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Words containing tAl

தாlh ஶph³தா:³

அபி⁴thதிவிஹதாலmhப³mh
அph◌⁴யாக³தாலயmh
அTh³³தாphதமாrhேக³
அத⁴shதாlhலமnh
ஆதி³தால
ஆதி³தால:

ஆதி³தாேலா
அth³ைவதாலயாைய
அகா³த⁴ேமதthபாதாலேமஷ
அkh³நிசkhரkh’தாலயா
அkh³நிசkhரkh’தாலயாைய
அkh³நிNhட³kh’தாலயா
அkh³நிNhட³kh’தாலயாைய
அkh³நிshதிதாலாதி³
ஆஜாiνநாபி⁴’thகNhட²தாrhth³தா⁴nhதமmhபி³ேக
அகNhட²தாlhேவாShட²மநாகmh
ஆkhராnhதாலயnhதி³ராஸஹசரmh
அshரkhmhப⁴சிnhதாகி²தவரகராmh
அலph◌⁴யாபாதாேல
அlhப⁴khதாlhபபா⁴
அmhப⁴shஸmhப⁴தாலவாலப³லவth³விவmhப⁴ராரmhப⁴வ
அmh³தால
ஆதாலஸவிவrhதிததாரகாmh
ஆேமாைத³rhவிகkh’தாபடேல
ஆேமாத³ேம³ரமnhநதாகாnhதmh
ஆmhைரராmhராதைகshதாலநாேகல:
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தாlh ஶph³தா:³

அmh’தாலாப⁴நிrhவிNhணth◌⁴யth³ேத³வாஸூத³ந:
அmh’தாலாப⁴நிrhவிNhணth◌⁴யth³ேத³வாஸூத³நாய
ஆiµkhதiµkhதாலŋhகாரபா⁴ஸுரshதநக:
ஆiµkhதiµkhதாலதமshய
அநாகாகநீயshேயாshததshதாேலா
அnhதீ⁴kh’தாநிசயாmh
அேநகshதாேலா
அnhநராஶிkh’தாலயா
அiνசரஶkhthயாதி³³மkh³ேரஸரேபா³த⁴விரசிதாேலாகாmh
அnhேயாkhதிஸூkhதiµkhதாmh
அபாத³ேகஶபrhyhயnhதாth³’யதாலjhதார
ஆபாNh³க³Nhட³பதிதாலகnhதலாmh
அபராத⁴ஶதாலயmh
ஆபாதாலாth³தி³வmh
ஆபாதாலக³பீ⁴ேர
ஆபாதாலநப: ◌⁴shத²லாnhத⁴வநph³ரமாNhட³மாவிsh²ர
ஆபாதாலதலmh
ஆபாதாலவி⁴rhணிதாmhப⁴
ஆபாதாலவிஶுShகலஹேராnhலjhஜடாஸnhததிsh
அphரேமயஸு³mh’தாலயmh
அரடதடக⁴கஜூதா³ததாகபாலதாடŋhகாmh
அrhத⁴தாேலாthதி²ைத:
ஆrhதாவரேத³
அஸகலககாkh’தா
அஸகலககாkh’தாshக²லநவிகீrhணவிகாேகஶராmh
அஸmhshkh’தாலகிnh
அShடலmhயாதாலயாய
அShடதாலேப⁴தா:³
அShடதால:

அShடதாலராக³kh’ேத
அதா
அதா:
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தாlh ஶph³தா:³

அshபதால
அshரதாலஸiµth³ப⁴வmh
அshதvhயshதாலகாnhதா:
அshதிதால
அதாலjhஞமகாலjhஞமஶாshthரjhஞmh
அதலவிதலஸுதலரஸாதலதலாதலமஹாதலபாதாலாkh²யாநி
ஆதா
அதாகNhேடா²
அேத²nhth³ரதால-

அதிரப⁴ஸாkh’தால⁴phரதிjhஞாமnh’தகி³ரmh
அதிதா
ஆthததீ³phதசிதாலாதலேதந
ஆவrhதாலகா
அவதடக⁴ததா³ததாபலாஶதாடŋhகாmh
அயாமnhதாlhவாyhேயthnhவிShiΝஷு
ப³ஹுதாலலயshதி²தி:
ப³ஹுதாலலயshதி:
ப³ஹுதர³ணத³rhஶநாத³ph◌⁴ேபதாlhபேதா³ஷ:

ைப³தால⁴த
ப³கதாphரதா³ஹக:
ப³கதாphரதா³ஹகாய
ப³லாகைபலைவதாலவிரேஜph◌⁴ேயா
பா³லதாலmh
பா³லதாலphரேயாதmh
பா³காதாகாதாலலாலயாஸŋhக³ஸnhத³rhஶிதph◌⁴லதாவிph◌⁴ரம:
ேப³தால
ேப³தாலா
ேப³தாலjhவரmh
ேப³தாலphரiµேக²வ
ேப³தாலக³shய
ேப³தா
ேப³தாநீ
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தாlh ஶph³தா:³

ப⁴th³ராth³யாshதாலாth³யா:
ப⁴th³ரேலாஹபா⁴Nh³ரமஹாதாலக²தி³ரவலiµத³காmhயம⁴vh’nhதா³வநாநி
ப⁴kh³நதால
பா⁴kh³ேயாத³ேயாthதாலலphரதா³
ப⁴khதாலph³த⁴th³தி⁴தா³thேர
ப⁴khதாலவிநாஶிnhைய
ப⁴khதாலmhப³நகராmhேபா⁴ஜாய
ப⁴khதாலாேபந
ப⁴khதாபா⁴லஸjhஜjhஜநிமரணேப:
ப⁴khதாதி³vhயபத³வீphரத³
ப⁴khதாகீ³தiµக²kh’தபாத³பth³ேம
ப⁴khதாகாமேத⁴iνrhயா
ப⁴khதாகிnh
ப⁴khதாமாநஸஸேராஜவிஹாரph◌⁴’ŋhகி³!
பா⁴லshத²சnhth³ரஶகேலாjhஜவதாலகாTh◌⁴ேய
ப⁴நnhதாநாேஸா
பா⁴Nh³ரதாலவநகா³
பா⁴Nh³ரதாலவநகா³ைய
ப⁴ரதshதாலஜŋhக³த:
ப⁴ரேதாkhததாலphரேப⁴த:³
ப⁴rhக³rhத⁴kh’தாலயாைய
ப⁴தாேலபமNh³தாய
ப⁴வத³மலசரணசிnhதாரthநலதாலŋhkh’தா
ப⁴வநாேத³லாலதாŋhகி³த
பா⁴வராக³தாளேமாதி³ேந
பா⁴வராக³தாளேமாதி³நீmh
பா⁴வராக³தாளவிவாஶிnhைய
ப⁴வஶீrhஷkh’தாலயா
ப⁴ேவthதாலshதmh
ப⁴ேவthதாலநியதா
ப⁴ேவthதாேல
ப⁴ேவthததshதால:
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தாlh ஶph³தா:³

ேப⁴தால
ேப⁴தாலாkh³நித⁴ராஶிேவ
ேப⁴தாலா:
ேப⁴தாலmh
ேப⁴தாலநடநphதா
ேப⁴தாலநடநரகா
ேப⁴தாலநடநரகாைய
ேப⁴தாலphர⁴ஸrhகா³ேயாlhலŋhkh◌⁴ையவ
ேப⁴தாலஸmhvh’தாய
ேப⁴தாலாshதவ
ேப⁴தாலஸுphதாய
பி⁴nhத³தshதாkh³ரnhதி²mh
பி⁴Nh³rhth³வாத³ஶதால:

பி⁴nhநதாேக
ph◌⁴ேநthராேராthரநாஸாஹnhேவாShட²தாரேத³
⁴சkhரமாபாதாலmh
⁴பாதாலகph³vhேயாம
⁴பாதாலாnhதகா:³
⁴பா⁴kh³ேயாத³ேயாthதாலலாphரதா³
⁴தேப³தாலகா⁴தாய
⁴தேப³தாலநாஶக
⁴தேப⁴தால
⁴தேப⁴தாலட³mhப⁴கா:
⁴தேப⁴தாலShமாNhட³

⁴தாசிதாலயth³வாரவிதாேநாthகாய
⁴தாலயmh
⁴தாலயநிவாநீ
⁴தாலயாய
⁴தாலயாயநம:
⁴தாலேயா
⁴தா
⁴தphேரதாலேய
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தாlh ஶph³தா:³

⁴தைவதாலேஶாபி⁴த:
பீ³Th◌⁴யதாஸுலா
பி³லதாலphரபா⁴வாமாmh
பி³ஸஹshதாஸாகாரா
ph³ரமராஸShமாNhட³ேப⁴தாலப⁴யப⁴ஜநmh
ph³ரமராஸஶாகிநீடா³கிநீகாகிநீஹாகிநீயாகிநீராகிநீலாகிநீேவthதால
ph³ரமராஸைவதாலா:
ph³ரமshதிதாலாதி³
ph³ரமதால
ph³ரமதாலேப⁴தா:³
ph³ரமதாலாnhதேர
ph³ரமதாலphயா
ph³ரமதாலphயாய
ph³ரமதாலphேயா
ph³ரமதா
ph³ரமேவதாகாைய
ph³’ஹth³விவாஹபாதாலmh
ph³’ஹthபாத³ஸமாkhராnhதஸphதபாதாலதீ³பித:
ph³’ஹthபாத³ஸமாkhராnhதஸphதபாதாலேவபித:
ph³’ஹthதால
ph³’nhதி³தாலகஸmhதா
³th³தி⁴மாnhநீதிஸmhபnhநshthயkhதாலshய:
³th³தி⁴ராஸாதி³தாேலாகா
ைசகதாகா
சாததாவா:
சாதால
சshதாலா
சாப⁴khதாலாபமாthரத:
சலthதாNhட³ேவாth³த³Nhட³வthபth³மதாலmh
சNhட³தால
சnhth³ரதால
சாதாேல
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தாlh ஶph³தா:³

சாராkh²யshthவட³தால:

சாததாவா:
சாதலதலாதலவிதலஸுதலரஸாதலமஹாதலபாதாலmh
ச²thரchசா²யாkh’தாலயா
ச²thரchசா²யாkh’தாலயாைய
ச²thரchசா²யாkh’தாலேய
ச²thரchசா²யாkh’தாலேய!
சரshரshthபி⁴rhேப⁴ைத³shதாலsh
சrhkh³ரnhதி²shதாலமாthரshதைத²வ
சshதால
சshதாலmh
சshதாலாnhதரshதி²ெதௗ
சshதாலாnhதேராthphைத:
சshதாலphரமாேணந
சshதாலsh
சாவிshதாலŋhkh’தmh
சாவிshதாலŋhkh’தmh
சிth³vhேயாமதாகmh
சிnhதாமணிkh’தாலயா
சிnhதாமணிkh’தாலயாைய
சிேராjh²தாலkhதகபாடேலந
சிthர³phதாலயாதாchயாmh
சிthரடkh’தாலயாைய
சிthரதால
சிthதசிnhதாமணிkh’தாலயாைய
சிthைதகாkh³ரதாலேணந
சிthதphதக³தாயதாநதா⁴காthரயmh
சிthதாலா
ேசா²காபி⁴rhதி³kh³ப³nhத⁴நnhதாலthரயச
chதாலயா
சிநதால
சிநதால:
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தாlh ஶph³தா:³

த³th³யாth³த⁴தாலமந:
தா³ஶாநிலசதலதாநமthதாமாlh
த³லதாந:
த³nhதாலய
த³nhதாலய:
த³nhதா
த³nhதா
த³nhதாகா
த³nhதாகாத⁴ரணநிசலபாணிkh³மமrhேதா⁴தி³ேதா
த³nhதாஸுேமாthkh’Shடேகாமலாத⁴ரபlhலவ:

த³nhதாரmhப³
த³nhதாshதவ
த³nhேதாShட²தா
த³nhேதாShட²தாவாநாமாshபத³mh
த³nhthயதாலvhயாnhதமth◌⁴ேய
த³nhthயதாலvhயாnhதமTh³ேய
த³ஶதால⁴ஹதீ³rhைக: ◌⁴
த³ஶதாலஸiµnhநmhர:
த³thதகரதாலiµchசைக:
த³யிதாவிதாலmhப³நாrhடாmh
த³யிதாவிதாலmhப³நாrhதா²mh
த³யிதாவிதாலmhப³நாrhதீ²
த³யிதாŋhக³ேநாthஸுகா
த³யிதாŋhக³ேநாthஸுகாைய
த³யிதாேலாகநாதி³ப⁴வ:

ேத³ஶீதால
ேத³வாநாமmh’தாலயmh
ேத³வாchதாலŋhகாரவிph◌⁴ரமா:
ேத³வாchதாலŋhகாரவிkhரமா:
ேத³வதாலக
ேத³வதாலதி
ேத³வதாலய
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தாlh ஶph³தா:³

ேத³வதாலயmh
ேத³வதாலேய
ேத³வதாŋhைக³rhநாமபவிகlhபிைத:
ேத³வதாŋhைக³rhநாமபவிகlhபிைத:।
ேத³ேவஶshதா
ேத³ேவஶshதா
ேத³வீேகாடkh’தாலயாmh
த⁴நதா⁴nhயகீrhதிகவிதாலலநாஸுதஹrhmhயiµkh²யகாமபைர:
த⁴ராத⁴ரkh’தாலயா
த⁴ராத⁴ரஸுதாமஸேராஜாஹதபா³ஹேவ
தா⁴ைரshதாலவநாபthைரசி²th³யமாந
த⁴thத⁴ரlhயேராத⁴ஸshத³lhலதாŋhகி³தநீலrhதய:
தி⁴khkh’ேதாபமெரௗphயபீட²kh’தாலயmh
தி⁴தி⁴தி⁴தி⁴தாலவிேநாதி³தமாநஸமஜுளபாத³க³ேத
th◌⁴’ததால
⁴தாŋhகி³ெதௗ
⁴தாlh
⁴தாலயாய
தி³khபாதாலம
³nhதி³தாலnhதாலளலvh’ஜா
தீ³பயிதாlhேபா
தீ³phதshதால
தீ³rhக⁴தாlhேவாShடா:²
தி³vhயjhேயாதிrhலதாலய:
தீ³யமாநshதாேலா
th³ராவிதாrhth³ராவிதாlhபmh’thrhth³ராவிதைகதவ:

³kh³ட³த³³தkhரதாலkhதmh
³kh³ட³தால
³kh³த⁴த³தி⁴தkhரதாலkhதmh
³kh³த⁴தால
³kh³த⁴தாய
:³கி²தால:
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தாlh ஶph³தா:³

³lhலாshதாயைக:
³நசிthதாலாத³கச
³rhவாேஸாiµnhதா³தி³நிrhதாலயஸmhshதி²தாய
³சிthதாலாத³ேகா
th³வாத³ஶாnhதாலயாmh
th³வாத³ஶshதால:

th³வாரேகாபமெரௗphயபீட²kh’தாலயmh
th³ெவௗதாலvhய
th³வயதாலகmh
th³வி³ணshதாலேயாேக³ந
th³விகலshதால:

th³விரத³கரவிphதnhதாலதாவநாshthவாmh
th³விேரப²கலதாiνkh’தthkh’தாலŋhkh’தா:
th³விேரபா²nhகrhணதாலாph◌⁴யாvhவாரயnhதmhiµஹுrhiµஹு:
th³விஶmhயாதாலேயாேக³ந
th³விதாலாnhதரகா³பி: ◌⁴
th³விதாலாnhதரவிShகmhேபா⁴
th³விதாலசாphேயகதாலshதைத²வ
th³விதாலvhய:
th³விதீயபாததாேலந
th³விதீயதால
ஏகாkh³ரதாலணshய
ஏகாnhதாேலாசநாmh’தmh
ஏகதால
ஏகதால-

ஏகதாலmh
ஏகதாேல
ஏகதா
ஏகதாகா
ஏகதாேலா
ஏதthபாதாலபŋhகphதவ
ஏதthதாலதமாலஸாலஸரலvhயாேலாலவlhலதா
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தாlh ஶph³தா:³

ஏதாவதாலmh
ஏதாவதாலமக⁴நிrhஹரய
ஏதாவதாலமலnhth³யலாலேஸந
ஏேதஷாiµதா³thதாலmhபி³ேநா
க³ஜவthதாலாŋhைஶ:

க³ஜத²கrhணதால:

க³லதாேஶாேஷா
க³ணபதிலதாயாமாவாrhதாபராபாthர
க³ணபதிshதிதாலாதி³
க³ணபதிதாலmh
க³Nhட³பிthததாகவிthேபா²டகாதி³thவ
க³nhத⁴காத³shதாலகாேதா³
க³nhதா⁴தாலŋhkh’தாmh
க³nhத⁴மthதாமாலmh
கா³nhதா⁴ரயேஶாவதிேஹமதாலராஜnhயக²சரக³vhயாச
க³nhத⁴rhைவrhநாநாதாலஸமnhவிைத:
க³nhத⁴தாலாதி³ஸmhப⁴வmh
க³தாலஸ:

க³தாலஸாய
க³தாலயmh
க³தாக
க³தாகமஜயth
க³தாகமஜயth।
க³தாேலாேக
க³தாேலாேகவ
க³தஸrhவாnh’தாேலாேகா
க³திதாnh
க³திவாth³யதாலபாTh²யkh³ரஹேமாவிஶாரேதா³
ெகௗ³ணiµkh²யாவ⁴தா’த³யாmh³ஜவrhதி
ேக³ஹாth³ப³ரவதாபஜேந
க⁴நதால
க⁴நதால:
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தாlh ஶph³தா:³

க⁴டகrhகடதால
kh◌⁴ராண⁴மாயநதாவிதா³ரண-

கீ³தாலாபரrhேத²
கீ³தாலஸாய
கீ³ததாலலயாnhவிதmh
கீ³தவாதி³thரth³விகலாதாலமth◌⁴யலயshேராேதாக³தாயதிஸமkh³ரஹமாrhகா³mh
கீ³தவாதி³thரதாேலந
கீ³திசShகலதாலவிலmhபி³தலயேகா³chசா²யthயதீதkh³ரஹமாrhகா³mh
ேகா³⁴ch²தாலக:
ேகா³⁴ளிch²தாலகாய
ேகா³ைபrhவிஶnh²ரரஜ²தாலகshரkh
ேகா³வrhth³த⁴நkh’தாலயா
ேகா³வrhத⁴நkh’தாலயா
ேகா³வrhத⁴நkh’தாலயாைய
kh³ரnhதீ²வரபரமாthமnhஶாnhதமஹாதாரnhth◌⁴ரமாஸாth³ய
kh³ேரதாலயshத²மசிேரண
kh³’ேணவரெரௗphயபீட²kh’தாலயmh
³lhப²th³விதயெஸௗபா⁴kh³யததால
³lhப²th³விதயெஸௗபா⁴kh³யததாலப²லth³வயீ
³lhப²th³விதயெஸௗபா⁴kh³யததாலப²லth³வyhைய
³தால
³தாலாக⁴வமபி⁴வீய
³தால:

³rhவத⁴shதாlhல⁴mh
³வாகக²rhjhஜூரநாேகலதாலth³மாmh
ஹஹதா³ஹமயீேகைககாவாேஸth³th◌⁴vh’தாலயா
ைஹைஹதாலத⁴ரா
ைஹஹையshதாலஜŋhைக⁴ச
ைஹஹயாshதாலஜŋhகா⁴ச
ஹmhஸதால:

ஹmhஸதாேல
ஹiνshதா

12 sanskritdocuments.org



தாlh ஶph³தா:³

ஹரrhதிrhஹேநthரkh’தாலயா
ஹேரrhஹேநthரkh’தாலயாmh
ஹேரrhrhதிrhஹேநthரkh’தாலயா
ஹth³ேராnhமthததாலைக:
ஹேநthரkh’தாலயாைய
ஹபாத³kh’தாலயா
ஹபாத³kh’தாலயாைய
ஹதால
ஹதால-

ஹதால-22

ஹதாலேத³ஶசிரா
ஹதாலாதி³
ஹதாலாதி³shேதநாவ-

ஹதாலஜநக
ஹதாலக
ஹதாலக:
ஹதாலகmh
ஹதாலகாையnhth³ேர
ஹதாலேக
ஹதாலmh
ஹதாலmh
ஹதாலmh
ஹதாலமந:ஶிலா:
ஹதாலமந:ஶிலாŋh³கrhநாmh
ஹதாலமாரணmh
ஹதாலமாrhth³ரmh
ஹதாலமவlh³ஜmh
ஹதாலமைய:
ஹதாலமயmh
ஹதாலமyhயாshதேத³வ
ஹதாலரmh
ஹதாலச
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தாlh ஶph³தா:³

ஹதாலநிப⁴mh
ஹதாலநிபா⁴shததா²
ஹதாலபலாnhவித:
ஹதாலஸமாநநவாmhஶுக:
ஹதாலஸமphரபா⁴
ஹதாலஸமphரபா⁴ைய
ஹதாலஸnhநிபா⁴
ஹதாலச
ஹதாலshய
ஹதாலதைடrhvh’தா:
ஹதாலவrhண:

ஹதாலவrhே
ஹதாலவŋhக:
ஹதாேலந
ஹதாகா
ஹதாகாகதா²
ஹதாகாஜந
ஹதாகாvhரத
ஹவkhthரkh’தாலயா
ஹrhதாகாvhரதநிrhணய
ஹதாலாபவீைத:
ஹதாலாேப
ஹதாலதாநmhநா
ஹshதாlh
ஹshதாலmhப³
ஹshதாலmhப:³
ஹshதாலmhைப³rhஹரதி
ஹshதாலmhப³ந
ஹshதாலmhப³phரபதநத³mh
ஹshதாலmhேபா³
ஹshதாŋhக³ந
ஹshதாŋhக³நக
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தாlh ஶph³தா:³

ஹshதாlhல⁴பராkhரம:
ஹshதாlhேலேப⁴
ஹshததால
ஹshததாலச
ஹதாேலாேக
ஹதஸphததாலmh
ேஹமதால
ேஹமதாலவநாTh◌⁴யாச
ேஹமதாலவநmh
ேஹmhnhதால
மாசலkh’தாலயாய
மகேராthதாலதாலாபி⁴கா⁴தீ
நேதாjh²தெரௗphயபீட²kh’தாலயmh
ŋh³லஹதாலகாசநீ-

nhதால
nhதால-

nhதால
nhதால:

nhதாலrhபீ³ஜரைக:
nhதாலrhவலரபி
nhதாலகாŋhேகால:

nhதாலாநாmh
nhதாலப²லmh
nhதாலஸதாshthரய:
nhதாலவநth³தி⁴தா³
ஶாநேகாணshதா²நkh’தாலய:
ேஹாேரnh³khதாலயதி³ŋhiµேக²ஷு
’th³kh³ரnhதி²தாகாkh³ரnhதி²கபாடாshேபா²டநாலmh
’தி³தாலmh
’nhநாபி⁴ph³ரமரnhth◌⁴ராrhகshவrhக³பாதால⁴கா³
’தாலŋhகரmh
’thகNhட²shதாநாேக
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தாlh ஶph³தா:³

’thகNhட²தாலrhத⁴ph◌⁴மth◌⁴யvh’thதி:
’thகNhட²தாகா³பி⁴sh
’thகNhட²தாrhth³த⁴ph◌⁴மth◌⁴யvh’thதி:
’thதாஅ
யாராவதால:

யதாலாநி
இத³iµchch²வதாலகmh
இத³iµchch²வதாலகmh
இத³nhதாலணmh
இnhth³ரshதிதாலாதி³
ஈஶாநshதிதாலாதி³
இShடாrhதvhரதாேலாபாthஸnhத³mhேஶ
இதீவாநதாேல:

இthேயகதாlhயாmh
ஜட³தாலshயேயாshததா²
ஜாலபாதாலா
ஜலதால
ஜலதால:

ஜமதால:

ஜmh³th³வீபkh’தாலயா
ஜmh³th³வீபkh’தாலயாைய
ஜநகஸுதாலமph◌⁴யாmh
ஜநதாேலாkhய
ஜாiνநிதmhபா³mhஸக³Nhட³தா-

ஜராshதாேலாlhேலாகாதாnhதக:
ஜாதாலŋhகாரேயாக³mh
ஜயth◌⁴வஜாthதாலஜŋhக⁴shதshய
ஜயவாrhthதாகா
ஜயவாrhthதாகாததா²
ஜ²mhபாதால
வாலக³லkhேலாமதாேதாயவஹா:
தாலshயா
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தாlh ஶph³தா:³

ேஜாnhதாலா
ேஜாப⁴khதாகிnh
jh’nhதா³வநkh’தாலயாய
காசிth³வநிதாŋhkh³ய
கத³mhப³நிmhப³nhதாலஸrhஜேப³⁴கதிnh³ைக:
காஹலshதாலஶph³ைத³ச
கஜவநphேராth³ேபா³த⁴ைவதாகா:
காகதாலவth
காகதாய
காகதாயmh
காகதாயthயthர
காகதாயiµnhமாேத²ேநவ
காகதாயnhயாய:
காகதாயத:
காகதாயவth
காகதாயேயாேக³ந
காகதாேயந
காகதாகிnh
காலரலாகாமகnhத³லவிதாவி
கலமவிகலதாலmh
காலதால
கலாதாலலயாnhவித:
கலாதாலலயாnhவிதmh
கலாதாலலேய
கலாதாலphரமாணஜmh
கலதாலரேவாnhரவீேவiΝதலshவைந:
கதாலkhதகரஸmh
கதாக
கேலாthதால
கேலாthதாலா:
கேலாthதாலாmh’ததா⁴ராவாkhphரவாேண
காமதால

tAlwords.pdf 17



தாlh ஶph³தா:³

காmhேபா³ஜாshதாலஜŋhகா: ◌⁴
காmhshயநிrhmhதகரதாலகmh
காmhshயநிrhmhதகரதாலmh
காmhshயதால
காmhshயதாலாதி³கmh
காmhshயதாலாதி³வாth³யmh
கநகதாலாப⁴
கநகவjhரைவ³rhயiµkhதாலŋhkh’த⁴ஷேண
கnhத³rhபத³rhபத³தாலதாŋhக³நாŋhக³ஸmhப³nhத⁴ப³nhத⁴நவஶா
காnhதாலகபா⁴ரலதாபா²லாnhதா
காnhதாலகmh
காnhதாலகாnhதா
காnhதாலகாnhதகஶரmh
காnhதாலகாnhதாைய
காnhதாலmhைய
காnhதாலாபshமரணவிவஶ:

காnhதாேலாலத³லகாnhதாபி⁴ேஶாபி⁴திலகாnhதாப⁴வnhதமiνஸா
காnhதாேலாகநலjhஜயா
காnhதாேலாகthரயா
கNhடா²தி³தாlhவnhதmh
கNhட²பதாநாஸாph◌⁴மth◌⁴யலலாடrhth◌⁴நி
கNhட²iµரshதா
கNhட²shத²லலஸth³வாநலnhமthதாமNh³தாய
கNhட²shதா²shதாshதா²நாsh
கNhட²தாலரநாmh
கNhட²தாலvhயா
கNhட²தாலvhெயௗ
கNhட²தாலvhயாேவாஔ
கNhட²தாlhவாதி³shத²லாவchசி²nhந:
கNhேடா²Shட²தாகாrhகயாjhவாநிShkhரமேண
கNhTh²யதாலvhெயௗ
கNhTh²யாவஹாவியஶாshதாலvhயா

18 sanskritdocuments.org



தாlh ஶph³தா:³

கபிதாலவிபா⁴ேக³ந
கேபாதாலாவதிthதிரா:
கேபாதாஸமாலmh
கைரrhயth³ரஜதாலயshைத:²
கராmhேபா⁴ஹாநாத³ஸthதாலேப⁴த³mh
கரதால
க²◌़ரதால
கரதால:

கரதலஜதால:

கரதாலக
கரதாலலயாலயலாshய³ேரா
கரதாலலேயாேபதாைய
கரதாலmh
கரதாலமேநாஹரmh
கரதலதாலதரலவலயாவகதகலshவநவmhேஶ
கரதா
கரதாதா³ேநாthஸுகஸுரவிததாநnhேத³
கரதாகா
கரதாகா:
கரதாகாmh
கரதாகாயாmh
கரதாlhவத⁴ரா
ககrhணதாலதரலmh
கrhணபாதாலஸmhப⁴வmh
கrhணதால
கrhணதாலாph◌⁴யாmh
கrhணதால:

கrhணதாலrh³kh’தா:
கrhணதாலkh’தாthchைசrhவாவீதநிrhஜர:
கrhணதாலkh’தாthchைசrhவாவீதநிrhஜ²ர:
கrhணதாலதரலா:
கrhணேயாshதாலபthரச
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கrhணேயாshதாலபththரச
கrhேthதாதnhதலாnhதநிபதthேதாயஸŋhகி³நா
கrhர⁴ரசிதாலவால:

கrhதvhயமகெரௗshதாலமாநத:
கrhதvhயshதாலthரயமதா²பி
கrhதvhயshthrhயரshதாலphரமாணத:
காrhயசshதாலphரமாணத:
காசிthகரதாலmh
கரஜch²ததாலகkh³மலmh
கரஜch²ததாலகkh³மலmh
கshதாலth³மாmh
கshக⁴நஸாரதசாkh³ராலmhபி³iµkhதாலதா
காshயதாலாkh²ய
காshயதாேல
கதி²தாshதாேராகா³
கதாshதாேராகா³
ெகௗnhதா
கவிதாலஹ
கவிதாலŋhகார
கவிதாலதாயா:
கவிதாலேத
ேகசிth³த⁴தாலநிபா⁴shததா²
ேகசிthகத³mhப³ஜmhபீ³ரஸாலதாலதமாலகா:
ேகசிthபாதாலக³rhேப⁴ஷு
ேகசிth³த⁴தாலநிபா⁴shததா²
க²◌़ே◌vhவிதாேல
ேகரேகாததாேத³ஶா
க²th³ேயாதாவிலதநிபா⁴mh
க²Nhட³தால
க²Nhட³தால:

க²Nhட³தாேல
க²nhநாகா³பphரதிப⁴டவிகடேராthரதாலாபி⁴ரா
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க²ரதால
க²rhஜூரதாலபththைரrhவா
ேக²³தால
ேக²தால
ேக²Thதாேல
kh²யாதாshதாலஜŋhகா⁴
கிiµthபாதாயmh
ேகாபகாகkh’தாலய:
khரiµகம⁴கiµshதாேலாth◌⁴ராmh
khராnhதபாதால:

khராnhதபாதாலாய
khடா³தால
kh’Shணபதா³ph³ஜப⁴khதிவஸுதா⁴பாதாலமாலmhபி³தா
kh’Shணதால
kh’ShேShட²தாவ:

kh’தாலக
kh’தாலmh
kh’தாலவால:

kh’தாலய
kh’தாலயா
kh’தாலயா:
kh’தாலயmh
kh’தாலயாmh
kh’தாலெயௗ
kh’தாலயாைய
kh’தாலேயா
kh’தாேலாக
kh’தாேலாலா
khேராத⁴ரkhதாshதாலாŋhேகா
khேராஶதால
ணமiνப⁴வmhshதாலvh’nhதshய
ரஸேஹாத³ரமnhத³shதசிநிரதநதா’thதிரா
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ோபி⁴தாேஶஷபாதாலாmh
சnhத³நாrhசிதாலேக
mhபா⁴பி⁴ேஷகஸnhதீ³phதாலயvhராதாய
mhப⁴தால
iµதீ³தாலvh’nhேதஷு
nhத³த³nhதா
nhத³Th³மலத³nhதாmh
nhத³thவிஷshதாலப²லphரகாஶா:
rhவீதாலmhப⁴நmh
rhயாnhதாலthரயmh
rhயாthதாலthரயஸமnhவிதmh
மாNhட³shஸphதபாதாலநாயேகா
தாலmh
ல⁴ஶிக²ரதால
ல⁴தால
ல⁴வாrhதா
லkh³நாthபாதாலாth³வா
லதால
லலாதாlh
லலாடபrhயnhதவிலmhபி³தாலகmh
லதாலக
லதாலகாமiνதி³நmh
லதாலகேவlhதாநி
லதாலகாைய
லதாலகாயாmh
லதாலதாரய:
லாதாலதாரய:
லதாலதாரயாய
லதாலதாthகா
லதாலதாthகாைய
லதாலாபஸŋhகீ³தா
லதாலாபஸŋhகீ³தாைய
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லதாலஸா
லதாலயா
லதாலேய
லாதாநா
லதாநாைய
லதாŋhக³நாலாைபshதShயாmhthகடmh
லதாlhலதா
லததால
லதாதாஸmhப⁴வா
லமகாshதாலஶாலாச
லmhப³மாநாshதாலா
லmhப⁴ராைஸகதாபி:◌⁴
லmhபி³iµkhதாலதாசிதா
லmhபி³iµkhதாலதாசிதாைய
லmhபி³iµkhதாலதாசிதாைய
லmhேபா³Shைட²shதாலஜŋhைக⁴shததா²பைர:
லதாலக
லதாலக:
லதாலmh
லதாலய
லதாŋhக³
லதாŋhக³நதthபரா
ெலௗthயshதாலth◌⁴வஜகத³mhப³ெகௗ
லவŋhக³லதாலேய
லயதாலjhஞதா
லயதாலகலாபாதphரமாணநியதாthமகmh
லயதாலகலாபாதphரமாணநியதாரmh
லயதாலகலாபாதphரமாணேயாேக³ஷு
லயதாலஸமnhவிதmh
லயதாலவrhணபத³யதிகீ³thயரபா⁴வகmh
லாதால
ேலாப⁴நீயmh’³பாத³பாதkh’ததாலேமலநமேநாஹரmh
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ேலாப⁴shதாlhபேர
ேலாதாலŋhkh’த
ேலாதாேலபநாrhth³ரா
ேலாதா
ேலாதா:

ேலாகாth³th³வீபபாதாலnh⁴kh³ரஹiµநிshவைர:
ேலாலlhலாலலாடாலகதிலகலதாலாshயலாவிlh
ேலாலmhப³ராலதாலகஜாலேஶாேப⁴
ேலாலாshதாலகைட:

தாலகேகஶாnhத
தாலகiµகீ²thேயதthபத³mh
தாலகாnhதா:
தாதநிவாணி
மத³நகத³ைநrhத⁴mhநாயாேவதாlhயா
ம⁴ரதாலmh’த³ŋhக³ஹshதா:
மஹாபா³ஹுshதாலஜŋhேகா⁴
மஹாபி³லkh’தாலய:
மஹாபி³லkh’தாலயாய
மஹாபி³லkh’தாலயாைய
மஹாசnhth³ரshதாஸா
மஹாேத³வkh’தாலயா
மஹாபth³மநிஷNhnhதாlhலமஜரதாnhநம:
மஹாபாதாலபாதா³nhதலmhவா
மஹாபாதாலஸmhjhஞயா
மஹாதாலாய
மஹாதாேலவர
மஹாதா
மஹாதாேலா
மஹதாlhபக:³
மஹாேவதாகா
மகாரnhதாேத³ேஶ
மலயதாேலந
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மlhலதால
மlhலதாேலா
மlhலதாேலாthதேரஷு
மlhகாக³nhத⁴மthதா
மlhகாக³nhத⁴மthதாஜுShடmh
மமாேத³ஶாthபாதாலதலஸmhரயாnh
மமாேத³ஶாthபாதாேல
மமாபதால
மமதாலmhபி³
மமதாலmhபி³thரவிthதkh³’ஹாதி³ஷு
மாmhஸதாலshதைத²வ
மநshதால
மநshதாலmh
மாநshதி²தாlhலாப⁴kh³’ேஹ
மnhதா³ரமாலாகதாலகாைய
மnhதா³ரமாலாதாலகாைய
மnhத³shதாலŋhkh’தmh
மnhத³shததாலா
மnhth³ரமth◌⁴யமதாலஜ
மேநாஹராதாலகmh
மேநாநrhதகதாலச
மரகதாலŋhkh’தீயnhதி
மரகதாலŋhkh’தீயnhதி
மாrhக³தால
மாrhக³தாலாŋhக³ேயாக³த:
மாதாலேயஶ
மthதா
மாஸதாலா
மாதாலshவநவதீத
மாதாலவ
மாதா
மாthராயாshதால
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மthshயதாவேத³கதாலth³பி³-
மthதாலmhப³
மthதாலய:
மthதாஜாலmhமத³பŋhகலkh³நmh
மthதாமாலா
மthதாமாலாmh
மthதாமாலாsh²டmh
மthதாமாலாவிலஸத³லகாTh◌⁴யiµகா²mh³ஜ:

மthதாவிph◌⁴ரமthபாஜாதShபாவதmhஸகாய
மthதாவிலஸth
மthதாத²விதmh
ரshதால:

ரதாலthவாth³kh³ேம
mhநாயாதாகாைய
ேமாதி³தாதேரதரேயாகா³த³nhயதாமப⁴ஜதாதிஶயmh
mh’chசி²lhலாவிதாlhŋhகா³th³பா⁴வ
mh’³லshதாபசகமாைநrhதாmh
mh’³தால
mh’க³யாவிேநாத³சிதாலாப⁴mh
mh’ேக³nhth³ரரதthரஸjhஜநகyhயாஹதாŋhக³நmh
mh’தாலக
mh’thதாலகஸுராShThரேஜ
iµth³பா⁴தாlhவரதலாமthரேலாகயnhத:
iµதி³தாŋhக³நmh
iµதி³தாேயாதி
iµkh³த⁴shதாlhபத³ஶநmh
iµஹூrhதாlh
iµஹூrhதாலŋhகார
iµஹுshதாகா:
iµஹுshதைநshதாலshஸமmh
iµகா²ேமாதா³iνரkhதா
iµக²தshதா
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iµkhதாபி⁴rhkh³ரதி²தாலகாmh
iµkhதாலth◌⁴யாய:
iµkhதாலலாமmh
iµkhதாலலnhதிகாசித
iµkhதாலŋhகார
iµkhதாலŋhகாரா
iµkhதாலŋhkh’த
iµkhதாலŋhkh’தnhதலாnhதஸரணி
iµkhதாலŋhkh’தnhதலாnhதஸரணிmh
iµkhதாலதா
iµkhதாலதாphரஹதshதநபா⁴ரகி²nhநா:
லshதாலகேரா
iµரஸரராைக³rhமrhத³லshதாலஶŋhைக:²
நாேப⁴ரத⁴shதாlhŋhக³shய
நாதி³தாlhபமத²
நக³ரராஜேத³வதாேலாஹமணிகாரேவா
நலshதால:

நநீத³லதாலvh’nhைத:
நாrhவாலக³லதாkhலாmhந:
நmh’தாலயஸmhப⁴வ:

நாநாதாலகலாகலாபநிண:

நாநாதாலஸமnhவிதmh
நாநாவித⁴மஹாவாth³ையrhநாநாதாலச
நnhத³தாஸசயாஶு
நரத³iνஜஸுபrhவvhராதபாதாலேலாக:
நாேகலதாலதாபி³lhவசிரபி³lhவதிnh³காமலகphராசீநாமலககபிthத²ப²லரஸதயா
நrhமகrhமkh’தாலயா
நrhதிதலயchேச²தா³ஹதாshதாகா:
நrhதிதலயchேச²தா³ஹதாshதாகா:
நதாkh’தபா⁴ஷா
நதாShடவாராஶிராகாஶஶாŋhகmh
நதாஸுரவlh
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நதாயதா³th³rhய:³கா²பஹnhthrhைய
நதாயதா³th³rhய:³கா²பஹvhைய
நதாயதா³th³ய
நதநாகிேலாகவநிதாலலாடnh³ரேஶாணகாnhதிph◌⁴’ேதா:
நவதால-

நவதாலாthகாmh
நவதாேலா
ேநthராnhதபாத³கரதாlhவத⁴ேராShட²வா
நிப³th³த⁴தாலmh
நிph◌⁴’தshதி²தகrhணதாலா:
நிதாலமlhபகா
நி:ேஶைஷரதிபீ⁴ைமrhேப⁴தாலரபி⁴khதா
நிஜகrhணதால:

நிஜகrhணதாலதாட³நயா
நீலதால
நீலதால:

நீலதாேலா
நீலேதாலkh’தாலய
நிராபா³தா⁴shதshmhshதாலவேந
நிரshதாலmhபா³நாமkh’தஸுkh’தாநாmh
நிரshதாலshயேமாஹாஶாவிேபாய
நிராshத²shதாேலஷு
நிரதாலச
நிrhiµkhதாலkhதகphரப⁴mh
நிrh’திவணவாேப³ேரஶாநாth³யாகாஶபாதாலதி³kh³ப³nhத⁴நாய
நிஸாரதாேல
நிஸாதாேல
நிஶிதாலதாைநshததா²
நிShபீ³தாலkhதகவththயஜnhதி
நிthயமrhசதாலmh
நிவாரயnhதnhநிஜகrhணதால:

நிvh’thததால:
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நிkhதாlhஹதீ:
nhநதாலேய
nh’பதால
ஓஔத³nhதாரேதா
பேசமதாலmh
பாதா³ph³ஜநmhராகி²லேத³வதாேல
பாைத³shதாலாnhதேராthதி²ைத:
பத³phராnhதாலmhபா³mh
பாத³shதாலாnhதரnhயshதshthகஷthஸiµnhநதmh
பட³தால
பாத³தாலா
பத³தாலmh
பத³தாலshய
பதா³வShடph³த⁴பாதாலmh
பth³மாகரkh’தாலேய
பth³மாரNhயkh’தாலய:
பth³மதாலmh
பth³ேமஶthரஶதபthரக³தாவrhகா:³
பth³நீபதித³nhதாத³மநாய
பபாதாlhேலாேகஷு
பkhைவshதாலப²லshததா³
பkhவதாலmh
பkhவதாலmh
பkhவதாலாநி
பநஸதாகா
பணவீதா
பNh³தாலயவாநீ
பாNh³க³ணபதிதாலகாnhதயா
பாணிth³வnhth³வாkh³ரஜthஸுலதவிலஸthshவrhணதாலாiνலா
பாணீthதாலதி³kh³த⁴mh
பரph◌⁴’தாலாபா
பரph◌⁴’தாலாபாைய
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பரph³ரமாthமதாலணmh
பரshதாlhேலாகாேலாகநாமாசேலா
பாராவாராmh³ரkhவத²நபிஶுநிேதாthதாலபாதாலயாthர
பாராவாராmh³ரkhவத²நபிஶுநிேதாthதாலபாதாலயாthரா
பணதாலாத
பபாலயnhதா
பஶுShகதாலவ:

பrhவதாலய:
பrhவேதாத³தி⁴பாதாலா
பrhயாயஸmhபாதி³தகrhணதாலmh
பஶுபthநீஸுதாலயா:
பாைதshதாேல
பாதாlh
பதால
பாதால
பாதாலா
பாதாலேப⁴த:³
பாதாலேப⁴தீ³
பாதாலேபா⁴கி³நரகmh
பாதாலேபா⁴கி³வrhக³
பாதாலேபா⁴கி³வrhக:³
பாதால⁴த⁴ரா
பாதால⁴தலvhேயாம
பாதால⁴தலvhேயாமசாணச²th³மசாண:

பாதால³th³³தா³காரேதேஜாŋhக³மஹாkh’தேய
பாதாலசாணீ
பாதாலாth³
பாதாலேத³ேஶ
பாதாலேத³வதாஹnhதா
பாதாலாத⁴shதலmh
பாதாலாதி⁴பதேய
பாதாலாதி⁴பதிphயா
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பாதாலாதி³
பாதாலாதி³க³தாnh
பாதாலாதி³ேலாகஸmhjhஞயா
பாதாலாதி³ேலாெகௗ
பாதாலதி³ŋhநரகபா⁴க³ணேலாகஸmhshதா²
பாதாலதி³ஶாmh
பாதாலா³rhth◌⁴வஶிரா
பாதாலth³வாரmh
பாதாலாth³யாச
பாதாலக:³
பாதாலக³mh
பாதாலக³மநmh
பாதாலகா³நா
பாதாலகா³ந:
பாதாலகா³நீ
பாதாலக³ŋhகா³
பாதாலகா³ŋhக³ஜலமjhஜநநிrhமலாŋhகா:³
பாதாலக³ட³ஹiνமேத
பாதாலக³தா³வய
பாதாலக³Th³।ஆவய:
பாதாலக³³
பாதாலக³Th³।ஈ
பாதாலக³Th³।ஈலதா
பாதாலக³Th³।ஈரைஸ:

பாதாலக³க◌़ ◌்2ஆவய:
பாதாலக³க◌़ ◌்2ஈ
பாதாலக³க◌़ ◌்2ஈலதா
பாதாலக³தாவ
பாதாலகா³ய
பாதாலகா³ைய
பாதாலஜŋhேகா⁴
பாதாலஜŋhக⁴கmh
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பாதாலஜŋhகா⁴ய
பாதாலஜŋhேகா⁴
பாதாலகnhயாபி: ◌⁴
பாதாலகாரணmh
பாதாலேக
பாதாலேகச
பாதாலக²Nhட³

பாதாலக²Nhட³mh
பாதாலக²Nhேட³

பாதாலௌ
பாதாலஹேர
பாதாலலபாலக:
பாதாலலபrhவதஸmhதாmh
பாதாலேஜ
பாதாலலŋhகா
பாதாலநmh
பாதாலŋhகா³ய
பாதாலேலாக
பாதாலேலாகாதி⁴Shடா²th
பாதாலேலாக:
பாதாலேலாகாநபி
பாதாலேலாகshயாரயmh
பாதாலmh
பாதாலmh
பாதாலாmh
பாதாலமph◌⁴ய:
பாதாலமட³shதாth³வஸுடா³தலmh
பாதாலமத⁴shதாth³வஸுதா⁴தலmh
பாதாலமதி⁴திShட²தி
பாதாலமக³மthததா³
பாதாலமாநாேப⁴rhவிnhயேஸthதத:
பாதாலமNhட³லmh
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பாதாலமNhட³ந:
பாதாலமNhட³நாய
பாதாலமா:
பாதாலமாshthவத³iνkh³ரேஹண
பாதாலமாயாnhதmh
பாதாலமாய:
பாதாலேமைககmh
பாதாலேமகாகிநீ
பாதாலேமதshய
பாதாலேமவ
பாதாலஶ
பாதாலதி
பாதாலவ
பாதாலாmhlhேலாகாnhஸாŋhகrhஷே
பாதாலmhநphதshேதா²
பாதாலmhநphதshேடா
பாதாலiµth³யதப²kh’திஶ ◌்’ŋhக³ேகா
பாதாலல⁴வி
பாதாலலmh
பாதாலலshph’ஶ:

பாதாலலshத:²
பாதாலலாய
பாதாலேல
பாதாலேலவரேபா⁴க³ஸmhஹெதௗ
பாதாலேலவரேபா⁴கி³ஸmhஹேதா
பாதாலiµrhவீmh
பாதாலmh
பாதாலநாக³மாலாTh◌⁴ேயா
பாதாலநக³
பாதாலாநாmh
பாதாலாநாமத⁴சாshேத
பாதாலாநாமேதா⁴பா⁴ேக³
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பாதாலநரகshதி²தி:
பாதாலநரேகஶாய
பாதாலநாேத²
பாதாலநாயக:
பாதாலாŋhkh◌⁴லா:

பாதாலாநி
பாதாலநிலய
பாதாலநிலேய
பாதாலாநீதி
பாதாலநிவாபி: ◌⁴
பாதாலநிவாநாமபி
பாதாலநிவாேநா
பாதாலாnhந
பாதாலாnhநிrhப⁴ய:
பாதாலாnhத:
பாதாலாnhதரேகா³சர:
பாதாலாnhதரேகா³சைர:
பாதாலாnhேத
பாதாலாnhேதா
பாதாலnh
பாதாலபத³ரthேநph◌⁴ேயா
பாதாலபசத³ஶவநி
பாதாலபாதாth
பாதாலபதிதவஸுரேண
பாதாலphரshத²
பாதாலரதா³ரண:

பாதாலராjhஞீ
பாதாலரnhth◌⁴ேர
பாதாலரnhேதph◌⁴ேயா
பாதாலரthநாth
பாதாலரthநாய
பாதாலஸth³மபி³லாதி³லா
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பாதாலஸth³’ைஶrhjhவலjhைவrhப⁴யŋhகைர:
பாதாலஸth³’ைஶrhjhவலjhைவrhப⁴யŋhகைர:
பாதாலஸth³’ஶீmh
பாதாலஸேஹாத³ராணி
பாதாலஸjhnhऽஅகா:
பாதாலஸmhjhஞயா
பாதாலஸmhshத²mh
பாதாலஸŋhக³-
பாதாலஸmhநிப⁴mh
பாதாலஸphதெதௗ⁴ேலாகாநாmh
பாதாலஸphதகmh
பாதாலஸphதmh
பாதாலஸphதshதா²
பாதாலச
பாதாலாசாnhதகா:³
பாதாலshேபா²டகாகா
பாதாலshேபா²நீ
பாதாலshதா²
பாதாலshதா:²
பாதாலshத²லஸmhshதா²ச
பாதாலshத²shய
பாதாலshேத²
பாதாலshேத²ந
பாதாலshதி²தmhஹாய
பாதாலshதி²தmhஹாய
பாதாலshேதா²
பாதாலshேதா²rh
பாதாலshய
பாதாலshயாnhதராேல
பாதாலாshேயவரphராணphேரய
பாதாலதல
பாதாலதலசாணீ
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பாதாலதலாத³ஹாrhth
பாதாலதலாதி⁴வாைஸ:

பாதாலதலக³mhசாபி
பாதாலதலஜmhபா³லப³ஹுலா
பாதாலதலmh
பாதாலதலமாக³தmh
பாதாலதலமnhதத:
பாதாலதலமாரph◌⁴ய
பாதாலதலமாதா:
பாதாலதலமvhயயmh
பாதாலதலநிrhமkh³நா
பாதாலதலநிrhமkh³நாைய
பாதாலதலஸmhரயாnh
பாதாலதலஸmhshேத²ஷு
பாதாலதலஸmhshதி²தmh
பாதாலதலஸmhshதmh
பாதாலதலஸmhரயாnh
பாதாலதலாth
பாதாலதலவா
பாதாலதலவாஸkh’th
பாதாலதலவாெநௗ
பாதாலதலவாநீ
பாதாலதலவிnhயshதா
பாதாலதலேயாதா
பாதாலதேல
பாதாெலௗகsh
பாதாலாவதி⁴
பாதாலவநி:
பாதாலவrhேக³
பாதாலவrhணந
பாதாலவrhthமநா
பாதாலவஸேநா
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பாதாலவா
பாதாலவாnh
பாதாலவாந:
பாதாலவாேந
பாதாலவாநீ
பாதாலவாேநா
பாதாலவாnhைய
பாதாலவாnhேய
பாதாலவடமth◌⁴யஸŋhகடதயா
பாதாலாவடமth◌⁴யஸŋhகடதயா
பாதாலாவதரண
பாதாலவதீ
பாதாலவிஜய
பாதாலவிஜயmh
பாதாலவீth²யச
பாதாலவிவரதிரநிகரmh
பாதாலvh’th³தி⁴³கதிமாth’விth³யாயாநாmh³ேக³ஹஸுக²ப³nh⁴சShடயாநி
பாதாலாய
பாதாலயnhthர
பாதாலேயாத:
பாதாேல
பாதாேல0

பாதாேலph◌⁴யச
பாதாேலph◌⁴ேயா
பாதாேலrhமநாயக:
பாதாேலஶாலயshதி²த:
பாதாேலஶாலயshதி²தாய
பாதாேலேஶ
பாதாேலஷு
பாதாேலShவகி²ேலஷு
பாதாேலShவத²வா
பாதாேலாத³தி⁴iµநிநக³th³வீபேலாகாதி⁴பீ³ஜ
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பாதாேலாத³தி⁴iµநிநக³th³வீபேலாகாதி⁴பீ³ஜchச²nhேதா³⁴தshவரiµக²நத³thஸphதஸphதிmh
பாதாேலாத³ரபீ⁴ஷேண
பாதாthபாதாலபாதாthபதக³பதிக³ேதrhph◌⁴க³mh
பேட²thphேரதாலேய
பதிதாலmhப³ந
பதிதாலாபவrhதா:
பதிதாலேய
பதிvhரதாலணரnhைய:
பபடஹக²lhதாலக⁴Nhடாநிநாைத:³
பவநபத³வீiµth³kh³’தாலகாnhதா:
பவேநாth³⁴தராஜதாவநth◌⁴வநி:
பவேநாth³³தராஜதாவநTh³வநி:
பாயாthபாதாலபதிதவஸுர
ேபசrhமஹshதிகrhணதாலலத⁴மநிகாகபாடகிகா
ப²khவதாலாவிதி
ப²லphரதா³வப⁴தாலŋhகாரth³ராth◌⁴’kh
ப²ணிநிலயபாதாலதேர
பா²Nhடாkh’தாலயா
பிNhட³ஹதால
பீதாலŋhகால⁴தாmh
பீதாலŋhகார⁴ஷ
பீதாலŋhகாரஸmhபnhநா
பீதாேலபநShபவshthரமகி²லாலŋhகாரஸmh⁴தmh
பீதாphதmh
பீ²⁴தாலகாnhதmh
பிthதாlhphதாrhth³ரா
பிthதாthதாக³ேல
பியாலnhதாலேமவ
phதshதாேல
ேபாதால
phரசNhட³shதாேலா
phராத³Nhயkh’தாலயா:
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phராேத³ஶதாலேகா³கrhshதrhஜnhயாதி³ேத
phரதீ³ேபாjhjhவதாலேய
phரலாத³shதாலதா⁴
phரkh²யாதாlhயாஸஹshராய
phராலதாலகரேயா:
phரேலேபா³Shைட²shதாலஜŋhைக⁴shததா²பைர:
phரணதி³தாநி
phரணதாவாchசா²
phரணதாவாchசா²-
phரணதாவாசா²
phராணthடthதாநா
phராnh’thயlhலயதாலவஶாiνைக³அ:

phரபnhநஜநதாலாலைநகphரேயாஜந
phராphதாலmhபா³
phராrhதி²தாலாப:◌⁴
phரshதாலாபபாேட²

phரத²ைமகதாலmh
phரதி²தாகீ
phரதிபாதி³தாlhShNhகா³thபேரா
phரதிதால
phரதிதால:

phரதிதாலக
phரதிதாலகா:
phரதிதாலsh
phரதிதாேல
phரதிதா
phரதாகீ
phேரமமthதாஸŋhைக: ◌⁴
phேரரயmhshதாலrhth³ட³நி
phேரரயmhshதாலrhth³த⁴நி
phேரத⁴kh’தாலயா
phேரத⁴kh’தாலயாைய
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phேரதாலய
phேரதாலயா
phேரதாலயmh
phேரதாலயநிவாnhைய
phேரதாலயshத²மசிேரண
phேரதாலயாshதி²க²Nhைட³பி³பீ⁴தகாŋhகா³ரஸம⁴மைத
phேரதாலயாshதி²க²Nhேட³rhபி³பீ⁴தகாŋhகா³ரஸ
phேரதாலேய
phேரதாவாஸkh’தாலய:
phணிதாlhயாயலmhபி³கீthதி:
ph’th²விthவயாth◌⁴’தாேலாகா
phயாலதாலக²rhஜூரஹதகீவிபீ⁴தக
phயvhரதாlhேலேப⁴
phேராkhதாlhkh
phேராkhதேமகதாலmh
phேராthகmhபிதphரரதாகமshதகshய
phேராthதால
க³ப²லrhnhதால:

நேரககshதாலshthகல:

நேரகதாலmh
நshதால:

நshதாலmh
நshதாலாnh
Nhயசிthதாlhேலாகாநதீthய
ராணதாலmh
ரshதாlh
ரshதாlhலாப⁴
ரshதாlhலாப⁴mh
ரshதாlhலாப⁴shயாேயாக:³
ரshதாlhலாேப⁴
ரshதாlhலாஹmh
ரshதாlhலண
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ரshதாlhலமnh
ரshதாlhநாவதவிேலாலபlhலவாநாmh
rhணகைவத³kh³th◌⁴யiµthதாலயth
rhவதாேல
rhவதாேலந
rhவவத³பி⁴ேத⁴யதthஸாமrhth²யாphதாலŋhகாரமாthரphரதீthேயா:
thரெபௗthராநஸுராnhபாதாலதலமாநயnh
phயதாகNhேடா²Shட²மநாகmh
ரசிதாலய:
ரதா³shதா
ராக³ராகி³ணிகாphரதிshதாலபாணிrhக³தா³பஹ:

ராக³தாளலயாலாshயkh’திvh’nhத³phரஸாேண
ராக³தாளலயலாshயபாய
ராஜதால
ரkhதாலŋhகார
ரkhதாலŋhகரணmh
ரkhதாலŋhகாரஸmhkhதா
ரkhதாலŋhகாரஸmhkhதாmh
ரkhதாலŋhகாரஸrhவாŋhகா³ய
ரkhதாலŋhகாரஸுப⁴ேகா³
ரkhதாலŋhகாரவshதாmh
ரkhதாphதபேயாத⁴ராmh
ரkhதாphதபேயாத⁴ராஜபபபி³th³யாமபீ⁴திvhவரmh
ரkhதாphதபேயாத⁴ராஜபபvhவிth³யாமபீ⁴திvhவரmh
ரkhதாlhபபஷமகrh:

ரkhதா
ரkhதா:

ரkhதாக
ரkhதாகmh
ரkhதாேஶாகலதாலயா
ரkhததாlhேவாShட²பlhலவ:

ரkhததாlhேவாShட²பlhலவாய
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ராமதாலமணஸஹshரநாமshேதாthரmh
ராமshதாலாŋhக⁴பா⁴ரஹாரே
ரமாவாமth³’க³nhதா
ரணthகரதாலக-
ரŋhக³தால
ரŋhக³தாேல
ரŋhக³தாேலந
ராபாதாலாநயத³லஸாப³th³த⁴மŋh³Shட²கrhம
ரரkhதாலŋhகார
ரஸதாலகmh
ரஸாதலபாதாலக³ŋhகா³ேராணீNhட³மmh’தNhட³thயாதி³
ரததா
ரததாக:
ரததாnh
ரth²யாshவநியதாலய:
ரதிதால
ரதிதாலshய
ெரௗேணயshதாலாŋhேகா
ெரௗphயபீட²kh’தாலயmh
ெரௗphயபீட²kh’தாலயshய
rh⁴தாnhத³th◌⁴வஜபடஶிைக²rhநமாஹூயமாந:
ேரபா²தி³shதாலvhயாnhத:
ேரபா²nhததால-

ேரப²khதshதாலvhயாதி:³
ேரவதீ⁴ஷணshதாலசிந:
ப³லஹnhதாலேஸா
’Shயகkh’தாலய
’rh’கரshதாேலா
ேராத⁴shதாேலா
ேராமாலதாஅபŋhkhதிமதா
சிரகநகபvhயாயதாலmhப³பா³ஹு:
th³ரேப⁴தாlhைய
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th³ரshதாகரshதா
th³ரshதிதாலாதி³
th³ரதாலshய
th³ரேவதாlhைய
பகதால
பேபஶலமா⁴rhயஹதாலாபவீைத:।
rhவிதகமலநாலாநமthதாமாலாmh
rhவீதாேலாேக
ஸசகிதாேலாகmh
ஸதா³ராக³தாளாபி⁴நphரபா⁴வmh
ஸாத³ரவிதீrhணெயௗவநஹshதாலmhப³mh
ஸth³தா⁴வபா⁴வரஸதாலதshதாkhைத
ஸா⁴rhப³லshதாகேரா
ஸth³வீபபாதாலாmh
ஸக³ரshதாலஜŋhக⁴th
ஸாஹshரதாலாதி³பி: ◌⁴
ஸஹதால
ஸேஹதாlhபmh
ஸயாசலkh’தாலயா
ஸகNhடகார³rhேப⁴த³ஸphததாலphரேப⁴த³க:
ஸாலதாலாmhச
ஸாலதாலதமாலாmhலசnhத³நாமர⁴ைஹ:

ஸலமjhஜநாலஜநஹshதாலmhப³நmh
ஸமnhதா³thதாலjhவலத³நலகீலாகவலந
ஸமnhதாlh
ஸமnhதாlhலபநmh
ஸமnhதாlhேலாகாnhஸமkh³ராnhவத³ைநrhjhவலth³பி: ◌⁴
ஸமnhதாlhேலாேக
ஸமnhதாlhேலாேகாthதரmh
ஸமnhதாேலாக
ஸமnhவிதலயshthேவகதாேலா
ஸமாphதால
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ஸமshதாŋhக³ஸmhkhத:
ஸமshதபாதாலாநத³ஹth
ஸமதா³thதாலsh²தபத³ஸmhபாதஜநிைத
ஸமதாலmh
ஸŋhkh²யாதீதாshதாலvh’ா
ஸŋhkhரth³ட³shதாலshவநவ
ஸŋhkhரth³த⁴shதாலshவநவ
ஸmhiµக²தாலmh
ஸmhநிதால
ஸmhபாth³யrhஹதாலமrhதா²shதth³தி⁴தா:
ஸmhபிShடகவchசாshயாshதால:

ஸmhஶுShயமாணதாlhேவாShட²கNhேடா²
ஸmhஶுShயமாணதாlhேவாShட²-கNhேடா²
ஸiµthகா²தாலாநphரதிப⁴ஸுப⁴நாபீ⁴
ஸiµthதாலடா³⁴ஜக³ப²ணரthநvhயதிகேர
ஸmhயkh³லயதாலஸமnhவிதmh
ஸmhயkhkh’phதாலகchச²டா
ஸாmhயதாலவிஶாரத³
ஸnhதி⁴வth³வjhரதாலச
ஸாŋhக³சிதாŋhக³-
ஸnhநமேயlhலயதாலவஶாiνக:³
ஸnhநதாெலௗகிகாநnhத³த³பத³mh
ஸnhநிதாலேய
ஸnhதாக:
ஸபாதாலா
ஸபாதாலmh
ஸபாதாலதலmh
ஸபாதாலதலmh
ஸphதேப⁴தால
ஸphததி³நமphயmh’தாலேதாthைத²
ஸphதபாதால
ஸphதபாதாலசரண:
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ஸphதபாதாலசரய
ஸphதபாதாலதா⁴ரக:
ஸphதபாதாலகா³
ஸphதபாதாலகா³ேந
ஸphதபாதாலேகா³சர:
ஸphதபாதாலேலாகாசலாph³தி⁴
ஸphதபாதாலேலாகாசலாph³தி⁴kh³ரஹth³வீபதா⁴shவராதி³shவேப
ஸphதபாதாலmh
ஸphதபாதாலாmh
ஸphதபாதாலநாயகாய
ஸphதபாதாலாnhதrhக³தபாதாmhல-

ஸphதபாதாலபாத³shேதா²
ஸphதபாதாலபாதா³ய
ஸphதபாதாலபாேதா³
ஸphதபாதாலஸைதகவிmhஶதி
ஸphதபாதாலஸmhரய:
ஸphதபாதாலஸmhரயாய
ஸphதபாதாலதலவாஸக:
ஸphதஸphதபாதாலஸmhரயாய
ஸphததால
ஸphததாலஹராய
ஸphததாலphரேப⁴தீ³
ஸphததாலphரேப⁴thேர
ஸphததாலphரேப⁴thதா
ஸphததாலphரேப⁴thேத
ஸphததாலphரேப⁴ththேர
ஸphததாலஸiµchேச²thதா
ஸphததாலவிப⁴ஜந:
ஸphததாலவிேப⁴த³ந:
ஸphததாலவிேப⁴த³நாய
ஸphததாலvhயதா⁴kh’Shடth◌⁴வஜபாதாலதா³நவ:

ஸphததாலvhயதா⁴kh’Shடth◌⁴வshதபாதாலதா³நவாய
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ஸphததாலvhயதா²kh’Shடth◌⁴வஜபாதாலதா³நவ:

ஸphதவிmhஶ’தாலph³த⁴வrhஷாNhயthர
ஸphதவிmhஶ’தாlhலph³த⁴mh
ஸரலrhேலாth◌⁴ைரrhnhதாலrhேத³வதா³பி: ◌⁴
ஸாரshவதாலŋhகார
ஸrhவ⁴தாலthரmh
ஸrhவ⁴தாலைய:
ஸrhவேத³வதாŋhகா³நாmh
ஸrhவேத³வதாŋhகா³நாmh
ஸrhவth³வாரshதி²தாலயா
ஸrhவநிக³மாnhதkh’தாலயாய।
ஸrhவபாதாலவாேந
ஸrhவாrhத²தாலணshய
ஸrhவshnhநேகதாலயkhkh³ரjhஞாநmh
ஸrhவதாலாவசராmh
ஸஸrhக³shதாக:³
ஸஸதாலவிப⁴ஜநாரா
ஸதாலக³rhைப: ◌⁴
ஸதாலாkh³ைரrhக⁴ைநவ
ஸதால:

ஸதாலmh
ஸதாலமrhகshய
ஸதாலநாைத³தி³ைநrhph◌⁴’தாேஶஷதி³ஶாiµக²mh
ஸதாலபதநாரmh
ஸதாலshவராநnhத³கா³mhபீ⁴rhயராக³mh
ஸதாலவீiµரஜrhShேவiΝபி: ◌⁴।
ஸதாலவீiµரேஜShடேவiΝபி:◌⁴
ஸதாலvh’nhத
ஸதாேல
ஸததாலஹ
ஸததாேலாதத³யயா
ஸததபசலthகrhணதாலphரேராஹ
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ஸthயேமதாlhேலாऽகாnh
ஸthயேமதாlhேலாmhŋhகாnh
ெஸௗShட²வஸmhkhைதrhலயதாலவஶாiνைக:³
ஸவிதாஸmhshத:²
ஸவிதாlhப
ஶாலshதால:

ஶாலshதாலshதமாலச
ஶாலாmhshதாலாmhshதமாலாmhச
ஶாலதாலாதி³பி⁴rhவைந:
ஶாலதாலச
ஶாலvh’kh’தாலயா
ஶmhயாதால
ஶmhயாதாலத³ய:
ஶmhயாதாலாதி³பாதmh
ஶmhயாதாலகலாnhவிதmh
ஶmhயாதாலkh’தாநீஹ
ஶmhயாதாலமதா²பி
ஶmhயாதாலாnhதேராேபதmh
ஶmhயாதாலாnhவிேதா
ஶmhயாதாலphரேவேஶந
ஶmhயாதாலஸnhநிபாத
ஶmhயாதாலshதைத²வ
ஶmhயாதாெலௗ
ஶmhயாதாலாவவபாthதரshதா²
ஶmhயாதாேலந
ஶmhயாதாேலா
ஶநைகthதாதாலŋhkh’தி
ஶரதாலகrhதvhய:
ஶேராேத³vhயாshதாலvh’nhதமrhணயth
ஶrhவாணீபாணிதாலசலவலயஜ²ணthகாபி: ◌⁴
ஶஶிஸுதாlhலாப⁴shதி²தசnhth³ரமா-
ஷShட²ஸphதமேயாshதால:
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ஷShட²shதாலநாத:³
ஷShட²தாலshததா²
ஶாshதாலvhயா:
ஶshthராshthராராthதி³வாshவrhக³மrhthயபாதாலதேல
ஶthேராshஸதாேலந
ஷThதால
ேஶஷாவாஸஸnhதாபாthபாதாலாநி
ஶிரஶூலாஶூலகrhணஷநாகாஶூலகா³Nhட³ஶூலகேபாலஷதாlhெலௗ
ஶீrhஷகNhட²தாlhேவாShட²த³nhதகா³
ஶிஶுலாநrhதநchச²th³மதால
ஶிஶுலாநrhதநchச²th³மதால
ஶீதாலயா
ஶீதாேலா:
ஶீதா
ஶீதா:

ஶீதாrhமiνேஜா
ஶிவாநnhதா³mh’தாேலா⁴தாmh
ஶிவதால
ேஷாட³ஶவதாலாய
ேஷாட³ஶshவதாலாபகீ³தகா³நவிசண:

சnhth³ரகாnhதாலேய
ஹவkhthரkh’தாலயாைய
க²Nhட³rhணஹதாலஸுக³nhத⁴தீrhைத:²
thதாலேthேர
லதாலகாராதி³அShேடாthதரஶதநாமாவளீ
மth³ப⁴க³வதாலாபா³th³த³தா⁴ர
மth³பா⁴க³வதாலாப:
மth³பா⁴க³வதாலாபாthதthகத²mh
யாமாவாrhதாசkhராணி
தால
தாலபிphபலவைடrhநவநாேகல:

தாஸthகாmhயஸுபாஜாத
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ைவதாகா
வாrhதாமnhthரth³தி⁴rh⁴யாதி³தி
ேராthரதாலரபஸாரயnhதmh
ஶூகரshதால
ஶுkhலத³mhShThராkh³ரஸnhதீ³phதபாதாலph◌⁴ராnhதபnhநகா³
ஶுNhடா³த³Nhடா³Th◌⁴யக³Nhேடா³th³க³தமத³ஜேலாlhேலாலமthதாமாலmh
ஶூnhயாகா³ரkh’தாலய
ஶுShககNhெடௗ²Shட²தாக:
ஶுShககNhெடௗ²Shட²தாகா:
ஶுShககNhெடௗ²Shடா²தாக:
ஶுShககNhேடா²Shட²தாகா:
ஶுShகதாlhேவாShடா:²
ஶுShேகாShட²தாகNhைட²rhப⁴யாநேகா
வதாலலாஶிேகாShடாநாmh
ேவதபthராயதாலŋhkh◌⁴யஶkhேத:
யாவநீலஶப³லாததாnh
th³த⁴ைவதா
கதாேநா
mhஹதால
mhஹதாலாkh²ய
nh⁴மth◌⁴யkh’தாலயா
nh³ரஹதாலாph◌⁴யாmh
nh³ரஹதாலைக:
nh³ரமNh³தாகமNhட³லா
தாலஹ
தாலக
தாலக-
தாலகநnhதா³
தாலமண
தாலமணப⁴ரதஶiνசஹiνமthஸேமத
தாலமph◌⁴யாmh
தாலமணேலாகபாலஸதmh
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தாலமணஸக:²
தாலமணஸmhேஶாபி⁴பாrhயாய
தாலமணஸmhkhத:
தாலமணஸmhத:
தாலமணஸmhதmh
தாலமணஸmhதmh
தாலமணஸmhதmh
தாலமணஸmhதmh
தாலமணேஸவிதmh
தாலமணேஸvhயா
தாலமேேபத:
தாலŋhkh’தவாமபா⁴க³mh
தாலŋhkh’தவாமபா⁴க³மமலmh
தாலŋhkh’தவாமபா⁴க³மநிஶmh
தாலŋhkh’தவாமாŋhக³mh
தாலrhக
தாலஸlhேலாசநrhணசnhth³ர
தாலதா
தாலதாŋhகி³த:
தாலமணப⁴ரதஶthkh◌⁴நஹiνமthஸேமத
தாலமŋhக³த
தா
தா-

தாŋhக³நநிrhvh’த
தாŋhக³நநிrhvh’த
தாேலாெதௗ
தாேலாகநதthபரmh
தாேலாShட
தாேலாShட²

ததாவா:
shமரபா³யிதாேலாகா
shமரபா³யிதாேலாகாைய
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shதாlhபபா⁴ஷmh
ேஸாத³ரலாப⁴மாநபாதாலவிthதvhயயராஶிஸmhshதா:²
ேஸாShமவாஸகத³rhதி²தாத⁴ரசிrhvhயshதாலகா
shபீ²தாvhராதகீ³திதிவிth◌⁴’திகேலாnhதாrhதா⁴
shபீ²தாேலாகமth◌⁴யவrhதிநnhth³யஸnhநிkh’Shடமphயrhத²mh
shபீ²தாேலாகமth◌⁴யவrhதிநnhth³யஸnhநிkh’Shடமrhத²mh
shபீ²தாேலாகாதி⁴mhேந
shபீ²தாேலாகவதி
sh²ரthதாலஹதாth
sh²தாேலாகmh
sh²டkh’தகrhணதாலயா
sh²தாேலாகshthrhயmhப³ேகா
sh²டthஸேராக³nhத⁴’தாபthக
sh²டthஸேராக³nhத⁴’தாபthக-
shரrhvhவshதால:

shதாலாŋhகாshயததா²விதா⁴
shதாேலாnhநிth³ரகேரா
shதாthதாைந:
shதநதாலகா³rhபணmh
shதநேயாrhth³’ேஶாshதரலதாகmh
shத²கி³த⁴வநாேபா⁴க³பாதாலே:

shதா²iΝெமௗkh’தாலயா
shதா²iΝெமௗkh’தாலயாைய
shதி²தாலயா
shதி²தாlhலயாthphரph◌⁴’thேயஷாmh
shதி²திசkhரkh’தாலயா
sh²லதால
ஸுதா⁴khதாலவாேலாth³யthகாயமாநலதாkh³’ஹா
ஸுக³nhத⁴iµkhதாலதாபி: ◌⁴
ஸுக³nhத⁴வநிதாேலால:

ஸு’³thதமதாலபthேர
ஸுமnhத³ஹதாேலாகவிiµயchச²mh⁴
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ஸுமேநாத³லதாந:
ஸுபrhணதாலth◌⁴வஜசிthெநௗ
ஸுபrhணதாலth◌⁴வஜசிநிெதௗ
ஸுபாதாலலmh
ஸுரேலாகமாiνஷஜக³thபாதாலபாராthயேய
ஸுரஸshநிkh³ட³தாகmh
ஸுரஸshநிkh³த⁴தாகmh
ஸுரதாலஸா
ஸுரதாலஸாைய
ஸூrhேயதா
ஸூrhேயாத³யாmhஶுஹதாலநிபா⁴ச
ஸுஸmhப³th³த⁴ஸுதாலபா⁴நmh
ஸுshதாŋhகி³தாŋhக³mh
ஸுதால
ஸுதால:

ஸுதாலகீrhதிth³திரதிமதிphதிth◌⁴’தய:
ஸுதாலலாshயலாஸகmh
ஸுதாலmh
ஸுதாக:
ஸுவrhணதால
shவஹshதாlhகி²தச
shைவrhஹshததாலாதி³பி: ◌⁴
shவlhபவிவாஹபாதாலmh
shவாப⁴khதாலா
shவாநாவchசி²nhநதாலkhரமமmh’தவாshவாth³யமாநmh
shவphநவாrhதா
shவரஸphதகrhchச²நதாலக³ண:

shவரதாலப³nhத⁴mh
shவரதாலாiνபா⁴வகmh
shவரதாலபதா³thமகmh
shவrh⁴பாதாலேப⁴த³mh
shவrh⁴பாதாலசாண:
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shவrhக³⁴பாதாலாநி
shவrhக³⁴rhேலாகபாதாலதலேயாத:
shவrhக³மrhththயபாதாலமாrhேக³
shவrhக³மrhthயபாதாலக³மநரthநாநி
shவrhக³மrhthயபாதாலmh
shவrhக³பாதால⁴ேலாேக
shவrhக³பாதால⁴மshதேக
shவrhக³பாதாலாதி³வrhக:³
shவrhக³பாதாலmh
shவrhக³பாதாலமrhthேயஷு
shவrhக³பாதாலkhதாmh
shவrhக³ஸாராkh²யநவீநதால:

shவrhக³ஸாராக²◌़ ◌்யநவீநதால:

shவrhkh³யth³⁴தாலŋhகரmhப³ரshரkh
shவrhணரஜதாலŋhகாேரண
shவதாேலநாத²
shவதாலmh
shவரதாலபதா³thமகmh
shயாth³th³விகலshதாலச
shயாth³ைவதாேய
shயாth³விகலshதாலshததா²
shயாthநshதால:

shயாthதிkhதால³rhநிக³th³யேத
தchசிthதாலmhப³நthேவந
தத³thயnhதாலாத³mh
தth³ைப³தாயmh
த³தாபா⁴
தால
தால-

தாலா
தாலாப³
தாலப³th³த⁴
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தாலப³th³த⁴mh
தாலப⁴thதா⁴thதீshதாரகா
தாலப⁴கா
தாலப⁴காைய
தாலப⁴ŋhக³
தாலப⁴ŋhக³mh
தாலப⁴ŋhேகா³
தாலப⁴ட
தாலேப⁴chேச
தாலேப⁴த:³
தாலேப⁴த³நஸுnhத³
தாலph◌⁴’th
தால⁴kh³ேத⁴iνகா:
தால⁴ஜmh
தால⁴ேஜ
தால⁴rhஜபடத³rhஶேந
தாலாph◌⁴யnhதரபாதிைத:
தாலchசாயாஸு
தாலச
தாலசாபதா³ரவஶாrhŋhகா³ணி
தாலசர
தாலchச²த³kh’தph³ஜர:
தாலசிநயத³ேவ
தாலத³லாth³யmh
தாலத³லmh
தாலதா³நரதா
தாலதா³நரதாைய
தாலடா³ரக:
தாலத³ஶகமாthராயாமாநி
தாலதா³thrhைய
தாலதா⁴ரக
தாலதா⁴ரக:
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தாலத⁴ேரா
தாலth◌⁴வஜ
தாலth◌⁴வஜா
தாலth◌⁴வஜேஸாத³ேராjhஜலthேகதேவ
தாலth◌⁴வேஜா
தாலாth◌⁴யாய
தாலாth◌⁴யாய:
தாலாதி³
தாலாதி³ph◌⁴ேயா
தாலாதி³தா⁴Nhயாணி
தாலாதி:³
தாலாதி³கmh
தாலாதி³கshததா²
தாலாதி³ரஸநிrhyhயாஸ:

தாலாதி³ச
தாலாதி³shthrhயshரேப⁴ேதா³
தாலாதி³வ
தாலth³ம
தாலth³ம:
தாலth³மாேராஹணகrhth’வth³th◌⁴வmh
தாலth³மவநம⁴த³thர
தாலTh³வஜா
தாலTh³வேஜா
தாலth³வயiµபாசேரth
தாலth³வேயவ
தாலாth³ய:
தாலாTh³யாய:
தாலக³rhப⁴
தாலக³rhஜுநiµதmh
தாலக³தmh
தாலகா⁴தநmh
தாலகா⁴தநphரகார:
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தாலகா⁴திேந
தாலகீ³தபாதாsh
தாலகீ³திலயயதிமாrhக³phராதா⁴nhயாநி
தாலாkh³ராnh
தாலாkh³ராnhநிபதnhக²ர:
தாலாkh³ேர
தாலkh³வmh
தால:

தாலா:
தாலஹலமth³ரா:
தாலஹshேதந
தால:

தாலrhநாைத³rhmh’த³ŋhைக³rhiµரஜட³மைகrhகீ³தஸth³வlhலகீபி:◌⁴
தாலrhkhதmh
தாலச
தாலஜ
தாலஜா
தாலைஜ:

தாலஜலஜmh
தாலஜmh
தாலஜŋhக⁴
தாலஜŋhகா⁴
தாலஜŋhகா⁴பி⁴தா⁴
தாலஜŋhக⁴ைத³thயஹரshதாலஜŋhகா⁴த:
தாலஜŋhகா⁴தி³ைக:
தாலஜŋhக: ◌⁴
தாலஜŋhக⁴கmh
தாலஜŋhகா⁴mhஶ
தாலஜŋhகா⁴nh
தாலஜŋhகா⁴nhநிஹthயாெஜௗ
தாலஜŋhகா⁴nhஸைஹஹயாnh
தாலஜŋhக⁴ச
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தாலஜŋhேகா⁴
தாலஜடா
தாலஜாதாshததா²
தாலஜவா
தாலஜாயா
தாலjhஞ
தாலக
தாலகாப⁴
தாலகாதி³நா
தாலக:
தாலகலாjhஞாேந
தாலகmh
தாலகmh
தாலகாNhட:³

தாலகnhத³mh
தாலகராய
தாலகாrhth³டா³
தாலகாrhth³தா⁴
தாலகShமாNhட³mh
தாலகshய
தாலாகட
தாலேகந
தாலேகஶ
தாலேகஶீ
தாலேகஶீதமாநீ
தாலேகவர
தாலேக
தாலேகmh
தாலேகச
தாலக²Nhட³ராவாஸாய
தாலக²Nhட³ராவாஸ:

தாலக²Nhட³ராவாஸாய
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தாலக²rhஜூரபாthராmh
தாலாkh²யா
தாலேகாth³கா⁴டநயnhthரmh
தாலkhரமாiνகா:³
தாலாரவஶாshthேவஷாmh
தாலர
தாலரக
தாலாக²◌़ ◌்யா
தாலலph³த⁴க⁴நnhthவபி
தாலலமnh
தாலலயthவmh
தாலாஸŋhலmh
தாலmh
தாலmh
தாலம
தாலமth³த³லவாth³ெயௗக⁴th◌⁴வநிஸாmhயாஜபாநடநாய
தாலமth◌⁴யாkh³ரநிலயா
தாலமth³யmh
தாலமாலா
தாலமாலmh
தாலமாலமாலmh
தாலமாநஶலshததா²
தாலமாநmh
தாலமாநரஸா-
தாலமாநரைஸ:

தாலமாேநந
தாலமnhऽஜ:
தாலமrhத³க
தாலமrhத³ல
தாலமrhth³த³ல:

தாலமாthர
தாலமாthராnhதரshதி²ெதௗ
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தாலமாthராnhதேர
தாலமாthரஸiµthதி²தmh
தாலமாthராவிநிShகmhேபா
தாலமய
தாலமய:
தாலாmh³
தாலேமககmh
தாலாmh:
தாலதி
தாலthேயவmh
தாலாmhஶ
தாலாmhச
தாலாmhshthநrhத⁴தாலாmhச
தாலiµகா²விதி
தாலலmh
தாலலநிேகnhதச
தால
தாலகா
தாலlhயா
தாலiµthதமmh
தாலmh
தாலாnh
தாலாந
தாலநாத³தா³ைய
தாலநா’தா³
தாலாநாmh
தாலாநாmh
தாலநவ
தாலச
தாலாŋhக³
தாலாŋhக³ேவiΝkhத:
தாலாŋhkh³ைய
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தாலŋhக
தாலாŋhக
தாலாŋhக:
தாலாŋhக:
தாலாŋhகshய
தாலாŋhகாய
தாலாŋhேக
தாலŋhகீkh’

தாலாŋhேகா
தாலாnhஸmhபகmhபயnh
தாலnhthேவகmh
தாலாnhவிநிrhபி⁴th³ய
தாலாபசர
தாலபshதாலகேரா
தாலபkhவப²லாஶீ
தாலபkhவப²லாஶிேந
தாலபவ
தாலபrhண
தாலபrhணmh
தாலபrhணீ
தாலபாதாnhநிேபா³த⁴த
தாலபாதார
தாலபthரகநகாைய
தாலபthரேக
தாலபthரmh
தாலபthரmh
தாலபthரshய
தாலபthேர
தாலபாthேர
தாலபth
தாலபthகா
தாலபthrhயா
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தாலபththர
தாலப²ல
தாலப²ல-

தாலப²லாத³பி
தாலப²ல:

தாலப²லmh
தாலப²லmh
தாலப²லாmh³நா
தாலப²லாநி
தாலப²லாnhய⁴ŋhkhதா:²
தாலப²லாnhயாத³nh
தாலப²லாnhயாத³nh
தாலப²லாnhயாத³nhமiνShயா
தாலப²லாshதி²லjhஜா
தாலப²லாshதி²மjhஜா
தாலப²ேலாபமாmh
தாலphரேப⁴த:³
தாலphரலmhப³
தாலphரமாph◌⁴யாmh
தாலphரமாணசரமகி²லmh
தாலphரமாணmh
தாலphரமாணநிrhதி³Shடாநி
தாலphரமாச
தாலphரமாணத:
தாலphரshதாேர
தாலphரதாபிநீ
தாலphரதாபிnhைய
தாலphயா
தாலShபக
தாலாrh
தாலராக³nh’thைதகபNh³த:
தாலரnhth◌⁴ரேக
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தாலரஸாரmh
தாலrhth◌⁴வஸூமவாயாthயrhத:²
தாலேரசநக:
தாலேரசநக
தாலபிணீ
தாலபிNhைய
தால-sh
தாலஸமmh
தாலஸiµchch²ரயmh
தாலஸmhkhதmh
தாலஸசதபாத³பlhலவmh
தாலஸnhத³rhபா⁴
தாலஸŋhகாெஶௗ
தாலாஶ
தாலஶph³த³
தாலஶph³ெதௗ³

தாலஶmhேய
தாலச
தாலாசகmhபிேர
தாலசாகாஶஜshததா²
தாலசட:

தாலசரnh
தாலஶீல
தாலஶிைத:
தாலாேஶாகம⁴ைக:
தாலஶுth³த⁴
தாலth³தி⁴தா³
தாலth³தி: ◌⁴
தாலshக²தmh
தலshதால:

தாலshதாலவநmh
தலshதாலாய
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தலshதாலாயநம:
தாலாshதமாலnhதாலக²rhஜூரா:
தாலாshதமாலாச
தாலshதைத²வ
தாலshதா²ph◌⁴ரமநாஶிநீ
தாலshத²ph◌⁴ரமநாஶிnhைய
தாலshதா²ந
தாலாshதி²-
தாலாshதி²மjhஜா
தாலாsh-
தாலாshமjhஜா
தாலாshthரேயா
தாலsh
தாலஸுnhத³
தாலஸுரா
தாலshவந
தாலshவநவதீ
தாலshவரா
தாலshவராைய
தாலshய
தாலshயாடவா
தாலshயாத²வா
தலதால
தாலதல:

தலாதலமஹாதலபாதாலநாமகாநாமேதா⁴
தாலாதாலphயா
தலாதலரஸாதலமஹாதலபாதாலாkh²யshய
தாலதாபிnhऽஜதிேலnhதீ³வரவlhலய:
தாலதண-

தாலதmh
தாலதmh
தாலாthமா
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தாலthரயேசா²திகாபி⁴த³ஶதி³ேஶா
தாலthரயதா³ேநந
தாலthரயmh
தாலthரயமஹmh
தாலthரயதி
தாலthரயண
தாலthரேய
தாலthரேயண
தாலthககாnhவிதmh
தாலthககாnhவிதmh
தாலthதயmh
தாெலௗ
தாலஊ
தாலாவசர
தாலாவசரா
தாலாவசரசாரணமthshயப³nhத⁴கph³த⁴கேகா³பாலகெஶௗNh³காநாmh
தாலாவசரண
தாலவாத³நmh
தாலாவதா⁴ரணmh
தாலவாதி³thவmh
தாலவாth³ய
தாலவ
தாலவந
தாலவநmh
தாலவநmh
தாலவநshதி²தா
தாலவநshதி²தாைய
தாலவேந
தாலவேநவராய
தாலவேநாth³ேத³ஶீ
தாலாவphேயவேமவ
தாலாவphேயவேமவாத²
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தாலாவrhத⁴ேமவ
தாலாவrhத⁴தாலச
தாலவrhதா
தாலவrhதாைய
தாலவதீ
தாலேவசநக
தாலேவiΝmh’த³ŋhகா³தி³
தாலவிதா⁴ேந
தாலவிதா⁴ேநா
தாலவிதி: ◌⁴
தாலvh’ஜாைய
தாலvh’shதி²தாைய
தாலvh’shவபாய
தாலvh’nhத
தாலvh’nhதாph◌⁴யாmh
தாலvh’nhதசலநாய
தாலvh’nhதா:
தாலvh’nhதக
தாலvh’nhதகmh
தாலvh’nhதகெரௗ
தாலvh’nhதகராெபௗ⁴
தாலvh’nhதெகௗ
தாலvh’nhதmh
தாலvh’nhதவ
தாலvhnhதŋhகlhபயாக³nhத⁴Shபாைதரபி
தாலvh’nhதச
தாலvh’nhதாநிலாதி⁴கmh
தாலvh’nhதshய
தாலvh’nhததாmh
தாலvh’nhதவth
தாலvh’தmh
தாலvhய
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தாலvhய-
தாலvhயா
தாலvhயாெதௗ³

தாலvhயாதா³வஜய:
தாலvhயாதி³
தாலvhயாதி³-
தாலvhயாதீ³
தாலvhயாதி:³
தாலvhயாதி³ரnhதshடா-
தாலvhயாதி³ரnhதshதா²-
தாலvhயாதீ³தி
தாலvhய:
தாலvhயஜந³ண:

தாலvhயமth◌⁴யாபி
தாலvhயமth◌⁴யாபீயmh
தாலvhயமth◌⁴ேயா-
தாலvhயமTh³யாபி
தாலvhயமTh³யாபீயmh
தாலvhயமTh³ேயா-
தாலvhயrhth³ட³nhயாnhேதா-
தாலvhயrhth³த⁴nhயாnhேதா-
தாலvhயாநாmh
தாலvhயாnhத
தாலvhயாnhதmh
தாலvhயாnhதshய
தாலvhயாnhேத
தாலvhயாnhேதா
தாலvhயshய
தாலvhயவrhகா³th³யாதி:³
தாலvhயவrhகா³th³ேயாபட:³

தாலvhயவrhகா³th³ேயாபத: ◌⁴
தாலvhயவrhக³phரத²ேமா
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தாலvhேய
தாலvhேயாபட:³

தாலvhேயாபத:◌⁴
தாலாய
தாலாயநம:
தாலயnhthர
தாலயnhthராணி
தாலயnhthேர
தாலயதி
தாலயதீதி
தாலேயth
தாலேயாக³sh
தாலேயாக³த:
தாலேயாேகா³
தாலாதா⁴
தாலாதா⁴ைய
தாலக³mh
தாேல
தாேலph◌⁴ய
தாேலph◌⁴ய:
தாேலந
தாேலைநவ
தாேலைய
தாlh
தா
தா
தாத³லth³திmh
தாத³லக⁴தகrhணதாடŋhகாmh
தாத³லmh
தாத³லமதிmh’³லmh
தாத³லரசித
தாத³லவி⁴ஷ
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தாத³லவி⁴ணீ
தாத³ேலநாrhபிதகrhண⁴ஷாmh
தாத³ேலநாrhபிதகrhண⁴ஷாmhமாth◌⁴வீமேதா³th³⁴rhணிதேநthரபth³மாmh
தா:

தாக
தாகா
தாக:
தாகாச
தாகட
தாேக
தாகீmh
தாம⁴ரஸphதshதா³ளஸுப⁴க:
தாnh
தாேந
தாேநநம:
தாபலாஶாசிதகrhணஜாஹா
தாபthரலதாவிதாநதபி: ◌⁴
தாபthரmh
தாபthரmh
தாபThட
தாபththர
தாட
தாரஸஜ
தாஸ³kh³³லகசnhத³நபாப⁴th³ர
தாஸnhதாTh³யமாேநாth³ப⁴டiµரஜர:வாட³mhப³ேராlhலாதாŋhகா³ய
தாஶ
தாஶ
தாஶக
தாஶபththர
தாத
தாதால⁴rhஜாநாmh
தாதமாலலShபபராக³ைர:
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தாதநக³ர
தாவநேத³வேதTh³யshதாேத³வீவரphரத:³
தாவநkh’தkhடா³ய
தாவநkh’தkhேடா³
தாவநமrhமேரஷு
தாவநஸமாநshதாப²லஸுப⁴க:
தாவநயாமiµபகNhட²mh
தாவர
தாையrhவா
தாயக
தாேலா
தாேலாchேச²ேதா³
தாேலாத³வrhதா:
தாேலாth³கா⁴நீ
தாேலாபமshதநீ
தாேலாபமshதnhைய
தாேலாபநிஷth³
தாlhப
தாlhபிகph◌⁴ரமரஸphரகlhபநா
தா
தா
தாேப⁴rhயாதி³ஜthேவந
தாசkhரmh
தாசkhரmh
தாசkhேர
தாேத³ஶmhஹ:
தாth³வாேர
தாth³வயnhயாஸஸகா²ேயாsh
தாக³லphரேலப:
தாக³லphரேஶாஷ
தாக³தா
தாக³த
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தா:

தாஜ
தாவ
தாவிகா
தாக
தாகா
தாகாசkhரmh
தாகா:
தாகmh
தாகmh
தாகாmh
தாகmh
தாகNhடக
தாகNhடகmh
தாகNhடகமாஹ
தாகNhடகாth
தாகாnhதshதா²வாவrhthெதௗ
தாகrhேணஷு
தாகேயாrhமth◌⁴ேய
தாேக
தாkhேலாம
தாேகாப
தாய
தாயாயணீ
தாேலப:
தாmh
தாமth◌⁴யக³த:
தாமth◌⁴யshத²mh
தாமth◌⁴ேய
தாமTh³ேய
தாŋhகmh
தால
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தாலக³தாmh
தாலmh
தாலmh
தாலாth
தாiµேல
தாேல
தாேலாrhth◌⁴வபா⁴ேக³
தாந
தாநாஶ
தாநி
தாநீ
தாnhேயகாmh
தாnhேயவ
தாபாக
தாபாகmh
தாபாத
தாபீட³க
தாphரபnhநmh
தாphட
தாphேட
தாphேவ
தார
தார
தாரnhth◌⁴ரேக
தாரஸநாkh³ரநிபீட³நா
தாrhth◌⁴வmh
தாேராகா³mh
தாஷக
தாேஶாப⁴நmh
தாேஶாஷ
தாmhஹாஸநshதா²ய
தாshதா²
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தாshதா²ந
தாshதா²நmh
தாshதா²ைய
தாவி
தாவிth³ரதீ⁴
தாவிேஶாஷண
தாlhவth◌⁴யாkh³ரmh
தாlhவாதி³
தாlhவாதி³ஷு
தாlhவாதி³shதா²நக⁴Thடநாth
தாlhவாதி³shதா²நமாph◌⁴யnhதரphரயthைநதி
தாlhவkh³ேர
தாlhவnhதேக²ஶிதாmh
தாlhவnhதmh
தாlhவnhதrhக³rhேப⁴
தாlhவnhதrhவிchசி²nhநா
தாlhேவா
தாlhேவாைசவ
தாlhேவாShடடாதி³பி⁴mh
தாlhேவாShட²த³nhதபாவாேநthராnhதபாகரசரண:

தாlhேவாShட²நாஸாரஸmh
தாlhைய
தாlhயாய
தாlhkh³மmh
தமாலநீலமாiµkhதiµkhதாலதமshய
தமாலதாலnhதாலkh’தமாலாவிலாதmh
தமாலதாவநராநீலா
தாமதாலshதா²நவதீ
தாmh³லஸாரெஸௗக³nhதி⁴ஸகலாmhநாயதாகா
தாmh³லஸாரெஸௗக³nhதி⁴ஸகலாmhநாயதாகாைய
தாmh³லவlhபணth³த⁴கா³shேவலாலதாŋhகி³தசnhத³நாஸு
தாmhரஸthரைவkh’nhதகாரடvh’thதகmhஸதாலேலாஹகrhமாnhதாnh
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தாmhரதாலshதா²நவthைய
தாmhரதா
தாmhரதாவாச
தாmhேராShட²தாவத³நா:
தாNhட³வதாக
தnhth³ராநிலாthதாேஶாஷshதிரmh
தNh³லைவதாக
தnhnhயாஸதாலக:
தnhthதாலஸமாkhெதௗ
தபநீயநிகrhஷராெகௗ³ரsh²ர³thதாலத³chச²டாThடஹாஸmh
தாபnhநயஹராதால
தாரiµkhதாலதாஹாரஶுŋhகா³ணீ
தாமதshதாலத⁴ர:
தrhjhஜநீமth◌⁴யமாph◌⁴யாnhதாலth³வயnhத³th³யாth
தணதமாலமமஸதாலmh
தேணnh³ஶிக²shதாலshதீrhத²shநாதshேஶக²ர:
ததாவத³லாmhப³ரஸலஜஶரசrhமபThடேலகா:²
தshnhபாதாலமph◌⁴யகா³th॥
தshேயாkhதாலŋhகாராதி³
தாதாலேய
ததாேநகதமாலதாலmh
ததைசககலshதாலஸnhநிபாத:
ததshதால:

ததshதாலmh
ததshதாலthரயmh
ததshதாேலா
தthகNhட²தாகமத²வாphபவிகா
தthபாத³ெஶௗசஸலrhமாrhதாலகப³nhத⁴ந:
தthபாத³ெஶௗசஸலrhமாrhதாலகப³nhத⁴ந:।
தthபரேமகதாலmh
தthபாேதாthபாததாலkhரமநதth³’ஶshதாNhட³ேவாthதாலதா
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தthபிNhட³தாலகmh
தthரthயதாலவநேமசகதீரேமவ
தthதாலவநmh
தthதthதால
தththவபshதலshதாலshதாnhthகshதnhthர
ேதநாஹதாேலாேக
கிதாேஶஷபாதாலா
கிதாேஶஷபாதாலாைய
திலகதாேல
திth²யnhதாlhலmhப³நmh
திThயnhதாlhலmhப³நmh
ேதாkh’thதாலth◌⁴வநிஸபா⁴ŋhக³
thரshயnhநிஜநிஜவ⁴ேதா³rhலதாŋhகி³தாநாmh
thரyhயnhதாலmhப³த³Nhட³mh
thதி³வபாதால⁴தலஜுஷாmh
th’ணராஜாவயshதாேலா
thடதாலேக
thவதாலேக
thதால)

thதாலதி³kh³ப³nhத⁴ஹுதாஶஶாலாnh
thதாலாதி³khரம:
[thதாலாதி³பரகரnhதmh
thதாலmh
thதாலrhth◌⁴ேவாrhth◌⁴வமshthரமnhthரஸதmh
thதாலாநி
thதாலாnhதரiµthேைபrhக³chேச²thபசபதீ³mh
thதாலாnhதரவிShகmhப⁴iµthேபchசரணmh
thதாேலதி
thதாேலா
thதயதாலmh
thrhயshரதாலவிதி⁴mh
thrhyhயnhதாலmhப³த³Nhட³mh
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thதா
கNhட²தாலvhயாேவா
தாலகா
rhயாராைவராேதாthதாலதாலrhகா³யnhதீபி: ◌⁴
thவth³ph◌⁴லதாேலாலதரŋhக³மாலmh
thவthகீrhதிைவதாகா:
thேவகதாலகmh
thயkhதாலshயா
உchைசthதாலக³Nhட³shத²லப³ஹுலக³லth³தா³நபாநphரமthத
உchைசthதாலேக²லth³⁴ஜவநபவேநாth³⁴தைஶெலௗக⁴பாத
உchசதால
உth³த⁴ைதth³த⁴தாலாைபrhதா³mhபி⁴ைகரதிமாநிபி: ◌⁴
உதி³தshதாlhவாகாஶாnhேத
உth³யாநேத³வதாலயபிth’வநவlhகமாrhக³சிதிஜாதா:
உnhதாலாநவிலாப⁴நாபி⁴
ஊrhth³th◌⁴வாத⁴shதாலthரயmh
ஊrhth³th◌⁴ேவாrhth³th◌⁴வதாலthரயnhத³ththவா
ஊrhth³Th³வாட³shதாலthரயmh
ஊrhth◌⁴வநாபி⁴ரத⁴shதா
ஊrhth◌⁴வபாதாலமrhthேயஷு
ஊrhth◌⁴வதால
ஊrhth◌⁴வேப⁴தாlhைய
ஊபி⁴rhேஹமதாலாைப⁴rhேதா³rhபி⁴rhவலயவlh³பி: ◌⁴
ஊShமாணshதாலvhயா:
உShணேவதா
உதாலph³த⁴mh
உதthதthதாலmh’த³ŋhக³கீ³தஸதmh
உthகrhணதால
உthபாதாலாதகlhபாnhயஸுரபஷதா³மாஹவphராrhதி²நீநா
உthதால
உthதால:

உthதாலாலகப⁴ஜநாநி
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உthதாலmh
உthதாலாபீதஹாலாரஸவிவஶமேநாvh’thதிதாலா
உthதாலதாலேப⁴thேர
உthதாலதாலேப⁴thதா
உthதாலதாநிவேஹ
உthதாலதாவநஸmhphரvh’thத
உthதாலதாவநஸmhphரvh’thத
உthதாலதாவநஸmhphரvh’thதஸரமnhதிதேகதகீகா:
உthதாலதாடேகாthபாதத³rhஶேந
உthதாப⁴வந
உthதேலாthதாலேப⁴thேர
உthதாநதாலேப⁴thேர
உthேதthதால²ராரவmh
வாchதாலேய
வth³நிNhட³khதாலேய
வநிNhட³kh’தாலயா
வநிNhட³kh’தாலேய!
வநிNhட³லkh’தாலயாைய
வNhட³kh’தாலயா
வNhட³kh’தாலயாைய
ைவயshதாshph’ைஶவாnhதrhக³தஹshதா:
ைவதால
ைவதாலகி
ைவதாலர
ைவதா
ைவதா
ைவதாக
ைவதாகா
ைவதாக³Nh³பா⁴Nhடா³நாmh
ைவதாக:
ைவதாகா:
ைவதாைக:
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ைவதாகாநாmh
ைவதாகrhணி
ைவதாகாைசவ
ைவதாெகௗ
ைவதாகvhரத
ைவதாகாயாrhphயதாmh
ைவதாகீநாmh
ைவதாnh
ைவதாய
ைவதாயmh
ைவதாயவ
ைவதாயshய
வjhரதாேலந
வjhரேவதாlhைய
வகாரkhதshதாலvhயாதி³
வkhரதால
வkhரதா
வkhதா
வkhthரதால
வலாகnhயாஸுkh’தாலயாய
வlhக³th³வோஹiµபசிைதrhஹshததாலrhஹேஸ:
வதாேலாகநmh
வlhலகீவாத³நphரkhயாேலாலதாத³லாப³th³த⁴
வlhேடா³லாவிஹரத³டவீேத³வதாலாலநீயா:
வmhஶதாலாதி³ஸmh⁴தmh
வநிதாேலாசநாmh³பி: ◌⁴
வநிதாேலால
வரெரௗphயபீட²kh’தாலயmh
வrhத⁴நபாரகபாதாலேலாகாnhதரmhஹேலஷு
வேரணதாவதாலmh
வாதி⁴ஜாதாலதாபி⁴பவீதmh
வாதராthேகரவதாlhலmhயாபஹாஸாth³த⁴:
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வrhணதால
வrhணதாலலயkh³ரnhத²வாth³யாபி⁴நயவrhத⁴நாth
வrhணதாலபதா³ரய:
வrhதாேலாதா:

வாrhதாலாப
வாrhதாலாப:
வாrhதாலாபmh
வாrhதா
வாrhதா
வாrhதா³th³th◌⁴யா
வாrhதாகா
வாrhதாmh
வாrhதாபா³கா
வாrhதாபதா
வாrhதாphரthயŋhக³mh
வாrhதாஸத³நmh
வாrhதாth³தி⁴யnhthரmh
வாrhதாவாராவராஹiµkh²யnhதி⁴nhயாத³ய:
வாrhதாேலாபmh
வாrhதாlhயா:
வாrhதாlhைய
வாrhதாlhயேஜவ
வாrhthதா
வாrhthதா
வாrhthதாlhயாth³யா
வrhலாலா³தாநீmh
வணshதிதாலாதி³
வதாலŋhkh’தாmhப³ேர
வதாலŋhkh’தாmhப³ேர।
வshதாலŋhகாரக³nhதா⁴th³ைய:
வshதாலŋhகாரக³nhதா⁴th³ையrh⁴ஷயிthவாthமநshதiνmh
வshthராnhதாலmhப³நmh

78 sanskritdocuments.org



தாlh ஶph³தா:³

வதால:

வாதாலய
வதாலயசைரrhமthய
வாதாலயாதி⁴ப
வாதாலயாதீ⁴ஶ
வாதாலயாதீ⁴வர
வாதாலயநாத²
வாதாலயபேத
வாதாலயவாஸ
வாதாலேயஶ
வாதாலேயஶshய
வாதாலேயவர
வாதா
வாதா:

வாதாlhபத³mh
வாshதாlhவshதி²
வாshதாlhவsh
வாshதிதாலாதி³
ேவதா³nhதாேலாக
ேவத³ததாலேவ
ேவiΝதாலத³ரshவைந:
ேவதாேல
ேவதாேலநாph◌⁴யதா⁴யி
ேவதாேலைநவiµkhதsh
ேவதாேலநாmhஸத:
ேவதால
ேவதாலா
ேவதா
ேவதா
ேவதாேலா
ேவதாேலாthதா²பந
ேவதாlhைய
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விசிலகshதாலேகா
விதி⁴வஶாthதாலshய
விதி⁴வthkh’தவாrhதாவவshய:
விth◌⁴’தாஸiµth³க³காய
விth◌⁴’தாஸஹக:
விth³யாthshவரதாலபதா³thமகmh
விth³phரபா⁴தாகmh
விதாலrhகnh’பாரயத³thத
விதாநிkhவணஜயth◌⁴வநய:
வி’தாலாதேக
விkh²யாதாshதாலஜŋhகா⁴shதைத²வ
விkhராnhதாshதாலஜŋhகா⁴shதைத²வ
விலkh³நபாதாலப³⁴நேபா⁴கா³
விதாலகமாlhேய
விதாலகஸmh’திராmh’ஶnhmh’க³th³’ஶாmh
வீshதி²தாலாப²ேல
விநதால
விநதாவிப⁴வதா³
வீேவiΝரேவாnhரகலதாலததாiνக³mh
விநிth³ேதாரக³ஸுதாடா⁴நிலாநாmh
விநிrhக³தாேலாதவiµnhiµக²mhவிநி:sh’தா
விபதாலŋhகாைரrhவிkh’தாசராபி⁴தா⁴நேவைஷச
விரசிதாேலாகஶph³தா³iνப³nhத: ◌⁴
விராமph³ரமதாலகmh
விராமாnhததாேல
விராமshதால
விரதிவநிதாலph³த⁴ஸŋhக³phரேமாத:³
வீரvhரதாலŋhkh’ேதா
விஸrhக³தாக:³
விஶாலாயாshதாேலா
விShiΝshதிதாலாதி³
விராnhதைவதாக
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விஶுShகதாலாநாmh
விஶுShகதாலthவா
விஶுShயthதாத³கmh
விதால
வீதாலmhப³mh
விதாலைசவ
விதshதாphதமாrhேக³ண
விவshவரமஜாததாலmh
விவிthஸாேவதாவிக³மபஶுth³ேத⁴
விvh’தாshயஹராshth’Shசலthதாலவ:

விphதாலாதேக
ேவாபாதாலலŋhகாபதிவிபா⁴லா
vhரஜலதாலŋhகாரph◌⁴’thபா
vhரஜதாlhேபந
vh’th³தி⁴rhmh’³தாலப²ேலாபம:
vh’ாshயேசாShணதாக:
vh’nhதா³வநkh’தாலய:
vh’nhதா³வநkh’தாலயாய
vh’thதாலயாபth³மாrhக:
vh’thதாலயphேயா
vh’thதாலயராவாேஸா
vh’thதாலயshதி²த:
vh’thதாvh’thதகரshதாேலா
vhயசரthகலகீ³தா
vhயசரthகலகீ³தாநநீேந
vhயஜைநshதாலvh’nhைதச
vhயkhதாலஸthேவா
vhயாலmhபி³நீலலதாலகசிதா
vhயாலmhபி³நீலதாலகசிதா
vhயேராசதாலmh
vhயாவlhக³nhnh’கபாலதாலரணிைதrhnh’thயthபிஶாசாŋhக³நா:
யதா³iνராகா³iνக³தாசிthராசிரnhதநphேரமபphதாŋhகா:³
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யஜுrhேத³வதாலய:
யாபி⁴ராthமதiνதாஸkh’thphயகபாஷு
யமப⁴ட⁴தசphேததாலாய
யமshதிதாலாதி³
யshதாலஜŋhகா⁴nh
யshதாலஜŋhகா⁴nhயவநாச²காnhைஹஹயப³rhப³ராnh
யதா²வத³nhததாேலா
யதிதால
யthஸலமjhஜநாலஜநஹshதாலmhப³நmh
யthதாலஜŋhகா⁴kh²யெமௗrhவேதேஜாபஸmh’தmh
யthதாலshதி²தnhth³ரேகா³பஸth³’ஶmh
யthதாகNhேடா²Shட²மநாகmh
யாவchசிதாேலாகவஶாnhநிஶி
யாவlhதாலகiµகீ²
யயாதீ³தாேலாக:
ேயாkh³யதாலண:

ேயாkh³யதாலணமாஹ
ேயாkh³யதாலே
ேயாநிமth◌⁴யதாலயா
ேயாநிபாதால³shதராmh
th³ேதா⁴thதால⁴பாலத³rhப
kh³மதாலkh’தmh
kh³மதாலmh
kh³மதாேலந
kh³ெமௗஜரதாலthவாnhேரா
khததாலாதி³
Shமth³யஶ:ரவணநிசலகrhணதாேல
தி²காshதாலபrhNhயச
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