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Amarakosha Thesaurus Chapter 2

அமரேகாஶ அத²வா நாமŋhகா³ऽiνஶாஸநmh காNhட³ 2

அமரேகாேஶ th³விதீயmh ⁴mhயாதி³காNhட³mh ।

வrhக³ேப⁴தா:³।

(2.0.1) வrhகா:³ ph’th²வீரமாph◌⁴’th³வெநௗஷதி⁴mh’கா³தி³பி:◌⁴
(2.0.2) nh’ph³ரமthரவிTh ஶூth³ைர:ஸாŋhேகா³பாŋhைக³ேஹாதி³தா:

⁴வrhக:³

(2.1.3) ⁴rh⁴ரசலாऽநnhதா ரஸா விவmhப⁴ரா shதி²தா
(2.1.4) த⁴ரா த⁴th த⁴ரணி: ோணிrhjhயா காயபீ தி:
(2.1.5) ஸrhவmhஸஹா வஸுமதீ வஸுேதா⁴rhவீ வஸுnhத⁴ரா
(2.1.6) ேகா³thரா : ph’தி²வீ ph’th²வீ மாऽவநிrhேமதி³நீ ம
(2.1.7) விலா க³வ தா⁴th ெகௗ³லா mhபி⁴நீ மா
(2.1.8) ⁴ததா⁴th ரthநக³rhபா⁴ ஜக³தீ ஸாக³ராmhப³ரா
(2.1.9) mh’nhmh’thதிகா phரஶshதா  mh’thஸா mh’thshநா ச mh’thதிகா
(2.1.10) உrhவரா ஸrhவஸshயாTh◌⁴யா shயா³ஷ:ாரmh’thதிகா
(2.1.11) ஊஷவாஷேரா th³வாவphயnhயŋhெகௗ³shத²லmh shத²
(2.1.12) ஸமாெநௗ மத⁴nhவாெநௗ th³ேவ கி²லாphரஹேத ஸேம
(2.1.13) thShவேதா² ஜக³தீ ேலாேகா விShடபmh ⁴வநmh ஜக³th
(2.1.14) ேலாேகாऽயmh பா⁴ரதmh வrhஷmh ஶராவthயாsh ேயாऽவேத: ◌⁴
(2.1.15) ேத³ஶ: phராkh³த³ண: phராchய உதீ³chய: பசிேமாthதர:
(2.1.16) phரthயnhேதா mhேலchச²ேத³ஶ:shயாnhமth◌⁴யth³ேத³ஶsh மth◌⁴யம:
(2.1.17) ஆrhயாவrhத: Nhய⁴rhமth◌⁴யmh விnhth◌⁴யமாலேயா:
(2.1.18) நீvh’jhஜநபேதா³ ேத³ஶவிஷெயௗ ऽபவrhதநmh
(2.1.19) thShவாேகா³Shடா²nhநட³phராேய நTh³வாnhநTh³வல இthயபி
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(2.1.20) iµth³வாnhiµத³phராேய ேவதshவாnhப³ஹுேவதேஸ
(2.1.21) ஶாth³வல: ஶாத³ஹேத ஸஜmhபா³ேல  பŋhகில:

(2.1.22) ஜலphராயமபmh shயாthmh கchச²shததா²வித: ◌⁴
(2.1.23) shth ஶrhகரா ஶrhகல: ஶாrhகர: ஶrhகராவதி
(2.1.24) ேத³ஶ ஏவாதி³மாேவவவiµnhேநயா:கதாவதி
(2.1.25) ேத³ேஶா நth³யmh³vh’ShThயmh³ஸmhபnhநvhபாத:
(2.1.26) shயாnhநதீ³மாth’ேகா ேத³வமாth’கச யதா²khரமmh
(2.1.27) ஸுராjhஞி ேத³ேஶ ராஜnhவாnhshயாthதேதாऽnhயthர ராஜவாnh
(2.1.28) ேகா³Shட²mh ேகா³shதா²நகmh தth ெகௗ³Sh²நmh ⁴தrhவகmh
(2.1.29) பrhயnhத: ◌⁴ பஸர: ேஸராெலௗ shthயாmh மாnh
(2.1.30) வாமரச நாச வlhகmh mhநmhஸகmh
(2.1.31) அயநmh வrhthம மாrhகா³th◌⁴வபnhதா²ந: பத³வீ sh’தி:
(2.1.32) ஸரணி: பth³த⁴தி: பth³யா வrhதnhேயகபதீ³தி ச
(2.1.33) அதிபnhதா:²ஸுபnhதா²ச ஸthபத²சாrhசிேதऽth◌⁴வநி
(2.1.34) vhயth◌⁴ேவா ³ரth◌⁴ேவா விபத:² கத³th◌⁴வா காபத:²ஸமா:
(2.1.35) அபnhதா²shthவபத²mh lhேய ஶ ◌்’ŋhகா³டகசShபேத²
(2.1.36) phராnhதரmh ³ரஶூnhேயாऽth◌⁴வா காnhதாரmh வrhthம ³rhக³மmh
(2.1.37) க³vhதி:shth khேராஶக³mh நlhவ: கிShச:ஶதmh
(2.1.38) க⁴Nhடாபத:²ஸmhஸரணmh தthரshேயாபநிShகரmh
(2.1.39) th³யாவாph’தி²vhெயௗ ேராத³shெயௗ th³யாவா⁴ ச ேராத³
(2.1.40) தி³வshph’தி²vhெயௗ க³ஜா  மா shயாlhலவகர: ।இதி ⁴வrhக:³

ரவrhக:³।

(2.2.41) :shth நக³rhெயௗ வா பthதநmh டேப⁴த³நmh । அத² ரவrhக:³
(2.2.42) shதா²நீயmh நிக³ேமாऽnhயth யnhலநக³ராthரmh
(2.2.43) தchசா²கா²நக³ரmh ேவேஶா ேவயாஜநஸமாரய:
(2.2.44) ஆபணsh நிஷth³யாயாmh விபணி: பNhயவீதி²கா
(2.2.45) ரth²யா phரேதா விஶிகா²shயாchசேயா வphரமshthயாmh
(2.2.46) phராகாேரா வரண:ஸால: phராசீநmh phராதnhேதா vh’தி:
(2.2.47) பி⁴thதி:shth Th³யேம³கmh யத³nhதrhnhயshதகீகஸmh
(2.2.48) kh³’ஹmh ேக³ேஹாத³வதmh ேவம ஸth³ம நிேகதநmh
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(2.2.49) நிஶாnhதmh பshthயஸத³நmh ப⁴வநாகா³ரமnhதி³ரmh
(2.2.50) kh³’ஹா: mh ச ⁴mhnhேயவ நிகாyhயநிலயாலயா:
(2.2.51) வாஸ: th³வேயா: ஶாலா ஸபா⁴ ஸஜவநmh thவித³mh
(2.2.52) ச:ஶாலmh iµநீநாmh  பrhணஶாேலாடேஜாऽshthயாmh
(2.2.53) ைசthயமாயதநmh lhேய வாஶாலா  மnh³ரா
(2.2.54) ஆேவஶநmh ஶிlhபிஶாலா phரபா பாநீயஶாகா
(2.2.55) மட²சா²thராதி³நிலேயா க³ஜா  மதி³ராkh³’ஹmh
(2.2.56) க³rhபா⁴கா³ரmh வாஸkh³’ஹமShடmh ஸூதிகாkh³’ஹmh
(2.2.57) Thேமாऽshth நிப³th³தா⁴ ⁴சnhth³ரஶாலா ஶிேராkh³’ஹmh
(2.2.58) வாதாயநmh க³வாோऽத² மNhட³ேபாऽshth ஜநாரய:
(2.2.59) ஹrhmhயாதி³ த⁴நிநாmh வாஸ: phராஸாேதா³ ேத³வ⁴⁴ஜாmh
(2.2.60) ெஸௗேதா⁴ऽshth ராஜஸத³நiµபகாrhேயாபகாகா
(2.2.61) shவshதிக:ஸrhவேதாப⁴th³ேரா நnhth³யாவrhதாத³ேயாऽபி ச
(2.2.62) விchச²nhத³க: phரேப⁴தா³ ப⁴வnhதீவரஸth³மநாmh
(2.2.63) shthrhயகா³ரmh ⁴⁴ஜாமnhத:ரmh shயாத³வேராத⁴நmh
(2.2.64) ஶுth³தா⁴nhதசாவேராத⁴ச shயாத³Thட: ௌமமshthயாmh
(2.2.65) phரகா⁴ணphரக⁴nhதா³ ப³rhth³வாரphரேகாShட²ேக
(2.2.66) kh³’ஹாவkh³ரஹணீ ேத³ஹlhயŋhக³ணmh சthவராேர
(2.2.67) அத⁴shதாth³தா³ணி ஶிலா நாஸா தா³ப shதி²தmh
(2.2.68) phரchச²nhநமnhதrhth³வாரmh shயாthபth³வாரmh  பகmh
(2.2.69) வகநீth◌⁴ேர படலphராnhேதऽத² படலmh ச²தி:³
(2.2.70) ேகா³பாந  வலபீ⁴ சா²த³ேந வkhரதா³ணி
(2.2.71) கேபாதபாகாயாmh  விடŋhகmh mhநmhஸகmh
(2.2.72) shth th³வாrhth³வாரmh phரதீஹார:shயாth³தி⁴தrhதி³sh ேவதி³கா
(2.2.73) ேதாரேऽshth ப³rhth³வாரmh ரth³வாரmh  ேகா³ரmh
(2.2.74) டmh rhth³வா யth³த⁴shதிநக²shதshnhநத² thஷு
(2.2.75) கபாடமரரmh lhேய தth³விShகmhேபா⁴ऽrhக³லmh ந நா
(2.2.76) ஆேராஹணmh shயாthேஸாபாநmh நிேரணிshthவதி⁴ேராணீ
(2.2.77) ஸmhமாrhஜநீ ேஶாத⁴நீ shயாthஸŋhகேராऽவகரshததா²
(2.2.78) phேத iµக²mh நி:ஸரணmh ஸmhநிேவேஶா நிகrhஷணmh
(2.2.79) ஸெமௗ ஸmhவஸத²kh³ராெமௗ ேவம⁴rhவாshரshthயாmh
(2.2.80) kh³ராமாnhத உபஶlhயmh shயாthமேம shthயாiµேப⁴
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(2.2.81) ேகா⁴ஷ ஆபீ⁴ரபlh shயாthபkhகண: ஶப³ராலய: । இதி ரவrhக:³

ைஶலவrhக:³।

(2.3.82) மth◌⁴ேர ஶிக²மாph◌⁴’த³ஹாrhயத⁴ரபrhவதா: । அத²ைஶலவrhக:³
(2.3.83) அth³ேகா³thரகி³kh³ராவாசலைஶலஶிேலாchசயா:
(2.3.84) ேலாகாேலாகசkhரவாலshthடshthகthஸெமௗ
(2.3.85) அshதsh சரமமாph◌⁴’³த³ய: rhவபrhவத:
(2.3.86) மவாnhநிஷேதா⁴ விnhth◌⁴ேயா மாlhயவாnhபாயாthக:
(2.3.87) க³nhத⁴மாத³நமnhேய ச ேஹமடாத³ேயா நகா:³
(2.3.88) பாஷாணphரshதரkh³ராேவாபலாமாந: ஶிலா th³’ஷth
(2.3.89) ேடாऽshth ஶிக²ரmh ஶ ◌்’ŋhக³mh phரபாதshthவதேடா ph◌⁴’:³

(2.3.90) கடேகாऽshth நிதmhேபா³ऽth³ேர:shiν: phரshத:²ஸாiνரshthயாmh
(2.3.91) உthஸ: phரshரவணmh வாphரவாேஹா நிrhஜ²ேரா ஜ²ர:
(2.3.92) த³  கnhத³ேரா வா shth ேத³வகா²தபி³ேல ³ஹா
(2.3.93) க³வரmh க³Nhட³ைஶலாsh chதா:sh²ேலாபலா கி³ேர:
(2.3.94) த³nhதகாsh ப³shதிrhயkh phரேத³ஶாnhநிrhக³தா கி³ேர:
(2.3.95) க²நி:shthயாமாகர:shயாthபாதா:³ phரthயnhதபrhவதா:
(2.3.96) உபthயகாth³ேரராஸnhநா ⁴rhth◌⁴வமதி⁴thயகா
(2.3.97) தா⁴rhமந:ஶிலாth³யth³ேரrhைக³கmh  விேஶஷத:
(2.3.98) நிஜெஜௗ வா khேப³லதாதி³பிேதாத³ேர । இதி ைஶலவrhக:³

வெநௗஷதி⁴வrhக:³।

(2.4.99) அடvhயரNhயmh விபிநmh க³ஹநmh காநநmh வநmh । அத² வெநௗஷதி⁴வrhக:³
(2.4.100) மஹாரNhயமரNhயாநீ kh³’ஹாராமாsh நிShடா:
(2.4.101) ஆராம:shயா³பவநmh kh’thமmh வநேமவ யth
(2.4.102) அமாthயக³ணிகாேக³ேஹாபவேந vh’வாகா
(2.4.103) மாநாkhட³ உth³யாநmh ராjhஞ:ஸாதா⁴ரணmh வநmh
(2.4.104) shயாேத³தேத³வ phரமத³வநமnhத:ேராசிதmh
(2.4.105) வீth²யாராவ: பŋhkhதி: ேரணீ ேலகா²sh ராஜய:
(2.4.106) வnhயா வநஸேஹ shயாத³ŋhேராऽபி⁴நேவாth³பி⁴தி³
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(2.4.107) vh’ோ மஹ: ஶாகீ² விடபீ பாத³பshத:

(2.4.108) அேநாகஹ:ட: ஶால: பலாஶீ th³th³மாக³மா:
(2.4.109) வாநshபthய: ப²ல: ShபாthைதரShபாth³வநshபதி:
(2.4.110) ஓஷth◌⁴ய: ப²லபாகாnhதா:shரவnhth◌⁴ய ப²ேலkh³ர:

(2.4.111) வnhth◌⁴ேயாऽப²ேலாऽவேகஶீ ச ப²லவாnhப²ந: ப²
(2.4.112) phர²lhேலாth²lhலஸmh²lhலvhயாேகாஶவிகசsh²டா:
(2.4.113) ²lhலைசேத விகேத shரவnhth◌⁴யாத³யshthஷு
(2.4.114) shதா²iΝrhவா நா th◌⁴வ: ஶŋhrhரshவஶாகா²ஶிப:²ுப:
(2.4.115) அphரகாNhேட³shதmhப³³lhெமௗ வlh  vhரததிrhலதா
(2.4.116) லதா phரதாநிநீ வீth³³lhnhலப இthயபி
(2.4.117) நகா³th³யாேராஹ உchch²ராய உthேஸத⁴ேசாchch²ரயச ஸ:

(2.4.118) அshth phரகாNhட:³shகnhத:◌⁴ shயாnhலாchசா²கா²வதி⁴shதேரா:
(2.4.119) ஸேம ஶாகா²லேத shகnhத⁴ஶாகா²ஶாேல ஶிபா²ஜேட
(2.4.120) ஶாகா²ஶிபா²வேராஹ:shயாnhலாchசாkh³ரmh க³தா லதா
(2.4.121) ஶிேராkh³ரmh ஶிக²ரmh வா நா லmh ³th◌⁴ேநாऽŋhkh◌⁴நாமக:
(2.4.122) ஸாேரா மjhஜா ந thவkhshth வlhகmh வlhகலமshthயாmh
(2.4.123) காShட²mh தா³rhவிnhத⁴நmh thேவத⁴ இth◌⁴மேமத:◌⁴ ஸthshthயாmh
(2.4.124) நிShஹ: ேகாடரmh வா நா வlhலrhமஜ:shthெயௗ
(2.4.125) பthரmh பலாஶmh ச²த³நmh த³லmh பrhணmh ச²த:³ மாnh
(2.4.126) பlhலேவாऽshth கிஸலயmh விshதாேரா விடேபாऽshthயாmh
(2.4.127) vh’ாதீ³நாmh ப²லmh ஸshயmh vh’nhதmh phரஸவப³nhத⁴நmh
(2.4.128) ஆேம ப²ேல ஶலா:shயாch²Shேக வாநiµேப⁴ thஷு
(2.4.129) ாரேகா ஜாலகmh khேப³ ககா ேகாரக: மாnh
(2.4.130) shயாth³³chச²கsh shதப³க:ŋhமேலா iµேலாऽshthயாmh
(2.4.131) shthய:ஸுமநஸ: Shபmh phரஸூநmh ஸுமmh ஸுமmh
(2.4.132) மகரnhத:³ Shபரஸ: பராக:³ஸுமேநாரஜ:
(2.4.133) th³விநmh phரஸேவ ஸrhவmh ஹதkhயாத³ய:shthயாmh
(2.4.134) ஆவthத²ைவணவphலாைநயkh³ேராைத⁴ŋh³த³mh ப²ேல
(2.4.135) பா³rhஹதmh ச ப²ேல ஜmhph³வா ஜmh:³shth ஜmh³ ஜாmhப³வmh
(2.4.136) Shேப ஜாதீphரph◌⁴’தய:shவŋhகா:³ vhஹய: ப²ேல
(2.4.137) விதா³rhயாth³யாsh ேலऽபி Shேப khேப³ऽபி பாடலா
(2.4.138) ேபா³தி⁴th³மசலத³ல: பிphபல:ஜராஶந:
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(2.4.139) அவthேத²ऽத² கபிthேத²shrhத³தி⁴thத²kh³ராமnhமதா:²
(2.4.140) தshnhத³தி⁴ப²ல: Shபப²லத³nhதஶடா²வபி
(2.4.141) உ³mhப³ேரா ஜnhப²ேலா யjhஞாŋhேகா³ ேஹம³kh³த⁴க:
(2.4.142) ேகாவிதா³ேர சமக:th³தா³ேலா க³பthரக:
(2.4.143) ஸphதபrhே விஶாலthவkh ஶாரேதா³ விஷமchச²த:³
(2.4.144) ஆரkh³வேத⁴ ராஜvh’ஶmhபாகசரŋh³லா:
(2.4.145) ஆேரவதvhயாதி⁴கா⁴தkh’தமாலஸுவrhணகா:
(2.4.146) shrhஜmhபீ³ேர த³nhதஶட²ஜmhப⁴ஜmhபீ⁴ரஜmhப⁴லா:
(2.4.147) வே வரண: ேஸshதிkhதஶாக:மாரக:
(2.4.148) mhநாேக³ ஷshŋhக:³ ேகஸேரா ேத³வவlhலப: ◌⁴
(2.4.149) பாப⁴th³ேர நிmhப³தrhமnhதா³ர: பாஜாதக:
(2.4.150) திநிேஶ shயnhத³ேநா ேந ரத²th³ரதிiµkhதக:
(2.4.151) வஜுலசிthரkh’chசாத² th³ெவௗ பீதநகபீதெநௗ
(2.4.152) ஆmhராதேக ம⁴ேக  ³ட³Shபம⁴th³ெமௗ
(2.4.153) வாநphரshத²ம⁴Sh²ெலௗ ஜலேஜऽthர ம⁴லக:
(2.4.154) பீெலௗ ³ட³ப²ல:shரmh தshmhsh கி³ஸmhப⁴ேவ
(2.4.155) அோடகnhத³ராெலௗ th³வாவŋhேகாேட  நிேகாசக:
(2.4.156) பலாேஶ கிmhஶுக: பrhே வாதேபாேதாऽத² ேவதேஸ
(2.4.157) ரதா²ph◌⁴ரShபவி³ரஶீதவாநீரவஜுலா:
(2.4.158) th³ெவௗ பvhயாத⁴வி³ெலௗ நாேத³யீ சாmh³ேவதேஸ
(2.4.159) ேஶாபா⁴ஜேந ஶிkh³தீணக³nhத⁴காவேமாசகா:
(2.4.160) ரkhேதாऽெஸௗ ம⁴ஶிkh³:shயாத³Shட: ேப²நில:ஸெமௗ
(2.4.161) பி³lhேவ ஶாNh³lhயைஶெஷௗ மாரப²லாவபி
(2.4.162) phலோ ஜ பrhக shயாnhnhயkh³ேராேதா⁴ ப³ஹுபாth³வட:
(2.4.163) கா³லவ: ஶாப³ேரா ேலாth◌⁴ரshதிடshதிlhவமாrhஜெநௗ
(2.4.164) ஆmhரேதா ரஸாேலாऽெஸௗ ஸஹகாேராऽதிெஸௗரப: ◌⁴
(2.4.165) mhேபா⁴க²லகmh khேப³ ெகௗஶிேகா ³kh³³: ர:
(2.4.166) ேஶ: ேலShமாதக: ஶீத உth³தா³ேலா ப³ஹுவாரக:
(2.4.167) ராஜாத³நmh phயால:shயாthஸnhநகth³rhத⁴iν:பட:
(2.4.168) க³mhபா⁴ ஸrhவேதாப⁴th³ரா காம ம⁴பrhணிகா
(2.4.169) பrhணீ ப⁴th³ரபrhணீ ச காமrhயசாphயத² th³வேயா:
(2.4.170) கrhகnh⁴rhப³த³ ேகா: ேகாலmh வலேப²நிேல
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(2.4.171) ெஸௗவீரmh ப³த³ரmh ேகா⁴Nhடாphயத²shயாthshவா³கNhடக:
(2.4.172) விகŋhகத:ஸுவாvh’ோ kh³ரnhதி²ேலா vhயாkh◌⁴ரபாத³பி
(2.4.173) ஐராவேதா நாக³ரŋhேகா³ நாேத³யீ ⁴ஜmh³கா
(2.4.174) திnh³க:sh²rhஜக: காலshகnhத⁴ச ஶிதிஸாரேக
(2.4.175) காேகnh:³லக: காகதிnh³க: காகபீேக
(2.4.176) ேகா³ேடா⁴ ஜா²டேலா க⁴NhடாபாடrhேமாiµShகெகௗ
(2.4.177) திலக:ுரக:மாnhஸெமௗ பிலஜா²ெகௗ
(2.4.178) பrhணிகா iµதி³கா mhபீ⁴ ைகடrhயகThப²ெலௗ
(2.4.179) khரiµக: பThகாkh²ய:shயாthபTh லாாphரஸாத³ந:
(2.4.180) த³sh ப: khரiµேகா ph³ரமNhேயா ph³ரமதா³ ச
(2.4.181) லmh ச நீபphயககத³mhபா³sh ஹphய:
(2.4.182) வீரvh’ோऽShகேராऽkh³நிiµகீ² ப⁴lhலாதகீ thஷு
(2.4.183) க³rhத³பா⁴Nhேட³ கnhத³ராலகபீதநஸுபாrhவகா:
(2.4.184) phலச திnhதி³ சிசாmhகாேதா² பீதஸாரேக
(2.4.185) ஸrhஜகாஸநப³nh⁴கShபphயகவகா:
(2.4.186) ஸாேல  ஸrhஜகாrhயாவகrhணகா:ஸshயஸmhப³ர:
(2.4.187) நதீ³ஸrhேஜா வீரதnhth³ரth³: கேபா⁴ऽrhஜுந:
(2.4.188) ராஜாத³ந: ப²லாth◌⁴ய:காயாமத² th³வேயா:
(2.4.189) இŋh³தீ³ தாபஸதrh⁴rhேஜ சrhmh’³thவெசௗ
(2.4.190) பிchசி²லா ரணீ ேமாசா shதி²ரா: ஶாlhமrhth³வேயா:
(2.4.191) பிchசா²  ஶாlhமேவShேட ேராசந:டஶாlhம:

(2.4.192) சிரபி³lhேவா நkhதமால: கரஜச கரஜேக
(2.4.193) phரகீrhய: திகரஜ: திக: கமாரக:
(2.4.194) கரஜேப⁴தா:³ShTh³kh³ரnhேதா² மrhகThயŋhகா³ரவlhல
(2.4.195) ேரா ேராதக: phஹஶthrhதா³³மShபக:
(2.4.196) கா³யth பா³லதநய: க²தி³ேரா த³nhததா⁴வந:
(2.4.197) அேமேதா³ விThக²தி³ேர கத³ர: க²தி³ேர ேத
(2.4.198) ேஸாமவlhேகாऽphயத² vhயாkh◌⁴ரchச²க³nhத⁴rhவஹshதெகௗ
(2.4.199) ஏரNhட³ உ³கச சகசிthரகச ஸ:

(2.4.200) ச: பசாŋh³ேலா மNhட³வrhத⁴மாநvhயட³mhப³கா:
(2.4.201) அlhபா ஶ ஶர:shயாchச² ஸkhப²லா ஶிவா
(2.4.202) பிNh³தேகா மப³க: வஸந: கரஹாடக:
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(2.4.203) ஶlhயச மத³ேந ஶkhரபாத³ப: பாப⁴th³ரக:
(2.4.204) ப⁴th³ரதா³ th³கிமmh பீததா³ ச தா³ ச
(2.4.205) திகாShட²mh ச ஸphத shrhேத³வதா³Nhயத² th³வேயா:
(2.4.206) பாட: பாடலாேமாகா⁴ காசshதா² ப²ேலஹா
(2.4.207) kh’Shணvh’nhதா ேப³ரா யாமா  மலாவயா
(2.4.208) லதா ேகா³வnhத³நீ ³nhth³ரா phயŋh:³ ப²நீ ப²
(2.4.209) விShவkhேஸநா க³nhத⁴ப² காரmhபா⁴ phயகச ஸா
(2.4.210) மNh³கபrhணபthேராrhணநடகThவŋhக³Nhகா:
(2.4.211) shேயாநாகஶுகநாஸrhதீ³rhக⁴vh’nhதடnhநடா:
(2.4.212) அmh’தா ச வய:shதா² ச thŋhக³sh பி³பீ⁴தக:
(2.4.213) நாshஷ: கrhஷப²ேலா ⁴தாவாஸ: கth³ம:
(2.4.214) அப⁴யா thவvhயதா² பth²யா காயshதா² தநாmh’தா
(2.4.215) கதகீ ைஹமவதீ ேசதகீ ேரய ஶிவா
(2.4.216) பீதth³:ஸரல: திகாShட²mh சாத² th³ேமாthபல:

(2.4.217) கrhணிகார: பvhயாேதா⁴ லேசா ேசா ட³ஹு:
(2.4.218) பநஸ: கNhடகிப²ேலா நிேலா jhஜேலாऽmh³ஜ:
(2.4.219) காேகா³mhப³கா ப²lh³rhமலrhஜக⁴ேநப²லா
(2.4.220) அShட:ஸrhவேதாப⁴th³ரŋh³நிrhயாஸமாலகா:
(2.4.221) பிமnhத³ச நிmhேப³ऽத² பிchசி²லா³ஶிmhஶபா
(2.4.222) கபிலா ப⁴shமக³rhபா⁴ ஸா ஶிஷsh கபீதந:
(2.4.223) ப⁴Nh³ேலாऽphயத² சாmhேபயசmhபேகா ேஹமShபக:
(2.4.224) ஏதshய ககா க³nhத⁴ப² shயாத³த² ேகஸேர
(2.4.225) ப³ேலா வஜுேலாऽேஶாேக ஸெமௗ கரகதா³³ெமௗ
(2.4.226) சாmhேபய: ேகஸேரா நாக³ேகஸர: காசநாவய:
(2.4.227) ஜயா ஜயnhதீ தrhகா நாேத³யீ ைவஜயnhதிகா
(2.4.228) பrhணமkh³நிமnhத:²shயாthகணிகா க³ணிகாகா
(2.4.229) ஜேயாऽத²டஜ: ஶkhேரா வthஸேகா கி³மlhகா
(2.4.230) ஏதshையவ கŋhேக³nhth³ரயவப⁴th³ரயவmh ப²ேல
(2.4.231) kh’Shணபாகப²லாவிkh³நஸுேஷ: கரமrhத³ேக
(2.4.232) காலshகnhத⁴shதமால:shயாthதாபிchேசா²ऽphயத²nh³ேக
(2.4.233) nh³வாேரnhth³ரஸுரெஸௗ நிrh³Nh³nhth³ராணிேகthயபி
(2.4.234) ேவணீ க³ரா க³ ேத³வதாேடா³ த இthயபி
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(2.4.235) ஹshதிநீ  ⁴Nh³ th’ணஶூnhயmh  மlhகா
(2.4.236) ⁴பதீ³ ஶீதபீ⁴ச ைஸவாshேபா²டா வேநாth³ப⁴வா
(2.4.237) ேஶபா²கா  ஸுவஹா நிrh³Nh³ நீகா ச ஸா
(2.4.238) தாெஸௗ ேவதஸுரஸா ⁴தேவயத² மாக³தீ⁴
(2.4.239) க³ணிகா தி²காmhப³Shடா²ஸா பீதா ேஹமShபிகா
(2.4.240) அதிiµkhத: NhTh³ரக:shயாth³வாஸnhதீ மாத⁴வீ லதா
(2.4.241) ஸுமநா மாலதீ ஜாதி:ஸphதலா நவமாகா
(2.4.242) மாth◌⁴யmh nhத³mh ரkhதகsh ப³nh⁴ேகா ப³nh⁴வக:
(2.4.243) ஸஹா மா தரணிரmhலாநsh மஹாஸஹா
(2.4.244) தthர ேஶாேண ரப³கshதthர பீேத ரகNhடக:
(2.4.245) நீ ²Nh th³வேயாrhபா³ தா³ சாrhதக³லச ஸா
(2.4.246) ைஸேரயகsh ²Nh shயாthதshnhரப³ேகாऽேண
(2.4.247) பீதா ரNhடேகா ²Nh தshnhஸஹச th³வேயா:
(2.4.248) ஓNhTh³ரShபmh ஜபாShபmh வjhரShபmh திலshய யth
(2.4.249) phரதிஹாஸஶதphராஸசNhடா³தஹயமாரகா:
(2.4.250) கரவீேர கேர  khரகரkh³ரnhதி²லாெபௗ⁴
(2.4.251) உnhமthத: கிதேவா ⁴rhேதா த⁴thர: கநகாவய:
(2.4.252) மாேலா மத³நசாshய ப²ேல மாலthரக:
(2.4.253) ப²லேரா பீ³ஜேரா சேகா மாŋhக³ேக
(2.4.254) ஸரே மப³க: phரshத²Shப: ப²ணிjhஜக:
(2.4.255) ஜmhபீ³ேராऽphயத² பrhேஸ க²ஜரேட²ரெகௗ
(2.4.256) ேதऽrhஜேகாऽthர பா²  சிthரேகா வநிஸmhjhஞக:
(2.4.257) அrhகாவவஸுகாshேபா²டக³ணபவிகீர:

(2.4.258) மnhதா³ரசாrhகபrhேऽthர ஶுkhேலऽலrhகphரதாபெஸௗ
(2.4.259) ஶிவமlh பாஶுபத ஏகாSh²ேலா ³ேகா வஸு:
(2.4.260) வnhதா³ vh’ாத³நீ vh’ஹா வnhதிேகthயபி
(2.4.261) வthஸாத³நீ சி²nhநஹா ³³சீ தnhthகாmh’தா
(2.4.262) வnhதிகா ேஸாமவlh விஶlhயா ம⁴பrhNhயபி
(2.4.263) rhவா ேத³வீ ம⁴ரஸா ேமாரடா ேதஜநீ shரவா
(2.4.264) ம⁴கா ம⁴ேரணீ ேகா³கrhணீ பீபrhNhயபி
(2.4.265) பாடாmhப³Shடா விth³த⁴கrhnhணீ shதா²பநீ ேரய ரஸா
(2.4.266) ஏகாShலா பாபேச phராசீநா வநதிkhதிகா
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(2.4.267) க: கடmhப⁴ராேஶாகேராணீ கேராணீ
(2.4.268) மthshயபிthதா kh’Shணேப⁴தீ³ சkhராŋhகீ³ ஶலாத³நீ
(2.4.269) ஆthம³phதாஜஹாvhயNhடா³ கNh³ரா phராvh’ஷாயணீ
(2.4.270) ’Shயphேராkhதா ஶூகஶிmhபி:³ கபிகch²ச மrhக
(2.4.271) சிthேராபசிthரா nhயkh³ேராதீ⁴ th³ரவnhதீ ஶmhப³ vh’ஶா
(2.4.272) phரthயேரணீ ஸுதேரணீ ரNhடா³கபrhNhயபி
(2.4.273) அபாமாrhக:³ைஶக²ேகா தா⁴மாrhக³வமரெகௗ
(2.4.274) phரthயkhபrhணீ ேகஶபrhணீ கிணி க²ரமஜ
(2.4.275) ஹகா ph³ராமணீ பth³மா ப⁴rhகீ³ ph³ராமணயShகா
(2.4.276) அŋhகா³ரவlh பா³ேலயஶாகப³rhப³ரவrhத⁴கா:
(2.4.277) மShடா விகஸா ŋhகீ³ஸமŋhகா³ காலேமகா
(2.4.278) மNh³கபrhணீ மNh³ ப⁴Nh³ ேயாஜநவlhlhயபி
(2.4.279) யாேஸா யவாேஸா :³shபrhேஶா த⁴nhவயாஸ:நாஶக:
(2.4.280) ேராத³நீ கch²ராநnhதா ஸiµth³ராnhதா ³ராலபா⁴
(2.4.281) ph’நிபrhணீ ph’த²khபrhணீ சிthரபrhNhயŋhkh◌⁴வlhகா
(2.4.282) khேராShவிnhநா mhஹchசீ² கலஶீ தா⁴வநீ ³ஹா
(2.4.283) நிதி³kh³தி⁴கா shph’ஶீ vhயாkh◌⁴ ph³’ஹதீ கNhடகாகா
(2.4.284) phரேசாத³நீ  ுth³ரா :³shபrhஶா ராShThேகthயபி
(2.4.285) நீ காலா khதகிகா kh³ரா ம⁴பrhணிகா
(2.4.286) ரஜநீ ப² thதா² th³ேராணீ ேதா³லா ச நீநீ
(2.4.287) அவlh³ஜ: ேஸாமரா ஸுவlh: ேஸாமவlhகா
(2.4.288) காலேம kh’Shணப² பா³சீ திப²lhயபி
(2.4.289) kh’Shேபlhயா ைவேத³ மாக³தீ⁴ சபலா க
(2.4.290) உஷ பிphப ெஶௗNh³ ேகாலாத² கபிphப
(2.4.291) கபிவlh ேகாலவlh ேரய வஶிர: மாnh
(2.4.292) சvhயmh  சவிகா காகசிசீ³ேஜ  kh’Shணலா
(2.4.293) பலŋhகஷா thவிுக³nhதா⁴ வத³mhShThரா shவா³கNhடக:
(2.4.294) ேகா³கNhடேகா ேகா³ுரேகா வநஶ ◌்’nhŋhகா³ட இthயபி
(2.4.295) விவா விஷா phரதிவிஷாதிவிேஷாபவிஷா
(2.4.296) ஶ ◌்’nhகீ³ மெஹௗஷத⁴mh சாத²ராவீ ³kh³தி⁴கா ஸேம
(2.4.297) ஶத ப³ஹுஸுதாபீ⁴nhதீ³வ வ
(2.4.298) ’Shயphேராkhதாபீ⁴பthநாராயNhய: ஶதாவ
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(2.4.299) அேஹரத² பீதth³காயகஹth³ரவ:
(2.4.300) தா³rhவீ பசmhபசா தா³ஹth³ரா பrhஜநீthயபி
(2.4.301) வேசாkh³ரக³nhதா⁴ ஷTh³kh³ரnhதா² ேகா³ேலா ஶதபrhவிகா
(2.4.302) ஶுkhலா ைஹமவதீ ைவth◌⁴யமாth’mhெயௗ  வாஶிகா
(2.4.303) vh’ேஷாऽடஷ:mhஹாshேயா வாஸேகா வாத³nhதக:
(2.4.304) ஆshேபா²டா கி³கrhணீ shயாth³விShiΝkhராnhதாபராதா
(2.4.305) இுக³nhதா⁴  காNhேட³ுேகாகிலாேுருரா:
(2.4.306) ஶாேலய:shயாchசீ²தஶிவச²thரா ம⁴கா :

(2.4.307) ேரயாphயத²ஹுNhேடா³ வjhர:shiνkhshth shiν ³டா³
(2.4.308) ஸமnhத³kh³தா⁴ேதா² ேவlhலமேமாகா⁴ சிthரதNh³லா
(2.4.309) தNh³லச kh’kh◌⁴நச விட³ŋhக³mh mhநmhஸகmh
(2.4.310) ப³லா வாThயாலகா க⁴Nhடாரவா  ஶணShபிகா
(2.4.311) mh’th³வீகா ேகா³shதநீ th³ராா shவாth³வீ ம⁴ரேஸதி ச
(2.4.312) ஸrhவாiν⁴தி:ஸரலா thடா thvh’தா thvh’th
(2.4.313) thப⁴Nh³ ேராசநீ யாமாபாnhth◌⁴ெயௗ  ஸுேஷணிகா
(2.4.314) காலா மஸூரவித³லாrhத⁴சnhth³ரா காலேமகா
(2.4.315) ம⁴கmh khதகmh யShம⁴கmh ம⁴யShகா
(2.4.316) விதா³ ரஶுkhேலுக³nhதா⁴ khேராSh  யா தா
(2.4.317) அnhயா ரவிதா³ shயாnhமஹாேவதrhக³nhதி⁴கா
(2.4.318) லாŋhக³ ஶாரதீ³ ேதாயபிphப ஶலாத³நீ
(2.4.319) க²ராவா காரவீ தீ³phேயா மேரா ேலாசமshதக:
(2.4.320) ேகா³பீ யாமா ஶாவா shயாத³நnhேதாthபலஶாவா
(2.4.321) ேயாkh³யmh’th³தி: ◌⁴ th³தி⁴லmhெயௗ vh’th³ேத⁴ரphயாவயா இேம
(2.4.322) கத³ வாரண³ஸா ரmhபா⁴ ேமாசாmhஶுமthப²லா
(2.4.323) காSh²லா iµth³க³பrhணீ  காகiµth³கா³ஸேஹthயபி
(2.4.324) வாrhதாகீ ŋh³ mh ப⁴Nhடாகீ ³Shphரத⁴rhணீ
(2.4.325) நா ஸுரஸா ராshநா ஸுக³nhதா⁴ க³nhத⁴நா
(2.4.326) நேலShடா ⁴ஜŋhகா³ ச²thராகீ ஸுவஹா ச ஸா
(2.4.327) விதா³க³nhதா⁴mhஶுமதீ ஸாலபrhணீ shதி²ரா th◌⁴வா
(2.4.328) Nh³ேக ஸiµth³ராnhதா காrhபா ப³த³ேரதி ச
(2.4.329) பா⁴ரth³வா  ஸா வnhயா ஶ ◌்’ŋhகீ³  ’ஷேபா⁴ vh’ஶ:

(2.4.330) கா³ŋhேக³கீ நாக³ப³லா ஜ²ஷா ரshவக³ேவ⁴கா
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(2.4.331) தா⁴மாrhக³ேவா ேகா⁴ஶக:shயாnhமஹாஜா ஸ பீதக: 883
(2.4.332) jhேயாthshநீ பேடாகா ஜா நாேத³யீ ⁴ஜmh³கா
(2.4.333) shயாlhலாŋhக³khயkh³நிஶிகா² காகாŋhகீ³ காகநாகா
(2.4.334) ேகா³தா⁴பதீ³  ஸுவஹா iµஸ தாலகா
(2.4.335) அஜஶ ◌்’ŋhகீ³ விஷாணீ shயாth³ேகா³வாதா³rhவிேக ஸேம
(2.4.336) தாmh³லவlh தmh³ நாக³வlhlhயphயத² th³விஜா
(2.4.337) ஹேர ேரiΝகா ெகௗnhதீ கபிலா ப⁴shமக³nhதி⁴நீ
(2.4.338) ஏலாவாகைமேலயmh ஸுக³nhதி⁴ ஹவாகmh
(2.4.339) வாகmh சாத² பாலŋhkhயாmh iµnhத:³nhத³nh³
(2.4.340) பா³லmh ேப³ரப³rhShேடா²தீ³chயmh ேகஶாmh³நாம ச
(2.4.341) காலாiνஸாrhயvh’th³தா⁴மShபஶீதஶிவாநி 
(2.4.342) ைஶேலயmh தாலபrhணீ  ைத³thயா க³nhத⁴ iµரா
(2.4.343) க³nhதி⁴நீ க³ஜப⁴யா  ஸுவஹா ஸுரபீ⁴ ரஸா
(2.4.344) மேஹர nh³கீ ஸlhலகீ லாதி³நீதி ச
(2.4.345) அkh³நிjhவாலாஸுபி⁴ே  தா⁴தகீ தா⁴Shபிகா
(2.4.346) ph’th²வீகா சnhth³ரவாலலா நிShrhப³லாத²ஸா
(2.4.347) ஸூேமாபசிகா thதா² ேகாரŋhகீ³ thடா th:
(2.4.348) vhயாதி: ◌⁴ Shடmh பாபா⁴vhயmh வாphயmh பாகலiµthபலmh
(2.4.349) ஶŋhகி²நீ ேசாரShபீ shயாthேகஶிnhயத² விnhநக:
(2.4.350) ஜ²டாமலாjhஜ²டா தா ஶிவா தாமலகீதி ச
(2.4.351) phரெபௗNhட³கmh ெபௗNhட³rhயமத² nhந:ேப³ரக:
(2.4.352) ணி: கchச:² காnhதலேகா நnhதி³vh’ோऽத² ரா
(2.4.353) சNhடா³ த⁴நஹ ேம³Shபthரக³ணஹாஸகா:
(2.4.354) vhயாடா³த⁴mh vhயாkh◌⁴ரநக²mh கரஜmh சkhரகாரகmh
(2.4.355) ஸுரா விth³மலதா கேபாதாŋhkh◌⁴rhந ந
(2.4.356) த⁴மnhயஜநேகஶீ ச ஹiνrhஹThடவிலாநீ
(2.4.357) ஶுkhதி: ஶŋhக:²²ர: ேகாலத³லmh நக²மதா²ட⁴கீ
(2.4.358) கா mh’thshநா வகா mh’thதாலகஸுராShThரேஜ
(2.4.359) டnhநடmh தா³ஶரmh வாேநயmh பேபலவmh
(2.4.360) phலவேகா³ரேகா³நrhத³ைகவrhதீiµshதகாநி ச
(2.4.361) kh³ரnhதி²பrhணmh ஶுகmh ப³rhஹmh Shபmh shெதௗ²ேணயkhேர
(2.4.362) மnhமாலா  பிஶுநா shph’khகா ேத³வீ லதா ல: ◌⁴
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(2.4.363) ஸiµth³ராnhதா வ:◌⁴ ேகாவrhஷா லŋhேகாபிேகthயபி
(2.4.364) தபshவிநீ ஜடாமாmh ஜலா ேலாமஶா
(2.4.365) thவkhபthரiµthகடmh ph◌⁴’ŋhக³mh thவசmh ேசாசmh வராŋhக³கmh
(2.4.366) கrhரேகா th³ராவிட³க: காlhபேகா ேவத⁴iµkh²யக:
(2.4.367) ஓஷth◌⁴ேயா ஜாதிமாthேர shரஜாெதௗ ஸrhவெமௗஷத⁴mh
(2.4.368) ஶாகாkh²யmh பthரShபாதி³ தNh³ேயாऽlhபமாஷ:

(2.4.369) விஶlhயாkh³நிஶிகா²நnhதா ப²நீ ஶkhரShபிகா
(2.4.370) shயாth³த³க³nhதா⁴ ச²க³லாnhthரயாேவகீ³ vh’th³த⁴தா³ரக:
(2.4.371) ஜுŋhேகா³ ph³ர  மthshயா வய:shதா² ேஸாமவlhல
(2.4.372) பபrhணீ ைஹமவதீ shவrhண மாவதீ
(2.4.373) ஹயchசீ²  காmhேபா³ மாஷபrhணீ மஹாஸஹா
(2.4.374) Nh³ேக ரkhதப²லா பி³mhபி³கா பீபrhNhயபி
(2.4.375) ப³rhப³ரா கப³ ŋhகீ³ க²ரShபாஜக³nhதி⁴கா
(2.4.376) ஏலாபrhணீ  ஸுவஹா ராshநா khதரஸா ச ஸா
(2.4.377) சாŋhேக³ khகா த³nhதஶடாmhப³Shடா²mhலேலாணிகா
(2.4.378) ஸஹshரேவதீ⁴ khேராऽmhலேவதஸ: ஶதேவth◌⁴யபி
(2.4.379) நமshகா க³Nhட³கா ஸமŋhகா³ க²தி³ேரthயபி
(2.4.380) வnhதீ வநீ வா வநீயா ம⁴shரவா
(2.4.381) rhசஶீrhேஷா ம⁴ரக: ஶ ◌்’ŋhக³ரshவாŋhக³வகா:
(2.4.382) கிராததிkhேதா ⁴நிmhேபா³ऽநாrhயதிkhேதாऽத²ஸphதலா
(2.4.383) விமலா ஸாதலா ⁴ேப²நா சrhமகேஷthயபி
(2.4.384) வாயேஸா shவா³ரஸா வய:shதா²த² மலக:
(2.4.385) நிmhேபா⁴ த³nhதிகா phரthயேரNh³mhப³ரபrhNhயபி
(2.4.386) அஜேமாதா³kh³ரக³nhதா⁴ ph³ரமத³rhபா⁴ யவாநிகா
(2.4.387) ேல Shகரகாரபth³மபthராணி ெபௗShகேர
(2.4.388) அvhயதா²திசரா பth³மா சார பth³மசாணீ
(2.4.389) காmhபிlhய: கrhகஶசnhth³ேரா ரkhதாŋhேகா³ ேராசநீthயபி
(2.4.390) phரnhநாட³shthேவட³க³ேஜா த³th³kh◌⁴நசகமrhத³க:
(2.4.391) பth³மாட உரkh²யச பலாNh³sh ஸுகnhத³க:
(2.4.392) லதாrhக³th³ெமௗ தthர ஹேதऽத² மெஹௗஷத⁴mh
(2.4.393) லஶுநmh kh³’ஜநாShடமஹாகnhத³ரேஸாநகா:
(2.4.394) நrhநவா  ேஶாத²kh◌⁴நீ விnhநmh ஸுநிஷNhணகmh
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(2.4.395) shயாth³வாதக: ஶீதேலாऽபராதா ஶணபrhNhயபி
(2.4.396) பாராவதாŋhkh◌⁴: கடபீ⁴ பNhயா jhேயாதிShமதீ லதா
(2.4.397) வாrhகmh thராயமா shயாththராயnhதீ ப³லப⁴th³கா
(2.4.398) விShவkhேஸநphயா kh³’Shrhவாரா ப³த³ேரthயபி
(2.4.399) மாrhகேவா ph◌⁴’ŋhக³ராஜ:shயாthகாகமாசீ  வாய
(2.4.400) ஶதShபா தchச²thராதிchச²thரா ம⁴ரா :

(2.4.401) அவாkhShபீ காரவீ ச ஸர  phரஸாணீ
(2.4.402) தshயாmh கடmhப⁴ரா ராஜப³லா ப⁴th³ரப³ேலthயபி
(2.4.403) ஜநீ ஜகா ரஜநீ ஜkh’chசkhரவrhதிநீ
(2.4.404) ஸmhshபrhஶாத² ஶ க³nhத⁴ ஷTh³kh³ரnhதி²ேகthயபி
(2.4.405) கrhேராऽபி பலாேஶாऽத² காரேவlhல: க²lhலக:
(2.4.406) ஸுஷவீ சாத²லகmh பேதாலshதிkhதக: ப:

(2.4.407) ShமாNhட³கsh கrhகாrhவா: கrhக shthெயௗ
(2.4.408) இவா: கmhபீ³shயாthmhph³யலா³ேப⁴ ஸேம
(2.4.409) சிthரா க³வா ேகா³³mhபா³ விஶாலா thவிnhth³ரவாணீ
(2.4.410) அrhேஶாkh◌⁴ந:ஸூரண: கnhேதா³ க³Nh³ரsh ஸமSh²லா
(2.4.411) கலmhph³ேபாதி³கா shth  லகmh லேமாசிகா
(2.4.412) வாshகmh ஶாகேப⁴தா:³shrh³rhவா  ஶதபrhவிகா
(2.4.413) ஸஹshரவீrhயாபா⁴rhக³vhெயௗ ஹாநnhதாத²ஸா தா
(2.4.414) ேகா³ேலா ஶதவீrhயா ச க³Nhடா³ ஶலாகா
(2.4.415) விnhேதா³ ேமக⁴நாமா iµshதா iµshதகமshthயாmh
(2.4.416) shயாth³ப⁴th³ரiµshதேகா ³nhth³ரா டா³லா சkhரேலாchசடா
(2.4.417) வmhேஶ thவkhஸாரகrhமாரthவாசிஸாரth’ணth◌⁴வஜா:
(2.4.418) ஶதபrhவா யவப²ேலா ேவiΝமshகரேதஜநா: 970

(2.4.419) ேவணவ: கீசகாshேத shrhேய shவநnhthயநிேலாth³த⁴தா:
(2.4.420) kh³ரnhதி²rhநா பrhவபஶீ ³nhth³ரshேதஜநக: ஶர:
(2.4.421) நட³sh த⁴மந: ேபாடகேலாऽேதா² காஶமshthயாmh
(2.4.422) இுக³nhதா⁴ ேபாடக³ல: mh ⁴mhநி  ப³lhவஜா:
(2.4.423) ரஸால இுshதth³ேப⁴தா:³ NhTh³ரகாnhதாரகாத³ய:
(2.4.424) shயாth³வீரணmh வீரதரmh ேலऽshேயாஶீரமshthயாmh
(2.4.425) அப⁴யmh நலத³mh ேஸvhயமmh’லmh ஜலாஶயmh
(2.4.426) லாமjhஜகmh ல⁴லயமவதா³ேஹShடகாபேத²
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(2.4.427) நடா³த³யshth’ணmh க³rhiµchch²யாமாகphரiµகா²அபி
(2.4.428) அshth ஶmh ேதா² த³rhப: ◌⁴ பவிthரமத² கthth’ணmh 980

(2.4.429) ெபௗரெஸௗக³nhதி⁴கth◌⁴யாமேத³ேவஜkh³த⁴கெரௗஷmh
(2.4.430) ச²thராதிchச²thரபாலkh◌⁴ெநௗ மாலாth’ணக⁴shth’ேண
(2.4.431) ஶShபmh பா³லth’ணmh கா⁴ேஸா யவஸmh th’ணமrhஜுநmh
(2.4.432) th’நாmh ஸmhஹதிshth’Nhயா நTh³யா  நட³ஸmhஹதி:
(2.4.433) th’ணராஜாவயshதாேலா நாேகரsh லாŋhக³
(2.4.434) ேகா⁴Nhடா  க:³ khரiµேகா ³வாக: க²ேராऽshய 
(2.4.435) ப²லiµth³ேவக³ேமேத ச nhதாலஸதாshthரய:
(2.4.436) க²rhஜூர: ேகதகீ தா க²rhஜு ச th’ணth³மா: இதி வெநௗஷதி⁴வrhக:³

அத²mhஹாதி³ வrhக:³
(2.4.437) mhேஹா mh’ேக³nhth³ர: பசாshேயா ஹrhய: ேகஸ ஹ:
(2.4.438) கNhரேவா mh’கா³rhmh’க³th³’Shrhmh’கா³ஶந:
(2.4.439) Nhட³க: பசநக²சிthரகாயmh’க³th³விஷ:

(2.4.440) ஶாrh³லth³வீபிெநௗ vhயாkh◌⁴ேர தருsh mh’கா³த³ந: 990

(2.4.441) வராஹ:ஸூகேரா kh◌⁴’Sh: ேகால: ேபாth கி: கி:
(2.4.442) த³mhShTh ேகா⁴ணீ shதph³த⁴ேராமா khேராேடா³ ⁴தா³ர இthயபி
(2.4.443) கபிphலவŋhக³phலவக³ஶாகா²mh’க³வiµகா:²
(2.4.444) மrhகேடா வாநர: கீேஶா வெநௗகா அத² ப⁴lhேக
(2.4.445) ’ாchச²ப⁴lhலப⁴lhகா க³Nhட³ேக க²Th³க³க²Th³கி³ெநௗ
(2.4.446) லாேயா மேஷா வாஹாth³விஷthகாஸரைஸபா:◌⁴
(2.4.447) shthயாmh ஶிவா ⁴மாயேகா³மாmh’க³⁴rhதகா:
(2.4.448) ஶ ◌்’கா³லவசகkhேராShேப²ேப²ரவஜmh³கா:
(2.4.449) ஓrhபி³டா³ேலா மாrhஜாேரா vh’ஷத³mhஶக ஆ²⁴kh
(2.4.450) thரேயா ெகௗ³ேத⁴ரெகௗ³தா⁴ரெகௗ³ேத⁴யா ேகா³தி⁴காthமேஜ 1000

(2.4.451) வாவிth ஶlhயshதlhேலாmhநி ஶல ஶலலmh ஶலmh
(2.4.452) வாதphரrhவாதmh’க:³ ேகாகshthவீஹாmh’ேகா³ vh’க:
(2.4.453) mh’ேக³ரŋhக³வாதாஹநேயாநய:
(2.4.454) ஐேணயேமNhயாசrhமாth◌⁴யேமணshையணiµேப⁴ thஷு
(2.4.455) கத³ கnhத³ சீநசphயகாவபி
(2.4.456) ஸேசதி ஹ அ அநேயாநய:
(2.4.457) kh’Shணஸாரnhயŋhரŋhஶmhப³ரெரௗஷா:
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(2.4.458) ேகா³கrhணph’ஷைதணrhயேராதாசமேரா mh’கா:³
(2.4.459) க³nhத⁴rhவ: ஶரேபா⁴ ராம:sh’மேரா க³வய: ஶஶ:

(2.4.460) இthயாத³ேயா mh’ேக³nhth³ராth³யா க³வாth³யா: பஶுஜாதய: 1010
(2.4.461) அேதா⁴க³nhதா  க²நேகா vh’க: nhth◌⁴வஜ உnh³ர:
(2.4.462) உnh³rhஷேகாऽphயா²rhகி³கா பா³லகா
(2.4.463) nhத³ க³nhத⁴ தீ³rhக⁴ேத³  கா
(2.4.464) ஸரட: kh’கலாஸ:shயாnhiµஸ kh³’ஹேகா³தி⁴கா
(2.4.465) தா shth தnhவாேயாrhணநாப⁴மrhகடகா:ஸமா:
(2.4.466) நீலŋh³sh kh’: கrhணஜெலௗகா: ஶதபth³ேப⁴
(2.4.467) vh’சிக: ஶூககீட:shயாத³th³ெணௗ  vh’சிேக
(2.4.468) பாராவத: கலரவ: கேபாேதாऽத² ஶஶாத³ந:
(2.4.469) பth ேயந உகsh வாயஸாராதிேபசெகௗ
(2.4.470) தி³வாnhத: ◌⁴ ெகௗஶிேகா ⁴ேகா தி³வாபீ⁴ேதா நிஶாடந:
(2.4.471) vhயாkh◌⁴ராட:shயாth³ப⁴ரth³வாஜ: க²ஜடsh க²ஜந:
(2.4.472) ேலாஹph’Shட²sh கŋhக:shயாத³த² சாஷ: கிகீதி³வி:
(2.4.473) கŋhக³ph◌⁴’ŋhக³⁴mhயாடா அத²shயாchச²தபthரக: 1020
(2.4.474) தா³rhவாகா⁴ேடாऽத²ஸாரŋhக:³shேதாககசாதக:ஸமா:
(2.4.475) kh’கவாshதாmhரட:³khடசரத: ◌⁴
(2.4.476) சடக: கலவிŋhக:shயாthதshய shth சடகா தேயா:
(2.4.477) மபthேய சாடைகர:shthrhயபthேய சடைகவ ஸா
(2.4.478) கrhகேர: கேர:shயாthkh’கணkhரகெரௗ ஸெமௗ
(2.4.479) வநphய: பரph◌⁴’த: ேகாகில: பிக இthயபி
(2.4.480) காேக  கரடாShடப³Shடஸkh’thphரஜா:
(2.4.481) th◌⁴வாŋhாthமேகா⁴ஷபரph◌⁴’th³ப³⁴kh³வாயஸா அபி
(2.4.482) ஸ ஏவ ச சிரவீ ைசகth³’Shச ெமௗ:

(2.4.483) th³ேராணகாகsh காேகாேலா தா³thஹ: காலகNhட²க:
(2.4.484) ஆதாபிசிlhெலௗ தா³ாyhயkh³’th◌⁴ெரௗ கீரஶுெகௗ ஸெமௗ 1030

(2.4.485) khŋhkhெரௗேசாऽத² ப³க: கவ: Shகராவsh ஸாரஸ:

(2.4.486) ேகாகசkhரசkhரவாேகா ரதா²ŋhகா³வயநாமக:
(2.4.487) காத³mhப:³ கலஹmhஸ:shயா³thkhேராஶரெரௗ ஸெமௗ
(2.4.488) ஹmhஸாsh ேவதக³தசkhராŋhகா³ மாநெஸௗகஸ:

(2.4.489) ராஜஹmhஸாsh ேத சசரணrhேலாைத:தா:
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(2.4.490) மைநrhமlhகாாshேத தா⁴rhதராShThரா:ேததைர:
(2.4.491) ஶராராரா³ச ப³லாகா பி³ஸகNh²கா
(2.4.492) ஹmhஸshய ேயாth³வரடா ஸாரஸshய  லம
(2.4.493) ஜகாநபthரா shயாthபேராShணீ ைதலபாயிகா
(2.4.494) வrhவ மகா நீலா ஸரகா⁴ ம⁴மகா 1040

(2.4.495) பதŋhகி³கா thதிகா shயாth³த³mhஶsh வநமகா
(2.4.496) த³mhஶீ தjhஜாதிரlhபா shயாth³க³nhேதா⁴ வரடா th³வேயா:
(2.4.497) ph◌⁴’ŋhகா³ ²கா சீ ²lhகா ச ஸமா இமா:
(2.4.498) ஸெமௗ பதŋhக³ஶலெபௗ⁴ க²th◌⁴ேயாேதா jhேயாதிŋhக³ண:

(2.4.499) ம⁴vhரேதா ம⁴கேரா ம⁴Nhம⁴பாந:
(2.4.500) th³விேரப²ShபTh³ ph◌⁴’ŋhக³ஷThபத³ ph◌⁴ரமராலய:
(2.4.501) மேரா ப³rhே ப³rh நீலகNhேடா² ⁴ஜŋhக³⁴kh
(2.4.502) ஶிகா²வல: ஶிகீ² ேககீ ேமக⁴நாதா³iνலாshயபி
(2.4.503) ேககா வாணீ மரshய ஸெமௗ சnhth³ரகேமசெகௗ
(2.4.504) ஶிகா² டா³ ஶிக²Nhட³sh பிchச²ப³rhேஹ நmhஸேக
(2.4.505) க²ேக³ விஹŋhக³விஹக³விஹŋhக³மவிஹாயஸ:

(2.4.506) ஶnhதிபஶநிஶnhதஶநth³விஜா:
(2.4.507) பதthபthபதக³பதthபthரரதா²Nhட³ஜா:
(2.4.508) நெகௗ³ேகாவாவிகிரவிவிShகிரபதthரய:
(2.4.509) நீேடா³th³ப⁴வா: க³thமnhத: பிthஸnhேதா நப⁴ஸŋhக³மா:
(2.4.510) ேதஷாmh விேஶஷா ஹாேதா மth³:³ காரNhட³வ: phலவ:
(2.4.511) திthதி:khேபா⁴ லாேவா வவச ேகாரக:
(2.4.512) ேகாயShகSh Thப⁴ேகா வrhதேகா வrhதிகாத³ய:
(2.4.513) க³thபchச²தா:³ பthரmh பதthரmh ச தஹmh
(2.4.514) shth பதி: பலmh சshthேராேப⁴ shthெயௗ
(2.4.515) phர³ேநாTh³³நஸ◌ँ³நாnhேயதா: க²க³க³திkhயா:
(2.4.516) ேபஶீ ேகாேஶா th³விேநऽNhட³mh லாேயா நீட³மshthயாmh
(2.4.517) ேபாத: பாேகாऽrhப⁴ேகா ³mhப:◌⁴ ph’²க: ஶாவக: ஶிஶு:
(2.4.518) shthmhெஸௗ ²நmh th³வnhth³வmh kh³மmh  ³லmh க³mh
(2.4.519) ஸேஹ நிவஹvhஹஸnhேதா³ஹவிஸரvhரஜா:
(2.4.520) shேதாெமௗக⁴நிகரthராதவாரஸŋhகா⁴தஸசயா:
(2.4.521) ஸiµதா³ய:ஸiµத³ய:ஸமவாயச ேயா க³ண:
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(2.4.522) shthயாmh  ஸmhஹதிrhvh’nhத³mh நிரmhப³mh கத³mhப³கmh
(2.4.523) vh’nhத³ேப⁴தா:³ஸைமrhவrhக:³ஸŋhக⁴ஸாrhெதௗ²  ஜnhபி: ◌⁴
(2.4.524) ஸஜாதீைய:லmh த²mh திரசாmh mhநmhஸகmh
(2.4.525) பஶூநாmh ஸமேஜாऽnhேயஷாmh ஸமாேஜாऽத²ஸத⁴rhmh
(2.4.526) shயாnhநிகாய: ஜராஶீ thகர:டமshthயாmh
(2.4.527) காேபாதெஶௗகமாரைதthதிராதீ³நி தth³க³ேண
(2.4.528) kh³’ஹாஸkhதா: பmh’கா³ேச²காshேத kh³’யகாச ேத । இதி
mhஹாதி³வrhக:³
(2.5.529) மiνShயா மாiνஷா மrhthயா மiνஜா மாநவா நரா: । அத² மiνShயவrhக:³
(2.5.530) sh: மாmhஸ: பசஜநா: ஷா: ஷா நர:
(2.5.531) shth ேயாத³ப³லா ேயாஷா நா மnhதிநீ வ:◌⁴
(2.5.532) phரதீபத³rhஶிநீ வாமா வநிதா மலா ததா²
(2.5.533) விேஶஷாshthவŋhக³நா பீ⁴: காநீ வாமேலாசநா
(2.5.534) phரமதா³ மாநிநீ காnhதா லலநா ச நிதmhபி³நீ
(2.5.535) ஸுnhத³ ரமணீ ராமா ேகாபநா ைஸவ பா⁴நீ
(2.5.536) வராேராஹா மthதகாஶிnhthதமா வரவrhணிநீ
(2.5.537) kh’தாபி⁴ேஷகா ம ேபா⁴கி³nhேயாऽnhயா nh’பshthய:
(2.5.538) பthநீ பாணிkh³’தீ ச th³விதீயா ஸஹத⁴rhணீ
(2.5.539) பா⁴rhயா ஜாயாத² mh⁴mhநி தா³ரா:shயாth mhபி³நீ
(2.5.540) ரnhth◌⁴ ஸுசthரா  ஸதீ ஸாth◌⁴வீ பதிvhரதா
(2.5.541) kh’தஸாபthநிகாth◌⁴டா⁴தி⁴விnhநாத²shவயmhவரா
(2.5.542) பதிmhவரா ச வrhயாத²லshth லபாகா
(2.5.543) கnhயா மா ெகௗ³  நkh³நிகாऽநாக³தாrhதவா
(2.5.544) shயாnhமth◌⁴யமா th³’Shடரஜாshதணீ வதி:ஸேம
(2.5.545) ஸமா:shiνஷாஜநீவth◌⁴வசிNh  ஸுவாநீ
(2.5.546) இchசா²வதீ காiµகா shயாth³ vh’ஷshயnhதீ  காiµகீ
(2.5.547) காnhதாrhதி²நீ  யா யாதி ஸŋhேகதmh ஸாபி⁴ஸாகா
(2.5.548) mhச த⁴rhணீ ப³nhத⁴khயஸதீ லேடthவ
(2.5.549) shைவணீ பாmhஸுலா ச shயாத³ஶிவீ ஶிஶுநா விநா
(2.5.550) அவீரா நிShபதிஸுதா விவshதாவித⁴ேவ ஸேம
(2.5.551) ஆ:ஸகீ² வயshயாத² பதிவthநீ ஸப⁴rhth’கா
(2.5.552) vh’th³தா⁴ பkhநீ phராjhஞீ  phரjhஞா phராjhஞா  தீ⁴மதீ

18 sanskritdocuments.org



அமரேகாஶ அத²வா நாமŋhகா³ऽiνஶாஸநmh காNhட³ 2

(2.5.553) ஶூth³ ஶூth³ரshய பா⁴rhயா shயாch²th³ரா தjhஜாதிேரவ ச
(2.5.554) ஆபீ⁴  மஹாஶூth³ ஜாதிmhேயாக³ேயா:ஸமா
(2.5.555) அrhயாணீ shவயமrhயா shயாththயா thயாNhயபி
(2.5.556) உபாth◌⁴யாயாphபாth◌⁴யாயீ shயாதா³சாrhயாபி ச shவத:
(2.5.557) ஆசாrhயாநீ  mhேயாேக³shயாத³rhயீ thயீ ததா²
(2.5.558) உபாth◌⁴யாயாnhபாth◌⁴யாயீ ேபாடா shthmhஸல
(2.5.559) வீரபthநீ வீரபா⁴rhயா வீரமாதா  வீரஸூ:
(2.5.560) ஜாதாபthயா phரஜாதா ச phரஸூதா ச phரஸூதிகா
(2.5.561) shth நkh³நிகா ேகாடவீ shயாth³³தீஸசாேக ஸேம
(2.5.562) காthயாயnhயrhத⁴vh’th³தா⁴ யா காஷாயவஸநாऽத⁴வா
(2.5.563) ைஸரnhth◌⁴ பரேவமshதா²shவவஶா ஶிlhபகாகா
(2.5.564) அkhநீ shயாத³vh’th³தா⁴ யா phேரShயாऽnhத:ரசாணீ
(2.5.565) வாரshth க³ணிகா ேவயா பாவாத²ஸா ஜைந:
(2.5.566) ஸthkh’தா வாரiµkh²யா shயாthThடநீ ஶmhப⁴ ஸேம
(2.5.567) விphரநிகா thவீணிகா ைத³வjhஞாத² ரஜshவலா
(2.5.568) shthத⁴rhNhயவிராthேரயீ மநீ Shபவthயபி
(2.5.569) ’மthயphத³khயாபி shயாth³ரஜ: Shபமாrhதவmh
(2.5.570) ரth³தா⁴rhேதா³ஹத³வதீ நிShகலா விக³தாrhதவா
(2.5.571) ஆபnhநஸththவா shயாth³³rhவிNhயnhதrhவthநீ ச க³rhபி⁴ணீ
(2.5.572) க³ணிகாேத³sh கா³ணிkhயmh கா³rhபி⁴ணmh ெயௗவதmh க³ேண
(2.5.573) நrh⁴rhதி³தி⁴ஷூடா⁴ th³விshதshயா தி³தி⁴ஷு: பதி:
(2.5.574) ஸ  th³விேஜாऽkh³ேரதி³தி⁴ஷூ:ைஸவ யshய mhபி³நீ
(2.5.575) காநீந: கnhயகாஜாத:ஸுேதாऽத²ஸுப⁴கா³ஸுத:
(2.5.576) ெஸௗபா⁴கி³ேநய:shயாthபாரshthைரேணயsh பரshthயா:
(2.5.577) ைபth’Shவேஸய:shயாthைபth’Shவயச பிth’Shவஸு:
(2.5.578) ஸுேதா மாth’Shவஸுைசவmh ைவமாthேரேயா விமாth’ஜ:
(2.5.579) அத² பா³nhத⁴கிேநய:shயாth³ப³nh⁴லசாஸதீஸுத:
(2.5.580) ெகௗலேடர: ெகௗலேதேயா பி⁴ுகீ  ஸதீ யதி³
(2.5.581) ததா³ ெகௗலேநேயாऽshயா: ெகௗலேதேயாऽபி சாthமஜ:
(2.5.582) ஆthமஜshதநய:ஸூiν:ஸுத: thர:shthயாmh thவ
(2.5.583) ஆஹுrh³தரmh ஸrhேவऽபthயmh ேதாகmh தேயா:ஸேம
(2.5.584) shவஜாேத thெவௗரேஸாரshெயௗ தாதsh ஜநக: பிதா
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(2.5.585) ஜநயிth phரஸூrhமாதா ஜநநீ ப⁴கி³நீ shவஸா
(2.5.586) நநாnhதா³  shவஸா பthrhநphth ெபௗth ஸுதாthமஜா
(2.5.587) பா⁴rhயாsh ph◌⁴ராth’வrhக³shய யாதர:sh: பரshபரmh
(2.5.588) phரஜாவதீ ph◌⁴ராth’ஜாயா மாலாநீ  மா
(2.5.589) பதிபthnhேயா: phரஸூ: வ: வஶுரsh பிதா தேயா:
(2.5.590) பிrhph◌⁴ராதா பிth’vhய:shயாnhமாrhph◌⁴ராதா  மால:

(2.5.591) யாலா:shrhph◌⁴ராதர: பthnhயா:shவாேநா ேத³vh’ேத³வெரௗ
(2.5.592) shவேயா பா⁴கி³ேநய:shயாjhஜமாதா ³: பதி:
(2.5.593) பிதாமஹ: பிth’பிதா தthபிதா phரபிதாமஹ:

(2.5.594) மாrhமாதாமஹாth³ேயவmh ஸபிNhடா³sh ஸநாப⁴ய:
(2.5.595) ஸமாேநாத³rhயேஸாத³rhயஸக³rhph◌⁴யஸஹஜா:ஸமா:
(2.5.596) ஸேகா³thரபா³nhத⁴வjhஞாதிப³nh⁴shவshவஜநா:ஸமா:
(2.5.597) jhஞாேதயmh ப³nh⁴தா ேதஷாmh khரமாth³பா⁴வஸஹேயா:
(2.5.598) த⁴வ: phய: பதிrhப⁴rhதா ஜாரshபபதி:ஸெமௗ
(2.5.599) அmh’ேத ஜாரஜ:Nhேடா³ mh’ேத ப⁴rhத ேகா³லக:
(2.5.600) ph◌⁴ராthேயா ph◌⁴ராth’ேஜா ph◌⁴ராth’ப⁴கி³nhெயௗ ph◌⁴ராதராெபௗ⁴
(2.5.601) மாதாபிதெரௗ பிதெரௗ மாதரபிதெரௗ phரஸூஜநயிதாெரௗ
(2.5.602) வவஶுெரௗ வஶுெரௗ thெரௗ thரச ³தா ச
(2.5.603) த³mhபதீ ஜmhபதீ ஜாயாபதீ பா⁴rhயாபதீ ச ெதௗ
(2.5.604) க³rhபா⁴ஶேயா ஜரா:shயா³lhப³mh ச கலேலாऽshthயாmh
(2.5.605) ஸூதிமாேஸா ைவஜநேநா க³rhேபா⁴ ph◌⁴ண இெமௗ ஸெமௗ
(2.5.606) th’தீயாphரkh’தி: ஶNhட: ◌⁴ khப:³ பNhேடா³ நmhஸேக
(2.5.607) ஶிஶுthவmh ைஶஶவmh பா³lhயmh தாNhயmh ெயௗவநmh ஸேம
(2.5.608) shயாthshதா²விரmh  vh’th³த⁴thவmh vh’th³த⁴ஸŋhேக⁴ऽபி வாrhத⁴கmh
(2.5.609) பதmh ஜரஸா ெஶௗkhlhயmh ேகஶாெதௗ³ விshரஸா ஜரா
(2.5.610) shயா³thதாநஶயா ³mhபா⁴ shதநபா ச shதநnhத⁴யீ
(2.5.611) பா³லsh shயாnhமாணவேகா வயshத²shதே வா
(2.5.612) phரவயா:shத²விேரா vh’th³ேதா⁴ ேநா rhே ஜரnhநபி
(2.5.613) வrhயாnhத³ஶ jhயாயாnhrhவஜshthவkh³ேயாऽkh³ரஜ:
(2.5.614) ஜக⁴nhயேஜ sh: கநிShட²யவீேயாऽவரஜாiνஜா:
(2.5.615) அமாmhேஸா ³rhப³லசா²ேதா ப³லவாnhமாmhஸேலாmhऽஸல:

(2.5.616) nhதி³லshnhதி³ப⁴shnhதீ³ ph³’ஹth: பிசNh³ல:
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(2.5.617) அவேடாऽவநாடசாவph◌⁴ரேடா நதநாேக
(2.5.618) ேகஶவ: ேகஶிக: ேகஶீ வேநா வப: ◌⁴ ஸெமௗ
(2.5.619) விகலாŋhக³shthவேபாக³Nhட:³ க²rhேவா ரshவச வாமந:
(2.5.620) க²ர:shயாthக²ரணேஸா விkh³ரsh க³தநாக:
(2.5.621) ²ர:shயாth²ரணஸ: phரjh: phரக³தஜாiνக:
(2.5.622) ஊrhth◌⁴வjhrhth◌⁴வஜாiν:shயாthஸmhjh:ஸmhஹதஜாiνக:
(2.5.623) shயாேத³ேட³ ப³தி⁴ர:ph³ேஜ க³³ல:கேர ணி:
(2.5.624) ph’நிரlhபதெநௗ ேராண: பŋhெகௗ³iµNhட³sh iµNh³ேத
(2.5.625) வர: ேககேர ேகா²ேட³ க²ஜshthஷு ஜராவரா:
(2.5.626) ஜ³ல: காலக: பிphshதிலகshதிலகாலக:
(2.5.627) அநாமயmh shயாதா³ேராkh³யmh சிகிthஸா khphரதிkhயா
(2.5.628) ேப⁴ஷெஜௗஷத⁴ைப⁴ஷjhயாnhயக³ேதா³ ஜாthயபி
(2.5.629) shth kh³ஜா ேசாபதாபேராக³vhயாதி⁴க³தா³மயா:
(2.5.630) ய: ேஶாஷச யமா ச phரதியாயsh பீநஸ:

(2.5.631) shth ுthுதmh வ: mh காஸshவ:² மாnh
(2.5.632) ேஶாப²sh வய:² ேஶாத:² பாத³shேபா²ேடா விபாதி³கா
(2.5.633) கிலாஸth◌⁴ேம கchch²வாmh  பாம பாமா விசrhசிகா
(2.5.634) கNh:³ க²rhஜூச கNh³யா விshேபா²ட: பிடக:shthயாmh
(2.5.635) vhரேऽshthயாrhமம: khேப³ நா³vhரண: மாnh
(2.5.636) ேகாேடா² மNhட³லகmh ட²விthேர ³rhநாமகாrhஶ
(2.5.637) ஆநாஹsh நிப³nhத: ◌⁴ shயாth³kh³ரஹணீkhphரவாகா
(2.5.638) phரchச²rhதி³கா வச shth மாmhsh வம:²ஸமா:
(2.5.639) vhயாதி⁴ேப⁴தா³ விth³ரதி: ◌⁴ shth jhவரேமஹப⁴க³nhத³ரா:
(2.5.640) பத³mh பாத³வlhகmh ேகஶkh◌⁴நshthவிnhth³ரphதக:
(2.5.641) அம thரkh’chch²ரmh shயாthrhேவ ஶுkhராவேத⁴shthஷு
(2.5.642) ேராக³ஹாrhயக³த³ŋhகாேரா பி⁴ஷkh³ைவth³ெயௗ சிகிthஸேக
(2.5.643) வாrhேதா நிராமய: கlhய உlhலாேகா⁴ நிrhக³ேதா க³தா³th
(2.5.644) kh³லாநkh³லாsh ஆமயாவீ விkh’ேதா vhயாதி⁴ேதாऽப:

(2.5.645) ஆேராऽph◌⁴யேதாऽph◌⁴யாnhத:ஸெமௗ பாமநகch²ெரௗ
(2.5.646) த³th³ே த³th³ேராகீ³shயாத³rhேஶாேராக³ேதாऽrhஶஸ:

(2.5.647) வாதகீ வாதேராகீ³shயாthஸாதிஸாேராऽதிஸாரகீ
(2.5.648) sh: khnhநாே lhலசிlhலபிlhலா: khnhேநऽணி சாphய
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(2.5.649) உnhமthத உnhமாத³வதி ேலShமல: ேலShமண: கபீ²
(2.5.650) nhph³ேஜா ⁴kh³ேந ஜா vh’th³த⁴நாெபௗ⁴ nhதி³லnhதி³ெபௗ⁴
(2.5.651) விலா th◌⁴மேலாऽnhேதா⁴ऽth³’ŋhrhchசா²ேல rhதrhchசி²ெதௗ
(2.5.652) ஶுkhரmh ேதேஜாேரத ச பீ³ஜவீrhேயnhth³யாணி ச
(2.5.653) மா: பிthதmh கப:² ேலShமா shthயாmh  thவக³sh’kh³த⁴ரா
(2.5.654) பிஶிதmh தரஸmh மாmhஸmh பலலmh khrhvhயமாஷmh
(2.5.655) உthததphதmh ஶுகமாmhஸmh shயாthதth³வlhரmh thŋhக³கmh
(2.5.656) தி⁴ேரऽsh’kh³ேலாதாshரரkhததஜேஶாணிதmh
(2.5.657) ³khகாkh³ரமாmhஸmh ’த³யmh ’nhேமத³sh வபா வஸா
(2.5.658) பசாth³kh³வாஶிரா மnhயா நா³  த⁴மநி: ஶிரா
(2.5.659) திலகmh khேலாம மshதிShகmh ேகா³rhத³mh கிThடmh மேலாऽshthயாmh
(2.5.660) அnhthரmh த³lhமsh phஹா mhshயத² வshநஸா
(2.5.661) shநா:shthயாmh காலக²Nhட³யkh’தீ  ஸேம இேம
(2.5.662) sh’ணிகா shயnhத³நீ லாலா ³கா ேநthரேயாrhமலmh
(2.5.663) நாஸாமலmh  ŋhகா⁴ணmh பிஜூஷmh கrhணேயாrhமலmh
(2.5.664) thரmh phரshராவ உchசாராவshகெரௗ ஶமலmh ஶkh’th
(2.5.665) ஷmh ³த²வrhசshகமshth விShடா²விெஶௗ shthெயௗ
(2.5.666) shயாthகrhபர: கபாேலாऽshth கீகஸmh lhயமshதி² ச
(2.5.667) shயாchச²ராshth²நி கŋhகால: ph’Shடா²shth²நி  கேஶகா
(2.5.668) ஶிேராshத²நி கேரா:shth பாrhவாshத²நி  பrhஶுகா
(2.5.669) அŋhக³mh phரதீேகாऽவயேவாऽபக⁴ேநாऽத² கேலவரmh
(2.5.670) கா³thரmh வ:ஸmhஹநநmh ஶரmh வrhShம விkh³ரஹ:

(2.5.671) காேயா ேத³ஹ: khப³mhேஸா:shthயாmh rhதிshதiνshத:

(2.5.672) பாதா³kh³ரmh phரபத³mh பாத:³ பத³ŋhkh◌⁴சரேऽshthயாmh
(2.5.673) தth³ kh³ரnhதீ²⁴ேக ³lhெபௗ² மாnhபாrhShணிshதேயாரத: ◌⁴
(2.5.674) ஜŋhகா⁴  phரsh’தா ஜாபrhவாSh²வத³shthயாmh
(2.5.675) ஸkhதி² khேப³ மாshதthஸnhதி: ◌⁴ mh வŋhண:

(2.5.676) ³த³mh thவபாநmh பாrhநா ப³shதிrhநாேப⁴ரேதா⁴ th³வேயா:
(2.5.677) கேடா நா ேராணிப²லகmh க: ேராணி: கth³மதீ
(2.5.678) பசாnhநிதmhப:³shthகThயா: khேப³  ஜக⁴நmh ர:
(2.5.679) பெகௗ  நிதmhப³shெதௗ² th³வயேந கnhத³ேர
(2.5.680) shthயாmh shபி²ெசௗ கphேராதா²பshேதா² வயமாணேயா:
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(2.5.681) ப⁴க³mh ேயாநிrhth³வேயா: ஶிேநா ேமTh◌⁴ேரா ேமஹநேஶப²
(2.5.682) iµShேகாऽNhட³ேகாேஶா vh’ஷண: ph’Shட²வmhஶாத⁴ேர thகmh
(2.5.683) பிசNhட³ ஜட²ேராத³ரmh nhத³mh shதெநௗ ெசௗ
(2.5.684) கmh  சாkh³ரmh shயாnhந நா khேராட³mh ⁴ஜாnhதரmh
(2.5.685) உேரா வthஸmh ச வச ph’Shட²mh  சரமmh தேநா:
(2.5.686) shகnhேதா⁴ ⁴ஜஶிேராmhேஸாऽshth ஸnhதீ⁴ தshையவ ஜthணீ
(2.5.687) பா³ஹுேல உேப⁴ கௌ பாrhவமshth தேயாரத: ◌⁴
(2.5.688) மth◌⁴யமmh சாவலkh³நmh ச மth◌⁴ேயாऽshth th³ெவௗ பெரௗ th³வேயா:
(2.5.689) ⁴ஜபா³ஹூ phரேவShேடா ேதா:³shயாthகேபா²ணிsh rhபர:
(2.5.690) அshேயாப phரக³Nhட:³shயாthphரேகாShட²shதshய சாphயத: ◌⁴
(2.5.691) மணீப³nhதா⁴தா³கநிShட²mh கரshய கரேபா⁴ ப³:

(2.5.692) பசஶாக:² ஶய: பாணிshதrhஜநீ shயாthphரேத³ஶிநீ
(2.5.693) அŋh³lhய: கரஶாகா:²sh: mhshயŋh³Shட:² phரேத³ஶிநீ
(2.5.694) மth◌⁴யமாऽநாகா சாபி கநிShடா² ேசதி தா: khரமாth
(2.5.695) நrhப⁴வ: கரேஹா நேகா²ऽshth நக²ேராऽshthயாmh
(2.5.696) phராேத³ஶதாலேகா³கrhshதrhஜnhயாதி³ேத தேத
(2.5.697) அŋh³Shேட²ஸகநிShேட²shயாth³விதshதிrhth³வாத³ஶாŋh³ல:

(2.5.698) பாெணௗ சேபடphரதலphரஹshதா விshth’தாŋh³ெலௗ
(2.5.699) th³ெவௗ ஸmhஹெதௗ ஸmhஹததலphரதெலௗ வாமத³ெணௗ
(2.5.700) பாணிrhநிph³ஜ: phரsh’திshெதௗ தாவஜ: மாnh
(2.5.701) phரேகாShேட² விshth’தகேர ஹshேதா iµShThயா  ப³th³த⁴யா
(2.5.702) ஸ ரthநி:shயாத³ரthநிsh நிShகநிShேட²ந iµShநா
(2.5.703) vhயாேமா பா³ேவா:ஸகரேயாshததேயாshதிrhயக³நnhதரmh
(2.5.704) ஊrhth◌⁴வவிshth’தேதா:³ பாணிnh’மாேந ெபௗஷmh thஷு
(2.5.705) கNhேடா² க³ேலாऽத² kh³வாயாmh ஶிேராதி: ◌⁴ கnhத⁴ேரthயபி
(2.5.706) கmh³kh³வா thேரகா²ஸாऽவrhகா⁴டா kh’காகா
(2.5.707) வkhthராshேய வத³நmh Nhட³மாநநmh லபநmh iµக²mh
(2.5.708) khேப³ kh◌⁴ராணmh க³nhத⁴வஹா ேகா⁴ நாஸா ச நாகா
(2.5.709) ஓShடா²த⁴ெரௗ  ரத³நchச²ெதௗ³ த³ஶநவாஸ
(2.5.710) அத⁴shதாchசி³கmh க³Nhெடௗ³ கேபாெலௗ தthபரா ஹiν:
(2.5.711) ரத³நா த³ஶநா த³nhதா ரதா³shதா  காத³mh
(2.5.712) ரஸjhஞா ரஸநா வா phராnhதாேவாShட²shய sh’khகிணீ
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(2.5.713) லலாடமகmh ேகா³தி⁴rhth◌⁴ேவ th³’kh³ph◌⁴யாmh ph◌⁴ெவௗ shthெயௗ
(2.5.714) rhசமshth ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴யmh தாரகாண: கநீநிகா
(2.5.715) ேலாசநmh நயநmh ேநthரணmh சுரணீ
(2.5.716) th³’kh³th³’Sh சாsh ேநthராmh³ ேராத³நmh சாshரம ச
(2.5.717) அபாŋhெகௗ³ ேநthரேயாரnhெதௗ கடாோऽபாŋhக³த³rhஶேந
(2.5.718) கrhணஶph³த³kh³ரெஹௗ ேராthரmh தி:shth ரவணmh ரவ:
(2.5.719) உthதமாŋhக³mh ஶிர: ஶீrhஷmh rhதா⁴ நா மshதேகாऽshthயாmh
(2.5.720) சிர:nhதேலா வால: கச: ேகஶ: ஶிேராஹ:

(2.5.721) தth³vh’nhேத³ைகஶிகmh ைகயமலகாrhணnhதலா:
(2.5.722) ேத லலாேட ph◌⁴ரமரகா: காகப: ஶிக²Nhட³க:
(2.5.723) கப³ ேகஶேவேஶாऽத² த⁴mhlhல:ஸmhயதா: கசா:
(2.5.724) ஶிகா² டா³ ேகஶபாஶீ vhரதிநsh ஸடா ஜடா
(2.5.725) ேவணீ phரேவணீ ஶீrhஷNhயஶிரshெயௗ விஶேத³ கேச
(2.5.726) பாஶ: பச ஹshதச கலாபாrhதா:² கசாthபேர
(2.5.727) தஹmh ேராம ேலாம தth³vh’th³ெதௗ⁴ ம mhiµேக²
(2.5.728) ஆகlhபேவெஷௗ ேநபth²யmh phரதிகrhம phரஸாத⁴நmh
(2.5.729) த³ைஶேத thShவலŋhகrhதாऽலŋhகShiΝச மNh³த:
(2.5.730) phரஸாதி⁴ேதாऽலŋhkh’தச ⁴தச பShkh’த:
(2.5.731) விph◌⁴ராTh³ph◌⁴ராShiΝேராசிSh ⁴ஷணmh shயாத³லŋhkhயா
(2.5.732) அலŋhகாரshthவாப⁴ரணmh பShகாேரா வி⁴ஷணmh
(2.5.733) மNhட³நmh சாத²iµடmh கிடmh mhநmhஸகmh
(2.5.734) தா³மணி: ஶிேராரthநmh தரேலா ஹாரமth◌⁴யக:³
(2.5.735) வாலபாயா பாதth²யா பthரபாயா லலாகா
(2.5.736) கrhணிகா தாலபthரmh shயாthNhட³லmh கrhணேவShடநmh
(2.5.737) kh³ைரேவயகmh கNhட²⁴ஷா லmhப³நmh shயாlhலலnhதிகா
(2.5.738) shவrhண: phராலmhபி³காऽேதா²ர:ஸூthகா ெமௗkhதிைக: kh’தா
(2.5.739) ஹாேரா iµkhதாவளீ ேத³வchச²nhேதா³ऽெஸௗ ஶதயShகா
(2.5.740) ஹாரேப⁴தா³ யShேப⁴தா³th³³chச²³chசா²rhத⁴ேகா³shதநா:
(2.5.741) அrhத⁴ஹாேரா மாணவக ஏகாவlhேயகயShகா
(2.5.742) ைஸவ நthரமாலா shயாthஸphதவிmhஶதிெமௗkhதிைக:
(2.5.743) ஆவாபக: பாஹாrhய: கடேகா வலேயாऽshthயாmh
(2.5.744) ேகரமŋhக³த³mh lhேய அŋh³யகrhகா
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(2.5.745) ஸாராŋh³iµth³ரா shயாthகŋhகணmh கர⁴ஷணmh
(2.5.746) shthகThயாmh ேமக²லா காசீ ஸphதகீ ரஶநா ததா²
(2.5.747) khேப³ஸாரஸநmh சாத² mhshகThயாmh ஶ ◌்’ŋhக²லmh thஷு
(2.5.748) பாதா³ŋhக³த³mh லாேகாrhமேரா ேராऽshthயாmh
(2.5.749) ஹmhஸக: பாத³கடக: கிŋhகிணீ ுth³ரக⁴Nhகா
(2.5.750) thவkhப²லkh’ேராமாணி வshthரேயாநிrhத³ஶ thஷு
(2.5.751) வாlhகmh ௌமாதி³ பா²லmh  காrhபாஸmh பா³த³ரmh ச தth
(2.5.752) ெகௗேஶயmh kh’ேகாேஶாthத²mh ராŋhகவmh mh’க³ேராமஜmh
(2.5.753) அநாஹதmh நிShphரவாணி தnhthரகmh ச நவாmhப³ேர
(2.5.754) தshயா³th³க³மநீயmh யth³ெதௗ⁴தேயாrhவshthரேயாrhக³mh
(2.5.755) பthேராrhணmh ெதௗ⁴தெகௗேஶயmh ப³ஹுlhயmh மஹாத⁴நmh
(2.5.756) ௌமmh ³லmh shயாth³th³ேவ  நிவீதmh phராvh’தmh thஷு
(2.5.757) shthயாmh ப³ஹுthேவ வshthரshய த³ஶா:shrhவshதேயாrhth³வேயா:
(2.5.758) ைத³rhkh◌⁴யமாயாம ஆேராஹ: பேஹா விஶாலதா
(2.5.759) படchசரmh rhணவshthரmh ஸெமௗ நkhதககrhபெடௗ
(2.5.760) வshthரமாchசா²த³நmh வாஸைசலmh வஸநமmhஶுகmh
(2.5.761) ஸுேசலக: பேடாऽshth shயாth³வராஶி:sh²லஶாடக:
(2.5.762) நிேசால: phரchச²த³பட:ஸெமௗ ரlhலககmhப³ெலௗ
(2.5.763) அnhதேயாபஸmhvhயாநபதா⁴நாnhயேதா⁴mhஶுேக
(2.5.764) th³ெவௗ phராவாேராthதராஸŋhெகௗ³ஸெமௗ ph³’ஹதிகா ததா²
(2.5.765) ஸmhvhயாநiµthதயmh ச ேசால:rhபாஸேகாऽshthயாmh
(2.5.766) நீஶார:shயாthphராவரேண மாऽநிலநிவாரேண
(2.5.767) அrhேதா⁴கmh வரshthmh shயாchச²Nhடா³தகமshthயாmh
(2.5.768) shயாth thShவாphரபதீ³நmh தthphராphேநாthயாphரபத³mh  யth
(2.5.769) அshth விதாநiµlhேலாேசா ³Shயாth³யmh வshthரேவமநி
(2.5.770) phரதிரா ஜவநிகா shயாthதிரshகணீ ச ஸா
(2.5.771) பகrhமாŋhக³ஸmhshகார:shயாnhமாrhShrhமாrhஜநா mh’ஜா
(2.5.772) உth³வrhதேநாthஸாத³ேந th³ேவ ஸேம ஆphலாவ ஆphலவ:
(2.5.773) shநாநmh சrhசா  சாrhசிkhயmh shதா²ஸேகாऽத² phரேபா³த⁴நmh
(2.5.774) அiνேபா³த: ◌⁴ பthரேலகா² பthராŋh³ேம ஸேம
(2.5.775) தமாலபthரதிலகசிthரகாணி விேஶஷகmh
(2.5.776) th³விதீயmh ச யmh ச ந shthயாமத²ŋhமmh
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(2.5.777) காரஜnhமாkh³நிஶிக²mh வரmh பா³கபீதேந
(2.5.778) ரkhதஸŋhேகாசபிஶுநmh தீ⁴ரmh ேலாதசnhத³நmh
(2.5.779) லாா ராா ஜ khேப³ யாேவாऽலkhேதா th³மாமய:
(2.5.780) லவŋhக³mh ேத³வஸுமmh ஸmhjhஞமத² ஜாயகmh
(2.5.781) காயகmh ச காலாiνஸாrhயmh சாத²ஸமாrhத²கmh
(2.5.782) வmhஶிகா³ராஜாrhஹேலாஹkh’ஜேஜாŋhக³கmh
(2.5.783) காலா³rhவ³ shயாth மŋhக³Lhயா மlhக³nhதி⁴ யth
(2.5.784) ய⁴ப:ஸrhஜரேஸா ராலஸrhவரஸாவபி
(2.5.785) ப³ஹுேபாऽphயத² vh’க⁴பkh’thம⁴பெகௗ
(2.5.786) Shக: பிNhட³க:ேலா யாவேநாऽphயத² பாயஸ:

(2.5.787) வாேஸா vh’க⁴ேபாऽபி ேவShடஸரலth³ரெவௗ
(2.5.788) mh’க³நாபி⁴rhmh’க³மத:³ கsh சாத² ேகாலகmh
(2.5.789) கŋhேகாலகmh ேகாஶப²லமத² கrhரமshthயாmh
(2.5.790) ைதலபrhணிகேகா³ஶீrhேஷ ஹசnhத³நமshthயாmh
(2.5.791) திலபrhணீ  பthராŋhக³mh ரஜநmh ரkhதசnhத³நmh
(2.5.792) சnhத³நmh சாத² ஜாதீேகாஶஜாதீப²ேல ஸேம
(2.5.793) கrhரா³கshகkhேகாலrhயகrhத³ம:
(2.5.794) கா³thராiνேலபநீ வrhதிrhவrhணகmh shயாth³விேலபநmh
(2.5.795) rhநி வாஸேயாகா:³shrhபா⁴விதmh வாதmh thஷு
(2.5.796) ஸmhshகாேரா க³nhத⁴மாlhயாth³ையrhய:shயாthதத³தி⁴வாஸநmh
(2.5.797) மாlhயmh மாலாshரெஜௗ rhth◌⁴நி ேகஶமth◌⁴ேய  க³rhப⁴க:
(2.5.798) phரph◌⁴ரShதகmh ஶிகா²லmhபி³ ேராnhயshதmh லலாமகmh
(2.5.799) phராலmhப³mh’ஜுலmhபி³shயாthகNhடா²th³ைவககmh  தth
(2.5.800) யthதிrhயkh phதiµர ஶிகா²shவாபீட³ேஶக²ெரௗ
(2.5.801) ரசநா shயாthபshயnhத³ஆேபா⁴க:³ பrhணதா
(2.5.802) உபதா⁴நmh பப³rhஹ: ஶyhயாயாmh ஶயநீயவth
(2.5.803) ஶயநmh மசபrhயŋhகபlhயŋhகா: க²Thvhயா ஸமா:
(2.5.804) ேக³nh³க: கnh³ேகா தீ³ப: phரதீ³ப: பீட²மாஸநmh
(2.5.805) ஸiµth³க³க:ஸmhடக: phரதிkh³ராஹ: பதth³kh³ரஹ:

(2.5.806) phரஸாத⁴நீ கŋhகதிகா பிShடாத: படவாஸக:
(2.5.807) த³rhபேண iµராத³rhெஶௗ vhயஜநmh தாலvh’nhதகmh ।இதி மiνShயவrhக:³
(2.6.808) ஸnhததிrhேகா³thரஜநநலாnhயபி⁴ஜநாnhவெயௗ । அத² ph³ரமவrhக:³
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(2.6.809) வmhேஶாऽnhவவாய:ஸnhதாேநா வrh:shrhph³ராமத³ய:
(2.6.810) விphரthயவிTh ஶூth³ராசாrhவrhNhயதி shmh’தmh
(2.6.811) ராஜபீ³ ராஜவmhேயா பீ³jhயsh லஸmhப⁴வ:
(2.6.812) மஹாலநாrhயஸph◌⁴யஸjhஜநஸாத⁴வ:
(2.6.813) ph³ரமசா kh³’ வாநphரshேதா² பி⁴ுசShடேய
(2.6.814) ஆரேமாऽshth th³விஜாthயkh³ரஜnhம⁴ேத³வவாட³வா:
(2.6.815) விphரச ph³ராமேऽெஸௗ ஷThகrhமா யாகா³தி³பி⁴rhvh’த:
(2.6.816) விth³வாnhவிபசிth³ேதா³ஷjhஞ:ஸnhஸுதீ: ◌⁴ ேகாவிேதா³ ³த: ◌⁴
(2.6.817) தீ⁴ேரா மநீ jhஞ: phராjhஞ:ஸŋhkh²யாவாnhபNh³த: கவி:
(2.6.818) தீ⁴மாnhஸூ: kh’தீ kh’Shrhலph³த⁴வrhே விசண:

(2.6.819) ³ரத³rhஶீ தீ³rhக⁴த³rhஶீ ேராthயchசா²nhத³ெஸௗ ஸெமௗ
(2.6.820) மாmhஸேகா ைஜநீேய ேவதா³nhதீ ph³ரமவாதி³நி
(2.6.821) ைவேஶேக shயாெதௗ³khய: ெஸௗக³த: ஶூnhயவாதி³நி
(2.6.822) ைநயாயிகshthவபாத:³shயாthshயாth³வாதி³க ஆrhஹக:
(2.6.823) சாrhவாகெலௗகாயதிெகௗ ஸthகாrhேய ஸாŋhkh²யகாபிெலௗ
(2.6.824) உபாth◌⁴யாேயாऽth◌⁴யாபேகாऽத²shயாnhநிேஷகாதி³kh’th³³:

(2.6.825) மnhthரvhயாkh²யாkh’தா³சாrhய ஆேத³Shடா thவth◌⁴வேர vhரதீ
(2.6.826) யShடா ச யஜமாநச ஸ ேஸாமவதி தீ³த:
(2.6.827) இjhயாஶீேலா யாயஜூேகா யjhவா  விதி⁴ேநShடவாnh
(2.6.828) ஸ கீ³rhபதீShடயா shத²பதி: ேஸாமபீதீ²  ேஸாமபா:
(2.6.829) ஸrhவேவதா:³ஸ ேயேநShேடா யாக:³ஸrhவshவத³ண:

(2.6.830) அசாந: phரவசேந ஸாŋhேக³ऽதீ⁴தீ ³ேராsh ய:
(2.6.831) லph³தா⁴iνjhஞ:ஸமாvh’thத:ஸுthவா thவபி⁴ஷேவ kh’ேத
(2.6.832) சா²thராnhேதவாெநௗ ஶிShேய ைஶா: phராத²மகlhபிகா:
(2.6.833) ஏகph³ரமvhரதாசாரா த:²ஸph³ரமசாண:

(2.6.834) ஸதீrhth²யாshthேவக³ரவசிதவாநkh³நிமkh³நிசிth
(2.6.835) பாரmhபrhேயாபேத³ேஶ shயாைத³தியதிஹாvhயயmh
(2.6.836) உபjhஞா jhஞாநமாth³யmh shயாjhjhஞாthவாரmhப⁴ உபkhரம:
(2.6.837) யjhஞ:ஸேவாऽth◌⁴வேரா யாக:³ஸphததnhrhமக:² khர:
(2.6.838) பாேடா² ேஹாமசாதிதீ²நாmh ஸபrhயா தrhபணmh ப³:

(2.6.839) ஏேத பசமஹாயjhஞா ph³ரமயjhஞாதி³நாமகா:
(2.6.840) ஸமjhயா பஷth³ேகா³Sh²ஸபா⁴ஸதிஸmhஸத:³
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(2.6.841) ஆshதா²நீ khப³மாshதா²நmh shthநmhஸகேயா:ஸத:³
(2.6.842) phராkh³வmhஶ: phராkh³ஹவிrhேக³ஹாthஸத³shயா விதி⁴த³rhஶிந:
(2.6.843) ஸபா⁴ஸத:³ஸபா⁴shதாரா:ஸph◌⁴யா:ஸாமாகாச ேத
(2.6.844) அth◌⁴வrhth³கா³th’ேஹாதாேரா யஜு:ஸாமrhkh³வித:³ khரமாth
(2.6.845) ஆkh³நீkh³ராth³யா த⁴ைநrhவாrhயா ’thவிேஜா யாஜகாச ேத
(2.6.846) ேவதி:³ பShkh’தா ⁴:ஸேம shத²Nh³லசthவேர
(2.6.847) சஷாேலா பகடக:mhபா³ஸுக³ஹநா vh’தி:
(2.6.848) பாkh³ரmh தrhம நிrhமnhth²யதா³ணி thவரணிrhth³வேயா:
(2.6.849) த³kh³நிrhகா³rhஹபthயாஹவநீெயௗ thரேயாऽkh³நய:
(2.6.850) அkh³நிthரயத³mh thேரதா phரணீத:ஸmhshkh’ேதாऽநல:

(2.6.851) ஸய: பசாyhேயாபசாyhயாவkh³ெநௗ phரேயாகி³ண:

(2.6.852) ேயா கா³rhஹபthயாதா³நீய த³kh³நி: phரணீயேத
(2.6.853) தshnhநாநாyhேயாऽதா²kh³நாயீ shவாஹா ச ஹுத⁴khphயா
(2.6.854) ’khஸாேத⁴நீ தா⁴yhயா ச யா shயாத³kh³நிஸnhத⁴ேந
(2.6.855) கா³யthphரiµக²mh ச²nhேதா³ஹvhயபாேக ச: மாnh
(2.6.856) ஆா ஸா ஶ ◌்’ேதாShேண யா ேர shயாth³த³தி⁴ேயாக³த:
(2.6.857) த⁴விthரmh vhயஜநmh தth³யth³ரசிதmh mh’க³சrhம
(2.6.858) ph’ஷதா³jhயmh ஸத³th◌⁴யாjhேய பரமாnhநmh  பாயஸmh
(2.6.859) ஹvhயகvhேய ைத³வபிthrhேய அnhேந பாthரmh shவாதி³கmh
(2.6.860) th◌⁴ேவாபph◌⁴’jhஜுஹூrhநா  shேவா ேப⁴தா:³shச:shthய:
(2.6.861) உபாkh’த: பஶுரெஸௗ ேயாऽபி⁴மnhthrhய khரெதௗ ஹத:
(2.6.862) பரmhபராகmh ஶமநmh phேராணmh ச வதா⁴rhத²கmh
(2.6.863) வாchயŋhகா:³ phரேதாபஸmhபnhநphேராதா ஹேத
(2.6.864) ஸாmhநாyhயmh ஹவிரkh³ெநௗ  ஹுதmh thஷு வஷTh kh’தmh
(2.6.865) தீ³ாnhேதாऽவph◌⁴’ேதா யjhேஞ தthகrhமாrhஹmh  யjhஞியmh
(2.6.866) thShவத² khரகrhேமShடmh rhதmh கா²தாதி³ கrhம யth
(2.6.867) அmh’தmh விக⁴ேஸா யjhஞேஶஷேபா⁴ஜநேஶஷேயா:
(2.6.868) thயாேகா³ விஹாபிதmh தா³நiµthஸrhஜநவிஸrhஜேந
(2.6.869) விராணநmh விதரணmh shபrhஶநmh phரதிபாத³நmh
(2.6.870) phராேத³ஶநmh நிrhவபணமபவrhஜநமmhஹதி:
(2.6.871) mhrhதாrhத²mh தத³ேஹ தா³நmh thஷு shயாெதௗ³rhth◌⁴வேத³கmh
(2.6.872) பிth’தா³நmh நிவாப:shயாchch²ராth³த⁴mh தthகrhம ஶshthரத:
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(2.6.873) அnhவாஹாrhயmh மாேகmhऽேஶாऽShடேமாऽந:தேபாऽshthயாmh
(2.6.874) பrhேயஷ பShசாnhேவஷ ச க³ேவஷ
(2.6.875) ஸநிshthவth◌⁴ேயஷ யாசாऽபி⁴ஶshதிrhயாசநாrhத²நா
(2.6.876) ஷTh thShவrhkh◌⁴யமrhகா⁴rhேத² பாth³யmh பாதா³ய வாணி
(2.6.877) khரமாதா³திth²யாதிேத²ேய அதிth²யrhேத²ऽthர ஸா⁴நி
(2.6.878) shராேவஶிக ஆக³nhரதிதி²rhநா kh³’ஹாக³ேத
(2.6.879) phரா⁴rhணிக: phரா⁴ணகசாph◌⁴thதா²நmh  ெகௗ³ரவmh
(2.6.880) ஜா நமshயாபசிதி:ஸபrhயாrhசாrhஹ:ஸமா:
(2.6.881) வவshயா  ஶுஷா பசrhயாphபாஸநா
(2.6.882) vhரjhயாடாThயா பrhயடநmh சrhயா thவீrhயாபேத²shதி²தி:
(2.6.883) உபshபrhஶshthவாசமநமத² ெமௗநமபா⁴ஷணmh
(2.6.884) phராேசதஸசாதி³கவி:shயாnhைமthராவணிச ஸ:

(2.6.885) வாlhகசாத² கா³ேத⁴ேயா விவாthரச ெகௗஶிக:
(2.6.886) vhயாேஸா th³ைவபாயந: பாராஶrhய:ஸthயவதீஸுத:
(2.6.887) ஆiνrhவீ shthயாmh வாvh’thபபா²அiνkhரம:
(2.6.888) பrhயாயசாதிபாதsh shயாthபrhயய உபாthயய:
(2.6.889) நியேமா vhரதமshth தchேசாபவாஸாதி³ Nhயகmh
(2.6.890) ஔபவshதmh பவாஸ: விேவக: ph’த²கா³thமதா
(2.6.891) shயாth³ph³ரமவrhசஸmh vh’thதாth◌⁴யயநrhth³தி⁴ரதா²ஜ:

(2.6.892) பாேட² ph³ரமாஜ: பாேட² விphேஷா ph³ரமபி³nhத³வ:
(2.6.893) th◌⁴யாநேயாகா³ஸேந ph³ரமாஸநmh கlhேப விதி⁴khரெமௗ
(2.6.894) iµkh²ய:shயாthphரத²ம: கlhேபாऽiνகlhபsh தேதாऽத⁴ம:
(2.6.895) ஸmhshகாரrhவmh kh³ரஹணmh shயா³பாகரணmh ேத:
(2.6.896) ஸேம  பாத³kh³ரஹணமபி⁴வாத³நthேப⁴
(2.6.897) பி⁴ு: பvhராTh கrhமnhதீ³ பாராஶrhயபி மshக
(2.6.898) தபshவீ தாபஸ: பாகாŋh வாசmhயேமா iµநி:
(2.6.899) தப:khேலஶஸேஹா தா³nhேதா வrhணிேநா ph³ரமசாண:

(2.6.900) ’ஷய:ஸthயவசஸ:shநாதகshthவாphேதா vhரதீ
(2.6.901) ேய நிrhேதnhth³யkh³ராமா யதிேநா யதயச ேத
(2.6.902) ய:shத²Nh³ேல vhரதவஶாchேச²ேத shத²Nh³லஶாyhயெஸௗ
(2.6.903) shதா²Nh³லசாத² விரஜshதமஸ:shrhth³வயாதிகா:³
(2.6.904) பவிthர: phரயத: த: பாஷNhடா:³ஸrhவŋhகி³ந:
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(2.6.905) பாலாேஶா த³Nhட³ஆஷாேடா⁴ vhரேத ராmhப⁴sh ைவணவ:
(2.6.906) அshth கமNhட³:Nh³ vhரதிநாமாஸநmh ph³’
(2.6.907) அநmh சrhம kh’thதி:shth ைப⁴mh பி⁴ாகத³mhப³கmh
(2.6.908) shவாth◌⁴யாய:shயாjhஜப:ஸுthயாபி⁴ஷவ:ஸவநmh ச ஸா
(2.6.909) ஸrhைவநஸாமபth◌⁴வmh ஜphயmh thShவக⁴மrhஷணmh
(2.6.910) த³rhஶச ெபௗrhணமாஸச யாெகௗ³ பாnhதேயா: ph’த²kh
(2.6.911) ஶரஸாத⁴நாேபmh நிthயmh யthகrhம தth³யம:
(2.6.912) நியமsh ஸ யthகrhம நிthயமாக³nhஸாத⁴நmh
(2.6.913) ௌரmh  ப⁴th³ராகரணmh iµNhட³நmh வபநmh thஷு
(2.6.914) காப ச ெகௗபீநmh ஶா ச shthதி லயத:
(2.6.915) உபவீதmh ph³ரமஸூthரmh phேராth³th◌⁴’ேத த³ேண கேர
(2.6.916) phராசீநாவீதமnhயshnhநிவீதmh கNhட²லmhபி³தmh
(2.6.917) அŋh³lhயkh³ேர தீrhத²mh ைத³வmh shவlhபாŋh³lhேயாrhேல காயmh
(2.6.918) மth◌⁴ேயऽŋh³Shடா²ŋh³lhேயா: பிthrhயmh ேல thவŋh³Shட²shய
ph³ராமmh
(2.6.919) shயாth³ph³ரம⁴யmh ph³ரமthவmh ph³ரமஸாjhயthயபி
(2.6.920) ேத³வ⁴யாதி³கmh தth³வthkh◌ॅச²mh ஸாnhதபநாதி³கmh
(2.6.921) ஸmhnhயாஸவthயநஶேந மாnhphராேயாऽத² வீரஹா
(2.6.922) நShடாkh³நி:ஹநா ேலாபா⁴nhth²ேயrhயாபத²கlhபநா
(2.6.923) vhராthய:ஸmhshகாரந:shயாத³shவாth◌⁴யாேயா நிராkh’தி:
(2.6.924) த⁴rhமth◌⁴வ ŋhக³vh’thதிரவகீrhணீ தvhரத:
(2.6.925) ஸுphேத யshnhநshதேமதி ஸுphேத யshnhiνேத³தி ச
(2.6.926) அmhஶுமாநபி⁴நிrhiµkhதாph◌⁴தி³ெதௗ ச யதா²khரமmh
(2.6.927) பேவthதாiνேஜாऽேட⁴ jhேயShேட² தா³ரபkh³ரஹாth
(2.6.928) பவிthதிsh தjhஜாயாnhவிவாேஹாபயெமௗ ஸெமௗ
(2.6.929) ததா² பணேயாth³வாேஹாபயாமா: பாணிபீட³நmh
(2.6.930) vhயவாேயா kh³ராmhயத⁴rhேமா ைம²நmh நி⁴வநmh ரதmh
(2.6.931) thவrhேகா³த⁴rhமகாமாrhைத²சrhவrhக:³ஸேமாைக:
(2.6.932) ஸப³லshைதசrhப⁴th³ரmh ஜnhயா: shநிkh³தா:◌⁴ வரshய ேய । இதி
ph³ரமவrhக:³
(2.7.933) rhதா⁴பி⁴khேதா ராஜnhேயா பா³ஹுஜ: thேயா விராTh । அத²
thயவrhக:³
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(2.7.934) ராஜா ராTh பாrhதி²வமாph◌⁴’nhnh’ப⁴பமத:
(2.7.935) ராஜா  phரணதாஶஷஸாமnhத:shயாத³தீ⁴வர:
(2.7.936) சkhரவrhதீ ஸாrhவெபௗ⁴ேமா nh’ேபாऽnhேயா மNhட³ேலவர:
(2.7.937) ேயேநShடmh ராஜஸூேயந மNhட³லshேயவரச ய:
(2.7.938) ஶாshதி யசாjhஞயா ராjhஞ:ஸ ஸmhராட³த² ராஜகmh
(2.7.939) ராஜnhயகmh ச nh’பதிthயாmh க³ேண khரமாth
(2.7.940) மnhth தீ⁴ஸசிேவாऽமாthேயாऽnhேய கrhமஸசிவாshதத:
(2.7.941) மஹாமாthரா phரதா⁴நாநி ேராதா⁴sh ேராத:
(2.7.942) th³ரShட vhயவஹாராmh phராTh³விவாகாத³rhஶெகௗ
(2.7.943) phரதீஹாேரா th³வாரபாலth³வாshத²th³வாshதி²தத³rhஶகா:
(2.7.944) ரவrhக³shthவநீகshேதா²ऽதா²th◌⁴யாதி⁴kh’ெதௗ ஸெமௗ
(2.7.945) shதா²ேகாऽதி⁴kh’ேதா kh³ராேம ேகா³ேபா kh³ராேமஷு ⁴ஷு
(2.7.946) ெபௗ⁴க: கநகாth◌⁴யோ phயாth◌⁴யsh ைநShகிக:
(2.7.947) அnhத:ேர thவதி⁴kh’த:shயாத³nhதrhவmhஶிேகா ஜந:
(2.7.948) ெஸௗவித³lhலா: ககிந:shதா²பthயா: ெஸௗவிதா³ச ேத
(2.7.949) ஶNhேடா⁴ வrhஷவரshlhெயௗ ேஸவகாrhth²யiνவிந:
(2.7.950) விஷயாநnhதேரா ராஜா ஶthrhthரமத: பரmh
(2.7.951) உதா³ந: பரதர: பாrhShணிkh³ராஹsh ph’Shட²த:
(2.7.952) ெபௗ ைவஸபthநாth³விஷth³th³ேவஷண³rh’த:³
(2.7.953) th³விTh³ விபாதாthரத³shஶாthரவஶthரவ:
(2.7.954) அபி⁴கா⁴திபராராதிphரthயrhதி²பபnhதி²ந:
(2.7.955) வயshய:shநிkh³த: ◌⁴ ஸவயா அத²thரmh ஸகா²ஸு’th
(2.7.956) ஸkh²யmh ஸாphதபதீ³நmh shயாத³iνேராேதா⁴ऽiνவrhதநmh
(2.7.957) யதா²rhஹவrhண: phரணிதி⁴ரபஸrhபசர:shபஶ:

(2.7.958) சாரச ³ட⁴ஷசாphதphரthயயிெதௗ ஸெமௗ
(2.7.959) ஸாmhவthஸேரா jhெயௗதிேகா ைத³வjhஞக³ணகாவபி
(2.7.960) shrhெமௗஹூrhதிகெமௗஹூrhதjhஞாநிகாrhதாnhதிகா அபி
(2.7.961) தாnhthேகா jhஞாதth³தா⁴nhத:ஸth kh³’ஹபதி:ஸெமௗ
(2.7.962) பிகாேராऽரசரேऽரச ேலக²ேக
(2.7.963) கி²தாரவிnhயாேஸ (ஸmhshதா²ேந)பிrhph³(ph◌⁴)இேப⁴ shthெயௗ
(2.7.964) shயாthஸnhேத³ஶஹேரா ³ேதா ³thயmh தth³பா⁴வகrhமணீ
(2.7.965) அth◌⁴வநீேநாऽth◌⁴வேகா³ऽth◌⁴வnhய: பாnhத:² பதி²க இthயபி
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(2.7.966) shவாmhயமாthயஸு’thேகாஶராShThர³rhக³ப³லாநி ச
(2.7.967) ராjhயாŋhகா³நி phரkh’தய: ெபௗராmh ேரநேயாऽபி ச
(2.7.968) ஸnhதி⁴rhநா விkh³ரேஹா யாநமாஸநmh th³ைவத⁴மாரய:
(2.7.969) ஷTh³³: ஶkhதயshதிshர: phரபா⁴ேவாthஸாஹமnhthரஜா:
(2.7.970) ய:shதா²நmh ச vh’th³தி⁴ச thவrhேகா³ நீதிேவதி³நாmh
(2.7.971) ஸ phரதாப: phரபா⁴வச யthேதஜ: ேகாஶத³Nhட³ஜmh
(2.7.972) ேப⁴ேதா³ த³Nhட:³ஸாம தா³நthபாயசShடயmh
(2.7.973) ஸாஹஸmh  ஸேமா (த³ேமா) த³Nhட:³ஸாம ஸாnhthவமேதா²ஸெமௗ
(2.7.974) ேப⁴ேதா³பஜாபாபதா⁴ த⁴rhமாth³ையrhயthபணmh
(2.7.975) பச thShவஷட³ே யshth’தீயாth³யேகா³சர:
(2.7.976) விவிkhதவிஜநchச²nhநநி:ஶலாகாshததா² ரஹ:

(2.7.977) ரஹேசாபாmhஶு சாŋhேக³ ரஹshயmh தth³ப⁴ேவ thஷு
(2.7.978) ஸெமௗ விshரmhப⁴விவாெஸௗ ph◌⁴ேரேஷா ph◌⁴ரmhேஶா யேதா²சிதாth
(2.7.979) அph◌⁴ேரஷாnhயாயகlhபாsh ேத³ஶபmh ஸமஜஸmh
(2.7.980) khதெமௗபயிகmh லph◌⁴யmh ப⁴ஜமாநாபி⁴நீதவth
(2.7.981) nhயாyhயmh ச thஷு ஷTh ஸmhphரதா⁴ர  ஸமrhத²நmh
(2.7.982) அவவாத³sh நிrhேத³ேஶா நிேத³ஶ: ஶாஸநmh ச ஸ:

(2.7.983) ஶிShசாjhஞா ச ஸmhshதா²  மrhயாதா³ தா⁴ர shதி²தி:
(2.7.984) ஸுத⁴ர ஸுதா⁴ரா shth ஸுshதி²தி:ஸுத³ேஶாnhநதி:
(2.7.985) ஆேகா³ऽபராேதா⁴ மnhச ஸேம th³தா³நப³nhத⁴ேந
(2.7.986) th³விபாth³ேயா th³வி³ே த³Nhேடா³ பா⁴க³ேத⁴ய: கேரா ப³:

(2.7.987) க⁴Thடாதி³ேத³யmh ஶுlhேகாऽshth phராph◌⁴’தmh  phரேத³ஶநmh
(2.7.988) உபாயநiµபkh³ராயiµபஹாரshதேதா²பதா³
(2.7.989) ெயௗதகாதி³  யth³ேத³யmh ஸுதா³ேயா ஹரணmh ச தth
(2.7.990) தthகாலsh ததா³thவmh shயா³thதர: கால ஆயதி:
(2.7.991) ஸாnhth³’Shகmh ப²லmh ஸth³ய: உத³rhக: ப²லiµthதரmh
(2.7.992) அth³’Shடmh வநிேதாயாதி³ th³’Shடmh shவபரசkhரஜmh
(2.7.993) ம⁴ஜாமப⁴யmh shவபphரப⁴வmh ப⁴யmh
(2.7.994) phரkhயா thவதி⁴கார:shயாchசாமரmh  phரகீrhணகmh
(2.7.995) nh’பாஸநmh யthதth³ப⁴th³ராஸநmh mhஹாஸநmh  தth
(2.7.996) ைஹமmh ச²thரmh thவாதபthரmh ராjhஞsh nh’பலம தth
(2.7.997) ப⁴th³ரmhப: ◌⁴ rhணmhேபா⁴ ph◌⁴’ŋhகா³ர: கநகாகா
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(2.7.998) நிேவஶ: ஶிபி³ரmh ஷNhேட⁴ ஸjhஜநmh பரணmh
(2.7.999) ஹshthயவரத²பாதா³தmh ேஸநாŋhக³mh shயாchசShடயmh
(2.7.1000) த³nhதீ த³nhதாவேலா ஹshதீ th³விரேதா³ऽேநகேபா th³விப:
(2.7.1001) மதŋhக³ேஜா க³ேஜா நாக:³ஜேரா வாரண: க
(2.7.1002) இப: ◌⁴ shதmhேப³ரப:◌⁴ பth³ த²நாத²sh த²ப:
(2.7.1003) மேதா³thகேடா மத³கல: கலப: ◌⁴ கஶாவக:
(2.7.1004) phரபி⁴nhேநா க³rhேதா மthத:ஸமாth³வாnhதநிrhமெதௗ³

(2.7.1005) ஹாshதிகmh க³ஜதா vh’nhேத³ கணீ ேத⁴iνகா வஶா
(2.7.1006) க³Nhட:³ கேடா மேதா³ தா³நmh வம:² கரஶீகர:
(2.7.1007) mhெபௗ⁴  பிNhெடௗ³ ஶிரஸshதேயாrhமth◌⁴ேய வி:³ மாnh
(2.7.1008) அவkh³ரேஹா லலாடmh shயாதீ³கா thவடகmh
(2.7.1009) அபாŋhக³ேத³ேஶா நிrhயாணmh கrhணலmh  கா
(2.7.1010) அத:◌⁴ mhப⁴shய வாthத²mh phரதிமாநமேதா⁴ऽshய யth
(2.7.1011) ஆஸநmh shகnhத⁴ேத³ஶ:shயாthபth³மகmh பி³nh³ஜாலகmh
(2.7.1012) பாrhவபா⁴க:³ பபா⁴ேகா³ த³nhதபா⁴க³sh ேயாऽkh³ரத:
(2.7.1013) th³ெவௗ rhவபசாjhஜŋhகா⁴தி³ேத³ெஶௗ கா³thராவேர khரமாth
(2.7.1014) ேதாthரmh ேவiΝகமாலாநmh ப³nhத⁴shதmhேப⁴ऽத² ஶ ◌்’ŋhக²ேல
(2.7.1015) அnh³ேகா நிக³ேடா³ऽshth shயாத³ŋhேஶாऽshth sh’ணி:shthயாmh
(2.7.1016) ³Shயா (ஷா) கயா வரthரா shயாthகlhபநா ஸjhஜநா ஸேம
(2.7.1017) phரேவNhயாshதரணmh வrhண: பshேதாம:ேதா² th³வேயா:
(2.7.1018) வீதmh thவஸாரmh ஹshthயவmh வா  க³ஜப³nhத⁴நீ
(2.7.1019) ேகா⁴டேக வீதி (பீதி)ரக³ரŋhகா³வரŋhக³மா:
(2.7.1020) வாவாஹாrhவக³nhத⁴rhவஹயைஸnhத⁴வஸphதய:
(2.7.1021) ஆஜாேநயா:நா:shrhவிநீதா:ஸா⁴வாந:
(2.7.1022) வநாஜா: பாரகா: காmhேபா³ஜா: பா³கா ஹயா:
(2.7.1023) யரேவாऽவேமதீ⁴ேயா ஜவநsh ஜவாதி⁴க:
(2.7.1024) ph’ShTh²ய:shெதௗ² த: கrhேகா ரth²ேயா ேவாடா⁴ ரத²shய ய:
(2.7.1025) பா³ல: கிேஶாேரா வாmhயவா வட³வா வாட³வmh க³ேண
(2.7.1026) thShவாவீநmh யத³ேவந தி³ேநைநேகந க³mhயேத
(2.7.1027) கயmh  மth◌⁴யமவாநாmh ேஹஷா ேரஷா ச நிshவந:
(2.7.1028) நிகா³லsh க³ேலாth³ேத³ேஶா vh’nhேத³ thவவீயமாவவth
(2.7.1029) ஆshகnhதி³தmh ெதௗ⁴தகmh ேரசிதmh வlhகி³தmh phதmh
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(2.7.1030) க³தேயாऽ: பச தா⁴ரா ேகா⁴  phேராத²மshthயாmh
(2.7.1031) கவிகா  க²ேநாऽshth ஶப²mh khேப³²ர: மாnh
(2.7.1032) chேசா²ऽshth மலாŋh³ேல வாலஹshதச வாலதி:◌⁴
(2.7.1033) thஷூபாvh’thத²ெதௗ பராvh’thேத iµஹுrh⁴வி
(2.7.1034) யாேந சkhணி th³தா⁴rhேத² ஶதாŋhக:³shயnhத³ேநா ரத:²
(2.7.1035) அெஸௗ Shபரத²சkhரயாநmh ந ஸமராய யth
(2.7.1036) கrhணீரத:² phரவஹணmh ட³யநmh ச ஸமmh thரயmh
(2.7.1037) khேப³ऽந: ஶகேடாऽshth shயாth³க³nhth கmhப³வாயகmh
(2.7.1038) ஶிபி³கா யாphயயாநmh shயாth³ேதா³லா phேரŋhகா²தி³கா:shthயாmh
(2.7.1039) உெபௗ⁴  th³ைவபைவயாkh◌⁴ெரௗ th³வீபிசrhமாvh’ேத ரேத²
(2.7.1040) பாNh³கmhப³லஸmhவீத:shயnhத³ந: பாNh³கmhப³
(2.7.1041) ரேத² காmhப³லவாshthராth³யா: கmhப³லாதி³பி⁴ராvh’ேத
(2.7.1042) thஷு th³ைவபாத³ேயா ரth²யா ரத²கTh³யா ரத²vhரேஜ
(2.7.1043) : ◌⁴ shth khேப³ யாநiµக²mh shயாth³ரதா²ŋhக³மபshகர:
(2.7.1044) சkhரmh ரதா²ŋhக³mh தshயாnhேத ேந:shth shயாthphரதி:◌⁴ மாnh
(2.7.1045) பிNh³கா நாபி⁴ராkh³ரகீலேக  th³வேயாரணி:
(2.7.1046) ரத²³phதிrhவேதா² நா ப³ரsh க³nhத⁴ர:
(2.7.1047) அiνகrh தா³rhவத: ◌⁴shத²mh phராஸŋhேகா³ நா கா³th³க:³
(2.7.1048) ஸrhவmh shயாth³வாஹநmh யாநmh kh³யmh பthரmh ச ேதா⁴ரணmh
(2.7.1049) பரmhபராவாஹநmh யthதth³ைவநீதகமshthயாmh
(2.7.1050) ஆேதா⁴ர ஹshதிபகா ஹshthயாேராஹா நிஷாதி³ந:
(2.7.1051) நியnhதா phராதா யnhதா ஸூத:thதா ச ஸாரதி:²
(2.7.1052) ஸvhேயShட²த³ணshெதௗ² ச ஸmhjhஞா ரத²mhபி³ந:
(2.7.1053) ரதி²ந:shயnhத³நாேராஹா அவாேராஹாsh ஸாதி³ந:
(2.7.1054) ப⁴டா ேயாதா⁴ச ேயாth³தா⁴ர: ேஸநாராsh ைஸநிகா:
(2.7.1055) ேஸநாயாmh ஸமேவதா ேய ைஸnhயாshேத ைஸநிகாச ேத
(2.7.1056) ப³ேநா ேய ஸஹshேரண ஸாஹshராshேத ஸஹshண:

(2.7.1057) பதி⁴shத:² பசர: ேஸநாநீrhவாநீபதி:
(2.7.1058) கேகா வாரபா³ேऽshth யth மth◌⁴ேய ஸககா:
(2.7.1059) ப³th◌⁴நnhதி தthஸாரஸநமதி⁴காŋhேகா³ऽத² ஶீrhஷகmh
(2.7.1060) ஶீrhஷNhயmh ச ஶிரshthேரऽத² தiνthரmh வrhம த³mhஶநmh
(2.7.1061) உரச²த:³ கŋhகடேகா ஜாக³ர: கவேசாऽshthயாmh

34 sanskritdocuments.org



அமரேகாஶ அத²வா நாமŋhகா³ऽiνஶாஸநmh காNhட³ 2

(2.7.1062) ஆiµkhத: phரதிiµkhதச பிநth³த⁴சாபிநth³த⁴வth
(2.7.1063) ஸmhநth³ேதா⁴ வrhத:ஸjhேஜா த³mhஶிேதா vhட⁴கŋhகட:
(2.7.1064) thShவாiµkhதாத³ேயா வrhமph◌⁴’தாmh காவசிகmh க³ேண
(2.7.1065) பதா³திபthதிபத³க³பாதா³திகபதா³தய:
(2.7.1066) பth³க³ச பதி³கசாத² பாதா³தmh பthதிஸmhஹதி:
(2.7.1067) ஶshthராேவ காNhட³ph’Shடா²தீ⁴யாதி⁴கா:ஸமா:
(2.7.1068) kh’தஹshத:ஸுphரேயாக³விஶிக:² kh’தŋhக²வth
(2.7.1069) அபராth³த⁴ph’ஷthேகாऽெஸௗ லயாth³யchதஸாயக:
(2.7.1070) த⁴nhவீ த⁴iνShமாnhதா⁴iνShேகா நிஷŋhkh³யshth த⁴iνrhத⁴ர:
(2.7.1071) shயாthகாNhட³வாmhsh காNh³ர: ஶாkhதீக: ஶkhதிேஹதிக:
(2.7.1072) யாShகபாரவதி²ெகௗ யShபrhவத²ேஹதிெகௗ
(2.7.1073) ைநshthmhஶிேகாऽேஹதி:shயாthஸெமௗ phராகெகௗnhதிெகௗ
(2.7.1074) சrh ப²லகபாணி:shயாthபதாகீ ைவஜயnhதிக:
(2.7.1075) அiνphலவ:ஸஹாயசாऽiνசேராऽiνசேராऽபி⁴சர:ஸமா:
(2.7.1076) ேராகா³ऽkh³ேரஸரphரShடா²ऽkh³ரத:ஸரர:ஸரா:
(2.7.1077) ேராக³ம: ேராகா³ மnhத³கா³  மnhத²ர:
(2.7.1078) ஜŋhகா⁴ேலாऽதிஜவshlhெயௗ ஜŋhகா⁴ககஜாŋhகி⁴ெகௗ
(2.7.1079) தரshவீ thவேதா ேவகீ³ phரஜshவீ ஜவேநா ஜவ:
(2.7.1080) ஜyhேயா ய: ஶkhயேத ேஜmh ேஜேயா ேஜதvhயமாthரேக
(2.7.1081) ைஜthரsh ேஜதா ேயா க³chச²thயலmh விth³விஷத: phரதி
(2.7.1082) ேஸாऽph◌⁴யthேராऽph◌⁴யthேயாऽphயph◌⁴யthண இthயபி
(2.7.1083) ஊrhஜshவல:shயா³rhஜshவீ ய ஊrhேஜாऽதிஶயாnhவித:
(2.7.1084) shவா³ரshவாiνரேலா ரதி²ேகா ரதி²ேரா ரதீ²
(2.7.1085) காமகா³mhயiνகாேநா யthயnhதீநshததா² ph◌⁴’ஶmh
(2.7.1086) ஶூேரா வீரச விkhராnhேதா ேஜதா ShiΝச thவர:
(2.7.1087) ஸாmhகீ³ேநா ரேண ஸா: ◌⁴ ஶshthரவாऽऽத³யshthஷு
(2.7.1088) th◌⁴வநீ வாநீ ேஸநா ph’தநாऽநீகிநீ ச:

(2.7.1089) வதி²நீ ப³லmh ைஸnhயmh சkhரmh சாऽநீகமshthயாmh
(2.7.1090) vhஹsh ப³லவிnhயாேஸா ேப⁴தா³த³Nhடா³ऽऽத³ேயா தி⁴
(2.7.1091) phரthயாஸாேரா vhஹபாrhShணி:ைஸnhயph’Shேட² phரதிkh³ரஹ:

(2.7.1092) ஏேகைப⁴கரதா² thrhயவா பthதி: பசபதா³திகா
(2.7.1093) பththயŋhைக³shth³ண:ஸrhைவ: khரமாதா³kh²யா யேதா²thதரmh
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(2.7.1094) ேஸநாiµக²mh ³lhமக³ெணௗ வாநீ ph’தநா ச:

(2.7.1095) அநீகிநீ த³ஶாऽநீகிnhயௌNhயத²ஸmhபதி³
(2.7.1096) ஸmhபthதி:ச லச விபththயாmh விபதா³பெதௗ³

(2.7.1097) ஆத⁴mh  phரஹரணmh ஶshthரமshthரமதா²ऽshthெயௗ
(2.7.1098) த⁴iνசாெபௗ த⁴nhவஶராஸநேகாத³Nhட³காrhiµகmh
(2.7.1099) இShவாேஸாऽphயத² கrhணshய காலph’Shட²mh ஶராஸநmh
(2.7.1100) கபிth◌⁴வஜshய கா³Nh³வகா³Nh³ெவௗ mhநmhஸெகௗ
(2.7.1101) ேகாரshயாऽடநீ ேகா³தா⁴தேல jhயாகா⁴தவாரேண
(2.7.1102) லshதகsh த⁴iνrhமth◌⁴யmh ேமாrhவீ jhயா ஶிநீ ³ண:

(2.7.1103) shயாthphரthயாட⁴மாட⁴thயாதி³shதா²நபசகmh
(2.7.1104) லயmh லmh ஶரvhயmh ச ஶராph◌⁴யாஸ உபாஸநmh
(2.7.1105) ph’ஷthகபா³ணவிஶிகா²அமக³க²கா³ऽऽஶுகா:³
(2.7.1106) கலmhப³மாrhக³ணஶரா: பth ேராப இஷுrhth³வேயா:
(2.7.1107) phரேவட³நாsh நாராசா: போ வாஜshthஷூthதேர
(2.7.1108) நிரshத: phரேத பா³ேண விஷாऽkhேத தி³kh³த⁴phதெகௗ
(2.7.1109) ேபாஸŋhக³ணீரநிஷŋhகா³இஷுதி⁴rhth³வேயா:
(2.7.1110) Nhயாmh க²th³ேக³  நிshthmhஶசnhth³ரஹாஸாऽShடய:
(2.7.1111) ெகௗேயேகா மNhட³லாkh³ர: கரவால: kh’பாணவth
(2.7.1112) thஸ: க²Th³கா³தி³iµShெடௗ shயாnhேமக²லா தnhநிப³nhத⁴நmh
(2.7.1113) ப²லேகாऽshth ப²லmh சrhம ஸŋhkh³ராேஹா iµShரshய ய:
(2.7.1114) th³க⁴ே iµth³க³ரக⁴ெநௗ shயாதீ³ கரவாகா
(2.7.1115) பி⁴nhதி³பால:sh’க³shlhெயௗ பக: ◌⁴ பகா⁴திந:
(2.7.1116) th³வேயா:டா²ர:shவதி⁴தி: பரஶுச பரவத: ◌⁴
(2.7.1117) shயாchch²shth சாऽth ச ²கா சாऽேத⁴iνகா
(2.7.1118) வா mh ஶlhயmh ஶŋhrhநா ஸrhவலா ேதாமேராऽshthயாmh
(2.7.1119) phராஸsh nhத: ேகாணsh shthய: பாlhயேகாடய:
(2.7.1120) ஸrhவாபி⁴ஸார:ஸrhெவௗக: ◌⁴ ஸrhவஸnhநஹநாrhத²க:
(2.7.1121) ேலாஹாபி⁴ஸாேராऽshthரph◌⁴’தாmh ராjhஞாநாmh நீராஜநாவிதி: ◌⁴
(2.7.1122) யthேஸநயாऽபி⁴க³மநமெரௗ தத³பி⁴ேஷணநmh
(2.7.1123) யாthரா vhரjhயாऽபி⁴நிrhயாணmh phரshதா²நmh க³மநmh க³ம:
(2.7.1124) shயாதா³ஸார: phரஸரணmh phரசkhரmh சதாrhத²கmh
(2.7.1125) அதாnhphரthயபீ⁴தshய ரேண யாநமபி⁴khரம:
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(2.7.1126) ைவதாகா ேபா³த⁴கராசாkhகா கா⁴Nhகாrhத²கா:
(2.7.1127) shrhமாக³தா⁴sh மக³தா⁴ ப³nhதி³ந:shதிபாட²கா:
(2.7.1128) ஸmhஶphதகாsh ஸமயாth ஸŋhkh³ராமாத³நிவrhதிந:
(2.7.1129) ேரiΝrhth³வேயா:shthயாmh ⁴: பாmhஸுrhநா ந th³வேயா ரஜ:
(2.7.1130) rhேண ோத:³ஸiµthபிஜபிஜெலௗ ph◌⁴’ஶமாேல
(2.7.1131) பதாகா ைவஜயnhதீ shயாthேகதநmh th◌⁴வஜமshthயாmh
(2.7.1132) ஸா வீராஶmhஸநmh th³த⁴⁴rhயாऽதிப⁴யphரதா³
(2.7.1133) அஹmh rhவமஹmh rhவthயஹmhrhவிகா shthயாmh
(2.7.1134) ஆேஹாகா த³rhபாth³யா shயாthஸmhபா⁴வநாऽऽthமநி
(2.7.1135) அஹமஹகா  ஸா shயாth பரshபரmh ேயா ப⁴வthயஹŋhகார:
(2.7.1136) th³ரவிணmh தர:ஸேஹாப³லெஶௗrhயாணி shதா²ம ஶுShமmh ச
(2.7.1137) ஶkhதி: பராkhரmh: phராே விkhரமshthவதிஶkhதிதா
(2.7.1138) வீரபாணmh  யthபாநmh vh’thேத பா⁴விநி வா ரேண
(2.7.1139) th³த⁴மாேயாத⁴நmh ஜnhயmh phரக⁴நmh phரவிதா³ரணmh
(2.7.1140) mh’த⁴மாshகnhத³நmh ஸŋhkh²யmh ஸகmh ஸாmhபராயிகmh
(2.7.1141) அshthயாmh ஸமராऽநீகர: கலஹவிkh³ரெஹௗ
(2.7.1142) ஸmhphரஹாராऽபி⁴ஸmhபாத கஸmhshேபா²ட ஸmhகா:³
(2.7.1143) அph◌⁴யாமrhத³ஸமாகா⁴த ஸŋhkh³ராமாऽph◌⁴யாக³மாऽऽஹவா:
(2.7.1144) ஸiµதா³ய:shthய:ஸmhயthஸthயாऽऽஸth³த: ◌⁴
(2.7.1145) நிth³த⁴mh பா³ஹுth³ேத⁴ऽத² iµலmh ரணஸŋhேல
(2.7.1146) ேவதா³  mhஹநாத:³shயாth கmh க⁴டநா க⁴டா
(2.7.1147) khரnhத³நmh ேயாத⁴ஸmhராேவா ph³’mhதmh கக³’தmh
(2.7.1148) விshபா²ேரா த⁴iνஷ:shவாந: பதாஹாऽऽத³mhப³ரஓ ஸெமௗ
(2.7.1149) phரஸப⁴mh  ப³லாthகாேரா ஹேடா²ऽத²shக²தmh ச²லmh
(2.7.1150) அஜnhயmh khப³iµthபாத உபஸக³’:ஸமmh thரயmh
(2.7.1151) சா²’  கமலmh ேமாேஹா।ஆphயவமத³’sh பீத³நmh
(2.7.1152) அph◌⁴யவshகnhத³நmh thவph◌⁴யாஸாத³நmh விஜேயா ஜய:
(2.7.1153) ைவரஶுth³தி: ◌⁴ phரதீகாேரா ைவரநிய’ஆதநmh ச ஸா
(2.7.1154) phரth³ராேவாth³th³ராவஸnhth³ராவ ஸnhதா³வா விth³ரேவா th³ரவ:
(2.7.1155) அபkhரேமாऽபயாநmh ச ரேண ப⁴ŋhக:³ பராஜய:
(2.7.1156) பராதபரா⁴ெதௗ thஷு நShடதிேராெதௗ
(2.7.1157) phரமாபணmh நிப³ஹ’ணmh நிகாரணmh விஶாரணmh

amarfin2.pdf 37



அமரேகாஶ அத²வா நாமŋhகா³ऽiνஶாஸநmh காNhட³ 2

(2.7.1158) phரவாஸநmh பராஸநmh நிஷூத³நmh நிmhஸநmh
(2.7.1159) நிவா’ஸநmh ஸmhjhஞபநmh நிக³’nhத²நமபாஸநmh
(2.7.1160) நிshதஹ’ணmh நிஹநநmh ணநmh பவஜ’நmh
(2.7.1161) நிவா’பணmh விஶஸநmh மாரணmh phரதிகா⁴தநmh
(2.7.1162) உth³வாஸந phரமத²ந khரத²ேநாjhஜாஸநாநி ச
(2.7.1163) ஆலmhப⁴பிஜவிஶரகா⁴ேதாnhமாத²வதா⁴ அபி
(2.7.1164) shயாth பசதா காலத⁴rhேமா தி³Shடாnhத: phரலேயாऽthயய:
(2.7.1165) அnhேதா நாேஶா th³வேயாrhmh’thrhமரணmh நித⁴ேநாऽshthயாmh
(2.7.1166) பராஸுphராphதபசthவபேரதphேரதஸmhshதி²தா:
(2.7.1167) mh’தphரெதௗ thShேவேத, சிதா சிthயா சிதி:shthயாmh
(2.7.1168) கப³nhேதா⁴ऽshth khயா khதமபrhத⁴கேலவரmh
(2.7.1169) மஶாநmh shயாth பிth’வநmh ணப: ஶவமshthயாmh
(2.7.1170) phரkh³ரேஹாபkh³ரெஹௗ ப³nhth³யாmh, காரா shயாth ப³nhத⁴நாலேய
(2.7.1171) mh ⁴kh³nhயஸவ: phராைசவmh, ேவாऽஸுதா⁴ரணmh
(2.7.1172) ஆrhவிதகாேலா, நா வrhவெநௗஷத⁴mh । இதி thயவrhக:³

ைவயவrhக:³।

(2.8.1173) ஊரvhய ஊஜ அrhயா ைவயா ⁴shph’ேஶா விஶ: । அத²
ைவயவrhக:³
(2.8.1174) ஆேவா விகா வாதா’ vh’thதிrhவத’நவேந
(2.8.1175) shthயாmh kh’: பாஶுபாlhயmh வாணிjhயmh ேசதி vh’thதய:
(2.8.1176) ேஸவா வvh’thதிரnh’தmh kh’ஶிச²ஶிலmh thvh’தmh
(2.8.1177) th³ேவ யாசிதாऽயாசிதேயாrhயதா²ஸŋhkh²yhmh mh’தாऽmh’ேத
(2.8.1178) ஸthயாnh’தmh வணிkh³பா⁴வ:,shயாth³’ணmh ப’த³சநmh
(2.8.1179) உth³தா⁴ேராऽத²’phரேயாக³sh த³mh vh’th³தி⁴விகா
(2.8.1180) யாசயாऽऽphதmh யாசிதகmh நிமயாதா³பthயகmh
(2.8.1181) உthதம’ऽத⁴மெணௗ’ th³ெவௗ phரேயாkhth’ kh³ராஹெகௗ khரமாth
(2.8.1182) தி³ேகா வா⁴’ேகா vh’th³th◌⁴யாவச வாrh⁴:

(2.8.1183) ேthராவ: கஷ’கச kh’கச kh’வல:

(2.8.1184) ேthரmh vhைரேஹயஶாேலயmh vhஶாlhth³ப⁴ேவாசிதmh
(2.8.1185) யvhயmh யவkhயmh யShkhயmh யவாऽऽதி³ப⁴வநmh  யth
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(2.8.1186) திlhயைதநவnh மாேஷாமாऽiΝப⁴ŋhகா³th³விபதா
(2.8.1187) ெமௗth³கீ³நெகௗth³ரவீऽऽதி³ ேஶஷதா⁴nhேயாth³ப⁴வமmh
(2.8.1188) ஶாகேthராऽऽதி³ேக ஶாகஶாகதmh ஶாகஶாகிநmh
(2.8.1189) பீ³ஜாkh’தmh phரkh’Shேட thயmh kh’Shடmh ச ஹlhயவth
(2.8.1190) th³kh’தmh th’தீயாkh’தmh thஹlhயmh ththயமபி தshnh
(2.8.1191) th³வி³kh’ேத  ஸவ’mh வ’mh ஶmhபா³kh’தமபீஹ
(2.8.1192) th³ேராऽऽட⁴காऽऽதி³ வாபாऽऽெதௗ³ th³ெரௗணிகாऽऽட⁴கிகாऽऽத³ய:
(2.8.1193) க²◌़ ◌்ஹவாபsh கா²க உththம’ऽऽத³யshthஷு
(2.8.1194) nhநmhஸகேயாrhவphர: ேகதா³ர: ேthரமshய 
(2.8.1195) ைகதா³ரகmh shயாth ைகதா³ய’mh ேthரmh ைகதா³கmh க³ேண
(2.8.1196) ேலாShடாநி ேலShடவ: mh ேகாேஶா ேலாShடேப⁴த³ந:
(2.8.1197) phராஜநmh ேதாத³நmh ேதாthரmh க²நிthரமவதா³ரேண
(2.8.1198) தா³thரmh லவிthரமாப³nhேதா⁴ ேயாthரmh ேயாkhthரமேதா² ப²லmh
(2.8.1199) நிஷmh டகmh பா²ல: kh’ஷேகா லாŋhக³லmh ஹலmh
(2.8.1200) ேகா³தா³ரணmh ச ேராऽத² ஶmhயா shth க³கீலக:
(2.8.1201) ஈஷ லாŋhக³லத³◌ँட:³shயாth த லாŋhக³லபth³த⁴தி:
(2.8.1202) mh ேமதி: ◌⁴ க²ேல தா³ nhயshதmh யth பஶுப³nhத⁴ேந
(2.8.1203) ஆஶுrhvh: பாடல:shயாchசி²தஶூகயெவௗ ஸெமௗ
(2.8.1204) ேதாkhமsh தthர ஹேத கலாயsh ஸதீநக:
(2.8.1205) ஹேரiΝேரiΝெகௗ சாऽshnh ேகார³ஷsh ேகாth³ரவ:
(2.8.1206) மŋhக³Lhயேகா மஸூேராऽத² மShட²க மShட²ெகௗ
(2.8.1207) வநiµth³ேக³ஸஷ’ேப  th³ெவௗ தnhப⁴கத³mhப³ெகௗ
(2.8.1208) th³தா⁴rhத²shthேவஷ த⁴வேளா ேகா³⁴ம:ஸுமந:ஸெமௗ
(2.8.1209) shயாth³ யாவகsh lhமாஷசணேகா ஹமnhத²க:
(2.8.1210) th³ெவௗ திேல திலேபஜச திலபிஜச நிShப²ேல
(2.8.1211) வ:ுதாபி⁴ஜநேநா ராகா kh’Shணிகாऽऽஸு
(2.8.1212) shthெயௗ கŋh³phயŋh³ th³ேவ அத shயா³மா ுமா
(2.8.1213) மாலாநீ  ப⁴ŋhகா³யாmh vh ேப⁴த³shthவiΝ: மாnh
(2.8.1214) கிmhஶா:ஸshயஶூகmh shயாth கணிஶmh ஸshயமஜ
(2.8.1215) தா⁴nhயmh vh:shதmhப³க:shதmhேபா³³chச²shth’தி³ந:
(2.8.1216) நா³ நாலmh ச காNhேடா³ऽshய பலாேலாshth ஸ நிShப²ல:

(2.8.1217) கட³ŋhக³ேரா ³ஸmh khேப³ தா⁴nhயthவசி ஷ: மாnh
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(2.8.1218) ஶூேகாऽshth லணதீऽkh³ேர ஶ ஶிmhபா³ thஷூthதேர
(2.8.1219) ’th³த⁴மாவதmh தா⁴nhயmh தmh  ப³ஹுkh’தmh
(2.8.1220) மாஷாऽऽத³ய: ஶதா⁴nhேய ஶூகதா⁴nhேய யவாऽऽத³ய:
(2.8.1221) ஶாலய: கலமாth³யாச ஷShகாth³யாச mhshய
(2.8.1222) th’ணதா⁴nhயாநி நீவாரா:shth க³ேவ⁴rhக³ேவ⁴கா
(2.8.1223) அேயாkh³ரmh iµஸேலாऽshth shயா³³க²லiµக²லmh
(2.8.1224) phரshேபா²டநmh ஶூப’மshth சாலநீ திதஉ: மாnh
(2.8.1225) shதphரேஸெவௗ கNhேடா³லபிெடௗ கடகிஜெகௗ
(2.8.1226) ஸமாெநௗ ரஸவthயாmh  பாகshதா²நமஹாநேஸ
(2.8.1227) ெபௗேராக³வshதத³th◌⁴ய:ஸூபகாராsh ப³lhலவா:
(2.8.1228) ஆராகா ஆnhத⁴கா:ஸூதா³ஔத³நிகா ³:

(2.8.1229) ஆபிக: காnhத³விேகா ப⁴யகார இேம thஷு
(2.8.1230) அமnhதiµth³தா⁴நமதி⁴ரயணீ lhரnhதிகா
(2.8.1231) அŋhகா³ரதா⁴நிக।ஆŋhகா³ரஶகThயபி ஹஸnhthயபி
(2.8.1232) ஹஸnhயphயத² ந shth shயாத³ŋhகா³ேராऽலாதiµlhiµகmh
(2.8.1233) khேப³ऽmhப³பmh ph◌⁴ராShThேரா நா கnh³rhவா shேவத³நீ shthயாmh
(2.8.1234) அஜர:shயாnhமணிகmh கக’yhய’rhக³லnhதிகா
(2.8.1235) பிட²ர:shதா²lhகா²Nhட³mh கலஶsh thஷு th³வேயா:
(2.8.1236) க⁴ட:டநிபாவshth ஶராேவா வத⁴’மாநக:
(2.8.1237) ’ஷmh பிShடபசநmh கmhேஸாऽshth பாநபா⁴ஜநmh
(2.8.1238) : kh’thேத:shேநஹபாthரmh ைஸவாऽlhபா ப: மாnh
(2.8.1239) ஸவ’மாவபநmh பா⁴Nhட³mh பாthராமthேர ச பா⁴ஜநmh
(2.8.1240) த³வி’: கmhபி:³ க²ஜாகா ச shயாth தth³³rhதா³ஹshதக:
(2.8.1241) அshth ஶாகmh ஹதகmh ஶிkh³ரshய  நா³கா
(2.8.1242) கலmhப³ச கத³mhப³ச ேவஷவார உபshகர:
(2.8.1243) திnhதி³கmh ச khரmh ச vh’ாmhலமத² ேவlhலஜmh
(2.8.1244) மசmh ேகாலகmh kh’Shண⁴ஷணmh த⁴ம’பthதநmh
(2.8.1245) ரேகா ஜரேऽஜா க: kh’Shேண  ரேக
(2.8.1246) ஸுஷவீ காரவீ ph’th²வீ ph’:² காேலாபகா
(2.8.1247) ஆrhth³ரகmh ஶ ◌்’ŋhக³ேப³ரmh shயாத³த² ச²thரா விnhநகmh
(2.8.1248) shmhப³ ச தா⁴nhயாகமத² ஶுNh² மெஹௗஷத⁴mh
(2.8.1249) shthநmhஸகேயாrhவிவmh நாக³ரmh விவேப⁴ஷஜmh
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(2.8.1250) ஆரநாலகெஸௗவீரlhமாஷऽபி⁴ஶுதாநி ச
(2.8.1251) அவnhதிேஸாமதா⁴nhயாmhலஜலாநி ச காேக
(2.8.1252) ஸஹshரேவதி⁴ ஜகmh ப³lhகmh ŋh³ ராமட²mh
(2.8.1253) தthபth காரவீ ph’th²வீ பா³Shபிகா கப³ ph’:²
(2.8.1254) நிஶாऽऽkh²யா காசநீ பீதா ஹth³ரா வரவணி’நீ
(2.8.1255) ஸாiµth³ரmh யth  லவணமவmh வஶிரmh ச தth
(2.8.1256) ைஸnhத⁴ேவாऽshth ஶீதஶிவmh மாணிமnhத²mh ச nh⁴ேஜ
(2.8.1257) ெரௗமகmh வஸுகmh பாkhயmh பி³ட³mh ச kh’தேக th³வயmh
(2.8.1258) ெஸௗவrhசேலऽசேக திலகmh தthர ேமசேக
(2.8.1259) மthshயNh³ பா²ணிதmh க²Nhட³விகாேர ஶrhகரா தா
(2.8.1260) rhசிகா ரவிkh’தி:shயாth³ரஸாலா  மாrhதா
(2.8.1261) shயாthேதமநmh  நிShடா²நmh thŋhகா³ வாதாऽவேத: ◌⁴
(2.8.1262) ஶூலாkh’தmh ப⁴thரmh ச ஶூlhயiµkh²யmh  ைபட²ரmh
(2.8.1263) phரணீதiµபஸmhபnhநmh phரயshதmh shயாthஸுஸmhshkh’தmh
(2.8.1264) shயாthபிchசி²லmh  விலmh ஸmhmh’Shடmh ேஶாதி⁴தmh ஸேம
(2.8.1265) சிkhகணmh மsh’ணmh shநிkh³த⁴mh lhேய பா⁴விதவாேத
(2.8.1266) ஆபkhகmh ெபௗரph◌⁴ேஷா லாஜா: mh⁴mhநி சாऽதா:
(2.8.1267) ph’த²க:shயாchசிபிடேகா தா⁴நா ph◌⁴’Shடயேவ shthய:
(2.8.1268) ேபாऽப: பிShடக:shயாthகரmhேபா⁴ த³தி⁴ஸkhதவ:
(2.8.1269) பி⁴shஸா shth ப⁴khதமnhேதா⁴ऽnhநேமாத³ேநாऽshth ஸ தீ³தி³வி:
(2.8.1270) பி⁴shஸடா த³kh³தி⁴கா ஸrhவரஸாऽkh³ேர மNhட³மshthயாmh
(2.8.1271) மாஸராऽऽசாமநிshராவா மNhேட³ ப⁴khதஸiµth³ப⁴ேவ
(2.8.1272) யவா³Shணிகா ரா விேலபீ தரலா ச ஸா
(2.8.1273) mhரऽph◌⁴யஜேந ைதலmh kh’ஸரsh திெலௗத³ந:
(2.8.1274) க³vhயmh thஷு க³வாmh ஸrhவmh ேகா³விTh³ேகா³மயshthயாmh
(2.8.1275) தth ஶுShகmh கேஷாऽshth ³kh³த⁴mh ரmh பயshஸமmh
(2.8.1276) பயshயமாjhயத³th◌⁴யாऽऽதி³ thரphshயmh த³தி⁴ த⁴ேநதரth
(2.8.1277) kh◌⁴’தமாjhயmh ஹவி:ஸrhபிrhநவநீதmh நேவாth³kh◌⁴’தmh
(2.8.1278) தth ைஹயŋhக³வீநmh யth ேயாேகா⁴ேதா³ேஹாth³ப⁴வmh kh³’தmh
(2.8.1279) த³Nhடா³ஹதmh காலேஶயமShடமபி ேகா³ரஸ:

(2.8.1280) தkhரmh த³விnh மதி²தmh பாதா³mhph³வrhதா⁴mh³ நிrhஜலmh
(2.8.1281) மNhட³mh த³தி⁴ப⁴வmh மsh பீேஷாऽபி⁴நவmh பய:
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(2.8.1282) அஶநாயா ³⁴ா ுth³ kh³ராஸsh கவல: மாnh
(2.8.1283) ஸபீதி:shth lhயபாநmh ஸkh³தி: ◌⁴ shth ஸஹேபா⁴ஜநmh
(2.8.1284) உத³nhயா  பிபாஸா th’Th தrhேபா ஜkh³தி⁴sh ேபா⁴ஜநmh
(2.8.1285) ேஜமநmh ேலஹ ஆஹாேரா நிகா⁴ேஸா nhயாத³இthயபி
(2.8.1286) ெஸௗthயmh தrhபணmh th’phதி: ேப²லா ⁴khதஸiµjh²தmh
(2.8.1287) காமmh phரகாமmh பrhயாphதmh நிகாேமShடmh யேத²phதmh
(2.8.1288) ேகா³ேப ேகா³பால ேகா³ஸŋhkh²ய ேகா³⁴கா³பீ⁴ர வlhலவா:
(2.8.1289) ேகா³மShயாऽऽதி³கmh பாத³ப³nhத⁴நmh th³ெவௗ க³வீவேர
(2.8.1290) ேகா³மாnh ேகா³ ேகா³லmh  ேகா³த⁴நmh shயாthக³வாmh vhரேஜ
(2.8.1291) thShவாஶிதŋhக³வீநmh தth³கா³ேவா யthராऽஶிதா: ரா
(2.8.1292) உா ப⁴th³ேரா ப³வrhத³ ’ஷேபா⁴ vh’ஷேபா⁴ vh’ஷ:

(2.8.1293) அநTh³வாnh ெஸௗரேப⁴ேயா ெகௗ³mh ஸmhஹதிெரௗகmh
(2.8.1294) க³vhயா ேகா³thரா க³வாmh வthஸேத⁴nhேவாrhவாthஸகைத⁴iνேக
(2.8.1295) உா மஹாnh மேஹா:shயாth³vh’th³ேதா⁴sh ஜரth³க³வ:
(2.8.1296) உthபnhந உா ஜாேதா:ஸth³ேயா ஜாதsh தrhணக:
(2.8.1297) ஶkh’thகsh வthஸshயாth³ த³mhயவthஸதெரௗ ஸெமௗ
(2.8.1298) ஆrhஷph◌⁴ய:ஷNhட³தாேயாkh³ய:ஷNhேடா³ ேகா³பதிThசர:
(2.8.1299) shகnhத⁴ேத³ேஶ shவshய வஹ:ஸாshநா  க³லகmhப³ல:

(2.8.1300) shயாnhநshதிதsh நshேயாத: phரShட²வாTh³ க³பாrhவக:³
(2.8.1301) கா³ऽऽதீ³நாmh  ேவாடா⁴ேரா kh³யphராஸŋhkh³யஶாகடா:
(2.8.1302) க²நதி ேதந தth³ேவாடா⁴ऽshேயத³mh ஹாகைஸெகௗ
(2.8.1303) ⁴rhவேஹ ⁴rhய ெதௗ⁴ேரய ⁴:ஸ⁴ரnhத⁴ரா:
(2.8.1304) உபா⁴ேவக⁴ணக⁴ராேவக⁴ராவேஹ
(2.8.1305) ஸ  ஸrhவ⁴ண:shயாth³ேயா ைவ ஸrhவ⁴ராऽऽவஹ:

(2.8.1306) மாேஹயீ ெஸௗரேப⁴யீ ெகௗ³shரா மாதா ச ஶ ◌்’ŋhகி³ணீ
(2.8.1307) அrhஜுnhயkh◌⁴nhயா ேராணீ shயா³thதமா ேகா³ஷு ெநௗசிகீ
(2.8.1308) வrhऽऽதி³ேப⁴தா³thஸmhjhஞா:sh: ஶப³த⁴வளாऽऽத³ய:
(2.8.1309) th³விஹாயநீ th³விவrhஷா ெகௗ³ேரகாऽph³தா³ thேவகஹாயநீ
(2.8.1310) சரph³தா³ சrhஹாNhேயவmh thrhயph³தா³ thஹாயணீ
(2.8.1311) வஶா வnhth◌⁴யாऽவேதாகா  shரவth³க³rhபா⁴ऽத²ஸnhதி⁴நீ
(2.8.1312) ஆkhராnhதா vh’ஷேப⁴த² ேவஹth³ க³rhேபா⁴பகா⁴திநீ
(2.8.1313) காlhேயாபஸrhயா phரஜேந phரShெடௗ² பா³லக³rhபி⁴ணீ
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(2.8.1314) shயாத³சNh³  ஸுகரா ப³ஹுஸூதி: பேரShகா
(2.8.1315) சிரphரஸூதா ப³Shகயணீ ேத⁴iν:shயாthநவஸூதிகா
(2.8.1316) ஸுvhரதா ஸுக²ஸnhேதா³யா பீேநாth◌⁴நீ பீவரshதநீ
(2.8.1317) th³ேராணரா th³ேராண³kh³தா⁴ ேத⁴iνShயா ப³nhத⁴ேக shதி²தா
(2.8.1318) ஸமாmhஸநா ஸா ையவ phரதிவrhஷphரஸூதேய
(2.8.1319) ஊத⁴sh khப³மாபீநmh ஸெமௗ ஶிவககீலெகௗ
(2.8.1320) ந mh தா³ம ஸnhதா³நmh பஶுரjhஜுsh தா³மநீ
(2.8.1321) ைவஶாக²மnhத²மnhதா²ந மnhதா²ேநா மnhத²த³Nhட³ேக
(2.8.1322) ட²ேரா த³Nhட³விShகmhேபா⁴ மnhத²நீ க³rhக³ ஸேம
(2.8.1323) உShThேர khரேமலகமயமஹாŋhகா:³ கரப: ◌⁴ ஶிஶு:
(2.8.1324) கரபா: ◌⁴ sh: ஶ ◌்’ŋhக²லகா தா³ரைவ: பாத³ப³nhத⁴ைந:
(2.8.1325) அஜா chசா²கீ³ ஶுப⁴chசா²க³ப³shதchச²க³லகா அேஜ
(2.8.1326) ேமTh◌⁴ேராரph◌⁴ேராரேrh ேமஷ vh’Shணய ஏட³ேக
(2.8.1327) உShThேராரph◌⁴ராऽஜvh’nhேத³shயாெதௗ³ShThரெகௗரph◌⁴ரகாऽऽஜகmh
(2.8.1328) சkhவnhதsh வாேலயா ராஸபா⁴ க³rhத³பா: ◌⁴ க²ரா:
(2.8.1329) ைவேத³ஹக:ஸாrhத²வாேஹா ைநக³ேமா வாணிேஜா வணிkh
(2.8.1330) பNhயாேவா யாபணிக: khரயவிkhரயிகச ஸ:

(2.8.1331) விkhேரதா shயாth³விkhரயிக: khராயிகkhரயிெகௗ ஸெமௗ
(2.8.1332) வாணிjhயmh  வணிjhயா shயாnh lhயmh வshேநாऽphயவkhரய:
(2.8.1333) நீவீ பபே லத⁴நmh லாேபா⁴ऽதி⁴கmh ப²லmh
(2.8.1334) பதா³நmh பவrhேதா ைநேமயநியமாவபி
(2.8.1335) மாiνபநிதி⁴rhnhயாஸ: phரதிதா³நmh தத³rhபணmh
(2.8.1336) khரேய phரஸாதmh khரyhயmh khேரயmh khேரதvhயமாthரேக
(2.8.1337) விkhேரயmh பணிதvhயmh ச பNhயmh khரyhயாऽऽத³யshthஷு
(2.8.1338) khேப³ஸthயாபநmh ஸthயŋhகார:ஸthயாkh’தி:shthயாmh
(2.8.1339) விபே விkhரய:ஸŋhkh²யா:ஸŋhkh²ேயேய யாத³ஶ thஷு
(2.8.1340) விmhஶthயாऽऽth³யா:ஸைத³கthேவ ஸrhவா:ஸŋhkh²ேயயஸŋhkh²யேயா:
(2.8.1341) ஸŋhkh²யாऽrhேத² th³விப³ஹுthேவ shதshதாஸு சாऽऽநவேத:shthய:
(2.8.1342) பŋhkhேத: ஶதஸஹshராऽऽதி³ khரமாth³த³ஶ³ேthதரmh
(2.8.1343) ெயௗதவmh th³வயmh பாyhயதி மாநாऽrhத²கmh thரயmh
(2.8.1344) மாநmh லாŋh³phரshைத²rh³ஜா: பஜாऽऽth³யமாஷக:
(2.8.1345) ேத ேஷாட³ஶாऽ: கrhேஷாऽshth பலmh கrhஷசShடயmh
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(2.8.1346) ஸுவrhணபி³shெதௗ ேஹmhேநாऽே பி³shதsh தthபேல
(2.8.1347) லா shthயாmh பலஶதmh பா⁴ர:shயாth³விmhஶதிshலா:
(2.8.1348) ஆசிேதா த³ஶ பா⁴ரா:sh: ஶாகேடா பா⁴ர ஆசித:
(2.8.1349) காrhஷாபண: காrhக:shயாth காrhேக தாmhேக பண:

(2.8.1350) அshthயாமாட⁴கth³ேராெணௗ கா² வாேஹா நிசக:
(2.8.1351) ட³வ: phரshத²இthயாऽऽth³யா: பமாऽrhத²கா: ph’த²kh
(2.8.1352) பாத³shேயா பா⁴க:³shயாத³mhஶபா⁴ெகௗ³  வNhடேக
(2.8.1353) th³ரvhயmh விthதmh shவாபேதயmh khத²mh’khத²mh த⁴நmh வஸு
(2.8.1354) ரNhயmh th³ரவிணmh th³mhநமrhத²ைரவிப⁴வா அபி
(2.8.1355) shயாthேகாஶச ரNhயmh ச ேஹமphேய kh’தாऽkh’ேத
(2.8.1356) தாph◌⁴யாmh யத³nhயth தthphயmh phயmh தth³ th³வயமாஹதmh
(2.8.1357) கா³thமதmh மரகதமமக³rhேபா⁴ ஹnhமணி:
(2.8.1358) ேஶாணரthநmh ேலாதக: பth³மராேகா³ऽத² ெமௗkhதிகmh
(2.8.1359) iµkhதாऽத² விth³ம: mh phரவாலmh nhநmhஸகmh
(2.8.1360) ரthநmh மணிrhth³வேயாரமஜாெதௗ iµkhதாऽऽதி³ேகऽபி ச
(2.8.1361) shவrhணmh ஸுவrhணmh கநகmh ரNhயmh ேஹமகாடகmh
(2.8.1362) தபநீயmh ஶாதmhப⁴mh கா³ŋhேக³யmh ப⁴rhம கrhரmh
(2.8.1363) சாகரmh ஜாதபmh மஹாரஜதகாசேந
(2.8.1364) khமmh காrhதshவரmh ஜாmh³நத³மShடாபேதா³ऽshthயாmh
(2.8.1365) அலŋhகாரஸுவrhணmh யchch²’ŋhகீ³கநகthயத:³
(2.8.1366) ³rhவrhணmh ரஜதmh phயmh க²rhஜூரmh ேவதthயபி
(2.8.1367) தி:shthயாமாரேடா ந shthயாமத² தாmhரகmh
(2.8.1368) ஶுlhப³mh mhேலchச²iµக²mh th³vhயShடவShேடா³mhப³ராணி ச
(2.8.1369) ேலாேஹாऽshth ஶshthரகmh தீணmh பிNhட³mh காலாயஸாऽய
(2.8.1370) அமஸாேராऽத² மNh³ரmh mhஹாணமபி தnhமேல
(2.8.1371) ஸrhவmh ச ைதஜஸmh ெலௗஹmh விகாரshthவயஸ:ஶீ
(2.8.1372) ார: காேசாऽத² சபேலா ரஸ:ஸூதச பாரேத³
(2.8.1373) க³வலmh மாஷmh ஶ ◌்’ŋhக³மph◌⁴ரகmh கி³ஜாऽமேல
(2.8.1374) shேராேதாஜநmh  ெமௗவீரmh காேபாதாஜநயாiµேந
(2.8.1375) thதா²ஜநmh ஶிகி²kh³வmh விnhநகமரேக
(2.8.1376) கrhப தா³விŋhகாkhகாேதாth³ப⁴வmh thத²mh ரஸாஜநmh
(2.8.1377) ரஸக³rhப⁴mh தாrhயைஶலmh க³nhதா⁴மநி  க³nhதி⁴க:
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(2.8.1378) ெஸௗக³nhதி⁴கச சுShயாலாlhெயௗ  லthதி²கா
(2.8.1379) திShபmh Shபேக  Shபகmh ஸுமாஜநmh
(2.8.1380) பிஜரmh பீதநmh தாலமாலmh ச ஹதாலேக
(2.8.1381) ைக³ேரயமrhth²யmh கி³ஜமமஜmh ச ஶிலாஜ
(2.8.1382) ேவாலக³nhத⁴ரஸphராணபிNhட³ேகா³பரஸா:ஸமா:
(2.8.1383) ³Nh³ேராऽph³தி⁴கப:² ேப²ந:nh³ரmh நாக³ஸmhப⁴வmh
(2.8.1384) நாக³ஸகேயாேக³Shடவphராணி thஷு பிசடmh
(2.8.1385) ரŋhக³வŋhேக³அத² பிshேலாऽத² கமேலாthதரmh
(2.8.1386) shயாthஸுmhப⁴mh வநிஶிக²mh மஹாரஜநthயபி
(2.8.1387) ேமஷகmhப³ல ஊrh: ஶேஶாrhணmh ஶஶேலாமநி
(2.8.1388) ம⁴ ௌth³ரmh மாகாऽऽதி³ ம⁴chசி²Shடmh  khத²கmh
(2.8.1389) மந:ஶிலா மேநா³phதா மேநாவா நாக³விகா
(2.8.1390) ைநபா ந ேகா³லா யவாேரா யவாkh³ரஜ:
(2.8.1391) பாkhேயாऽத²ஸrhகாார: காேபாத:ஸுக²வrhசக:
(2.8.1392) ெஸௗவrhசலmh shயாth³சகmh thவkh வmhஶேராசநா
(2.8.1393) ஶிkh³ஜmh ேவதமாசmh ேமாரடmh லைமவmh
(2.8.1394) kh³ரnhதி²கmh பிphபலmh சகாஶிர இthயபி
(2.8.1395) ேகா³ேலா ⁴தேகேஶா நா பthராŋhக³mh ரkhதசnhத³நmh
(2.8.1396) thக thrhபணmh vhேயாபmh thப²லா  ப²லthகmh
। இதி ைவயவrhக:³ 9,அthர லேலாகா: 111

ஶூth³ரவrhக:³।

(2.8.1397) ஶூth³ராசாऽவரவrhச vh’ஷலாச ஜக⁴nhயஜா: । அத²
ஶூth³ரவrhக:³
(2.8.1398) ஆசNhடா³லாth  ஸŋhகீrh அmhப³Shட²கரऽத³ய:
(2.8.1399) ஶூth³ராவிேஶாsh கரேऽmhப³Shேடா²ைவயாth³விஜnhமேநா:
(2.8.1400) ஶூth³ராthயேயாkh³ேரா மாக³த:◌⁴thயாவிேஶா:
(2.8.1401) மாேஷாऽrhயாthயேயா:thதாऽrhயாஶூth³ரேயா:ஸுத:
(2.8.1402) ph³ராமNhயாmh thயாth ஸூதshதshயாmh ைவேத³ஹேகா விஶ:

(2.8.1403) ரத²காரsh மாShயாth கரNhயாmh யshய ஸmhப⁴வ:
(2.8.1404) shயாch சNhடா³லsh ஜநிேதா ph³ராமNhயாmh vh’ஷேலந ய:
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(2.8.1405) கா: ஶிlhபீ ஸmhஹைதshைதrhth³வேயா: ேரணி:ஸஜாதிபி: ◌⁴
(2.8.1406) லக:shயாth லேரSh² மாலாகாரsh மாக:
(2.8.1407) mhப⁴கார:லால:shயாth பலக³Nhட³sh ேலபக:
(2.8.1408) தnhவாய:விnhத:³shயாth nhநவாயsh ெஸௗசிக:
(2.8.1409) ரŋhகா³வசிthரகர: ஶshthரமாrhேஜாऽ தா⁴வக:
(2.8.1410) பாத³kh’ch சrhமகார:shயாth³ vhேயாகாேரா ேலாஹகாரக:
(2.8.1411) நா³nhத⁴ம:shவrhணகார: கலாேதா³ khமகாரக:
(2.8.1412) shயாchசா²ŋhகி²க: காmhப³விக: ெஶௗlhபி³கshதாmhரThடக:
(2.8.1413) தா  வrhத⁴கிshthவShடா ரத²காரச காShட²தTh
(2.8.1414) kh³ராமாऽதீ⁴ேநா kh³ராமத: ெகௗடதோऽநதீ⁴நக:
(2.8.1415) ு iµNh³ தி³வாகீrhதிநாபிதாऽnhதாவஸாயிந:
(2.8.1416) நிrhேணஜக:shயாth³ ரஜக: ெஶௗNh³ேகா மNhட³ஹாரக:
(2.8.1417) ஜாபா³ல:shயாத³ஜாேவா ேத³வாவsh ேத³வல:

(2.8.1418) shயாnh மாயா ஶாmhப³ மாயாகாரsh phரதிஹாரக:
(2.8.1419) ைஶலாநsh ைஶஷா ஜாயாவா: kh’ஶாவிந:
(2.8.1420) ப⁴ரதா இthயபி நடாசாரsh ஶீலவா:
(2.8.1421) மாrhத³ŋhகி³கா ெமௗரகா: பாணிவாதா³sh பாணிகா:◌⁴
(2.8.1422) ேவiΝth◌⁴மா:shrhைவணவிகா வீவாதா³sh ைவணிகா:
(2.8.1423) வாnhதக: ஶாநிேகா th³ெவௗ வா³கஜாெகௗ
(2.8.1424) ைவதmhக: ெகௗகச மாmhகச ஸமmh thரயmh
(2.8.1425) ph◌⁴’தேகா ph◌⁴’தி⁴kh கrhமகேரா ைவதநிேகாऽபி ஸ:

(2.8.1426) வாrhதாவேஹா ைவவதி⁴ேகா பா⁴ரவாஹsh பா⁴க:
(2.8.1427) விவrhண: பாமேரா நீச: phராkh’தச ph’த²kh³ஜந:
(2.8.1428) நிேநாऽபஸேதா³ ஜாlhம:ுlhலகேசதரச ஸ:

(2.8.1429) ph◌⁴’thேய தா³ேஸரதா³ேஸயதா³ஸேகா³phயகேசடகா:
(2.8.1430) நிேயாjhயகிŋhகரphைரShய⁴Shயபசாரகா:
(2.8.1431) பராசிதபshகnhத³பரஜாதபைரதி⁴தா:
(2.8.1432) மாnhத³shnhத³பmh’ஜ ஆலshய: ஶீதேகாऽலேஸாऽiνShண:

(2.8.1433) த³ே  சரேபஶலபடவ:ஸூthதா²ந உShணச
(2.8.1434) சNhடா³லphலவமாதŋhக³தி³வாகீrhதிஜநŋhக³மா:
(2.8.1435) நிபாத³வபசாவnhேதவாசாNhடா³லkhகஸா:
(2.8.1436) ேப⁴தா:³ । கிராதஶப³ரnhதா³ mhேலchச²ஜாதய:

46 sanskritdocuments.org



அமரேகாஶ அத²வா நாமŋhகா³ऽiνஶாஸநmh காNhட³ 2

(2.8.1437) vhயாேதா⁴ mh’க³வதா⁴ேவா mh’க³rhph³த⁴ேகாऽபி ஸ:

(2.8.1438) ெகௗேலயக:ஸாரேமய:khேரா mh’க³த³mhஶக:
(2.8.1439) ஶுநேகா ப⁴பக: வா shயாத³லrhகsh ஸ ேயாகி³த:
(2.8.1440) வா விவகth³rhmh’க³யாஶல:ஸரமா ஶுநீ
(2.8.1441) விThசர:ஸூகேரா kh³ராmhேயா வrhகரshதண: பஶு:
(2.8.1442) ஆchேசா²த³நmh mh’க³vhயmh shயாதா³ேக²ேடாmh’க³யா shthயாmh
(2.8.1443) த³ऽrhph³த⁴ேயாகா³th³ த³ேணrhமா ரŋhக³க:
(2.8.1444) ெசௗைரகாகா³கshேதநத³shதshகரேமாபகா:
(2.8.1445) phரதிேராதி⁴பராshகnhதி³பாடchசரமmhசா:
(2.8.1446) ெசௗகா shைதnhயெசௗrhேய ச shேதயmh ேலாphthரmh  தth³த⁴ேந
(2.8.1447) வீதmhஸshபகரணmh ப³nhத⁴ேந mh’க³பmh
(2.8.1448) உnhமாத:²டயnhthரmh shயாth³ வா³ரா mh’க³ப³nhத⁴நீ
(2.8.1449) ஶுlhப³mh வராடகmh shth  ரjhஜுshthஷு வ ³ண:

(2.8.1450) உth³கா⁴டநmh க⁴யnhthரmh ஸேலாth³வாஹநmh phரேஹ:

(2.8.1451) mh ேவமா வாயத³Nhட:³ஸூthராணி ந தnhதவ:
(2.8.1452) வாணிrhvhதி:shthெயௗ lhேய shதmh ேலphயாऽऽதி³கrhமணி
(2.8.1453) பாசாகா ththகா shயாth³ வshthரத³nhதாऽऽதி³பி: ◌⁴ kh’தா
(2.8.1454) ஜthரவிகாேர  ஜாபmh thராஷmh thஷு
(2.8.1455) பிடக: ேபடக: ேபடாமஜூஷாऽத² விஹŋhகி³கா
(2.8.1456) பா⁴ரயShshததா³ऽऽலmhபி³ ஶிkhயmh காேசாऽத² பா³கா
(2.8.1457) பா³பாநth shth ைஸவாऽiνபதீ³நா பதா³ऽऽயதா
(2.8.1458) நth³th◌⁴நீ வrhth◌⁴நீ வரthரா shயாத³வாऽऽேத³shதாட³நீ கஶா
(2.8.1459) சாNhடா³கா  கNhேடா³ல வீ சNhடா³லவlhலகீ
(2.8.1460) நாராசீ shயாேத³ஷணிகா ஶாணsh நிகஷ: கஷ:

(2.8.1461) vhரசந:பthரபரஶுபிகா கா ஸேம
(2.8.1462) ைதஜஸாவrhதநீ ஷா ப⁴shthரா சrhமphரேஸவிகா
(2.8.1463) ஆshேபா²டநீ ேவத⁴நிகா kh’பாணீ கrhத ஸேம
(2.8.1464) vh’ாத³நீ vh’ேப⁴தீ³ டŋhக: பாஷாணதா³ரண:

(2.8.1465) khரகேசாऽshth கரபthரமாரா சrhமphரேப⁴தி⁴கா
(2.8.1466) ஸூrh sh²ऽய:phரதிமா ஶிlhபmh கrhம கலாऽऽதி³கmh
(2.8.1467) phரதிமாநmh phரதிபி³mhப³mh phரதிமா phரதியாதநா phரதிchசா²யா
(2.8.1468) phரதிkh’திரrhசா mh phரதிநிதி⁴பேமாபமாநmh shயாth
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(2.8.1469) வாchயŋhகா:³ஸமshlhய:ஸth³’:ஸth³’ஶ:ஸth³’kh
(2.8.1470) ஸாதா⁴ரண:ஸமாநச shthதரபேத³ thவ
(2.8.1471) நிப⁴ஸŋhகாஶநீகாஶphரதீகாேஶாபமாऽऽத³ய:
(2.8.1472) கrhமNhயா  விதா⁴ph◌⁴’thயாph◌⁴’தேயா ப⁴rhம ேவதநmh
(2.8.1473) ப⁴ரNhயmh ப⁴ரணmh lhயmh நிrhேவஶ: பண இthயபி
(2.8.1474) ஸுரா ஹphயா ஹாலா பshth³ வthமஜா
(2.8.1475) க³nhேதா⁴thதமாphரஸnhேநராகாத³mhப³rhய: பshதா
(2.8.1476) மதி³ரா கயமth³ேய சாphயவத³mhஶsh ப⁴ணmh
(2.8.1477) ஶுNhடா³பாநmh மத³shதா²நmh ம⁴வாரா ம⁴khரமா:
(2.8.1478) மth◌⁴வாஸேவா மாத⁴வேகா ம⁴ மாth◌⁴வீகமth³வேயா:
(2.8.1479) ைமேரயமாஸவ:⁴rhமnhத³ேகா ஜக³ல:ஸெமௗ
(2.8.1480) ஸnhதா⁴நmh shயாத³பி⁴ஷவ: கிNhவmh mh  நkh³நஹூ:
(2.8.1481) காேராthதர:ஸுராமNhட³ஆபாநmh பாநேகா⁴Sh²கா
(2.8.1482) சபேகாऽshth பாநபாthரmh ஸரேகாऽphயiνதrhஷணmh
(2.8.1483) ⁴rhேதாऽேத³வீ கிதேவாऽ⁴rhேதா th³தkh’th ஸமா:
(2.8.1484) shrhலkh³நகா: phரதி⁴வ:ஸபி⁴கா th³தகாரகா:
(2.8.1485) th³ேதாऽshthயாமவதீ ைகதவmh பண இthயபி
(2.8.1486) பேऽேஷு kh³லேஹாऽாsh ேத³வநா: பாஶகாச ேத
(2.8.1487) பயsh ஶாmh ஸமnhதாth நயேநऽshthயாmh
(2.8.1488) அShடாபத³mh ஶாப²லmh phராணிvh’thதmh ஸமாவய:
(2.8.1489) உkhதா ⁴phரேயாக³thவாேத³கshnh ேயऽthர ெயௗகி³கா:
(2.8.1490) தாth³த⁴rhmhயாத³nhயேதா vh’thதாthth³யா ŋhகா³ऽnhதேரऽபி ேத

। இதி ஶூth³ரவrhக:³ 10அthர லேலாகா: 46 ॥ ே ॥
(2.8.1491) இthயமரmhஹkh’ெதௗ நாமŋhகா³iνஶாஸேந th³விதீய: காNhேடா³
(2.8.1492) ⁴mhயாऽऽதி:³ஸாऽŋhக³ ஏவ ஸமrhதி²த: । அthர லேலாகா: 735
(2.8.1493) ஸrhேவ ச thவா 750 phர கா  ேலா 281 । ே ேலா 18ஸrhேவ
 299 ।
(2.8.1494) ஏவmh  ேலா 1017 ே ேலா 32 ஸrhேவ  1049
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