஸthபாத³mh ெகௗshப⁴phரப⁴யா தmh
11140411 th³மthகிடகடக கஸூthராŋhக³தா³தmh
11140413ஸrhவாŋhக³ஸுnhத³ரmh ’th³யmh phரஸாத³ஸுiµேக²நmh
11140421ஸுமாரமபி⁴th◌⁴யாேயthஸrhவாŋhேக³ஷு மேநா த³த⁴th
11140423இnhth³யாணீnhth³யாrhேத²ph◌⁴ேயா மநஸாkh’Shய தnhமந:
11140425 ³th³th◌⁴யா ஸாரதி²நா தீ⁴ர: phரணேயnhமயி ஸrhவத:
11140431 தthஸrhவvhயாபகmh சிthதமாkh’Shையகthர தா⁴ரேயth
11140433 நாnhயாநி சிnhதேயth³⁴ய:ஸுshதmh பா⁴வேயnhiµக²mh
11140441 தthர லph³த⁴பத³mh சிthதமாkh’Shய vhேயாmhநி தா⁴ரேயth
11140443 தchச thயkhthவா மதா³ேராேஹா ந கிசித³பி சிnhதேயth
11140451 ஏவmh ஸமாதமதிrhமாேமவாthமாநமாthமநி
11140453 விசShேட மயி ஸrhவாthமjhேயாதிrhjhேயாதி ஸmhதmh
11140461 th◌⁴யாேநேநthத²mh ஸுதீvhேரண ஜேதா ேயாகி³ேநா மந:
11140463ஸmhயாshயthயாஶு நிrhவாணmh th³ரvhய jhஞாநkhயாph◌⁴ரம:
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11150010ப⁴க³வாiνவாச
11150011ேதnhth³யshய khதshய தவாஸshய ேயாகி³ந:
11150013 மயி தா⁴ரயதேசத உபதிShட²nhதி th³த⁴ய:
11150020உth³த⁴வ உவாச
11150021 கயா தா⁴ரணயா கா shவிthகத²mh வா th³தி⁴ரchத
11150023 கதி வா th³த⁴ேயா ph³ ேயாகி³நாmh th³தி⁴ேதா³ ப⁴வாnh
11150030ப⁴க³வாiνவாச
11150031th³த⁴ேயாऽShடாத³ஶ phேராkhதா தா⁴ர ேயாக³பாரைக:³
11150033 தாஸாமShெடௗ மthphரதா⁴நா த³ைஶவ ³ணேஹதவ:

11150041அணிமா மமா rhேதrhலகி⁴மா phராphதிnhth³ைய:
11150043 phராகாmhயmh தth³’Shேடஷு ஶkhதிphேரரணஶிதா
11150051³ேணShவஸŋhேகா³ வஶிதா யthகாமshதத³வshயதி
11150053 ஏதா ேம th³த⁴ய: ெஸௗmhய அShடாெவௗthபthதிகா மதா:
11150061அrhமththவmh ேத³ேஹऽshnh³ரரவணத³rhஶநmh
11150063 மேநாஜவ: காமபmh பரகாயphரேவஶநmh
11150071shவchச²nhத³mh’thrhேத³வாநாmh ஸஹkhடா³iνத³rhஶநmh
11150073 யதா²ஸŋhகlhபஸmhth³தி⁴ராjhஞாphரதிஹதா க³தி:
11150081 thகாலjhஞthவமth³வnhth³வmh பரசிthதாth³யபி⁴jhஞதா
11150083அkh³nhயrhகாmh³விஷாதீ³நாmh phரதிShடmhேபா⁴ऽபராஜய:
11150091 ஏதாேசாth³ேத³ஶத: phேராkhதா ேயாக³தா⁴ரணth³த⁴ய:
11150093 யயா தா⁴ரணயா யா shயாth³யதா² வா shயாnhநிேபா³த⁴ ேம
11150101 ⁴தஸூமாthமநி மயி தnhமாthரmh தா⁴ரேயnhமந:
11150103அணிமாநமவாphேநாதி தnhமாthேராபாஸேகா மம
11150111 மஹthதththவாthமநி மயி யதா²ஸmhshத²mh மேநா த³த⁴th
11150113 மமாநமவாphேநாதி ⁴தாநாmh ச ph’த²khph’த²kh
11150121 பரமாiΝமேய சிthதmh ⁴தாநாmh மயி ரஜயnh
11150123 காலஸூமாrhத²தாmh ேயாகீ³லகி⁴மாநமவாphiνயாth
11150131 தா⁴ரயnhமyhயஹnhதththேவ மேநா ைவகாேகऽகி²லmh
11150133ஸrhேவnhth³யாமாthமthவmh phராphதிmh phராphேநாதி மnhமநா:
11150141 மஹthயாthமநி ய:ஸூthேர தா⁴ரேயnhமயி மாநஸmh
11150143 phராகாmhயmh பாரேமShTh²யmh ேம விnhத³ேதऽvhயkhதஜnhமந:
11150151 விShெணௗ thrhயதீ⁴வேர சிthதmh தா⁴ரேயthகாலவிkh³ரேஹ
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11150153ஸ ஈஶிthவமவாphேநாதி ேthரjhஞேthரேசாத³நாmh
11150161 நாராயேண யாkh²ேய ப⁴க³வchச²ph³த³ஶph³தி³ேத
11150163 மேநா மyhயாத³த⁴th³ேயாகீ³ மth³த⁴rhமா வஶிதாயாth
11150171 நிrh³ேண ph³ரமணி மயி தா⁴ரயnhவிஶத³mh மந:
11150173 பரமாநnhத³மாphேநாதி யthர காேமாऽவயேத
11150181 ேவதth³வீபபெதௗ சிthதmh ஶுth³ேத⁴ த⁴rhமமேய மயி
11150183 தா⁴ரயch²ேவததாmh யாதி ஷ³rhரேதா நர:
11150191 மyhயாகாஶாthமநி phராேண மநஸா ேகா⁴ஷiµth³வஹnh
11150193 தthேராபலph³தா⁴ ⁴தாநாmh ஹmhேஸா வாச: ஶ ◌்’ேthயெஸௗ
11150201 சுshthவShட ஸmhேயாjhய thவShடாரமபி சு
11150203 மாmh தthர மநஸா th◌⁴யாயnhவிவmh பயதி ³ரத:
11150211 மேநா மயி ஸுஸmhேயாjhய ேத³ஹmh தத³iνவாநா
11150213 மth³தா⁴ரiνபா⁴ேவந தthராthமா யthர ைவ மந:
11150221 யதா³ மந உபாதா³ய யth³யth³பmh ³⁴ஷதி
11150223 தthதth³ப⁴ேவnhமேநாபmh மth³ேயாக³ப³லமாரய:
11150231 பரகாயmh விஶnhth³த⁴ ஆthமாநmh தthர பா⁴வேயth
11150233 பிNhட³mh thவா விேஶthphராே வா⁴த:ஷட³ŋhkh◌⁴வth
11150241 பாrhShNhயாபீTh³ய ³த³mh phராணmh ’³ர:கNhட²rhத⁴ஸு
11150243ஆேராphய ph³ரமரnhth◌⁴ேரண ph³ரம நீthேவாthsh’ேஜthதiνmh
11150251 விஹShயnhஸுராkhேட³ மthshத²mh ஸththவmh விபா⁴வேயth
11150253 விமாேநேநாபதிShட²nhதி ஸththவvh’thதீ:ஸுரshthய:
11150261 யதா²ஸŋhகlhபேயth³³th³th◌⁴யா யதா³ வா மthபர: மாnh
11150263 மயி ஸthேய மேநா ஜmhshததா² தthஸiµபாiνேத
11150271 ேயா ைவ மth³பா⁴வமாபnhந ஈஶிrhவஶி: மாnh
11150273தசிnhந விஹnhேயத தshய சாjhஞா யதா² மம
11150281 மth³ப⁴khthயா ஶுth³த⁴ஸththவshய ேயாகி³ேநா தா⁴ரவித:³
11150283 தshய thைரகாகீ ³th³தி⁴rhஜnhமmh’thபph³’mhதா
11150291அkh³nhயாதி³பி⁴rhந ஹnhேயத iµேநrhேயாக³மயmh வ:
11150293 மth³ேயாக³ஶாnhதசிthதshய யாத³ஸாiµத³கmh யதா²
11150301 மth³வி⁴தீரபி⁴th◌⁴யாயnhவthஸாshthரவி⁴தா:
11150303 th◌⁴வஜாதபthரvhயஜைந:ஸ ப⁴ேவத³பராத:
11150311 உபாஸகshய மாேமவmh ேயாக³தா⁴ரணயா iµேந:
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11150313th³த⁴ய: rhவகதி²தா உபதிShட²nhthயேஶஷத:
11150321ேதnhth³யshய தா³nhதshய தவாஸாthமேநா iµேந:
11150323 மth³தா⁴ரmh தா⁴ரயத: கா ஸா th³தி: ◌⁴ ஸு³rhலபா⁴
11150331அnhதராயாnhவத³nhthேயதா ஜேதா ேயாக³iµthதமmh
11150333 மயா ஸmhபth³யமாநshய காலபணேஹதவ:

11150341 ஜnhெமௗஷதி⁴தேபாமnhthைரrhயாவதீஹ th³த⁴ய:
11150343 ேயாேக³நாphேநாதி தா:ஸrhவா நாnhையrhேயாக³க³திmh vhரேஜth
11150351ஸrhவாஸாமபி th³தீ⁴நாmh ேஹ: பதிரஹmh phர: ◌⁴
11150353அஹmh ேயாக³shய ஸாŋhkh²யshய த⁴rhமshய ph³ரமவாதி³நாmh
11150361அஹமாthமாnhதேரா பா³ேயாऽநாvh’த:ஸrhவேத³நாmh
11150363 யதா² ⁴தாநி ⁴ேதஷு ப³ரnhத:shவயmh ததா²
11160010உth³த⁴வ உவாச
11160011 thவmh ph³ரம பரமmh ஸாாத³நாth³யnhதமபாvh’தmh
11160013ஸrhேவஷாமபி பா⁴வாநாmh thராணshதி²thயphயேயாth³ப⁴வ:

11160021 உchசாவேசஷு ⁴ேதஷு ³rhjhேஞயமkh’தாthமபி: ◌⁴
11160023 உபாஸேத thவாmh ப⁴க³வnhயாதா²தth²ேயந ph³ராம:

11160031 ேயஷு ேயஷு ச ⁴ேதஷு ப⁴khthயா thவாmh பரமrhஷய:
11160033 உபாநா: phரபth³யnhேத ஸmhth³தி⁴mh தth³வத³shவ ேம
11160041³ட⁴சர ⁴தாthமா ⁴தாநாmh ⁴தபா⁴வந
11160043 ந thவாmh பயnhதி ⁴தாநி பயnhதmh ேமாதாநி ேத
11160051 யா: காச ⁴ெமௗ தி³வி ைவ ரஸாயாmh வி⁴தேயா தி³ு மஹாவி⁴ேத
11160053 தா மயமாkh²யாயiνபா⁴விதாshேத நமா ேத தீrhத²பதா³ŋhkh◌⁴பth³மmh
11160060ப⁴க³வாiνவாச
11160061 ஏவேமதத³ஹmh ph’Shட: phரநmh phரநவிதா³mh வர
11160063 thஸுநா விநஶேந ஸபthைநரrhஜுேநந ைவ
11160071 jhஞாthவா jhஞாதிவத⁴mh க³rhயமத⁴rhமmh ராjhயேஹகmh
11160073 தேதா நிvh’thேதா ஹnhதாஹmh ஹேதாऽயதி ெலௗகிக:
11160081ஸ ததா³ ஷvhயாkh◌⁴ேரா khthயா ேம phரதிேபா³தி⁴த:
11160083அph◌⁴யபா⁴ஷத மாேமவmh யதா² thவmh ரணrhத⁴நி
11160091அஹமாthேமாth³த⁴வாஷாmh ⁴தாநாmh ஸு’தீ³வர:
11160093அஹmh ஸrhவாணி ⁴தாநி ேதஷாmh shதி²thth³ப⁴வாphயய:
11160101அஹmh க³திrhக³திமதாmh கால: கலயதாமஹmh

956 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

11160103³நாmh சாphயஹmh ஸாmhயmh ³ணிnhெயௗthபthதிேகா ³ண:

11160111³ணிநாமphயஹmh ஸூthரmh மஹதாmh ச மஹாநஹmh
11160113ஸூமாமphயஹmh ேவா ³rhஜயாநாமஹmh மந:
11160121ரNhயக³rhேபா⁴ ேவதா³நாmh மnhthராmh phரணவshthvh’th
11160123அராமகாேராऽsh பதா³நி chச²nh³ஸாமஹmh
11160131இnhth³ேராऽஹmh ஸrhவேத³வாநாmh வஸூநாமsh ஹvhயவாTh
11160133ஆதி³thயாநாமஹmh விSh th³ராmh நீலேலாத:
11160141 ph³ரமrhmh ph◌⁴’³ரஹmh ராஜrhமஹmh மiν:

11160143 ேத³வrhmh நாரேதா³ऽஹmh ஹவிrhதா⁴nhயsh ேத⁴iνஷு
11160151th³ேத⁴வராmh கபில:ஸுபrhேऽஹmh பதthmh
11160153 phரஜாபதீநாmh த³ோऽஹmh பிth’மஹமrhயமா
11160161 மாmh விth³th◌⁴th³த⁴வ ைத³thயாநாmh phரலாத³மஸுேரவரmh
11160163 ேஸாமmh நthெரௗஷதீ⁴நாmh த⁴ேநஶmh யரஸாmh
11160171 ஐராவதmh க³ேஜnhth³ராmh யாத³ஸாmh வணmh phர⁴mh
11160173 தபதாmh th³மதாmh ஸூrhயmh மiνShயாmh ச ⁴பதிmh
11160181 உchைச:ரவாshரŋhகா³mh தா⁴நாமsh காசநmh
11160183 யம:ஸmhயமதாmh சாஹmhஸrhபாமsh வாஸுகி:
11160191 நாேக³nhth³ராமநnhேதாऽஹmh mh’ேக³nhth³ர: ஶ ◌்’ŋhகி³த³mhShThmh
11160193ஆரமாமஹmh rhேயா வrhநாmh phரத²ேமாऽநக⁴
11160201 தீrhதா²நாmh shேராதஸாmh க³ŋhகா³ஸiµth³ர:ஸரஸாமஹmh
11160203ஆதா⁴நாmh த⁴iνரஹmh thரkh◌⁴ேநா த⁴iνShமதாmh
11160211 தி⁴ShNhயாநாமshmhயஹmh ேமrhக³ஹநாநாmh மாலய:
11160213 வநshபதீநாமவthத² ஓஷதீ⁴நாமஹmh யவ:

11160221 ேராத⁴ஸாmh வShேடா²ऽஹmh ph³ரShடா²நாmh ph³’ஹshபதி:
11160223shகnhேதா³ऽஹmh ஸrhவேஸநாnhயாமkh³ரNhயாmh ப⁴க³வாநஜ:

11160231 யjhஞாநாmh ph³ரமயjhேஞாऽஹmh vhரதாநாமவிmhஸநmh
11160233 வாyhவkh³nhயrhகாmh³வாகா³thமா ஶுசீநாமphயஹmh ஶுசி:
11160241 ேயாகா³நாமாthமஸmhேராேதா⁴ மnhthேராऽsh விகீ³ஷதாmh
11160243ஆnhவீகீ ெகௗஶலாநாmh விகlhப: kh²யாதிவாதி³நாmh
11160251shthmh  ஶதபாஹmh mhஸாmh shவாயmh⁴ேவா மiν:

11160253 நாராயே iµநீநாmh ச மாேரா ph³ரமசாmh
11160261 த⁴rhமாமsh ஸnhnhயாஸ: ேமாமப³rhமதி:

bhagpur.pdf 957



மth³ பா⁴க³வத ராண

11160263³யாநாmh ஸுnh’தmh ெமௗநmh ²நாநாமஜshthவஹmh
11160271ஸmhவthஸேராऽshmhயநிஷாmh’நாmh ம⁴மாத⁴ெவௗ
11160273 மாஸாநாmh மாrhக³ஶீrhேஷாऽஹmh நthராmh ததா²பி⁴th
11160281அஹmh கா³நாmh ச kh’தmh தீ⁴ராmh ேத³வேலாऽத:
11160283 th³ைவபாயேநாऽsh vhயாஸாநாmh கவீநாmh காvhய ஆthமவாnh
11160291 வாஸுேத³ேவா ப⁴க³வதாmh thவmh  பா⁴க³வேதShவஹmh
11160293 கிmhஷாநாmh ஹiνமாnhவிth³யாth◌⁴ராmh ஸுத³rhஶந:
11160301 ரthநாநாmh பth³மராேகா³ऽsh பth³மேகாஶ:ஸுேபஶஸாmh
11160303ேஶாऽsh த³rhப⁴ஜாதீநாmh க³vhயமாjhயmh ஹவி:Shவஹmh
11160311 vhயவஸாயிநாமஹmh ல: கிதவாநாmh ச²லkh³ரஹ:

11160313 திதிாsh திதிூmh ஸththவmh ஸththவவதாமஹmh
11160321 ஓஜ:ஸேஹா ப³லவதாmh கrhமாஹmh விth³தி⁴ ஸாthவதாmh
11160323ஸாthவதாmh நவrhதீநாமாதி³rhதிரஹmh பரா
11160331 விவாவஸு: rhவசிthதிrhக³nhத⁴rhவாphஸரஸாமஹmh
11160333 ⁴த⁴ராமஹmh shைத²rhயmh க³nhத⁴மாthரமஹmh ⁴வ:

11160341அபாmh ரஸச பரமshேதShடா²நாmh விபா⁴வஸு:
11160343 phரபா⁴ ஸூrhேயnh³தாராmh ஶph³ேதா³ऽஹmh நப⁴ஸ: பர:
11160351 ph³ரமNhயாநாmh ப³ரஹmh வீராமஹமrhஜுந:
11160353 ⁴தாநாmh shதி²திthபthதிரஹmh ைவ phரதிஸŋhkhரம:
11160361 க³thkhththஸrhேகா³பாதா³நமாநnhத³shபrhஶலநmh
11160363ஆshவாத³thயவkh◌⁴ராணமஹmh ஸrhேவnhth³ேயnhth³யmh
11160371 ph’தி²வீ வாராகாஶ ஆேபா jhேயாதிரஹmh மஹாnh
11160373 விகார: ேஷாऽvhயkhதmh ரஜ:ஸththவmh தம: பரmh
11160375அஹேமதthphரஸŋhkh²யாநmh jhஞாநmh தththவவிநிசய:
11160381 மேயவேரண ேவந ³ேணந ³ணிநா விநா
11160383ஸrhவாthமநாபி ஸrhேவண ந பா⁴ேவா விth³யேத khவசிth
11160391ஸŋhkh²யாநmh பரமாநாmh காேலந khயேத மயா
11160393 ந ததா² ேம வி⁴தீநாmh sh’ஜேதாऽNhடா³நி ேகாஶ:

11160401 ேதஜ:: கீrhதிைரவrhயmh shthயாக:³ ெஸௗப⁴க³mh ப⁴க:³
11160403 வீrhயmh திதிா விjhஞாநmh யthர யthர ஸ ேமऽmhஶக:
11160411 ஏதாshேத கீrhதிதா:ஸrhவா:ஸŋhேேபண வி⁴தய:
11160413 மேநாவிகாரா ஏைவேத யதா² வாசாபி⁴தீ⁴யேத
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11160421 வாசmh யchச² மேநா யchச² phராnhயchேச²th³யாணி ச
11160423ஆthமாநமாthமநா யchச² ந ⁴ய: கlhபேஸऽth◌⁴வேந
11160431 ேயா ைவ வாŋhமந ஸmhயக³ஸmhயchச²nhதி⁴யா யதி:
11160433 தshய vhரதmh தேபா தா³நmh shரவthயாமக⁴டாmh³வth
11160441 தshமாth³வேசா மந: phராnhநியchேச²nhமthபராயண:

11160443 மth³ப⁴khதிkhதயா ³th³th◌⁴யா தத: பஸமாphயேத
11170010உth³த⁴வ உவாச
11170011 யshthவயாபி⁴த: rhவmh த⁴rhமshthவth³ப⁴khதிலண:

11170013 வrhஶமாசாரவதாmh ஸrhேவஷாmh th³விபதா³மபி
11170021 யதா²iνSh²யமாேநந thவயி ப⁴khதிrhnh’mh ப⁴ேவth
11170023shவத⁴rhேமரவிnhதா³ தnhமமாkh²யாமrhஹ
11170031 ரா கில மஹாபா³ேஹா த⁴rhமmh பரமகmh phரேபா⁴
11170033 யthேதந ஹmhஸேபண ph³ரமேணऽph◌⁴யாthத² மாத⁴வ
11170041ஸ இதா³நீmh ஸுமஹதா காேலநாthரகrhஶந
11170043 ந phராேயா ப⁴விதா மrhthய ேலாேக phராக³iνஶாத:
11170051 வkhதா கrhதாவிதா நாnhேயா த⁴rhமshயாchத ேத ⁴வி
11170053ஸபா⁴யாமபி ைவchயாmh யthர rhதித⁴ரா: கலா:
11170061 கrhthராவிthரா phரவkhthரா ச ப⁴வதா ம⁴ஸூத³ந
11170063 thயkhேத மதேல ேத³வ விநShடmh க: phரவயதி
11170071 தththவmh ந:ஸrhவத⁴rhமjhஞ த⁴rhமshthவth³ப⁴khதிலண:

11170073 யதா² யshய விதீ⁴ேயத ததா² வrhணய ேம phரேபா⁴
11170080ஶுக உவாச
11170081இthத²mh shவph◌⁴’thயiµkh²ேயந ph’Shட:ஸ ப⁴க³வாnhஹ:
11170083 phத: ேமாய மrhthயாநாmh த⁴rhமாநாஹ ஸநாதநாnh
11170090ப⁴க³வாiνவாச
11170091 த⁴rhmhய ஏஷ தவ phரேநா ைந:ேரயஸகேரா nh’mh
11170093 வrhரமாசாரவதாmh தiµth³த⁴வ நிேபா³த⁴ ேம
11170101ஆெதௗ³ kh’தேக³ வrhே nh’mh ஹmhஸ இதி shmh’த:
11170103 kh’தkh’thயா: phரஜா ஜாthயா தshமாthkh’தக³mh வி:³

11170111 ேவத:³ phரணவ ஏவாkh³ேர த⁴rhேமாऽஹmh vh’ஷபth◌⁴’kh
11170113 உபாஸேத தேபாநிShடா²ஹmhஸmh மாmh iµkhதகிlhபி³ஷா:
11170121 thேரதாiµேக² மஹாபா⁴க³ phராnhேம ’த³யாththரயீ
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11170123 விth³யா phரா³ர⁴thதshயா அஹமாஸmh thvh’nhமக:²
11170131 விphரthயவிThஶூth³ரா iµக²பா³ஹூபாத³ஜா:
11170133ைவராஜாthஷாjhஜாதா ய ஆthமாசாரல:

11170141 kh³’ஹாரேமா ஜக⁴நேதா ph³ரமசrhயmh ’ேதா³ மம
11170143 வ:shத²லாth³வேநவாஸ:ஸnhnhயாஸ: ஶிர shதி²த:
11170151 வrhநாமாரமாmh ச ஜnhம⁴mhயiνஸாணீ:
11170153ஆஸnhphரkh’தேயா nh’நாmh நீைசrhநீேசாthதேமாthதமா:
11170161 ஶேமா த³மshதப: ெஶௗசmh ஸnhேதாஷ:ாnhதிராrhஜவmh
11170163 மth³ப⁴khதிச த³யா ஸthயmh ph³ரமphரkh’தயshthவிமா:
11170171 ேதேஜா ப³லmh th◌⁴’தி: ெஶௗrhயmh திதிௌதா³rhயiµth³யம:
11170173shைத²rhயmh ph³ரமnhயைமவrhயmh thரphரkh’தயshthவிமா:
11170181ஆshதிkhயmh தா³நநிShடா² ச அத³mhேபா⁴ ph³ரமேஸவநmh
11170183அShரrhேதா²பசையrhைவயphரkh’தயshthவிமா:
11170191 ஶுஷணmh th³விஜக³வாmh ேத³வாநாmh சாphயமாயயா
11170193 தthர லph³ேத⁴ந ஸnhேதாஷ: ஶூth³ரphரkh’தயshthவிமா:
11170201அெஶௗசமnh’தmh shேதயmh நாshதிkhயmh ஶுShகவிkh³ரஹ:

11170203 காம: khேராத⁴ச தrhஷச ஸ பா⁴ேவாऽnhthயாவஸாயிநாmh
11170211அmhஸா ஸthயமshேதயமகாமkhேராத⁴ேலாப⁴தா
11170213 ⁴தphயேதஹா ச த⁴rhேமாऽயmh ஸாrhவவrhணிக:
11170221 th³விதீயmh phராphயாiνrhvhயாjhஜnhேமாபநயநmh th³விஜ:

11170223 வஸnh³ேல தா³nhேதா ph³ரமாதீ⁴யீத சாஹூத:
11170231 ேமக²லாநத³Nhடா³ ph³ரமஸூthரகமNhட³nh
11170233 ஜேலாऽெதௗ⁴தத³th³வாேஸாऽரkhதபீட:²ஶாnhத³த⁴th
11170241shநாநேபா⁴ஜநேஹாேமஷு ஜேபாchசாேர ச வாkh³யத:
11170243 ந chசி²nhth³யாnhநக²ேராமாணி கோபshத²க³தாnhயபி
11170251 ேரேதா நாவகிேரjhஜா ph³ரமvhரதத⁴ர:shவயmh
11170253அவகீrhேணऽவகா³யாphஸு யதாஸுshthபதா³mh ஜேபth
11170261அkh³nhயrhகாசாrhயேகா³விphர ³vh’th³த⁴ஸுராஶுசி:
11170263ஸமாத உபாத ஸnhth◌⁴ேய th³ேவ யதவாkh³ஜபnh
11170271ஆசாrhயmh மாmh விஜாநீயாnhநாவnhமnhேயத கrhசிth
11170273 ந மrhthய³th³th◌⁴யாஸூேயத ஸrhவேத³வமேயா ³:

11170281ஸாயmh phராதபாநீய ைப⁴யmh தshைம நிேவத³ேயth
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11170283 யchசாnhயத³phயiνjhஞாதiµபத ஸmhயத:
11170291 ஶுஷமாண ஆசாrhயmh ஸேதா³பாத நீசவth
11170293 யாநஶyhயாஸநshதா²ைநrhநாதி³ேர kh’தாஜ:

11170301 ஏவmhvh’thேதா ³ேல வேஸth³ேபா⁴க³விவrhத:
11170303 விth³யா ஸமாphயேத யாவth³பி³ph◌⁴ரth³vhரதமக²Nh³தmh
11170311 யth³யெஸௗ ச²nhத³ஸாmh ேலாகமாேராயnhph³ரமவிShடபmh
11170313³ரேவ விnhயேஸth³ேத³ஹmh shவாth◌⁴யாயாrhத²mh ph³’ஹth³vhரத:
11170321அkh³ெநௗ ³ராவாthமநி ச ஸrhவ⁴ேதஷு மாmh பரmh
11170323அph’த²kh³தீ⁴பத ph³ரமவrhசshvhயகlhமஷ:

11170331shthmh நிணshபrhஶ ஸmhலாபேவலநாதி³கmh
11170333 phராணிேநா ²நீ⁴தாநkh³’ஹshேதா²ऽkh³ரதshthயேஜth
11170341 ெஶௗசமாசமநmh shநாநmh ஸnhth◌⁴ேயாபாshதிrhமமாrhசநmh
11170343 தீrhத²ேஸவா ஜேபாऽshph’யா ப⁴யாஸmhபா⁴Shயவrhஜநmh
11170351ஸrhவாரமphரkhேதாऽயmh நியம:லநnhத³ந
11170353 மth³பா⁴வ:ஸrhவ⁴ேதஷு மேநாவாkhகாயஸmhயம:
11170361 ஏவmh ph³’ஹth³vhரதத⁴ேரா ph³ராமேऽkh³நிவ jhவலnh
11170363 மth³ப⁴khதshதீvhரதபஸா த³kh³த⁴கrhமாஶேயாऽமல:

11170371அதா²நnhதரமாேவயnhயதா²jhஞாதாக³ம:
11170373³ரேவ த³mh த³ththவா shநாயாth³³rhவiνேமாதி³த:
11170381 kh³’ஹmh வநmh ேவாபவிேஶthphரvhரேஜth³வா th³விேஜாthதம:
11170383ஆரமாதா³ரமmh க³chேச²nhநாnhயதா²மthபரசேரth
11170391 kh³’ஹாrhதீ²ஸth³’ஶீmh பா⁴rhயாiµth³வேஹத³ஜு³phதாmh
11170393 யவீயmh  வயஸா யmh ஸவrhமiν khரமாth
11170401இjhயாth◌⁴யயநதா³நாநி ஸrhேவஷாmh ச th³விஜnhமநாmh
11170403 phரதிkh³ரேஹாऽth◌⁴யாபநmh ச ph³ராமணshையவ யாஜநmh
11170411 phரதிkh³ரஹmh மnhயமாநshதபshேதேஜாயேஶாiνத³mh
11170413அnhயாph◌⁴யாேமவ ேவத ஶிலrhவா ேதா³ஷth³’khதேயா:
11170421 ph³ராமணshய  ேத³ேஹாऽயmh ுth³ரகாமாய ேநShயேத
11170423 kh’chch²ராய தபேஸ ேசஹ phேரthயாநnhதஸுகா²ய ச
11170431 ஶிேலாச²vh’ththயா பShடசிthேதா த⁴rhமmh மஹாnhதmh விரஜmh
ஜுஷாண:

11170433 மyhயrhபிதாthமா kh³’ஹ ஏவ திShட²nhநாதிphரஸkhத:ஸiµைபதி ஶாnhதிmh
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11170441ஸiµth³த⁴ரnhதி ேய விphரmh த³nhதmh மthபராயணmh
11170443 தாiνth³த⁴Shேய ந சிராதா³பth³ph◌⁴ேயா ெநௗவாrhணவாth
11170451ஸrhவா:ஸiµth³த⁴ேரth³ராஜா பிேதவ vhயஸநாthphரஜா:
11170453ஆthமாநமாthமநா தீ⁴ேரா யதா² க³ஜபதிrhக³ஜாnh
11170461 ஏவmhவிேதா⁴ நரபதிrhவிமாேநநாrhகவrhசஸா
11170463 வி⁴ேயஹாஶுப⁴mh kh’thshநnhth³ேரண ஸஹ ேமாத³ேத
11170471த³nhவிphேரா வணிkh³vh’ththயா பNhையேரவாபத³mh தேரth
11170473 க²Th³ேக³ந வாபதா³khராnhேதா ந வvh’ththயா கத²சந
11170481ைவயvh’ththயா  ராஜnhேயா ேவnhmh’க³யயாபதி³
11170483 சேரth³வா விphரேபண ந வvh’ththயா கத²சந
11170491 ஶூth³ரvh’thதிmh ப⁴ேஜth³ைவய: ஶூth³ர: காகடkhயாmh
11170493 kh’chch²ராnhiµkhேதா ந க³rhேயண vh’thதிmh phேஸத கrhம
11170501 ேவதா³th◌⁴யாயshவதா⁴shவாஹா ப³lhயnhநாth³ையrhயேதா²த³யmh
11170503 ேத³வrhபிth’⁴தாநி மth³பாNhயnhவஹmh யேஜth
11170511 யth³’chச²ேயாபபnhேநந ஶுkhேலேநாபாrhேதந வா
11170513 த⁴ேநநாபீட³யnhph◌⁴’thயாnhnhயாேயைநவாஹேரthkhரnh
11170521mhேப³ஷு ந ஸjhேஜத ந phரமாth³ேயthmhph³யபி
11170523 விபசிnhநவரmh பேயத³th³’Shடமபி th³’Shடவth
11170531 thரதா³ராphதப³nh⁴நாmh ஸŋhக³ம: பாnhத²ஸŋhக³ம:
11170533அiνேத³ஹmh வியnhthேயேத shவphேநா நிth³ராiνேகா³ யதா²
11170541இthத²mh பmh’ஶnhiµkhேதா kh³’ேஹShவதிதி²வth³வஸnh
11170543 ந kh³’ைஹரiνப³th◌⁴ேயத நிrhமேமா நிரஹŋhkh’த:
11170551 கrhமபி⁴rhkh³’ஹேமதீ⁴ையShThவா மாேமவ ப⁴khதிமாnh
11170553 திShேட²th³வநmh ேவாபவிேஶthphரஜாவாnhவா பvhரேஜth
11170561 யshthவாஸkhதமதிrhேக³ேஹ thரவிthைதஷர:
11170563shthைரண: kh’பணதீ⁴rhேடா⁴ மமாஹதி ப³th◌⁴யேத
11170571அேஹா ேம பிதெரௗ vh’th³ெதௗ⁴ பா⁴rhயா பா³லாthமஜாthமஜா:
11170573அநாதா² மாmh’ேத தீ³நா: கத²mh வnhதி :³கி²தா:
11170581 ஏவmh kh³’ஹாஶயாphத ’த³ேயா ட⁴தீ⁴ரயmh
11170583அth’phதshதாநiνth◌⁴யாயnhmh’ேதாऽnhத⁴mh விஶேத தம:
11180010ப⁴க³வாiνவாச
11180011 வநmh விவிு: thேரஷு பா⁴rhயாmh nhயshய ஸைஹவ வா
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11180013 வந ஏவ வேஸchசா²nhதshth’தீயmh பா⁴க³மாஷ:

11180021 கnhத³லப²லrhவnhையrhேமth◌⁴ையrhvh’thதிmh phரகlhபேயth
11180023 வத வlhகலmh வாஸshth’ணபrhநாநி வா
11180031 ேகஶேராமநக²ம மலாநி பி³ph◌⁴’யாth³த³த:
11180033 ந தா⁴ேவத³phஸு மjhேஜத th காலmh shத²Nh³ேலஶய:
11180041 kh³Shேம தphேயத பசாkh³நீnhவrhஷாshவாஸாரஷாTh³ஜேல
11180043ஆகNhத²மkh³ந: ஶிஶிர ஏவmh vh’thதshதபசேரth
11180051அkh³நிபkhவmh ஸமநீயாthகாலபkhவமதா²பி வா
11180053 உக²லாமThேடா வா த³nhேதாக²ல ஏவ வா
11180061shவயmh ஸசிiνயாthஸrhவமாthமேநா vh’thதிகாரணmh
11180063 ேத³ஶகாலப³லாபி⁴jhேஞா நாத³தீ³தாnhயதா³’தmh
11180071 வnhையசேராடா³ைஶrhநிrhவேபthகாலேசாதி³தாnh
11180073 ந  ெரௗேதந பஶுநா மாmh யேஜத வநார
11180081அkh³நிேஹாthரmh ச த³rhஶச ெபௗrhணமாஸச rhவவth
11180083 சாrhமாshயாநி ச iµேநராmhநாதாநி ச ைநக³ைம:
11180091 ஏவmh சீrhேணந தபஸா iµநிrhத⁴மநிஸnhதத:
11180093 மாmh தேபாமயமாராth◌⁴ய ’ேலாகா³ைபதி மாmh
11180101 யshthேவதthkh’chch²ரதசீrhணmh தேபா நி:ேரயஸmh மஹth
11180103 காமாயாlhபீயேஸ jhயாth³பா³ஶ: ேகாऽபரshதத:
11180111 யதா³ெஸௗ நியேமऽகlhேபா ஜரயா ஜாதேவப:²

11180113ஆthமnhயkh³நீnhஸமாேராphய மchசிthேதாऽkh³நிmh ஸமாவிேஶth
11180121 யதா³ கrhமவிபாேகஷு ேலாேகஷு நிரயாthமஸு
11180123 விராேகா³ ஜாயேத ஸmhயŋhnhயshதாkh³நி: phரvhரேஜthதத:
11180131இShThவா யேதா²பேத³ஶmh மாmh த³ththவா ஸrhவshவmh’thவிேஜ
11180133அkh³நீnhshவphராண ஆேவய நிரேப: பvhரேஜth
11180141 விphரshய ைவ ஸnhnhயஸேதா ேத³வா தா³ராதி³பிண:

11180143 விkh◌⁴நாnhrhவnhthயயmh யshமாநாkhரmhய ஸயாthபரmh
11180151 பி³ph◌⁴’யாchேசnhiµநிrhவாஸ: ெகௗபீநாchசா²த³நmh பரmh
11180153 thயkhதmh ந த³Nhட³பாthராph◌⁴யாமnhயthகிசித³நாபதி³
11180161 th³’Shதmh nhயேஸthபாத³mh வshthரதmh பிேப³jhஜலmh
11180163ஸthயதாmh வேத³th³வாசmh மந:தmh ஸமாசேரth
11180171 ெமௗநாநீஹாநிலாயாமா த³Nhடா³ வாkh³ேத³ஹேசதஸாmh
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11180173 ந ேயேத யshய ஸnhthயŋhக³ ேவiΝபி⁴rhந ப⁴ேவth³யதி:
11180181 பி⁴ாmh சrhஷு வrhேணஷு விக³rhயாnhவrhஜயmhசேரth
11180183ஸphதாகா³ராநஸŋhkh’phதாmhshShேயlhலph³ேத⁴ந தாவதா
11180191 ப³rhஜலாஶயmh க³thவா தthேராபshph’ய வாkh³யத:
11180193 விப⁴jhய பாவிதmh ேஶஷmh ⁴தாேஶஷமா’தmh
11180201 ஏகசேரnhமேமதாmh நி:ஸŋhக:³ஸmhயேதnhth³ய:
11180203ஆthமkhட³ஆthமரத ஆthமவாnhஸமத³rhஶந:
11180211 விவிkhதேமஶரே மth³பா⁴வவிமலாஶய:
11180213ஆthமாநmh சிnhதேயேத³கமேப⁴ேத³ந மயா iµநி:
11180221அnhவீேதாthமேநா ப³nhத⁴mh ேமாmh ச jhஞாநநிShட²யா
11180223 ப³nhத⁴ இnhth³யவிேேபா ேமா ஏஷாmh ச ஸmhயம:
11180231 தshமாnhநியmhய ஷTh³வrhக³mh மth³பா⁴ேவந சேரnhiµநி:
11180233 விரkhத:ுth³ரகாேமph◌⁴ேயா லph³th◌⁴வாthமநி ஸுக²mh மஹth
11180241 ரkh³ராமvhரஜாnhஸாrhதா²nhபி⁴ாrhத²mh phரவிஶmhசேரth
11180243 Nhயேத³ஶஸchைச²ல வநாரமவதீmh மmh
11180251 வாநphரshதா²ரமபேத³Shவபீ⁴ணmh ைப⁴யமாசேரth
11180253ஸmhth◌⁴யthயாவஸmhேமாஹ: ஶுth³த⁴ஸththவ: ஶிலாnhத⁴ஸா
11180261ைநதth³வshதயா பேயth³th³’யமாநmh விநயதி
11180263அஸkhதசிthேதா விரேமதி³ஹாiµthரசிகீrhதாth
11180271 யேத³ததா³thமநி ஜக³nhமேநாவாkhphராணஸmhஹதmh
11180273ஸrhவmh மாேயதி தrhேகண shவshத²shthயkhthவா ந தthshமேரth
11180281 jhஞாநநிShேடா² விரkhேதா வா மth³ப⁴khேதா வாநேபக:
11180283ஸŋhகா³நாரமாmhshthயkhthவா சேரத³விதி⁴ேகா³சர:
11180291 ³ேதா⁴ பா³லகவthkhேட³thஶேலா ஜட³வchசேரth
11180293 வேத³³nhமthதவth³விth³வாnhேகா³சrhயாmh ைநக³மசேரth
11180301 ேவத³வாத³ரேதா ந shயாnhந பாஷNh³ ந ைஹக:
11180303 ஶுShகவாத³விவாேத³ ந கசிthபmh ஸமாரேயth
11180311 ேநாth³விேஜத ஜநாth³தீ⁴ேரா ஜநmh ேசாth³ேவஜேயnhந 
11180313அதிவாதா³mhshதிதிேத நாவமnhேயத கசந
11180315 ேத³ஹiµth³தி³ய பஶுவth³ைவரmh rhயாnhந ேகநசிth
11180321 ஏக ஏவ பேரா யாthமா ⁴ேதShவாthமnhயவshதி²த:
11180323 யேத²nh³த³பாthேரஷு ⁴தாnhேயகாthமகாநி ச
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11180331அலph³th◌⁴வா ந விேத³த காேல காேலऽஶநmh khவசிth
11180333லph³th◌⁴வா ந ’Shேயth³th◌⁴’திமாiνப⁴யmh ைத³வதnhthதmh
11180341ஆஹாராrhத²mh ஸேஹத khதmh தthphராணதா⁴ரணmh
11180343 தththவmh விmh’யேத ேதந தth³விjhஞாய விiµchயேத
11180351 யth³’chச²ேயாபபnhநாnhநமth³யாchch²ேரShட²iµதாபரmh
11180353 ததா² வாஸshததா² ஶyhயாmh phராphதmh phராphதmh ப⁴ேஜnhiµநி:
11180361 ெஶௗசமாசமநmh shநாநmh ந  ேசாத³நயா சேரth
11180363அnhயாmhச நியமாmhjhஞாநீ யதா²ஹmh லேயவர:
11180371 ந  தshய விகlhபாkh²யா யா ச மth³வீயா ஹதா
11180373ஆேத³ஹாnhதாthkhவசிthkh²யாதிshதத:ஸmhபth³யேத மயா
11180381 :³ேகா²த³rhேகஷு காேமஷு ஜாதநிrhேவத³ஆthமவாnh
11180383அjhjhஞாதமth³த⁴rhேமா iµநிmh ³iµபvhரேஜth
11180391 தாவthபசேரth³ப⁴khத: ரth³தா⁴வாநநஸூயக:
11180393 யாவth³ph³ரம விஜாநீயாnhமாேமவ ³மாth³’த:
11180401 யshthவஸmhயதஷTh³வrhக:³ phரசNhேட³nhth³யஸாரதி:²
11180403 jhஞாநைவராkh³யரதshthத³Nhட³iµபவதி
11180411ஸுராநாthமாநமாthமshத²mh நிiνேத மாmh ச த⁴rhமஹா
11180413அவிபkhவகஷாேயாऽshமாத³iµShமாchச வியேத
11180421 பி⁴ோrhத⁴rhம: ஶேமாऽmhஸா தப ஈா வெநௗகஸ:

11180423 kh³’ே ⁴தரேjhயா th³விஜshயாசாrhயேஸவநmh
11180431 ph³ரமசrhயmh தப: ெஶௗசmh ஸnhேதாேஷா ⁴தெஸௗ’த³mh
11180433 kh³’ஹshத²shயாphyh’ெதௗ க³nh:ஸrhேவஷாmh ம³பாஸநmh
11180441இதி மாmh ய:shவத⁴rhேமண ப⁴ேஜnhநிthயமநnhயபா⁴kh
11180443ஸrhவ⁴ேதஷு மth³பா⁴ேவா மth³ப⁴khதிmh விnhத³ேத th³’டா⁴mh
11180451 ப⁴khthேயாth³த⁴வாநபாயிnhயா ஸrhவேலாகமேஹவரmh
11180453ஸrhேவாthபththயphயயmh ph³ரம காரணmh ேமாபயாதி ஸ:

11180461இதி shவத⁴rhமநிrhணிkhத ஸththேவா நிrhjhஞாதமth³க³தி:
11180463 jhஞாநவிjhஞாநஸmhபnhேநா ந சிராthஸiµைபதி மாmh
11180471 வrhரமவதாmh த⁴rhம ஏஷ ஆசாரலண:

11180473ஸ ஏவ மth³ப⁴khதிேதா நி:ேரயஸகர: பர:
11180481 ஏதthேதऽபி⁴தmh ஸாேதா⁴ ப⁴வாnhph’chச²தி யchச மாmh
11180483 யதா²shவத⁴rhமஸmhkhேதா ப⁴khேதா மாmh ஸயாthபரmh
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11190010ப⁴க³வாiνவாச
11190011 ேயா விth³யாதஸmhபnhந:ஆthமவாnhநாiνமாநிக:
11190013 மயாமாthரத³mh jhஞாthவா jhஞாநmh ச மயி ஸnhnhயேஸth
11190021 jhஞாநிநshthவஹேமேவShட:shவாrhேதா² ேஹச ஸmhமத:
11190023shவrhக³ைசவாபவrhக³ச நாnhேயாऽrhேதா² மth³’ேத phய:
11190031 jhஞாநவிjhஞாநஸmhth³தா:◌⁴ பத³mh ேரShட²mh வி³rhமம
11190033 jhஞாநீ phயதேமாऽேதா ேம jhஞாேநநாெஸௗ பி³ப⁴rhதி மாmh
11190041 தபshதீrhத²mh ஜேபா தா³நmh பவிthராணீதராணி ச
11190043 நாலmh rhவnhதி தாmh th³தி⁴mh யா jhஞாநகலயா kh’தா
11190051 தshமாjhjhஞாேநந ஸதmh jhஞாthவா shவாthமாநiµth³த⁴வ
11190053 jhஞாநவிjhஞாநஸmhபnhேநா ப⁴ஜ மாmh ப⁴khதிபா⁴வத:
11190061 jhஞாநவிjhஞாநயjhேஞந மாShThவாthமாநமாthமநி
11190063ஸrhவயjhஞபதிmh மாmh ைவ ஸmhth³தி⁴mh iµநேயாऽக³மnh
11190071 thவyhth³த⁴வாரயதி யshthவிேதா⁴ விகாேரா
11190072 மாயாnhதராபததி நாth³யபவrhக³ேயாrhயth
11190073 ஜnhமாத³ேயாऽshய யத³ தவ தshய கிmh shrh
11190074ஆth³யnhதேயாrhயத³ஸேதாऽshதி தேத³வ மth◌⁴ேய
11190080உth³த⁴வ உவாச
11190081 jhஞாநmh விஶுth³த⁴mh விலmh யைத²தth³ைவராkh³யவிjhஞாநதmh ராணmh
11190083 ஆkh²யா விேவவர விவrhேத thவth³ப⁴khதிேயாக³mh ச
மஹth³விmh’kh³யmh
11190091 தாபthரேயபி⁴ஹதshய ேகா⁴ேர ஸnhதphயமாநshய ப⁴வாth◌⁴வநீஶ
11190093பயா நாnhயchச²ரணmh தவாŋhkh◌⁴ th³வnhth³வாதபthராத³mh’தாபி⁴வrhஷாth
11190101த³Shடmhஜநmhஸmhபதிதmh பி³ேலऽshnhகாலாநாுth³ரஸுேகா²தrhஷmh
11190103ஸiµth³த⁴ைரநmh kh’பயாபவrhkh³ையrhவேசாபி⁴ராச மஹாiνபா⁴வ
11190110ப⁴க³வாiνவாச
11190111இthத²ேமதthரா ராஜா பீ⁴Shமmh த⁴rhமph◌⁴’தாmh வரmh
11190113அஜாதஶth: பphரchச²ஸrhேவஷாmh ேநாऽiνஶ ◌்’Nhவதாmh
11190121 நிvh’thேத பா⁴ரேத th³ேத⁴ ஸு’nhநித⁴நவிவல:

11190123 thவா த⁴rhமாnhப³ஹூnhபசாnhேமாத⁴rhமாநph’chச²த
11190131 தாநஹmh ேதऽபி⁴தா⁴shயா ேத³வvhரதமகா²chch²தாnh
11190133 jhஞாநைவராkh³யவிjhஞாந ரth³தா⁴ப⁴khthபph³’mhதாnh
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11190141 நைவகாத³ஶ பச thnhபா⁴வாnh⁴ேதஷு ேயந ைவ
11190143 ஈேதாதா²இகமphேயஷு தjhjhஞாநmh மம நிசிதmh
11190151 ஏதேத³வ  விjhஞாநmh ந தைத²ேகந ேயந யth
11190153shதி²ththபththயphயயாnhபேயth³பா⁴வாநாmh th³thமநாmh
11190161ஆதா³வnhேத ச மth◌⁴ேய ச sh’jhயாthsh’jhயmh யத³nhவியாth
11190163 நshதthphரதிஸŋhkhராேம யchசி²Shேயத தேத³வ ஸth
11190171 தி: phரthயைமதியமiνமாநmh சShடயmh
11190173 phரமாேணShவநவshதா²நாth³விகlhபாthஸ விரjhயேத
11190181 கrhமmh பthவாதா³விchயாத³மŋhக³ளmh
11190183 விபசிnhநவரmh பேயத³th³’Shடமபி th³’Shடவth
11190191 ப⁴khதிேயாக:³ ைரேவாkhத: phயமாய ேதऽநக⁴
11190193 நச கத²யிShயா மth³ப⁴khேத: காரணmh பரmh
11190201 ரth³தா⁴mh’தகதா²யாmh ேம ஶவnhமத³iνகீrhதநmh
11190203 பநிShடா² ச ஜாயாmh shதிபி:◌⁴ shதவநmh மம
11190211ஆத³ர: பசrhயாயாmh ஸrhவாŋhைக³ரபி⁴வnhத³நmh
11190213 மth³ப⁴khதஜாph◌⁴யதி⁴கா ஸrhவ⁴ேதஷு மnhமதி:
11190221 மத³rhேத²Shவŋhக³ேசShடா ச வசஸா மth³³ேணரணmh
11190223 மyhயrhபணmh ச மநஸ:ஸrhவகாமவிவrhஜநmh
11190231 மத³rhேத²ऽrhத²பthயாேகா³ ேபா⁴க³shய ச ஸுக²shய ச
11190233இShடmh த³thதmh ஹுதmh ஜphதmh மத³rhத²mh யth³vhரதmh தப:
11190241 ஏவmh த⁴rhைமrhமiνShயாiµth³த⁴வாthமநிேவதி³நாmh
11190243 மயி ஸஜாயேத ப⁴khதி: ேகாऽnhேயாऽrhேதா²ऽshயாவஶிShயேத
11190251 யதா³thமnhயrhபிதmh சிthதmh ஶாnhதmh ஸththேவாபph³’mhதmh
11190253 த⁴rhமmh jhஞாநmh ஸ ைவராkh³யைமவrhயmh சாபி⁴பth³யேத
11190261 யத³rhபிதmh தth³விகlhேப இnhth³ைய: பதா⁴வதி
11190263 ரஜshவலmh சாஸnhநிShட²mh சிthதmh விth³தி⁴ விபrhயயmh
11190271 த⁴rhேமா மth³ப⁴khதிkh’thphேராkhேதா jhஞாநmh ைசகாthmhயத³rhஶநmh
11190273³ேணshவஸŋhேகா³ைவராkh³யைமவrhயmh சாணிமாத³ய:
11190281உth³த⁴வ உவாச யம: கதிவித: ◌⁴ phேராkhேதா
11190283 நியேமா வாகrhஷண க: ஶம: ேகா த³ம: kh’Shண
11190291 கா திதிா th◌⁴’தி: phரேபா⁴ கிmh தா³நmh கிmh தப: ெஶௗrhயmh
11190293 கிmhஸthயmh’தiµchயேத கshthயாக:³ கிmh த⁴நmh ேசShடmh
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11190301 ேகா யjhஞ: கா ச த³ mhஸ: கிmh shவிth³ப³லmh மnh
11190303 ப⁴ேகா³லாப⁴ச ேகஶவ கா விth³யா : பரா கா :

11190311 கிmh ஸுக²mh :³க²ேமவ ச க: பNh³த: கச rhக:²
11190313 க: பnhதா² உthபத²ச க: க:shவrhேகா³ நரக: க:shவிth
11190321 ேகா ப³nh⁴த கிmh kh³’ஹŋhக ஆTh◌⁴ய: ேகா த³th³ேரா வா
11190323 kh’பண: க: க ஈவர: ஏதாnhphரநாnhமம ph³
11190325 விபதாmhச ஸthபேத ப⁴க³வாiνவாச
11190331அmhஸா ஸthயமshேதயமஸŋhேகா³ரஸசய:
11190333ஆshதிkhயmh ph³ரமசrhயmh ச ெமௗநmh shைத²rhயmh மாப⁴யmh
11190341 ெஶௗசmh ஜபshதேபா ேஹாம: ரth³தா⁴திth²யmh மத³rhசநmh
11190343 தீrhதா²டநmh பராrhேத²ஹா Shராசாrhயேஸவநmh
11190351 ஏேத யமா:ஸநியமா உப⁴ேயாrhth³வாத³ஶ shmh’தா:
11190353 mhஸாiµபாதாshதாத யதா²காமmh ³ஹnhதி 
11190361 ஶேமா மnhநிShட²தா ³th³ேத⁴rhத³ம இnhth³யஸmhயம:
11190363 திதிா :³க²ஸmhமrhேஷா ேவாபshத²ஜேயா th◌⁴’தி:
11190371 த³Nhட³nhயாஸ: பரmh தா³நmh காமthயாக³shதப:shmh’தmh
11190373shவபா⁴வவிஜய: ெஶௗrhயmh ஸthயmh ச ஸமத³rhஶநmh
11190381அnhயchச ஸுnh’தா வாணீ கவிபி: ◌⁴ பகீrhதிதா
11190383 கrhமshவஸŋhக³ம: ெஶௗசmh thயாக:³ஸnhnhயாஸ உchயேத
11190391 த⁴rhம இShடmh த⁴நmh nh’mh யjhேஞாऽஹmh ப⁴க³வthதம:
11190393 த³ jhஞாநஸnhேத³ஶ: phராயாம: பரmh ப³லmh
11190401 ப⁴ேகா³ ம ஐவேரா பா⁴ேவா லாேபா⁴ மth³ப⁴khதிthதம:
11190403 விth³யாthமநி பி⁴தா³பா³ேதா⁴ ஜு³phஸா ரகrhமஸு
11190411rh³ ைநரேபயாth³யா:ஸுக²mh :³க²ஸுகா²thயய:
11190413 :³க²mh காமஸுகா²ேபா பNh³ேதா ப³nhத⁴ேமாவிth
11190421rhேகா² ேத³ஹாth³யஹmh³th³தி: ◌⁴ பnhதா² மnhநிக³ம:shmh’த:
11190423 உthபத²சிthதவிேப:shவrhக:³ஸththவ³ேத³ய:
11190431 நரகshதெமௗnhநாேஹா ப³nh⁴rh³ரஹmh ஸேக²
11190433 kh³’ஹmh ஶரmh மாiνShயmh ³Th◌⁴ேயா யாTh◌⁴ய உchயேத
11190441 த³th³ேரா யshthவஸnhShட: kh’பே ேயாऽேதnhth³ய:
11190443³ேணShவஸkhததீ⁴ேஶா ³ணஸŋhேகா³ விபrhயய:
11190451 ஏத உth³த⁴வ ேத phரநா:ஸrhேவ ஸா⁴ நிபிதா:
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11190453 கிmh வrhணிேதந ப³ஹுநா லணmh ³ணேதா³ஷேயா:
11190455³ணேதா³ஷth³’ஶிrhேதா³ேஷா ³ணshப⁴யவrhத:
11200010உth³த⁴வ உவாச
11200011 விதி⁴ச phரதிேஷத⁴ச நிக³ேமா வரshய ேத
11200013அேவேதऽரவிNhடா³ ³ணmh ேதா³ஷmh ச கrhமmh
11200021 வrhரமவிகlhபmh ச phரதிேலாமாiνேலாமஜmh
11200023 th³ரvhயேத³ஶவய:காலாnhshவrhக³mh நரகேமவ ச
11200031³ணேதா³ஷபி⁴தா³th³’Shமnhதேரண வசshதவ
11200033 நி:ேரயஸmh கத²mh nh’mh நிேஷத⁴விதி⁴லணmh
11200041 பிth’ேத³வமiνShயாநாmh ேவத³சுshதேவவர
11200043 ேரயshthவiνபலph³ேத⁴ऽrhேத²ஸாth◌⁴யஸாத⁴நேயாரபி
11200051³ணேதா³ஷபி⁴தா³th³’Shrhநிக³மாthேத ந  shவத:
11200053 நிக³ேமநாபவாத³ச பி⁴தா³யா இதி ஹ ph◌⁴ரம:
11200060ப⁴க³வாiνவாச
11200061 ேயாகா³shthரேயா மயா phேராkhதா nh’mh ேரேயாவிதி⁴thஸயா
11200063 jhஞாநmh கrhம ச ப⁴khதிச ேநாபாேயாऽnhேயாऽshதி thரசிth
11200071 நிrhவிNhநாmh jhஞாநேயாேகா³ nhயாநாஹ கrhமஸு
11200073 ேதShவநிrhவிNhணசிthதாநாmh கrhமேயாக³sh காநாmh
11200081 யth³’chச²யா மthகதா²ெதௗ³ ஜாதரth³த⁴sh ய: மாnh
11200083 ந நிrhவிNhே நாதிஸkhேதா ப⁴khதிேயாேகா³ऽshய th³தி⁴த:³
11200091 தாவthகrhமாணி rhவீத ந நிrhவிth³ேயத யாவதா
11200093 மthகதா²ரவெதௗ³ வா ரth³தா⁴ யாவnhந ஜாயேத
11200101shவத⁴rhமshேதா² யஜnhயjhைஞரநாஶீ:காம உth³த⁴வ
11200103 ந யாதி shவrhக³நரெகௗ யth³யnhயnhந ஸமாசேரth
11200111அshmhlhேலாேக வrhதமாந:shவத⁴rhமshேதா²ऽநக: ◌⁴ ஶுசி:
11200113 jhஞாநmh விஶுth³த⁴மாphேநாதி மth³ப⁴khதிmh வா யth³’chச²யா
11200121shவrhகி³ேऽphேயதchச²nhதி ேலாகmh நிரயிணshததா²
11200123ஸாத⁴கmh jhஞாநப⁴khதிph◌⁴யாiµப⁴யmh தத³ஸாத⁴கmh
11200131 ந நர:shவrhக³திmh காŋhேnhநாரகீmh வா விசண:

11200133 ேநமmh ேலாகmh ச காŋhேத ேத³ஹாேவஶாthphரமாth³யதி
11200141 ஏதth³விth³வாnhரா mh’thேயாரப⁴வாய க⁴ேடத ஸ:

11200143அphரமthத இத³mh jhஞாthவா மrhthயமphயrhத²th³தி⁴த³mh
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11200151 சி²th³யமாநmh யைமேரைத: kh’தநீட³mh வநshபதிmh
11200153 க²க:³shவேகதiµthsh’jhய ேமmh யாதி யலmhபட:

11200161அேஹாராthைரசி²th³யமாநmh ³th³th◌⁴வாrhப⁴யேவப:²

11200163iµkhதஸŋhக:³ பரmh ³th³th◌⁴வா நிஹ உபஶாmhயதி
11200171 nh’ேத³ஹமாth³யmh ஸுலப⁴mh ஸு³rhலப⁴mh
11200172 phலவmh ஸுகlhபmh ³கrhணதா⁴ரmh
11200173 மயாiνேலந நப⁴shவேததmh
11200174 மாnhப⁴வாph³தி⁴mh ந தேரthஸ ஆthமஹா
11200181 யதா³ரmhேப⁴ஷு நிrhவிNhே விரkhத:ஸmhயேதnhth³ய:
11200183அph◌⁴யாேஸநாthமேநா ேயாகீ³ தா⁴ரேயத³சலmh மந:
11200191 தா⁴rhயமாணmh மேநா யrh ph◌⁴ராmhயத³வநவshதி²தmh
11200193அதnhth³ேதாऽiνேராேத⁴ந மாrhேக³thமவஶmh நேயth
11200201 மேநாக³திmh ந விsh’ேஜjhதphராே ேதnhth³ய:
11200203ஸththவஸmhபnhநயா ³th³th◌⁴யா மந ஆthமவஶmh நேயth
11200211 ஏஷ ைவ பரேமா ேயாேகா³ மநஸ:ஸŋhkh³ரஹ:shmh’த:
11200213’த³யjhஞthவமnhவிchச²nhத³mhயshேயவாrhவேதா iµஹு:
11200221ஸாŋhkh²ேயந ஸrhவபா⁴வாநாmh phரதிேலாமாiνேலாமத:
11200223 ப⁴வாphயயாவiνth◌⁴யாேயnhமேநா யாவthphரத³தி
11200231 நிrhவிNhணshய விரkhதshய ஷshேயாkhதேவதி³ந:
11200233 மநshthயஜதி ெதௗ³ராthmhயmh சிnhதிதshயாiνசிnhதயா
11200241 யமாதி³பி⁴rhேயாக³பைத²ராnhவீkhயா ச விth³யயா
11200243 மமாrhேசாபாஸநாபி⁴rhவா நாnhையrhேயாkh³யmh shமேரnhமந:
11200251 யதி³rhயாthphரமாேத³ந ேயாகீ³ கrhம விக³rhதmh
11200253 ேயாேக³ைநவ த³ேஹத³mhேஹா நாnhயthதthர கதா³சந
11200261shேவ shேவऽதி⁴காேர யா நிShடா²ஸ ³ண: பகீrhதித:
11200263 கrhமmh ஜாthயஶுth³தா⁴நாமேநந நியம: kh’த:
11200265³ணேதா³ஷவிதா⁴ேநந ஸŋhகா³நாmh thயாஜேநchச²யா
11200271 ஜாதரth³ேதா⁴ மthகதா²ஸு நிrhவிNhண:ஸrhவகrhமஸு
11200273 ேவத³ :³கா²thமகாnhகாமாnhபthயாேக³ऽphயநீவர:
11200281 தேதா ப⁴ேஜத மாmh phத: ரth³தா⁴rhth³’ட⁴நிசய:
11200283 ஜுஷமாணச தாnhகாமாnh:³ேகா²த³rhகாmhச க³rhஹயnh
11200291 phேராkhேதந ப⁴khதிேயாேக³ந ப⁴ஜேதா மாஸkh’nhiµேந:
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11200293 காமா ’த³yhயா நயnhதி ஸrhேவ மயி ’தி³shதி²ேத
11200301 பி⁴th³யேத ’த³யkh³ரnhதி²சி²th³யnhேத ஸrhவஸmhஶயா:
11200303யnhேத சாshய கrhமாணி மயி th³’Shேடऽகி²லாthமநி
11200311 தshமாnhமth³ப⁴khதிkhதshய ேயாகி³ேநா ைவ மதா³thமந:
11200313 ந jhஞாநmh ந ச ைவராkh³யmh phராய: ேரேயா ப⁴ேவதி³ஹ
11200321 யthகrhமபி⁴rhயthதபஸா jhஞாநைவராkh³யதச யth
11200323 ேயாேக³ந தா³நத⁴rhேமண ேரேயாபி⁴தைரரபி
11200331ஸrhவmh மth³ப⁴khதிேயாேக³ந மth³ப⁴khேதா லப⁴ேதऽஜஸா
11200333shவrhகா³பவrhக³mh மth³தா⁴ம கத²சிth³யதி³ வாச²தி
11200341 ந கிசிthஸாத⁴ேவா தீ⁴ரா ப⁴khதா ேயகாnhதிேநா மம
11200343 வாச²nhthயபி மயா த³thதmh ைகவlhயமநrhப⁴வmh
11200351ைநரேபயmh பரmh phராஹுrhநி:ேரயஸமநlhபகmh
11200353 தshமாnhநிராஶிேஷா ப⁴khதிrhநிரேபshய ேம ப⁴ேவth
11200361 ந மyhேயகாnhதப⁴khதாநாmh ³ணேதா³ேஷாth³ப⁴வா ³:

11200363ஸா⁴நாmh ஸமசிthதாநாmh ³th³ேத: ◌⁴ பரiµேபஷாmh
11200371 ஏவேமதாnhமயா தி³ShடாநiνதிShட²nhதி ேம பத:²
11200373 ேமmh விnhத³nhதி மthshதா²நmh யth³ph³ரம பரமmh வி:³

11210010ப⁴க³வாiνவாச
11210011 ய ஏதாnhமthபேதா²thவா ப⁴khதிjhஞாநkhயாthமகாnh
11210013ுth³ராnhகாமாmhசல: phராணrhஜுஷnhத:ஸmhஸரnhதி ேத
11210021shேவ shேவऽதி⁴காேர யா நிShடா²ஸ ³ண: பகீrhதித:
11210023 விபrhயயsh ேதா³ஷ:shயா³ப⁴ேயாேரஷ நிசய:
11210031 ஶுth³th◌⁴யஶுth³தீ⁴ விதீ⁴ேயேத ஸமாேநShவபி வshஷு
11210033 th³ரvhயshய விசிகிthஸாrhத²mh ³ணேதா³ெஷௗ ஶுபா⁴ஶுெபௗ⁴
11210035 த⁴rhமாrhத²mh vhயவஹாராrhத²mh யாthராrhத²தி சாநக⁴
11210041 த³rhஶிேதாऽயmh மயாசாேரா
11210042 த⁴rhமiµth³வஹதாmh ⁴ரmh
11210051 ⁴mhயmhph³வkh³nhயநிலாகாஶா ⁴தாநாmh பசதா⁴தவ:

11210053ஆph³ரமshதா²வராதீ³நாmh ஶாரா ஆthமஸmhதா:
11210061 ேவேத³ந நாமபாணி விஷமாணி ஸேமShவபி
11210063 தா⁴ஷூth³த⁴வ கlhphயnhத ஏேதஷாmh shவாrhத²th³த⁴ேய
11210071 ேத³ஶகாலாதி³பா⁴வாநாmh வshநாmh மம ஸthதம
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11210073³ணேதா³ெஷௗ விதீ⁴ேயேத நியமாrhத²mh  கrhமmh
11210081அkh’Shணஸாேரா ேத³ஶாநாமph³ரமNhேயாऽஸுசிrhப⁴ேவth
11210083 kh’Shணஸாேராऽphயெஸௗவீர கீகடாஸmhshkh’ேதணmh
11210091 கrhமNhேயா ³ணவாnhகாேலா th³ரvhயத:shவத ஏவ வா
11210093 யேதா நிவrhதேத கrhம ஸ ேதா³ேஷாऽகrhமக:shmh’த:
11210101 th³ரvhயshய ஶுth³th◌⁴யஶுth³தீ⁴ ச th³ரvhேயண வசேநந ச
11210103ஸmhshகாேரத² காேலந மஹthவாlhபதயாத² வா
11210111 ஶkhthயாஶkhthயாத² வா ³th³th◌⁴யா ஸmh’th³th◌⁴யா ச யதா³thமேந
11210113அக⁴mh rhவnhதி  யதா² ேத³ஶாவshதா²iνஸாரத:
11210121 தா⁴nhயதா³rhவshதி²தnhநாmh ரஸைதஜஸசrhமmh
11210123 காலவாyhவkh³நிmh’thேதாைய: பாrhதி²வாநாmh தாைத:
11210131அேமth◌⁴யphதmh யth³ேயந க³nhத⁴ேலபmh vhயேபாஹதி
11210133 ப⁴ஜேத phரkh’திmh தshய தchெசௗ²சmh தாவதி³Shயேத
11210141shநாநதா³நதேபாऽவshதா² வீrhயஸmhshகாரகrhமபி: ◌⁴
11210143 மthshmh’thயா சாthமந: ெஶௗசmh ஶுth³த: ◌⁴ கrhமாசேரth³th³விஜ:

11210151 மnhthரshய ச பjhஞாநmh கrhமஶுth³தி⁴rhமத³rhபணmh
11210153 த⁴rhம:ஸmhபth³யேத ஷTh³பி⁴ரத⁴rhமsh விபrhயய:
11210161 khவசிth³³ேऽபி ேதா³ஷ:shயாth³ேதா³ேஷாऽபி விதி⁴நா ³ண:

11210163³ணேதா³ஷாrhத²நியமshதth³பி⁴தா³ேமவ பா³த⁴ேத
11210171ஸமாநகrhமாசரணmh பதிதாநாmh ந பாதகmh
11210173ஔthபthதிேகா ³ண:ஸŋhேகா³ ந ஶயாந: பதthயத: ◌⁴
11210181 யேதா யேதா நிவrhேதத விiµchேயத ததshதத:
11210183 ஏஷ த⁴rhேமா nh’mh ேம: ேஶாகேமாஹப⁴யாபஹ:

11210191 விஷேயஷு ³th◌⁴யாஸாthmhஸ:ஸŋhக³shதேதா ப⁴ேவth
11210193ஸŋhகா³thதthர ப⁴ேவthகாம: காமாேத³வ கrhnh’mh
11210201 கேலrh³rhவிஷஹ: khேராத⁴shதமshதமiνவrhதேத
11210203 தமஸா kh³ரshயேத mhஸேசதநா vhயாபிநீ th³தmh
11210211 தயா விரத:ஸாேதா⁴ ஜnh: ஶூnhயாய கlhபேத
11210213 தேதாऽshய shவாrhத²விph◌⁴ரmhேஶா rhchசி²தshய mh’தshய ச
11210221 விஷயாபி⁴நிேவேஶந நாthமாநmh ேவத³ நாபரmh
11210223 vh’ விகயா வnhvhயrhத²mh ப⁴shthேரவ ய: வஸnh
11210231 ப²லதியmh nh’mh ந ேரேயா ேராசநmh பரmh
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11210233 ேரேயாவிவயா phேராkhதmh யதா²ைப⁴ஷjhயேராசநmh
11210241 உthபththையவ  காேமஷு phராேணஷு shவஜேநஷு ச
11210243ஆஸkhதமநேஸா மrhthயா ஆthமேநாऽநrhத²ேஹஷு
11210251 நதாநவி³ஷ:shவாrhத²mh ph◌⁴ராmhயேதா vh’நாth◌⁴வநி
11210253 கத²mh jhயாthநshேதஷு தாmhshதேமா விஶேதா ³த: ◌⁴
11210261 ஏவmh vhயவதmh ேகசித³விjhஞாய ³th³த⁴ய:
11210263 ப²லதிmh ஸுதாmh ந ேவத³jhஞா வத³nhதி 
11210271 காந: kh’ப ph³தா: ◌⁴ Shேபஷு ப²ல³th³த⁴ய:
11210273அkh³நிiµkh³தா⁴ ⁴மதாnhதா:shவmh ேலாகmh ந வித³nhதி ேத
11210281 ந ேத மாமŋhக³ ஜாநnhதி ’தி³shத²mh ய இத³mh யத:
11210283 உkhத²ஶshthரா யஸுth’ேபா யதா² நீஹாரசுஷ:

11210291 ேத ேம மதமவிjhஞாய பேராmh விஷயாthமகா:
11210293mhஸாயாmh யதி³ ராக:³shயாth³யjhஞ ஏவ ந ேசாத³நா
11210301mhஸாவிஹாரா யாலph³ைத:◌⁴ பஶுபி: ◌⁴ shவஸுேக²chச²யா
11210303 யஜnhேத ேத³வதா யjhைஞ: பிth’⁴தபதீnhக²லா:
11210311shவphேநாபமமiµmh ேலாகமஸnhதmh ரவணphயmh
11210313ஆஶிேஷா ’தி³ஸŋhகlhphய thயஜnhthயrhதா²nhயதா² வணிkh
11210321 ரஜ:ஸththவதேமாநிShடா² ரஜ:ஸththவதேமாஜுஷ:

11210323 உபாஸத இnhth³ரiµkh²யாnhேத³வாதீ³nhந யைத²வ மாmh
11210331இShThேவஹ ேத³வதா யjhைஞrhக³thவா ரmhshயாமேஹ தி³வி
11210333 தshயாnhத இஹ ⁴யாshம மஹாஶாலா மஹாலா:
11210341 ஏவmh Shபிதயா வாசா vhயாphதமநஸாmh nh’mh
11210343 மாநிநாmh சாதிph³தா⁴நாmh மth³வாrhதாபி ந ேராசேத
11210351 ேவதா³ ph³ரமாthமவிஷயாshthகாNhட³விஷயா இேம
11210353 பேராவாதா³ ’ஷய: பேராmh மம ச phயmh
11210361 ஶph³த³ph³ரம ஸு³rhேபா³த⁴mh phராேணnhth³யமேநாமயmh
11210363அநnhதபாரmh க³mhபீ⁴ரmh ³rhவிகா³யmh ஸiµth³ரவth
11210371 மேயாபph³’mhதmh ⁴mhநா ph³ரமநnhதஶkhதிநா
11210373 ⁴ேதஷு ேகா⁴ஷேபண விேஸஷூrhேணவ லயேத
11210381 யேதா²rhணநாபி⁴rh’த³யா³rhiµth³வமேத iµகா²th
11210383ஆகாஶாth³ேகா⁴ஷவாnhphராே மநஸா shபrhஶபி
11210391 ச²nhேதா³மேயாऽmh’தமய:ஸஹshரபத³வீmh phர:◌⁴
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11210393 ஓŋhகாராth³vhயதshபrhஶ shவேராShமாnhதshத²⁴தாmh
11210401 விசிthரபா⁴ஷாவிததாmh ச²nhேதா³பி⁴சthதைர:
11210403அநnhதபாராmh ph³’ஹதீmh sh’ஜthயாபேத shவயmh
11210411 கா³யthrhShணிக³iνShphச ph³’ஹதீ பŋhkhதிேரவ ச
11210413 thShph³ஜக³thயதிchச²nhேதா³யthயShThயதிஜக³th³விராTh
11210421 கிmh வித⁴thேத கிமாசShேட கிமth³ய விகlhபேயth
11210423இthயshயா ’த³யmh ேலாேக நாnhேயா மth³ேவத³ கசந
11210431 மாmh வித⁴thேதऽபி⁴த⁴thேத மாmh விகlhphயாேபாயேத thவஹmh
11210433 ஏதாவாnhஸrhவேவதா³rhத:² ஶph³த³ஆshதா²ய மாmh பி⁴தா³mh
11210435 மாயாமாthரமth³யாnhேத phரதிth◌⁴ய phரத³தி
11220010உth³த⁴வ உவாச
11220011 கதி தththவாநி விேவஶ ஸŋhkh²யாதாnhyh’பி: ◌⁴ phரேபா⁴
11220013 நைவகாத³ஶ பச thNhயாthத² thவஹ ஶும
11220021 ேகசிthஷTh³விmhஶதிmh phராஹுரபேர பசவிmhஶதிmh
11220023ஸphைதேக நவ ஷThேகசிchசthவாrhேயகாத³ஶாபேர
11220025 ேகசிthஸphதத³ஶ phராஹு: ேஷாட³ைஶேக thரேயாத³ஶ
11220031 ஏதாவththவmh  ஸŋhkh²யாநாmh’ஷேயா யth³விவயா
11220033 கா³யnhதி ph’த²கா³Shமnhநித³mh ேநா வkhமrhஹ
11220040ப⁴க³வாiνவாச
11220041 khதmh ச ஸnhதி ஸrhவthர பா⁴ஷnhேத ph³ராம யதா²
11220043 மாயாmh மதீ³யாiµth³kh³’ய வத³தாmh கிmh iν ³rhக⁴டmh
11220051ைநதேத³வmh யதா²thத² thவmh யத³ஹmh வch தthததா²
11220053 ஏவmh விவத³தாmh ேஹmh ஶkhதேயா ேம ³ரthயயா:
11220061 யாஸாmh vhயதிகராதா³th³விகlhேபா வத³தாmh பத³mh
11220063 phராphேத ஶமத³ேமऽphேயதி வாத³shதமiν ஶாmhயதி
11220071 பரshபராiνphரேவஶாthதththவாநாmh ஷrhஷப⁴
11220073 ெபௗrhவாபrhயphரஸŋhkh²யாநmh யதா² வkhrhவிவதmh
11220081 ஏகshnhநபி th³’யnhேத phரவிShடாநீதராணி ச
11220083 rhவshnhவா பரshnhவா தththேவ தththவாநி ஸrhவஶ:

11220091 ெபௗrhவாபrhயமேதாऽஷாmh phரஸŋhkh²யாநமபீ⁴phஸதாmh
11220093 யதா² விவிkhதmh யth³வkhthரmh kh³’ணீேமா khதிஸmhப⁴வாth
11220101அநாth³யவிth³யாkhதshய ஷshயாthமேவத³நmh
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11220103shவேதா ந ஸmhப⁴வாத³nhயshதththவjhேஞா jhஞாநேதா³ ப⁴ேவth
11220111 ேஷவரேயாரthர ந ைவலNhயமNhவபி
11220113 தத³nhயகlhபநாபாrhதா² jhஞாநmh ச phரkh’ேதrh³ண:

11220121 phரkh’திrh³ணஸாmhயmh ைவ phரkh’ேதrhநாthமேநா ³:

11220123ஸththவmh ரஜshதம இதி shதி²ththபththயnhதேஹதவ:

11220131ஸththவmh jhஞாநmh ரஜ: கrhம தேமாऽjhஞாநேஹாchயேத
11220133³ணvhயதிகர: கால:shவபா⁴வ:ஸூthரேமவ ச
11220141 ஷ: phரkh’திrhvhயkhதமஹŋhகாேரா நேபா⁴ऽநில:

11220143 jhேயாதிராப:திதி தththவாnhkhதாநி ேம நவ
11220151 ேராthரmh thவkh³த³rhஶநmh kh◌⁴ராே ேவதி jhஞாநஶkhதய:
11220153 வாkhபாNhபshத²பாyhவŋhkh◌⁴: கrhமாNhயŋhேகா³ப⁴யmh மந:
11220161 ஶph³த:³shபrhேஶா ரேஸா க³nhேதா⁴ பmh ேசthயrhத²ஜாதய:
11220163 க³thkhththஸrhக³ஶிlhபாநி கrhமாயதநth³த⁴ய:
11220171ஸrhகா³ெதௗ³ phரkh’திrhயshய காrhயகாரணபிணீ
11220173ஸththவாதி³பி⁴rh³ணrhத⁴thேத ேஷாऽvhயkhத ஈேத
11220181 vhயkhதாதா³ேயா விrhவா தா⁴தவ: ேஷயா
11220183லph³த⁴வீrhயா:sh’ஜnhthயNhட³mh ஸmhஹதா: phரkh’ேதrhப³லாth
11220191ஸphைதவ தா⁴தவ இதி தthராrhதா:² பச கா²த³ய:
11220193 jhஞாநமாthேமாப⁴யாதா⁴ரshதேதா ேத³ேஹnhth³யாஸவ:

11220201ஷ³thயthராபி ⁴தாநி பச ஷShட:² பர: மாnh
11220203ைதrhஇத ஆthமஸmh⁴ைத:sh’ShThேவத³mh ஸமபாவிஶth
11220211 சthவாrhேயேவதி தthராபி ேதஜ ஆேபாऽnhநமாthமந:
11220213 ஜாதாநி ைதத³mh ஜாதmh ஜnhமாவயவிந: க²
11220221ஸŋhkh²யாேந ஸphதத³ஶேக ⁴தமாthேரnhth³யாணி ச
11220223 பச பைசகமநஸா ஆthமா ஸphதத³ஶ:shmh’த:
11220231 தth³வthேஷாட³ஶஸŋhkh²யாேந ஆthைமவ மந உchயேத
11220233 ⁴ேதnhth³யாணி பைசவ மந ஆthமா thரேயாத³ஶ
11220241 ஏகாத³ஶthவ ஆthமாெஸௗ மஹா⁴ேதnhth³யாணி ச
11220243அShெடௗ phரkh’தயைசவ ஷச நேவthயத²
11220251இதி நாநாphரஸŋhkh²யாநmh தththவாநாmh’பி:◌⁴ kh’தmh
11220253ஸrhவmh nhயாyhயmh khதிமththவாth³வி³ஷாmh கிமேஶாப⁴நmh
11220260உth³த⁴வ உவாச
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11220261 phரkh’தி: ஷேசாெபௗ⁴ யth³யphயாthமவிலெணௗ
11220263அnhேயாnhயாபாரயாthkh’Shண th³’யேத ந பி⁴தா³ தேயா:
11220265 phரkh’ெதௗ லயேத யாthமா phரkh’திச ததா²thமநி
11220271 ஏவmh ேம Nhட³கா மஹாnhதmh ஸmhஶயmh ’தி³
11220273 ேச²thமrhஹ ஸrhவjhஞ வேசாபி⁴rhநயைநண:

11220281 thவthேதா jhஞாநmh  வாநாmh phரேமாஷshேதऽthர ஶkhதித:
11220283 thவேமவ யாthமமாயாயா க³திmh ேவthத² ந சாபர:
11220290ப⁴க³வாiνவாச
11220291 phரkh’தி: ஷேசதி விகlhப: ஷrhஷப⁴
11220293 ஏஷ ைவகாக:ஸrhேகா³³ணvhயதிகராthமக:
11220301 மமாŋhக³ மாயா ³ணமyhயேநகதா⁴ விகlhப³th³தீ⁴ச ³ணrhவித⁴thேத
11220303ைவகாகshthவிேதா⁴ऽth◌⁴யாthமேமகமதா²தி⁴ைத³வமதி⁴⁴தமnhயth
11220311 th³’kh³பமாrhகmh வரthர ரnhth◌⁴ேர பரshபரmh th◌⁴யதி ய:shவத: ேக²
11220313ஆthமா யேத³ஷாமபேரா ய ஆth³ய:shவயாiν⁴thயாகி²லth³த⁴th³தி: ◌⁴
11220321 ஏவmh thவகா³தி³ ரவதி³ சுrh
11220322வாதி³ நாஸாதி³ ச சிthதkhதmh
11220331 ேயாऽெஸௗ ³ணோப⁴kh’ேதா விகார: phரதா⁴நலாnhமஹத: phரஸூத:
11220333அஹmh thvh’nhேமாஹவிகlhபேஹrhைவகாகshதாமஸ ஐnhth³யச
11220341ஆthமாபjhஞாநமேயா விவாேதா³யshதீதி நாshதீதி பி⁴தா³rhத²நிShட:²

11220343 vhயrhேதா²ऽபி ைநேவாபரேமத mhஸாmh மthத: பராvh’thததி⁴யாmh
shவேலாகாth
11220350உth³த⁴வ உவாச
11220351 thவthத: பராvh’thததி⁴ய:shவkh’ைத: கrhமபி: ◌⁴ phரேபா⁴
11220353 உchசாவசாnhயதா² ேத³ஹாnhkh³’ணnhதி விsh’ஜnhதி ச
11220361 தnhமமாkh²யா ேகா³விnhத³ ³rhவிபா⁴vhயமநாthமபி: ◌⁴
11220363 ந ேயதthphராயேஶா ேலாேக விth³வாmhஸ:ஸnhதி வசிதா:
11220370ப⁴க³வாiνவாச
11220371 மந: கrhமமயmh Nh’nhth³ைய: பசபி⁴rhதmh
11220373 ேலாகாlhேலாகmh phரயாthயnhய ஆthமா தத³iνவrhதேத
11220381 th◌⁴யாயnhமேநாऽiν விஷயாnhth³’Shடாnhவாiνதாநத²
11220383 உth³யthத³thகrhமதnhthரmh shmh’திshதத³iν ஶாmhயதி
11220391 விஷயாபி⁴நிேவேஶந நாthமாநmh யthshமேரthந:
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11220393 ஜnhேதாrhைவ கshயசிth³ேத⁴ேதாrhmh’thரthயnhதவிshmh’தி:
11220401 ஜnhம thவாthமதயா mhஸ:ஸrhவபா⁴ேவந ⁴த³
11220403 விஷயshவீkh’திmh phராஹுrhயதா²shவphநமேநாரத:²
11220411shவphநmh மேநாரத²mh ேசthத²mh phராkhதநmh ந shமரthயெஸௗ
11220413 தthர rhவவாthமாநமrhவசாiνபயதி
11220421இnhth³யாயநsh’ShThேயத³mh thைரவிth◌⁴யmh பா⁴தி வshநி
11220423 ப³ரnhதrhபி⁴தா³ேஹrhஜேநாऽஸjhஜநkh’th³யதா²
11220431 நிthயதா³யŋhக³ ⁴தாநி ப⁴வnhதி ந ப⁴வnhதி ச
11220433 காேலநாலயேவேக³ந ஸூமthவாthதnhந th³’யேத
11220441 யதா²rhசிஷாmh shேராதஸாmh ச ப²லாநாmh வா வநshபேத:
11220443 தைத²வ ஸrhவ⁴தாநாmh வேயாऽவshதா²த³ய: kh’தா:
11220451 ேஸாऽயmh தீ³ேபாऽrhசிஷாmh யth³வthshேராதஸாmh ததி³த³mh ஜலmh
11220453 ேஸாऽயmh மாநிதி nh’mh mh’ஷா கீ³rhதீ⁴rhmh’ஷாஷாmh
11220461 மா shவshய கrhமபீ³ேஜந ஜாயேத ேஸாऽphயயmh மாnh
11220463 mhயேத வாமேரா ph◌⁴ராnhthயா யதா²kh³நிrhதா³ஸmhத:
11220471 நிேஷகக³rhப⁴ஜnhமாநி பா³lhயெகௗமாரெயௗவநmh
11220473 வேயாமth◌⁴யmh ஜரா mh’ththயவshதா²shதேநாrhநவ
11220481 ஏதா மேநாரத²மயீrhஹாnhயshேயாchசாவசாshத:

11220483³ணஸŋhகா³³பாத³thேத khவசிthகசிjhஜஹாதி ச
11220491ஆthமந: பிth’thராph◌⁴யாமiνேமெயௗ ப⁴வாphயெயௗ
11220493 ந ப⁴வாphயயவshநாமபி⁴jhேஞா th³வயலண:

11220501 தேராrhபீ³ஜவிபாகாph◌⁴யாmh ேயா விth³வாஜnhமஸmhயெமௗ
11220503 தேராrhவிலே th³ரShடா ஏவmh th³ரShடா தேநா: ph’த²kh
11220511 phரkh’ேதேரவமாthமாநமவிவிchயா³த:◌⁴ மாnh
11220513 தththேவந shபrhஶஸmhட: ◌⁴ ஸmhஸாரmh phரதிபth³யேத
11220521ஸththவஸŋhகா³th³’nhேத³வாnhரஜஸாஸுரமாiνஷாnh
11220523 தமஸா ⁴ததிrhயkhthவmh ph◌⁴ராேதா யாதி கrhமபி: ◌⁴
11220531 nh’thயேதா கா³யத: பயnhயைத²வாiνகேராதி தாnh
11220533 ஏவmh ³th³தி⁴³nhபயnhநநீேஹாऽphயiνகாrhயேத
11220541 யதா²mhப⁴ஸா phரசலதா தரேவாऽபி சலா இவ
11220543 சுஸா ph◌⁴ராmhயமாேணந th³’யேத ph◌⁴ரமதீவ :◌⁴
11220551 யதா² மேநாரத²தி⁴ேயா விஷyhஷாiνப⁴ேவா mh’ஷா
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11220553shவphநth³’Shடாச தா³ஶாrhஹ ததா²ஸmhஸார ஆthமந:
11220561அrhேத²யவிth³யமாேநऽபி ஸmhsh’திrhந நிவrhதேத
11220563 th◌⁴யாயேதா விஷயாநshய shவphேநऽநrhதா²க³ேமா யதா²
11220571 தshமா³th³த⁴வ மா ⁴ŋhவ விஷயாநஸதி³nhth³ைய:
11220573ஆthமாkh³ரஹணநிrhபா⁴தmh பய ைவகlhபிகmh ph◌⁴ரமmh
11220581phேதாऽவமாநிேதாऽஸth³பி: ◌⁴ phரலph³ேதா⁴ऽஸூயிேதாऽத² வா
11220583 தா³த:ஸnhநிth³ேதா⁴ வா vh’ththயா வா பஹாபித:
11220591 நிShTh²ேதா thேதா வாjhைஞrhப³ஹுைத⁴வmh phரகmhபித:
11220593 ேரயshகாம: kh’chch²ரக³த ஆthமநாthமாநiµth³த⁴ேரth
11220600உth³த⁴வ உவாச
11220601 யைத²வமiν³th◌⁴ேயயmh
11220602 வத³ ேநா வத³தாmh வர
11220611ஸு:³ஷஹமmh மnhய ஆthமnhயஸத³திkhரமmh
11220613 வி³ஷாமபி விவாthமnhphரkh’திrh ப³ய
11220615 ’ேத thவth³த⁴rhமநிரதாnhஶாnhதாmhshேத சரலயாnh
11230010பா³த³ராயணிவாச
11230011ஸ ஏவமாஶmhத உth³த⁴ேவந பா⁴க³வதiµkh²ேயந தா³ஶாrhஹiµkh²ய:
11230013ஸபா⁴ஜயnhph◌⁴’thயவேசா iµnhத³shதமாப³பா⁴ேஷ ரவணீயவீrhய:
11230020ப⁴க³வாiνவாச
11230021 பா³rhஹshபthய ஸ நாshthயthர ஸா⁴rhைவ ³rhஜேநைத:
11230023 ³ரkhைதrhபி⁴nhநமாthமாநmh ய:ஸமாதா⁴வர:
11230031 ந ததா² தphயேத விth³த: ◌⁴ மாnhபா³ணsh மrhமைக:³
11230033 யதா² த³nhதி மrhமshதா²யஸதாmh பேஷஷவ:

11230041 கத²யnhதி மஹthNhயதிஹாஸேஹாth³த⁴வ
11230043 தமஹmh வrhணயிShயா நிேபா³த⁴ ஸுஸமாத:
11230051 ேகநசிth³பி⁴ு கீ³தmh ப⁴ேதந ³rhஜைந:
11230053shமரதா th◌⁴’திkhேதந விபாகmh நிஜகrhமmh
11230061அவnhதிஷு th³விஜ: கசிதா³தா³Th◌⁴யதம: யா
11230063 வாrhதாvh’thதி: கத³rhயsh கா ph³ேதா⁴ऽதிேகாபந:
11230071 jhஞாதேயாऽதித²யshதshய வாŋhமாthேரபி நாrhசிதா:
11230073 ஶூnhயாவஸத²ஆthமாபி காேல காைமரநrhசித:
11230081 ³ஶீலshய கத³rhயshய th³யnhேத thரபா³nhத⁴வா:
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11230083 தா³ரா ³தேரா ph◌⁴’thயா விஷNh நாசரnhphயmh
11230091 தshையவmh யவிthதshய chதshேயாப⁴யேலாகத:
11230093 த⁴rhமகாமவிநshய kh: ◌⁴ பசபா⁴கி³ந:
11230101 தத³வth◌⁴யாநவிshரshத Nhயshகnhத⁴shய ⁴த³
11230103அrhேதா²ऽphயக³chச²nhநித⁴நmh ப³வாயாஸபரம:
11230111 jhஞாthேயா ஜkh³’ஹு: கிசிthகிசிth³த³shயவ உth³த⁴வ
11230113ைத³வத: காலத: கிசிth³ph³ரமப³nhேதா⁴rhnh’பாrhதி²வாth
11230121ஸ ஏவmh th³ரவிேண நShேட த⁴rhமகாமவிவrhத:
11230123 உேபதச shவஜைநசிnhதாமாப ³ரthயயாmh
11230131 தshையவmh th◌⁴யாயேதா தீ³rhக⁴mh நShடராயshதபshவிந:
11230133 கி²th³யேதா பா³ShபகNhட²shய நிrhேவத:³ஸுமஹாந⁴th
11230141ஸ சாேஹத³மேஹா கShடmh vh’தா²thமா ேமऽiνதாபித:
11230143 ந த⁴rhமாய ந காமாய யshயாrhதா²யாஸ ஈth³’ஶ:

11230151 phராேயதா:² கத³rhயாmh ந ஸுகா²ய கதா³சந
11230153இஹ சாthேமாபதாபாய mh’தshய நரகாய ச
11230161 யேஶா யஶshவிநாmh ஶுth³த⁴mh லாkh◌⁴யா ேய ³ணிநாmh ³:

11230163 ேலாப:◌⁴ shவlhேபாऽபி தாnhஹnhதி விthேரா பேவphதmh
11230171அrhத²shய ஸாத⁴ேந th³ேத⁴ உthகrhேஷ ரேண vhயேய
11230173 நாேஶாபேபா⁴க³ஆயாஸshthராஸசிnhதா ph◌⁴ரேமா nh’mh
11230181shேதயmh mhஸாnh’தmh த³mhப: ◌⁴ காம: khேராத: ◌⁴ shமேயா மத:³
11230183 ேப⁴ேதா³ைவரமவிவாஸ:ஸmhshபrhதா⁴ vhயஸநாநி ச
11230191 ஏேத பசத³ஶாநrhதா²யrhத²லா மதா nh’mh
11230193 தshமாத³நrhத²மrhதா²kh²யmh ேரேயாऽrhதீ²³ரதshthயேஜth
11230201 பி⁴th³யnhேத ph◌⁴ராதேரா தா³ரா: பிதர:ஸு’த³shததா²
11230203 ஏகாshநிkh³தா:◌⁴ காகிணிநா ஸth³ய:ஸrhேவऽரய: kh’தா:
11230211அrhேத²நாlhபீயஸா ேயேத ஸmhரph³தா⁴ தீ³phதமnhயவ:

11230213 thயஜnhthயாஶு shph’ேதா⁴ kh◌⁴நnhதி ஸஹேஸாthsh’jhய ெஸௗ’த³mh
11230221லph³th◌⁴வா ஜnhமாமரphராrhth²யmh மாiνShயmh தth³th³விஜாkh³rhயதாmh
11230223 தத³நாth³’thய ேய shவாrhத²mh kh◌⁴நnhதி யாnhthயஶுபா⁴mh க³திmh
11230231shவrhகா³பவrhக³ேயாrhth³வாரmh phராphய ேலாகமmh மாnh
11230233 th³ரவிேண ேகாऽiνஷjhேஜத மrhthேயாऽநrhத²shய தா⁴மநி
11230241 ேத³வrhபிth’⁴தாநி jhஞாதீnhப³nh⁴mhச பா⁴கி³ந:
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11230243அஸmhவிப⁴jhய சாthமாநmh யவிthத: பதthயத:◌⁴
11230251 vhயrhத²யாrhேத²ஹயா விthதmh phரமthதshய வேயா ப³லmh
11230253ஶலா ேயந th◌⁴யnhதி ஜரட:² கிmh iν ஸாத⁴ேய
11230261 கshமாthஸŋhkhயேத விth³வாnhvhயrhத²யாrhேத²ஹயாஸkh’th
11230263 கshயசிnhமாயயா நmh ேலாேகாऽயmh ஸுவிேமாத:
11230271 கிmh த⁴ைநrhத⁴நைத³rhவா கிmh காைமrhவா காமைத³த
11230273 mh’thநா kh³ரshயமாநshய கrhமபி⁴rhேவாத ஜnhமைத:³
11230281நmh ேம ப⁴க³வாmhshShட:ஸrhவேத³வமேயா ஹ:
11230283 ேயந நீேதா த³ஶாேமதாmh நிrhேவத³சாthமந: phலவ:

11230291 ேஸாऽஹmh காலாவேஶேஷண ேஶாஷயிShேயऽŋhக³மாthமந:
11230293அphரமthேதாऽகி²லshவாrhேத² யதி³shயாthth³த⁴ ஆthமநி
11230301 தthர மாமiνேமாேத³ரnhேத³வாshth⁴வேநவரா:
11230303iµஹூrhேதந ph³ரமேலாகmh க²Thவாŋhக:³ஸமஸாத⁴யth
11230310ப⁴க³வாiνவாச
11230311இthயபி⁴phேரthய மநஸா யாவnhthேயா th³விஜஸthதம:
11230313 உnhiµchய ’த³யkh³ரnhதீ²nhஶாnhேதா பி⁴ுர⁴nhiµநி:
11230321ஸ சசார மேமதாmh ஸmhயதாthேமnhth³யாநில:

11230323 பி⁴ாrhத²mh நக³ரkh³ராமாநஸŋhேகா³ऽலேதாऽவிஶth
11230331 தmh ைவ phரவயஸmh பி⁴ுமவ⁴தமஸjhஜநா:
11230333 th³’ShThவா பrhயப⁴வnhப⁴th³ர ப³வீபி:◌⁴ ப⁴திபி:◌⁴
11230341 ேகசிththேவiΝmh ஜkh³’ஹுேரேக பாthரmh கமNhட³mh
11230343 பீட²mh ைசேகऽஸூthரmh ச கnhதா²mh சீராணி ேகசந
11230345 phரதா³ய ச நshதாநி த³rhஶிதாnhயாத³³rhiµேந:
11230351அnhநmh ச ைப⁴யஸmhபnhநmh ⁴ஜாநshய ஸthதேட
11230353thரயnhதி ச பாபிShடா:²Sh²வnhthயshய ச rhத⁴நி
11230361 யதவாசmh வாசயnhதி தாட³யnhதி ந வkhதி ேசth
11230363 தrhஜயnhthயபேர வாkh³பி: ◌⁴ shேதேநாऽயதி வாதி³ந:
11230365 ப³th◌⁴நnhதி ரjhjhவா தmh ேகசிth³ப³th◌⁴யதாmh ப³th◌⁴யதாதி
11230371பnhthேயேகऽவஜாநnhத ஏஷ த⁴rhமth◌⁴வஜ: ஶட:²

11230373ணவிthத இமாmh vh’thதிமkh³ரthshவஜேநாjh²த:
11230381அேஹா ஏஷ மஹாஸாேரா th◌⁴’திமாnhகி³ரா³வ
11230383 ெமௗேநந ஸாத⁴யthயrhத²mh ப³கவth³th³’ட⁴நிசய:
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11230391இthேயேக விஹஸnhthேயநேமேக ³rhவாதயnhதி ச
11230393 தmh ப³ப³nh⁴rhநி⁴rhயதா² khட³நகmh th³விஜmh
11230401 ஏவmh ஸ ெபௗ⁴திகmh :³க²mh ைத³விகmh ைத³கmh ச யth
11230403 ேபா⁴khதvhயமாthமேநா தி³Shடmh phராphதmh phராphதம³th◌⁴யத
11230411 ப⁴த இமாmh கா³தா²மகா³யத நராத⁴ைம:
11230413 பாதயth³பி: ◌⁴ shவ த⁴rhமshேதா² th◌⁴’திமாshதா²ய ஸாththவிகீmh
11230420 th³விஜ உவாச
11230421 நாயmh ஜேநா ேம ஸுக²:³க²ேஹrhந ேத³வதாthமா kh³ரஹகrhமகாலா:
11230423 மந: பரmh காரணமாமநnhதி ஸmhஸாரசkhரmh பவrhதேயth³யth
11230431 மேநா ³nhைவ sh’ஜேத ப³யshததச கrhமாணி விலநி
11230433 ஶுkhலாநி kh’Shnhயத² ேலாதாநி ேதph◌⁴ய: ஸவrh: sh’தேயா
ப⁴வnhதி
11230441அநீஹ ஆthமா மநஸா ஸஹதா ரNhமேயா மthஸக² உth³விசShேட
11230443மந:shவŋhக³mh பkh³’யகாமாnhஜுஷnhநிப³th³ேதா⁴ ³ணஸŋhக³ேதாऽெஸௗ
11230451 தா³நmh shவத⁴rhேமா நியேமா யமச தmh ச கrhமாணி ச ஸth³vhரதாநி
11230453ஸrhேவ மேநாநிkh³ரஹலnhதா: பேரா  ேயாேகா³ மநஸ:ஸமாதி: ◌⁴
11230461ஸமாதmh யshய மந: phரஶாnhதmh தா³நாதி³பி: ◌⁴ கிmh வத³ தshய kh’thயmh
11230463அஸmhயதmh யshய மேநா விநயth³தா³நாதி³பி⁴ேசத³பரmh கிேமபி: ◌⁴
11230471 மேநாவேஶऽnhேய யப⁴வnhshம ேத³வா மநச நாnhயshய வஶmh ஸேமதி
11230473 பீ⁴Shேமா  ேத³வ: ஸஹஸ: ஸயாnhjhயாth³வேஶ தmh ஸ 
ேத³வேத³வ:

11230481 தnh³rhஜயmh ஶthமஸயேவக³மnhத³mh தnhந விthய ேகசிth
11230483rhவnhthயஸth³விkh³ரஹமthர மrhthையrhthராNhதா³நnhவிடா: ◌⁴
11230491 ேத³ஹmh மேநாமாthரமmh kh³’thவா மமாஹthயnhத⁴தி⁴ேயா மiνShயா:
11230493 ஏேஷாऽஹமnhேயாऽயதி ph◌⁴ரேமண ³ரnhதபாேர தம ph◌⁴ரமnhதி
11230501ஜநsh ேஹ:ஸுக²:³க²ேயாேசthகிமாthமநசாthர ெபௗ⁴மேயாshதth
11230503 வாmh khவசிthஸnhத³ஶதி shவத³th³பி⁴shதth³ேவத³நாயாmh கதமாய
phேயth
11230511 :³க²shய ேஹrhயதி³ ேத³வதாsh கிமாthமநshதthர விகாரேயாshதth
11230513 யத³ŋhக³மŋhேக³ந நிஹnhயேத khவசிthkhth◌⁴ேயத கshைம ஷ:

shவேத³ேஹ
11230521ஆthமா யதி³shயாthஸுக²:³க²ேஹ: கிமnhயதshதthர நிஜshவபா⁴வ:
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11230523 ந யாthமேநாऽnhயth³யதி³ தnhmh’ஷா shயாthkhth◌⁴ேயத கshமாnhந
ஸுக²mh ந :³க²mh
11230531 kh³ரஹா நிthதmh ஸுக²:³க²ேயாேசthகிமாthமேநாऽஜshய ஜநshய ேத
ைவ
11230533 kh³ரைஹrhkh³ரஹshையவ வத³nhதி பீடா³mh khth◌⁴ேயத கshைம
ஷshதேதாऽnhய:
11230541கrhமாsh ேஹ:ஸுக²:³க²ேயாேசthகிமாthமநshதth³தி⁴ ஜடா³ஜட³thேவ
11230543 ேத³ஹshthவசிthேஷாऽயmh ஸுபrhண: khth◌⁴ேயத கshைம ந  கrhம
லmh
11230551காலsh ேஹ:ஸுக²:³க²ேயாேசthகிமாthமநshதthர ததா³thமேகாऽெஸௗ
11230553 நாkh³ேநrh தாேபா ந மshய தthshயாthkhth◌⁴ேயத கshைம ந பரshய
th³வnhth³வmh
11230561 ந ேகநசிthkhவாபி கத²சநாshய th³வnhth³ேவாபராக:³ பரத: பரshய
11230563 யதா²ஹம:ஸmhsh’திபிண:shயாேத³வmh phர³th³ேதா⁴ ந பி³ேப⁴தி ⁴ைத:
11230571ஏதாmhஸஆshதா²ய பராthமநிShடா²மth◌⁴யாதாmh rhவதைமrhமஹrhபி:◌⁴
11230573அஹmh தShயா ³ரnhதபாரmh தேமா iµnhதா³ŋhkh◌⁴நிேஷவையவ
11230580ப⁴க³வாiνவாச
11230581 நிrhவிth³ய நShடth³ரவிேண க³தkhலம: phரvhரjhய கா³mh பrhயடமாந இthத²mh
11230583 நிராkh’ேதாऽஸth³பி⁴ரபி shவத⁴rhமாத³கmhபிேதாऽmh iµநிராஹ கா³தா²mh
11230591ஸுக²:³க²phரேதா³ நாnhய: ஷshயாthமவிph◌⁴ரம:
11230593thேராதா³நபவ:ஸmhஸாரshதமஸ: kh’த:
11230601 தshமாthஸrhவாthமநா தாத நிkh³’ஹாண மேநா தி⁴யா
11230603 மyhயாேவஶிதயா khத ஏதாவாnhேயாக³ஸŋhkh³ரஹ:

11230611 ய ஏதாmh பி⁴ு கீ³தாmh ph³ரமநிShடா²mh ஸமாத:
11230613 தா⁴ரயch²ராவயch²’Nhவnhth³வnhth³ைவrhைநவாபி⁴⁴யேத
11240010ப⁴க³வாiνவாச
11240011அத² ேத ஸmhphரவயா ஸாŋhkh²யmh rhைவrhவிநிசிதmh
11240013 யth³விjhஞாய மாnhஸth³ேயா ஜயாth³ைவகlhபிகmh ph◌⁴ரமmh
11240021ஆjhjhஞாநமேதா²அrhத² ஏகேமவாவிகlhபிதmh
11240023 யதா³ விேவகநி ஆெதௗ³ kh’தேக³ऽேக³
11240031 தnhமாயாப²லேபண ேகவலmh நிrhவிகlhபிதmh
11240033 வாŋhமேநாऽேகா³சரmh ஸthயmh th³விதா⁴ ஸமப⁴வth³ph³’ஹth
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11240041 தேயாேரகதேரா யrhத:² phரkh’தி: ேஸாப⁴யாthகா
11240043 jhஞாநmh thவnhயதேமா பா⁴வ: ஷ: ேஸாऽபி⁴தீ⁴யேத
11240051 தேமா ரஜ:ஸththவதி phரkh’ேதரப⁴வnh³:

11240053 மயா phரோph◌⁴யமாயா: ஷாiνமேதந ச
11240061 ேதph◌⁴ய:ஸமப⁴வthஸூthரmh மஹாnhஸூthேரண ஸmhத:
11240063 தேதா விrhவேதா ஜாேதா ேயாऽஹŋhகாேரா விேமாஹந:
11240071ைவகாகshைதஜஸச தாமஸேசthயஹmh thvh’th
11240073 தnhமாthேரnhth³யமநஸாmh காரணmh சித³சிnhமய:
11240081அrhத²shதnhமாthகாjhஜjhேஞ தாமஸாதி³nhth³யாணி ச
11240083ைதஜஸாth³ேத³வதா ஆஸnhேநகாத³ஶ ச ைவkh’தாth
11240091 மயா ஸேசாதி³தா பா⁴வா:ஸrhேவ ஸmhஹthயகாண:

11240093அNhட³iµthபாத³யாமாஸுrhமமாயதநiµthதமmh
11240101 தshnhநஹmh ஸமப⁴வமNhேட³ஸலஸmhshதி²ெதௗ
11240103 மம நாph◌⁴யாம⁴thபth³மmh விவாkh²யmh தthர சாthம: ◌⁴
11240111 ேஸாऽsh’ஜthதபஸா khேதா ரஜஸா மத³iνkh³ரஹாth
11240113 ேலாகாnhஸபாலாnhவிவாthமா ⁴rh⁴வ:shவதி thதா⁴
11240121 ேத³வாநாேமாக ஆthshவrh⁴தாநாmh ச ⁴வ: பத³mh
11240123 மrhthயாதீ³நாmh ச ⁴rhேலாக:th³தா⁴நாmh thதயாthபரmh
11240131அேதா⁴ऽஸுராmh நாகா³நாmh ⁴ேமேராேகாऽsh’ஜthphர:◌⁴
11240133 thேலாkhயாmh க³தய:ஸrhவா: கrhமmh th³thமநாmh
11240141 ேயாக³shய தபஸைசவ nhயாஸshய க³தேயாऽமலா:
11240143 மஹrhஜநshதப:ஸthயmh ப⁴khதிேயாக³shய மth³க³தி:
11240151 மயா காலாthமநா தா⁴thரா கrhமkhதத³mh ஜக³th
11240153³ணphரவாஹ ஏதshnhiνnhமjhஜதி நிமjhஜதி
11240161அiΝrhph³’ஹthkh’ஶ:sh²ேலா ேயா ேயா பா⁴வ: phரth◌⁴யதி
11240163ஸrhேவாऽphப⁴யஸmhkhத: phரkh’thயா ேஷண ச
11240171 யsh யshயாதி³ரnhதச ஸ ைவ மth◌⁴யmh ச தshய ஸnh
11240173 விகாேரா vhயவஹாராrhேதா² யதா²ைதஜஸபாrhதி²வா:
11240181 ய³பாதா³ய rhவsh பா⁴ேவா விேதऽபரmh
11240183ஆதி³ரnhேதா யதா³ யshய தthஸthயமபி⁴தீ⁴யேத
11240191 phரkh’திrhயshேயாபாதா³நமாதா⁴ர: ஷ: பர:
11240193ஸேதாऽபி⁴vhயஜக: காேலா ph³ரம தththதயmh thவஹmh
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11240201ஸrhக:³ phரவrhதேத தாவthெபௗrhவாபrhேயண நிthயஶ:

11240203 மஹாnh³ணவிஸrhகா³rhத:²shதி²thயnhேதா யாவதீ³ணmh
11240211 விராNhமயாஸாth³யமாேநா ேலாககlhபவிகlhபக:
11240213 பசthவாய விேஶஷாய கlhபேத ⁴வைந:ஸஹ
11240221அnhேந phரயேத மrhthயமnhநmh தா⁴நாஸு யேத
11240223 தா⁴நா ⁴ெமௗ phரயnhேத ⁴rhக³nhேத⁴ phரயேத
11240231அphஸு phரயேத க³nhத⁴ ஆபச shவ³ேண ரேஸ
11240233யேத jhேயாதி ரேஸா jhேயாதீ ேப phரயேத
11240241பmh வாெயௗ ஸ ச shபrhேஶ யேத ேஸாऽபி சாmhப³ேர
11240243அmhப³ரmh ஶph³த³தnhமாthர இnhth³யாணி shவேயாநிஷு
11240251 ேயாநிrhைவகாேக ெஸௗmhய யேத மநவேர
11240253 ஶph³ேதா³ ⁴தாதி³மphேயதி ⁴தாதி³rhமஹதி phர: ◌⁴
11240261ஸ யேத மஹாnhshேவஷு ³ேணஸு ³ணவthதம:
11240263 ேதऽvhயkhேத ஸmhphரயnhேத தthகாேல யேதऽvhயேய
11240271 காேலா மாயாமேய ேவ வ ஆthமநி மyhயேஜ
11240273ஆthமா ேகவல ஆthமshேதா² விகlhபாபாயலண:

11240281 ஏவமnhவீமாணshய கத²mh ைவகlhபிேகா ph◌⁴ரம:
11240283 மநேஸா ’தி³ திShேட²த vhேயாmhநீவாrhேகாத³ேய தம:
11240291 ஏஷ ஸாŋhkh²யவிதி: ◌⁴ phேராkhத:ஸmhஶயkh³ரnhதி²ேப⁴த³ந:
11240293 phரதிேலாமாiνேலாமாph◌⁴யாmh பராவரth³’ஶ மயா
11250010ப⁴க³வாiνவாச
11250011³நாமஸmhராmh மாnhேயந யதா² ப⁴ேவth
11250013 தnhேம ஷவrhேயத³iµபதா⁴ரய ஶmhஸத:
11250021 ஶேமா த³மshதிதிோ தப:ஸthயmh த³யா shmh’தி:
11250023 Shshthயாேகா³ऽshph’ஹா ரth³தா⁴ rhத³யாதி:³shவநிrhvh’தி:
11250031 காம ஈஹா மத³shth’Sh shதmhப⁴ ஆஶீrhபி⁴தா³ஸுக²mh
11250033 மேதா³thஸாேஹா யஶ:phதிrhஹாshயmh வீrhயmh ப³ேலாth³யம:
11250041 khேராேதா⁴ ேலாேபா⁴ऽnh’தmh mhஸா யாchஞா த³mhப:◌⁴ khலம: க:

11250043 ேஶாகேமாெஹௗ விஷாதா³rhதீ நிth³ராஶா பீ⁴ரiνth³யம:
11250051ஸththவshய ரஜஸைசதாshதமஸசாiνrhவஶ:

11250053 vh’thதேயா வrhணிதphராயா:ஸnhநிபாதமேதா² ஶ ◌்’iΝ
11250061ஸnhநிபாதshthவஹதி மேமthth³த⁴வ யா மதி:
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11250063 vhயவஹார:ஸnhநிபாேதா மேநாமாthேரnhth³யாஸுபி:◌⁴
11250071 த⁴rhேம சாrhேத² ச காேம ச யதா³ெஸௗ பநிSh²த:
11250073³நாmh ஸnhநிகrhேஷாऽயmh ரth³தா⁴ரதித⁴நாவஹ:

11250081 phரvh’thதிலேண நிShடா² மாnhயrh kh³’ஹாரேம
11250083shவத⁴rhேம சாiν திShேட²த ³நாmh ஸதிrh ஸா
11250091 ஷmh ஸththவஸmhkhதமiνயாchச²மாதி³பி: ◌⁴
11250093 காமாதி³பீ⁴ ரேஜாkhதmh khேராதா⁴th³ையshதமஸா தmh
11250101 யதா³ ப⁴ஜதி மாmh ப⁴khthயா நிரேப:shவகrhமபி: ◌⁴
11250103 தmh ஸththவphரkh’திmh விth³யாthஷmh shthயேமவ வா
11250111 யதா³ஆஶிஷ ஆஶாshய மாmh ப⁴ேஜத shவகrhமபி:◌⁴
11250113 தmh ரஜ:phரkh’திmh விth³யாதி²mhஸாமாஶாshய தாமஸmh
11250121ஸththவmh ரஜshதம இதி ³ வshய ைநவ ேம
11250123 சிthதஜா ையsh ⁴தாநாmh ஸjhஜமாேநா நிப³th◌⁴யேத
11250131 யேத³தெரௗ ஜேயthஸththவmh பா⁴shவரmh விஶத³mh ஶிவmh
11250133 ததா³ஸுேக²ந jhேயத த⁴rhமjhஞாநாதி³பி: ◌⁴ மாnh
11250141 யதா³ ஜேயthதம:ஸththவmh ரஜ:ஸŋhக³mh பி⁴தா³ சலmh
11250143 ததா³ :³ேக²ந jhேயத கrhம யஶஸா யா
11250151 யதா³ ஜேயth³ரஜ:ஸththவmh தேமா ட⁴mh லயmh ஜட³mh
11250153 jhேயத ேஶாகேமாஹாph◌⁴யாmh நிth³ரயா mhஸயாஶயா
11250161 யதா³ சிthதmh phரேத³த இnhth³யாmh ச நிrhvh’தி:
11250163 ேத³ேஹऽப⁴யmh மேநாऽஸŋhக³mh தthஸththவmh விth³தி⁴ மthபத³mh
11250171 விrhவnhkhயயா சாதீ⁴ரநிvh’thதிச ேசதஸாmh
11250173 கா³thராshவாshth²யmh மேநா ph◌⁴ராnhதmh ரஜ ஏைதrhநிஶாமய
11250181த³chசிthதmh விேயத ேசதேஸா kh³ரஹேணऽமmh
11250183 மேநா நShடmh தேமா kh³லாநிshதமshத³பதா⁴ரய
11250191 ஏத⁴மாேந ³ேண ஸththேவ ேத³வாநாmh ப³லேமத⁴ேத
11250193அஸுராmh ச ரஜ தமshth³த⁴வ ரஸாmh
11250201ஸththவாjhஜாக³ரணmh விth³யாth³ரஜஸா shவphநமாதி³ேஶth
11250203 phரshவாபmh தமஸா ஜnhேதாshயmh thஷு ஸnhததmh
11250211 உபrhப க³chச²nhதி ஸththேவந ph³ராம ஜநா:
11250213 தமஸாேதா⁴ऽத⁴ ஆiµkh²யாth³ரஜஸாnhதரசாண:

11250221ஸththேவ phரநா:shவrhயாnhதி நரேலாகmh ரேஜாலயா:
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11250223 தேமாலயாsh நிரயmh யாnhதி மாேமவ நிrh³:

11250231 மத³rhபணmh நிShப²லmh வா ஸாththவிகmh நிஜகrhம தth
11250233 ராஜஸmh ப²லஸŋhகlhபmh mhஸாphராயாதி³ தாமஸmh
11250241ைகவlhயmh ஸாththவிகmh jhஞாநmh ரேஜா ைவகlhபிகmh ச யth
11250243 phராkh’தmh தாமஸmh jhஞாநmh மnhநிShட²mh நிrh³ணmh shmh’தmh
11250251 வநmh  ஸாththவிேகா வாேஸா kh³ராேமா ராஜஸ உchயேத
11250253 தாமஸmh th³தஸத³நmh மnhநிேகதmh  நிrh³ணmh
11250261ஸாththவிக: காரேகாऽஸŋhகீ³ ராகா³nhேதா⁴ ராஜஸ:shmh’த:
11250263 தாமஸ:shmh’திவிph◌⁴ரShேடா நிrh³ே மத³பாரய:
11250271ஸாththவிkhயாth◌⁴யாthகீ ரth³தா⁴ கrhமரth³தா⁴  ராஜ
11250273 தாமshயத⁴rhேம யா ரth³தா⁴ மthேஸவாயாmh  நிrh³
11250281 பth²யmh தமநாயshதமாஹாrhயmh ஸாththவிகmh shmh’தmh
11250283 ராஜஸmh ேசnhth³யphேரShட²mh தாமஸmh சாrhதிதா³ஶுசி
11250291ஸாththவிகmh ஸுக²மாthேமாthத²mh விஷேயாthத²mh  ராஜஸmh
11250293 தாமஸmh ேமாஹைத³nhேயாthத²mh நிrh³ணmh மத³பாரயmh
11250301 th³ரvhயmh ேத³ஶ: ப²லmh காேலா jhஞாநmh கrhம ச காரக:
11250303 ரth³தா⁴வshதா²kh’திrhநிShடா² thைர³Nhய:ஸrhவ ஏவ 
11250311ஸrhேவ ³ணமயா பா⁴வா: ஷாvhயkhததி⁴Sh²தா:
11250313 th³’Shடmh தmh அiνth◌⁴யாதmh ³th³th◌⁴யா வா ஷrhஷப⁴
11250321 ஏதா:ஸmhsh’தய: mhேஸா ³ணகrhமநிப³nhத⁴நா:
11250323 ேயேநேம நிrhதா: ெஸௗmhய ³ ேவந சிthதஜா:
11250325 ப⁴khதிேயாேக³ந மnhநிShேடா² மth³பா⁴வாய phரபth³யேத
11250331 தshமாth³ேத³ஹமmh லph³th◌⁴வா jhஞாநவிjhஞாநஸmhப⁴வmh
11250333³ணஸŋhக³mh விநிrh⁴ய மாmh ப⁴ஜnh விச:

11250341 நி:ஸŋhேகா³ மாmh ப⁴ேஜth³விth³வாநphரமthேதா ேதnhth³ய:
11250343 ரஜshதமசாபி⁴ஜேயthஸththவஸmhேஸவயா iµநி:
11250351ஸththவmh சாபி⁴ஜேயth³khேதா ைநரேபேயண ஶாnhததீ: ◌⁴
11250353ஸmhபth³யேத ³ணrhiµkhேதா ேவா வmh விஹாய மாmh
11250361 ேவா வவிநிrhiµkhேதா ³ணசாஶயஸmhப⁴ைவ:

11250363 மையவ ph³ரம rhே ந ப³rhநாnhதரசேரth
11260010ப⁴க³வாiνவாச
11260011 மlhலணமmh காயmh லph³th◌⁴வா மth³த⁴rhம ஆshதி²த:
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11260013ஆநnhத³mh பரமாthமாநமாthமshத²mh ஸiµைபதி மாmh
11260021³ணமyhயா வேயாnhயா விiµkhேதா jhஞாநநிShட²யா
11260023³ேணஷு மாயாமாthேரஷு th³’யமாேநShவவshத:
11260025 வrhதமாேநாऽபி ந மாnhjhயேதऽவshபி⁴rh³ண:

11260031ஸŋhக³mh ந rhயாத³ஸதாmh ஶிேநாத³ரth’பாmh khவசிth
11260033 தshயாiνக³shதமshயnhேத⁴ பதthயnhதா⁴iνகா³nhத⁴வth
11260041 ஐல:ஸmhரா³மாmh கா³தா²மகா³யத ph³’ஹchch²ரவா:
11260043 உrhவஶீவிரஹாnhiµயnhநிrhவிNhண: ேஶாகஸmhயேம
11260051 thயkhthவாthமாநmh vhரயnhதீmh தாmh நkh³ந உnhமthதவnhnh’ப:
11260053 விலபnhநnhவகா³jhஜாேய ேகா⁴ேர திShேட²தி விkhலவ:

11260061 காமாநth’phேதாऽiνஜுஷnhுlhலகாnhவrhஷயாநீ:
11260063 ந ேவத³ யாnhதீrhநாயாnhதீrhவயாkh’Shடேசதந:
11260070 ஐல உவாச
11260071அேஹா ேம ேமாஹவிshதார: காமகமலேசதஸ:

11260073 ேத³vhயா kh³’தகNhட²shய நா:க²Nhடா³இேம shmh’தா:
11260081 நாஹmh ேவதா³பி⁴நிrhiµkhத:ஸூrhேயா வாph◌⁴தி³ேதாऽiµயா
11260083ேதா வrhஷகா³நாmh ப³தாஹாநி க³தாnhத
11260091அேஹா ேம ஆthமஸmhேமாேஹா ேயநாthமா ேயாதாmh kh’த:
11260093 khடா³mh’க³சkhரவrhதீ நரேத³வஶிகா²மணி:
11260101ஸபchச²த³மாthமாநmh thவா th’ணேவவரmh
11260103 யாnhதீmh shthயmh சாnhவக³மmh நkh³ந உnhமthதவth³த³nh
11260111தshதshயாiνபா⁴வ:shயாthேதஜ ஈஶthவேமவ வா
11260113 ேயாऽnhவக³chச²mh shthயmh யாnhதீmh க²ரவthபாத³தா³த:
11260121 கிmh விth³யயா கிmh தபஸா கிmh thயாேக³ந ேதந வா
11260123 கிmh விவிkhேதந ெமௗேநந shthபி⁴rhயshய மேநா ’தmh
11260131shவாrhத²shயாேகாவித³mh தி⁴ŋhமாmh rhக²mh பNh³தமாநிநmh
11260133 ேயாऽஹவரதாmh phராphய shthபி⁴rhேகா³க²ரவjhத:
11260141 ேஸவேதா வrhஷகா³nhேம உrhவயா அத⁴ராஸவmh
11260143 ந th’phயthயாthம: ◌⁴ காேமா வநிராஹுதிபி⁴rhயதா²
11260151 mhசlhயாப’தmh சிthதmh ேகா nhவnhேயா ேமாசிmh phர: ◌⁴
11260153ஆthமாராேமவரmh’ேத ப⁴க³வnhதமேதா⁴ஜmh
11260161 ேபா³தி⁴தshயாபி ேத³vhயா ேம ஸூkhதவாkhேயந ³rhமேத:
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11260163 மேநாக³ேதா மஹாேமாேஹா நாபயாthயதாthமந:
11260171 கிேமதயா ேநாऽபkh’தmh ரjhjhவா வா ஸrhபேசதஸ:

11260173 th³ரSh:shவபாவி³ேஷா ேயாऽஹmh யத³ேதnhth³ய:
11260181 khவாயmh மமஸ: காேயா ெதௗ³rhக³nhth◌⁴யாth³யாthமேகாऽஶுசி:
11260183 khவ ³: ெஸௗமநshயாth³யா யth◌⁴யாேஸாऽவிth³யயா kh’த:
11260191 பிthேரா: கிmh shவmh iν பா⁴rhயாயா:shவாேநாऽkh³ேந: வkh³’th◌⁴ரேயா:
11260193 கிமாthமந: கிmh ஸு’தா³தி ேயா நாவயேத
11260201 தshnhகேலவேரऽேமth◌⁴ேய chச²நிShேட² விஷjhஜேத
11260203அேஹா ஸுப⁴th³ரmh ஸுநஸmh ஸுshதmh ச iµக²mh shthய:
11260211 thவŋhமாmhஸதி⁴ரshநா ேமேதா³மjhஜாshதி²ஸmhஹெதௗ
11260213 விNhthரேய ரமதாmh kh’mh கியத³nhதரmh
11260221அதா²பி ேநாபஸjhேஜத shthஷு shthைரேணஷு சாrhத²விth
11260223 விஷேயnhth³யஸmhேயாகா³nhமந:ுph◌⁴யதி நாnhயதா²
11260231அth³’Shடாத³தாth³பா⁴வாnhந பா⁴வ உபஜாயேத
11260233அஸmhphரஜத: phராnhஶாmhயதி shதிதmh மந:
11260241 தshமாthஸŋhேகா³ ந கrhதvhய:shthஷு shthைரேணஷு ேசnhth³ைய:
11260243 வி³ஷாmh சாphயவிshரph³த:◌⁴ ஷTh³வrhக:³ கிiµ மாth³’ஶாmh
11260250ப⁴க³வாiνவாச
11260251 ஏவmh phரகா³யnhnh’பேத³வேத³வ:ஸ உrhவஶீேலாகமேதா² விஹாய
11260253ஆthமாநமாthமnhயவக³mhய மாmh ைவ உபாரமjhjhஞாநவி⁴தேமாஹ:

11260261 தேதா :³ஸŋhக³iµthsh’jhய ஸthஸு ஸjhேஜத ³th³தி⁴மாnh
11260263ஸnhத ஏவாshய சி²nhத³nhதி மேநாvhயாஸŋhக³iµkhதிபி: ◌⁴
11260271ஸnhேதாऽநேபா மchசிthதா: phரஶாnhதா:ஸமத³rhஶிந:
11260273 நிrhமமா நிரஹŋhகாரா நிrhth³வnhth³வா நிShபkh³ரஹா:
11260281 ேதஷு நிthயmh மஹாபா⁴க³ மஹாபா⁴ேக³ஷு மthகதா:²
11260283ஸmhப⁴வnhதி  தா nh’mh ஜுஷதாmh phரநnhthயக⁴mh
11260291 தா ேய ஶ ◌்’Nhவnhதி கா³யnhதி யiνேமாத³nhதி சாth³’தா:
11260293 மthபரா: ரth³த³தா⁴நாச ப⁴khதிmh விnhத³nhதி ேத மயி
11260301 ப⁴khதிmh லph³த⁴வத:ஸாேதா: ◌⁴ கிமnhயத³வஶிShயேத
11260303 மyhயநnhத³ேண ph³ரமNhயாநnhதா³iνப⁴வாthமநி
11260311 யேதா²பரயமாணshய ப⁴க³வnhதmh விபா⁴வஸுmh
11260313 ஶீதmh ப⁴யmh தேமாऽphேயதி ஸா⁴nhஸmhேஸவதshததா²
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11260321 நிமjhjhேயாnhமjhஜதாmh ேகா⁴ேர ப⁴வாph³ெதௗ⁴ பரமாயணmh
11260323ஸnhேதா ph³ரமவித:³ ஶாnhதா ெநௗrhth³’ேட⁴வாphஸு மjhஜதாmh
11260331அnhநmh  phராணிநாmh phராண ஆrhதாநாmh ஶரணmh thவஹmh
11260333 த⁴rhேமா விthதmh nh’mh phேரthய ஸnhேதாऽrhவாkh³பி³ph◌⁴யேதாऽரணmh
11260341ஸnhேதா தி³ஶnhதி சூmh ப³ரrhக:ஸiµthதி²த:
11260343 ேத³வதா பா³nhத⁴வா:ஸnhத:ஸnhத ஆthமாஹேமவ ச
11260351ைவதேஸநshதேதாऽphேயவiµrhவயா ேலாகநிShph’ஹ:

11260353iµkhதஸŋhேகா³ மேமதாமாthமாராமசசார ஹ
11270010உth³த⁴வ உவாச
11270011 khயாேயாக³mh ஸமாசவ ப⁴வதா³ராத⁴நmh phரேபா⁴
11270013 யshமாththவாmh ேய யதா²rhசnhதி ஸாthவதா:ஸாthவதrhஷப⁴
11270021 ஏதth³வத³nhதி iµநேயா iµஹுrhநி:ேரயஸmh nh’mh
11270023 நாரேதா³ ப⁴க³வாnhvhயாஸ ஆசாrhேயாऽŋhகி³ரஸ:ஸுத:
11270031 நி:sh’தmh ேத iµகா²mhேபா⁴ஜாth³யதா³ஹ ப⁴க³வாநஜ:

11270033 thேரph◌⁴ேயா ph◌⁴’³iµkh²ேயph◌⁴ேயா ேத³vhைய ச ப⁴க³வாnhப⁴வ:

11270041 ஏதth³ைவ ஸrhவவrhநாமாரமாmh ச ஸmhமதmh
11270043 ேரயஸாiµthதமmh மnhேய shthஶூth³ராmh ச மாநத³
11270051 ஏதthகமலபthரா கrhமப³nhத⁴விேமாசநmh
11270053 ப⁴khதாய சாiνரkhதாய ph³ விேவவேரவர
11270060ப⁴க³வாiνவாச
11270061 ந யnhேதாऽநnhதபாரshய கrhமகாNhட³shய ேசாth³த⁴வ
11270063ஸŋhphதmh வrhணயிShயா யதா²வத³iνrhவஶ:

11270071ைவதி³கshதாnhthேகா ர இதி ேம thவிேதா⁴ மக:²
11270073 thரயாphேதைநவ விதி⁴நா மாmh ஸமrhசேரth
11270081 யதா³shவநிக³ேமேநாkhதmh th³விஜthவmh phராphய ஷ:

11270083 யதா² யேஜத மாmh ப⁴khthயா ரth³த⁴யா தnhநிேபா³த⁴ ேம
11270091அrhசாயாmh shத²Nh³ேலऽkh³ெநௗ வா ஸூrhேய வாphஸு ’தி³ th³விஜ:

11270093 th³ரvhேயண ப⁴khதிkhேதாऽrhேசthshவ³mh மாமமாயயா
11270101 rhவmh shநாநmh phரrhவீத ெதௗ⁴தத³nhேதாऽŋhக³ஶுth³த⁴ேய
11270103 உப⁴ையரபி ச shநாநmh மnhthைரrhmh’th³kh³ரஹதி³நா
11270111ஸnhth◌⁴ேயாபாshthயாதி³கrhமாணி ேவேத³நாேசாதி³தாநி ேம
11270113 ஜாmh ைத: கlhபேயthஸmhயkh ஸŋhகlhப: கrhமபாவநீmh

bhagpur.pdf 989



மth³ பா⁴க³வத ராண

11270121ைஶ தா³மயீ ெலௗ ேலphயா ேலkh²யா ச ைஸகதீ
11270123 மேநாமயீ மணிமயீ phரதிமாShடவிதா⁴ shmh’தா
11270131 சலாசேலதி th³விவிதா⁴ phரதிShடா² வமnhதி³ரmh
11270133 உth³வாஸாவாஹேந ந shத:shதி²ராயாiµth³த⁴வாrhசேந
11270141அshதி²ராயாmh விகlhப:shயாthshத²Nh³ேல  ப⁴ேவth³th³வயmh
11270143shநபநmh thவவிேலphயாயாமnhயthர பமாrhஜநmh
11270151 th³ரvhைய: phரth³ைத⁴rhமth³யாக:³ phரதிமாதி³Shவமாயிந:
11270153 ப⁴khதshய ச யதா²லph³ைத⁴rh’தி³ பா⁴ேவந ைசவ 
11270161shநாநாலŋhகரணmh phேரShட²மrhசாயாேமவ th³த⁴வ
11270163shத²Nh³ேல தththவவிnhயாேஸா வநாவாjhயphதmh ஹவி:
11270171ஸூrhேய சாph◌⁴யrhஹணmh phேரShட²mh ஸேல ஸலாதி³பி: ◌⁴
11270173 ரth³த⁴ேயாபா’தmh phேரShட²mh ப⁴khேதந மம வாrhயபி
11270181 ⁴rhயphயப⁴khேதாபா’தmh ந ேம ேதாஷாய கlhபேத
11270183 க³nhேதா⁴ ⁴ப:ஸுமநேஸா தீ³ேபாऽnhநாth³யmh ச கிmh ந:
11270191 ஶுசி:ஸmhph◌⁴’தஸmhபா⁴ர: phராkh³த³rhைப: ◌⁴ கlhபிதாஸந:
11270193ஆந: phரா³த³kh³வாrhேசத³rhசாயாmh thவத²ஸmhiµக:²
11270201 kh’தnhயாஸ: kh’தnhயாஸாmh மத³rhசாmh பாணிநாmh’ேஜth
11270203 கலஶmh phேராணீயmh ச யதா²வ³பஸாத⁴ேயth
11270211 தத³th³பி⁴rhேத³வயஜநmh th³ரvhயாNhயாthமாநேமவ ச
11270213 phேராய பாthராணி thNhயth³பி⁴shைதshைதrhth³ரvhையச ஸாத⁴ேயth
11270221 பாth³யாrhkh◌⁴யாசமநீயாrhத²mh thணி பாthராணி ேத³ஶிக:
11270223’தா³ ஶீrhShத² ஶிக²யா கா³யthrhயா சாபி⁴மnhthரேயth
11270231 பிNhேட³ வாyhவkh³நிஸmhஶுth³ேத⁴ ’thபth³மshதா²mh பராmh மம
11270233அNhவீmh வகலாmh th◌⁴யாேயnhநாதா³nhேத th³த⁴பா⁴விதாmh
11270241 தயாthம⁴தயா பிNhேட³ vhயாphேத ஸmhjhய தnhமய:
11270243ஆவாயாrhசாதி³ஷு shதா²phய nhயshதாŋhக³mh மாmh phரஜேயth
11270251 பாth³ேயாபshபrhஶாrhஹதீ³iνபசாராnhphரகlhபேயth
11270253 த⁴rhமாதி³பி⁴ச நவபி: ◌⁴ கlhபயிthவாஸநmh மம
11270261 பth³மமShடத³லmh தthர கrhணிகாேகஸேராjhjhவலmh
11270263 உபா⁴ph◌⁴யாmh ேவத³தnhthராph◌⁴யாmh மயmh ப⁴யth³த⁴ேய
11270271ஸுத³rhஶநmh பாசஜnhயmh க³தா³ஷுத⁴iνrhஹலாnh
11270273iµஷலmh ெகௗshப⁴mh மாலாmh வthஸmh சாiνஜேயth
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11270281 நnhத³mh ஸுநnhத³mh க³ட³mh phரசNhட³mh சNhட³mh ஏவ ச
11270283 மஹாப³லmh ப³லmh ைசவ iµத³mh கiµேத³ணmh
11270291 ³rhகா³mh விநாயகmh vhயாஸmh விShவேநmh ³nhஸுராnh
11270293shேவ shேவ shதா²ேந thவபி⁴iµகா²nhஜேயthphேராதி³பி: ◌⁴
11270301 சnhத³ேநாஶீரகrhர ŋhமா³வாைத:
11270303ஸல:shநாபேயnhமnhthைரrhநிthயதா³ விப⁴ேவ ஸதி
11270311shவrhணக⁴rhமாiνவாேகந மஹாஷவிth³யயா
11270313 ெபௗேஷபி ஸூkhேதந ஸாமபீ⁴ ராஜநாதி³பி: ◌⁴
11270321 வshthேராபவீதாப⁴ரண பthரshரkh³க³nhத⁴ேலபைந:
11270323அலŋhrhவீத ஸphேரம மth³ப⁴khேதா மாmh யேதா²சிதmh
11270331 பாth³யமாசமநீயmh ச க³nhத⁴mh ஸுமநேஸாऽதாnh
11270333⁴பதீ³ேபாபஹாrhயாணி த³th³யாnhேம ரth³த⁴யாrhசக:
11270341³ட³பாயஸஸrhபீmh ஶShlhயாபேமாத³காnh
11270343ஸmhயாவத³தி⁴ஸூபாmhச ைநேவth³யmh ஸதி கlhபேயth
11270351அph◌⁴யŋhேகா³nhமrhத³நாத³rhஶ த³nhததா⁴வாபி⁴ேஷசநmh
11270353அnhநாth³யகீ³தnh’thயாநி பrhவணி shதாnhவஹmh
11270361 விதி⁴நா விேத Nhேட³ ேமக²லாக³rhதேவதி³பி: ◌⁴
11270363அkh³நிமாதா⁴ய பத:ஸேஹthபாணிேநாதி³தmh
11270371 பshதீrhயாத² பrhேத³nhவாதா⁴ய யதா²விதி⁴
11270373 phேராNhயாஸாth³ய th³ரvhயாணி phேராயாkh³ெநௗ பா⁴வேயத மாmh
11270381 தphதஜாmh³நத³phரkh²யmh ஶŋhக²சkhரக³தா³mh³ைஜ:

11270383லஸchசrh⁴ஜmh ஶாnhதmh பth³மகிஜlhகவாஸஸmh
11270391sh²ரthகிடகடக கஸூthரவராŋhக³த³mh
11270393வthஸவஸmh ph◌⁴ராஜth ெகௗshப⁴mh வநமாநmh
11270401 th◌⁴யாயnhநph◌⁴யrhchய தா³ணி ஹவிஷாபி⁴kh◌⁴’தாநி ச
11270413 phராshயாjhயபா⁴கா³வாகா⁴ெரௗ த³ththவா சாjhயphதmh ஹவி:
11270411 ஜுஹுயாnhலமnhthேரண ேஷாட³ஶrhசாவதா³நத:
11270413 த⁴rhமாதி³ph◌⁴ேயா யதா²nhயாயmh மnhthைர:shவிShkh’தmh ³த:◌⁴
11270421அph◌⁴யrhchயாத² நமshkh’thய பாrhஷேத³ph◌⁴ேயா ப³mh ஹேரth
11270423லமnhthரmh ஜேபth³ph³ரம shமரnhநாராயthமகmh
11270431 த³ththவாசமநiµchேச²ஷmh விShவேநாய கlhபேயth
11270433iµக²வாஸmh ஸுரபி⁴மthதாmh³லாth³யமதா²rhஹேயth
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11270441 உபகா³யnhkh³’ணnhnh’thயnhகrhமாNhயபி⁴நயnhமம
11270443 மthகதா:² ராவயnhஶ ◌்’Nhவnhiµஹூrhதmh ணிேகா ப⁴ேவth
11270451shதைவchசாவைச:shேதாthைர: ெபௗராண: phராkh’ைதரபி
11270453shthவா phரத³ ப⁴க³வnhநிதி வnhேத³த த³Nhட³வth
11270461 ஶிேரா மthபாத³ேயா: kh’thவா பா³ஹுph◌⁴யாmh ச பரshபரmh
11270463 phரபnhநmh பா மாஶ பீ⁴தmh mh’thkh³ரஹாrhணவாth
11270471இதி ேஶஷாmh மயா த³thதாmh ஶிரshயாதா⁴ய ஸாத³ரmh
11270473 உth³வாஸேயchேச³th³வாshயmh jhேயாதிrhjhேயாதி தthந:
11270481அrhசாதி³ஷு யதா³ யthர ரth³தா⁴ மாmh தthர சாrhசேயth
11270483ஸrhவ⁴ேதShவாthமநி ச ஸrhவாthமாஹமவshதி²த:
11270491 ஏவmh khயாேயாக³பைத:² மாnhைவதி³கதாnhthைக:
11270493அrhசnhiνப⁴யத:th³தி⁴mh மthேதா விnhத³thயபீ⁴phதாmh
11270501 மத³rhசாmh ஸmhphரதிShடா²phய மnhதி³ரmh காரேயth³th³’ட⁴mh
11270503 Shேபாth³யாநாநி ரmhயாணி ஜாயாthேராthஸவாதாnh
11270511 ஜாதீ³நாmh phரவாஹாrhத²mh மஹாபrhவshவதா²nhவஹmh
11270513 ேthராபணரkh³ராமாnhத³ththவா மthஸாrhShதாயாth
11270521 phரதிShட²யா ஸாrhவெபௗ⁴மmh ஸth³மநா ⁴வநthரயmh
11270523 ஜாதி³நா ph³ரமேலாகmh thபி⁴rhமthஸாmhயதாயாth
11270531 மாேமவ ைநரேபேயண ப⁴khதிேயாேக³ந விnhத³தி
11270533 ப⁴khதிேயாக³mh ஸ லப⁴த ஏவmh ய: ஜேயத மாmh
11270541 ய:shவத³thதாmh பைரrhத³thதாmh ஹேரத ஸுரவிphரேயா:
11270543 vh’thதிmh ஸ ஜாயேத விTh³⁴kh³வrhஷாமதாதmh
11270551 கrhச ஸாரேத²rhேஹேதாரiνேமாதி³ேரவ ச
11270553 கrhமmh பா⁴கி³ந: phேரthய ⁴ேயா ⁴ய தthப²லmh
11280010ப⁴க³வாiνவாச
11280011 பரshவபா⁴வகrhமாணி ந phரஶmhேஸnhந க³rhஹேயth
11280013 விவேமகாமகmh பயnhphரkh’thயா ேஷண ச
11280021 பரshவபா⁴வகrhமாணி ய: phரஶmhஸதி நிnhத³தி
11280023ஸ ஆஶு ph◌⁴ரயேத shவாrhதா²த³ஸthயபி⁴நிேவஶத:
11280031ைதஜேஸ நிth³ரயாபnhேந பிNhட³shேதா² நShடேசதந:
11280033 மாயாmh phராphேநாதி mh’thmh வா தth³வnhநாநாrhத²th³’khமாnh
11280041 கிmh ப⁴th³ரmh கிமப⁴th³ரmh வா th³ைவதshயாவshந: கியth
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11280043 வாேசாதி³தmh தத³nh’தmh மநஸா th◌⁴யாதேமவ ச
11280051 சா²யாphரthயாவயாபா⁴ஸா யஸnhேதாऽphயrhத²காண:

11280053 ஏவmh ேத³ஹாத³ேயா பா⁴வா யchச²nhthயாmh’thேதா ப⁴யmh
11280061ஆthைமவ ததி³த³mh விவmh sh’jhயேத sh’ஜதி phர: ◌⁴
11280063 thராயேத thராதி விவாthமா யேத ஹரதீவர:
11280071 தshமாnhந யாthமேநாऽnhயshமாத³nhேயா பா⁴ேவா நிபித:
11280073 நிபிேதऽயmh thவிதா⁴ நிrhல பா⁴திராthமநி
11280075இத³mh ³ணமயmh விth³தி⁴ thவித⁴mh மாயயா kh’தmh
11280081 ஏதth³விth³வாnhம³தி³தmh jhஞாநவிjhஞாநைநணmh
11280083 ந நிnhத³தி ந ச shெதௗதி ேலாேக சரதி ஸூrhயவth
11280091 phரthயேiνமாேநந நிக³ேமநாthமஸmhவிதா³
11280093ஆth³யnhதவத³ஸjhjhஞாthவா நி:ஸŋhேகா³ விசேரதி³ஹ
11280100உth³த⁴வ உவாச
11280101ைநவாthமேநா ந ேத³ஹshய ஸmhsh’திrhth³ரShTh’th³’யேயா:
11280103அநாthமshவth³’ேஶாஶ கshய shயா³பலph◌⁴யேத
11280111ஆthமாvhயேயாऽ³ண: ஶுth³த: ◌⁴ shவயjhேயாதிரநாvh’த:
11280113அkh³நிவth³தா³வத³சிth³ேத³ஹ: கshேயஹ ஸmhsh’தி:
11280120ப⁴க³வாiνவாச
11280121 யாவth³ேத³ேஹnhth³யphராணராthமந:ஸnhநிகrhஷணmh
11280123ஸmhஸார: ப²லவாmhshதாவத³பாrhேதா²ऽphயவிேவகிந:
11280131அrhேத²யவிth³யமாேநऽபி ஸmhsh’திrhந நிவrhதேத
11280133 th◌⁴யாயேதா விஷயாநshய shவphேநऽநrhதா²க³ேமா யதா²
11280141 யதா²யphரதி³th³த⁴shய phரshவாேபா ப³வநrhத²ph◌⁴’th
11280143ஸ ஏவ phரதி³th³த⁴shய ந ைவ ேமாஹாய கlhபேத
11280151 ேஶாகஹrhஷப⁴யkhேராத⁴ ேலாப⁴ேமாஹshph’ஹாத³ய:
11280153அஹŋhகாரshய th³’யnhேத ஜnhமmh’thச நாthமந:
11280161 ேத³ேஹnhth³யphராணமேநாऽபி⁴மாேநா ேவாऽnhதராthமா ³ணகrhமrhதி:
11280163ஸூthரmh மஹாநிthேத⁴வ கீ³த:ஸmhஸார ஆதா⁴வதி காலதnhthர:
11280171அலேமதth³ப³ஹுபபிதmh மேநாவச:phராணஶரகrhம
11280173jhஞாநாேநாபாஸநயா ஶிேதந chசி²ththவா iµநிrhகா³mh விசரthயth’Shண:

11280181 jhஞாநmh விேவேகா நிக³மshதபச phரthயைமதியமதா²iνமாநmh
11280183ஆth³யnhதேயாரshய யேத³வ ேகவலmh காலச ேஹச தேத³வ மth◌⁴ேய
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11280191யதா²ரNhயmhshவkh’தmh ரshதாthபசாchசஸrhவshயரNhமயshய
11280193 தேத³வ மth◌⁴ேய vhயவஹாrhயமாணmh நாநாபேத³ைஶரஹமshய தth³வth
11280201 விjhஞாநேமதththயவshத²மŋhக³³ணthரயmh காரணகrhயகrhth’

11280203ஸமnhவேயந vhயதிேரகதச ேயைநவ rhேயண தேத³வ ஸthயmh
11280211 ந யthரshதா³த யnhந பசாnhமth◌⁴ேய ச தnhந vhயபேத³ஶமாthரmh
11280213 ⁴தmh phரth³த⁴mh ச பேரண யth³யthதேத³வ தthshயாதி³தி ேம மநீஷா
11280221அவிth³யமாேநாऽphயவபா⁴ஸேத ேயா ைவகாேகா ராஜஸஸrhக³ ஏஸ:

11280223ph³ரமshவயmh jhேயாதிரேதா விபா⁴தி ph³ரேமnhth³யாrhதா²thமவிகாரசிthரmh
11280231 ஏவmh sh²தmh ph³ரமவிேவகேஹபி:◌⁴
11280232 பராபவாேத³ந விஶாரேத³ந
11280233 சி²ththவாthமஸnhேத³ஹiµபாரேமத
11280234shவாநnhத³Shேடாऽகி²லகாiµேகph◌⁴ய:
11280241 நாthமா வ: பாrhதி²வnhth³யாணி ேத³வா யஸுrhவாrhஜலmhஹுதாஶ:

11280243மேநாऽnhநமாthரmh தி⁴ஷசஸththவமஹŋhkh’தி:க²mhதிரrhத²ஸாmhயmh
11280251ஸமாைத: க: கரணrh³thமபி⁴rh
11280252³ே ப⁴ேவnhமthஸுவிவிkhததா⁴mhந:
11280253 விphயமாணத கிmh iν ³ஷணmh
11280254 க⁴ைநேபைதrhவிக³ைத ரேவ: கிmh
11280261 யதா² நேபா⁴ வாyhவநலாmh³⁴³ணrh
11280262 க³தாக³ைதrhவrh³ணrhந ஸjhஜேத
11280263 ததா²ரmh ஸththவரஜshதேமாமலrh
11280264அஹmhமேத:ஸmhsh’திேஹபி: ◌⁴ பரmh
11280271 ததா²பி ஸŋhக:³ பவrhஜநீேயா ³ேணஷு மாயாரசிேதஷு தாவth
11280273 மth³ப⁴khதிேயாேக³ந th³’ேட⁴ந யாவth³ரேஜா நிரshேயத மந:கஷாய:
11280281 யதா²மேயாऽஸா⁴ சிகிthேதா nh’mh ந: ந:ஸnhத³தி phரேராஹnh
11280283 ஏவmh மேநாऽபkhவகஷாயகrhம ேயாகி³நmh விth◌⁴யதி ஸrhவஸŋhக³mh
11280291ேயாகி³ேநா ேய விதாnhதராையrhமiνShய⁴ைதshthத³ேஶாபsh’Shைட:

11280293 ேத phராkhதநாph◌⁴யாஸப³ேலந ⁴ேயா ஜnhதி ேயாக³mh ந  கrhமதnhthரmh
11280301 கேராதி கrhம khயேத ச ஜnh: ேகநாphயெஸௗ ேசாதி³த ஆநிபதாth
11280303 ந தthர விth³வாnhphரkh’ெதௗ shதி²ேதாऽபி நிvh’thதth’Shண:

shவஸுகா²iν⁴thயா
11280311 திShட²nhதமாநiµத vhரஜnhதmh ஶயாநiµnhதமத³nhதமnhநmh
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11280313shவபா⁴வமnhயthகிமபீஹமாநமாthமாநமாthமshத²மதிrhந ேவத³
11280321 யதி³shம பயthயஸதி³nhth³யாrhத²mh நாநாiνமாேநந விth³த⁴மnhயth
11280323 ந மnhயேத வshதயா மநீ shவாphநmh யேதா²thதா²ய திேராத³தா⁴நmh
11280331 rhவmh kh³’தmh ³ணகrhமசிthரமjhஞாநமாthமnhயவிவிkhதமŋhக³
11280333 நிவrhதேத தthநையவ ந kh³’யேத நாபி விsh’yhய ஆthமா
11280341 யதா²  பா⁴ேநாத³ேயா nh’சுஷாmh தேமா நிஹnhயாnhந 
ஸth³வித⁴thேத
11280343 ஏவmh ஸா நி ஸதீ ேம ஹnhயாthதshரmh ஷshய ³th³ேத: ◌⁴
11280351 ஏஷ shவயjhேயாதிரேஜாऽphரேமேயா மஹாiν⁴தி:ஸகலாiν⁴தி:
11280353 ஏேகாऽth³விதீேயா வசஸாmh விராேம ேயேநதா வாக³ஸவசரnhதி
11280361 ஏதாவாநாthமஸmhேமாேஹா யth³விகlhபsh ேகவேல
11280363ஆthமnh’ேத shவமாthமாநமவலmhேபா³ ந யshய 
11280371 யnhநாமாkh’திபி⁴rhkh³ராயmh பசவrhணமபா³தி⁴தmh
11280373 vhயrhேத²நாphயrhத²வாேதா³ऽயmh th³வயmh பNh³தமாநிநாmh
11280381 ேயாகி³ேநாऽபkhவேயாக³shய ஜத: காய உthதி²ைத:
11280383 உபஸrhைக³rhவிஹnhேயத தthராயmh விேதா விதி:◌⁴
11280391 ேயாக³தா⁴ரணயா காmhசிதா³ஸைநrhதா⁴ரnhவிைத:
11280393 தேபாமnhthெரௗஷைத: ◌⁴ காmhசி³பஸrhகா³nhவிநிrhத³ேஹth
11280401 காmhசிnhமமாiνth◌⁴யாேநந நாமஸŋhகீrhதநாதி³பி:◌⁴
11280403 ேயாேக³வராiνvh’ththயா வா ஹnhயாத³ஶுப⁴தா³nhஶைந:
11280411 ேகசிth³ேத³ஹமmh தீ⁴ரா:ஸுகlhபmh வய shதி²ரmh
11280413 விதா⁴ய விவிேதா⁴பாையரத² ஜnhதி th³த⁴ேய
11280421 ந  தthஶலாth³’thயmh ததா³யாேஸா யபாrhத²க:
11280423அnhதவththவாchச²ரshய ப²லshேயவ வநshபேத:
11280431 ேயாக³mh நிேஷவேதா நிthயmh காயேசthகlhபதாயாth
11280433 தchch²ரth³த³th◌⁴யாnhந மதிமாnhேயாக³iµthsh’jhய மthபர:
11280441 ேயாக³சrhயாமாmh ேயாகீ³ விசரnhமத³பாரய:
11280443 நாnhதராையrhவிஹnhேயத நி:shph’ஹ:shவஸுகா²iν: ◌⁴
11290010உth³த⁴வ உவாச
11290011ஸு³shதராமாmh மnhேய ேயாக³சrhயாமநாthமந:
11290013 யதா²ஜஸா மாnhth³th◌⁴ேயthதnhேம ph³யஜஸாchத
11290021 phராயஶ: Nhட³கா யnhேதா ேயாகி³ேநா மந:
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11290023 வித³nhthயஸமாதா⁴நாnhமேநாநிkh³ரஹகrhஶிதா:
11290031அதா²த ஆநnhத³³க⁴mh பதா³mh³ஜmh ஹmhஸா: ரேயரnhநரவிnhத³ேலாசந
11290033ஸுக²mh iν விேவவர ேயாக³கrhமபி⁴shthவnhமாயயா விஹதா ந மாநிந:
11290041 கிmh சிthரமchத தைவதத³ேஶஷப³nhேதா⁴ தா³ேஸShவநnhயஶரேணஸு
யதா³thமஸாththவmh
11290043 ேயாऽேராசயthஸஹmh’ைக:³shவயவராmhமthகிடதடபீ³தபாத³பீட:²

11290051 தmh thவாகி²லாthமத³யிேதவரமாதாநாmh
11290052ஸrhவாrhத²த³mh shவkh’தவிth³விsh’ேஜத ேகா iν
11290053 ேகா வா ப⁴ேஜthகிமபி விshmh’தேயऽiν ⁴thைய
11290054 கிmh வா ப⁴ேவnhந தவ பாத³ரேஜாஜுஷாmh ந:
11290061ைநேவாபயnhthயபசிதிmh கவயshதேவஶ
11290062 ph³ரமாஷாபி kh’தmh’th³த⁴iµத:³shமரnhத:
11290063 ேயாऽnhதrhப³shதiνph◌⁴’தாமஶுப⁴mh வி⁴nhவnhnh
11290064ஆசாrhயைசththயவஷா shவக³திmh vhயநkhதி
11290070ஶுக உவாச
11290071 இthth³த⁴ேவநாthயiνரkhதேசதஸா ph’Shேடா ஜக³thkhட³நக:
shவஶkhதிபி: ◌⁴
11290073 kh³’தrhதிthரய ஈவேரவேரா ஜகா³த³ஸphேரமமேநாஹரshத:
11290080ப⁴க³வாiνவாச
11290081ஹnhத ேத கத²யிShயா மம த⁴rhமாnhஸுமŋhக³ளாnh
11290083 யாnhரth³த⁴யாசரnhமrhthேயா mh’thmh ஜயதி ³rhஜயmh
11290091rhயாthஸrhவாணி கrhமாணி மத³rhத²mh ஶநைக:shமரnh
11290093 மyhயrhபிதமநசிthேதா மth³த⁴rhமாthமமேநாரதி:
11290101 ேத³ஶாnhNhயாநாரேயத மth³ப⁴khைத:ஸா⁴பி: ◌⁴ தாnh
11290103 ேத³வாஸுரமiνShேயஷு மth³ப⁴khதாசதாநி ச
11290111 ph’த²khஸthேரண வா மயmh பrhவயாthராமேஹாthஸவாnh
11290113 காரேயth³கீ³தnh’thயாth³ையrhமஹாராஜவி⁴திபி: ◌⁴
11290121 மாேமவ ஸrhவ⁴ேதஷு ப³ரnhதரபாvh’தmh
11290123 ஈேதாthமநி சாthமாநmh யதா² க²மமலாஶய:
11290131இதி ஸrhவாணி ⁴தாநி மth³பா⁴ேவந மஹாth³ேத
11290133ஸபா⁴ஜயnhமnhயமாேநா jhஞாநmh ேகவலமாத:
11290141 ph³ராமேண khகேஸ shேதேந ph³ரமNhேயऽrhேக sh²ŋhக³ேக
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11290143அkhேர khரேக ைசவ ஸமth³’khபNh³ேதா மத:
11290151 நேரShவபீ⁴ணmh மth³பா⁴வmh mhேஸா பா⁴வயேதாऽசிராth
11290153shபrhதா⁴ஸூயாதிரshகாரா:ஸாஹŋhகாரா வியnhதி 
11290161 விsh’jhய shமயமாநாnhshவாnhth³’ஶmh vhடா³mh ச ைத³கீmh
11290163 phரணேமth³த³Nhட³வth³⁴மாவாவசாNhடா³லேகா³க²ரmh
11290171 யாவthஸrhேவஷு ⁴ேதஷு மth³பா⁴ேவா ேநாபஜாயேத
11290173 தாவேத³வiµபாத வாŋhமந:காயvh’thதிபி: ◌⁴
11290181ஸrhவmh ph³ரமாthமகmh தshய விth³யயாthமமநீஷயா
11290183 பபயnhiνபரேமthஸrhவேதா iµஇதஸmhஶய:
11290191அயmh  ஸrhவகlhபாநாmh ஸth◌⁴சீேநா மேதா மம
11290193 மth³பா⁴வ:ஸrhவ⁴ேதஷு மேநாவாkhகாயvh’thதிபி:◌⁴
11290201 ந யŋhேகா³பkhரேம th◌⁴வmhேஸா மth³த⁴rhமshேயாth³த⁴வாNhவபி
11290203 மயா vhயவத:ஸmhயŋhநிrh³ணthவாத³நாஶிஷ:

11290211 ேயா ேயா மயி பேர த⁴rhம: கlhphயேத நிShப²லாய ேசth
11290213 ததா³யாேஸா நிரrhத:²shயாth³ப⁴யாேத³வ ஸthதம
11290221 ஏஷா ³th³தி⁴மதாmh ³th³தி⁴rhமநீஷா ச மநீmh
11290223 யthஸthயமnh’ேதேநஹ மrhthேயநாphேநாதி மாmh’தmh
11290231 ஏஷ ேதऽபி⁴த: kh’thshேநா ph³ரமவாத³shய ஸŋhkh³ரஹ:

11290233ஸமாஸvhயாஸவிதி⁴நா ேத³வாநாமபி ³rhக³ம:
11290241அபீ⁴ணஶshேத க³தி³தmh jhஞாநmh விshபShடkhதிமth
11290243 ஏதth³விjhஞாய iµchேயத ேஷா நShடஸmhஶய:
11290251ஸுவிவிkhதmh தவ phரநmh மையதத³பி தா⁴ரேயth
11290253ஸநாதநmh ph³ரம³யmh பரmh ph³ரமாதி⁴க³chச²தி
11290261 ய ஏதnhமம ப⁴khேதஷு ஸmhphரத³th³யாthஸுShகலmh
11290263 தshயாஹmh ph³ரமதா³யshய த³தா³mhயாthமாநமாthமநா
11290271 ய ஏதthஸமதீ⁴யீத பவிthரmh பரமmh ஶுசி
11290273ஸ ேயதாஹரஹrhமாmh jhஞாநதீ³ேபந த³rhஶயnh
11290281 ய ஏதchch²ரth³த⁴யா நிthயமvhயkh³ர: ஶ ◌்’iΝயாnhநர:
11290283 மயி ப⁴khதிmh பராmh rhவnhகrhமபி⁴rhந ஸ ப³th◌⁴யேத
11290291அphth³த⁴வ thவயா ph³ரம ஸேக²ஸமவதா⁴தmh
11290293அபி ேத விக³ேதா ேமாஹ: ேஶாகசாெஸௗ மேநாப⁴வ:

11290301ைநதththவயா தா³mhபி⁴காய நாshதிகாய ஶடா²ய ச
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11290303அஶுேஷாரப⁴khதாய ³rhவிநீதாய தீ³யதாmh
11290311 ஏைதrhேதா³ைஷrhவிநாய ph³ரமNhயாய phயாய ச
11290313ஸாத⁴ேவ ஶுசேய ph³யாth³ப⁴khதி:shயாch²th³ரேயாதாmh
11290321ைநதth³விjhஞாய jhஞாேஸாrhjhஞாதvhயமவஶிShயேத
11290323 பீthவா பீஷமmh’தmh பாதvhயmh நாவஶிShயேத
11290331 jhஞாேந கrhமணி ேயாேக³ ச வாrhதாயாmh த³Nhட³தா⁴ரேண
11290333 யாவாநrhேதா² nh’mh தாத தாவாmhshேதऽஹmh சrhவித: ◌⁴
11290341 மrhthேயா யதா³ thயkhதஸமshதகrhமா நிேவதி³தாthமா விசிகீrhேதா ேம
11290343 ததா³mh’தthவmh phரதிபth³யமாேநா மயாthம⁴யாய ச கlhபேத ைவ
11290350ஶுக உவாச
11290351ஸ ஏவமாத³rhஶிதேயாக³மாrhக³shதேதா³thதம:ேலாகவேசா நிஶmhய
11290353 ப³th³தா⁴ஜ: phthபth³த⁴கNhேடா² ந கிசி³ேசऽபphதா:

11290361 விShடph◌⁴ய சிthதmh phரணயாவ⁴rhணmh ைத⁴rhேயண ராஜnhப³ஹுமnhயமாந:
11290363kh’தாஜ:phராஹ ய³phரவீரmh ஶீrhShshph’ஶmhshதchசரரவிnhத³mh
11290370உth³த⁴வ உவாச
11290371 விth³ராவிேதா ேமாஹமஹாnhத⁴காேரா ய ஆேதா ேம தவ ஸnhநிதா⁴நாth
11290373 விபா⁴வேஸா: கிmh iν ஸபக³shய ஶீதmh தேமா பீ: ◌⁴ phரப⁴வnhthயஜாth³ய
11290381 phரthயrhபிேதா ேம ப⁴வதாiνகmhபிநா ph◌⁴’thயாய விjhஞாநமய: phரதீ³ப:
11290383 thவா kh’தjhஞshதவ பாத³லmh ேகாऽnhயmh ஸயாchச²ரணmh
thவதீ³யmh
11290391vh’khணச ேமஸுth³’ட: ◌⁴ shேநஹபாேஶா தா³ஶாrhஹvh’ShNhயnhத⁴கஸாthவேதஷு
11290393phரஸாத:sh’Shவிvh’th³த⁴ேய thவயாshவமாயயாயாthமஸுேபா³த⁴ேஹதிநா
11290401 நேமாऽsh ேத மஹாேயாகி³nhphரபnhநமiνஶாதி⁴ மாmh
11290403 யதா² thவchசரmhேபா⁴ேஜ ரதி:shயாத³நபாயிநீ
11290410ப⁴க³வாiνவாச
11290411 க³chேசா²th³த⁴வ மயாதி³Shேடா ப³த³rhயாkh²யmh மமாரமmh
11290413 தthர மthபாத³தீrhேதா²ேத³shநாேநாபshபrhஶைந: ஶுசி:
11290421 ஈயாலகநnhதா³யா வி⁴தாேஶஷகlhமஷ:

11290423 வஸாேநா வlhகலாnhயŋhக³ வnhய⁴khஸுக²நி:shph’ஹ:

11290431 திதிுrhth³வnhth³வமாthராmh ஸுஶீல:ஸmhயேதnhth³ய:
11290433 ஶாnhத:ஸமாததி⁴யா jhஞாநவிjhஞாநஸmhத:
11290441 மthேதாऽiνஶிதmh யthேத விவிkhதமiνபா⁴வயnh
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11290443 மyhயாேவஶிதவாkhசிthேதா மth³த⁴rhமநிரேதா ப⁴வ
11290445அதிvhரjhய க³தீshதிshேரா மாேமShய தத: பரmh
11290450ஶுக உவாச
11290451 ஸ ஏவiµkhேதா ஹேமத⁴ேஸாth³த⁴வ: phரத³ணmh தmh பsh’thய
பாத³ேயா:
11290453ஶிேரா நிதா⁴யாகலாபி⁴ராrhth³ரதீ⁴rhnhயசத³th³வnhth³வபேராऽphயபkhரேம
11290461ஸு³shthயஜshேநஹவிேயாக³காதேரா ந ஶkhiνவmhshதmh பஹாமார:
11290463 kh’chch²ரmh யெயௗ rhத⁴நி ப⁴rhth’பா³ேக பி³ph◌⁴ரnhநமshkh’thய யெயௗ
ந: ந:
11290471 ததshதமnhதrh’தி³ஸnhநிேவய க³ேதா மஹாபா⁴க³வேதா விஶாலாmh
11290473யேதா²பதி³Shடாmh ஜக³ேத³கப³nh⁴நா தப:ஸமாshதா²யஹேரரகா³th³க³திmh
11290481ய ஏததா³நnhத³ஸiµth³ரஸmhph◌⁴’தmh jhஞாநாmh’தmh பா⁴க³வதாய பா⁴தmh
11290483 kh’Shேணந ேயாேக³வரேஸவிதாŋhkh◌⁴ ஸchch²ரth³த⁴யாேஸvhய
ஜக³th³விiµchயேத
11290491 ப⁴வப⁴யமபஹnhmh jhஞாநவிjhஞாநஸாரmh
11290492 நிக³மkh’³பஜேர ph◌⁴’ŋhக³வth³ேவத³ஸாரmh
11290493அmh’தiµத³தி⁴தசாபாயயth³ph◌⁴’thயவrhகா³nh
11290494 ஷmh’ஷப⁴மாth³யmh kh’Shணஸmhjhஞmh நேதாऽsh
11300010ராேஜாவாச
11300011 தேதா மஹாபா⁴க³வத உth³த⁴ேவ நிrhக³ேத வநmh
11300013 th³வாரவthயாmh கிமகேராth³ப⁴க³வாnh⁴தபா⁴வந:
11300021 ph³ரமஶாேபாபஸmhsh’Shேட shவேல யாத³வrhஷப:◌⁴
11300023 phேரயmh ஸrhவேநthராmh தiνmh ஸ கத²மthயஜth
11300031 phரthயாkhரShmh நயநமப³லா யthர லkh³நmh ந ேஶ:

11300032 கrhவிShடmh ந ஸரதி தேதா யthஸதாமாthமலkh³நmh
11300033 யchch²rhவாசாmh ஜநயதி ரதிmh கிmh iν மாநmh கவீநாmh
11300034 th³’ShThவா Shேrhதி⁴ ரத²க³தmh யchச தthஸாmhய:
11300040 ’வாச
11300041 தி³வி ⁴vhயnhதே ச மேஹாthபாதாnhஸiµthதி²தாnh
11300043 th³’ShThவாநாnhஸுத⁴rhமாயாmh kh’Shண: phராஹ ய³நித³mh
11300050ப⁴க³வாiνவாச
11300051 ஏேத ேகா⁴ரா மேஹாthபாதா th³வாrhவthயாmh யமேகதவ:
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11300053iµஹூrhதமபி ந shேத²யமthர ேநா ய³ŋhக³வா:
11300061shthேயா பா³லாச vh’th³தா⁴ச ஶŋhேகா²th³தா⁴ரmh vhரஜnhthவித:
11300063 வயmh phரபா⁴ஸmh யாshயாேமா யthர phரthயkhஸரshவதீ
11300071 தthராபி⁴chய ஶுசய உேபாShய ஸுஸமாதா:
11300073 ேத³வதா: ஜயிShயாம:shநபநாேலபநாrhஹண:

11300081 ph³ராமmhsh மஹாபா⁴கா³nhkh’தshவshthயயநா வயmh
11300083 ேகா³⁴ரNhயவாேஸாபி⁴rhக³ஜாவரத²ேவமபி: ◌⁴
11300091 விதி⁴ேரஷ யShடkh◌⁴ேநா மŋhக³ளாயநiµthதமmh
11300093 ேத³வth³விஜக³வாmh ஜா ⁴ேதஷு பரேமா ப⁴வ:

11300101இதி ஸrhேவ ஸமாகrhNhய ய³vh’th³தா⁴ ம⁴th³விஷ:

11300103 தேத²தி ெநௗபி⁴thதீrhய phரபா⁴ஸmh phரய ரைத:²
11300111 தshnhப⁴க³வதாதி³Shடmh ய³ேத³ேவந யாத³வா:
11300113 சkh: பரமயா ப⁴khthயா ஸrhவேரேயாபph³’mhதmh
11300121 ததshதshnhமஹாபாநmh பrhைமேரயகmh ம⁴
11300123 தி³Shடவிph◌⁴ரmhஶிததி⁴ேயா யth³th³ரைவrhph◌⁴ரயேத மதி:
11300131 மஹாபாநாபி⁴மthதாநாmh வீராmh th³’phதேசதஸாmh
11300133 kh’Shணமாயாவிடா⁴நாmh ஸŋhக⁴rhஷ:ஸுமஹாந⁴th
11300141 : ◌⁴ khேராத⁴ஸmhரph³தா⁴ ேவலாயாமாததாயிந:
11300143 த⁴iνrhபி⁴ரபி⁴rhப⁴lhலrhக³தா³பி⁴shேதாமரrhShபி: ◌⁴
11300151 பதthபதாைக ரத²ஜராதி³பி: ◌⁴ க²ேராShThரேகா³பி⁴rhமைஷrhநைரரபி
11300153 த:² ஸேமthயாவதைர: ஸு³rhமதா³ nhயஹnhஶைரrhத³th³பி⁴வ th³விபா
வேந
11300161 phரth³mhநஸாmhெபௗ³ தி⁴ ட⁴மthஸராvh
11300162அkhரேபா⁴ஜாவநிth³த⁴ஸாthயகீ
11300163ஸுப⁴th³ரஸŋhkh³ராமெதௗ ஸுதா³ெணௗ
11300164 க³ெதௗ³ஸுthராஸுரெதௗ²ஸய:

11300171அnhேய ச ேய ைவ நிஶேடா²lhiµகாத³ய:ஸஹshரchச²தth³பா⁴iνiµkh²யா:
11300173 அnhேயாnhயமாஸாth³ய மதா³nhத⁴காதா ஜkh◌⁴iνrhiµnhேத³ந விேமாதா
ph◌⁴’ஶmh
11300181 தா³ஶாrhஹvh’ShNhயnhத⁴கேபா⁴ஜஸாthவதா
11300182 மth◌⁴வrh³தா³ மா²ரஶூரேஸநா:
11300183 விஸrhஜநா:ரா:nhதயச
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11300184த²sh ஜkh◌⁴iν:ஸுவிsh’jhய ெஸௗ’த³mh
11300191 thரா அth◌⁴யnhபிth’பி⁴rhph◌⁴ராth’பி⁴ச
11300192shவயெதௗ³thரபிth’vhயமால:

11300193thராணி thைர:ஸு’த:³ஸு’th³பி⁴rh
11300194 jhஞாதீmhshthவஹmhjhஞாதய ஏவ டா:◌⁴
11300201 ஶேரஷு யமாஏஷு ப⁴jhயமாேநஸு த⁴nhவஸு
11300203 ஶshthேரஷு யமாேநஷு iµShபி⁴rhஜேரரகா:
11300211 தா வjhரகlhபா யப⁴வnhபகா⁴ iµShநா ph◌⁴’தா:
11300213 ஜkh◌⁴iνrhth³விஷshைத: kh’Shேணந வாrhயமாsh தmh ச ேத
11300221 phரthயநீகmh மnhயமாநா ப³லப⁴th³ரmh ச ேமாதா:
11300223ஹnhmh kh’ததி⁴ேயா ராஜnhநாபnhநா ஆததாயிந:
11300231அத² தாவபி ஸŋhkhth³தா⁴th³யmhய நnhத³ந
11300233 ஏரகாiµShபெகௗ⁴ சரnhெதௗ ஜkh◌⁴நrhதி⁴
11300241 ph³ரமஶாேபாபsh’Shடாநாmh kh’Shணமாயாvh’தாthமநாmh
11300243shபrhதா⁴khேராத: ◌⁴ யmh நிnhேய ைவணேவாऽkh³நிrhயதா² வநmh
11300251 ஏவmh நShேடஷு ஸrhேவஷு ேலஷு shேவஷு ேகஶவ:

11300253அவதாேதா ⁴ேவா பா⁴ர இதி ேமேநऽவேஶத:
11300261 ராம:ஸiµth³ரேவலாயாmh ேயாக³மாshதா²ய ெபௗஷmh
11300263 தthயாஜ ேலாகmh மாiνShயmh ஸmhேயாjhயாthமாநமாthமநி
11300271 ராமநிrhயாணமாேலாkhய ப⁴க³வாnhேத³வகீஸுத:
11300273 நிஷஸாத³ த⁴ேராபshேத² Shணீமாஸாth³ய பிphபலmh
11300281 பி³ph◌⁴ரchசrh⁴ஜmh பmh ph◌⁴ராயிShiΝ phரப⁴யா shவயா
11300283 தி³ேஶா விதிரா:rhவnhவி⁴ம இவ பாவக:
11300291வthஸாŋhகmh க⁴நயாமmh தphதஹாடகவrhசஸmh
11300293 ெகௗேஶயாmhப³ரkh³ேமந பவீதmh ஸுமŋhக³ளmh
11300301ஸுnhத³ரshதவkhthராph³ஜmh நீலnhதலமNh³தmh
11300303 Nhட³காபி⁴ராமாmh sh²ரnhமகரNhட³லmh
11300311 கஸூthரph³ரமஸூthர கிடகடகாŋhக³ைத:³
11300313ஹாரரiµth³ராபி: ◌⁴ ெகௗshேப⁴ந விராதmh
11300321 வநமாலாபதாŋhக³mh rhதிமth³பி⁴rhநிஜாைத: ◌⁴
11300323 kh’thேவாெரௗ த³ேண பாத³மாநmh பŋhகஜாணmh
11300331iµஷலாவேஶஷாய:க²Nhட³ kh’ேதஷுrhph³த⁴ேகா ஜரா
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11300333 mh’கா³shயாகாரmh தchசரணmh விvhயாத⁴ mh’க³ஶŋhகயா
11300341 சrh⁴ஜmh தmh ஷmh th³’ShThவா ஸ kh’தகிlhபி³ஷ:

11300343 பீ⁴த: பபாத ஶிரஸா பாத³ேயாரஸுரth³விஷ:

11300351அஜாநதா kh’தத³mh பாேபந ம⁴ஸூத³ந
11300353nhமrhஹ பாபshய உthதம:ேலாக ேமऽநக⁴
11300361 யshயாiνshமரணmh nh’மjhஞாநth◌⁴வாnhதநாஶநmh
11300363 வத³nhதி தshய ேத விShே மயாஸா⁴ kh’தmh phரேபா⁴
11300371 தnhமாஶு ஜ ைவNhட² பாphமாநmh mh’க³ph³த⁴கmh
11300373 யதா² நரஹmh thேவவmh ந rhயாmh ஸத³திkhரமmh
11300381 யshயாthமேயாக³ரசிதmh ந வி³rhவிேசா
11300382 th³ராத³ேயாऽshய தநயா: பதேயா கி³ராmh ேய
11300383 thவnhமாயயா பிதth³’Shடய ஏதத³ஜ:

11300384 கிmh தshய ேத வயமஸth³க³தேயா kh³’ணீம:
11300390ப⁴க³வாiνவாச
11300391 மா ைப⁴rhஜேர thவiµthதிShட² காம ஏஷ kh’ேதா  ேம
11300393 யா thவmh மத³iνjhஞாத:shவrhக³mh ஸுkh’திநாmh பத³mh
11300401இthயாதி³Shேடா ப⁴க³வதா kh’Shேணேநchசா²ஶ
11300403 th: பkhரmhய தmh நthவா விமாேநந தி³வmh யெயௗ
11300411 தா³க: kh’Shணபத³வீமnhவிchச²nhநதி⁴க³mhய தாmh
11300413 வாmh லகாேமாத³மாkh◌⁴ராயாபி⁴iµக²mh யெயௗ
11300421 தmh தthர திkh³மth³பி⁴ராைத⁴rhvh’தmh
11300422யவthத²ேல kh’தேகதநmh பதிmh
11300423shேநஹphதாthமா நிபபாத பாத³ேயா
11300424 ரதா²த³வphthய ஸபா³Shபேலாசந:
11300431 அபயதshthவchசரmh³ஜmh phரேபா⁴ th³’Sh: phரணShடா தம
phரவிShடா
11300433 தி³ேஶா ந ஜாேந ந லேப⁴ ச ஶாnhதிmh யதா² நிஶாயாiµ³ேப phரணShேட
11300441இதி ph³வதி ஸூேத ைவ ரேதா² க³ட³லாச²ந:
11300443 க²iµthபபாத ராேஜnhth³ர ஸாவth◌⁴வஜ உதீ³த:
11300451 தமnhவக³chச²nhதி³vhயாநி விShiΝphரஹரநி ச
11300453 ேதநாதிவிshதாthமாநmh ஸூதமாஹ ஜநாrhத³ந:
11300461 க³chச² th³வாரவதீmh ஸூத jhஞாதீநாmh நித⁴நmh த:²
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11300463ஸŋhகrhஷணshய நிrhயாணmh ப³nh⁴ph◌⁴ேயா ph³ மth³த³ஶாmh
11300471 th³வாரகாயாmh ச ந shேத²யmh ப⁴வth³பி⁴ச shவப³nh⁴பி: ◌⁴
11300473 மயா thயkhதாmh ய³mh ஸiµth³ர: phலாவயிShயதி
11300481shவmh shவmh பkh³ரஹmh ஸrhேவ ஆதா³ய பிதெரௗ ச ந:
11300483அrhஜுேநநாவிதா:ஸrhவ இnhth³ரphரshத²mh க³Shயத²
11300491 thவmh  மth³த⁴rhமமாshதா²ய jhஞாநநிShட² உேபக:
11300493 மnhமாயாரசிதாேமதாmh விjhஞேயாபஶமmh vhரஜ
11300501இthkhதshதmh பkhரmhய நமshkh’thய ந: ந:
11300503 தthபாெதௗ³ ஶீrhShNhபாதா⁴ய ³rhமநா: phரயெயௗ mh
11310010ஶுக உவாச
11310011அத² தthராக³மth³ph³ரமா ப⁴வாnhயா ச ஸமmh ப⁴வ:

11310013 மேஹnhth³ரphரiµகா² ேத³வா iµநய:ஸphரேஜவரா:
11310021 பிதர:th³த⁴க³nhத⁴rhவா விth³யாத⁴ரமேஹாரகா:³
11310023 சார யராmh கிnhநராphஸரேஸா th³விஜா:
11310031 th³ரShகாமா ப⁴க³வேதா நிrhயாணmh பரேமாthஸுகா:
11310033 கா³யnhதச kh³’ணnhதச ெஶௗேர: கrhமாணி ஜnhம ச
11310041 வvh’ஷு: Shபவrhஷாணி விமாநாவபி⁴rhநப: ◌⁴
11310043rhவnhத:ஸŋhலmh ராஜnhப⁴khthயா பரமயா தா:
11310051 ப⁴க³வாnhபிதாமஹmh வீய வி⁴தீராthமேநா வி: ◌⁴
11310053ஸmhேயாjhயாthமநி சாthமாநmh பth³மேநthேர nhயலயth
11310061 ேலாகாபி⁴ராமாmh shவதiνmh தா⁴ரth◌⁴யாநமŋhக³ளmh
11310063 ேயாக³தா⁴ரணயாkh³ேநyhயா த³kh³th◌⁴வா தா⁴மாவிஶthshவகmh
11310071 தி³வி ³nh³ப⁴ேயா ேந:³ ேப:ஸுமநஸச கா²th
11310073ஸthயmh த⁴rhேமா th◌⁴’திrh⁴ேம: கீrhதி:சாiν தmh ய:
11310081 ேத³வாத³ேயா ph³ரமiµkh²யா ந விஶnhதmh shவதா⁴மநி
11310083அவிjhஞாதக³திmh kh’Shணmh த³th³’ஶுசாதிவிshதா:
11310091 ெஸௗதா³மnhயா யதா²khலாேஶ யாnhthயா thவாph◌⁴ரமNhட³லmh
11310093 க³திrhந லயேத மrhthையshததா² kh’Shணshய ைத³வைத:
11310101 ph³ரமth³ராத³யshேத  th³’ShThவா ேயாக³க³திmh ஹேர:
11310103 விshதாshதாmh phரஶmhஸnhத:shவmh shவmh ேலாகmh யshததா³
11310111 ராஜnhபரshய தiνph◌⁴’jhஜநநாphயேயஹா
11310112 மாயாவிட³mhப³நமேவ யதா² நடshய
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11310113sh’ShThவாthமேநத³மiνவிய வி’thய சாnhேத
11310114ஸmh’thய சாthமமேநாபரத:ஸ ஆshேத
11310121 மrhthேயந ேயா ³ஸுதmh யமேலாகநீதmh
11310122 thவாmh சாநயchச²ரணத:³ பரமாshthரத³kh³த⁴mh
11310123kh³ேயऽnhதகாnhதகமபீஶமஸாவநீஶ:

11310124 கிmh shவாவேந shவரநயnhmh’க³mh ஸேத³ஹmh
11310131 ததா²phயேஶஷshதி²திஸmhப⁴வாphயேயShvh
11310132அநnhயேஹrhயத³ேஶஷஶkhதிth◌⁴’kh
11310133ைநchச²thphரேணmh வரthர ேஶதmh
11310134 மrhthேயந கிmh shவshத²க³திmh phரத³rhஶயnh
11310141 ய ஏதாmh phராதthதா²ய kh’Shணshய பத³வீmh பராmh
11310143 phரயத: கீrhதேயth³ப⁴khthயா தாேமவாphேநாthயiνthதமாmh
11310151 தா³ேகா th³வாரகாேமthய வஸுேத³ேவாkh³ரேஸநேயா:
11310153 பதிthவா சரவshைரrhnhயசthkh’Shணவிchத:
11310161 கத²யாமாஸ நித⁴நmh vh’Shணீநாmh kh’thshநேஶா nh’ப
11310163 தchch²thேவாth³விkh³ந’த³யா ஜநா: ேஶாகவிrhrhchசி²தா:
11310171 தthர shம thவதா ஜkh³iµ: kh’Shணவிேலஷவிவலா:
11310173 vhயஸவ: ேஶரேத யthர jhஞாதேயா kh◌⁴நnhத ஆநநmh
11310181 ேத³வகீ ேராணீ ைசவ வஸுேத³வshததா²ஸுெதௗ
11310183 kh’Shணராமாவபயnhத: ேஶாகாrhதா விஜஹு:shmh’திmh
11310191 phராmhச விஜஹுshதthர ப⁴க³வth³விரஹாரா:
11310193 உப³ய பதீmhshதாத சிதாமாஹு:shthய:
11310201 ராமபthnhயச தth³ேத³ஹiµப³யாkh³நிமாவிஶnh
11310203 வஸுேத³வபthnhயshதth³கா³thரmh phரth³mhநாதீ³nhஹேர:shiνஷா:
11310205 kh’Shணபthnhேயாऽவிஶnhநkh³நிmh khNhயாth³யாshததா³thகா:
11310211அrhஜுந: phேரயஸ:ஸkh²: kh’Shணshய விரஹார:
11310213ஆthமாநmh ஸாnhthவயாமாஸ kh’Shணகீ³ைத:ஸ³khதிபி: ◌⁴
11310221 ப³nh⁴நாmh நShடேகா³thராமrhஜுந:ஸாmhபராயிகmh
11310223ஹதாநாmh காரயாமாஸ யதா²வத³iνrhவஶ:

11310231 th³வாரகாmh ஹ thயkhதாmh ஸiµth³ேராऽphலாவயthth
11310233 வrhஜயிthவா மஹாராஜ மth³ப⁴க³வதா³லயmh
11310241 நிthயmh ஸnhநிதshதthர ப⁴க³வாnhம⁴ஸூத³ந:
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11310243shmh’thயாேஶஷாஶுப⁴ஹரmh ஸrhவமŋhக³ளமŋhக³ளmh
11310251shthபா³லvh’th³தா⁴நாதா³ய ஹதேஶஷாnhத⁴நஜய:
11310253இnhth³ரphரshத²mh ஸமாேவய வjhரmh தthராph◌⁴யேஷசயth
11310261 thவா ஸு’th³வத⁴mh ராஜnhநrhஜுநாthேத பிதாமஹா:
11310263 thவாmh  வmhஶத⁴ரmh kh’thவா ஜkh³iµ:ஸrhேவ மஹாபத²mh
11310271 ய ஏதth³ேத³வேத³வshய விShே: கrhமாணி ஜnhம ச
11310273 கீrhதேயchch²ரth³த⁴யா மrhthய:ஸrhவபாைப: phரiµchயேத
11310281இthத²mh ஹேரrhப⁴க³வேதா சிராவதார
11310282 வீrhயாணி பா³லசதாநி ச ஶnhதமாநி
11310283அnhயthர ேசஹ ச தாநி kh³’ணnhமiνShேயா
11310284 ப⁴khதிmh பராmh பரமஹmhஸக³ெதௗ லேப⁴த
12010010ஶுக உவாச
12010011 ேயாऽnhthய: ரஜேயா நாம ப⁴விShேயா பா³ரஹth³ரத:²
12010013 தshயாமாthயsh ஶுநேகா ஹthவா shவாநமாthமஜmh
12010021 phரth³ேயாதஸmhjhஞmh ராஜாநmh கrhதா யthபாலக:ஸுத:
12010023 விஶாக²பshதththேரா ப⁴விதா ராஜகshதத:
12010031 நnhதி³வrhத⁴நshதththர: பச phரth³ேயாதநா இேம
12010033அShடthmhேஶாthதரஶதmh ேபா⁴யnhதி ph’தி²வீmh nh’பா:
12010041 ஶிஶுநாக³shதேதா பா⁴vhய: காகவrhணsh தthஸுத:
12010043 ேமத⁴rhமா தshய ஸுத: ேthரjhஞ: ேமத⁴rhமஜ:

12010051 விதி⁴ஸார:ஸுதshதshயா ஜாதஶthrhப⁴விShயதி
12010053 த³rhப⁴கshதthஸுேதா பா⁴வீ த³rhப⁴கshயாஜய:shmh’த:
12010061 நnhதி³வrhத⁴ந ஆேஜேயா மஹாநnhதி:³ஸுதshதத:
12010063 ஶிஶுநாகா³ த³ைஶைவேத ஸShThthதரஶதthரயmh
12010071ஸமா ேபா⁴யnhதி ph’தி²வீmh ேரShட² கெலௗ nh’பா:
12010073 மஹாநnhதி³ஸுேதா ராஜnhஶூth³ராக³rhேபா⁴th³ப⁴ேவா ப³
12010081 மஹாபth³மபதி: கசிnhநnhத:³thரவிநாஶkh’th
12010083 தேதா nh’பா ப⁴விShயnhதி ஶூth³ரphராயாshthவதா⁴rhகா:
12010091ஸ ஏகchச²thராmh ph’தி²வீமiνlhலŋhகி⁴தஶாஸந:
12010093 ஶாShயதி மஹாபth³ேமா th³விதீய இவ பா⁴rhக³வ:

12010101 தshய சாShெடௗ ப⁴விShயnhதி ஸுமாlhயphரiµகா:²ஸுதா:
12010103 ய இமாmh ேபா⁴யnhதி மmh ராஜாநச ஶதmh ஸமா:
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12010111 நவ நnhதா³nhth³விஜ: கசிthphரபnhநாiνth³த⁴Shயதி
12010113 ேதஷாmh அபா⁴ேவ ஜக³தீmh ெமௗrhயா ேபா⁴யnhதி ைவ கெலௗ
12010121ஸ ஏவ சnhth³ர³phதmh ைவ th³விேஜா ராjhேயऽபி⁴ேஷயதி
12010123 தthஸுேதா வாஸாரsh ததசாேஶாகவrhத⁴ந:
12010131ஸுயஶா ப⁴விதா தshய ஸŋhக³த:ஸுயஶ:ஸுத:
12010133 ஶாஶூகshததshதshய ேஸாமஶrhமா ப⁴விShயதி
12010135 ஶதத⁴nhவா ததshதshய ப⁴விதா தth³ph³’ஹth³ரத:²
12010141 ெமௗrhயா ேயேத த³ஶ nh’பா:ஸphதthmhஶchச²ேதாthதரmh
12010143ஸமா ேபா⁴யnhதி ph’தி²வீmh கெலௗ ேலாth³வஹ
12010151அkh³நிthரshததshதshமாthஸுjhேயShேடா² ப⁴விதா தத:
12010153 வஸுthேரா ப⁴th³ரகச nhேதா³ ப⁴விதா ஸுத:
12010161 தேதா ேகா⁴ஷ:ஸுதshதshமாth³வjhரthேரா ப⁴விShயதி
12010163 தேதா பா⁴க³வதshதshமாth³ேத³வ⁴தி:th³வஹ
12010171 ஶுŋhகா³ த³ைஶேத ேபா⁴யnhதி ⁴mh வrhஷஶதாதி⁴கmh
12010173 தத: காNhவாநியmh ⁴rhயாshயthயlhப³nhnh’ப
12010181 ஶுŋhக³mh ஹthவா ேத³வ⁴திmh காNhேவாऽமாthயsh காநmh
12010183shவயmh கShயேத ராjhயmh வஸுேத³ேவா மஹாமதி:
12010191 தshய thரsh ⁴thரshதshய நாராயண:ஸுத:
12010193 காNhவாயநா இேம ⁴mh சthவாmhஶchச பச ச
12010195 ஶதாநி thணி ேபா⁴யnhதி வrhஷாmh ச கெலௗ ேக³
12010201ஹthவா காNhவmh ஸுஶrhமாணmh தth³ph◌⁴’thேயா vh’ஷேலா ப³
12010203 கா³mh ேபா⁴யthயnhth◌⁴ரஜாதீய: கசிthகாலமஸthதம:
12010211 kh’Shணநாமாத² தth³ph◌⁴ராதா ப⁴விதா ph’தி²வீபதி:
12010213ஶாnhதகrhணshதththர: ெபௗrhணமாஸsh தthஸுத:
12010221லmhேபா³த³ரsh தththரshதshமாchசிபி³லேகா nh’ப:
12010223 ேமக⁴shவாதிசிபி³லகாத³டமாநsh தshய ச
12010231அநிShடகrhமா ஹாேலயshதலகshதshய சாthமஜ:

12010233 ஷபீ⁴shதththரshதேதா ராஜா ஸுநnhத³ந:
12010241 சேகாேரா ப³ஹேவா யthர ஶிவshவாதிரnhத³ம:
12010243 தshயாபி ேகா³மதீ thர: மாnhப⁴விதா தத:
12010251 ேமத³ஶிரா: ஶிவshகnhேதா³ யjhஞshதthஸுதshதத:
12010253 விஜயshதthஸுேதா பா⁴vhயசnhth³ரவிjhஞ:ஸேலாமதி: ◌⁴
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12010261 ஏேத thmhஶnhnh’பதயசthவாrhயph³த³ஶதாநி ச
12010273ஷThபசாஶchச ph’தி²வீmh ேபா⁴யnhதி நnhத³ந
12010271ஸphதாபீ⁴ரா ஆவph◌⁴’thயா த³ஶ க³rhத³பி⁴ேநா nh’பா:
12010273 கŋhகா: ேஷாட³ஶ ⁴பாலா ப⁴விShயnhthயதிேலாபா:
12010281 தேதாऽShெடௗ யவநா பா⁴vhயாசrhத³ஶ Shககா:
12010283 ⁴ேயா த³ஶ ³Nhடா³ச ெமௗலா ஏகாத³ைஶவ 
12010291 ஏேத ேபா⁴யnhதி ph’தி²வீmh த³ஶ வrhஷஶதாநி ச
12010293 நவாதி⁴காmh ச நவதிmh ெமௗலா ஏகாத³ஶதிmh
12010301 ேபா⁴யnhthயph³த³ஶதாnhயŋhக³ thணி ைத:ஸmhshதி²ேத தத:
12010303 கிலகிலாயாmh nh’பதேயா ⁴தநnhேதா³ऽத² வŋhகி³:
12010311 ஶிஶுநnhதி³ச தth³ph◌⁴ராதா யேஶாநnhதி:³ phரவீரக:
12010313இthேயேத ைவ வrhஷஶதmh ப⁴விShயnhthயதி⁴காநி ஷTh
12010321 ேதஷாmh thரேயாத³ஶ ஸுதா ப⁴விதாரச பா³கா:
12010323 Shபthேராऽத² ராஜnhேயா ³rhthேராऽshய தைத²வ ச
12010331 ஏககாலா இேம ⁴பா:ஸphதாnhth◌⁴ரா:ஸphத ெகௗஶலா:
12010333 வி³ரபதேயா பா⁴vhயா நிஷதா⁴shதத ஏவ 
12010341 மாக³தா⁴நாmh  ப⁴விதா விவsh²rh: ரஜய:
12010343 கShயthயபேரா வrhnhnhத³ய³மth³ரகாnh
12010351 phரஜாசாph³ரம⁴யிShடா:²shதா²பயிShயதி ³rhமதி:
12010353 வீrhயவாnhthரiµthஸாth³ய பth³மவthயாmh ஸ ைவ 
12010355அiνக³ŋhக³மாphரயாக³mh ³phதாmh ேபா⁴யதி ேமதி³நீmh
12010361 ெஸௗராShThராவnhthயாபீ⁴ராச ஶூரா அrh³த³மாலவா:
12010363 vhராthயா th³விஜா ப⁴விShயnhதி ஶூth³ரphராயா ஜநாதி⁴பா:
12010371nhேதா⁴shதடmh சnhth³ரபா⁴கா³mh ெகௗnhதீmh காரமNhட³லmh
12010373 ேபா⁴யnhதி ஶூth³ரா vhராthயாth³யா mhேலchசா²சாph³ரமவrhசஸ:

12010381 lhயகாலா இேம ராஜnhmhேலchச²phராயாச ⁴ph◌⁴’த:
12010383 ஏேதऽத⁴rhமாnh’தபரா: ப²lh³தா³shதீvhரமnhயவ:

12010391shthபா³லேகா³th³விஜkh◌⁴நாச பரதா³ரத⁴நாth³’தா:
12010393 உதி³தாshததphராயா அlhபஸththவாlhபகாஷ:

12010401அஸmhshkh’தா: khயாநா ரஜஸா தமஸாvh’தா:
12010403 phரஜாshேத ப⁴யிShயnhதி mhேலchசா² ராஜnhயபிண:

12010411 தnhநாதா²shேத ஜநபதா³shதchசீ²லாசாரவாதி³ந:
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12010413அnhேயாnhயேதா ராஜபி⁴ச யmh யாshயnhதி பீ³தா:
12020010ஶுக உவாச
12020011 ததசாiνதி³நmh த⁴rhம:ஸthயmh ெஶௗசmh மா த³யா
12020013 காேலந ப³நா ராஜnhநŋhயthயாrhப³லmh shmh’தி:
12020021 விthதேமவ கெலௗ nh’mh ஜnhமாசார³ேத³ய:
12020023 த⁴rhமnhயாயvhயவshதா²யாmh காரணmh ப³லேமவ 
12020031 தா³mhபthேயऽபி⁴சிrhேஹrhமாையவ vhயாவஹாேக
12020033shththேவ mhshthேவ ச  ரதிrhவிphரthேவ ஸூthரேமவ 
12020041ŋhக³mh ஏவாரமkh²யாதாவnhேயாnhயாபthதிகாரணmh
12020043அvh’ththயா nhயாயெதௗ³rhப³lhயmh பாNh³thேய சாபலmh வச:
12020051அநாTh◌⁴யைதவாஸா⁴thேவ ஸா⁴thேவ த³mhப⁴ ஏவ 
12020053shவீகார ஏவ ேசாth³வாேஹ shநாநேமவ phரஸாத⁴நmh
12020061³ேர வாrhயயநmh தீrhத²mh லாவNhயmh ேகஶதா⁴ரணmh
12020063 உத³ரmhப⁴ரதா shவாrhத:²ஸthயthேவ தா⁴rhShThயேமவ 
12020065 தா³யmh mhப³ப⁴ரணmh யேஶாऽrhேத² த⁴rhமேஸவநmh
12020071 ஏவmh phரஜாபி⁴rh³Shடாபி⁴ராகீrhேணதிமNhட³ேல
12020073 ph³ரமவிThthரஶூth³ராmh ேயா ப³ ப⁴விதா nh’ப:
12020081 phரஜா  ph³ைத⁴ ராஜnhையrhநிrhkh◌⁴’ணrhத³shத⁴rhமபி: ◌⁴
12020083ஆchசி²nhநதா³ரth³ரவி யாshயnhதி கி³காநநmh
12020091 ஶாகலாஷௌth³ர ப²லShபாShேபா⁴ஜநா:
12020093அநாvh’ShThயா விநŋhயnhதி ³rhபி⁴கரபீ³தா:
12020101 ஶீதவாதாதபphராvh’Th³ைமரnhேயாnhயத: phரஜா:
12020103ுthth’Th³ph◌⁴யாmh vhயாதி⁴பி⁴ைசவ ஸnhதphshயnhேத ச சிnhதயா
12020111 thmhஶth³விmhஶதி வrhஷாணி
12020112 பரமா: கெலௗ nh’mh
12020121யமாேணஷு ேத³ேஹஷு ேத³நாmh கேதா³ஷத:
12020123 வrhரமவதாmh த⁴rhேம நShேட ேவத³பேத² nh’mh
12020131 பாஷNhட³phரேர த⁴rhேம த³shphராேயஷு ராஜஸு
12020133 ெசௗrhயாnh’தvh’தா²mhஸா நாநாvh’thதிஷு ைவ nh’ஷு
12020141 ஶூth³ரphராேயஷு வrhேணஷு chசா²க³phராயாஸு ேத⁴iνஷு
12020143 kh³’ஹphராேயShவாரேமஷு ெயௗநphராேயஷு ப³nh⁴ஷு
12020151அiΝphராயாshேவாஷதீ⁴ஷு ஶphராேயஷு shதா²shiνஷு
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12020153 விth³thphராேயஷு ேமேக⁴ஷு ஶூnhயphராேயஷு ஸth³மஸு
12020161இthத²mh கெலௗ க³தphராேய ஜேநஷு க²ரத⁴rhஷு
12020163 த⁴rhமthராய ஸththேவந ப⁴க³வாநவதShயதி
12020171 சராசர³ேராrhவிShேவரshயாகி²லாthமந:
12020173 த⁴rhமthராய ஸா⁴நாmh ஜnhம கrhமாபiνthதேய
12020181 ஶmhப⁴லkh³ராமiµkh²யshய ph³ராமணshய மஹாthமந:
12020183 ப⁴வேந விShiΝயஶஸ: கlhகி: phரா³rhப⁴விShயதி
12020191அவமாஶுக³மாய ேத³வத³thதmh ஜக³thபதி:
12020193அநாஸா⁴த³மநமShைடவrhய³nhவித:
12020201 விசரnhநாஶுநா ௌNhயாmh ஹேயநாphரதிமth³தி:
12020203 nh’பŋhக³chச²ேதா³ த³shnhேகாேஶா நிஹநிShயதி
12020211அத² ேதஷாmh ப⁴விShயnhதி மநாmh விஶதா³நி ைவ
12020213 வாஸுேத³வாŋhக³ராகா³தி Nhயக³nhதா⁴நிலshph’ஶாmh
12020215 ெபௗரஜாநபதா³நாmh ைவ ஹேதShவகி²லத³shஷு
12020221 ேதஷாmh phரஜாவிஸrhக³ச shத²விShட:²ஸmhப⁴விShயதி
12020223 வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி ஸththவrhெதௗ ’தி³shதி²ேத
12020231 யதா³வதீrhே ப⁴க³வாnhகlhகிrhத⁴rhமபதிrhஹ:
12020233 kh’தmh ப⁴விShயதி ததா³ phரஜாஸூதிச ஸாththவிகீ
12020241 யதா³ சnhth³ரச ஸூrhயச ததா² திShயph³’ஹshபதீ
12020243 ஏகராெஶௗ ஸேமShயnhதி ப⁴விShயதி ததா³ kh’தmh
12020251 ேயऽதீதா வrhதமாநா ேய ப⁴விShயnhதி ச பாrhதி²வா:
12020253 ேத த உth³ேத³ஶத: phேராkhதா வmhஶீயா: ேஸாமஸூrhயேயா:
12020261ஆரph◌⁴ய ப⁴வேதா ஜnhம யாவnhநnhதா³பி⁴ேஷசநmh
12020263 ஏதth³வrhஷஸஹshரmh  ஶதmh பசத³ேஶாthதரmh
12020271ஸphதrhmh  ெயௗ rhெவௗ th³’ேயேத உதி³ெதௗ தி³வி
12020273 தேயாsh மth◌⁴ேய நthரmh th³’யேத யthஸமmh நிஶி
12020281 ேதைநவ ’ஷேயா khதாshதிShட²nhthயph³த³ஶதmh nh’mh
12020283 ேத thவதீ³ேய th³விஜா: கால அ⁴நா சாதா மகா:◌⁴
12020291 விShேrhப⁴க³வேதா பா⁴iν: kh’Shkh²ேயாऽெஸௗ தி³வmh க³த:
12020293 ததா³விஶthகrhேலாகmh பாேப யth³ரமேத ஜந:
12020301 யாவthஸ பாத³பth³மாph◌⁴யாmh shph’ஶநாshேத ரமாபதி:
12020303 தாவthகrhைவ ph’தி²வீmh பராkhரnhmh ந சாஶகth
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12020311 யதா³ ேத³வrhஷய:ஸphத மகா⁴ஸு விசரnhதி 
12020313 ததா³ phரvh’thதsh கrhth³வாத³ஶாph³த³ஶதாthமக:
12020321 யதா³ மகா⁴ph◌⁴ேயா யாshயnhதி rhவாஷாடா⁴mh மஹrhஷய:
12020323 ததா³ நnhதா³thphரph◌⁴’thேயஷ கrhvh’th³தி⁴mh க³Shயதி
12020331 யshnhkh’Shே தி³வmh யாதshதshnhேநவ ததா³ஹநி
12020333 phரதிபnhநmh கக³தி phராஹு: ராவித:³
12020341 தி³vhயாph³தா³நாmh ஸஹshராnhேத சrhேத²  ந: kh’தmh
12020343 ப⁴விShயதி ததா³ nh’mh மந ஆthமphரகாஶகmh
12020351இthேயஷ மாநேவா வmhேஶா யதா²ஸŋhkh²யாயேத ⁴வி
12020353 ததா² விThஶூth³ரவிphராmh தாshதா jhேஞயா ேக³ ேக³
12020361 ஏேதஷாmh நாமŋhகா³நாmh ஷாmh மஹாthமநாmh
12020363 கதா²மாthராவஶிShடாநாmh கீrhதிேரவ shதி²தா ⁴வி
12020371 ேத³வாபி: ஶாnhதேநாrhph◌⁴ராதா மேசவாவmhஶஜ:

12020373 கலாபkh³ராம ஆஸாேத மஹாேயாக³ப³லாnhவிெதௗ
12020381 தாவிைஹthய கேலரnhேத வாஸுேத³வாiνஶிெதௗ
12020383 வrhரமதmh த⁴rhமmh rhவவthphரத²யிShயத:
12020391 kh’தmh thேரதா th³வாபரmh ச கேசதி சrhக³mh
12020393அேநந khரமேயாேக³ந ⁴வி phராணிஷு வrhதேத
12020401 ராஜnhேநேத மயா phேராkhதா நரேத³வாshததா²பேர
12020403 ⁴ெமௗ மமthவmh kh’thவாnhேத thேவமாmh நித⁴நmh க³தா:
12020411 kh’விTh³ப⁴shமஸmhjhஞாnhேத ராஜநாmhேநாऽபி யshய ச
12020413 ⁴தth◌⁴khதthkh’ேத shவாrhத²mh கிmh ேவத³ நிரேயா யத:
12020421 கத²mh ேஸயமக²Nhடா³ : ◌⁴ rhைவrhேம ைஷrhth◌⁴’தா
12020423 மththரshய ச ெபௗthரshய மthrhவா வmhஶஜshய வா
12020431 ேதேஜாऽப³nhநமயmh காயmh kh³’thவாthமதயா³தா: ◌⁴
12020433 மmh மமதயா ேசாெபௗ⁴ thவாnhேதऽத³rhஶநmh க³தா:
12020441 ேய ேய ⁴பதேயா ராஜnh⁴ஜேத ⁴வேமாஜஸா
12020443 காேலந ேத kh’தா:ஸrhேவ கதா²மாthரா: கதா²ஸு ச
12030010ஶுக உவாச
12030011 th³’ShThவாthமநி ஜேய vhயkh³ராnhnh’பாnhஹஸதி ⁴யmh
12030013அேஹா மா விகீ³ஷnhதி mh’thேயா: khட³நகா nh’பா:
12030021 காம ஏஷ நேரnhth³ராmh ேமாக: ◌⁴ shயாth³வி³ஷாமபி
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12030023 ேயந ேப²ேநாபேம பிNhேட³ ேயऽதிவிரmhபி⁴தா nh’பா:
12030031 rhவmh நிrhthய ஷTh³வrhக³mh ேஜShயாேமா ராஜமnhthண:

12030033 தத:ஸசிவெபௗராphத கnhth³ராநshய கNhடகாnh
12030041 ஏவmh khரேமண ேஜShயாம: ph’th²வீmh ஸாக³ரேமக²லாmh
12030043இthயாஶாப³th³த⁴’த³யா ந பயnhthயnhதிேகऽnhதகmh
12030051ஸiµth³ராவரmh thவா மாmh விஶnhthயph³தி⁴ேமாஜஸா
12030053 கியதா³thமஜயshையதnhiµkhதிராthமஜேய ப²லmh
12030061 யாmh விsh’jhையவ மநவshதthஸுதாச th³வஹ
12030063 க³தா யதா²க³தmh th³ேத⁴ தாmh மாmh ேஜShயnhthய³th³த⁴ய:
12030071 மthkh’ேத பிth’thராmh ph◌⁴ராth’mh சாபி விkh³ரஹ:

12030073 ஜாயேத யஸதாmh ராjhேய மமதாப³th³த⁴ேசதஸாmh
12030081 மைமேவயmh ம kh’thshநா ந ேத ேட⁴தி வாதி³ந:
12030083shபrhத⁴மாநா ேதா² kh◌⁴நnhதி mhயnhேத மthkh’ேத nh’பா:
12030091 ph’:² ரவா கா³தி⁴rhநஹுேஷா ப⁴ரேதாऽrhஜுந:
12030093 மாnhதா⁴தா ஸக³ேரா ராம: க²Thவாŋhேகா³ ⁴nh⁴ஹா ர: ◌⁴
12030101 th’ணபி³nh³rhயயாதிச ஶrhயாதி: ஶnhதiνrhக³ய:
12030103 ப⁴கீ³ரத:²வலயாவ: கthshேதா²ைநஷேதா⁴ nh’க:³
12030111ரNhயகஶிrhvh’thேரா ராவே ேலாகராவண:

12030113 நiµசி: ஶmhப³ேரா ெபௗ⁴ேமா ரNhயாோऽத² தாரக:
12030121அnhேய ச ப³ஹேவா ைத³thயா ராஜாேநா ேய மேஹவரா:
12030123ஸrhேவ ஸrhவவித:³ ஶூரா:ஸrhேவ ஸrhவேதாऽதா:
12030131 மமதாmh மyhயவrhதnhத kh’thேவாchைசrhமrhthயத⁴rhண:

12030133 கதா²வேஶஷா: காேலந யkh’தாrhதா:² kh’தா விேபா⁴
12030141 கதா²இமாshேத கதி²தா மயஸாmh விதாய ேலாேகஷு யஶ: பேரஷாmh
12030143 விjhஞாநைவராkh³யவிவயா விேபா⁴ வேசாவி⁴தீrhந  பாரமாrhth²யmh
12030151 யshthதம:ேலாக³iνவாத:³ஸŋhகீ³யேதऽபீ⁴ணமமŋhக³ளkh◌⁴ந:
12030153தேமவ நிthயmh ஶ ◌்’iΝயாத³பீ⁴ணmhkh’Shேணऽமலாmh ப⁴khதிமபீ⁴phஸமாந:
12030160ராேஜாவாச
12030161 ேகேநாபாேயந ப⁴க³வnhகேலrhேதா³ஷாnhகெலௗ ஜநா:
12030163 வித⁴Shயnhthபசிதாmhshதnhேம ph³ யதா²iµேந
12030171 கா³நி க³த⁴rhமாmhச மாநmh phரலயகlhபேயா:
12030173 காலshேயவரபshய க³திmh விShேrhமஹாthமந:
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12030180ஶுக உவாச
12030181 kh’ேத phரவrhதேத த⁴rhமசShபாthதjhஜைநrhth◌⁴’த:
12030183ஸthயmh த³யா தேபா தா³நதி பாதா³ விேபா⁴rhnh’ப
12030191ஸnhShடா: க ைமthரா: ஶாnhதா தா³nhதாshதிதிவ:

12030193ஆthமாராமா:ஸமth³’ஶ: phராயஶ: ரம ஜநா:
12030201 thேரதாயாmh த⁴rhமபாதா³நாmh rhயாmhேஶா யேத ஶைந:
12030203அத⁴rhமபாைத³ரnh’த mhஷாஸnhேதாஷவிkh³ரைஹ:

12030211 ததா³ khயாதேபாநிShடா² நாதிmhshரா ந லmhபடா:
12030213 thைரவrhகி³காshthரயீvh’th³தா⁴ வrh ph³ரேமாthதரா nh’ப
12030221 தப:ஸthயத³யாதா³ேநShவrhத⁴mh ரshவதி th³வாபேர
12030223mhஸாShThயnh’தth³ேவைஷrhத⁴rhமshயாத⁴rhமலண:

12030231 யஶshவிேநா மஹாஶீலா:shவாth◌⁴யாயாth◌⁴யயேந ரதா:
12030233ஆth◌⁴யா:mhபி³ேநா ’Shடா வrh:thரth³விேஜாthதரா:
12030241 கெலௗ  த⁴rhமபாதா³நாmh rhயாmhேஶாऽத⁴rhமேஹபி: ◌⁴
12030243 ஏத⁴மாைந:யமாே யnhேத ேஸாऽபி விநŋhயதி
12030251 தshnhph³தா⁴ ³ராசாரா நிrhத³யா: ஶுShகைவண:

12030253 ³rhப⁴கா³ ⁴தrhஷாச ஶூth³ரதா³ேஸாthதரா: phரஜா:
12030261ஸththவmh ரஜshதம இதி th³’யnhேத ேஷ ³:

12030263 காலஸேசாதி³தாshேத ைவ பவrhதnhத ஆthமநி
12030271 phரப⁴வnhதி யதா³ஸththேவ மேநா³th³தீ⁴nhth³யாணி ச
12030273 ததா³ kh’தக³mh விth³யாjhjhஞாேந தப யth³சி:
12030281 யதா³ கrhமஸு காmhேயஷு ப⁴khதிrhயஶ ேத³நாmh
12030283 ததா³ thேரதா ரேஜாvh’thதிதி ஜாநீ ³th³தி⁴மnh
12030291 யதா³ ேலாப⁴shthவஸnhேதாேஷா மாேநா த³mhேபா⁴ऽத² மthஸர:
12030293 கrhமmh சாபி காmhயாநாmh th³வாபரmh தth³ரஜshதம:
12030301 யதா³ மாயாnh’தmh தnhth³ரா நிth³ரா mhஸா விஷாத³நmh
12030303 ேஶாகேமாெஹௗ ப⁴யmh ைத³nhயmh ஸ கshதாமஸ:shmh’த:
12030311 தshமாthுth³ரth³’ேஶா மrhthயா:ுth³ரபா⁴kh³யா மஹாஶநா:
12030313 காேநா விthதநாச shைவNhயச shthேயாऽஸதீ:
12030321 த³shthkh’Shடா ஜநபதா³ ேவதா:³ பாஷNhட³³தா:
12030323 ராஜாநச phரஜாப⁴ா: ஶிேநாத³ரபரா th³விஜா:
12030331அvhரதா ப³டேவாऽெஶௗசா பி⁴வச mhபி³ந:

1012 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

12030333 தபshவிேநா kh³ராமவாஸா nhயாேநாऽthயrhத²ேலாபா:
12030341ரshவகாயா மஹாஹாரா ⁴rhயபthயா க³தய:
12030343 ஶவthககபா⁴Nhயெசௗrhயமாேயாஸாஹஸா:
12030351 பணயிShயnhதி ைவ ுth³ரா: கிராடா:டகாண:

12030353அநாபth³யபி மmhshயnhேத வாrhதாmh ஸா⁴ ஜு³phதாmh
12030361 பதிmh thயயnhதி நிrhth³ரvhயmh ph◌⁴’thயா அphயகி²ேலாthதமmh
12030363 ph◌⁴’thயmh விபnhநmh பதய: ெகௗலmh கா³சாபயshவிநீ:
12030371 பிth’ph◌⁴ராth’ஸு’jhjhஞாதீnhthவா ெஸௗரதெஸௗ’தா:³
12030373 நநாnhth³’யாலஸmhவாதா³ தீ³நா:shthைர: கெலௗ நரா:
12030381 ஶூth³ரா: phரதிkh³ரShயnhதி தேபாேவேஷாபவிந:
12030383 த⁴rhமmh வயnhthயத⁴rhமjhஞா அதி⁴ேயாthதமாஸநmh
12030391 நிthயmh உth³விkh³நமநேஸா ³rhபி⁴கரகrhஶிதா:
12030393 நிரnhேந ⁴தேல ராஜநநாvh’Shப⁴யாரா:
12030401 வாேஸாऽnhநபாநஶயந vhயவாயshநாந⁴ஷண:

12030403நா: பிஶாசஸnhத³rhஶா ப⁴விShயnhதி கெலௗ phரஜா:
12030411 கெலௗ காகிணிேகऽphயrhேத² விkh³’ய thயkhதெஸௗ’தா:³
12030413 thயயnhதி ச phயாnhphராnhஹநிShயnhதி shவகாநபி
12030421 ந ரShயnhதி மiνஜா:shத²விெரௗ பிதராவபி
12030423 thராnhபா⁴rhயாmh ச லஜாmh ுth³ரா: ஶிேநாத³ரmhப⁴ரா:
12030431 கெலௗ ந ராஜஜக³தாmh பரmh ³mh thேலாகநாதா²நதபாத³பŋhகஜmh
12030433 phராேயண மrhthயா ப⁴க³வnhதமchதmh யயnhதி பாஷNhட³விபி⁴nhநேசதஸ:

12030441யnhநாமேத⁴யmh mhயமாணஆர: பதnhshக²லnhவா விவேஶா kh³’ணnhமாnh
12030443விiµkhதகrhமாrhக³ல உthதமாmh க³திmh phராphேநாதி யயnhதி ந தmh கெலௗ
ஜநா:
12030451 mhஸாmh கkh’தாnhேதா³ஷாnhth³ரvhயேத³ஶாthமஸmhப⁴வாnh
12030453ஸrhவாnhஹரதி சிthதshேதா² ப⁴க³வாnhேஷாthதம:
12030461 த:ஸŋhகீrhதிேதா th◌⁴யாத: தசாth³’ேதாऽபி வா
12030463 nh’mh ⁴ேநாதி ப⁴க³வாnh’thshேதா² ஜnhமாதாஶுப⁴mh
12030471 யதா² ேஹmhநி shதி²ேதா வநிrh³rhவrhணmh ஹnhதி தா⁴ஜmh
12030473 ஏவமாthமக³ேதா விShiΝrhேயாகி³நாமஶுபா⁴ஶயmh
12030481 விth³யாதப:phராணநிேராத⁴ைமth தீrhதா²பி⁴ேஷகvhரததா³நஜphைய:
12030483நாthயnhதஶுth³தி⁴mh லப⁴ேதऽnhதராthமா யதா²’தி³shேத²ப⁴க³வthயநnhேத
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12030491 தshமாthஸrhவாthமநா ராஜnh’தி³shத²mh  ேகஶவmh
12030493 mhயமாே யவதshதேதா யா பராmh க³திmh
12030501 mhயமாணரபி⁴th◌⁴ேயேயா ப⁴க³வாnhபரேமவர:
12030503ஆthமபா⁴வmh நயthயŋhக³ஸrhவாthமா ஸrhவஸmhரய:
12030511 கேலrhேதா³ஷநிேத⁴ ராஜnhநshதி ேயேகா மஹாnh³ண:

12030513 கீrhதநாேத³வ kh’Shணshய iµkhதஸŋhக:³ பரmh vhரேஜth
12030521 kh’ேத யth³th◌⁴யாயேதா விShiΝmh thேரதாயாmh யஜேதா மைக:²
12030523 th³வாபேர பசrhயாயாmh கெலௗ தth³த⁴கீrhதநாth
12040010ஶுக உவாச
12040011 காலshேத பரமாNhவாதி³rhth³விபராrhதா⁴வதி⁴rhnh’ப
12040013 கதி²ேதா க³மாநmh ச ஶ ◌்’iΝ கlhபலயாவபி
12040021 சrhக³ஸஹshரmh  ph³ரமே தி³நiµchயேத
12040023ஸ கlhேபா யthர மநவசrhத³ஶ விஶாmhபேத
12040031 தத³nhேத phரலயshதாவாnhph³ரா ராthதா³’தா
12040033 thரேயா ேலாகா இேம தthர கlhபnhேத phரலயாய 
12040041 ஏஷ ைநthதிக: phேராkhத: phரலேயா யthர விவsh’kh
12040043 ேஶேதऽநnhதாஸேநா விவமாthமஸாthkh’thய சாthம: ◌⁴
12040051 th³விபராrhேத⁴ thவதிkhராnhேத ph³ரமண: பரேமSh²ந:
12040053 ததா³ phரkh’தய:ஸphத கlhபnhேத phரலயாய ைவ
12040061 ஏஷ phராkh’திேகா ராஜnhphரலேயா யthர யேத
12040063அNhட³ேகாஷsh ஸŋhகா⁴ேதா விகா⁴ட உபஸாதி³ேத
12040071 பrhஜnhய: ஶதவrhஷாணி ⁴ெமௗ ராஜnhந வrhஷதி
12040073 ததா³ நிரnhேந யnhேயாnhயmh ப⁴யமா:ுதா⁴rhதி³தா:
12040075யmh யாshயnhதி ஶநைக: காேலேநாபth³தா: phரஜா:
12040081ஸாiµth³ரmh ைத³கmh ெபௗ⁴மmh ரஸmh ஸாmhவrhதேகா ரவி:
12040083 ரபி: ◌⁴ பிப³ேத ேகா⁴ைர:ஸrhவmh ைநவ விiµசதி
12040091 தத:ஸmhவrhதேகா வநி:ஸŋhகrhஷணiµேகா²thதி²த:
12040093 த³ஹthயநிலேவேகா³thத:² ஶூnhயாnh⁴விவராநத²
12040101 உபrhயத:◌⁴ ஸமnhதாchச ஶிகா²பி⁴rhவநிஸூrhயேயா:
12040103 த³யமாநmh விபா⁴thயNhட³mh த³kh³த⁴ேகா³மயபிNhட³வth
12040111 தத: phரசNhட³பவேநா வrhஷாமதி⁴கmh ஶதmh
12040113 பர:ஸாmhவrhதேகா வாதி ⁴mhரmh க²mh ரஜஸாvh’தmh
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12040121 தேதா ேமக⁴லாnhயŋhக³ சிthர வrhnhயேநகஶ:

12040123 ஶதmh வrhஷாணி வrhஷnhதி நத³nhதி ரப⁴ஸshவைந:
12040131 தத ஏேகாத³கmh விவmh
12040132 ph³ரமாNhட³விவராnhதரmh
12040141 ததா³ ⁴ேமrhக³nhத⁴³ணmh kh³ரஸnhthயாப உத³phலேவ
12040143 kh³ரshதக³nhதா⁴  ph’தி²வீ phரலயthவாய கlhபேத
12040151அபாmh ரஸமேதா² ேதஜshதா யnhேதऽத² நீரஸா:
12040153 kh³ரஸேத ேதஜேஸா பmh வாshதth³ரதmh ததா³
12040161யேத சாநிேல ேதேஜா வாேயா: க²mh kh³ரஸேத ³ணmh
12040163ஸ ைவ விஶதி க²mh ராஜmhshததச நப⁴ேஸா ³ணmh
12040171 ஶph³த³mh kh³ரஸதி ⁴தாதி³rhநப⁴shதமiν யேத
12040173ைதஜஸேசnhth³யாNhயŋhக³ ேத³வாnhைவகாேகா ³ண:

12040181 மஹாnhkh³ரஸthயஹŋhகாரmh ³:ஸththவாத³யச தmh
12040183 kh³ரஸேதऽvhயாkh’தmh ராஜnh³nhகாேலந ேசாதி³தmh
12040191 ந தshய காலாவயைவ: பமாத³ேயா ³:

12040193அநாth³யநnhதமvhயkhதmh நிthயmh காரணமvhயயmh
12040201 ந யthர வாேசா ந மேநா ந ஸththவmh தேமா ரேஜா வா மஹதா³த³ேயாऽ
12040203 ந phராண³th³தீ⁴nhth³யேத³வதா வா ந ஸnhநிேவஶ: க² ேலாககlhப:
12040211 ந shவphநஜாkh³ரnhந ச தthஸுஷுphதmh ந க²mh ஜலmh ⁴ரநிேலாऽkh³நிரrhக:
12040213ஸmhஸுphதவch²nhயவத³phரதrhkhயmh தnhல⁴தmh பத³மாமநnhதி
12040221லய: phராkh’திேகா ேயஷ ஷாvhயkhதேயாrhயதா³
12040223 ஶkhதய:ஸmhphரயnhேத விவஶா: காலவிth³தா:
12040231 ³th³தீ⁴nhth³யாrhத²ேபண jhஞாநmh பா⁴தி ததா³ரயmh
12040233 th³’யthவாvhயதிேரகாph◌⁴யாமாth³யnhதவத³வsh யth
12040241 தீ³பசுச பmh ச jhேயாதிேஷா ந ph’த²kh³ப⁴ேவth
12040243 ஏவmh தீ: ◌⁴ கா²நி மாthராச ந shரnhயதமாth³’தாth
12040251 ³th³ேத⁴rhஜாக³ரணmh shவphந:ஸுஷுphதிதி ேசாchயேத
12040253 மாயாமாthரத³mh ராஜnhநாநாthவmh phரthயகா³thமநி
12040261 யதா² ஜலத⁴ரா vhேயாmhநி ப⁴வnhதி ந ப⁴வnhதி ச
12040263 ph³ரமணீத³mh ததா² விவமவயvhத³யாphயயாth
12040271ஸthயmh யவயவ: phேராkhத:ஸrhவாவயவிநாஹ
12040273 விநாrhேத²ந phரதீேயரnhபடshேயவாŋhக³ தnhதவ:
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12040281 யthஸாமாnhயவிேஶஷாph◌⁴யாiµபலph◌⁴ேயத ஸ ph◌⁴ரம:
12040283அnhேயாnhயாபாரயாthஸrhவமாth³யnhதவத³வsh யth
12040291 விகார: kh²யாயமாேநாऽபி phரthயகா³thமாநமnhதரா
12040293 ந நிphேயாऽshthயiΝரபி shயாchேசchசிthஸம ஆthமவth
12040301 ந  ஸthயshய நாநாthவமவிth³வாnhயதி³ மnhயேத
12040303 நாநாthவmh சி²th³ரேயாrhயth³வjhjhேயாதிேஷாrhவாதேயாவ
12040311யதா²ரNhயmh ப³ஹுதா⁴ ஸயேத nh’பி:◌⁴ khயாபி⁴rhvhயவஹாரவrhthமஸு
12040313ஏவmh வேசாபி⁴rhப⁴க³வாநேதா⁴ேஜா vhயாkh²யாயேத ெலௗகிகைவதி³ைகrhஜைந:
12040321 யதா² க⁴ேநாऽrhகphரப⁴ேவாऽrhகத³rhஶிேதா
12040322யrhகாmhஶ⁴தshய ச சுஷshதம:
12040323 ஏவmh thவஹmh ph³ரம³ணshததீ³ேதா
12040324 ph³ரமாmhஶகshயாthமந ஆthமப³nhத⁴ந:
12040331 க⁴ேநா யதா³rhகphரப⁴ேவா விதீ³rhயேத சு:shவபmh ரவிேத ததா³
12040333யதா³யஹŋhகார உபாதி⁴ராthமேநா jhஞாஸயா நயதி தrhயiνshமேரth
12040341 யைத³வேமேதந விேவகேஹதிநா மாயாமயாஹŋhகரthமப³nhத⁴நmh
12040343 சி²ththவாchதாthமாiνப⁴ேவாऽவதிShட²ேத தமாஹுராthயnhதிகமŋhக³
ஸmhphலவmh
12040351 நிthயதா³ஸrhவ⁴தாநாmh ph³ரமாதீ³நாmh பரnhதப
12040353 உthபthதிphரலயாேவேக ஸூமjhஞா:ஸmhphரசேத
12040361 காலshேராேதாஜேவநாஶு யமாணshய நிthயதா³
12040363 பநாmh அவshதா²shதா ஜnhமphரலயேஹதவ:

12040371அநாth³யnhதவதாேநந காேலேநவரrhதிநா
12040373அவshதா²ைநவ th³’யnhேத வியதி jhேயாதிஷாmh இவ
12040381 நிthேயா ைநthதிகைசவ ததா² phராkh’திேகா லய:
12040383ஆthயnhதிகச கதி²த: காலshய க³திth³’ஶீ
12040391 ஏதா:ேரShட² ஜக³th³விதா⁴rhநாராயணshயாகி²லஸththவதா⁴mhந:
12040393லாகதா²shேத கதி²தா:ஸமாஸத:காrhthshnhேயந நாேஜாऽphயபி⁴தா⁴ஶ:

12040401ஸmhஸாரnh⁴மதி³shதரiµthதிதீrhேஷாrh
12040402 நாnhய: phலேவா ப⁴க³வத: ேஷாthதமshய
12040403லாகதா²ரஸநிேஷவணமnhதேரண
12040404 mhேஸா ப⁴ேவth³விவித⁴:³க²த³வாrhதி³தshய
12040411 ராணஸmhதாேமதாmh’rhநாராயேऽvhயய:
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12040413 நாரதா³ய ரா phராஹ kh’Shணth³ைவபாயநாய ஸ:

12040421ஸ ைவ மயmh மஹாராஜ ப⁴க³வாnhபா³த³ராயண:

12040423இமாmh பா⁴க³வதீmh phத:ஸmhதாmh ேவத³ஸmhதாmh
12040431இமாmh வயthயெஸௗ ஸூத ’ph◌⁴ேயா ைநஷாலேய
12040433 தீ³rhக⁴ஸthேர ேரShட²ஸmhph’Shட: ெஶௗநகாதி³பி:◌⁴
12050010ஶுக உவாச
12050011அthராiνவrhNhயேதऽபீ⁴ணmh விவாthமா ப⁴க³வாnhஹ:
12050013 யshய phரஸாத³ேஜா ph³ரமா th³ர: khேராத⁴ஸiµth³ப⁴வ:

12050021 thவmh  ராஜnhமShேயதி பஶு³th³தி⁴மாmh ஜ
12050023 ந ஜாத: phராக³⁴ேதாऽth³ய ேத³ஹவththவmh ந நŋhய
12050031 ந ப⁴விShய ⁴thவா thவmh thரெபௗthராதி³பவாnh
12050033 பீ³ஜாŋhரவth³ேத³ஹாேத³rhvhயதிkhேதா யதா²நல:

12050041shவphேந யதா² ஶிரேச²த³mh பசthவாth³யாthமந:shவயmh
12050043 யshமாthபயதி ேத³ஹshய தத ஆthமா யேஜாऽமர:
12050051 க⁴ேட பி⁴nhேந க⁴டாகாஶ ஆகாஶ:shயாth³யதா² ரா
12050053 ஏவmh ேத³ேஹ mh’ேத ேவா ph³ரம ஸmhபth³யேத ந:
12050061 மந:sh’ஜதி ைவ ேத³ஹாnh³nhகrhமாணி சாthமந:
12050063 தnhமந:sh’ஜேத மாயா தேதா வshய ஸmhsh’தி:
12050071shேநஹாதி⁴Shடா²நவrhthயkh³நி ஸmhேயாேகா³ யாவதீ³யேத
12050073 தாவth³தீ³பshய தீ³பthவேமவmh ேத³ஹkh’ேதா ப⁴வ:

12050075 ரஜ:ஸththவதேமாvh’ththயா ஜாயேதऽத² விநயதி
12050081 ந தthராthமா shவயjhேயாதிrhேயா vhயkhதாvhயkhதேயா: பர:
12050083ஆகாஶ இவ சாதா⁴ேரா th◌⁴ேவாऽநnhேதாபமshதத:
12050091 ஏவமாthமாநமாthமshத²மாthமைநவாmh’ஶ phரேபா⁴
12050093 ³th³th◌⁴யாiνமாநக³rhபி⁴Nhயா வாஸுேத³வாiνசிnhதயா
12050101 ேசாதி³ேதா விphரவாkhேயந ந thவாmh த⁴யதி தக:
12050103 mh’thயேவா ேநாபத⁴யnhதி mh’thநாmh mh’thவரmh
12050111அஹmh ph³ரம பரmh தா⁴ம ph³ரமாஹmh பரமmh பத³mh
12050113 ஏவmh ஸய சாthமாநமாthமnhயாதா⁴ய நிShகேல
12050121 த³ஶnhதmh தகmh பாேத³ ேலஹாநmh விஷாநைந:
12050123 ந th³ரய ஶரmh ச விவmh ச ph’த²கா³thமந:
12050131 ஏதthேத கதி²தmh தாத யதா³thமா ph’Shடவாnhnh’ப
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12050133ஹேரrhவிவாthமநேசShடாmh கிmh ⁴ய: ேராchச²
12060010ஸூத உவாச
12060011 ஏதnhநிஶmhய iµநிநாபி⁴தmh பth³
12060012 vhயாஸாthமேஜந நிகி²லாthமth³’ஶா ஸேமந
12060013 தthபாத³லiµபsh’thய நேதந rhth◌⁴நா
12060014 ப³th³தா⁴ஜshதத³மாஹ ஸ விShiΝராத:
12060020 ராேஜாவாச
12060021th³ேதா⁴ऽshmhயiνkh³’ேதாऽsh ப⁴வதா கthமநா
12060023 ராவிேதா யchச ேம ஸாாத³நாதி³நித⁴ேநா ஹ:
12060031 நாthயth³⁴தமஹmh மnhேய மஹதாமchதாthமநாmh
12060033அjhேஞஷு தாபதphேதஷு ⁴ேதஷு யத³iνkh³ரஹ:

12060041 ராணஸmhதாேமதாமெரௗShம ப⁴வேதா வயmh
12060043 யshயாmh க²thதம:ேலாேகா ப⁴க³வாநநவrhNhயேத
12060051 ப⁴க³வmhshதகாதி³ph◌⁴ேயா mh’thph◌⁴ேயா ந பி³ேப⁴mhயஹmh
12060053 phரவிShேடா ph³ரம நிrhவாணமப⁴யmh த³rhஶிதmh thவயா
12060061அiνஜாநீ மாmh ph³ரமnhவாசmh யchசா²mhயேதா⁴ேஜ
12060063iµkhதகாமாஶயmh ேசத: phரேவய விsh’ஜாmhயஸூnh
12060071அjhஞாநmh ச நிரshதmh ேம jhஞாநவிjhஞாநநிShட²யா
12060073 ப⁴வதா த³rhஶிதmh ேமmh பரmh ப⁴க³வத: பத³mh
12060080ஸூத உவாச
12060081இthkhதshதமiνjhஞாphய ப⁴க³வாnhபா³த³ராயணி:
12060083 ஜகா³ம பி⁴ுபி:◌⁴ ஸாகmh நரேத³ேவந த:
12060091 பத³பி ராஜrhராthமnhயாthமாநமாthமநா
12060093ஸமாதா⁴ய பரmh த³th◌⁴யாவshபnhதா³ஸுrhயதா² த:

12060101 phராkhேல ப³rhShயாேநா க³ŋhகா³ல உத³ŋhiµக:²
12060103 ph³ரம⁴ேதா மஹாேயாகீ³ நி:ஸŋhக³சி²nhநஸmhஶய:
12060111 தக: phரேதா விphரா: khth³ேத⁴ந th³விஜஸூiνநா
12060113ஹnhகாேமா nh’பmh க³chச²nhத³த³rhஶ பதி² கயபmh
12060121 தmh தrhபயிthவா th³ரவிணrhநிவrhthய விஷஹாணmh
12060123 th³விஜபphரதிchச²nhந: காமேபாऽத³ஶnhnh’பmh
12060131 ph³ரம⁴தshய ராஜrhேஷrhேத³ேஹாऽக³ரலாkh³நிநா
12060133 ப³⁴வ ப⁴shமஸாthஸth³ய: பயதாmh ஸrhவேத³நாmh
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12060141ஹாஹாகாேரா மஹாநாth³⁴வி ேக² தி³ு ஸrhவத:
12060143 விshதா யப⁴வnhஸrhேவ ேத³வாஸுரநராத³ய:
12060151 ேத³வ³nh³ப⁴ேயா ேந³rhக³nhத⁴rhவாphஸரேஸா ஜ:³

12060153 வvh’ஷு: Shபவrhஷாணி வி³தா: ◌⁴ ஸா⁴வாதி³ந:
12060161 ஜnhேமஜய:shவபிதரmh thவா தகப⁴தmh
12060163 யதா²ஜுஹாவ ஸnhkhth³ேதா⁴ நாகா³nhஸthேர ஸஹ th³விைஜ:

12060171ஸrhபஸthேர ஸth³தா⁴kh³ெநௗ த³யமாநாnhமேஹாரகா³nh
12060173 th³’ShThேவnhth³ரmh ப⁴யஸmhவிkh³நshதக: ஶரணmh யெயௗ
12060181அபயmhshதகmh தthர ராஜா பாேதா th³விஜாnh
12060183 உவாச தக: கshமாnhந த³ேயேதாரகா³த⁴ம:
12060191 தmh ேகா³பாயதி ராேஜnhth³ர ஶkhர: ஶரணமாக³தmh
12060193 ேதந ஸmhshதmhபி⁴த:ஸrhபshதshமாnhநாkh³ெநௗ பதthயெஸௗ
12060201 பாத இதி thவா phராஹrhthவிஜ உதா³ரதீ:◌⁴
12060203ஸேஹnhth³ரshதேகா விphரா நாkh³ெநௗ கிதி பாthயேத
12060211 தchch²thவாஜுஹுrhவிphரா:ஸேஹnhth³ரmh தகmh மேக²
12060213 தகாஶு பதshேவஹ ஸேஹnhth³ேரண மthவதா
12060221இதி ph³ரேமாதி³தாேைப:shதா²நாதி³nhth³ர: phரசாத:
12060223 ப³⁴வ ஸmhph◌⁴ராnhதமதி:ஸவிமாந:ஸதக:
12060231 தmh பதnhதmh விமாேநந ஸஹதகமmhப³ராth
12060233 விேலாkhயாŋhகி³ரஸ: phராஹ ராஜாநmh தmh ph³’ஹshபதி:
12060241ைநஷ thவயா மiνShேயnhth³ர வத⁴மrhஹதி ஸrhபராTh
12060243அேநந பீதமmh’தமத² வா அஜராமர:
12060251 விதmh மரணmh ஜnhேதாrhக³தி:shேவைநவ கrhம
12060253 ராஜmhshதேதாऽnhேயா நாshthயshய phரதா³தா ஸுக²:³க²ேயா:
12060261ஸrhபெசௗராkh³நிவிth³th³ph◌⁴ய:ுthth’th³vhயாth◌⁴யாதி³பி⁴rhnh’ப
12060263 பசthவmh’chச²ேத ஜnhrh⁴ŋhkhத ஆரph³த⁴கrhம தth
12060271 தshமாthஸthரத³mh ராஜnhஸmhshதீ²ேயதாபி⁴சாகmh
12060273ஸrhபா அநாக³ேஸா த³kh³தா⁴ ஜைநrhதி³Shடmh  ⁴jhயேத
12060280ஸூத உவாச
12060281இthkhத:ஸ தேத²thயாஹ மஹrhேஷrhமாநயnhவச:
12060283ஸrhபஸthரா³பரத: ஜயாமாஸ வாkhபதிmh
12060291ைஸஷா விShேrhமஹாமாயா பா³th◌⁴யயால யயா
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12060293iµயnhthயshையவாthம⁴தா ⁴ேதஷு ³ணvh’thதிபி:◌⁴
12060301 ந யthர த³mhபீ⁴thயப⁴யா விராதா மாயாthமவாேத³ऽஸkh’தா³thமவாதி³பி: ◌⁴
12060303 ந யth³விவாேதா³ விவித⁴shததா³ரேயா மநச ஸŋhகlhபவிகlhபvh’thதி
யth
12060311ந யthரsh’jhயmhsh’ஜேதாப⁴ேயா:பரmh ேரயச வshthபி⁴ரnhவிதshthவஹmh
12060313 தேத³த³thஸாதி³தபா³th◌⁴யபா³த⁴கmh நிth◌⁴ய ேசாrhnhவிரேமத தnhiµநி:
12060321 பரmh பத³mh ைவShணவமாமநnhதி தth³யnhேநதி ேநதீthயத³thsh’வ:

12060323விsh’jhய ெதௗ³ராthmhயமநnhயெஸௗ’தா³’ேதா³ப³யாவதmh
ஸமாைத:
12060331 த ஏதத³தி⁴க³chச²nhதி விShேrhயthபரமmh பத³mh
12060333அஹmh மேமதி ெதௗ³rhஜnhயmh ந ேயஷாmh ேத³ஹேக³ஹஜmh
12060341அதிவாதா³mhshதிதிேத நாவமnhேயத கசந
12060343 ந ேசமmh ேத³ஹமாthய ைவரmh rhவீத ேகநசிth
12060351 நேமா ப⁴க³வேத தshைம kh’ShயாNhட²ேமத⁴ேஸ
12060353 யthபாதா³mh³ஹth◌⁴யாநாthஸmhதாமth◌⁴யகா³மாmh
12060360ெஶௗநக உவாச
12060361ைபலாதி³பி⁴rhvhயாஸஶிShையrhேவதா³சாrhையrhமஹாthமபி: ◌⁴
12060363 ேவதா³ச கதி²தா vhயshதா ஏதthெஸௗmhயாபி⁴ேத⁴ ந:
12060370ஸூத உவாச
12060371ஸமாதாthமேநா ph³ரமnhph³ரமண: பரேமSh²ந:
12060373’th³யாகாஶாத³⁴nhநாேதா³ vh’thதிேராதா⁴th³விபா⁴vhயேத
12060381 ய³பாஸநயா ph³ரமnhேயாகி³ேநா மலமாthமந:
12060383 th³ரvhயkhயாகாரகாkh²யmh ⁴thவா யாnhthயநrhப⁴வmh
12060391 தேதாऽ⁴ththvh’ேதா³ŋhகாேரா ேயாऽvhயkhதphரப⁴வ:shவராTh
12060393 யthதlhŋhக³mh ப⁴க³வேதா ph³ரமண: பரமாthமந:
12060401 ஶ ◌்’ேதி ய இமmh shேபா²டmh ஸுphதேராthேர ச ஶூnhயth³’kh
12060403 ேயந வாkh³vhயjhயேத யshய vhயkhதிராகாஶ ஆthமந:
12060411shவதா⁴mhேநா ph³ராமண:ஸாாth³வாசக: பரமாthமந:
12060413ஸ ஸrhவமnhthேராபநிஷth³ேவத³பீ³ஜmh ஸநாதநmh
12060421 தshய யாஸmhshthரேயா வrh அகாராth³யா ph◌⁴’³th³வஹ
12060423 தா⁴rhயnhேத ையshthரேயா பா⁴வா ³ணநாமாrhத²vh’thதய:
12060431 தேதாऽரஸமாmhநாயமsh’ஜth³ப⁴க³வாநஜ:
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12060433அnhதshேதா²Shமshவரshபrhஶ ரshவதீ³rhகா⁴தி³லணmh
12060441 ேதநாெஸௗ சேரா ேவதா³mhசrhபி⁴rhவத³ைநrhவி: ◌⁴
12060443ஸvhயா’திகாnhேஸாŋhகாராmhசாrhேஹாthரவிவயா
12060451 thராநth◌⁴யாபயthதாmhsh ph³ரமrhnhph³ரமேகாவிதா³nh
12060453 ேத  த⁴rhேமாபேத³Shடார:shவthேரph◌⁴ய:ஸமாதி³ஶnh
12060461 ேத பரmhபரயா phராphதாshதthதchசி²Shையrhth◌⁴’தvhரைத:
12060463 சrhேக³Shவத² vhயshதா th³வாபராெதௗ³ மஹrhபி: ◌⁴
12060471ஷ:ணஸththவாnh³rhேமதா⁴nhவீய காலத:
12060473 ேவதா³nhph³ரமrhஷேயா vhயshயnh’தி³shதா²chதேசாதி³தா:
12060481அshnhநphயnhதேர ph³ரமnhப⁴க³வாnhேலாகபா⁴வந:
12060483 ph³ரேமஶாth³ையrhேலாகபாலrhயாசிேதா த⁴rhம³phதேய
12060491 பராஶராthஸthயவthயாமmhஶாmhஶகலயா வி: ◌⁴
12060493அவதீrhே மஹாபா⁴க³ ேவத³mh சkhேர சrhவித⁴mh
12060501 ’க³த²rhவயஜு:ஸாmhநாmh ராஶீth³th◌⁴’thய வrhக³ஶ:

12060503 சதshர:ஸmhதாசkhேர மnhthைரrhமணிக³ இவ
12060511 தாஸாmh ஸ சர: ஶிShயாiνபாஹூய மஹாமதி:
12060513 ஏைககாmh ஸmhதாmh ph³ரமnhேநைககshைம த³ெதௗ³ வி: ◌⁴
12060521ைபலாய ஸmhதாமாth³யாmh ப³vh’சாkh²யாmh உவாச ஹ
12060523ைவஶmhபாயநஸmhjhஞாய நிக³தா³kh²யmh யஜுrhக³ணmh
12060531ஸாmhநாmh ைஜநேய phராஹ ததா² ச²nhேதா³க³ஸmhதாmh
12060533அத²rhவாŋhகி³ரmh நாம shவஶிShயாய ஸுமnhதேவ
12060541ைபல:shவஸmhதாேச இnhth³ரphரதேய iµநி:
12060543 பா³Shகலாய ச ேஸாऽphயாஹ ஶிShேயph◌⁴ய:ஸmhதாmh shவகாmh
12060551 சrhதா⁴ vhயshய ேபா³th◌⁴யாய யாjhஞவlhkhயாய பா⁴rhக³வ
12060553 பராஶராயாkh³நிthர இnhth³ரphரதிராthமவாnh
12060561அth◌⁴யாபயthஸmhதாmh shவாmh மாNh³ேகயmh’mh கவிmh
12060563 தshய ஶிShேயா ேத³வthர: ெஸௗப⁴rhயாதி³ph◌⁴ய ஊசிவாnh
12060571 ஶாகlhயshதthஸுத:shவாmh  பசதா⁴ vhயshய ஸmhதாmh
12060573 வாthshயiµth³க³லஶாய ேகா³க²lhயஶிஶிேரShவதா⁴th
12060581 ஜாகrhNhயச தchசி²Shய:ஸநிkhதாmh shவஸmhதாmh
12060583 ப³லாகைபலஜாபா³ல விரேஜph◌⁴ேயா த³ெதௗ³iµநி:
12060591 பா³Shக: phரதிஶாகா²ph◌⁴ேயா வாலகி²lhயாkh²யஸmhதாmh
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12060593 சkhேர வாலாயநிrhப⁴jhய: காஶாரைசவ தாmh த³: ◌⁴
12060601 ப³vh’சா:ஸmhதா ேயதா ஏபி⁴rhph³ரமrhபி⁴rhth◌⁴’தா:
12060603 thைவதchச²nhத³ஸாmh vhயாஸmh ஸrhவபாைப: phரiµchயேத
12060611ைவஶmhபாயநஶிShயா ைவ சரகாth◌⁴வrhயேவாऽப⁴வnh
12060613 யchேசrhph³ரமஹthயாmhஹ:பணmh shவ³ேராrhvhரதmh
12060621 யாjhஞவlhkhயச தchசி²Shய ஆஹாேஹா ப⁴க³வnhகியth
12060623 சேதநாlhபஸாராmh சShேயऽஹmh ஸு³சரmh
12060631இthkhேதா ³ரphயாஹ பிேதா யாயலmh thவயா
12060633 விphராவமnhthரா ஶிShேயண மத³தீ⁴தmh thயஜாவிதி
12060641 ேத³வராதஸுத: ேஸாऽபி ச²rhதி³thவா யஜுஷாmh க³ணmh
12060643 தேதா க³ேதாऽத²iµநேயா த³th³’ஶுshதாnhயஜுrhக³nh
12060651 யஜூmh திthதிரா ⁴thவா தlhேலாபதயாத³:³

12060653ைதthதியா இதி யஜு: ஶாகா²ஆஸnhஸுேபஶலா:
12060661 யாjhஞவlhkhயshதேதா ph³ரமmhச²nhதா³mhshயதி⁴ க³ேவஷயnh
12060663³ேராரவிth³யமாநாநி ஸூபதshேத²ऽrhகவரmh
12060670யாjhஞவlhkhய உவாச
12060671 ஓmh நேமா ப⁴க³வேத ஆதி³thயாயாகி²லஜக³தாமாthமshவேபண கால
12060672shவேபணசrhவித⁴⁴தநிகாயாநாmh ph³ரமாதி³shதmhப³பrhயnhதாநாமnhதrh’த³ேயஷு
12060673 ப³ரபி சாகாஶ இேவாபாதி⁴நாvhயவதீ⁴யமாேநா ப⁴வாேநக
12060674 ஏவ ணலவநிேமஷாவயேவாபசிதஸmhவthஸரக³ேணநாபாமாதா³ந
12060675 விஸrhகா³ph◌⁴யாமாmh ேலாகயாthராமiνவஹதி
12060681 ய³ஹ வாவ வி³த⁴rhஷப⁴ ஸவிதரத³shதபthயiνஸவநமஹrh
12060682அஹராmhநாயவிதி⁴ேநாபதிShட²மாநாநாமகி²ல³தvh’ந
12060683 பீ³ஜாவப⁴rhஜந ப⁴க³வத:ஸமபி⁴தீ⁴ம தபந மNhட³லmh
12060691 ய இஹ வாவ shதி²ரசரநிகராmh நிஜநிேகதநாநாmh மைநnhth³யாஸு
12060692 க³நநாthமந:shவயமாthமாnhதrhயா phரேசாத³யதி
12060701 ய ஏேவமmh ேலாகமதிகராலவத³நாnhத⁴காரஸmhjhஞாஜக³ரkh³ரஹ
12060702 கி³தmh mh’தகவ விேசதநமவேலாkhயாiνகmhபயா பரமகாணிக
12060703 ஈையேவாthதா²phயாஹரஹரiνஸவநmh ேரய shவத⁴rhமாkh²யாthமாவ
12060704shத²ேந phரவrhதயதி
12060711அவநிபதிவாஸா⁴நாmh ப⁴யiµதீ³ரயnhநடதி பத ஆஶாபாலsh
12060712 தthர தthர கமலேகாஶாஜபி⁴ப’தாrhஹண:
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12060721அத²ஹ ப⁴க³வmhshதவ சரணநநக³ளmh th⁴வந³பி⁴ரபி⁴வnhதி³தmh
12060723அஹமயாதயாமயஜுShகாம உபஸராதி
12060730ஸூத உவாச
12060731 ஏவmh shத:ஸ ப⁴க³வாnhவாபத⁴ேரா ரவி:
12060733 யஜூmhShயயாதயாமாநி iµநேயऽதா³thphரஸாதி³த:
12060741 யஜுrhபி⁴ரகேராchசா²கா² த³ஶ பச ஶைதrhவி: ◌⁴
12060743 ஜkh³’ஹுrhவாஜஸnhயshதா: காNhவமாth◌⁴யnhதி³நாத³ய:
12060751ைஜேந:ஸமக³shயாthஸுமnhshதநேயா iµநி:
12060753ஸுthவாmhsh தthஸுதshதாph◌⁴யாேமைககாmh phராஹ ஸmhதாmh
12060761ஸுகrhமா சாபி தchசி²Shய:ஸாமேவத³தேராrhமஹாnh
12060763ஸஹshரஸmhதாேப⁴த³mh சkhேர ஸாmhநாmh தேதா th³விஜ
12060771ரNhயநாப: ◌⁴ ெகௗஶlhய: ெபௗShயச ஸுகrhமண:

12060773 ஶிShெயௗ ஜkh³’ஹசாnhய ஆவnhthேயா ph³ரமவிthதம:
12060781 உதீ³chயா:ஸாமகா:³ ஶிShயா ஆஸnhபசஶதாநி ைவ
12060783 ெபௗShயjhயாவnhthயேயாசாபி தாmhச phராchயாnhphரசேத
12060791 ெலௗகா³rhமாŋhக³:lhய:ஶீத:³ேரவ ச
12060793 ெபௗShயShயா ஜkh³’ஹு:ஸmhதாshேத ஶதmh ஶதmh
12060801 kh’ேதா ரNhயநாப⁴shய சrhவிmhஶதி ஸmhதா:
12060803 ஶிShய ஊேச shவஶிShேயph◌⁴ய: ேஶஷா ஆவnhthய ஆthமவாnh
12070010ஸூத உவாச
12070011அத²rhவவிthஸுமnhச ஶிShயமth◌⁴யாபயthshவகாmh
12070013ஸmhதாmh ேஸாऽபி பth²யாய ேவத³த³rhஶாய ேசாkhதவாnh
12070021 ெஶௗkhலாயநிrhph³ரமப³rhேமாேதா³ஷ: பிphபலாயநி:
12070023 ேவத³த³rhஶshய ஶிShயாshேத பth²யஶிShயாநேதா² ஶ ◌்’iΝ
12070025iµத:³ ஶுநேகா ph³ரமஜாஜசாphயத²rhவவிth
12070031 ப³ph◌⁴: ஶிShேயாऽதா²nhகி³ரஸ:ைஸnhத⁴வாயந ஏவ ச
12070033அதீ⁴ேயதாmh ஸmhேத th³ேவ ஸாவrhth³யாshததா²பேர
12070041 நthரகlhப: ஶாnhதிச கயபாŋhகி³ரஸாத³ய:
12070043 ஏேத ஆத²rhவசாrhயா: ஶ ◌்’iΝ ெபௗராணிகாnhiµேந
12070051 thரyhயாணி: கயபச ஸாவrhணிரkh’தvhரந:
12070053ைவஶmhபாயநஹாெதௗ ஷTh³ைவ ெபௗராணிகா இேம
12070061அதீ⁴யnhத vhயாஸஶிShயாthஸmhதாmh மthபிrhiµகா²th
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12070063 ஏைககாமஹேமேதஷாmh ஶிShய:ஸrhவா:ஸமth◌⁴யகா³mh
12070071 கயேபாऽஹmh ச ஸாவrhணீ ராமஶிShேயாऽkh’தvhரந:
12070073அதீ⁴ம vhயாஸஶிShயாchசthவாேரா லஸmhதா:
12070081 ராணலணmh ph³ரமnhph³ரமrhபி⁴rhநிபிதmh
12070083 ஶ ◌்’iΝShவ ³th³தி⁴மாthய ேவத³ஶாshthராiνஸாரத:
12070091ஸrhேகா³ऽshயாத² விஸrhக³ச vh’thதிராnhதராணி ச
12070093 வmhேஶா வmhஶாiνசதmh ஸmhshதா² ேஹரபாரய:
12070101 த³ஶபி⁴rhலணrhkhதmh ராணmh தth³விேதா³ வி:³

12070103 ேகசிthபசவித⁴mh ph³ரமnhமஹத³lhபvhயவshத²யா
12070111அvhயாkh’த³ணோபா⁴nhமஹதshthvh’ேதாऽஹம:
12070113 ⁴தஸூேமnhth³யாrhதா²நாmh ஸmhப⁴வ:ஸrhக³ உchயேத
12070121 ஷாiνkh³’தாநாேமேதஷாmh வாஸநாமய:
12070123 விஸrhேகா³ऽயmh ஸமாஹாேரா பீ³ஜாth³பீ³ஜmh சராசரmh
12070131 vh’thதிrh⁴தாநி ⁴தாநாmh சராமசராணி ச
12070133 kh’தா shேவந nh’mh தthர காமாchேசாத³நயாபி வா
12070141 ராchதாவதாேரஹா விவshயாiν ேக³ ேக³
12070143 திrhயŋhமrhthயrhேத³ேவஷு ஹnhயnhேத ையshthரயீth³விஷ:

12070151 மnhவnhதரmh மiνrhேத³வா மiνthரா:ஸுேரவரா:
12070153 rhஷேயாऽmhஶாவதாராச ஹேர:ஷTh³வித⁴iµchயேத
12070161 ராjhஞாmh ph³ரமphரஸூதாநாmh வmhஶshthைரகாேகாऽnhவய:
12070163 வmhஶாiνசதmh ேதஷாmhvh’thதmh வmhஶத⁴ராshச ேய
12070171ைநthதிக: phராkh’திேகா நிthய ஆthயnhதிேகா லய:
12070173ஸmhshேத²தி கவிபி:◌⁴ phேராkhதசrhதா⁴shய shவபா⁴வத:
12070181 ேஹrhேவாऽshய ஸrhகா³ேத³ரவிth³யாகrhமகாரக:
12070183 யmh சாiνஶாயிநmh phராஹுரvhயாkh’தiµதாபேர
12070191 vhயதிேரகாnhவேயா யshய ஜாkh³ரthshவphநஸுஷுphதிஷு
12070193 மாயாமேயஷு தth³ph³ரம வvh’thதிShவபாரய:
12070201 பதா³rhேத²ஷு யதா² th³ரvhயmh ஸnhமாthரmh பநாமஸு
12070203 பீ³ஜாதி³பசதாnhதாஸு யவshதா²ஸு தாதmh
12070211 விரேமத யதா³ சிthதmh thவா vh’thதிthரயmh shவயmh
12070213 ேயாேக³rhல வா ததா³thமாநmh ேவேத³ஹாயா நிவrhதேத
12070221 ஏவmh லணலயாணி ராநி ராவித:³
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12070223iµநேயாऽShடாத³ஶ phராஹு:ுlhலகாநி மஹாnhதி ச
12070231 ph³ராமmh பாth³மmh ைவShணவmh ச ைஶவmh லŋhக³mh ஸகா³ட³mh
12070233 நாரதீ³யmh பா⁴க³வதமாkh³ேநயmh shகாnhத³ஸmhjhஞிதmh
12070241 ப⁴விShயmh ph³ரமைவவrhதmh மாrhகNhேட³யmh ஸவாமநmh
12070243 வாராஹmh மாthshயmh ெகௗrhமmh ச ph³ரமாNhடா³kh²யதி thஷTh
12070251 ph³ரமnhநித³mh ஸமாkh²யாதmh ஶாகா²phரணயநmh iµேந:
12070253 ஶிShயஶிShயphரஶிShயாmh ph³ரமேதேஜாவிவrhத⁴நmh
12080010ெஶௗநக உவாச
12080011ஸூத வ சிரmh ஸாேதா⁴ வத³ ேநா வத³தாmh வர
12080013 தமshயபாேர ph◌⁴ரமதாmh nh’mh thவmh பாரத³rhஶந:
12080021ஆஹுசிராஷmh’mh mh’கNh³தநயmh ஜநா:
12080023 ய: கlhபாnhேத rhவேதா ேயந kh³ரshதத³mh ஜக³th
12080031ஸ வா அshமthேலாthபnhந: கlhேபऽshnhபா⁴rhக³வrhஷப:◌⁴
12080033ைநவா⁴நாபி ⁴தாநாmh ஸmhphலவ: ேகாऽபி ஜாயேத
12080041 ஏக ஏவாrhணேவ ph◌⁴ராmhயnhத³த³rhஶ ஷmh கில
12080043 வடபthரேட ேதாகmh ஶயாநmh thேவகமth³⁴தmh
12080051 ஏஷ ந:ஸmhஶேயா ⁴யாnhஸூத ெகௗஹலmh யத:
12080053 தmh நசி²nhதி⁴ மஹாேயாகி³nhராேணShவபி ஸmhமத:
12080060ஸூத உவாச
12080061 phரநshthவயா மஹrhேஷऽயmh kh’ேதா ேலாகph◌⁴ரமாபஹ:

12080063 நாராயணகதா² யthர கீ³தா கமலாபஹா
12080071 phராphதth³விஜாதிஸmhshகாேரா மாrhகNhேட³ய: பி: khரமாth
12080073 ச²nhதா³mhshயதீ⁴thய த⁴rhேமண தப:shவாth◌⁴யாயஸmhத:
12080081 ph³’ஹth³vhரதத⁴ர: ஶாnhேதா ஜேலா வlhகலாmhப³ர:
12080083 பி³ph◌⁴ரthகமNhட³mh த³Nhட³iµபவீதmh ஸேமக²லmh
12080091 kh’Shநmh ஸாஸூthரmh ஶாmhச நியமrhth³த⁴ேய
12080093அkh³nhயrhக³விphராthமshவrhசயnhஸnhth◌⁴யேயாrhஹmh
12080101ஸாயmh phராத:ஸ ³ரேவ ைப⁴யமா’thய வாkh³யத:
12080103 ³⁴ேஜ ³rhவiνjhஞாத:ஸkh’nhேநா ேச³ேபாத:
12080111 ஏவmh தப:shவாth◌⁴யாயபேரா வrhஷாமதாதmh
12080113ஆராத⁴யnh’ேகஶmh kh³ேய mh’thmh ஸு³rhஜயmh
12080121 ph³ரமா ph◌⁴’³rhப⁴ேவா த³ோ ph³ரமthராச ேயऽபேர
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12080123 nh’ேத³வபிth’⁴தாநி ேதநாஸnhநதிவிshதா:
12080131இthத²mh ph³’ஹth³vhரதத⁴ரshதப:shவாth◌⁴யாயஸmhயைம:
12080133 த³th◌⁴யாவேதா⁴ஜmh ேயாகீ³ th◌⁴வshதkhேலஶாnhதராthமநா
12080141 தshையவmh ஜதசிthதmh மஹாேயாேக³ந ேயாகி³ந:
12080143 vhயதீயாய மஹாnhகாேலா மnhவnhதரஷடா³thமக:
12080151 ஏதthரnhத³ேரா jhஞாthவா ஸphதேமऽshnhகிலாnhதேர
12080153 தேபாவிஶŋhகிேதா ph³ரமnhநாேரேப⁴ தth³விகா⁴தநmh
12080161 க³nhத⁴rhவாphஸரஸ: காமmh வஸnhதமலயாநிெலௗ
12080163iµநேய phேரஷயாமாஸ ரஜshேதாகமெதௗ³ ததா²
12080171 ேத ைவ ததா³ரமmh ஜkh³iµrhமாth³ேர: பாrhவ உthதேர
12080173 Shபப⁴th³ரா நதீ³ யthர சிthராkh²யா ச ஶிலா விேபா⁴
12080181 ததா³ரமபத³mh Nhயmh Nhயth³மலதாசிதmh
12080183 Nhயth³விஜலாகீ’நmh Nhயாமலஜலாஶயmh
12080191 மthதph◌⁴ரமரஸŋhகீ³தmh மthதேகாகிலதmh
12080193 மthதப³rhநடாேடாபmh மthதth³விஜலாலmh
12080201 வா: phரவிShட ஆதா³ய மநிrhஜ²ரஶீகராnh
12080203ஸுமேநாபி:◌⁴ பShவkhேதா வவாthதmhப⁴யnhshமரmh
12080211 உth³யchசnhth³ரநிஶாவkhthர: phரவாலshதப³காபி:◌⁴
12080213 ேகா³பth³மலதாஜாலshதthராthஸுமாகர:
12080221அnhவீயமாேநா க³nhத⁴rhைவrhகீ³தவாதி³thரத²ைக:
12080223அth³’யதாthதசாேபஷு:shவ:shthத²பதி:shமர:
12080231ஹுthவாkh³நிmh ஸiµபாநmh த³th³’ஶு: ஶkhரகிŋhகரா:
12080233 தாmh ³ராத⁴rhஷmh rhதிமnhதவாநலmh
12080241 நnh’shதshய ரத:shthேயாऽேதா² கா³யகா ஜ:³

12080243 mh’த³ŋhக³வீபணைவrhவாth³யmh சkhrhமேநாரமmh
12080251ஸnhத³ேத⁴ऽshthரmh shவத⁴iν காம: பசiµக²mh ததா³
12080253 ம⁴rhமேநா ரஜshேதாக இnhth³ரph◌⁴’thயா vhயகmhபயnh
12080261 khட³nhthயா: கshத²lhயா: கnh³ைக:shதநெகௗ³ரவாth
12080263 ph◌⁴’ஶiµth³விkh³நமth◌⁴யாயா: ேகஶவிshரmhதshரஜ:

12080271இதshதேதா ph◌⁴ரமth³th³’Shேடசலnhthயா அiν கnh³கmh
12080273 வாrhஜஹார தth³வாஸ:ஸூமmh thதேமக²லmh
12080281 விஸஸrhஜ ததா³ பா³ணmh மthவா தmh shவதmh shமர:
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12080283ஸrhவmh தthராப⁴வnhேமாக⁴மநீஶshய யேதா²th³யம:
12080291 த இthத²மபrhவnhேதா iµேநshதthேதஜஸா iµேந
12080293 த³யமாநா நிவvh’: phரேபா³th◌⁴யாவாrhப⁴கா:
12080301இதீnhth³ராiνசைரrhph³ரமnhத⁴rhேதாऽபி மஹாiµநி:
12080303 யnhநாகா³த³ஹேமா பா⁴வmh ந தchசிthரmh மஹthஸு 
12080311 th³’ShThவா நிshேதஜஸmh காமmh ஸக³ணmh ப⁴க³வாnhshவராTh
12080313 thவாiνபா⁴வmh ph³ரமrhேஷrhவிshமயmh ஸமகா³thபரmh
12080321 தshையவmh ஜதசிthதmh தப:shவாth◌⁴யாயஸmhயைம:
12080323அiνkh³ரஹாயாவிராnhநரநாராயே ஹ:
12080331 ெதௗ ஶுkhலkh’Shெணௗ நவகஜேலாசெநௗ
12080332 சrh⁴ெஜௗ ெரௗரவவlhகலாmhப³ெரௗ
12080333 பவிthரபாணீ உபவீதகmh thvh’th
12080334 கமNhட³mh த³Nhட³mh’ஜுmh ச ைவணவmh
12080341 பth³மாமாலாiµத ஜnhமாrhஜநmh
12080342 ேவத³mh ச ஸாாthதப ஏவ பிெணௗ
12080343 தபthத³th³வrhணபிஶŋhக³ேராசிஷா
12080344 phராmhஶூ த³தா⁴ெநௗ வி³த⁴rhஷபா⁴rhசிெதௗ
12080351 ேத ைவ ப⁴க³வேதா ேப நரநாராயvh’
12080353 th³’ShThேவாthதா²யாத³ேரேchைசrhநநாமாŋhேக³ந த³Nhட³வth
12080361ஸ தthஸnhத³rhஶநாநnhத³ நிrhvh’தாthேமnhth³யாஶய:
12080363’Shடேராமாrhோ ந ேஸேஹ தாதீ³mh
12080371 உthதா²ய phராஜ: phரவஔthஸுkhயாதா³ஷnhநிவ
12080373 நேமா நம இதீஶாெநௗ ப³பா⁴ேஶ க³th³க³தா³ரmh
12080381 தேயாராஸநமாதா³ய பாத³ேயாரவநிjhய ச
12080383அrhஹேணநாiνேலேபந ⁴பமாlhையரஜயth
12080391ஸுக²மாஸநமாெநௗ phரஸாதா³பி⁴iµெகௗ²iµநீ
12080393 நராநmhய பாதா³ph◌⁴யாmh க³Shடா²வித³மph³ரவீth
12080400மாrhகNhேட³ய உவாச
12080401 கிmh வrhணேய தவ விேபா⁴ ய³தீ³ேதாऽஸு:
12080402ஸmhshபnhத³ேத தமiν வாŋhமைநnhth³யாணி
12080403shபnhத³nhதி ைவ தiνph◌⁴’தாமஜஶrhவேயாச
12080404shவshயாphயதா²பி ப⁴ஜதாம பா⁴வப³nh: ◌⁴
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12080411rhதீ இேம ப⁴க³வேதா ப⁴க³வmhshthேலாkhயா:
12080412 ேமாய தாபவிரமாய ச mh’ththைய
12080413 நாநா பி³ப⁴rhShயவிமnhயதrhயேத²த³mh
12080414sh’ShThவா நrhkh³ரஸ ஸrhவேவாrhணநாபி:◌⁴
12080421 தshயாவி:shதி²ரசேரஶிரŋhkh◌⁴லmh
12080422 யthshத²mh ந கrhம³ணகாலரஜ:shph’ஶnhதி
12080423 யth³ைவ shவnhதி நிநமnhதி யஜnhthயபீ⁴ணmh
12080424 th◌⁴யாயnhதி ேவத³’த³யா iµநயshததா³phthைய
12080431 நாnhயmh தவாŋhkh◌⁴rhபநயாத³பவrhக³rhேத:
12080432 ேமmh ஜநshய பேதாபி⁴ய ஈஶ விth³ம:
12080433 ph³ரமா பி³ேப⁴thயலமேதா th³விபராrhத⁴தி⁴ShNhய:
12080434 காலshய ேத கிiµத தthkh’தெபௗ⁴திகாநாmh
12080441 தth³ைவ ப⁴ஜாmhyh’ததி⁴யshதவ பாத³லmh
12080442thேவத³மாthமchச²தி³ சாthம³ேரா: பரshய
12080443 ேத³ஹாth³யபாrhத²மஸத³nhthயமபி⁴jhஞமாthரmh
12080444 விnhேத³த ேத தrh ஸrhவமநீதாrhத²mh
12080451ஸththவmh ரஜshதம இதீஶ தவாthமப³nhேதா⁴
12080452 மாயாமயா:shதி²திலேயாத³யேஹதேவாऽshய
12080453லா th◌⁴’தா யத³பி ஸththவமயீ phரஶாnhthைய
12080454 நாnhேய nh’mh vhயஸநேமாஹபி⁴யச யாph◌⁴யாmh
12080461 தshமாthதேவஹ ப⁴க³வnhநத² தாவகாநாmh
12080462 ஶுkhலாmh தiνmh shவத³யிதாmh ஶலா ப⁴ஜnhதி
12080463 யthஸாthவதா: ஷபiµஶnhதி ஸththவmh
12080464 ேலாேகா யேதாऽப⁴யiµதாthமஸுக²mh ந சாnhயth
12080471 தshைம நேமா ப⁴க³வேத ஷாய ⁴mhேந
12080472 விவாய விவ³ரேவ பரைத³வதாய
12080473 நாராயய ’ஷேய ச நேராthதமாய
12080474ஹmhஸாய ஸmhயதகி³ேர நிக³ேமவராய
12080481 யmh ைவ ந ேவத³ விததா²பைத²rhph◌⁴ரமth³தீ: ◌⁴
12080482ஸnhதmh shவேகShவஸுஷு ’th³யபி th³’khபேத²ஷு
12080483 தnhமாயயாvh’தமதி:ஸ உ ஏவ ஸாாth³
12080484ஆth³யshதவாகி²ல³ேராபஸாth³ய ேவத³mh
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12080491 யth³த³rhஶநmh நிக³ம ஆthமரஹ:phரகாஶmh
12080492iµயnhதி யthர கவேயாऽஜபரா யதnhத:
12080493 தmh ஸrhவவாத³விஷயphரதிபஶீலmh
12080494 வnhேத³ மஹாஷமாthமநி³ட⁴ேபா³த⁴mh
12090010ஸூத உவாச
12090011ஸmhshேதா ப⁴க³வாநிthத²mh மாrhகNhேட³ேயந தீ⁴மதா
12090013 நாராயே நரஸக:² phத ஆஹ ph◌⁴’³th³வஹmh
12090020ப⁴க³வாiνவாச
12090021 ேபா⁴ ேபா⁴ ph³ரமrhவrhேயாऽth³த⁴ ஆthமஸமாதி⁴நா
12090023 மயி ப⁴khthயாநபாயிnhயா தப:shவாth◌⁴யாயஸmhயைம:
12090031 வயmh ேத பShடா:shம thவth³ph³’ஹth³vhரதசrhயயா
12090033 வரmh phரதீchச² ப⁴th³ரmh ேத வரேதா³ऽsh thவதீ³phதmh
12090040’வாச
12090041தmh ேத ேத³வேத³ேவஶ phரபnhநாrhதிஹராchத
12090043 வேரணதாவதாலmh ேநா யth³ப⁴வாnhஸமth³’யத
12090051 kh³’thவாஜாத³ேயா யshய மthபாதா³ph³ஜத³rhஶநmh
12090053 மநஸா ேயாக³பkhேவந ஸ ப⁴வாnhேமऽேகா³சர:
12090061அதா²phயmh³ஜபthரா Nhயேலாகஶிகா²மேண
12090063 th³ரேய மாயாmh யயா ேலாக:ஸபாேலா ேவத³ஸth³பி⁴தா³mh
12090070ஸூத உவாச
12090071இதீ³ேதாऽrhசித: காமmh’ ப⁴க³வாnhiµேந
12090073 தேத²தி ஸ shமயnhphராகா³th³ப³த³rhயாரமவர:
12090081 தேமவ சிnhதயnhநrhத²mh’:shவாரம ஏவ ஸ:

12090083 வஸnhநkh³nhயrhகேஸாமாmh³ ⁴வாவியதா³thமஸு
12090091 th◌⁴யாயnhஸrhவthர ச ஹmh பா⁴வth³ரvhையரஜயth
12090093 khவசிthஜாmh விஸshமார phேரமphரஸரஸmhphத:
12090101 தshையகதா³ ph◌⁴’³ேரShட² Shபப⁴th³ராதேட iµேந:
12090103 உபாநshய ஸnhth◌⁴யாயாmh ph³ரமnhவார⁴nhமஹாnh
12090111 தmh சNhட³ஶph³த³mh ஸiµதீ³ரயnhதmh ப³லாஹகா அnhவப⁴வnhகராலா:
12090113அshத²விShடா²iµiµshத³th³பி:◌⁴ shவநnhத உchைசரபி⁴ வrhஷதா⁴ரா:
12090121 தேதா vhயth³’யnhத ச:ஸiµth³ரா:ஸமnhதத:மாதலமாkh³ரஸnhத:
12090123ஸரேவேகா³rhபி⁴kh³ரநkhர மஹாப⁴யாவrhதக³பீ⁴ரேகா⁴ஷா:
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12090131அnhதrhப³சாth³பி⁴ரதிth³பி: ◌⁴ க²ைர:
12090132 ஶதரதா³பி⁴பதாபிதmh ஜக³th
12090133 சrhவித⁴mh வீய ஸஹாthமநா iµநிrh
12090134 ஜலாphதாmh மாmh விமநா:ஸமthரஸth
12090141தshையவiµth³வீதஊrhபீ⁴ஷண:phரப⁴ஜநா⁴rhணிதவாrhமஹாrhணவ:

12090143ஆrhயமாே வரஷth³பி⁴ரmh³ைத:³மாமphயதா⁴th³th³வீபவrhஷாth³பி:◌⁴
ஸமmh
12090151ஸமாnhதmh ஸதி³வmh ஸபா⁴க³ணmh
12090152 thைரேலாkhயமாthஸஹ தி³kh³பி⁴ராphதmh
12090153ஸ ஏக ஏேவாrhவேதா மஹாiµநிrh
12090154 ப³ph◌⁴ராம விphய ஜடா ஜடா³nhத⁴வth
12090161ுthth’Thபேதா மகைரshதிŋhகி³லrh
12090162 உபth³ேதா வீசிநப⁴shவதாஹத:
12090163 தமshயபாேர பதிேதா ph◌⁴ரமnhதி³ேஶா
12090164 ந ேவத³ க²mh கா³mh ச பரேமத:
12090171 khரசிnhமkh³ேநா மஹாவrhேத தரலshதா³த: khவசிth
12090173 யாேதா³பி⁴rhப⁴யேத khவாபி shவயமnhேயாnhயகா⁴திபி:◌⁴
12090181 khவசிchேசா²கmh khவசிnhேமாஹmh khவசிth³:³க²mh ஸுக²mh ப⁴யmh
12090183 khவசிnhmh’thமவாphேநாதி vhயாth◌⁴யாதி³பி⁴தாrhதி³த:
12090191அதாயதவrhஷாmh ஸஹshராணி ஶதாநி ச
12090193 vhயதீrhph◌⁴ரமதshதshnhவிShiΝமாயாvh’தாthமந:
12090201ஸ கதா³சிth³ph◌⁴ரமmhshதshnhph’தி²vhயா: கதி³ th³விஜ:

12090203 nhயாkh³ேராத⁴ேபாதmh த³th³’ேஶ ப²லபlhலவேஶாபி⁴தmh
12090211 phரா³thதரshயாmh ஶாகா²யாmh தshயாபி த³th³’ேஶ ஶிஶுmh
12090213 ஶயாநmh பrhணடேக kh³ரஸnhதmh phரப⁴யா தம:
12090221 மஹாமரகதயாமmh மth³வத³நபŋhகஜmh
12090223 கmh³kh³வmh மேஹாரshகmh ஸுநஸmh ஸுnhத³ரph◌⁴வmh
12090231 வாைஸஜத³லகாபா⁴தmh கmh³கrhணதா³³மmh
12090233 விth³மாத⁴ரபா⁴ேஸஷch ேசா²யிதஸுதா⁴shதmh
12090241 பth³மக³rhபா⁴பாŋhக³mh ’th³யஹாஸாவேலாகநmh
12090243 வாைஸஜth³வஸmhவிkh³ந நிmhநநாபி⁴த³ேலாத³ரmh
12090251 சாrhவŋh³ph◌⁴யாmh பாணிph◌⁴யாiµnhநீய சரmh³ஜmh
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12090253iµேக² நிதா⁴ய விphேரnhth³ேரா த⁴யnhதmh வீய விshத:
12090261தth³த³rhஶநாth³வீதபரேமாiµதா³phேராth²lhல’thெபௗlhமவிேலாசநாmh³ஜ:

12090263 phர’Shடேராமாth³⁴தபா⁴வஶŋhகித: phரShmh ரshதmh phரஸஸார
பா³லகmh
12090271 தாவchசி²ேஶாrhைவ வேதந பா⁴rhக³வ:

12090272 ேஸாऽnhத: ஶரmh மஶேகா யதா²விஶth
12090273 தthராphயேதா³ nhயshதமசShட kh’thshநேஶா
12090274 யதா² ராiµயத³தீவ விshத:
12090281 க²mh ேராத³ பா⁴க³நth³ஸாக³ராnhth³வீபாnhஸவrhஷாnhகப:◌⁴
ஸுராஸுராnh
12090283 வநாநி ேத³ஶாnhஸத: ராகராnhேக²டாnhvhரஜாநாரமவrhணvh’thதய:
12090291மஹாnhதி ⁴தாnhயத² ெபௗ⁴திகாnhயெஸௗ காலmh ச நாநாக³கlhபகlhபநmh
12090293யthகிசித³nhயth³vhயவஹாரகாரணmh த³த³rhஶ விவmhஸதி³வாவபா⁴தmh
12090301மாலயmh Shபவஹாmh ச தாmh நதீ³mh நிஜாரமmh யthர ’ அபயத
12090303விவmhவிபயch²வதாchசி²ேஶாrhைவ ப³rhநிரshேதா nhயபதlhலயாph³ெதௗ⁴
12090311 தshnhph’தி²vhயா: கதி³ phரட⁴mh வடmh ச தthபrhணேட ஶயாநmh
12090313 ேதாகmh ச தthphேரமஸுதா⁴shேதந நிேதாऽபாŋhக³நிேணந
12090321அத² தmh பா³லகmh வீய ேநthராph◌⁴யாmh தி⁴Sh²தmh ’தி³
12090323அph◌⁴யயாத³திஸŋhkhShட: பShவkhமேதா⁴ஜmh
12090331 தாவthஸ ப⁴க³வாnhஸாாth³ேயாகா³தீ⁴ேஶா ³ஹாஶய:
12090333அnhதrhத³த⁴ ’ேஷ:ஸth³ேயா யேத²ஹாநீஶநிrhதா
12090341 தமnhவத² வேடா ph³ரமnhஸலmh ேலாகஸmhphலவ:

12090343 திேராதா⁴யி த³shய shவாரேம rhவவthshதி²த:
12100010ஸூத உவாச
12100011ஸ ஏவமiν⁴ேயத³mh நாராயணவிநிrhதmh
12100013ைவப⁴வmh ேயாக³மாயாயாshதேமவ ஶரணmh யெயௗ
12100020மாrhகNhேட³ய உவாச
12100021 phரபnhேநாऽshmhயŋhkh◌⁴லmh ேத phரபnhநாப⁴யத³mh ஹேர
12100023 யnhமாயயாபி வி³தா⁴ iµயnhதி jhஞாநகாஶயா
12100030ஸூத உவாச
12100031 தேமவmh நிph◌⁴’தாthமாநmh vh’ேஷண தி³வி பrhயடnh
12100033 th³ராNhயா ப⁴க³வாnhth³ேரா த³த³rhஶ shவக³ணrhvh’த:
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12100041அேதா²மா தmh’mh வீய கி³ஶmh ஸமபா⁴ஷத
12100043 பேயமmh ப⁴க³வnhவிphரmh நிph◌⁴’தாthேமnhth³யாஶயmh
12100051 நிph◌⁴’ேதாத³ஜ²ஷvhராேதா வாதாபாேய யதா²rhணவ:

12100053rhவshய தபஸ:ஸாாthஸmhth³தி⁴mh th³தி⁴ேதா³ ப⁴வாnh
12100060ப⁴க³வாiνவாச
12100061ைநேவchச²thயாஶிஷ: khவாபி ph³ரமrhrhேமாமphத
12100063 ப⁴khதிmh பராmh ப⁴க³வதி லph³த⁴வாnhேஷऽvhயேய
12100071அதா²பி ஸmhவதி³Shயாேமா ப⁴வாnhேயேதந ஸா⁴நா
12100073அயmh  பரேமா லாேபா⁴ nh’mh ஸா⁴ஸமாக³ம:
12100080ஸூத உவாச
12100081இthkhthவா தiµேபயாய ப⁴க³வாnhஸ ஸதாmh க³தி:
12100083 ஈஶாந:ஸrhவவிth³யாநாவர:ஸrhவேத³நாmh
12100091 தேயாராக³மநmh ஸாாதீ³ஶேயாrhஜக³தா³thமேநா:
12100093 ந ேவத³ th³த⁴தீ⁴vh’thதிராthமாநmh விவேமவ ச
12100101 ப⁴க³வாmhshதத³பி⁴jhஞாய கி³ேஶா ேயாக³மாயயா
12100103ஆவிஶthதth³³ஹாகாஶmh வாசி²th³ரேவவர:
12100111ஆthமnhயபி ஶிவmh phராphதmh த³thபிŋhக³ஜடாத⁴ரmh
12100113 thrhயmh த³ஶ⁴ஜmh phராmhஶுiµth³யnhதவ பா⁴shகரmh
12100121 vhயாkh◌⁴ரசrhமாmhப³ரmh ஶூல த⁴iνShவசrhமபி: ◌⁴
12100123அமாலாட³மக கபாலmh பரஶுmh ஸஹ
12100131 பி³ph◌⁴ராணmh ஸஹஸா பா⁴தmh விசய ’தி³ விshத:
12100133 கித³mh த ஏேவதி ஸமாேத⁴rhவிரேதா iµநி:
12100141 ேநthேர உnhlhய த³th³’ேஶ ஸக³ணmh ேஸாமயாக³தmh
12100143 th³ரmh thேலாைகக³mh நநாம ஶிரஸா iµநி:
12100151 தshைம ஸபrhயாmh vhயத³தா⁴thஸக³ய ஸேஹாமயா
12100153shவாக³தாஸநபாth³யாrhkh◌⁴ய க³nhத⁴shரkh³⁴பதீ³பைக:
12100161ஆஹ thவாthமாiνபா⁴ேவந rhணகாமshய ேத விேபா⁴
12100163 கரவாம கிஶாந ேயேநத³mh நிrhvh’தmh ஜக³th
12100171 நம: ஶிவாய ஶாnhதாய ஸththவாய phரmh’டா³ய ச
12100173 ரேஜாஜுேஷऽத² ேகா⁴ராய நமshph◌⁴யmh தேமாஜுேஷ
12100180ஸூத உவாச
12100181 ஏவmh shத:ஸ ப⁴க³வாநாதி³ேத³வ:ஸதாmh க³தி:
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12100183 பShட: phரஸnhநாthமா phரஹஸmhshதமபா⁴ஷத
12100190ப⁴க³வாiνவாச
12100191 வரmh vh’ணீShவ ந: காமmh வரேத³ஶா வயmh thரய:
12100193அேமாக⁴mh த³rhஶநmh ேயஷாmh மrhthேயா யth³விnhத³ேதऽmh’தmh
12100201 ph³ராம:ஸாத⁴வ: ஶாnhதா நி:ஸŋhகா³ ⁴தவthஸலா:
12100203 ஏகாnhதப⁴khதா அshமாஸு நிrhைவரா:ஸமத³rhஶிந:
12100211ஸேலாகா ேலாகபாலாshதாnhவnhத³nhthயrhசnhthபாஸேத
12100213அஹmh ச ப⁴க³வாnhph³ரமா shவயmh ச ஹவர:
12100221 ந ேத மyhயchேதऽேஜ ச பி⁴தா³மNhவபி சேத
12100223 நாthமநச ஜநshயாபி தth³Shமாnhவயம
12100231 ந யmhமயாநி தீrhதா²நி ந ேத³வாேசதேநாjh²தா:
12100233 ேத நnhthகாேலந யmh த³rhஶநமாthரத:
12100241 ph³ராமேணph◌⁴ேயா நமshயாேமா ேயऽshமth³பmh thரயீமயmh
12100243 பி³ph◌⁴ரthயாthமஸமாதா⁴ந தப:shவாth◌⁴யாயஸmhயைம:
12100251 ரவth³த³rhஶநாth³வாபி மஹாபாதகிேநாऽபி வ:

12100253 ஶுth◌⁴ேயரnhநnhthயஜாசாபி கிiµ ஸmhபா⁴ஷதி³பி: ◌⁴
12100260ஸூத உவாச
12100261இதி சnhth³ரலலாமshய த⁴rhமக³ேயாபph³’mhதmh
12100263 வேசாऽmh’தாயநmh’rhநாth’phயthகrhணேயா: பிப³nh
12100271ஸ சிரmh மாயயா விShேrhph◌⁴ராத: கrhஶிேதா ph◌⁴’ஶmh
12100273 ஶிவவாக³mh’தth◌⁴வshத khேலஶஜshதமph³ரவீth
12100280மாrhகNhேட³ய உவாச
12100281அேஹா ஈவரேலயmh ³rhவிபா⁴vhயா ஶmh
12100283 யnhநமnhதீஶிதvhயாநி shவnhதி ஜக³தீ³வரா:
12100291 த⁴rhமmh kh³ராஹயிmh phராய: phரவkhதாரச ேத³நாmh
12100293ஆசரnhthயiνேமாத³nhேத khயமாணmh shவnhதி ச
12100301ைநதாவதா ப⁴க³வத:shவமாயாமயvh’thதிபி:◌⁴
12100303 ந ³Shேயதாiνபா⁴வshைதrhமாயிந:ஹகmh யதா²
12100311sh’ShThேவத³mh மநஸா விவமாthமநாiνphரவிய ய:
12100313³ண:rhவth³பி⁴ராபா⁴தி கrhேதவ shவphநth³’kh³யதா²
12100321 தshைம நேமா ப⁴க³வேத th³ய ³thமேந
12100323 ேகவலாயாth³விதீயாய ³ரேவ ph³ரமrhதேய
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12100331 கmh vh’ேண iν பரmh ⁴மnhவரmh thவth³வரத³rhஶநாth
12100333 யth³த³rhஶநாthrhணகாம:ஸthயகாம: மாnhப⁴ேவth
12100341 வரேமகmh vh’ேணऽதா²பி rhthகாமாபி⁴வrhஷth
12100343 ப⁴க³வthயchதாmh ப⁴khதிmh தthபேரஷு ததா² thவயி
12100350ஸூத உவாச
12100351இthயrhசிேதாऽபி⁴Shதச iµநிநா ஸூkhதயா கி³ரா
12100353 தமாஹ ப⁴க³வாச²rhவ: ஶrhவயா சாபி⁴நnhதி³த:
12100361 காேமா மஹrhேஷ ஸrhேவாऽயmh ப⁴khதிமாmhshthவமேதா⁴ேஜ
12100363ஆகlhபாnhதாth³யஶ: Nhயமஜராமரதா ததா²
12100371 jhஞாநmh thைரகாகmh ph³ரமnhவிjhஞாநmh ச விரkhதிமth
12100373 ph³ரமவrhசshவிேநா ⁴யாthராசாrhயதாsh ேத
12100380ஸூத உவாச
12100381 ஏவmh வராnhஸ iµநேய த³ththவாகா³ththrhய ஈவர:
12100383 ேத³vhைய தthகrhம கத²யnhநiν⁴தmh ராiµநா
12100391 ேஸாऽphயவாphதமஹாேயாக³ மமா பா⁴rhக³ேவாthதம:
12100393 விசரthய⁴நாphயth³தா⁴ ஹராேவகாnhததாmh க³த:
12100401அiνவrhணிதேமதthேத மாrhகNhேட³யshய தீ⁴மத:
12100403அiν⁴தmh ப⁴க³வேதா மாயாைவப⁴வமth³⁴தmh
12100411 ஏதthேகசித³விth³வாmhேஸா மாயாஸmhsh’திராthமந:
12100413அநாth³யாவrhதிதmh nh’mh காதா³சிthகmh phரசேத
12100421 ய ஏவேமதth³ph◌⁴’³வrhய வrhணிதmh ரதா²ŋhக³பாேணரiνபா⁴வபா⁴விதmh
12100423ஸmhராவேயthஸmhஶ ◌்’iΝயா³தாெபௗ⁴ தேயாrhந கrhமாஶயஸmhsh’திrhப⁴ேவth
12110010ெஶௗநக உவாச
12110011அேத²மமrhத²mh ph’chசா²ேமா ப⁴வnhதmh ப³ஹுவிthதமmh
12110013ஸமshததnhthரராth³தா⁴nhேத ப⁴வாnhபா⁴க³வத தththவவிth
12110021 தாnhthகா: பசrhயாயாmh ேகவலshய ய: பேத:
12110023அŋhேகா³பாŋhகா³தா⁴கlhபmh கlhபயnhதி யதா² ச ைய:
12110031 தnhேநா வrhணய ப⁴th³ரmh ேத khயாேயாக³mh ³⁴thஸதாmh
12110033 ேயந khயாைநேணந மrhthேயா யாயாத³மrhthயதாmh
12110040ஸூத உவாச
12110041 நமshkh’thய ³nhவேய வி⁴தீrhைவShணவீரபி
12110043 யா: phேராkhதா ேவத³தnhthராph◌⁴யாமாசாrhைய: பth³மஜாதி³பி: ◌⁴
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12110051 மாயாth³ையrhநவபி⁴shதththைவ:ஸ விகாரமேயா விராTh
12110053 நிrhேதா th³’யேத யthர ஸசிthேக ⁴வநthரயmh
12110061 ஏதth³ைவ ெபௗஷmh பmh : ◌⁴ பாெதௗ³ th³ெயௗ: ஶிேரா நப: ◌⁴
12110063 நாபி: ◌⁴ ஸூrhேயாऽணீ நாேஸ வா: கrhெணௗ தி³ஶ: phரேபா:◌⁴
12110071 phரஜாபதி: phரஜநநமபாேநா mh’thஶி:

12110073 தth³பா³ஹேவா ேலாகபாலா மநசnhth³ேரா ph◌⁴ெவௗ யம:
12110081லjhேஜாthதேராऽத⁴ேரா ேலாேபா⁴ த³nhதா jhேயாthshநா shமேயா ph◌⁴ரம:
12110083 ேராமாணி ⁴ஹா ⁴mhேநா ேமகா:◌⁴ ஷrhத⁴ஜா:
12110091 யாவாநயmh ைவ ேஷா யாவthயா ஸmhshத²யா த:
12110093 தாவாநஸாவபி மஹா ேஷா ேலாகஸmhshத²யா
12110101 ெகௗshப⁴vhயபேத³ேஶந shவாthமjhேயாதிrhபி³ப⁴rhthயஜ:

12110103 தthphரபா⁴ vhயாபிநீ ஸாாthவthஸiµரஸா வி: ◌⁴
12110111shவமாயாmh வநமாலாkh²யாmh நாநா³ணமயீmh த³த⁴th
12110113 வாஸச²nhேதா³மயmh பீதmh ph³ரமஸூthரmh thvh’thshவரmh
12110121 பி³ப⁴rhதி ஸாŋhkh²யmh ேயாக³mh ச ேத³ேவா மகரNhட³ேல
12110123 ெமௗmh பத³mh பாரேமShTh²யmh ஸrhவேலாகாப⁴யŋhகரmh
12110131அvhயாkh’தமநnhதாkh²யமாஸநmh யத³தி⁴Sh²த:
12110133 த⁴rhமjhஞாநாதி³பி⁴rhkhதmh ஸththவmh பth³மேஹாchயேத
12110141 ஓஜ:ஸேஹாப³லதmh iµkh²யதththவmh க³தா³mh த³த⁴th
12110143அபாmh தththவmh த³ரவரmh ேதஜshதththவmh ஸுத³rhஶநmh
12110151 நேபா⁴நிப⁴mh நப⁴shதththவமmh சrhம தேமாமயmh
12110153 காலபmh த⁴iν: ஶாrhŋhக³mh ததா² கrhமமேயஷுதி⁴mh
12110161இnhth³யாணி ஶராநாஹுராதீரshய shயnhத³நmh
12110163 தnhமாthராNhயshயாபி⁴vhயkhதிmh iµth³ரயாrhத²khயாthமதாmh
12110171 மNhட³லmh ேத³வயஜநmh தீ³ா ஸmhshகார ஆthமந:
12110173 பசrhயா ப⁴க³வத ஆthமேநா ³தய:
12110181 ப⁴க³வாnhப⁴க³ஶph³தா³rhத²mh லாகமலiµth³வஹnh
12110183 த⁴rhமmh யஶச ப⁴க³வாmhசாமரvhயஜேநऽப⁴ஜth
12110191ஆதபthரmh  ைவNhட²mh th³விஜா தா⁴மாேதாப⁴யmh
12110193 thvh’th³ேவத:³ஸுபrhkh²ேயா யjhஞmh வஹதி ஷmh
12110201அநபாயிநீ ப⁴க³வதீ :ஸாாதா³thமேநா ஹேர:
12110203 விShவேநshதnhthரrhதிrhவிதி³த: பாrhஷதா³தி⁴ப:
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12110205 நnhதா³த³ேயாऽShெடௗ th³வா:shதா²ச ேதऽணிமாth³யா ஹேரrh³:

12110211 வாஸுேத³வ:ஸŋhகrhஷண: phரth³mhந: ஷ:shவயmh
12110213அநிth³த⁴ இதி ph³ரமnhrhதிvhேஹாऽபி⁴தீ⁴யேத
12110221ஸ விவshைதஜஸ: phராjhஞshய இதி vh’thதிபி: ◌⁴
12110223அrhேத²nhth³யாஶயjhஞாைநrhப⁴க³வாnhபபா⁴vhயேத
12110231அŋhேகா³பாŋhகா³தா⁴கlhைபrhப⁴க³வாmhshதchசShடயmh
12110233 பி³ப⁴rhதி shம சrhrhதிrhப⁴க³வாnhஹவர:
12110241 th³விஜ’ஷப⁴ ஸ ஏஷ ph³ரமேயாநி:shவயnhth³’kh
12110242shவமமபrhே மாயயா ச shவையதth
12110243sh’ஜதி ஹரதி பாதீthயாkh²யயாநாvh’தாோ
12110244 விvh’த இவ நிkhதshதthபைரராthமலph◌⁴ய:
12110251kh’Shண kh’Shணஸக² vh’ShNhyh’ஷபா⁴வநிth◌⁴kh³
12110252 ராஜnhயவmhஶத³ஹநாநபவrhக³வீrhய
12110253 ேகா³விnhத³ ேகா³பவநிதாvhரஜph◌⁴’thயகீ³த
12110254 தீrhத²ரவ: ரவணமŋhக³ள பா ph◌⁴’thயாnh
12110261 ய இத³mh கlhய உthதா²ய மஹாஷலணmh
12110263 தchசிthத: phரயேதா ஜphthவா ph³ரம ேவத³³ஹாஶயmh
12110270ெஶௗநக உவாச
12110271 ஶுேகா யதா³ஹ ப⁴க³வாnhவிShiΝராதாய ஶ ◌்’Nhவேத
12110273 ெஸௗேரா க³ே மா மா நாநா வஸதி ஸphதக:
12110281 ேதஷாmh நாமாநி கrhமாணி நிkhதாநாமதீ⁴வைர:
12110283 ph³ ந: ரth³த³தா⁴நாநாmh vhஹmh ஸூrhயாthமேநா ஹேர:
12110290ஸூத உவாச
12110291அநாth³யவிth³யயா விShேராthமந:ஸrhவேத³நாmh
12110293 நிrhேதா ேலாகதnhthேராऽயmh ேலாேகஷு பவrhதேத
12110301 ஏக ஏவ  ேலாகாநாmh ஸூrhய ஆthமாதி³kh’th³த⁴:
12110303ஸrhவேவத³khயாலmh’பி⁴rhப³ஹுேதா⁴தி³த:
12110311 காேலா ேத³ஶ: khயா கrhதா கரணmh காrhயமாக³ம:
12110313 th³ரvhயmh ப²லதி ph³ரமnhநவேதா⁴khேதாऽஜயா ஹ:
12110321 மth◌⁴வாதி³ஷு th³வாத³ஶஸு ப⁴க³வாnhகாலபth◌⁴’kh
12110323 ேலாகதnhthராய சரதி ph’த²kh³th³வாத³ஶபி⁴rhக³ண:

12110331 தா⁴தா kh’தshத² ேஹதிrhவாஸுகீ ரத²kh’nhiµேந

1036 sanskritdocuments.org



மth³ பா⁴க³வத ராண

12110333 லshthயshmh³தி ம⁴மாஸmh நயnhthய
12110341அrhயமா லேஹாऽெதௗ²ஜா: phரேஹதி: கshத²
12110343 நாரத:³ கchச²நீரச நயnhthேயேத shம மாத⁴வmh
12110351thேராऽth: ெபௗேஷேயாऽத² தேகா ேமநகா ஹஹா:
12110353 ரத²shவந இதி ேயேத ஶுkhரமாஸmh நயnhthய
12110361 வShேடா² வே ரmhபா⁴ ஸஹஜnhயshததா²ஹுஹூ:
12110363 ஶுkhரசிthரshவநைசவ ஶுசிமாஸmh நயnhthய
12110371இnhth³ேரா விவாவஸு: ேராதா ஏலாபthரshததா²ŋhகி³ரா:
12110373 phரmhேலாசா ராேஸா வrhேயா நேபா⁴மாஸmh நயnhthய
12110381 விவshவாiνkh³ரேஸநச vhயாkh◌⁴ர ஆஸாரே ph◌⁴’:³

12110383அiνmhேலாசா ஶŋhக²பாேலா நப⁴shயாkh²யmh நயnhthய
12110391 ஷா த⁴நஜேயா வாத:ஸுேஷண:ஸுசிshததா²
12110393 kh◌⁴’தாசீ ெகௗ³தமேசதி தேபாமாஸmh நயnhthய
12110401 ’rhவrhசா ப⁴ரth³வாஜ: பrhஜnhய: ேஸநthததா²
12110403 விவ ஐராவதைசவ தபshயாkh²யmh நயnhthய
12110411அதா²mhஶு: கயபshதாrhய ’தேஸநshதேதா²rhவஶீ
12110413 விth³chச²thrhமஹாஶŋhக:²ஸேஹாமாஸmh நயnhthய
12110421 ப⁴க:³sh²rhேஜாऽShடேநrhண ஆச பசம:
12110423 கrhேகாடக: rhவசிthதி: Shயமாஸmh நயnhthய
12110431 thவShடா ’சீகதநய: கmhப³லச திேலாthதமா
12110433 ph³ரமாேபேதாऽத²ஸதth³th◌⁴’தராShThர இஷmhப⁴ரா:
12110441 விShiΝரவதேரா ரmhபா⁴ ஸூrhயவrhசாச ஸthயth
12110443 விவாthேரா மகா²ேபத ஊrhஜமாஸmh நயnhthய
12110451 ஏதா ப⁴க³வேதா விShேராதி³thயshய வி⁴தய:
12110453shமரதாmh ஸnhth◌⁴யேயாrhnh’mh ஹரnhthயmhேஹா தி³ேந தி³ேந
12110461 th³வாத³ஶshவபி மாேஸஷு ேத³ேவாऽெஸௗ ஷTh³பி⁴ரshய ைவ
12110463 சரnhஸமnhதாthதiνேத பரthேரஹ ச ஸnhமதிmh
12110471ஸாமrhkh³யஜுrhபி⁴shதlhŋhைக³rh’ஷய:ஸmhshவnhthயiµmh
12110473 க³nhத⁴rhவாshதmh phரகா³யnhதி nh’thயnhthயphஸரேஸாऽkh³ரத:
12110481 உnhநயnhதி ரத²mh நாகா³ kh³ராமNhேயா ரத²ேயாஜகா:
12110483 ேசாத³யnhதி ரத²mh ph’Shேட²ைநrh’தா ப³லஶாந:
12110491 வாலகி²lhயா:ஸஹshராணி ஷShrhph³ரமrhஷேயாऽமலா:
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12110493 ரேதாऽபி⁴iµக²mh யாnhதி shவnhதி shதிபி⁴rhவி⁴mh
12110501 ஏவmh யநாதி³நித⁴ேநா ப⁴க³வாnhஹவர:
12110503 கlhேப கlhேப shவமாthமாநmh vhய ேலாகாநவthயஜ:

12120010ஸூத உவாச
12120011 நேமா த⁴rhமாய மஹேத நம: kh’Shய ேவத⁴ேஸ
12120013 ph³ரமேணph◌⁴ேயா நமshkh’thய த⁴rhமாnhவேய ஸநாதநாnh
12120021 ஏதth³வ: கதி²தmh விphரா விShேசதமth³⁴தmh
12120023 ப⁴வth³பி⁴rhயத³ஹmh ph’Shேடா நராmh ேஷாசிதmh
12120031அthர ஸŋhகீrhதித:ஸாாthஸrhவபாபஹேரா ஹ:
12120033 நாராயே ’ேகேஶா ப⁴க³வாnhஸாthவதாmhபதி:
12120041அthர ph³ரம பரmh ³யmh ஜக³த: phரப⁴வாphயயmh
12120043 jhஞாநmh ச த³பாkh²யாநmh phேராkhதmh விjhஞாநஸmhதmh
12120051 ப⁴khதிேயாக:³ஸமாkh²யாேதா ைவராkh³யmh ச ததா³ரயmh
12120053 பாதiµபாkh²யாநmh நாரதா³kh²யாநேமவ ச
12120061 phராேயாபேவேஶா ராஜrhேஷrhவிphரஶாபாthபத:
12120063 ஶுகshய ph³ரமrhஷப⁴shய ஸmhவாத³ச பத:
12120071 ேயாக³தா⁴ரணேயாthkhராnhதி:ஸmhவாேதா³ நாரதா³ஜேயா:
12120073அவதாராiνகீ³தmh ச ஸrhக:³ phராதா⁴நிேகாऽkh³ரத:
12120081 வி³ேராth³த⁴வஸmhவாத:³thth’ைமthேரயேயாshதத:
12120083 ராணஸmhதாphரேநா மஹாஷஸmhshதி²தி:
12120091 தத: phராkh’திக:ஸrhக:³ஸphத ைவkh’திகாச ேய
12120093 தேதா ph³ரமாNhட³ஸmh⁴திrhைவராஜ: ேஷா யத:
12120101 காலshய sh²லஸூமshய க³தி: பth³மஸiµth³ப⁴வ:

12120103 ⁴வ உth³த⁴ரேணऽmhேபா⁴ேத⁴rhரNhயாவேதா⁴ யதா²
12120111ஊrhth◌⁴வதிrhயக³வாkhஸrhேகா³ th³ரஸrhக³shதைத²வ ச
12120113அrhத⁴நாவரshயாத² யத:shவாயmh⁴ேவா மiν:

12120121 ஶதபா ச யா shthமாth³யா phரkh’திthதமா
12120123ஸnhதாேநா த⁴rhமபthநீநாmh கrhத³மshய phரஜாபேத:
12120131அவதாேரா ப⁴க³வத: கபிலshய மஹாthமந:
12120133 ேத³வஹூthயாச ஸmhவாத:³ கபிேலந ச தீ⁴மதா
12120141 நவph³ரமஸiµthபthதிrhத³யjhஞவிநாஶநmh
12120143 th◌⁴வshய சதmh பசாthph’ேதா:² phராசீநப³rhஷ:
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12120151 நாரத³shய ச ஸmhவாத³shதத: phைரயvhரதmh th³விஜா:
12120153 நாேப⁴shதேதாऽiνசதmh’ஷப⁴shய ப⁴ரதshய ச
12120161 th³வீபவrhஷஸiµth³ராmh கி³நth³பவrhணநmh
12120163 jhேயாதிசkhரshய ஸmhshதா²நmh பாதாலநரகshதி²தி:
12120171 த³ஜnhம phரேசேதாph◌⁴யshதththmh ச ஸnhததி:
12120173 யேதா ேத³வாஸுரநராshதிrhயŋhநக³க²கா³த³ய:
12120181 thவாShThரshய ஜnhமநித⁴நmh thரேயாச தி³ேதrhth³விஜா:
12120183ைத³thேயவரshய சதmh phரராத³shய மஹாthமந:
12120191 மnhவnhதராiνகத²நmh க³ேஜnhth³ரshய விேமாணmh
12120193 மnhவnhதராவதாராச விShேrhஹயஶிராத³ய:
12120201 ெகௗrhமmh மாthshயmh நாரmhஹmh வாமநmh ச ஜக³thபேத:
12120203ேராத³மத²நmh தth³வத³mh’தாrhேத² தி³ெவௗகஸாmh
12120211 ேத³வாஸுரமஹாth³த⁴mh ராஜவmhஶாiνகீrhதநmh
12120213இவாஜnhம தth³வmhஶ:ஸுth³mhநshய மஹாthமந:
12120221இேலாபாkh²யாநமthேராkhதmh தாேராபாkh²யாநேமவ ச
12120223ஸூrhயவmhஶாiνகத²நmh ஶஶாதா³th³யா nh’கா³த³ய:
12120231 ெஸௗகnhயmh சாத² ஶrhயாேத: கthshத²shய ச தீ⁴மத:
12120233 க²Thவாŋhக³shய ச மாnhதா⁴: ெஸௗப⁴ேர:ஸக³ரshய ச
12120241 ராமshய ேகாஶேலnhth³ரshய சதmh கிlhபி³ஷாபஹmh
12120243 நிேமரŋhக³பthயாேகா³ ஜநகாநாmh ச ஸmhப⁴வ:

12120251 ராமshய பா⁴rhக³ேவnhth³ரshய நி:thகரணmh ⁴வ:

12120253 ஐலshய ேஸாமவmhஶshய யயாேதrhநஹுஷshய ச
12120261 ெதௗ³Shமnhேதrhப⁴ரதshயாபி ஶாnhதேநாshதthஸுதshய ச
12120263 யயாேதrhjhேயShட²thரshய யேதா³rhவmhேஶாऽiνகீrhதித:
12120271 யthராவதீ’ே ப⁴க³வாnhkh’Shkh²ேயா ஜக³தீ³வர:
12120273 வஸுேத³வkh³’ேஹ ஜnhம தேதா vh’th³தி⁴ச ேகா³ேல
12120281 தshய கrhமாNhயபாராணி கீrhதிதாnhயஸுரth³விஷ:

12120283 தநாஸுபய:பாநmh ஶகேடாchசாடநmh ஶிேஶா:
12120291 th’வrhதshய நிShேபஷshதைத²வ ப³கவthஸேயா:
12120293அகா⁴ஸுரவேதா⁴ தா⁴thரா வthஸபாலாவ³ஹநmh
12120301 ேத⁴iνகshய ஸஹph◌⁴ரா: phரலmhப³shய ச ஸŋhய:
12120303 ேகா³பாநாmh ச பthராணmh தா³வாkh³ேந: பஸrhபத:
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12120311 த³மநmh காயshயாேஹrhமஹாேஹrhநnhத³ேமாணmh
12120313 vhரதசrhயா  கnhயாநாmh யthர Shேடாऽchேதா vhரைத:
12120321 phரஸாேதா³ யjhஞபthநீph◌⁴ேயா விphராmh சாiνதாபநmh
12120323 ேகா³வrhத⁴ேநாth³தா⁴ரணmh ச ஶkhரshய ஸுரேப⁴ரத²
12120331 யjhஞபி⁴ேஷக: kh’Shணshய shthபி: ◌⁴ khடா³ ச ராthஷு
12120333 ஶŋhக²ட³shய ³rh³th³ேத⁴rhவேதா⁴ऽShடshய ேகஶிந:
12120341அkhராக³மநmh பசாthphரshதா²நmh ராமkh’Shணேயா:
12120343 vhரஜshthmh விலாபச ம²ராேலாகநmh தத:
12120351 க³ஜiµShகசார கmhஸாதீ³நாmh ததா² வத: ◌⁴
12120353 mh’தshயாநயநmh ஸூேநா: ந:ஸாnhதீ³பேநrh³ேரா:
12120361 ம²ராயாmh நிவஸதா ய³சkhரshய யthphயmh
12120363 kh’தiµth³த⁴வராமாph◌⁴யாmh ேதந ஹ th³விஜா:
12120371 ஜராஸnhத⁴ஸமாநீத ைஸnhயshய ப³ஹுேஶா வத: ◌⁴
12120373 கா⁴தநmh யவேநnhth³ரshய ஶshத²lhயா நிேவஶநmh
12120381ஆதா³நmh பாஜாதshய ஸுத⁴rhமாயா:ஸுராலயாth
12120383 khNhயா ஹரணmh th³ேத⁴ phரமth²ய th³விஷேதா ஹேர:
12120391ஹரshய jh’mhப⁴ணmh th³ேத⁴ பா³ணshய ⁴ஜkh’nhதநmh
12120393 phராkh³jhேயாதிஷபதிmh ஹthவா கnhயாநாmh ஹரணmh ச யth
12120401ைசth³யெபௗNhTh³ரகஶாlhவாநாmh த³nhதவkhரshய ³rhமேத:
12120403 ஶmhப³ேரா th³விவித:³ பீேடா²iµர: பசஜநாத³ய:
12120411 மாஹாthmhயmh ச வத⁴shேதஷாmh வாராணshயாச தா³ஹநmh
12120413 பா⁴ராவதரணmh ⁴ேமrhநிthதீkh’thய பாNhட³வாnh
12120421 விphரஶாபாபேத³ேஶந ஸmhஹார:shவலshய ச
12120423 உth³த⁴வshய ச ஸmhவாேதா³ வஸுேத³வshய சாth³⁴த:
12120431 யthராthமவிth³யா யகி²லா phேராkhதா த⁴rhமவிநிrhணய:
12120433 தேதா மrhthயபthயாக³ஆthமேயாகா³iνபா⁴வத:
12120441 க³ளணvh’thதிச கெலௗ nh’iµபphலவ:

12120443 சrhவித⁴ச phரலய உthபthதிshthவிதா⁴ ததா²
12120451 ேத³ஹthயாக³ச ராஜrhேஷrhவிShiΝராதshய தீ⁴மத:
12120453 ஶாகா²phரணயநmh’ேஷrhமாrhகNhேட³யshய ஸthகதா²
12120455 மஹாஷவிnhயாஸ:ஸூrhயshய ஜக³தா³thமந:
12120461இதி ேசாkhதmh th³விஜேரShடா² யthph’Shேடாऽஹஹாsh வ:
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12120463லாவதாரகrhமாணி கீrhதிதாநீஹ ஸrhவஶ:

12120471 பதித:shக²தசாrhத:ுththவா வா விவேஶா kh³’ணnh
12120473ஹரேய நம இthchைசrhiµchயேத ஸrhவபாதகாth
12120481ஸŋhகீrhthயமாேநா ப⁴க³வாநநnhத: தாiνபா⁴ேவா vhயஸநmh  mhஸாmh
12120483 phரவிய சிthதmh வி⁴ேநாthயேஶஷmh யதா² தேமாऽrhேகாऽph◌⁴ரவாதிவாத:
12120491mh’ஷா கி³ரshதா யஸதீரஸthகதா² ந கth²யேத யth³ப⁴க³வாநேதா⁴ஜ:

12120493தேத³வஸthயmh த³ைஹவமŋhக³ளmh தேத³வ Nhயmh ப⁴க³வth³³ேத³யmh
12120501 தேத³வ ரmhயmh சிரmh நவmh நவmh தேத³வ ஶவnhமநேஸா மேஹாthஸவmh
12120503தேத³வ ேஶாகாrhணவேஶாஷணmh nh’mhய³thதம:ேலாகயேஶாऽiνகீ³யேத
12120511 ந யth³வசசிthரபத³mh ஹேரrhயேஶா
12120512 ஜக³thபவிthரmh phரkh³’ணீத கrhசிth
12120513 தth³th◌⁴வாŋhதீ’த²mh ந  ஹmhஸேஸவிதmh
12120514 யthராchதshதthர  ஸாத⁴ேவாऽமலா:
12120521தth³வாkh³விஸrhேகா³ஜநதாக⁴ஸmhphலேவா யshnhphரதிேலாகமப³th³த⁴வthயபி
12120523 நாமாnhயநnhதshய யேஶாऽŋhகிதாநி யthஶ ◌்’Nhவnhதி கா³யnhதி kh³’ணnhதி
ஸாத⁴வ:

12120531ைநShகrhmhயமphயchதபா⁴வவrhதmh
12120532 ந ேஶாப⁴ேத jhஞாநமலmh நிரஜநmh
12120533த: ந: ஶவத³ப⁴th³ரவேர
12120534 ந யrhபிதmh கrhம யத³phயiνthதமmh
12120541 யஶ:யாேமவ பரம: பேரா வrhரமாசாரதப:தாதி³ஷு
12120543அவிshmh’தி:த⁴ரபாத³பth³மேயாrh³iνவாத³ரவத³ராதி³பி: ◌⁴
12120551 அவிshmh’தி: kh’Shணபதா³ரவிnhத³ேயா: ேthயப⁴th³ராணி ச ஶmh
தேநாதி
12120553ஸththவshயஶுth³தி⁴mh பரமாthமப⁴khதிmh jhஞாநmh ச விjhஞாநவிராக³khதmh
12120561யmh th³விஜாkh³rhயா ப³த ⁴பா⁴கா³ யchச²வதா³thமnhயகி²லாthம⁴தmh
12120563 நாராயணmh ேத³வமேத³வஶமஜshரபா⁴வா ப⁴ஜதாவிேவய
12120571அஹmh ச ஸmhshமாத ஆthமதththவmh தmh ரா ேம பரமrhவkhthராth
12120573 phராேயாபேவேஶ nh’பேத: பத: ஸத³shyh’mh மஹதாmh ச
ஶ ◌்’Nhவதாmh
12120581 ஏதth³வ: கதி²தmh விphரா: கத²நீேயாகrhமண:

12120583 மாஹாthmhயmh வாஸுேத³வshய ஸrhவாஶுப⁴விநாஶநmh
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12120591 ய ஏதthராவேயnhநிthயmh யாமணமநnhயதீ: ◌⁴
12120593 ேலாகேமகmh தத³rhத⁴mh வா பாத³mh பாதா³rhத⁴ேமவ வா
12120595 ரth³தா⁴வாnhேயாऽiνஶ ◌்’iΝயாthநாthயாthமாநேமவ ஸ:

12120601 th³வாத³யாேமகாத³யாmh வா ஶ ◌்’NhவnhநாShயவாnhப⁴ேவth
12120603 பட²thயநநnhphரயத: ேதா ப⁴வதி பாதகாth
12120611 Shகேர ம²ரயாmh ச th³வாரவthயாmh யதாthமவாnh
12120613 உேபாShய ஸmhதாேமதாmh ப²thவா iµchயேத ப⁴யாth
12120621 ேத³வதா iµநய:th³தா: ◌⁴ பிதேரா மநேவா nh’பா:
12120623 யchச²nhதி காமாnhkh³’ணத: ஶ ◌்’Nhவேதா யshய கீrhதநாth
12120631 ’ேசா யஜூmh ஸாமாநி th³விேஜாऽதீ⁴thயாiνவிnhத³ேத
12120633 ம⁴lhயா kh◌⁴’தlhயா: பய:lhயாச தthப²லmh
12120641 ராணஸmhதாேமதாமதீ⁴thய phரயேதா th³விஜ:

12120643 phேராkhதmh ப⁴க³வதா யth தthபத³mh பரமmh vhரேஜth
12120651 விphேராऽதீ⁴thயாphiνயாthphரjhஞாmh ராஜnhேயாத³தி⁴ேமக²லாmh
12120653ைவேயா நிதி⁴பதிthவmh ச ஶூth³ர: ஶுth◌⁴ேயத பாதகாth
12120661கமலஸmhஹதிகாலேநாऽகி²ேலேஶாஹதரthர ந கீ³யேதயபீ⁴ணmh
12120663இஹ  நrhப⁴க³வாநேஶஷrhதி: பப²ேதாऽiνபத³mh கதா²phரஸŋhைக:³
12120671 தமஹமஜமநnhதமாthமதththவmh ஜக³³த³யshதி²திஸmhயமாthமஶkhதிmh
12120673 th³பதிபி⁴ரஜஶkhரஶŋhகராth³ையrh³ரவதshதவமchதmh நேதாऽsh
12120681 உபசிதநவஶkhதிபி: ◌⁴ shவ ஆthமnhபரசிதshதி²ரஜŋhக³மாலயாய
12120683 ப⁴க³வத உபலph³தி⁴மாthரத⁴mhேந ஸுர’ஷபா⁴ய நம:ஸநாதநாய
12120691shவஸுக²நிph◌⁴’தேசதாshதth³vhத³shதாnhயபா⁴ேவா
12120692ऽphயதசிரலாkh’Shடஸாரshததீ³யmh
12120693 vhயதiνத kh’பயா யshதththவதீ³பmh ராணmh
12120694 தமகி²லvh’நkh◌⁴நmh vhயாஸஸூiνmh நேதாऽsh
12130010ஸூத உவாச
12130011 யmh ph³ரமா வேணnhth³ரth³ரமத:shnhவnhதி தி³vhைய:shதைவrh
12130012 ேவைத:³ஸாŋhக³பத³khரேமாபநிஷைத³rhகா³யnhதி யmh ஸாமகா:³
12130013 th◌⁴யாநாவshதி²ததth³க³ேதந மநஸா பயnhதி யmh ேயாகி³ேநா
12130014 யshயாnhதmh ந வி:³ஸுராஸுரக³ ேத³வாய தshைம நம:
12130021 ph’Shேட² ph◌⁴ராmhயத³மnhத³மnhத³ரகி³kh³ராவாkh³ரகNh³யநாnh
12130022 நிth³ராேலா: கமடா²kh’ேதrhப⁴க³வத: வாஸாநிலா: பாnh வ:
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12130023 யthஸmhshகாரகலாiνவrhதநவஶாth³ேவலாநிேப⁴நாmhப⁴ஸாmh
12130024 யாதாயாதமதnhth³தmh ஜலநிேத⁴rhநாth³யாபி விராmhயதி
12130031 ராணஸŋhkh²யாஸmh⁴திமshய வாchயphரேயாஜேந
12130033 தா³நmh தா³நshய மாஹாthmhயmh பாடா²ேத³ச நிேபா³த⁴த
12130041 ph³ராமmh த³ஶ ஸஹshராணி பாth³மmh பேசாநஷSh ச
12130042ைவShணவmh thரேயாவிmhஶchசrhவிmhஶதி ைஶவகmh
12130051 த³ஶாShெடௗ பா⁴க³வதmh நாரத³mh பசவிmhஶதி
12130053 மாrhகNhட³mh நவ வாநmh ச த³ஶபச ச:ஶதmh
12130061 சrhத³ஶ ப⁴விShயmh shயாthததா² பசஶதாநி ச
12130063 த³ஶாShெடௗ ph³ரமைவவrhதmh லŋhக³ேமகாத³ைஶவ 
12130071 சrhவிmhஶதி வாராஹேமகாஶீதிஸஹshரகmh
12130073shகாnhத³mh ஶதmh ததா²ைசகmh வாமநmh த³ஶ கீrhதிதmh
12130081 ெகௗrhமmh ஸphதத³ஶாkh²யாதmh மாthshயmh தth சrhத³ஶ
12130083 ஏேகாநவிmhஶthெஸௗபrhணmh ph³ரமாNhட³mh th³வாத³ைஶவ 
12130091 ஏவmh ராணஸnhேதா³ஹசrhல உதா³’த:
12130093 தthராShடத³ஶஸாஹshரmh பா⁴க³வதmh இShயேத
12130101இத³mh ப⁴க³வதா rhவmh ph³ரமேண நாபி⁴பŋhகேஜ
12130103shதி²தாய ப⁴வபீ⁴தாய காNhயாthஸmhphரகாஶிதmh
12130111ஆதி³மth◌⁴யாவஸாேநஷு ைவராkh³யாkh²யாநஸmhதmh
12130113ஹலாகதா²vhராதா mh’தாநnhதி³தஸthஸுரmh
12130121ஸrhவேவதா³nhதஸாரmh யth³ph³ரமாthைமகthவலணmh
12130123 வshthவth³விதீயmh தnhநிShட²mh ைகவlhையகphரேயாஜநmh
12130131 phெரௗShட²பth³யாmh ெபௗrhணமாshயாmh ேஹமmhஹஸமnhவிதmh
12130133 த³தா³தி ேயா பா⁴க³வதmh ஸ யாதி பரமாmh க³திmh
12130141 ராஜnhேத தாவத³nhயாநி ராநி ஸதாmh க³ேண
12130143 யாவth³பா⁴க³வதmh ைநவ யேதऽmh’தஸாக³ரmh
12130151ஸrhவேவதா³nhதஸாரmh  பா⁴க³வதShயேத
12130153 தth³ரஸாmh’தth’phதshய நாnhயthர shயாth³ரதி: khவசிth
12130161 நிmhநகா³நாmh யதா² க³ŋhகா³ ேத³வாநாமchேதா யதா²
12130163ைவShணவாநாmh யதா² ஶmh:◌⁴ ராநாத³nhததா²
12130171 ேthராmh ைசவ ஸrhேவஷாmh யதா² காஶீ யiνthதமா
12130173 ததா² ராணvhராதாநாmh மth³பா⁴க³வதmh th³விஜா:
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12130181மth³பா⁴க³வதmh ராணமமலmh யth³ைவShணவாநாmh phயmh
12130182 யshnhபாரமஹmhshயேமகமமலmh jhஞாநmh பரmh கீ³யேத
12130183 தthர jhஞாநவிராக³ப⁴khதிஸதmh ைநShகrhmhயமாவிshkh’தmh
12130184 தchch²’Nhவnhஸுபட²nhவிசாரணபேரா ப⁴khthயா விiµchேயnhநர:
12130191 கshைம ேயந விபா⁴ேதாऽயமேலா jhஞாநphரதீ³ப: ரா
12130192 தth³ேபண ச நாரதா³ய iµநேய kh’Shய தth³பி
12130193 ேயாகீ³nhth³ராய ததா³thமநாத² ப⁴க³வth³ராதாய காNhயதsh
12130194 தch²th³த⁴mh விமலmh விேஶாகமmh’தmh ஸthயmh பரmh தீ⁴ம
12130201 நமshதshைம ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ஸாேண
12130203 ய இத³ŋhkh’பயா கshைம vhயாசசே iµiµேவ
12130211 ேயாகீ³nhth³ராய நமshதshைம ஶுகாய ph³ரமபிேண
12130213ஸmhஸாரஸrhபத³Shடmh ேயா விShiΝராதமiµசth
12130221 ப⁴ேவ ப⁴ேவ யதா² ப⁴khதி: பாத³ேயாshதவ ஜாயேத
12130223 ததா²Shவ ேத³ேவஶ நாத²shthவmh ேநா யத: phரேபா⁴
12130231 நாமஸŋhகீrhதநmh யshய ஸrhவபாப phரஶநmh
12130233 phரேமா :³க²ஶமநshதmh நமா ஹmh பரmh

॥ ௐ தthஸth ॥
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