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Supplement to Rigveda Mandala 1

விஷkh◌⁴நஸூkhதmh ।
100001011 மா பி³ேப⁴rhந மShய பthவாபா ஸrhவத: ।
100001012 க⁴ேநந ஹnh vh’சிகமத³Nhேட³நாக³தmh
100001021ஆதி³thயரத²ேவேக³ந விShiΝபா³ஹுப³ேலந ச ।
100001022 க³ட³பநிபாேதந ⁴mh க³chச² மஹாயஶா:
100001031 க³ட³shய ஜாதமாthேரண thரேயா ேலாகா: phரகmhபிதா: ।
100001032 phரகmhபிதா ம ஸrhவா ஸைஶலவநகாநநா
100001041 க³க³நmh நShடசnhth³ராrhகmh jhேயாதிஷmh ந phரகாஶேத ।
100001042 ேத³வதாப⁴யபீ⁴தாச மாேதா ந phலவாயதி மாேதா ந phலவாயthேயாmh
நம:
100001051 ேபா⁴ ஸrhபப⁴th³ர ப⁴th³ரmh ேத ³ரmh க³chச² மஹாயஶா: ।
100001052 ஜநேமஜயshய யjhஞாnhேத ஆshதீகவசநmh shமர
100001061ஆshதீகவசநmh thவா ய:ஸrhேபா ந நிவrhதேத ।
100001062 ஶததா⁴ பி⁴th³யேத rhth◌⁴நி ஶிmhஶvh’ப²லmh யதா²
100001071 நrhமதா³ைய நம: phராதrhநrhமதா³ைய நேமா நிஶி ।
100001072 நேமாऽsh நrhமேத³ ph◌⁴யmh thரா மாmh விஷஸrhபத:
100001081 ேயா ஜரthகா ஜாேதா ஜரthகnhயாmh மஹாயஶா: ।
100001082 தshய ஸrhபாபப⁴th³ரmh ேத ³ரmh க³chச² மஹாயஶா:
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??ஸூkhதmh ।
200001011 ப⁴th³ரmh வத³ த³ணேதா ப⁴th³ரiµthதரேதா வத³ ।
200001012 ப⁴th³ரmh ரshதாnhேநா வத³ ப⁴th³ரmh பசாth கபிஜல
200001021 ப⁴th³ரmh வத³ thைரrhப⁴th³ரmh வத³ kh³’ேஹஷு ச ।
200001022 ப⁴th³ரமshமாகmh ேநா வத³ ப⁴th³ரmh ேநாऽப⁴யmh kh’தி⁴
200001031 ப⁴th³ரமத⁴shதாnhேநா வத³ ப⁴th³ரiµபShடாnhேநா வத³ ।
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200001032 ப⁴th³ரmh ப⁴th³ரmh ந ஆவத³ ப⁴th³ரmh ந:ஸrhவேதா வத³
200001041 அஸபthந: ரshதாnhந: ஶிவmh த³ணதshkh’தி⁴ ।
200001042 அப⁴யmh ஸததmh பசாth³ப⁴th³ரiµthதரேதா kh³’ேஹ
200001051 ெயௗவநாநி மஹய kh³ஷாவ ³nh³பி: ◌⁴ ।
200001052 ஶnhதகphரத³ணmh ஶதபthராபி⁴ ேநா வத³
200001061 ஆவத³mhshthவmh ஶேந ॥
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ஸூkhதmh ।
500001011 ரNhயவrhmh ஹணீmh ஸுவrhணரஜதshரஜாmh ।
500001012 சnhth³ராmh ரNhமயீmh லmh ஜாதேவேதா³ மமாவஹ
500001021 தாmh ம ஆவஹ ஜாதேவேதா³லமநபகா³நீmh ।
500001022 யshயாmh ரNhயmh விnhேத³யmh கா³மவmh ஷாநஹmh
500001031 அவrhவாmh ரத²மth◌⁴யாmh ஹshதிநாத³phரேமாதி³நீmh ।
500001032 யmh ேத³வீiµபவேய rhமா ேத³வீ ஜுஷதாmh
500001041 காmhேஸாऽsh தாmh ரNhயphராகாராமாrhth³ராmh jhவலnhதீmh th’phதாmh
தrhபயnhதீmh ।
500001042 பth³ேமshதி²தாmh பth³மவrhmh தாேஹாபவேய யmh
500001051 சnhth³ராmh phரபா⁴ஸாmh யஶஸா jhவலnhதீmh யmh ேலாேக
ேத³வஜுShடாiµதா³ராmh ।
500001052 தாmh பth³நீmh ஶரணமஹmh phரபth³ேயऽலrhேம நயதாmh thவாmh
vh’ேண ॥ 1॥
500001061 ஆதி³thயவrhேண தபேஸாऽதி⁴ஜாேதா வநshபதிshதவ vh’ோऽத²
பி³lhவ: ।
500001062 தshய ப²லாநி தபஸாiνத³nhமாயாnhதராயாச பா³யா அல:
500001071 உைப மாmh ேத³வஸக:² கீrhதிச மணிநா ஸஹ ।
500001072 phரா³rh⁴ேதாऽsh ராShThேரshnhகீrhதிmh’th³தி⁴mh த³தா³ ேம
500001081 ுthபிபாஸாமலாmh jhேயShடா²மலmh நாஶயாmhயஹmh ।
500001082 அ⁴திமஸmh’th³தி⁴mh ச ஸrhவாmh நிrhiΝத³ேம kh³’ஹாth
500001091 க³nhத⁴th³வாராmh ³ராத⁴rhஷாmh நிthயShடாmh கணீmh ।
500001092 ஈவmh ஸrhவ⁴தாநாmh தாேஹாபவேய யmh
500001101 மநஸ: காமமாதிmh வாச:ஸthயமஶீம ।
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500001102 பஶூநாmh பமnhநshய மயி : ரயதாmh யஶ: ॥ 2

500001111 கrhத³ேமந phரஜா⁴தாமயி ஸmhப⁴வகrhத³ம ।
500001112 யmh வாஸய ேம ேல மாதரmh பth³மமாநீmh
500001121 ஆப:shரஜnh shநிkh³தா⁴நி சிkhதவஸேம kh³’ேஹ ।
500001122 நிசேத³வீmh மாதரmh யmh வாஸய ேம ேல
500001131 ஆrhth³ராmh Shகணீmh Shmh ஸுவrhmh ேஹமமாநீmh ।
500001132 ஸூrhயாmh ரNhமயீmh லmh ஜாதேவேதா³ ம ஆவஹ
500001141 ஆrhth³ராmh ய:கணீmh யShmh பிŋhக³லாmh பth³மமாநீmh ।
500001142 சnhth³ராmh ரNhமயீmh லmh ஜாதேவேதா³ ம ஆவஹ
500001151 தாmh ம ஆவஹ ஜாதேவேதா³லமநபகா³நீmh ।
500001152 யshயாmh ரNhயmh phர⁴தmh கா³ேவாதா³shேயாவாnhவிnhேத³யmh
ஷாநஹmh ॥ 3

500001161 ய: ஶுசி: phரயேதா ⁴thவா ஜுஹுயாதா³jhயமnhவஹmh ।
500001162 ஸூkhதmh பசத³ஶrhசmh ச காம:ஸததmh ஜேபth
500001171 பth³மாநேந பth³ம ஊ பth³மா பth³மஸmhப⁴ேவ ।
500001172 தnhேமப⁴ஜ பth³மா ேயந ெஸௗkh²யmh லபா⁴mhயஹmh
500001181 அவதா³யீ ேகா³தா³யீ த⁴நதா³யீ மஹாத⁴ேந ।
500001182 த⁴நmh ேம ஜுஷதாmh ேத³வி ஸrhவகாமாmhச ேத³ ேம
500001191 பth³மாநேந பth³மவிபth³மபthேர பth³மphேய பth³மத³லாயதா ।
500001192 விவphேய விவமேநாiνேல thவthபாத³பth³மmh மயி ஸmhநித⁴thshவ
500001201 thரெபௗthரmh த⁴நmh தா⁴nhயmh ஹshthயவாதி³க³ேவரத²mh ।
500001202 phரஜாநாmh ப⁴வ மாதா ஆShமnhதmh கேரா ேம
500001211 த⁴நமkh³நிrhத⁴நmh வாrhத⁴நmh ஸூrhேயா த⁴நmh வஸு: ।
500001221 த⁴நnhth³ேரா ph³’ஹshபதிrhவணmh த⁴நமsh ேத
500001231 ைவநேதய ேஸாமmh பிப³ ேஸாமmh பிப³ vh’thரஹா ।
500001232 ேஸாமmh த⁴நshய ேஸாேநா மயmh த³தா³ ேஸாந:
500001241 ந khேராேதா⁴ ந ச மாthஸrhயmh ந ேலாேபா⁴ நாஶுபா⁴ மதி: ।
500001242 ப⁴வnhதி kh’தNhயாநாmh ப⁴khதாநாmh ஸூkhதmh ஜேபth
500001251 ஸரஜநிலேய ஸேராஜஹshேத த⁴வளதராmhஶுகக³nhத⁴மாlhயேஶாேப⁴ ।
500001252 ப⁴க³வதி ஹவlhலேப⁴ மேநாjhேஞ th⁴வந⁴திக phரத³ மயmh
500001261 விShiΝபthநீmh மாேத³வீmh மாத⁴வீmh மாத⁴வphயாmh ।
500001262 லmh phயஸகீ²mh ேத³வீmh நமாmhயchதவlhலபா⁴mh

khilas1.pdf 3



கி²லsh 1

500001271 மஹால ச விth³மேஹ விShiΝபthநீ ச தீ⁴ம ।
500001272 தnhேநா ல: phரேசாத³யாth
500001281 வrhசshவமாShயமாேராkh³யமாவிதா⁴chேசா²ப⁴மாநmh மயேத ।
500001282 தா⁴nhயmh த⁴நmh பஶுmh ப³ஹுthரலாப⁴mh ஶதஸmhவthஸரmh தீ³rhக⁴மா: ॥
4
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??ஸூkhதmh ।
700001011 shவphநshவphநாதி⁴கரேண ஸrhவmh நிShவாபயாஜநmh ।
700001012 ஆஸூrhயமnhயாnh thshவாபயth³ vhலmh ஜாkh³யாத³ஹmh
700001021 அஜக³ேரா நாம ஸrhப:ஸrhபிரவிேஷா மஹாnh ।
700001022 தshnh ஸrhப:ஸுதி⁴தshேதந thவாshவாஷயாம
700001031 ஸrhப:ஸrhேபாऽஜக³ர:ஸrhபிரவிேஷா மஹாnh ।
700001032 தshய ஸrhபாth nhத⁴வshதshய கா³த⁴மஶீம
700001041 காளிேகா நாம ஸrhேபா நவநாக³ஸஹshரப³ள: ।
700001042 யiµநரேத³ஹேஸா ஜாேதா ேயா நாராயணவாஹந:
700001051 யதி³ காளிக³தshய யதி³கா: காளிகாth³ப⁴யாth ।
700001052 ஜnhம⁴மதிkhராnhேதா நிrhவிேஷா யாதி காளிக:
700001061 ஆயாnhth³ரபதி²பி⁴ளிேதபி⁴rhயjhஞமmh ேநா பா⁴க³ேத⁴யmh ஜுஷshவ ।
700001062 th’phதாmh ஜஹுrhமாளshேயவ ேயாஷாபா⁴க³shேதைபth’Shவேஸயீவபாவ
700001071 யஶshகரmh ப³லவnhதmh phர⁴thவmh தேமவ ராஜாதி⁴பதிrhப³⁴வ ।
700001072 ஸŋhகீrhணநாகா³வபதிrhநராmh ஸுமŋhக³Lhயmh ஸததmh தீ³rhக⁴மா:
700001081 கrhேகாடேகா நாம ஸrhேபா ேயா th³’Shவிஷ உchயேத ।
700001082 தshய ஸrhபshய ஸrhபthவmh தshைம ஸrhப நேமாऽshேத
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வாலகி²lhயாநி ஸூkhதாநி ।
800001011 அபி⁴phரவ:ஸுராஸத⁴ஸnhth³ரமrhசயதா²விேத³ ।
800001012 ேயா ஜth’ph◌⁴ேயா மக⁴வா வஸு:ஸஹshேரேணவஶிதி
800001021 ஶதாநீேகவ phரகா³தி th◌⁴’ShiΝயா ஹnhதி vh’thராணி தா³ஶுேஷ ।
800001022 கி³ேரவ phரரஸா அshய பிnhவிேரத³thராணி ேபா⁴ஜஸ:

800001031 ஆthவா ஸுதாஸ இnhத³ேவா மதா³ய இnhth³ரகி³rhவண: ।
800001032 ஆேபாநவjhnhநnhேவாkhயmh ஸர: ph’ணnhதி ஶூரராத⁴ேஸ
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800001041 அேநஹஸmh phரதரணmh விவணmh மth◌⁴வ:shவாதி³Shட²mh பிப³ ।
800001042 ஆ யதா² மnhத³ஸாந: கிராந: phருth³ேரவthமநா th◌⁴’ஷth
800001051 ஆ ந:shேதாமiµபth³ரவth³தி⁴யாேநா அேவாநேஸாth’பி:◌⁴ ।
800001052 யnhேத shவதா⁴வnh thshவத³யnhதி ேத⁴நவ இnhth³ரகNhேவஷுராதய:
800001061 உkh³ரmh ந வீரmh நமேஸாபேஸதி³மவி⁴திமதா வஸுmh ।
800001062 உth³வவjhnhநவேதாந சேத ரnhதீnhth³ரதீ⁴தய:
800001071 யth³த⁴நmh யth³வாயjhேஞ யth³வா ph’தி²vhயாமதி⁴ ।
800001072 அேதா ேநா யjhஞமாஶுபி⁴rhமேஹமத உkh³ர உkh³ேரபி⁴ராக³
800001081 அராேஸா ஹரேயா ேயத ஆஶேவா வாதா இவ phரஸண: ।
800001082 ேயபி⁴ரபthயmh மiνஷ: பயேஸ ேயபி⁴rhவிவmh shவrhth³’ேஶ
800001091 ஏதாவதshத ஈமஹ இnhth³ரஸுmhநshய ேகா³மத: ।
800001092 யதா²phராேவா மக⁴வnhேமth◌⁴யாதிதி²mh யதா² நீபாதிதி²mh த⁴ேந
800001101 யதா² கNhேவ மக⁴வnhthரஸத³shயவியதா² பkhேத² த³ஶvhரேஜ ।
800001102 யதா² ேகா³ஶrhேய அஸேநா’ rhவநீnhth³ரேகா³மth³தி⁴ரNhயவth
800002011 phரஸுதmh ஸுராத⁴ஸமrhசாஶkhரமபி⁴Shடேய ।
800002012 ய:ஸுnhவேத shவேத காmhயmh வஸுஸஹshேரேணவமmhஹேத
800002021 ஶதாநீகாேஹதேயா அshய³Shடரா இnhth³ரshய ஸேஷாம: ।
800002022 கி³rhந ⁴jhமா மக⁴வthஸுபிnhவேத யதீ³mh ஸுதா அமnhதி³ஷு:
800002031 யதீ³mh ஸுதாஸ இnhத³ேவாபி⁴phயமமnhதி³ஷு: ।
800002032 ஆேபாநதா⁴யி ஸவநmh ம ஆவேஸா ³கா⁴ இேவா பதா³ஶுேஷ
800002041 அேநஹஸmhேவா ஹவமாநதேய மth◌⁴வ:ரnhதி தீ⁴தய: ।
800002042 ஆthவா வேஸா ஹவமாநாஸ இnhத³வ உபshேதாthேரஷு த³தி⁴ேர
800002051 ஆ ந: ேஸாேமshவth◌⁴வர இயாேநா அthேயாநேதா ஶேத ।
800002052 யnhேதshவதா³வnh thshவத³nhதி ³rhதய: ெபௗேர ச²nhத³யேஸ ஹவmh
800002061 phரவீரiµkh³ரmh விவிசிmh த⁴நshph’தmh வி⁴திmh ராத⁴ேஸா மஹ: ।
800002062 உth³வ வjhnhநவேதாவஸுthவநாஸதா³பீேபத²தா³ஶுேஷ
800002071 யth³த⁴நmh பராவதி யth³வா ph’தி²vhயாmh தி³வி ।
800002072 ஜாந இnhth³ர ஹபி⁴rhமேஹமத ’Shவ ’Shேவபி⁴ராக³
800002081 ரதி²ராேஸா ஹரேயா ேய ேத அshத⁴ ஓேஜாவாதshயபிphரதி ।
800002082 ேயபி⁴rhநித³shmh மiνேஷா நிேகா⁴ஷேயா ேயபி: ◌⁴ shவ: பயேஸ
800002091 ஏதாவதshேதவேஸா விth³யாமஶூரநvhயஸ: ।
800002092 யதா² phராவ ஏதஶŋhkh’thvhேயத⁴ேந யதா²வஶmh த³ஶvhரேஜ
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800002101 யதா² கNhேவ மக⁴வnhேமேக⁴ அth◌⁴வேரதீ³rhக⁴நீேத²த³ந ।
800002102 யதா² ேகா³ஶrhேய அஷாேஸா அth³ேவாமயி ேகா³thரmh ஹயmh
800003011 யதா² மெநௗஸாmh வரெணௗ ேஸாமnhth³ராபிப:³ஸுதmh ।
800003012 நீபாதி²ெதௗ மக⁴வnhேமth◌⁴யாதிெதௗ² Shெகௗ³Shெகௗ³ஸசா
800003021 பாrhஷth³வாண: phரshகNhவmh ஸமஸாத³யchச²யாநmh vhiµth³தி⁴தmh ।
800003022 ஸஹshராNhயஷாஸth³க³வாmh’shthேவாேதாத³shயேவvh’க:
800003031 ய உkhேத²பி⁴rhநவிnhத⁴ேத சிகிth³ய ’ேசாத³ந: ।
800003032 இnhth³ரmh தமchசா²வத³நvhயshயாமthயShயnhதmh ந ேபா⁴ஜேஸ
800003041 யshமா அrhகmh ஸphதஶீrhஷாணமாnh’shthதா⁴iµthதேம பேத³ ।
800003042 ஸthவிமா விவா ⁴வநாநி சிkhரத³தா³தி³jhஜநிShடெபௗmhshயmh
800003051 ேயா ேநா தா³தாவஸூநாnhth³ரnhதmh ஹூமேஹ வயmh ।
800003052 விth³மாshய ஸுமதிmh நவீயmh க³ேமம ேகா³மதிvhரேஜ
800003061 யshைம thவmh வேஸாதா³நாயஶி ஸ ராயshேபாஷமiνேத ।
800003062 தmh thவா வயmh மக⁴வnhநிnhth³ரகி³rhவண:ஸுதாவnhேதா ஹவாமேஹ
800003071 கதா³சநshதர ேநnhth³ரஸசதா³ஶுேஷ ।
800003072 உேபாேபnhiν மக⁴வnh⁴ய இnhiνேத தா³நmh ேத³வshய ph’chயேத
800003081 phரேயாநநே அph◌⁴ேயாஜஸாkhவிmh வைத: ◌⁴ ஶுShணmh நிேகா⁴Shயnh ।
800003082 யேத³th³ரshதmhபீ⁴thphரத²யnhநmh தி³வமாதி³jhஜநிShட பாrhதி²வ:

800003091 யshயாயmh விவ ஆrhேயாதா³ஸ: ேஶவதி⁴பா அ: ।
800003092 திரசித³rhேயஶேமபவீரவிph◌⁴ேயthேஸா அjhயேத ரயி:
800003101 ரNhயேவா ம⁴மnhதmh kh◌⁴’ததmh விphராேஸா அrhகமாnh’: ।
800003102 அshேம ரயி: பphரேத² vh’ShNhயmhஶேவாshேமshஸுவாநாஸ இnhத³வ:

800004011 யதா² மெநௗ விவshவதி ேஸாமmh ஶkhராபிப:³ஸுதmh ।
800004012 யதா² thேதச²nhத³இnhth³ரஜுேஜாஷshயாெயௗ மாத³ஸயேஸ ஸசா
800004021 ph’ஷth◌⁴ேர ேமth◌⁴ேய மாதவநீnhth³ரஸுவாேந அமnhத³தா:² ।
800004022 யதா² ேஸாமmh த³ஶஶிphேர த³ேஶாNhேய shமரமாvh’ஜூந
800004031 ய உkhதா² ேகவலாத³ேத⁴ ய: ேஸாமmh th◌⁴’தாபிப³th ।
800004032 யshைம விShiΝshthணிபதா³ விசkhரம உபthரshய த⁴rhமபி: ◌⁴
800004041 யshய thவnhth³ரshேதாேமஷு சாக ேநா வாேஜ வாச²தkhரேதா ।
800004042 தmh thவா வயmh ஸு³கா⁴வ ேகா³³ேஹா ஜுஹூம ரவshயவ:

800004051 ேயா ேநா தா³தாஸந: பிதாமஹா◌ँ உkh³ர ஈஶாநkh’th ।
800004052 அயாமnhiνkh³ேரா மக⁴வா வஸுrhேகா³ரவshயphரதா³ ந:
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800004061 யshைம thவmh வேஸா தா³நாய மmhஹேஸ ஸராயshேபாஷnhவதி ।
800004062 வஸூயேவா வஸுபதிmh ஶதkhரmh shேதாைமnhth³ரmh ஹவாமேஹ
800004071 கதா³சந phரchச²shேப⁴நிபா ஜnhமநீ ।
800004072 யாதி³thயஹவநmh த இnhth³யமாதshதா²வmh’தmh தி³வி
800004081 யshைம thவmh மக⁴வnhநிnhth³ரகி³rhவண: ஶிோஶி தா³ஶுேஷ ।
800004082 அshமாகmh கி³ர உத ஸுShதிmh வேஸாகNhவவchch²’iΝதீ⁴ ஹவmh
800004091 அshதாவிமnhமrhvhயmh ph³ரேமnhth³ராய ேவாசத ।
800004092 rhவீ’ rhதshய ph³’ஹதீரஷதshேதாrhேமதா⁴ அsh’த
800004101 ஸnhth³ேராராேயா ph³’ஹதீர⁴iνத ஸŋhோணீஸiµஸூrhயmh ।
800004102 ஸmhஶுkhராஸ: ஶுசய:ஸŋhக³வாஶிர: ேஸாமா இnhth³ரமமnhதி³ஷு:
800005011 உபமmh thவா மேகா⁴நாmh jhேயShட²mh ச vh’ஷபா⁴mh ।
800005012 rhபி⁴thதமŋhக⁴வnhநிnhth³ரேகா³வித³ஶாநmh ராய ஈமேஹ
800005021 ய ஆmh thஸமதிதி²kh³வமrhத³ேயா வாvh’தா⁴ேநா தி³ேவதி³ேவ ।
800005022 தmh thவா வயmh ஹrhயவmh ஶதkhரmh வாஜயnhேதா ஹவாமேஹ
800005031 ஆ ேநா விேவஷாmh ரஸmh மth◌⁴வ:சnhthவth³ரய: ।
800005032 ேய பராவதி ஸுnhவிேர ஜேநShவாேய அrhவாவதீmh த³வ:

800005041 விவாth³ேவஷாmh ஜசாவசாkh’தி⁴ விேவஸnhவmh thவா வஸு ।
800005042 ஶீShேடஷு சிthேத மதி³ராேஸா அmhஶேவா யthரா ேஸாமshய th’mhப
800005051 இnhth³ரேநதீ³ய ஏதி³ தேமதா⁴பி⁴திபி: ◌⁴ ।
800005052 ஆஶnhதமஶnhதமாபி⁴ரபி⁴Shபி⁴ராshவாேபshவாபிபி: ◌⁴
800005061 ஆரmh ஸthபதிmh விவசrhஷணிmh kh’தி⁴ phரஜாshவாப⁴க³mh ।
800005062 phரஸூதிராஶசீபி⁴rhேயத உkhதி²ந: khரmh நத ஆiνஷkh
800005071 யshேத ஸாதி⁴Shேடா² வேஸேத shயாம ப⁴ேரஷு ேத ।
800005072 வயmh ேஹாthராபி⁴த ேத³வஹூதிபி:◌⁴ ஸஸவாmhேஸா மநாமேஹ
800005081 அஹmh  ேத ஹேவா ph³ரமவாஜராmh யா ஸேதா³திபி: ◌⁴ ।
800005082 thவாேத³வதமேமஸமவrhக³vhரkh³ேரமதீ²நாmh
800006011 ஏதthத இnhth³ரவீrhயmh கீ³rhபி⁴rhkh³’ணnhதி காரவ: ।
800006012 ேத shேதாப⁴nhத ஊrhஜமாவnhkh◌⁴’ததmh ெபௗராேஸா நnhதீ⁴திபி: ◌⁴
800006021 நnhத இnhth³ரமவேஸ ஸுkh’thயயா ேயஷாmh ஸுேதஷு மnhத³ேஸ ।
800006022 யதா²ஸmhவrhேத அமேதா³ யதா² kh’ஶ ஏவாshேம இnhth³ரமthshவ
800006031 ஆ ேநா விேவ ஸேஜாஷேஸா ேத³வாேஸா க³nhதேநாபந: ।
800006032 வஸேவா th³ரா அவேஸந ஆக³மch²’Nhவnh மேதா ஹவmh
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800006041 ஷா விShiΝrhஹவநmh ேம ஸரshவthயவnh ஸphதnhத⁴வ: ।
800006042 ஆேபா வாத: பrhவதாேஸா வநshபதி: ஶ ◌்’ே ph’தி²வீ ஹவmh
800006051 யதி³nhth³ரராேதா⁴ அshதி ேத மாேகா⁴நmh மக⁴வthதமmh ।
800006052 ேதந ேநா ேபா³தி⁴ஸத⁴மாth³ேயா vh’ேத⁴ ப⁴ேகா³ தா³நாய vh’thரஹnh
800006061 ஆபேத nh’பேத thவth³தி⁴ ேநா வாஜ ஆவ ஸுkhரேதா ।
800006062 வீதீேஹாthராபி⁴த ேத³வவீதிபி:◌⁴ ஸஸவாmhேஸா விஶ ◌்’Nhவிேர
800006071 ஸnhதியrhய ஆஶிஷ இnhth³ர ஆrhஜநாநாmh ।
800006072 அshமாnhநshவ மக⁴வnhiνபாவேஸ ⁴shவ பிphஷmh
800006081 வயmh த இnhth³ரshேதாேமபி⁴rhவிேத⁴ம thவமshமாகmh ஶதkhரேதா ।
800006082 மsh²ரmh ஶஶயmhராேதா⁴ அrhயmh phரshகNhவாயநிேதாஶய
800007011 ⁴தி³nhth³ரshய வீrhயmh vhயkh²யமph◌⁴யாயதி ।
800007012 ராத⁴shேதத³shய ேவvh’க
800007021 ஶதmh ேவதாஸ உே தி³விதாேரா ந ேராசேத ।
800007022 மநாதி³வmh நதshத: ◌⁴
800007031 ஶதmh ேவnh ஶதmh ஶுந: ஶதmh சrhமாணி mhலாதாநி ।
800007032 ஶதmh ேம ப³lhப³ஜshகா அmh ச: ஶதmh
800007041 ஸுேத³வா:shத²காNhவாயநா வேயா வேயா விசரnhத: ।
800007042 அவாேஸா ந சŋhkhரமத
800007051 ஆதி³thஸாphதshயசrhகிரnhநாநshய மரவ: ।
800007052 யாவீரதிth◌⁴வஸnhபத²சுஷா ச ந ஸmhநேஶ
800008011 phரதிேதத³shயேவvh’கராேதா⁴ அத³rhயரத³mh ।
800008012 th³ெயௗrhந phரதி²நாஶவ:

800008021 த³ஶமயmh ெபௗதkhரத:ஸஹshராத³shய ேவvh’க: ।
800008022 நிthயாth³ராேயா அமmhஹத
800008031 ஶதmh ேம க³rhத³பா⁴நாmh ஶதrhவதீநாmh ।
800008032 ஶதmh தா³ஸா◌ँ அதிshரஜ:
800008041 தthேரா அபிphராணீயத தkhரதாைய vhயkhதா ।
800008042 அவாநாnhநth²யாmh
800008051 அேசthயkh³நிசிகிrhஹvhயவாTh ஸஸுமth³ரத:² ।
800008052 அkh³நி:ஶுkhேரண ேஶாசிஷா ph³’ஹthஸூேரா அேராசத தி³வி ஸூrhேயா
அேராசத
800009011 வmh ேத³வா khரநா rhvhேயண khதா ரேத²நதவிஷmh யஜthரா ।
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800009012 ஆக³chச²தmh நாஸthயாஶசீபி⁴த³mh th’தீயmh ஸவநmh பிபா³த:²
800009021 வாmh ேத³வாshthரய ஏகாத³ஶாஸ: ஸthயா: ஸthயshய த³th³’ேஶ
ரshதாth ।
800009022 அshமாகmh யjhஞஸவநmh ஜுஷா பாதmh ேஸாமமவிநா தீ³th³யkh³நீ
800009031 பநாyhயnhதத³விநா kh’தmh வாmh vh’ஷேபா⁴ தி³ேவா ரஜஸ: ph’தி²vhயா:
।
800009032 ஸஹshரmh ஶmhஸா உத ேய க³விShெடௗ ஸrhவா◌ँ இthதா◌ँ உபயாதா
பிப³th◌⁴ைய
800009041 அயmh வாmh பா⁴ேகா³ நிேதா யஜthேரமா கி³ேரா நாஸthேயாபயாதmh ।
800009042 பிப³தmh ேஸாமmh ம⁴மnhதமshேமphரதா³வாmh ஸமவதmh ஶசீபி: ◌⁴
800010011 யmh’thவிேஜா ப³ஹுதா⁴ கlhபயnhத:ஸேசதேஸா யjhஞமmh வஹnhதி ।
800010012 ேயா அசாேநா ph³ராமே khத ஆthகாshவிthதthர யஜமாநshய
ஸmhவிth
800010021 ஏக ஏவாkh³நிrhப³ஹுதா⁴ ஸth³த⁴ ஏக:ஸூrhேயா விவமiνphர⁴த: ।
800010022 ஏைகேவாஷா:ஸrhவத³mh விபா⁴thேயகmh வா இத³mh விப³⁴வ ஸrhவmh
800010031 jhேயாதிShமnhதmh ேகமnhதmh thசkhரmh ஸுக²mh ரத²mh ஸுஷத³mh
⁴வாரmh ।
800010032 சிthராமகா⁴ யshய ேயாேக³தி⁴ஜjhேஞ தmh வாmh ஹுேவ அதிkhதmh
பிப³th◌⁴ைய
800011011 இமாநி வாmh பா⁴க³ேத⁴யாநி shரத இnhth³ராவphரமேஹஸுேதஷு
வாmh ।
800011012 யjhேஞயjhேஞஹஸவநா⁴ரNhயேதா² யthஸுnhவேத யஜமாநாய ஶித:²
800011021 நி:th◌⁴வேராஷதீ⁴ராப ஆshதாnhth³ராவ மமாநமாஶத ।
800011022 யா shரரஜஸ: பாேர அth◌⁴வேநா யேயா: ஶthrhநகிராேத³வ ஓஹேத
800011031 ஸthயmh ததி³nhth³ராவ kh’ஶshய வாmh மth◌⁴வ ஊrhmh ³ஹேத
ஸphதவாணீ: ।
800011032 தாபி⁴rhதா³வாmh ஸமவதmh ஶுப⁴shபதீேயா வாமத³ph³ேதா⁴
அபி⁴பாதிசிthதிபி: ◌⁴
800011041 kh◌⁴’தphஷ: ெஸௗmhயாரதா³நவ:ஸphதshவாஸார:ஸத³ந ’தshய ।
800011042 யா ஹவாnhth³ராவ kh◌⁴’ததshதாபி⁴rhத⁴thதmh யஜமாநாய
ஶிதmh
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800011051 அேவாசாம மஹேத ெஸௗப⁴கா³ய ஸthயmh thேவஷாph◌⁴யாmh
மமாநnhth³யmh ।
800011052 அshமாnhthshவிnhth³ராவkh◌⁴’ததshthபி: ◌⁴ ஸாphேதபி⁴ரவதmh
ஶுப⁴shபதீ
800011061 இnhth³ராவயth³’ph◌⁴ேயா மநீஷாmh வாேசாமதிmh தமத³thதமkh³ேர
।
800011062 யாநி shதா²நாnhயsh’ஜnhத தி⁴ரா யjhஞmh தnhவாநாshதபஸாph◌⁴யபயmh
800011071 இnhth³ராவெஸௗமநஸமth³’phதmh ராயshேபாஷmh யஜமாேநஷு
த⁴thதmh ।
800011072 phரஜாShmh ⁴திமshமாஸு த⁴thதmh தீ³rhகா⁴thவாய phரதிரதmh ந ஆ:
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பாவமாநீ: ।
900001011 பாவமாநீ:shவshthயயநீ:ஸு³கா⁴ kh◌⁴’தத: ।
900001012 ’பி: ◌⁴ ஸmhph◌⁴’ேதா ரேஸா ph³ராமேணShவmh’தmh தmh
900001021 பாவமாநீrhதி³ஶnh ந இமmh ேலாகமேதா²அiµmh ।
900001022 காமாnhthஸமrhத⁴யnh ேநா ேத³வீrhேத³ைவ:ஸமாதா
900001031 ேயந ேத³வா: பவிthேரthமாநmh நேத ஸதா³ ।
900001032 ேதந ஸஹshரதா⁴ேரண பாவமாnhய: நnh மாmh
900001041 phராஜபthயmh பவிthரmh ஶேதாth³யாமmh ரNhமயmh ।
900001042 ேதந ph³ரமவிேதா³ வயmh தmh ph³ரம நீமேஹ
900001051இnhth³ர: நீதீ ஸஹமாநா ேஸாம:shவshthயாவண:ஸchயா ।
900001052 யேமா ராஜா phரmh’பி: ◌⁴ நா மாஜாதேவதா³rhஜயnhthயாநா
900001061 ’ஷயsh தபshேத:ஸrhேவ shவrhக³கீ³ஷவ: ।
900001062 தபஸshதபேஸாkh³rhயmh  பாவமாநீ’ rhேசாph³ரவீth ॥
900002011 யnhேமக³rhேப⁴ வஸத: பாஷiµkh³ரmh யjhஜாயமாநshய ச கிசித³nhயth ।
900002012 ஜாதshய ச யchசாபி ச வrhத⁴ேதா ேம தthபாவமாநீபி⁴ரஹmh நா
900002021 மாதாபிthேராrhயnhந kh’தmh வேசா ேம யthshதா²வரmh ஜŋhக³மமாப³⁴வ ।
900002022 விவshய தthphர’தmh வேசா ேம தthபாவமாநீபி⁴ரஹmh நா
900002031 ேகா³kh◌⁴நாthதshகரthவாth shthவதா⁴th³யchச கிlhபி³ஷmh ।
900002032 பாபகmh ச சரேணph◌⁴யshதthபாவமாநீபி⁴ரஹmh நா
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900002041ph³ரமவதா⁴thஸுராபாநாthshவrhணshேதயாthvh’ஷக³மநைம²நஸŋhக³மாth
।
900002042³ேராrhதா³ராதி⁴க³மநாchச தthபாவமாநீபி⁴ரஹmh நா
900002051பா³லkh◌⁴நாnhமாth’பிth’வதா⁴th³⁴தshகராthஸrhவவrhணக³மநைம²நஸŋhக³மாth
।
900002052 பாேபph◌⁴யச phரதிkh³ரஹாthஸth³ய: phரஹரதி ஸrhவ³Shkh’தmh
தthபாவமாநீபி⁴ரஹmh நா
900002061 khரயவிkhரயாth³ேயாநிேதா³ஷாth³ப⁴ாth³ேபா⁴jhயாthphரதிkh³ராஹாth ।
900002062அஸmhேபா⁴ஜநாchசாபி nh’ஶmhஸmh தthபாவமாநீபி⁴ரஹmh நா
900003011 ³rhயShடmh ³ரதீ⁴தmh பாபmh யchசாjhஞாநேதா kh’தmh ।
900003012அயாதாசாஸmhயாjhயாshதthபாவமாநீபி⁴ரஹmh நா
900003021அமnhthரமnhநmh யthகிசிth³⁴யேத ச ஹுதாஶேந ।
900003022ஸmhவthஸரkh’தmh பாபmh தthபாவமாநீபி⁴ரஹmh நா
900003031 ’தshயேயாநேயாmh’தshயதா⁴ம விவாேத³ேவph◌⁴ய: Nhயக³nhதா:◌⁴ ।
900003032 தா ந ஆப: phரவஹnh பாபmh ஶுth³தா⁴க³chசா² ஸுkh’தாiµேலாகmh
தthபாவமாநீபி⁴ரஹmh நா
900003041 பாவமாநீ:shவshthயநீrhயாபி⁴rhக³chச²தி நாnhத³நmh ।
900003042 Nhயாmhச ப⁴யாnhப⁴யthயmh’தthவmh ச க³chச²தி
900003051 பாவமாநீ: பிth’nhேத³வாnhth◌⁴யாேயth³யச ஸரshவதீmh ।
900003052 பிth’mhshதshேயாபவrhேததthரmh ஸrhபிrhம⁴த³கmh
900003061 பாவமாநmh பரmh ph³ரம ஶுkhரmh jhேயாதி:ஸநாதநmh ।
900003062 ’mhshதshேயாபதிShேட²தthரmh ஸrhபிrhம⁴த³கmh
900003071 பாவமாநmh பரmh ph³ரம ேய பட²nhதி மநீண: ।
900003072ஸphதஜnhம ப⁴ேவth³விphேரா த⁴நாTh◌⁴ேயா ேவத³பாரகா:³
900003081 த³ேஶாthதராNhyh’சாmhைசவ பாவமாநீ: ஶதாநி ஷTh
900003082 ஏதjhஜுவnhஜேபnhமnhthரmh ேகா⁴ரmh’thப⁴யmh ஹேரth
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???ஸூkhதmh ।
900004011 யthர தthபரமmh பத³mh விShேrhேலாேக மயேத ।
900004012 ேத³ைவ:ஸுkh’தகrhமபி⁴shதthர மாமmh’தmh kh’தீ⁴nhth³ராேயnhேதா³பshரவ
900004021 யthர தthபரமாyhயmh ⁴தாநாமதி⁴பதிmh ।
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900004022 பா⁴வபா⁴வீ ச ேயாகீ³ச தthர மாமmh’தmh kh’தீ⁴nhth³ராேயnhேதா³பshரவ
900004031 யthர ேலாகாshதthயஜ: ரth³th◌⁴யா தபஸாதா: ।
900004032 ேதஜச யthர ph³ரம ச தthர மாமmh’தmh kh’தீ⁴nhth³ராேயnhேதா³பshரவ
900004041 யthர ேத³வா மஹாthமாந: ேஸnhth³ராச மth³க³: ।
900004042ph³ரமா ச யthர விShiΝச தthர மாமmh’தmh kh’தீ⁴nhth³ராேயnhேதா³பshரவ
900004051 யthர க³ŋhகா³ ச யiµநா யthர phராசீ ஸரshவதீ ।
900004052யthர ேஸாேமவேரா ேத³வshதthர மாமmh’தmh kh’தீ⁴nhth³ராேயnhேதா³பshரவ
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???ஸூkhதmh ।
000001011ஸmhjhஞாநiµஶநாவத³thஸmhjhஞாநmh வேவத³th ।
000001012ஸmhjhஞாநnhth³ரசாkh³நிச ஸmhjhஞாநmh ஸவிதாவத³th
000001021ஸmhjhஞாநmhநேவph◌⁴ய:ஸmhjhஞாநமரேணph◌⁴ய: ।
000001022ஸmhjhஞாநமவிநாவஹாshமாஸு நியchச²தாmh ।
000001031 யthகவாmh ஸmhவநநmh thேரா । அŋhகி³ரஸா ப⁴ேவth ।
000001032 ேதந ேநாth³ய விேவேத³வா:ஸmhphயாmhஸமஜநnh ।
000001041ஸmhேவா மநாmh ஜாநதாmh ஸமாதிrhமநாம ।
000001042அெஸௗ ேயா விமநாமந:ஸmhஸமாவrhதயாம
000002011ைநrhஹshthயmhேஸநாத³ரணmh பவrhthேம  யth³த⁴வி: ।
000002012 ேதநாthராmh பா³ஹூnhஹவிஷா ேஶாஷயாம
000002021 பவrhthமாnhேயஷாnhth³ர: ஷா ச ஸshர:

000002022 ேதஷாmh ேவா அkh³நித³kh³தா⁴நாமkh³நிளாநாnhth³ேரா ஹnh வரmh
வரmh ।
000002031 ஐஷுநயvh’ஷாநmh ஹணshய தி⁴யmh யதா² ।
000002032 பரா◌ँ அthரா◌ँ ஐஷthவrhவாசீ ெகௗ³பாஜ
000002041 phராth◌⁴வராmh பேதவேஸா ேஹாதrhவேரNhயkhரேதா ।
000002042 ph◌⁴யmh கா³யthரmh’chயேத
000002051 ேகா³காேமா அnhநகாம: phரஜாகாம உத கயப: ।
000002052⁴தmh ப⁴விShயthphரshெதௗதி ஸஹph³ரைமகமரmh ப³ஹுph³ரைமகமரmh
000003011 ய³ரmh ⁴தkh’தmh விேவேத³வா உபாஸேத ।
000003012 மஹ ’மshய ேகா³phதாரmh ஜமத³kh³நிரrhவதmh
000003021 ஜமத³kh³நிராphயாயேத ச²nhேதா³பி⁴சthதைர: ।
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000003022 ராஜா ேஸாமshய ப⁴ேண ph³ரம வீrhயாவதாmh
000003031 ஶிவா ந: phரதி³ேஶா தி³ஶ:ஸthயா ந: phரதி³ேஶா தி³ஶ: ।
000003032அேஜாயthேதேஜா த³th³’ேர ஶுkhரmh jhேயாதி: பேரா³ஹா
000003041 யth³’: கயப:shெதௗதி ஸthயmh ph³ரம சராசரmh th◌⁴வmh ph³ரம
சராசரmh
000003042thrhயாஷmh ஜமத³kh³ேந:கயபshய thrhயாஷமக³shthயshய thrhயாஷmh
000003051 யth³ேத³வாநாmh thrhயாஷmh தnhேம அsh thrhயாஷmh ஸrhவமsh
ஶதாஷmh ப³லாஷmh ।
000003052 தchch²mhேயாராvh’ணீமேஹ கா³mh யjhஞாய கா³mh யjhஞபதேய
900003061ைத³வீ shவshதிரsh ந:shவshதிrhமாiνேஷph◌⁴ய: ।
900003062ஊrhth◌⁴வmh கா³ ேப⁴ஷஜmh ஶmh ேநா அsh th³விபேத³ ஶmh சShபேத³
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