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 Version Notes 

1st Version Number 0.0 dated 31st December 2017 
 

2nd and Current Version Number 1.0 dated 29th February 2020 
1. This Version replaces earlier version “0.0” dated December 31, 2017. 

 
2. We have marked ‘||” (double ruk) at the end of vedic statements based on 

the book released under “Anandashram Series on TaittirIya Brahmanam 
containing bashya of Scholar Sayanacharya, 3d Edition published in 1979. 
 

3. We have standardised some of the conventions and formatted this 
compilation to make reading easier. 
 

4. Corrections found and reported till January 31,2020 have been 
incorporated 

 
We have/shall include Paata Bhedams in brackets wherever found applicable to 
the best of our efforts. 



                      ைத�தி�ய ஆர
யக� ரத2ம: ரபாட2க: - TA 1 
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ஓ� நம: பரமா�மேன, 
 மஹாக3ணபதேய நம:,  


 �3�4ேயா நம: || ஹ…�…: ஓ� || 

1 ���ண யஜு�ேவத�3ய ைததி�ய 

ஆர�யேக �ரத2ம: �ரபாட2க:  

1.1 �ரத2ம: �ரபாட2க: - அ�ணேக�கசயன� 

1.1.1  அ%வாக� 1 
T.A.1.1.1 

ப…4�4ர� க�ேண†பி4: ���…யாம† ேத3வா: |  

ப…4�3ர ப†�ேயமா…�பி…4� யஜ†�ரா: |  

�தி…2ைரர�ைக3‡ -����…வாóè ஸ†�த…�பி†4: |  

�யேஶ†ம ேத…3வஹி†த… Æயதா3�†: ||  
�வ…�தி ந… இ �3ேரா† ��…�3த4�ர†வா: |  

�வ…�தி ந†: "…ஷா வி…�வேவ†தா3: | �வ…�தி ந…�தா�$ேயா… 

அ&†�டேநமி: | �வ…�தி ேநா… (3�ஹ…�பதி†�-த3தா4� || 

ஆப†மாபாம…ப: ஸ�வா‡: | அ…�மா-த…3�மா-தி…3ேதாÅ*த†: |  1 (10) 
T.A.1.1.2 

அ…+3னி�வா…��ச… ஸூ�ய†�ச | ஸ…ஹ ஸ†0ச �க…ர��3தி†4யா || 

வா…1வ�வா† ர�மி…பத†ய: | ம2‡3யா�மாேனா… அ�34†ஹ: | 
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ேத…3வ 5� 6†4வன…ஸூவ†2: | 6…�ர…வ…��வாய† ேம ஸுத || 

மஹாநான 5�-ம†ஹாமா…னா: | ம…ஹ…ேஸா ம†ஹஸ…��வ†: | 
ேத…3வ 5: ப†�ஜ8ய… ஸூவ†2: | 6…�ர…வ…��வாய† ேம ஸுத || 2 (10) 

T.A.1.1.3 

அ…பா�8�†�ணி-ம…பா ர�†: | அ…பா�8�†�ணி-ம…பா ரக‡4 | 

அபா‡+4ரா…மப† சா…வ�தி‡ | அப† ேத…3வ 5&…ேதா ஹி†த ||  

வ9ர†  ேத…3வ 5ரஜ5†தாò�ச | 64வ†ன  ேத3வ…ஸூவ†2: | 
ஆ…தி…3�யா-னதி†3தி  ேத…3வ 5 | ேயானி†ேனா��3�4வ-*…த53ஷ†த || 
ஶி…வா ந…� ஶ த†மா ப4வ � | தி…3�யா ஆப… ஓஷ†த4ய: ( ) | 

ஸு…�…;…3கா ஸர†�வதி | மா ேத… �ேயா†ம ஸ… �3�ஶி† || 3 (12) 
 (அ…�த†: - ஸு… - ெதௗஷ†த4ேயா… �3ேவ ச† ) (A1) 

1.1.2 அ%வாக� 2 
T.A.1.2.1 

��தி†: (ர…�ய�†-ைமதி…<ய‡ | அ=†மான� - ச��ட…ய | 

ஏ…ைதராதி†3�ய ம>ட3ல | ஸ�ைவ†ேரவ… விதா‡4�யேத || 

ஸூ�ேயா… ம2†சி…மா-த†3�ேத | ஸ�வ�மா‡�3 64வ†னாத…3தி4 | 

த�யா: பாக வி†ேஶேஷ…ண | ��…த� கா†ல வி…ேஶஷ†ண || 

ந…த53வ… (ரப†4வா� கா…சி� | அ…�1யா‡� �ய த…3ேத ய†தா2 | 4 (10) 
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T.A.1.2.2 

தா ந�3ேயா-Åபி4 ஸ†மாய… தி | ேஸா…4� ஸத5† ந நி…வ�த†ேத ||  

ஏ…வ  நா…னா ஸ†*�தா…2னா: | கா…லா� ஸ†Æவ�2ஸ…ரò �&†தா: | 

அ�ஶ�ச ம†ஹஶ…�ச | ஸ�ேவ† ஸமவ…ய �&†த ||  

ஸ ைத‡� ஸ…�ைவ� ஸ†மாவி…�ட: |  

ஊ…4� ஸ† ந நி…வ�த†ேத | அதி4ஸÆவ�2ஸ†ர Æவி…�3யா� | 

தேத3வ† ல�…ேண || 5 (10) 

T.A.1.2.3 

அ�பி4�ச ம†ஹ�3பி…4�ச | ஸ…மா@†ட4: (ர…�3��ய†ேத |  

ஸÆவ�2ஸர: (ர†�யே�…ண | நா…தி4ஸ†��வ: (ர…�3��ய†ேத ||  
ப…டேரா† வி+லி†த4: பி…�க3: | ஏ…த�3 வ†4ண… ல�†ண |  

ய�ைரத†-�3ப…�3��ய†ேத | ஸ…ஹ�ர†  த�ர… ந5ய†ேத ||  

ஏகóèஹி ஶிேரா நா†னா *…ேக2 |  

+�…�2�ன  த†�3��… ல�†ண | 6 (10) 

T.A.1.2.4 

உப4யத�-ஸ(ேத‡ �3&யா…ணி | ஜ…Aபித†  �ேவவ… தி3<ய†ேத ||  

ஶு+ல+��ேண ஸÆவ†�2ஸர…�ய |  

த3�ிண வாம†ேயா: பா…�.�வேயா: | த�ைய…ஷா ப4வ†தி ||  
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ஶு…+ர  ேத† அ…8ய�3ய†ஜ…த  ேத† அ…8ய� | விஷு†@ேப… அஹ†ன5… 

�3ெயௗ&†வாஸி | வி�வா… ஹி மா…யா அவ†ஸி �வதா4வ: | 

ப…4�3ரா ேத† "ஷ8னி…ஹ ரா…திர…��விதி† || நா�ர… 64வ†ன ( ) |  

ந "…ஷா | ந ப…ஶவ†: | நாதி3�ய�-ஸÆவ�2ஸர ஏவ 

(ர�யே�ண (&யத†ம Æவி…�3யா� |  

ஏத�3ைவ ஸÆவ�2ஸர�ய (&யத†மóè @…ப |  

ேயாÅ�ய மஹான�த2 உ�ப�2�யமா†ேனா ப…4வதி |  

இத3 6>ய� G†4�ேவ…தி | தமாஹர†ண  த…3�3யா� || 7 (17)  

(ய…தா…2 - ல…�…ண - �†�…ல�†ண…� - �4வ†னóè ஸ…த ச† (A2) 

1.1.3 அ%வாக� 3 
T.A.1.3.1 

ஸா…க…0ஜானாóè† ஸ…(தத†2மாஹு-ேரக…ஜ |  

ஷ�†3�3ய…மா �ஷ†ேயா ேத3வ…ஜா இதி† | 
ேதஷா†மி…�டானி… விஹி†தானி தா4ம…ஶ: |  

�தா…2�ேர ேர†ஜ ேத… வி+�†தானி @ப…ஶ: ||  

ேகா=† ம�யா… அமி†தி2த: | ஸகா…2 ஸகா†2ய-ம(3ரவ 5� |  

ஜஹா†ேகா அ…�மத5†3ஷேத ||  

ய�தி…�யாஜ† ஸகி…2வித…3óè… ஸகா†2ய |  
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ந த�ய† வா…3யபி† பா…4ேகா3 அ†�தி |  

யத53óè† ��…ேணா�ய…லகóè† ��ேணாதி | 8 (10) 

T.A.1.3.2 

ந ஹி (ர…ேவத†3 ஸு+�…த�ய… ப தா…2மிதி† || �…��. �†�னா 

H…�3யமா†ன: | விந†நாதா…3பி4தா†4வ: | ஷ�I�ச �&óèஶ†கா 
வ…Aகா3: | ஶு…+ல+�†�ெணௗ ச… ஷா�I†ெகௗ ||  

ஸா…ரா…க…3 வ…��ைர�-ஜ…ரத†3�: | வ…ஸ… ேதா வஸு†பி4� ஸ…ஹ | 

ஸ…Æவ…�2ஸ…ர�ய† ஸவி…�: | (ைர…ஷ…+�� (ர†த…2ம: ��†த: || 
அ…Jனா…த3ய†-ேத�ய… யா8 | 9 (10) 

T.A.1.3.3 

அ…Jò�ச† ப&…ர�†த: | ஏ…தா வா…ச: (ர†�9ய… ேத |  

ய�ைரத†�3ப…-�3��ய†ேத || ஏ…தேத…3வ வி†ஜான 5…யா� |  

(ர…மாண†� கால…ப�ய†ேய | வி…ேஶ…ஷ…ண  �† வ$யா…ம: |  

�…Kனா‡  த நி…ேபா3த†4த || ஶு+லவாஸா† 4�3ர…க3ண: | 

+32…�ேமணா† ÅÅவ�த…ேத ஸ†ஹ | 

நி…ஜஹ†8 (�தி†2வ 5óè ஸ…�வா | 10 (10) 
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T.A.1.3.4 

9ேயா…திஷா‡ Å(ரதி…+2ேயன† ஸ: || வி…�வ…@…பாணி† வாஸா…óè…ஸி |  

ஆ…தி…3�யானா‡ நி…ேபா3த†4த | ஸÆவ�2ஸ2ண†� க�ம…ப2ல |  

வ�.ஷாபி4� த†3த3தா…óè… ஸஹ || அ�3:ேகா†2 �3:க2 ச†�ு&…வ |  

த�3மா† பதீ இவ… �3��ய†ேத | ஶேீதனா‡ �யத†2ய8னி…வ |  

4…4த†3� இவ… �3��ய†ேத || <லாத3யேத‡ 9வல†த�ைச…வ ( ) |  

ஶா…யத†�-சா�ய… ச�ு†ஷ5 | யாைவ (ரஜா (4ரò†�ய… ேத |  

ஸÆவ�2ஸரா�தா (4ரò†�ய… ேத  || யா…: (ரதி†தி�ட…2 தி |  

ஸÆவ�2ஸேர தா: (ரதி†தி�ட…2 தி |  

வ…�….ஷா(4ய† இ�ய…�த2: || 11 (16)  

(��…ேணா… - �ய…�யா��2 - ஸ…�வா - ேம…வ ஷ�ச†) (A3) 

1.1.4 அ%வாக� 4 
 

T.A.1.4.1 

அ�ி†�…3: ேகா2�தி†2த�ைய…வ | வி…(ரஸ†8ேன க…ன5னி†ேக | 
ஆ�+ேத சா�3க†3ண நா…�தி | �…"4ணா‡  த8னி…ேபா3த†4த || 

க…ன…கா…பா4னி† வாஸா…óè…ஸி | அ…ஹதா†னி நி…ேபா3த†4த | 

அ8னம�ன5த† �9மீ…த | அ…ஹ Æேவா† ஜ5வ…ன(ர†த3: ||  
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ஏ…தா வா…ச: (ர†�9ய… ேத | ஶ…ர�3ய†�ேராப… �3��ய†ேத | 12 (10) 
T.A.1.4.2 

அபி4K48வ ேதா-Åபி4+4ன† த இ…வ |  

வா…தவ† ேதா ம…4�3க†3ணா: ||  

அ*ேதா ேஜ�மிஷு-*†க2மி…வ |  

ஸ ந�3தா4� ஸஹ த†3�3�ேஶ… ஹ |  

அப�3�4வ�ைத�-வ�திவ†�ைண&…வ | வி…ஶி…கா2ஸ†: கப…�தி3ன: || 

அ+4�3த4�ய ேயா�2�ய†மான…�ய |  

+�…�3த4�ேய†வ… ேலாஹி†ன5 | ேஹமத� ச�ு†ஷ5 வி…�3யா� | 

அ…$ணேயா‡: �ிப…ேணா&†வ || 13 (10) 

T.A.1.4.3 

�3�பி4�  ேத3வ†ேலாேக…ஷு | ம…=னா†*த…3க� +3�†ேஹ |  

ஏ…தா வா…ச: (ர†வத…3 த5: | ைவ…�3�ேதா† யா தி… ைஶஶி†2: || 
தா அ…+3னி: பவ†மானா… அ8ைவ‡�த | இ…ஹ ஜ5†வி…காம-

ப†&ப�ய88 | த�ைய…ஷா ப4வ†தி || இ…ேஹ ஹவ†�-

�வத…பஸ: | ம4†த…� ஸூ�ய†�வச: | ஶ�ம† ஸ…(ரதா…2 

ஆ��†ேண || 14 (10) 

(�3��ய†த - இ…வா -  �†ேண) (A4) 
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1.1.5 அ%வாக� 5 
T.A.1.5.1 

அதி† தா…ராணி† வாஸா…óè…ஸி | அ…�Iவ†9& ஶ…த+4னி† ச |  
வி�ேவ ேத3வா வி(ர†ஹர… தி | அ…+3னிஜி†<வா அ…ஸ�ச†த ||  
ைநவ ேத3ேவா† ந ம…��ய: | ந ராஜா வ†4ேணா… வி64: |  

நா+3னி�-ேந �3ேரா ந ப†வமா…ன: | மா…��+க†3ச ந… வி�3ய†ேத ||  
தி…3�ய�ையகா… த4=†ரா��னி: |  

(�…தி…2�யாமப†ரா �&…தா | 15 (10) 

T.A.1.5.2 

த�ேய �3ேரா வ&†@ேப…ண |  

த…4=�9யா†-ம3சி…2ன�2�வ†ய ||  

ததி†3 �3ர…-த4=†&�ய…9ய | அ…(4ரவ†�ேணஷு… ச�†ேத |  

ஏதேத3வ ஶÆேயா� பா3�.ஹ†�ப�ய…�ய |  

ஏ…த�34†�3ர�ய… த4=: || 4…�3ர�ய† �ேவவ… த4=†ரா��னி: | 

ஶிர… உ�பி†ேபஷ | ஸ (ர†வ…�+3ேயா† Åப4வ� |  

த�மா…�3ய� ஸ(ர†வ…�+3ேயண† ய…9ேஞன… யஜ†ேத ( ) |  
4…�3ர�ய… ஸ ஶிர…: (ரதி†த3தா4தி |  

ைநனóè† 4…�3ர ஆ4†ேகா ப4வதி | ய ஏ…வ Æேவத†3 || 16 (13) 
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(��…தா - யஜ†ேத… �!ணி† ச) (A5) 

1.1.6 அ%வாக� 6 
T.A.1.6.1 

அ…�O…��3�4வா…-ே�ாÅதி†ர�சா� | ஶிஶி†ர: (ர…�3��ய†ேத |  

ைநவ @ப ந† வாஸா…óè…ஸி | ந ச�ு†: (ரதி…�3��ய†ேத || 

அ…8ேயா8ய…  � ந† ஹிò�ரா…த: | ஸ…த�த†�3 ேத3வ…ல�†ண |  

ேலாஹிேதாÅ$ணி ஶா†ரஶீ…��ணி: |  

ஸூ…�ய�ேயா†த3ய…ன (ர†தி || �வ� கேராஷி†  ய0ஜ…லிகா |  

�வ…� கேரா†ஷி நி…ஜா=†கா || 17 (10) 

T.A.1.6.2 

நிஜா=காேம‡  ய0ஜ…லிகா | அமீ வாச*பா-ஸ†தாமி…தி ||  
த�ைம ஸ�வ �தேவா† நம… ேத | ம�யாதா3 கர�வா� 

(ர†6ேரா…தா4 | (3ரா<மண† ஆ(ேநா…தி | ய ஏ†வ Æேவ…த3 || 

ஸ க2P ஸÆவ�2ஸர ஏைத� ேஸனான 5†பி4� ஸ…ஹ |  

இ �3ராய ஸ�வா8-காமான†பி4வ…ஹதி | ஸ �3ர…(2ஸ: | 

த�ைய…ஷா ப4வ†தி || 18  (10) 
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T.A.1.6.3 

அவ †�3ர…(2ேஸா அóè†ஶு…மத5†மதி�ட2� | இ…யா…ன: +�…�ேணா  

த…3ஶபி†4� ஸ…ஹ�ைர‡: | ஆவ…�த-மி �3ர…: ஶ3யா… த4ம† த | 

உப�=ஹி த  �மணா-மத†2�3ராமி…தி ||  

ஏதைய ேவ �3ர: ஸலா ��†+யா ஸ…ஹ |  

அஸுரா8 ப†& ��…�சதி | (�தி†2�ய…óè… ஶும†த5 |  

தாம… வ-வ†�தி2த: ஸÆவ�2ஸ…ேரா தி…3வ0ச† |  

ைநவ Æவி�3ஷா-ÅÅசா�யா‡8 ேதவா…ஸிெனௗ | 

அ8ேயா ய�ைம‡ �34<யா…தா ( ) | ேயா �34…<யதி |  

(4ர�யேத �வ†�கா3A ேலா…கா� | இ�1�� ம†>ட3லா…னி | 

ஸூ�ய ம>ட3லா‡  யா+2யா…யிகா: |  

அத ஊ��3�4வóè ஸ†நி�வ…சனா: || 19 (15) 

(நி…ஜா%†கா…� - ப4வ†தி - �3�&யா…தா� ப'ச† ச) (A6) 

1.1.7 அ%வாக� 7 
T.A.1.7.1 

ஆேராேகா3 (4ராஜ: படர†: பத…�க3: |  

�வ�ணேரா 9ேயாதிஷ5மா8†. விபா…4ஸ: |  

ேத அ�ைம ஸ�ேவ தி3வமா†தப… தி |  
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ஊ�ஜ  �3ஹானா அனப�62ர† த இ…தி || க�ய†ேபாÅ�ட…ம: |  

ஸ மஹாேம4 ந† ஜஹா…தி | த�ைய…ஷா ப4வ†தி ||  

ய�ேத… ஶிAப†� க�யப ேராச…னாவ†� |  
இ… �3&…யாவ†� 6�க…ல0  சி…�ரபா†4= |  

ய�மி… �2ஸூ�யா… அ�பி†தா� ஸ…(த ஸா…க | 20 (10)  

T.A.1.7.2 

த�மி8 ராஜானமதி4 வி�ரேய†மமி…தி || ேத அ�ைம ஸ�ேவ 

க�யபா9-9ேயாதி†�-லப…4 ேத | தா �2ேஸாம: க�யபாத3தி†4 
நி��3த…4மதி | (4ர�தா க�ம +�†தி3ைவ…வ ||  

(ராேணா ஜ5வான 5 �3&ய† ஜ5வா…னி | ஸ(த ஶ�ீ.ஷ†>யா: (ரா…ணா: |  

ஸூ�யா இ†�யாசா…�யா: || அப�யமஹ ேமதா �2 ஸ(த 

ஸூ‡�யானி…தி | ப0சக�ேணா† வா�2�யா…யன: |  

ஸ(த க�ண†�ச (லா…�ி: | 21 (10) 

T.A.1.7.3 

ஆ=�ரவிக ஏவ ெநௗ க�ய†ப இ…தி | உெபௗ†4 ேவத…3யிேத |  

ந ஹி ேஶGமிவ மஹாேம†4� க…3 � ||  

அப�யமஹ-ேமத�2 ஸூ�யம>ட3ல ப&வ†�தமா…ன | 

கா…3�+3ய: (ரா†ண�ரா…த: | க33ச2 த ம†ஹாேம…4 |  



                          ைத�தி�ய ஆர
யக� – அ�ண ர�ன� – T.A.1 

    vedavms@gmail.com       Page 19 of 169 
 

ஏக†0 சாஜ…ஹத || (4ராஜபடர பத†�கா3 நி…ஹேன | 

தி�ட28னா†தப… தி | த�மா†தி…3ஹ த(�&† தபா: | 22 (10)  
T.A.1.7.4 

அ…*�ேர…தேர | த�மா†தி…3ஹா த(�&† தபா: ||  
ேதஷா†ேமஷா… ப4வ†தி || ஸ…(த ஸூ�யா… தி3வ…-ம=…(ரவி†�டா: |  

தான…8ேவதி† ப…தி2பி†4� த3�ி…ணாவா8† | ேத அ�ைம ஸ�ேவ 

+4�தமா†தப… தி | ஊ�ஜ  �3ஹானா அனப�62ர† த இ…தி || 

ஸ(த��விஜ� ஸூ�யா இ†�யாசா…�யா: ||  

ேதஷா†ேமஷா… ப4வ†தி ||  
ஸ…(த தி3ேஶா… நானா† ஸூ�யா: || 23 (10) 

T.A.1.7.5 

ஸ…(த ேஹாதா†ர �…�விஜ†: | ேத3வா ஆதி3�யா† ேய ஸ…(த |  

ேதபி4� ேஸாமாப4ீ ர�†ண இ…தி || தத†3(யானா…ய: | 

தி3+3(4ராஜ �K‡8 கேரா…தி || ஏத†ைய வா…��தா  

ÅÅஸஹ�ர-ஸூ�யதாயா இதி ைவ†ஶபா…யன: ||  

த�ைய…ஷா ப4வ†தி ||  

ய�3�3யாவ† இ �3ர ேத ஶ…தóèஶ…த "4மீ‡: | உ…த ��: |  

ந �வா† வ9& �2 ஸ…ஹ�ர…óè… ஸூ�யா‡: | 24 (10) 
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T.A.1.7.6 

அ= ந ஜாதம�ட ேராத†3S இ…தி ||  

நானா லி�க3�வா-�3�Kனா நானா† ஸூ�ய…�வ ||  

அ�ெடௗ � �யவஸி†தா இ…தி || ஸூ�ய ம>ட3லா8  

ய�டா†த ஊ…��3�4வ || ேதஷா†ேமஷா… ப4வ†தி ||  
சி…�ர  ேத…3வானா…-*த†3கா…3த3ன5†க |  

ச�ு†�மி…�ர�ய… வ4†ண�யா…+3ேன: |  

ஆÅ(ரா… �3யாவா† (�தி…2வ 5 அ… த&†� |  

ஸூ�ய ஆ�மா ஜக3த�-த��†2ஷ�ேச…தி || 25 (9) 

(ஸா…க� - லா…�ி - *த��†தபா… - நானா†ஸூ�யா…: - 

ஸூ�யா… - நவ† ச) (A7) 

1.1.8 அ%வாக� 8 
 

T.A.1.8.1 

+ேவத3ம(4ர†8 நிவி…ஶேத | +வாயóè† ஸÆவ�2ஸ…ேரா மி†த2: |  

+வாஹ: +ேவய8 ேத†3வ ரா…�2 | +வ மாஸா �†தவ…: �&தா: ||  

அ��3த4மாஸா† *ஹூ…�தா: |  

நிேமஷா��†Iபி…4� (*நிேமஷா��4†Iபி…4�) ஸஹ |  

+ேவமா ஆேபா நி†விஶ… ேத | ய…த53ேதா† யா தி… ஸ(ர†தி ||  
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காலா அ(2ஸு நி†விஶ… ேத |  

ஆ…ப� ஸூ�ேய† ஸ…மாஹி†தா: | 26 (10)   
T.A.1.8.2 

அ(4ரா‡>ய…ப: (ர†ப�3ய… ேத | வி…�3��2 ஸூ�ேய† ஸ…மாஹி†தா ||  

அனவ�ேண இ†ேம "…4மீ | இ…ய0சா† Åெஸௗ ச… ேராத†3S ||  

கிò�வித3-�ரா த†ரா "…4த | ேய…ேனேம வி†�4�ேத… உேப4 |  

வி…��னா† வி�4�†ேத "…4மீ | இ…தி வ†�2ஸ�ய… ேவத†3னா || 

இரா†வத5 ேத4=…மத5… ஹி "…4த |  

ஸூ…ய…வ…ஸின 5… ம=†ேஷ த3ஶ…�ேய‡ | 27 (10) 
T.A.1.8.3 

�ய†�ட(4னா…-�3ேராத†3S… வி�ண†ேவ…ேத | தா…3த4�த†2  
(�தி…2வ 5-ம…பி4ேதா† ம…Oைக‡2: ||  
கி  த�3வி�ேணா� ப†3லமா…ஹு: |  

கா… த53(தி†: கி ப…ராய†ண | ஏேகா† ய…�3தா4ர†ய�3-ேத…3வ: |  

ேர…ஜத5† ேராத…3S உ†ேப4 || வாதா�3வி�ேணா� ப†3ல மா…ஹு: | 

அ…�ரா‡�3த53(தி… 43ய†ேத | �&…பதா…3�3தா4ர†ய�3-ேத…3வ: | 

ய�3வி�ேணா†ேரக…-*�த†ம || 28 (10) 
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T.A.1.8.4 

அ…+3னேயா† வாய†வ�ைச…வ | ஏ…தத†3�ய ப…ராய†ண ||  

(�3சா2மி �வா ப†ர �…�� | அ…வம† ம�3�4ய…ம0ச†� | 

ேலா…க0ச… 6>ய†பாபா…னா | ஏ…த� (�†3சா2மி… ஸ(ர†தி ||  
அ…*மா†ஹு: ப†ர �…�� | ப…வமா†ன  �… ம�3�4ய†ம |  

அ…+3னி-ேர…வாவ†ேமா �…��: | ச… �3ரமா‡�-ச�…43ய†ேத || 29 (10)  
T.A.1.8.5 

அ…னா…ேபா…4கா3: ப†ர �…�� | பா…பா�ஸ†Æய தி… ஸ�வ†தா3 | 

ஆேபா4கா3��ேவவ† ஸÆய… தி | ய…�ர 6†>ய+�…ேதா ஜ†னா: ||  

தேதா† ம…�3�4யம†மாய… தி | ச…�ம†+3னி0ச… ஸ(ர†தி ||  
(�3சா2மி �வா† பாப…+�த: | ய…�ர யா†தய…ேத ய†ம: |  

�வ8ன-�த�3-(3ர<ம†8 (ர(@…3ஹி |  

ய…தி3 ேவ‡�தாÅ2ஸ…ேதா +3�†ஹா8 || 30 (10) 

T.A.1.8.6 

க…�யபா† �3தி†3தா� ஸூ…�யா: |  

பா…பா -நி†�+4ன தி… ஸ�வ†தா3 | ேராத3�ேயார த†� ேத3ேஶ…ஷு |  

த�ர  ய�ய ேத† வாஸ…ைவ: || ேத Åஶ2ரா: (ர†ப�3ய… ேத | 

ய…தா2 Å6†>ய�ய… க�ம†ண: | அபா‡>ய… பாத†3 ேகஶா…ஸ: |  
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த…�ர ேத† Åேயானி…ஜா ஜ†னா: ||  

��வா 6ன���� மா†ப�3ய… ேத |  

அ…�3யமா†னா� �வ…க�ம†பி4: | 31 (10) 
T.A.1.8.7 

ஆஶாதிகா: +&ம†ய இ…வ | தத: "ய ேத† வாஸ…ைவ: ||  

அைப†த �…�� ஜ†யதி | ய ஏ…வ Æேவத†3 |  

ஸ க2Aைவவ† Æவி�3(3ரா…<மண: | த5 …3�க4�4†�தேமா… ப4வ†தி | 
க�ய†ப…�யாதி†தி…2� ஸி�3த4க†3மன…� ஸி�3தா4க†3மன: || 

த�ைய…ஷா ப4வ†தி || ஆய�மி‡ �2 ஸ…(த வா†ஸ…வா: |  

ேராஹ† தி "…��யா† 4ஹ†: | 32 (10) 
T.A.1.8.8 

�ஷி†�.ஹ த53�க…4�4�த†ம: | இ �3ர�ய க4�ேமா அதி†தி2&…தி ||  

க�யப: ப�ய†ேகா ப…4வதி | ய�2 ஸ�வ ப&ப�யத5†தி 
ெஸௗ…$யா� || அதா2+3ேன†ர�ட 6†4ஷ…�ய |  

த�ைய…ஷா ப4வ†தி || அ+3ேன… நய† ஸு…பதா†2 ரா…ேய அ…�மா8 |  

வி�வா†னி ேத3வ வ…�னா†னி வி…�3வா8 |  

�…ேயா…�3�4ய†�ம9 ஜு†ஹுரா…ணேமன†: |  

"4யி�டா2 ேத நம உ+தி Æவி†ேத4ேம…தி || 33 (10) 
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(ஸ…மாஹி†தா - த3ஶ…*ேய† - உ�த†ம… - �.ய†ேத - /3�ஹா� - 

�2*வ…க�ம†பி4: - 1…� யா† �ஹ† - இ…தி) (A8) 

1.1.9 அ%வாக� 9 
T.A.1.9.1 

அ+3னி�ச ஜாத†ேவதா…3�ச | ஸேஹாஜா அ†ஜிரா…(ர64: |  

ைவ�வாநேரா ந†�யாபா…�ச | ப…�+திரா†தா4�ச… ஸ(த†ம: |  

விஸ�ேப வாÅ�ட†ேமா Å+3ன5…னா | ஏேதÅ�ெடௗ வஸவ:  

�ி†தா இ…தி || யத2��ேவ-வா+3ேன-ர�சி�வ�ண† விேஶ…ஷா: |  

ந5லா�சி�ச பதீகா‡�சி�ேச…தி || 
அத2 வாேயா-ேரகாத3ஶ-64ஷ�ையகாத3ஶ† ��2க…�ய || 

(ர(4ராஜ மானா �ய†வதா…3தா: | 34 (10) 

T.A.1.9.2 

யா�ச வாஸு†கி ைவ…�3�தா: | ரஜதா: ப4†ஷா: �யா…மா: | 

கபிலா அ†திேலா…ஹிதா: | ஊ��3�4வா அவப†த தா…�ச |  

ைவ�3�த இ†�ேயகா…த3ஶ || ைநன Æைவ�3�ேதா† ஹின…�தி |  

ய ஏ†வ Æேவ…த3 || ஸேஹாவாச �யாஸ: பா†ராஶ…�ய: |  

வி�3��3வத4ேமவாஹ ���ைம‡3ச2மி…தி ||  

ந �வகா†மóè ஹ… தி | 35 (10) 
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T.A.1.9.3 

ய ஏ†வ Æேவ…த3 || அத2 க†3 த4�வ…க3ணா: | �வான… (4ராT |  

அ�கா†4&…� ப3பா†4&: | ஹ�த…� ஸுஹ†�த: |  

+�ஶா†=� வி…�வாவ†ஸு: | J��3த4 வா �2-ஸூ‡�யவ…�சா: | 

+�தி&�ேயகாத3ஶ க†3 த4�வ…க3ணா: || ேத3வா�ச ம†ஹாேத…3வா: | 

ர�மய�ச ேத3வா† க3ர…கி3ர: || 36 (10) 

T.A.1.9.4 

ைநன� க3ேரா† ஹின…�தி | ய ஏ†வ Æேவ…த3 ||  

ெகௗ…32 மி†மாய ஸலி…லானி… த�†த5 | ஏக†பத53 �3வி…பத5 …3  

ஸா ச�†�பத53 | அ…�டாப†த5…3 நவ†பத53 ப3"…4Uஷ5‡ |  

ஸஹ�ரா�ரா பரேம �ேயா†ம8னி…தி ||  
வாேசா† விேஶ…ஷண  || அத2 நிக3த†3�யா+2யா…தா: | 

தான=+ர†மி�யா…ம: || வ…ராஹவ†� �வத…பஸ: | 37 (10) 

T.A.1.9.5 

வி…�3�8 ம†ஹேஸா… K4ப†ய: | �வாபேயா +3�ஹேமதா‡4�-

ேச�ேய…ேத | ேய… ேசேம Åஶி†மி வி…�3விஷ: ||  

ப�ஜ8யா�-ஸ(த (�தி2வ 5மபி4-வ†�.ஷ… தி | ���I†பி4&…தி | 

ஏதையவ விப4+தி வி†ப2…தா: | ஸ…(தபி…4�வாைத† 4த5…3&தா: |  
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அJ Æேலாகானபி4-வ†�.ஷ… தி | ேதஷா† ேமஷா… ப4வ†தி ||  
ஸ…மா…ன-ேம…த�3த†3க | 38 (10) 

T.A.1.9.6 

உ…3ைச�ய†வ… சாஹ†பி4: | "4மி† ப…�ஜ8யா… ஜி வ† தி |  
தி3வ0  ஜி வ -�ய+3ன†ய இ…தி || யத3�†ர "…4த+�†த |  

வி�ேவ† ேத3வா உ…பாஸ†ேத | ம…ஹ�.ஷி†ம�ய ேகா…3(தார‡ |  

ஜ…மத†3+3னி…-மG†�வத || ஜ…மத†3+3னி…-ரா(யா†யேத | ச2 ேதா†3பி4�- 

ச�4�த…ைர: | ரா9ஞ…� ேஸாம†�ய ��…(தாஸ†: | 39 (10)   
T.A.1.9.7 

(3ர<ம†ணா வ 5…�யா†வதா | ஶி…வா ந†: (ர…தி3ேஶா… தி3ஶ†: ||  

த3ச…2Æேயாரா ��†ண5மேஹ | கா…3� Æய…9ஞாய† |  

கா…3� Æய…9ஞப†தேய | ைத3வ 5‡ �வ…�திர†�� ந: |  

�வ…�தி� மா=†ேஷ(4ய: | ஊ…��3�4வ0  ஜி†கா3� ேப4ஷ…ஜ |  

ஶ ேநா† அ�� �3வி…பேத‡3 | ஶ0ச�†�பேத3 ( ) ||  

ேஸாமபா(3) அேஸாமபா(3) இதி நிக3த†3�யா+2யா…தா: || 40 (11) 

( ய…வ…தா…3தா - ஹ…�தி - க†3ர…கி3ர - *த…பஸ - உத†3க� - 

��தாஸ… - �வ�†2பத…3 ஏக†� ச) (A9) 
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1.1.10 அ%வாக� 10 
T.A.1.10.1 

ஸ…ஹ…�ர…��தி†3ய "…4மி: | ப…ர Æ�ேயா†ம ஸ…ஹ�ர†��� |  

அ…�வினா† 649O† நாஸ…�யா | வி…�வ�ய† ஜக…3த�ப†த5 ||  
ஜாயா "4மி: ப†தி��ேயா…ம | மி…�2ந† தா அ…��ய†�2: |  

6�ேரா (3�ஹ�ப†த5 4…�3ர: | ஸ…ரமா† இதி† ��26…ம ||  

ஶு…+ர Æவா†ம… ய�3ய†ஜ…த Æவா†ம… ய�  |  

விஷு†@ேப… அஹ†ன5… �3ெயௗ&†வ �த2: | 41 (10) 

T.A.1.10.2 

வி�வா… ஹி மா…யா அவ†த2: �வதா4வ ெதௗ |  

ப…4�3ரா வா‡ "ஷணாவி…ஹ ரா…திர†�� || 

வாஸா‡�ெயௗ சி…�ெரௗ ஜக†3ேதா நி…தா4ெனௗ‡ |  

�3யாவா†"4மீ ச…ரத†2� ஸ…óè… ஸகா†2ெயௗ |  

தாவ…�வினா† ரா…ஸபா‡4�வா… ஹவ† ேம |  

ஶு…ப…4�ப…த5 … ஆ…க3தóè† ஸூ…�யயா† ஸ…ஹ ||  

��+3ேரா† ஹ 6…49�-ம†�விேனாத3 ேம…ேக4 |  

ர…யி8ன க�சி†8 ம�…வா(2) அவா†ஹா: |  
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தJ†ஹ�2� ெநௗ…பி4ரா‡�ம…8-வத5 †பி4: |  
அ… த…&…�… (4T3 பி…4ரேபா†த3காபி4: || 42 (10) 

T.A.1.10.3 

தி…�ர: �ப…��&ர ஹா†தி…�ரஜ†�3பி4: |  

நாஸ†�யா 6…49�J†ஹ�: பத…�ைக3: |  

ஸ…*…�3ர�ய… த48வ†8னா…�-�3ர�ய† பா…ேர |  
�&…ப4ீரைத2‡: ஶ…தப†�3பி…4� ஷட†3�ைவ: ||  

ஸ…வி…தார… Æவித†8வ த | அ=†ப3�3�4னாதி ஶாப…3ர: |  

ஆப"�. ஷப†3ர�ைச…வ | ஸ…விதா† ேரப…ேஸா† Åப4வ� ||  

�யóè ஸு��(த Æவி†தி3�ைவ…வ |  

ப…3ஹுேஸா†ம கி…3ர Æவ†ஶ ீ| 43 (10) 

T.A.1.10.4 

அ8ேவதி �+3ேரா வ†+&யா… த |  

ஆயஸூயா �2 ேஸாம†��(2ஸு…ஷு ||  

ஸ ஸ�+3ராம-�தேமா‡�3ேயாÅ�ேயா…த: |  

வாேசா கா3: பி†பாதி… த� | ஸ த�3ேகா3பி4�  

�தவா‡ Å�ேய�ய…8ேய | ர…�ஸா†ன8 வி…தா�ச† ேய ||  

அ…8ேவதி… ப&†���யா…Å�த: | ஏ…வேம…ெதௗ�ேதா†2 அ�வினா |  
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ேத ஏ…ேத �3�†: (�தி…2�ேயா: |  

அஹ†ரஹ…�-க3�ப†4  த3தா4ேத2 || 44 (10) 

T.A.1.10.5 

தேயா† ேர…ெதௗ வ…�2ஸா வ†ேஹாரா…�ேர | (�…தி…2�யா அஹ†: | 
தி…3ேவா ரா�&†: | தா அவி†���ெடௗ | த3ப†த5 ஏ…வ ப†4வத: || 

தேயா† ேர…ெதௗ வ…�2ெஸௗ | அ…+3னி� சா†தி…3�ய�ச† |  
ரா…�ேர� வ…�2ஸ: | �ேவ…த ஆ†தி…3�ய: |  

அ<ேனா…Å+3னி: | 45 (10)  

T.A.1.10.6 

தா…ேரா அ†4…ண: | தா அவி†���ெடௗ | த3ப†த5 ஏ…வ ப†4வத: ||   

தேயா† ேர…ெதௗ வ…�2ெஸௗ | ��…�ர�ச† ைவ�3�…த�ச† | 
அ…+3ேன� ��…�ர: | ைவ…�3�த† ஆதி…3�ய�ய† |  
தா அவி†���ெடௗ  | த3ப†த5 ஏ…வ ப†4வத:  ||  

தேயா† ேர…ெதௗ வ…�2ெஸௗ | 46  (10) 

T.A.1.10.7 

உ…�மா ச† ந5ஹா…ர�ச† | ��…�ர� ேயா…�மா |  

ைவ…�3�…த�ய† ந5ஹா…ர: | ெதௗ தாேவ…வ (ரதி†ப�3ேயேத ||  

ேஸயóè ரா�2† க…3�பி4ண5† 6…�ேரண… ஸÆவ†ஸதி |  

த�யா… வா ஏ…த�…3Aப3ண‡ | ய�3ரா�ெரௗ† ர…�மய†: |  
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யதா…2 ேகா3�க…3�பி4>யா† உ…Aப3ண‡ |  
ஏ…வேம… த�யா† உ…Aப3ண‡ || (ரஜயி��: (ரஜயா ச 

பஶுபி†4�ச ப…4வதி ( ) | ய ஏ†வ Æேவ…த3 |  

ஏத*�3ய த-மபிய† த0ேச…தி | ஆதி3�ய: 6>ய†�ய வ…�2ஸ: |  

அத2 பவி†�ரா�கி…3ரஸ: || 47  (14) 

(*ேதா2 - Åேபா†த3காபி4� - வஶ ீ- த3தா4ேத2 - அ…/3னி - 

*தேயா† ேர…ெதௗ வ…�2ெஸௗ - ப…4வதி ச…�வா�† ச) (A10) 

1.1.11 அ%வாக� 11 
 

T.A.1.11.1 

ப…வி�ர†வ த…: ப&…வாஜ…மாஸ†ேத | பி…ைதஷா‡ (ர…�ேனா  

அ…பி4ர†�தி �ர…த | ம…ஹ� ஸ†*…�3ர Æவ4†ண�தி…ேராத†3ேத4 |  

த54ரா† இ3ேச2G…�-த44†ேண�வா…ரப‡4 || ப…வி�ர†  ேத… வித†த… 

(3ர<ம†ண…�பேத‡ | (ர6…4�கா3�ரா†ணி… ப�ேய†ஷி வி…�வத†: |  
அத†(த-த�…� ந ததா…3ேமா அ†�=ேத | 

��…தாஸ… இ�3வஹ† த… �த�2 ஸமா†ஶத ||  

(3ர…<மா ேத…3வானா‡{1} ||  

அஸ†த�-ஸ…�3ேய தத†�ு: | 48 (10) 
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T.A.1.11.2 

�ஷ†ய� ஸ…(தா�&†�ச… ய� | ஸ�ேவÅ�ரேயா அ†க3��ய…�ச |  

ந�†�ைர…: ஶ�+�†ேதா Åவஸ88 ||  

அத†2 ஸவி�…: �யாவா� வ…�யா Åவ�தி†காம�ய ||  

அ…மீ ய ��ா… நிஹி†தாஸ உ…3சா | ந+த…  த3�3�†�ேர… 

Gஹ†சி…�3தி3ேவ†�: | அத†3(3தா4னி… வ4†ண�ய �ர…தானி† | 
வி…சா…கஶ†3-ச… �3ரமா… ந�†�ர ேமதி || த� ஸ†வி…�� வேர‡>ய | 

ப4�ேகா†3 ேத…3வ�ய† த54மஹி | 49 (10) 

T.A.1.11.3 

தி4ேயா… ேயா ந†: (ரேசா…த3யா‡� || த�2ஸ†வி…�� ��†ண5மேஹ |  

வ…ய  ேத…3வ�ய… ேபா4ஜ†ன | �ேர�ட2óè† ஸ�வ…தா4த†ம |  

�ர… ப4க†3�ய த54மஹி || அபா†V3ஹத ஸவிதா… ��ப4ீ8† |  
ஸ�வா‡8 தி…3ேவா அ த†4ஸ: | ந+த… -தா8ய† ப4வ8 �3�…ேஶ |  

அ��2ய…��2னா ஸப†4வி�யாம: ||  

நாம… நாைம…வ நா…ம ேம‡ | 50 (10) 
T.A.1.11.4 

ந6óèஸ†க… 6மா…ò… ���ய†�மி | �தா2வ†ேரா-Å�யத…2 

ஜ�க†3ம: | ய…ேஜÅய�ி… ய�டா…ேஹ ச† || மயா† "…4தா8ய†ய�த |  
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ப…ஶேவா† மம† "4தா…னி | அ�ப3 �4ேயா Å�ய†ஹ Æவி…64: || 

��&ய†� ஸ…த5: | தா உ †ேம 6…óè…ஸ ஆ†ஹு: |  

ப�ய†த3�…>வா8ன-விேச†தத…3 த4: |  

க…வி�ய: 6…�ர� ஸ இ…மா சி†ேகத | 51 (10) 
T.A.1.11.5 

ய�தா வி†ஜா…னா�2ஸ†வி…�: பி…தாÅஸ†� ||  
அ… ேதா4 மணிம†வி த3� | தம†ன�G3லி…-ராவ†ய� |  

அ…+32…வ: (ர�ய†*0ச� | தமஜி†<வா அ…ஸ�ச†த ||  

ஊ��3�4வJல-ம†வா+ சா…2க2 | ��…� Æேயா†  
ேவத…3 ஸ(ர†தி | ந ஸ ஜா� ஜன†: �ர�3த…3�3�4யா� |  

�…��� மா† மார…யாதி†3தி: || ஹஸிதóè 4தி†3த�கீ…3த | 52 (10) 

T.A.1.11.6 

வ 5ணா†பண வ…லாஸி†த | �…த0 ஜ5…வ0ச† ய�கி…0சி� |  

அ…�கா3னி† �ேநவ… வி�3தி†4 த� || அ��†�ய…ò… ����ய† 
�4யாய� | அ…�மா9ஜா…தா ேம† மிK…2 சர88† |  
6�ேரா நி�.��யா† ைவ ேத…3ஹ: | அ…ேசதா† ய�ச… ேசத†ன: ||  

ஸ… த மணிம†வி த3� | ேஸா†Åன�G3லி…ராவ†ய� |  

ேஸா…Å+32…வ: (ர�ய†*0ச� | 53 (10) 
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T.A.1.11.7 

ேஸாÅஜி†<ேவா அ…ஸ�ச†த || ைநத�ஷி Æவிதி3�வா நக†3ர 

(ர…விேஶ� | ய†தி3 (ர…விேஶ� | மி…ெதௗ2 ச&†�வா (ர…விேஶ� | 

த�2ஸப4வ†�ய �ர…த || ஆ…தம†+3ேன ர…த2 தி†�ட2 |  

ஏகா‡�வ ேமக… ேயாஜ†ன | ஏக ச+ர†-ேமக…�4ர |  

வா…த �4ரா†ஜி க…3தி Æவி†ேபா4 ||  
ந… &…�யதி† ந �ய…த2ேத ( ) | 54 (10) 

T.A.1.11.8 

நா…�யாே�ா† யா�… ஸ9ஜ†தி | ய332ேவதா‡8  

ேராஹி†தாò-�சா…+3ேன: | ர…ேத2 �†+�வா-Åதி…4தி�ட†2தி ||  
ஏகயா ச த3ஶபி4�ச† �வ"…4ேத | �3வா(4யா மி�டேய 

விóè†ஶ�யா… ச | தி��பி4�ச வஹேஸ �&óè†ஶதா… ச | 

நி��3பி4�-வாயவிஹதா† வி*…0ச || 55 (7) 

(தத†�ு� - த54மஹி - நா…ம ேம† - சிேகத - கீ…3த� - 

ர�ய†�'ச�3 -  ய…த2ேத - *ஸ…த ச†) (A11) 
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1.1.12 அ%வாக� 12 
T.A.1.12.1 

ஆத†=�வ… (ரத†=�வ | உ…�3த4மாத†4ம… ஸ த†4ம |  

ஆதி3�ேய ச �3ர† வ�ணா…னா | க3�ப…4 மா ேத†4ஹி… ய: 6மா8† ||  

இ…த�-ஸி…+தóè ஸூ�ய†க3த | ச… �3ரம†ேஸ… ரஸ†�+�தி4 |  

வாரா த30ஜன†யா+3ேர… -Å+3னி | ய ஏேகா† 4�3ர… உ3ய†ேத || 
அ…ஸ…�+2யா…தா� ஸ†ஹ�ரா…ணி |  

�ம…�யேத† ந ச… �3��ய†ேத | 56 (10) 
T.A.1.12.2 

ஏ…வ ேம… த8னி†ேபா3த4த || ஆம… �3ைர-&† �3ர… ஹ&†பி4: |  
யா… ஹி ம…Oர†-ேராமபி4: | மா�வா ேகசி8னிேய  

*&†8ன பா…ஶின: | த…3த…48ேவவ… தா இ†ஹி ||  

மா ம… �3ைர-&† �3ர… ஹ&†பி4: | யா…மி ம…Oர† ேராமபி4: |  

மா மா ேகசி8னிேய *&†8ன பா…ஶின: |  

நி…த…48ேவவ… தா(2) இ†மி || அ�பி4�ச ம†ஹ�3பி…4�ச | 57 (10)  

T.A.1.12.3 

நி…+4��ைவ† ரஸ…மா�†ைத: | காைல�. ஹ&�வ†மாப…8ைன: |  

இ �3ராயா†ஹி ஸ…ஹ�ர† �+ || அ…+3னி� வி…(4ரா�I† வஸன: | 

வா…� �ேவத†-ஸிக�34…க: | ஸ…வ…�2ஸ…ேரா வி†ஷூ… வ�ைண‡: | 
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நி�யா…�ேத Å=ச†ரா�த…வ || ஸு(3ர<ம>ேயாóè 

ஸு(3ர<ம>ேயாóè ஸு†(3ர<ம…>ேயா |  

இ �3ராக33ச2 ஹ&வ ஆக33ச2 ேம†தா4தி…ேத2: |  

ேமஷ ��ஷண�வ†�ய ேம…ேன | 58 (10) 

T.A.1.12.4 

ெகௗ3ராவ�க8தி38ன-ஹAயா†ைய ஜா…ர |  

ெகௗஶிக-(3ரா<மண ெகௗ3தம†-(34வா…ண || 

அ…4…ணா�வா† இ…ஹாக†3தா: | வஸ†வ: (�தி2வி… �ித†: |  

அ…�ெடௗ தி…3+3வாஸ†ேஸா… Å+3னய†: | அ+3னி�ச  

ஜாதேவதா‡3� ேச�ேய…ேத || தாரா�வா‡-�தார…ரதா2: | 

தாரவ�ணா‡�-ததா…2Åஸிதா: | த3>ட3ஹ�தா‡: கா2த…3+3த3த: | 

இேதா 4�3ரா‡: பரா…�க3தா: | 59 (10) 

T.A.1.12.5 

உ+தò�தா2ன (ரமாண0ச† 6ர… இத ||  

(3�ஹ…�பதி†�ச ஸவி…தா ச† | வி…�வ@†ைப-&…ஹாக†3தா | 

ரேத†2ேனாத3க…-வ��ம†னா | அ…(2ஸுஷா† இதி… த�3�3வ†ேயா: || 

உ+ேதா ேவேஷா† வாஸா…óè…ஸி ச |  

காலாவயவானா-மித†: (ரத5…3யா | வாஸா�யா† இ�ய…�விேனா: |  
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ேகாÅ த&ே� ஶ(3த3� க†ேராத5 …தி |  

வாஸி�ேடா2 ெரௗஹிேணா மீமாóè†ஸா0ச…+ேர ( ) | 

த�ைய…ஷா ப4வ†தி || வா…�ேரவ† வி…�3�{2}தி3தி† ||  
(3ர<ம†ண உ…த3ர†ணமஸி | (3ர<ம†ண உத5…3ரண†மஸி | 

(3ர<ம†ண ஆ…�தர†ணமஸி |  

(3ர<ம†ண உப…�தர†ணமஸி || 60 (16)  

(�3��ய†ேத… - ச - ேம…ேன - ப†ரா……� க3தா - �ச…ேக ஷ�ச†) (A12) 

1.1.13 அ%வாக� 13 
 

T.A.1.13.1 

அ…�டேயா†ன5-ம…�ட 6†�ரா | அ…�டப†�ன 5-மி…மா மஹ5‡ |  

அ…ஹ Æேவத…3 ந ேம† ���: | நசா �†��-ர…கா4ஹ†ர� ||  
அ…�டேயா‡8ய…�ட 6†�ர | அ…�டப†தி…3த3-ம… த&†� |  

அ…ஹ Æேவத…3 ந ேம† ���: | நசா �†��-ர…கா4ஹ†ர� |  
அ…�டேயா†ன5-ம…�ட6†�ரா | அ…�டப†�ன 5-ம…J தி3வ‡ | 61 (10) 

T.A.1.13.2  

அ…ஹ Æேவத…3 ந ேம† ���: | நசா �†��-ர…கா4ஹ†ர� ||  
ஸு…�ராமா†ண{3} ம…ஹ5 J…ஷு{4} || அதி†3தி…� �3ெயௗ-ரதி†3தி-
ர… த&†� | அதி†3தி� மா…தா ஸ பி…தா ஸ 6…�ர: |  
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வி�ேவ† ேத…3வா அதி†3தி…: ப0ச… ஜனா‡: | அதி†3தி�-ஜா…த-மதி†3தி…�-
ஜனி†�வ || அ…�ெடௗ 6…�ராேஸா… அதி†3ேத: | ேய ஜா…தா 

�த…8வ†: ப&† | ேத…3வா(2)  உப†(ைர� ஸ…(தபி4†: | 62 (10) 
T.A.1.13.3 

ப…ரா…மா…�தா…>ட3மா�ய†� || ஸ…(தபி†4: 6…�ைர-ரதி†3தி: |  

உப…(ைர� "…��ய† Æ�க‡3 | (ர…ஜாைய† �…�யேவ த†� |  
ப…ரா…மா…�தா…>ட3-மாப†4ர…தி3தி† || தான=+ர†மி�யா…ம: || 

மி…�ர�ச… வ4†ண�ச | தா…4தா சா‡�ய…மா ச† |  

அóèஶ†�ச… ப4க†3�ச | இ �3ர�ச விவ�வாò†� ேச�ேய…ேத ||  

ஹி…ர…>ய…க…3�ேபா4{5} ஹ…óè…ஸ �ஶு†சி…ஷ�{6} |  

(3ர<ம†ஜ9ஞா…ன{7} ததி3� ப…த3{8} மிதி† || க…3�ப4: (ரா†ஜாப…�ய: |  

அத…2 64†ஷ: ஸ…(த64†ஷ: || 63 (14) 

(அ…6� தி3வóè† - ஸ…தபி†4 - ேர…ேத ச…�வா�† ச) (A13) 

1.1.14 அ%வாக� 14 
T.A.1.14.1 

ேயாÅெஸௗ† த…ப8=…ேத3தி† | ஸ ஸ�ேவ†ஷா "…4தானா‡ 

(ரா…ணானா…தா3ேயா…ேத3தி† | மா ேம‡ (ர…ஜாயா… மா ப†ஶூ…னா |  

மா மம† (ரா…ணானா…தா3ேயாத†3கா3: ||  
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அ…ெஸௗ ேயா‡ Å�த…ேமதி† | ஸ ஸ�ேவ†ஷா "…4தானா‡ 

(ரா…ணானா…தா3யா…-Å�தேமதி† | மா ேம‡ (ர…ஜாயா… மா ப†ஶூ…னா |  

மா மம† (ரா…ணாநா…தா3யா Å�த†�கா3: || அ…ெஸௗ ய ஆ…"�ய†தி |  
ஸ ஸ�ேவ†ஷா "…4தானா‡ (ரா…ைண ரா…"�ய†தி | 64 (10) 
T.A.1.14.2 

மா ேம‡ (ர…ஜாயா… மா ப†ஶூ…னா |  

மா மம† (ரா…ைண-ரா…"&†�டா2: || அ…ெஸௗ ேயா†Åப…�5ய†தி | 
ஸ ஸ�ேவ†ஷா "…4தானா‡ (ரா…ைணரப†�5யதி |  

மா ேம‡ (ர…ஜாயா… மா ப†ஶூ…னா |  

மா மம† (ரா…ைணரப†-ே��டா2: || அ…Jனி… ந�†�ராணி |  

ஸ�ேவ†ஷா "…4தானா‡ (ரா…ைணரப† (ரஸ�ப தி… 

ேசா�2ஸ†�ப தி ச | மா ேம‡ (ர…ஜாயா… மா ப†ஶூ…னா |  

மா மம† (ரா…ைணரப† (ர��பத… ேமா�2��†பத || 65 (10) 
T.A.1.14.3 

இ…ேம மாஸா‡�-சா��3த4 மா…ஸா�ச† | ஸ�ேவ†ஷா "…4தானா‡ 

(ரா…ைணரப† (ரஸ�ப தி… ேசா�2ஸ†�ப தி ச |  

மா ேம‡ (ர…ஜாயா… மா ப†ஶூ…னா |  

மா மம† (ரா…ைணரப† (ர��பத… ேமா�2��†பத | இ…ம �…தவ†: |  
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ஸ�ேவ†ஷா "…4தானா‡ (ரா…ைணரப† (ரஸ�ப தி… 

ேசா�2ஸ†�ப தி ச | மா ேம‡ (ர…ஜாயா… மா ப†ஶூ…னா |  

மா மம† (ரா…ைணரப† (ர��பத… ேமா�2��†பத ||  

அ…யóè ஸ†Æவ�2ஸ…ர: | ஸ�ேவ†ஷா "…4தானா‡ (ரா…ைணரப† 
(ரஸ�பதி… ேசா�2ஸ†�பதி ச | 66 (10)  
T.A.1.14.4 

மா ேம‡ (ர…ஜாயா… மா ப†ஶூ…னா |  

மா மம† (ரா…ைணரப† (ர��ப… ேமா�2��†ப || இ…த3மஹ†: |  
ஸ�ேவ†ஷா "…4தானா‡  (ரா…ைணரப† (ரஸ�பதி…  

ேசா�2ஸ†�பதி ச  | மா ேம‡ (ர…ஜாயா… மா ப†ஶூ…னா |  

மா மம† (ரா…ைணரப† (ர��ப… ேமா�2��†ப | இ…யóè ரா�&†: |  
ஸ�ேவ†ஷா "…4தானா‡ (ரா…ைணரப† (ரஸ�பதி…  

ேசா�2ஸ†�பதி ச   | மா ேம‡ (ர…ஜாயா… மா ப†ஶூ…னா |  

மா மம† (ரா…ைணரப† (ர��ப… ேமா�2��†ப ||  
ஓ "4�64வ…��வ†: ( ) ||  

ஏத�3ேவா மி�2ன மா ேநா மி�†2னóè 2…T4வ || 67 (12) 

(ரா…ைணரா…1�ய†தி… - ேமா�2*�†பத… - ேசா�2ஸ†�பதி ச… - 

ேமா�2*�†ப… �3ேவ ச†) (A14) 
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Special Korvai 

(ேயாெஸௗ… ேஷாட†3ஶா…6னி… �3வாத†3ஶா…ய� ச�†�த3ஶ)  

( உ…ேத3�ய†*த…ேம�யா…1�ய†�யப…�5ய†�ய…6னி… ந�†�ராண5… 

ேம மாஸா† இ…ம �…தேவா…Åயóè ஸ†�Æவ�2ஸ…ர இ…த3மஹ†�…யóè 

ரா��…�த3ஶ† ) 
 

1.1.15 அ%வாக� 15 
T.A.1.15.1 

அதா2தி3�ய�யா�ட 6†4ஷ…�ய ||  

வஸூனா மாதி3�யானாò �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி ||  

4�3ராணா-மாதி3�யானாò �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி ||  

ஆதி3�யானா-மாதி3�யானாò �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி ||  

ஸதாóè† ஸ�யா…னா | ஆதி3�யானாò �தா2ேன  

�வேதஜ†ஸா பா…4னி || அபி4K48வதா†-மபி…4+4னதா |  

வாதவ†தா ம…4தா | ஆதி3�யானாò �தா2ேன �வேதஜ†ஸா 

பா…4னி || �"4ணா-மாதி3�யானாò�தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி 

|| வி�ேவஷா‡8 ேத3வா…னா | ஆதி3�யானாò �தா2ேன 

�வேதஜ†ஸா பா…4னி || ஸÆவ�2ஸர†�ய ஸ…வி�: | 

ஆதி3�ய�ய �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி ||  
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ஓ "4�64வ…��வ†: |  

ர�மேயா ேவா மி�2ன மா ேநா மி�†2னóè 2…T4வ || 68 (16) 

(�14ணாமாதி3�யானாò *தா2ேன *வேதஜ†ஸா பா…4னி 

ஷ�ச†) (A15) 

1.1.16 அ%வாக� 2 
T.A.1.16.1 

ஆேராக3�ய �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி |  

(4ராஜ�ய �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி |  

படர�ய �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி |  

பத�க3�ய �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி |  

�வ�ணர�ய �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி | 

9ேயாதிஷ5மத�ய �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி | 

விபா4ஸ�ய �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி | க�யப�ய 

�தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி | ஓ "4�64வ…��வ†: |  

ஆேபா ேவா மி�2ன மா ேநா மி�†2னóè 2…T4வ || 69 (10) 

(ஆேராக3*ய த3ஶ†) (A16) 
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1.1.17 அ%வாக� 17 

T.A.1.17.1 

அத2 வாேயா-ேரகாத3ஶ 64ஷ�ைய-காத3ஶ†-��2க…�ய || 

(ர(4ராஜமானானாóè 4�3ராணாò �தா2ேன �வேதஜ†ஸா 

பா…4னி | �யவதா3தானாóè 4�3ராணாò �தா2ேன  

�வேதஜ†ஸா பா…4னி | வாஸுகிைவ�3�தானாóè 4�3ராணாò 

�தா2ேன  �வேதஜ†ஸா பா…4னி |  

ரஜதானாóè 4�3ராணாò �தா2ேன  �வேதஜ†ஸா பா…4னி |  

ப4ஷாணாóè 4�3ராணாò �தா2ேன  �வேதஜ†ஸா பா…4னி |  

�யாமானாóè 4�3ராணாò �தா2ேன  �வேதஜ†ஸா பா…4னி |  

கபிலானாóè 4�3ராணாò �தா2ேன  �வேதஜ†ஸா பா…4னி |  

அதிேலாஹிதானாóè 4�3ராணாò �தா2ேன �வேதஜ†ஸா 

பா…4னி | ஊ��3�4வானாóè 4�3ராணாò�தா2ேன �வேதஜ†ஸா 

பா…4னி | 70  (10) 

T.A.1.17.2 

அவபத தானாóè 4�3ராணாò �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி |  

ைவ�3�தானாóè 4�3ராணாò �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி | 
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(ர(4ராஜமான 5னாóè 4�3ராண 5னாò �தா2ேன �வேதஜ†ஸா 

பா…4னி | �யவதா3த5னாóè 4�3ராண 5னாò �தா2ேன 

�வேதஜ†ஸா பா…4னி |  

வாஸுகிைவ�3�த5னாóè 4�3ராண 5னாò �தா2ேன 

�வேதஜ†ஸா பா…4னி |  

ரஜதானாóè 4�3ராண 5னாò �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி |  

ப4ஷாணாóè 4�3ராண 5னாò �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி |  

�யாமானாóè 4�3ராண 5னாò �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி |  

கபிலானாóè 4�3ராண 5னாò �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி |  

அதிேலாஹித5னாóè 4�3ராண 5னாò�தா2ேன �வேதஜ†ஸா 

பா…4னி ( ) | ஊ��3�4வானாóè 4�3ராண 5னாò �தா2ேன 

�வேதஜ†ஸா பா…4னி | அவபத த5னாóè 4�3ராண 5னாò�தா2ேன 

�வேதஜ†ஸா பா…4னி | ைவ�3�த5னாóè 4�3ராண 5னா 

ò�தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி | ஓ "4�64வ…��வ†: |  

@பாணி ேவா மி�2ன மா ேநா மி�†2னóè 2…T4வ || 71 (15) 
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(ஊ��3�4வானாóè ��3ராணாò *தா2ேன *வேதஜ†ஸா பா…4 

- �யதிேலாஹித5னாóè ��3ராண5னாò *தா2ேன 

*வேதஜ†ஸா பா…4னி ப'ச† ச (A17) 

1.1.18 அ%வாக� 18 
T.A.1.18.1 

அதா2+3ேன†ர�ட 6†4ஷ…�ய ||  

அ+3ேன: "�வதி3�ய�ய �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி |  

ஜாதேவத3ஸ உபதி3�ய�ய �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி |  

ஸேஹாஜேஸா த3�ிணதி3�ய�ய �தா2ேன �வேதஜ†ஸா 

பா…4னி | அஜிரா(ரபவ உபதி3�ய�ய �தா2ேன �வேதஜ†ஸா 

பா…4னி | ைவ�வாநர�யா-Åபரதி3�ய�ய �தா2ேன 

�வேதஜ†ஸா பா…4னி | ந�யாபஸ உபதி3�ய�ய �தா2ேன 

�வேதஜ†ஸா பா…4னி | ப�+திராத4ஸ உத3+3-தி3�ய�ய 

�தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி |  

விஸ�பிண உபதி3�ய�ய �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா…4னி |  

ஓ "4�64வ…��வ†: | தி3ேஶா ேவா மி�2ன மா ேநா 

மி�†2னóè 2…T4வ || 72 (11) 

(*வ†ேரக†� ச) (A18) 
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Special Korvai  

(ஏத�3 ர�மய ஆேபா ;பாணி தி3ஶ: ப'ச†) 

1.1.19 அ%வாக� 19 
T.A.1.19.1 

த3�ிண"�வ-�யா தி3ஶி விஸ†�ப ீந…ரக: | த�மா8ன: 

ப†&பா…ஹி || த3�ிணா Åபர�யா தி3�ய விஸ†�ப ீந…ரக: |  

த�மா8ன: ப†&பா…ஹி ||  

உ�தர "�வ�யா தி3ஶி விஷா†த53 ந…ரக: |  

த�மா8ன: ப†&பா…ஹி  ||  

உ�தரா-பர�யா தி3�ய விஷா†த53 ந…ரக: |  
த�மா8ன: ப†&பா…ஹி || ஆய�மி �2 ஸ(தவாஸவா{9}  

இ �3&யாணி ஶத+ரத†{10} வி�ேய…ேத || 73 (9) 

(த3�ிண1�வ*யா� நவ†) (A19) 

1.1.20 அ%வாக� 20 
T.A.1.20.1 

இ… �3ர… ேகா…4ஷா ேவா… வஸு†பி4: 6…ர�தா…-�3ப†த3த4தா |  

மேனா†ஜவேஸா வ: பி…��பி4†� த3�ிண…த உப†த3த4தா |  

(ரேச†தா ேவா 4…�3ைர: ப…�சா-�3ப†த3த4தா |  
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வி…�வக†�மா வ ஆதி3�ைய-4†�தர…த உப†த3த4தா | 

�வ�டா† ேவா @…ைப-4…ப&†�டா…-�3ப†த3த4தா |  

ஸ9ஞான Æவ: ப†�சாதி…3தி || ஆ…தி…3�ய� ஸ�ேவா…Å+3னி: 

(�†தி…2�யா | வா…�ர… த&†ே� | ஸூ�ேயா† தி…3வி |  

ச… �3ரமா† தி…3�ு ( )| ந�†�ராணி… �வேலா…ேக || ஏ…வா<ேய†வ | 

ஏ…வா<ய†+3ேன | ஏ…வாஹி வா†ேயா | ஏ…வா ஹ5‡ �3ர |  

ஏ…வாஹி "†ஷ88 | ஏ…வா ஹி ேத†3வா: || 74 (17)  

(தி…3�ு ஸ…த ச†) (A20) 

1.1.21 அ%வாக� 21 
T.A.1.21.1 

ஆப†மாபாம…ப: ஸ�வா‡: | அ…�மா-த…3�மாதி…3ேதாÅ*த†: | 
அ…+4னி�வா…��ச… ஸூ�ய†�ச | ஸ…ஹ ஸ†0ச�க…ர��3தி†4யா || 

வா…1வ�வா† ர�மி…பத†ய: | ம2‡3யா�மாேனா… அ�34†ஹ: | 

ேத…3வ 5� 6†4வன…ஸூவ†2: | 6…�ர…வ…��வாய† ேம ஸுத ||  

மஹானான 5�-ம†ஹாமா…னா: |  

ம…ஹ…ேஸா ம†ஹஸ…� �வ†: | 75 (10) 
T.A.1.21.2 

ேத…3வ 5: ப†�ஜ8ய… ஸூவ†2: | 6…�ர…வ…��வாய† ேம ஸுத || 

அ…பா�8�†�ணி-ம…பா ர�†: | அ…பா�8�†�ணி-ம…பாரக‡4 | 
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அபா‡+4ரா…மப† சா…வ�தி‡ | அப†ேத…3வ 5&…ேதா ஹி†த ||  

வ9ர†  ேத…3வ 5ரஜ5†தாò�ச | 64வ†ன  ேத3வ…ஸூவ†2: | 
ஆ…தி…3�யானதி†3தி  ேத…3வ 5 |  

ேயானி†ேனா��3�4வ-*…த53ஷ†த  || 76 (10) 
T.A.1.21.3 

ப…4�3ர� க�ேண†பி: ���…யாம† ேத3வா: |  

ப…4�3ர ப†�ேயமா…�பி…4�யஜ†�ரா: | 

�தி…2ைரர�ைக‡3 ����…வாóè ஸ†�த…�பி†4: | �யேஶ†ம 

ேத…3வஹி†த… Æயதா3�†: || �வ…�தி ந… இ �3ேரா† ��…�3த4�ர†வா: | 

�வ…�தி ந†: "…ஷா வி…�வேவ†தா3: | �வ…�தி ந…�தா�$ேயா… 

அ&†�டேநமி: | �வ…�திேநா… (3�ஹ…�பதி†� த3தா4� ||  

ேக…தேவா… அ4†ணாஸ�ச | �…ஷ…ேயா வாத†ரஶ…னா: |  

(ர…தி…�டா2óè ஶ…ததா†4 ஹி | ஸ…மாஹி†தாேஸா 

ஸஹ�ர…தா4ய†ஸ || ஶி…வான…� ஶ த†மா ப4வ � |  

தி…3�யா ஆப… ஓஷ†த4ய: || ஸு…�…;…3கா ஸர†�வதி |  

மாேத… �ேயா†ம ஸ… �3�ஶி† || 77 (16) 
(*வ† - �…த53ஷ†த… - வாத†ரஶ…னா: ஷ�ச†) (A21) 
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1.1.22 அ%வாக� 22 
T.A.1.22.1 

ேயா†Åபா 6�ப… Æேவத†3 | 6�ப†வா8 (ர…ஜாவா‡8 பஶு…மா8 

ப†4வதி | ச… �3ரமா… வா அ…பா 6�ப‡ | 6�ப†வா8 (ர…ஜாவா‡8 

பஶு…மா8 ப†4வதி | ய ஏ…வ Æேவத†3 || ேயா†Åபாமா…யத†ன… Æேவத†3 | 
ஆ…யத†னவா8 ப4வதி | அ…+3னி� வா அ…பாமா…யத†ன | 

ஆ…யத†னவா8 ப4வதி | ேயா‡Å+3ேனரா…யத†ன… Æேவத†3 | 78 (10) 
T.A.1.22.2 

ஆ…யத†னவா8 ப4வதி | ஆேபா… வா அ…+3ேனரா…யத†ன | 

ஆ…யத†னவா8 ப4வதி | ய ஏ…வ Æேவத†3 || ேயா†Åபாமா……யத†ன… 

Æேவத†3 | ஆ…யத†னவா8 ப4வதி | வா…�� வா அ…பாமா…யத†ன | 

ஆ…யத†னவா8 ப4வதி | ேயா வா…ேயாரா…யத†ன… Æேவத†3 | 
ஆ…யத†னவா8 ப4வதி | 79 (10) 

T.A.1.22.3 

ஆேபா… ைவ வா…ேயாரா…யத†ன | ஆ…யத†னவா8 ப4வதி |  

ய ஏ…வ  Æேவத†3 || ேயா†Åபாமா…யத†ன… Æேவத†3 |  
ஆ…யத†னவா8 ப4வதி | அ…ெஸௗ ைவ தப†8ன…பா-மா…யத†ன |  

ஆ…யத†னவா8 ப4வதி | ேயா†Å*�ய…-தப†த ஆ…யத†ன… Æேவத†3 |  
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ஆ…யத†னவா8 ப4வதி |  

ஆேபா…வா அ…*�ய…-தப†த ஆ…யத†ன | 80 (10) 

T.A.1.22.4 

ஆ…யத†னவா8 ப4வதி | ய ஏ…வ Æேவத†3 ||  

ேயா†Åபாமா…யத†ன… Æேவத†3 | ஆ…யத†னவா8 ப4வதி |  

ச… �3ரமா… வா அ…பாமா…யத†ன | ஆ…யத†னவா8 ப4வதி |  

ய� ச… �3ரம†ஸ ஆ…யத†ன… Æேவத†3 | ஆ…யத†னவா8 ப4வதி |  

ஆேபா… ைவ ச… �3ரம†ஸ ஆ…யத†ன |  

ஆ…யத†னவா8 ப4வதி | 81 (10) 

T.A.1.22.5 

ய ஏ…வ Æேவத†3 || ேயா† Åபாமா…யத†ன… Æேவத†3 |  
ஆ…யத†னவா8 ப4வதி | ந�†�ராணி… வா அ…பாமா…யத†ன | 

ஆ…யத†னவா8 ப4வதி | ேயா ந�†�ராணா-மா…யத†ன… Æேவத†3 |  
ஆ…யத†னவா8 ப4வதி | ஆேபா… ைவ ந�†�ராணா-மா…யத†ன |  

ஆ…யத†னவா8 ப4வதி | ய ஏ…வ Æேவத†3 || 82 (10) 
T.A.1.22.6 

ேயா†Åபாமா…யத†ன… Æேவத†3 | ஆ…யத†னவா8 ப4வதி |  

ப…�ஜ8ேயா… வா அ…பாமா…யத†ன | ஆ…யத†னவா8 ப4வதி |  
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ய: ப…�ஜ8ய†-�யா…யத†ன… Æேவத†3 | ஆ…யத†னவா8 ப4வதி |  

ஆேபா… ைவ ப…�ஜ8ய†-�யா…யத†ன | ஆ…யத†னவா8 ப4வதி |  

ய ஏ…வ Æேவத†3 | ேயா†Åபாமா…யத†ன… Æேவத†3 ||  83 (10) 
T.A.1.22.7 

ஆ…யத†னவா8 ப4வதி | ஸ…Æவ…�2ஸ…ேரா வா அ…பாமா…யத†ன |  

ஆ…யத†னவா8 ப4வதி | ய� ஸ†Æவ�2ஸ…ர-�யா…யத†ன… Æேவத†3 | 
ஆ…யத†னவா8 ப4வதி | ஆேபா… ைவ ஸ†வ�2ஸ…ர-�யா…யத†ன |  

ஆ…யத†னவா8 ப4வதி |  ய ஏ…வ Æேவத†3 || ேயா‡Å(2ஸு நாவ… 

(ரதி†�I2தா… Æேவத†3 | (ர�ேய…வ தி†�ட2தி  | 84 (10) 

T.A.1.22.8 

இ…ேம ைவ ேலா…கா அ…(2ஸு (ரதி†�I2தா: | 

தேத…3ஷாÅ(4ய�‡+தா || அ…பாóè ரஸ…*த†3யóèஸ88 |  

ஸூ�ேய† ஶு…+ரóèஸ…மா(4�†த | அ…பாóèரஸ†�ய… ேயா ரஸ†: |  

த Æேவா† +3�<ணா-��த…மமிதி† ||  

இ…ேம ைவ ேலா…கா அ…பாóèரஸ†: | ேத†Å*�மி†8-னாதி…3�ேய 

ஸ…மா(4�†தா: || ஜா…=…த…3+4ன5-*†�தர-ேவ…த53�கா…2�வா |  

அ…பா "†ரயி…�வா G†3Aப2த…3+4ன || 85 (10) 
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T.A.1.22.9 

6�கரப�ைண: 6�கரத3>ைட3: 6�கைர�ச† ஸò�த5…�ய |  

த�மி†8 விஹா…யேஸ | அ…+3னி (ர…ண5ேயா†ப-ஸமா…தா4ய† ||  
(3ர…<ம…வா…தி3ேனா† வத3 தி |  

க�மா‡� (ரண 5…ேதய-ம…+3னி�சீ…யேத‡ |  

ஸா: (ர†ண5…ேதÅயம…(2ஸு <யய†0சீ…யேத‡ |  
அ…ெஸௗ 64வ†ேன…(ய-நா†ஹிதா+3னி-ேர…தா: |  

தம…பி4த† ஏ…தா அ…ப4ீ�ட†கா… உப†த3தா4தி ||  

அ…+3னி…ேஹா…�ேர த†3�.ஶ"�ணமா…ஸேயா‡: |  
ப…ஶு…ப…3 ேத4 சா†��மா…�ேயஷு† | 86 (10) 
T.A.1.22.10 

அேதா†2 ஆஹு: | ஸ�ேவ†ஷு ய9ஞ+ர…��விதி† ||  
ஏ…த�3த†4�ம… வா ஆ†ஹு� ஶ>I…3லா: | கம…+3னி0சி†=ேத || 

ஸ…�&…ய-ம…+3னி0சி†8வா…ன: | ஸ…Æவ…�2ஸ…ர (ர…�யே�†ண ||  

கம…+3னி0சி†=ேத | ஸா…வி…�ர ம…+3னி0சி†8வா…ன:  |  

அ…*மா†தி…3�ய (ர…�யே�†ண ||  கம…+3னி0சி†=ேத | 87 (10) 
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T.A.1.22.11 

நா…சி…ேக…த-ம…+3னி0சி†8வா…ன: | (ரா…ணா8 (ர…�யே�†ண || 

கம…+3னி0சி†=ேத | சா…�…�.ேஹா…�&…ய-ம…+3னி0சி†8வா…ன:  | 

(3ர<ம† (ர…�யே�†ண ||  கம…+3னி0சி†=ேத |  

ைவ…�வ…��…ஜ-ம…+3னி0சி†8வா…ன:  |  

ஶ2†ர (ர…�யே�†ண ||  கம…+3னி0சி†=ேத |  

உ…பா…=…வா…+ய†மா…ஶு-ம…+3னி0சி†8வா…ன: | 88 (10) 

T.A.1.22.12 

இ…மா8 Æேலா…கா8 (ர…�யே�†ண || கம…+3னி0சி†=ேத | 

இ…மமா†4ண-ேக�க-ம…+3னி0சி†8வா…ன  இதி† | 

ய ஏ…வாெஸௗ | இ…த�சா… Å*த†�சா Å�யத5பா…த5 | தமிதி† ||  
ேயா‡Å+3ேன� மி†K…2யா ேவத†3 | மி…�…2ன…வா8 ப†4வதி |  

ஆேபா… வா அ…+3ேன� மி†K…2யா: | மி…�…2ன…வா8 ப†4வதி |  

ய ஏ…வ Æேவத†3 || 89 (11)  
(ேவத†3 - ப4வ - �யா…யத†ன� - ப4வதி… - ேவத…3 - ேவத†3 - 
தி2ட2தி - �3=பத…3/4ன� - சா†��மா…*ேய - 

2வ…�மா†தி…3�ய� ர…�யே�†ண… கம…/3னி� சி†%த - 

உபா%வா…/ய†மா…ஶும…/3னி� சி†�வா…ேனா - மி†>…2யா  



                          ைத�தி�ய ஆர
யக� – அ�ண ர�ன� – T.A.1 

    vedavms@gmail.com       Page 53 of 169 
 

மி†�2ன…வா� ப†4வ…�ேயக�† ச) (A22) 

Special Korvai 

(�2ப†ம…/3னி�வா…?ர…ெஸௗ ைவ தப†'ச…��3ரமா… ந�†�ராணி 

ப…�ஜ�ய†: ஸ�Æவ�2ஸ…ேரா ேயா‡Å2ஸு நாவ†ேம…த�3த†4 *ம… 

ைவ ஸ†��…யóè ஸ†�Æவ�2ஸ…ரóè ஸா†வி…�ரம…�� நா†சிேக…த� 

ரா…ணாò�சா†��.ேஹா��…ய� 3ர&ம† ைவ�வ*�…ஜóè 

ஶ!†ர�பா%வா…/ய†மா…ஶுமி… மா� 

Æேலா…கானி…மமா†�ணேக�க…� Æய ஏ…வாெஸௗ) 

1.1.23 அ%வாக� 23 
T.A.1.23.1 

ஆேபா… வா இ…த3மா†ஸ �2 ஸலி…லேம…வ |  

ஸ (ர…ஜாப†தி…ேரக†: 6�கரப…�ேண ஸம†ப4வ� | 

த�யா த…� மன†ஸி காம…� ஸம†வ�தத | இ…த3óè��†ேஜய…மிதி† | 

த�மா…�3ய� 64†ேஷா… மன†ஸாÅபி…4க33ச†2தி | த�3வா…சா வ†த3தி |  

த� க�ம†ணா கேராதி | தேத…3ஷா Å(4ய�‡+தா || 
காம…�தத3+3ேர… ஸம†வ�த…தாதி†4 |  

மன†ேஸா… ேரத†: (ரத…2ம Æயதா3S‡� | 90 (10) 
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T.A.1.23.2 

ஸ…ேதா ப3 �…4மஸ†தி… நிர†வி த388 | <�…தி3 (ர…த5�யா†  
க…வேயா† மன 5…ேஷதி† || உைப†ன… த�3ப†நமதி | ய� கா†ேமா… ப4வ†தி |  

ய ஏ…வ Æேவத†3 || ஸ தேபா†Åத(யத | ஸ தப†�த…(�வா | 

ஶ2†ரமK4=த | த�ய… ய8 மா…óè…ஸமாS‡� |  

தேதா†Å4…ணா: ேக…தேவா… வாத†ரஶ…னா �ஷ†ய…  

உத†4தி�ட288 | 91 (10) 

T.A.1.23.3 

ேய நகா‡2: | ேத ைவ†கா2ந…ஸா: | ேய வாலா‡: | ேத வா†லகி…2Aயா: | 

ேயா ரஸ†: | ேஸா†Åபா || அ… த…ர…த: V…�ம "…4தóè ஸ�ப† த | 

தம†(3ரவ 5� | மம… ைவ�வ�-மா…óè…ஸா | ஸம†"4� | 92 (10) 

T.A.1.23.4 

ேந�ய†(3ரவ 5� | "�வ†ேம…வாஹ-மி…ஹாஸ…மிதி† |  

த�64†ஷ�ய 64ஷ…�வ | ஸ ஸ…ஹ�ர†ஶ�ீ.ஷா… 64†ஷ: | 

ஸ…ஹ…�ரா…�� ஸ…ஹ�ர†பா� | "…4�ேவாத†3தி�ட2� | 

தம†(3ரவ 5� | �வ Æைவ "�வóè† ஸம†"4: |  

�வமி…த3 "�வ†: G4…�ேவதி† ||  
ஸ இ…த ஆ…தா3யாப†: | 93 (10) 
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T.A.1.23.5 

அ…0ஜ…லினா† 6…ர�தா†-�…3பாத†3தா4� | ஏ…வா-<ேய…ேவதி† |  
தத† ஆதி…3�ய உத†3தி�ட2� | ஸா (ராசீ… தி3+ ||  

அதா†2Å4…ண: ேக…��-த†3�ிண…த உ…பாத3†தா4� |  
ஏ…வா-<ய+3ன… இதி† | தேதா…வா அ…+3னி4த†3தி�ட2� |  

ஸா த†3�ி…ணா தி3+ | அதா†24…ண: ேக…�: ப…�சா�…3பாத†3தா4� | 

ஏ…வாஹி வாேயா… இதி† | 94 (10) 
T.A.1.23.6 

தேதா† வா…�4த†3தி�ட2� | ஸா (ர…த5சீ… தி3+ |  

அதா†24…ண: ேக…�-4†�தர…த உ…பாத†3தா4� | ஏ…வா-ஹ5 �3ேரதி† |  
தேதா… வா இ �ர…3 உத†3தி�ட2� | ேஸாத5†3சீ… தி3+ |  
அதா†24…ண: ேக…��-ம�3�4ய† உ…பாத†3தா4� |  
ஏ…வா ஹி "ஷ…8னிதி† | தேதா… ைவ "…ேஷாத†3தி�ட2� | 

ேஸய தி3+ | 95 (10) 

T.A.1.23.7 

அதா†24…ண: ேக…�4…ப&†�டா-�…3பாத†3தா4� |  
ஏ…வாஹி ேத3வா… இதி† | தேதா† ேத3வ ம=…�யா: பி…தர†: | 
க…3 த…4�வா…-(2ஸ…ரஸ… �ேசாத†3-தி�ட288 |  

ேஸா��3�4வா தி3+ || யா வி…(4ேஷா† வி…பரா†பத88 |  
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தா(4ேயாÅஸு†ரா… ர�ாóè†ஸி பிஶா…சா� ேசாத†3தி�ட288 |  

த�மா…�ேத பரா†ப4வ88 | வி…(�T3(4ேயா… ஹி ேத 

ஸம†ப4வ88 || தேத…3ஷா(4ய�‡+தா || 96 (10) 
T.A.1.23.8 

ஆேபா†ஹ… ய�3 (3�†ஹ…த5� க3�ப…4மாய88† | த3�…8 த3தா†4னா 

ஜ…னய† த5� �வய…64 | தத† இ…ேமÅ�4ய-��†9ய த… ஸ�கா‡3: | 

அ�3(4ேயா… வா இ…த3óè ஸம†"4� |  

த�மா†தி…3த3óè ஸ�வ… (3ர<ம† �வய…(4விதி† || 

த�மா†தி…3த3óè ஸ�வ…óè… ஶிதி†2ல-மி…வா Å�44வ†-மிவாப4வ� || 

(ர…ஜாப†தி…� வாவ த� | ஆ…�மனா…�மான† Æவி…தா4ய† | 
தேத…3வா=…(ராவி†ஶ� || தேத…3ஷா(4ய�‡+தா || 97 (10) 
T.A.1.23.9 

வி…தா4ய† ேலா…கா8. வி…தா4ய† "…4தானி† | வி…தா4ய… ஸ�வா‡: 
(ர…தி3ேஶா… தி3ஶ†�ச | (ர…ஜாப†தி: (ரத2ம…ஜா �…த�ய† | 
ஆ…�மனா…�மா-ந†ம…பி4-ஸவி†ேவ…ேஶதி† || ஸ�வ†ேம…-ேவத3மா…(�வா | 

ஸ�வ†-மவ…4�3�4ய† | தேத…3வா=…(ரவி†ஶதி |  

ய ஏ…வ Æேவத†3 || 98 (8) 
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(ஆB† - த3தி2ட2� - ந1…4 - த3ேபா… - வாேயா… இதி… - ேஸய� 

தி3க…3 - 4யC‡/தா… - Å4யC‡/தா… -*Å2ெடௗ ச†) (A23) 

1.1.24 அ%வாக� 24 
T.A.1.24.1 

ச�†�ட1ய… ஆேபா† +3�<ணாதி | ச…�வா&… வா அ…பாóè 

@…பாணி† | ேமேகா†4 வி…�3�� | �த…ன…யி…�=�-��…�I: | 

தா8ேய…வா வ†4 ேத4 || ஆ…தப†தி… வ�.�யா† +3�<ணாதி |  

தா: 6…ர�தா…�3ப† த3தா4தி | ஏ…தா ைவ (3ர†<மவ�ச…�யா ஆப†: |  
*…க…2த ஏ…வ (3ர†<மவ�ச…ஸ-மவ†4 ேத4 |  

த�மா‡8-*க…2ேதா (3ர†<மவ�ச…ஸித†ர: || 99 (10) 
T.A.1.24.2 

V(யா† +3�<ணாதி | தா த†3�ிண…த உப†த3தா4தி | ஏ…தா ைவ 

ேத†ஜ…�வின 5…ராப†: | ேதஜ† ஏ…வா�ய† த3�ிண…ேதா த†3தா4தி | 

த�மா…�3த3�ி…ேணா Å��3த†4� ேதஜ…�வித†ர: ||  
�தா…2வ…ரா +3�†<ணாதி | தா: ப…�சா�3ப† த3தா4தி | 

(ரதி†�I2தா… ைவ �தா†2வ…ரா: | ப…�சாேத…3வ (ரதி†தி�ட2தி ||  

வஹ† த5� +3�<ணாதி | 100 (10) 
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T.A.1.24.3 

தா உ†�தர…த உப†த3தா4தி | ஓஜ†ஸா… வா ஏ…தா  

வஹ† த5&…ேவா�3-க†3த5&…வ ஆVஜ†த5&…வ தா4வ† த5: |  
ஓஜ† ஏ…வா�ேயா‡�தர…ேதா த†3தா4தி |  

த�மா…�3�த…ேராÅ��3த†4 ஓஜ…�வித†ர: ||  
ஸ…பா…4�யா +3�†<ணாதி | தா ம�3�4ய… உப†த3தா4தி |  

இ…ய Æைவ ஸ†பா…4�யா: | அ…�யாேம…வ (ரதி†தி�ட2தி || 

ப…Aவ…Aயா +3�†<ணாதி |  

தா உ…ப&†�டா�…3பா த†3தா4தி | 101 (10)  
T.A.1.24.4 

அ…ெஸௗ ைவ ப†Aவ…Aயா: | அ…*�யா†ேம…வ (ரதி†தி�ட2தி || 

தி…3�ூப†த3தா4தி | தி…3�ு வா ஆப†: | அ8ன… Æவா ஆப†: |  
அ…�3(4ேயா வா அ8ன†0ஜாயேத |  

யேத…3வா�3(4ேயா-Å8ன…0ஜாய†ேத | தத3வ†4 ேத4 || 

த Æவா ஏ…தம†4…ணா: ேக…தேவா… வாத†ரஶ…னா  

�ஷ†ேயா-Åசி8வ88 | த�மா†-தா34ண ேக…�க†: ( ) || 
தேத…3ஷா(4ய�‡+தா || ேக…தேவா… அ4†ணாஸ�ச |  

�…ஷ…ேயா வாத†ரஶ…னா: | (ர…தி…�டா2óè ஶ…ததா4†ஹி |  
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ஸ…மாஹி†தாேஸா ஸஹ�ர…தா4ய†ஸ…மிதி† ||  
ஶ…தஶ†�ைச…வ ஸ…ஹ�ர†ஶ�ச… (ரதி†தி�ட2தி |  

ய ஏ…தம…+3னி8சி†=…ேத | ய உ†ைசனேம…வ Æேவத†3 || 102 (18) 
(3ர…&ம…வ…�ச…ஸித†ேரா… - வஹ†�த5� /3�&ணாதி… - தா 

உ…ப�†2டா�…3பாத†3தா4 - �யா�ணேக…�ேகா…Å2ெடௗ ச†) (A24) 

1.1.25 அ%வாக� 25 
T.A.1.25.1 

ஜா…=…த…3+4ன5-*†�தர ேவ…த53�கா…2�வா |  

அ…பா "†ரயதி | அ…பாóè ஸ†�வ…�வாய† |  
6…�க…ர…ப…�ணóè 4…+ம 64†ஷ…-மி��ப† த3தா4தி |  

தேபா… ைவ 6†�கரப…�ண | ஸ…�யóè 4…+ம: | அ…�த… 64†ஷ: | 

ஏ…தாவ…�3வா வா‡�தி | யாவ†ேத…3த� | யாவ†ேத…3வா�தி† | 103 
(10) 

T.A.1.25.2 

தத3வ†4 ேத4 || V…�ம*ப†த3தா4தி | அ…பாேம…வ ேமத…4மவ†4 ேத4 |  

அேதா‡2 �வ…�க3�ய† ேலா…க�ய… ஸம†�Tைய || 

ஆப†மாபாம…ப� ஸ�வா‡: | அ…�மாத…3�மா தி…3ேதாÅ*த†: | 
அ…+3னி�வா…��ச… ஸூ�ய†�ச |  
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ஸ…ஹஸ†0ச �க…ர��3தி†4யா… இதி† |  

வா…1வ�வா† ர�மி… பத†ய: {11} ||  

ேலா…க (�†ண�சி…2�3ர (�†ண | 104 (10) 

T.A.1.25.3 

யா�தி…�ர: ப†ரம…ஜா: || இ… �3ர… ேகா…4ஷாேவா… வஸு†பி4{12} 
ேர…வா<ேய…ேவ{13}தி† || ப0ச… சித†ய… உப†த3தா4தி | 

பா�+ேதா…Å+3னி: | யாவா†ேன…வா+3னி: | த0சி†=ேத ||  

ேலா…க (�†ணயா �3வி…த5யா…-*ப†த3தா4தி | ப0ச† பதா…3 ைவ 

வி…ராT | த�யா… வா இ…ய பாத†3: | அ… த&†�… பாத†3: |  
�3ெயௗ: பாத†3:  | தி3ஶ…: பாத†3:  | ப…ேரார†ஜா…: பாத†3:  ||  
வி…ரா9ேய…வ (ரதி†தி�ட2தி | ய ஏ…தம…+3னி0சி†=…ேத | 

ய உ†ைசனேம…வ Æேவத†3 || 105 (16) 
(அ*தி† - �ணா… - �த�†�…� பாத…3: ஷ�ச†) (A25) 

1.1.26 அ%வாக� 26 
 

T.A.1.26.1 

அ…+3னி (ர…ண5ேயா†ப-ஸமா…தா4ய† | தம…பி4த† ஏ…தா அ…ப4ீ�ட†கா… 
உப†த3தா4தி | அ…+3னி…ேஹா…�ேர த†3�.ஶ"�ணமா…ஸேயா‡: |  
ப…ஶு…ப…3 ேத4 சா†��மா…�ேயஷு† | அேதா†2 ஆஹு: |  
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ஸ�ேவ†ஷு ய9ஞ +ர…��விதி† ||  
அத†2 ஹ�மா ஹா4…ண� �வா†ய…64வ†: |  

ஸா…வி…�ர: ஸ�ேவா…-Å+3னி&�ய-ன†=ஷ�க3 ம8யாமேஹ |  

நானா… வா ஏ…ேதஷா‡ Æவ 5…�யா†ணி || கம…+3னி0சி†=ேத | 106 (10) 

T.A.1.26.2 

ஸ…�&…ய ம…+3னி0சி†8வா…ன: | கம…+3னி0சி†=ேத |  

ஸா…வி…�ர ம…+3னி0சி†8வா…ன: | கம…+3னி0சி†=ேத  |  

நா…சி…ேக…த ம…+3னி0சி†8வா…ன: | கம…+3னி0சி†=ேத  | 

சா…�…�….ேஹா…�&…ய-ம…+3னி0சி†8வா…ன: | கம…+3னி0சி†=ேத | 

ைவ…�வ…��…ஜ ம…+3னி0சி†8வா…ன: |  

கம…+3னி0சி†=ேத | 107 (10)  

T.A.1.26.3 

உ…பா…=…வா…+ய†-மா…ஶு ம…+3னி0சி†8வா…ன: | கம…+3னி0சி†=ேத  | 

இ…மமா†4ண-ேக�க ம…+3னி0சி†8வா…ன இதி† ||  

��ஷா… வா அ…+3னி: | ��ஷா†ெணௗ… ஸò�பா†2லேய� | 

ஹ…8ேயதா‡�ய ய…9ஞ: | த�மா…8-னா=…ஷ9ய†: || 

ேஸா�த†ரேவ…தி3ஷு† +ர…�ஷு† சி8வ 5த | உ…�த…ர…ேவ…�3யாò 

<ய†+3னி� சீ…யேத‡ || (ர…ஜாகா†ம� சி8வ 5த | 108 (10) 
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T.A.1.26.4 

(ரா…ஜா…ப…�ேயா வா ஏ…ேஷா‡Å+3னி: | (ரா…ஜா…ப…�யா: (ர…ஜா: | 

(ர…ஜாவா‡8 ப4வதி | ய ஏ…வ Æேவத†3 || ப…ஶுகா†ம�சி8வ 5த |  

ஸ…9ஞான… Æவா ஏ…த� ப†ஶூ…னா | யதா3ப†: |  

ப…ஶூ…னாேம…வ ஸ…9ஞாேன… Å+3னி0சி†=ேத |  

ப…ஶு…மா8 ப†4வதி | ய ஏ…வ Æேவத†3 || 109 (10) 
T.A.1.26.5 

���I†காம�சி8வ 5த | ஆேபா… ைவ ���I†: |  
ப…�ஜ8ேயா… வ�.ஷு†ேகா ப4வதி | ய ஏ…வ Æேவத†3 ||  
ஆ…ம…யா…வ 5 சி†8வ 5த | ஆேபா… ைவ ேப†4ஷ…ஜ |  

ேப…4ஷ…ஜேம…-வா�ைம† கேராதி | ஸ�வ…மா�†ேரதி ||  

அ…பி…4சரò†� சி8வ 5த | வ9ேரா… வா ஆப†: | 110 (10) 
T.A.1.26.6 

வ9ர†ேம…வ (4ரா��†�ேய(4ய…: (ரஹ†ரதி | ���…�…த ஏ†ன || 

ேதஜ†�காேமா… யஶ†�காம: | (3ர…<ம…வ…�ச…ஸ கா†ம��வ…�க3-

கா†ம�சி8வ 5த | ஏ…தா வ…�3வா வா‡�தி | யாவ†ேத…3த� | 

யாவ†ேத…3வா�தி† | தத3வ†4 ேத4 || த�ைய… த�3�ர…த | 

வ�.ஷ†தி… ந தா†4ேவ� | 111 (10) 
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T.A.1.26.7 

அ…�த… Æவா ஆப†: | அ…�த…�யா-ந† த&�ைய ||  

நா(2ஸு-J�ர†62…ஷ� G†�யா� | ந நி�;†2ேவ� |  

ந வி…வஸ†ந�-�னாயா� | G3<ேயா… வா ஏ…ேஷா‡Å+3னி: |  

ஏ…த�யா…+3ேன ரன†தி தா3ஹாய ||  

ந 6†�கரப…�ணானி… ஹிர†>ய… Æவா Åதி…4தி�ேட‡2� | 
ஏ…த�யா…+3ேன-ரன†(4யா-ேராஹாய || ந V�ம…�யா�ன 5†யா� | 

ேநாத…3க�யா…-கா4�†கா… ேயன†-ேமாத…3கானி† ப4வ தி |  

அ…கா4�†கா… ஆப†: | ய ஏ…தம…+3னி0சி†=…ேத |  

ய உ†ைசனேம…வ Æேவத†3 || 112 (14) 

(சி…%…ேத… - சி…%…ேத… - ர…ஜாகா†ம�சி�வ 5த… - ய ஏ…வ� Æேவதா3 - 

ேபா† - தா4ேவ…- த3�ன5†யா.ச…�வா�† ச)  (A26) 

1.1.27 அ%வாக� 27 
T.A.1.27.1 

இ…மா=†க… 64வ†னா Sஷேத4ம | இ �3ர†�ச… வி�ேவ†ச ேத…3வா: || 

ய…9ஞ0ச† ந�த…8வ0ச† (ர…ஜா0ச† |  
ஆ…தி…3�ைய-& �3ர†� ஸ…ஹ S†ஷதா4� || 

ஆ…தி…3�ைய & �3ர…� ஸக†3ேணா-ம…4�3பி†4: |  
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அ…�மாக† "4�வவி…தா த…�னா‡ ||  

ஆ(ல†வ�வ… (ர(ல†வ�வ | ஆ…>;3ப†4வ ஜ…மா*…ஹு: | 

ஸுகா2த53 �†3:க2 நி…த4னா |  

(ரதி†*0ச�வ… �வா 6…ர || 113 (10) 
 

T.A.1.27.2 

ம2†சய� �வாய6…4வா: | ேய ஶ†2…ரா>ய† கAபய88 |  

ேத ேத† ேத…3ஹ� க†Aபய � | மா ச† ேத… +2யா �ம† த5&ஷ� ||  

உ�தி†�ட2த… மா �வ†(த | அ…+3னி-மி†3ச2�3�4வ… பா4ர†தா: | 

ரா9ஞ…� ேஸாம†�ய ��…(தாஸ†: |  
ஸூ�ேய†ண ஸ…�ேஜா†ஷஸ: || �வா† ஸு…வாஸா‡: {14} ||  
அ…�டாச†+ரா… நவ†�3வாரா | 114 (10) 

T.A.1.27.3 

ேத…3வானா… "ர†ேயா…�3�4யா | த�யாóè† ஹிர>ம†ய: ேகா…ஶ: |  

�வ…�ேகா3 ேலா…ேகா 9ேயாதி…ஷா ÅÅ��†த: || ேயா ைவ தா‡ 

(3ர<ம†ேணா ேவ…த3 | அ…�ேத†னாÅÅ��…தா 6†2 |  

த�ைம‡ (3ர<ம ச† (3ர<மா… ச | ஆ…�: கீ�தி† (ர…ஜா த†3�3: || 

வி…(4ராஜ†மானா…óè… ஹ&†ண5 | ய…ஶஸா† ஸப…2��†தா |  

6ரóè† ஹிர>ம†யீ (3ர…<மா | 115 (10) 
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T.A.1.27.4 

வி…ேவஶா† Åப…ராஜி†தா || பரா�ேக3�ய† (*பராேங�ய†) 9யாம…ய ீ|  

பரா�ேக3�ய† (*பராேங�ய†) நாஶ…கீ | இ…ஹசா† *�ர†சா8ேவ…தி |  

வி…�3வா8 ேத†3வாஸு…ரா=†ப…4யா8 || ய�G†மா…2 ம… �3ரய†ேத | 

ய…�3ேயா…ஷி�3ய� ப†தி…�ரதா‡ | அ&†�ட… Æய�கி0ச† +&…யேத‡ | 
அ…+3னி�-தத3=†ேவத4தி ||  

அ…��தா†ஸ�-��†தாஸ…�ச | 116 (10) 

T.A.1.27.5 

ய…9வாேனா… ேயÅ(ய† ய…9வன†: | �வ†�ய ேதா… நாேப‡� ேத |  

இ �3ர†-ம…+3னி0ச† ேய வி…�3: || ஸிக†தா இவ ஸ…Æய தி† |  

ர…�மிபி4†� ஸ*…த53&†தா: | அ…�மா8 Æேலா…காத†3-*�மா…3ச |  

�…ஷிபி4†-ரதா3�-(�…�னிபி†4: || அேப†த… வ 5த… வி ச† ஸ�ப…தாத†: |  

ேயÅ�ர…�த2 6†ரா…ணா ேய ச… Xத†னா: |  

அேஹா†பி4- ர…�3பி4- ர…+�பி…4�- �ய†+த | 117 (10) 

T.A.1.27.6 

ய…ேமா த†3தா3�வ-வ…ஸான†ம�ைம ||  �*†ண �  �பா…�வ�ய†: |  

அ…+�…�டா ேய ச… +��ட†ஜா: | G…மா2†ஷு க…ன5ன 5†ஷு | 

ஜா…&ண 5†ஷு ச… ேய ஹி…தா: || ேரத†: பதீா… ஆ>ட†3பதீா: |  
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அ�கா†3ேரஷு ச… ேய ஹு…தா: | உ…ப4யா‡8 6�ர† ெபௗ�ர…கா8 |  

�…ேவ…Åஹ Æய…மராஜ†கா38 || ஶ…தமி8= ஶ…ரத†3: {15} ||  
அேதா…3 ய�3(3ர<ம† வில…ப3 | பி…��…ணா0ச† ய…ம�ய† ச |  
வ4†ண…-�யா�வி†ேனா-ர…+3ேன: | ம…4தா‡0ச வி…ஹாய†ஸா ||  

கா…ம…(ர…யவ†ண ேம அ�� | ஸ<ேய†வா�மி† ஸ…னாத†ன: |  

இதி நாேகா (3ர<மி�ரேவா† ராேயா… த4ன |  

6…�ரானாேபா† ேத…3வ 5&…ஹாÅÅஹி†தா || 118 (18) 

(�…ர� - நவ†�3வாரா - 3ர…&மா - ச -  ய†/தóè - ஶ…ரேதா…3 

Å2ெடௗ ச† (A27) 

1.1.28 அ%வாக� 28 
T.A.1.28.1 

விஶீ‡�.�ண5…� +3��3�4ர†-ஶ�ீ.�ண50ச | அேபேதா† நி�.�…திóè 

ஹ†த2: | ப&பா3த4ò �ேவ†தG…� | நி…ஜ�க4óè† ஶப…3ேலாத†3ர ||  

ஸ… தா8. வா…3யாய†யா ஸ…ஹ | அ+4ேன… நாஶ†ய ஸ… �3�ஶ†: || 
ஈ…�.�யா…ஸூ…ேய 6†36…4�ா | ம…8��+�…�யா0 ச† த53தி4ேர | 

ரேத†2ன கிóè ஶு…காவ†தா | அ+3ேன… நாஶ†ய ஸ… �3�ஶ†: | 119 (10) 
(விஶ ீ‡�2ண5…� த3ஶ†)  
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1.1.29 அ%வாக� 29 
 

T.A.1.29.1 

ப…�ஜ8யா†ய… (ரகா†3யத | தி…3வ�6…�ராய† மீ…�4ேஷ‡ |  

ஸேநா† ய…வஸ†மி3ச2� || இ…த3 Æவச†: ப…�ஜ8யா†ய �வ…ராேஜ‡ |  
<�…ேதா3 அ…��வ -த†ர… த-�3�†ேயாத |  

ம…ேயா… "4�வாேதா† வி…�வ+�†�டய� ஸ �வ…�ேம | 

ஸு…பி…(ப…லா ஓஷ†த54� ேத…3வேகா†3பா: ||  
ேயா க3�ப…4-ேமாஷ†த54னா | க3வா‡� +�…ேணா�ய�வ†தா | 

ப…�ஜ8ய†: 64…ஷ5ணா‡ || 120 (10) 

(ப…�ஜ�யா†ய… த3ஶ†) (A29) 

1.1.30 அ%வாக� 30 
 

T.A.1.30.1 

6ன†�மாைம-�வி �3&…ய | 6ன…ரா�…: 6ன…�ப4க†3: |  
6ன…� (3ரா<ம†ண-ைம� மா | 6ன…� �3ரவி†ண ைம� மா ||  

ய8ேம…Å�3ய ேரத†: (�தி…2வ 5ம�கா8† | யேதா3ஷ†த54ர…(ய-ஸ†ர…�3-

யதா3ப†: | இ…த3 த� 6ன…ராத†3ேத3 | த5…3�கா…4�…��வாய… வ�ச†ேஸ ||  

ய8ேம… ேரத…: (ரஸி†3யேத | ய8ம… ஆஜா†யேத… 6ன†: ( ) |  
ேதன† மாம…�த†� G4 | ேதன† ஸு(ர…ஜஸ†�G4 || 121 (12) 
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(�ன…��3ேவ ச†) (A30) 

1.1.31 அ%வாக� 31 
T.A.1.31.1 

அ…�3(4ய-�திேரா…தா4 ஜா†யத | தவ† ைவ�ரவ…ண� ஸ†தா3 | 

திேரா†ேத4ஹி ஸப…�னா8 ந†: | ேய அேபா… Å�ன தி† ேகச…ன || 

�வா…�T2 மா…யா Æைவ‡�ரவ…ண: | ரத2óè† ஸஹ�ர… 

வ �†4ர | 6…4…�ச…+ரóè ஸஹ†�ரா�வ |  

ஆ�தா…2 யாயா† ஹி ேநா ப…3லி ||  

ய�ைம† "…4தானி† ப…3லிமாவ†ஹ தி |  

த4ன…�கா3ேவா… ஹ�தி… ஹிர†>ய…-ம�வா8† | 122 (10) 
T.A.1.31.2 

அஸா†ம ஸும…ெதௗ ய…9ஞYய†�ய | �&ய… பி3(4ர…4ேதா 

Å8ன†*கீ2 Æவி…ராஜ‡ || ஸு…த…3�.ஶ…ேன ச† +ெரௗ…0ேச ச† | 
ைம…னா…ேக3 ச† ம…ஹாகி†3ெரௗ |  

ஶ…த�3வா…Tடா-ர†க3ம… தா | (*ஸ…த�3வா…Tடா-ர†க3ம… தா) 

ஸ…óè… ஹா�ய…8 நக†3ர…  தவ† || இதி ம �ரா‡: |  

கAேபா†Åத ஊ…��3�4வ || யதி…3 ப3லி…óè… ஹேர‡� |  
ஹி…ர…>ய…நா…ப4ேய† வி�…த3ேய† ெகௗேப…3ரா-யா…ய ப†3லி: | 123 (10) 
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T.A.1.31.3 

ஸ�வ "4தாதி4பதேய ந†ம இ…தி | அத2 ப3லிóè 

<��ேவாப†தி�ேட…2த || �…�ர� �…�ர Æைவ‡�ரவ…ண: | 

(3ரா<மணா† வய…ò…�ம: | நம†�ேத அ��… மா மா† ஹிóèS: | 

அ�மா� (ரவி�யா8-ன†ம�3த5…4தி || அத2 தம+3னி-மா†த3த5…4த |  

ய�மி8ேன த�க�ம (ர†�0ஜ5…த || தி…ேராதா…4 "4: |  

தி…ேராதா…4 64வ†: | 124 (10) 
T.A.1.31.4 

தி…ேராதா…4� �வ†: | தி…ேராதா…4 "4�64வ…��வ†: |  

ஸ�ேவஷா Æேலாகானா-மாதி4ப�ேய† Sேத…3தி ||  

அத2 தம+3னி†-மி த5…4த | ய�மி8ேன த� க�ம (ர†�0ஜ5…த ||  

தி…ேராதா…4 "4� �வாஹா‡ | தி…ேராதா…4 64வ…� �வாஹா‡ | 
தி…ேராதா…4� �வ†: �வாஹா‡ | தி…ேராதா…4 "4�64வ…�- 

�வ†�-�வாஹா‡ || ய�மி8ன�ய காேல ஸ�வா  

ஆஹுத5�. ஹுதா† ப4ேவ…�: | 125 (10)  

T.A.1.31.5 

அபி (3ரா<மண†*கீ…2னா: | த�மி8ன<ன: காேல (ர†�0ஜ5…த |  

பர†� ஸு…(த-ஜ†னா�3ேவ…பி ||  



                      ைத�தி�ய ஆர
யக� ரத2ம: ரபாட2க: - TA 1 

                        www.vedavms.in         Page 70 of 169 

மா �ம (ரமா�3ய த† மா�3�4யா…பேய� |  

ஸ�வா�தா‡2� ஸி�3�4ய… ேத |  

ய ஏ†வ Æேவ…த3 | �ு�4ய8-நித†3ம-ஜா…னதா |  

ஸ�வா�தா2 ந† ஸி�3�4ய… ேத || ய�ேத† வி…கா4�†ேகா (4ரா…தா | 
மமா த�. <�†த3ேய… �&த: | 126 (10) 

T.A.1.31.6 

த�மா† இ…மம+3ர… பி>ட†30ஜுேஹாமி |  

ஸ ேம‡Å�தா…2  மா விவ†த54� | மயி… �வாஹா‡ ||  
ரா…ஜா…தி…4ரா…ஜாய† (ரஸ<ய ஸா…ஹிேன‡ |  

நேமா† வ…ய Æைவ‡�ரவ…ணாய† G�மேஹ |  

ஸ ேம… காமா…8 காம… காமா†ய… ம<ய‡ |  

கா…ேம…�வ…ேரா ைவ‡�ரவ…ேணா த†3தா3� |  

G…ேப…3ராய† ைவ�ரவ…ணாய† | ம…ஹா…ரா…ஜாய… நம†: |  

ேக…தேவா… அ4†ணாஸ�ச ( ) | �…ஷ…ேயா வாத†ரஶ…னா: |  

(ர…தி…�டா2óè ஶ…ததா†4 ஹி | ஸ…மாஹி†தாேஸா 

ஸஹ�ர…தா4ய†ஸ | ஶி…வான…� ஶ த†மா ப4வ � |  

தி…3�யா ஆப… ஓஷ†த4ய: | ஸு…�…;…3கா ஸர†�வதி | 

மா ேத… �ேயா†ம ஸ… �3�ஶி† || 127 (17) 
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(அ�வா‡� - ப3லி…� - �4ேவா† - ப4ேவ…?: - ��த - �ச†  

ஸ…த ச†) (A31) 

1.1.32 அ%வாக� 32 
T.A.1.32.1 

ஸÆவ�2ஸர-ேமத†�3 �ரத…0 சேர� | �3ெவௗ† வா மா…ெஸௗ || 

நியம� ஸ†மாேஸ…ன || த�மி  நியம† விேஶ…ஷா: |  

�&ஷவண-*த3ேகா†ப-�ப…�.ஶ ீ| ச��த2 கால பான† ப4+த…� 

�யா� | அஹரஹ�வா ைப4�†ம��ன 5…யா� |  

ஔ�3ப32பி4� ஸமி�3பி4-ர+3னி† ப&…சேர� | 

6ன�மா ைம�வி �3&ய-மி�ேயேதனா-Å=†வாேக…ன |  

உ�3�4�த ப&"தாபி4-ர�3பி4: கா�ய†� G�வ 5…த | 128 (10) 

T.A.1.32.2 

அ†ஸ0ச…யவா8 | அ+3னேய வாயேவ† ஸூ�யா…ய |  

(3ர<மேண (ர†ஜாப…தேய | ச �3ரமேஸ ந†��ேர…(4ய: |  

��(4ய� ஸÆவ†�2ஸரா…ய | வ4ணா-யா4ணாேயதி �ர†த 
ேஹா…மா: | (ர…வ…�+3யவ†தா3ேத…3ஶ: | அ4ணா: கா‡>ட3 �…ஷய: || 

அர>ேய†Åத54ய…ீர88 | ப4�3ர� க�ேணபி4&தி �3ேவ† ஜபி…�வா | 

129 (10) 
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T.A.1.32.3 

மஹானான 5பி4-4த3கóè ஸò†�ப…�.�ய | தமாசா‡�ேயா 

த…3�3யா� | ஶிவான� ஶ தேம-�ேயாஷத5†4ரா ல…ப4ேத | 

ஸு�;3ேக†தி "…4மி | ஏவம†பவ…�ேக3 | ேத†4=� த…3�ிணா | 

கóèஸ Æவாஸ†�ச ெ�ௗ…ம | அ ய†�3வா ஶு…+ல |  

ய†தா2 ஶ…+தி வா | ஏவò �வா�3�4யாய† த4�ேம…ண |  

அர>ேய†Åத54ய…ீத |  

தப�வ 5 6>ேயா ப4வதி தப�வ 5 6†>ேயா ப…4வதி || 130 (12)  

(�…�வ 5…த - ஜ†பி…�வா - *வா�3�4யாய†த4�ேம…ண �3ேவ ச†) (A32) 
 

Prapaataka Korvai with starting Padams of 1 to 32 Anuvaakams :- 

(ப…4�3ரò - *��தி†: - ஸாக…'ஜானா… - மHய- தி†தா…�ரா - 

Iய†�?��3�4வா…� - ஆேராக3: - /ேவத3 - ம/3னி�ச - 

ஸ†ஹ*ர… �� - ப…வி�ர†வ�த… -ஆத†%2வா… -2டேயா†ன5…� - 

ÆேயாÅஸா… - வதா2தி3�ய - *யாேராக3-*யாத2 வாேயா- 

ரதா2/3ேன…� - த3�ிண1�வ*யா - மி†��3ரேகா…4ஷா வ…-

ஆப†மாபா…�- Æேயா†Åபா - மாேபா… ைவ - ச�†2டJேயா - 

ஜா%த…3/4ன5 - ம…/3னி� ர…ண5ேய… - மா K† க…� - Æவிஶ ீ‡�2ண5� 

- ப…�ஜ�யா†ய… - �ன† - ர…�34ய: -ஸ�Æவ�2ஸர� �3வா��†ஶ�) 
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Korvai with starting Padams of 1, 11, 21 Series of Dasinis :- 

(ப…4�3ர� - Lேயா…திஷா… - த*மி� ராஜான� - க…�யபா‡�2-

ஸஹ*ர… �தி†3ய…�- ந�ஸ†க - ம…2டேயா†ன5… - மவபத�தானா 

- மா…யத†னவா� ப4வதி - ஸ…ேதா ப3��…4� - தா உ†�தர…ேதா - 

வLர†ேம…வ - �ன†�மாைம� ��……ஶ�†3�தரஶ…த�) 

 

First and Last Padam in 1st Prapaatakam of Aranyakam:- 

(ப4�3ர� - தப*வ 5 �Iேயா ப4வதி தப*வ 5 �†Iேயா ப…4வதி) 

 

| ஹ�†: ஓ� | 

| /�2ண யஜு�ேவத53ய ைத�தி!ய  

ஆரIயேக ரத2ம: ரபாட2க: ஸமாத: | 
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1.1.33 Appendix (of expansions) 
 

T.A.1.11.1 - (3ர…<மா ேத…3வானா‡{1} 

=========================================================== 

(3ர…<மா ேத…3வானா‡ பத…3வ 5: க†வ 5…னா�ஷி…� வி(ரா†ணா 

மஹி…ேஷா �…கா3ணா‡ | �ேய…ேனா +3��3�4ரா†ணா…ò… 

�வதி†4தி…� வனா†னா…óè… ேஸாம†: ப…வி�ர…ம�ேய†தி… ேரப488† || {1} 
(Appearing in T.S.3.4.11.1) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T.A.1.12.5 - வா…�ேரவ† வி…�3�{2}  

========================== 

வா…�ேரவ† வி…�3�8மி†மாதி வ…�2ஸ ந மா…தா ஸி†ஷ+தி | 

யேத†3ஷா Æ��…�Iரஸ†�ஜி || {2} 

(Appearing in T.S.3.1.11.5) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T.A.1.13.2 - ஸு…�ராமா†ண{3} ம…ஹ5J…ஷு{4} 

======================================= 

ஸு…�ராமா†ண (�தி…2வ 5 �3யாம†ேன…ஹஸóè† ஸு…ஶ�மா†ண… 

மதி†3திóè ஸு…(ரண 5†தி | ைத3வ 5… நாவò† 
�வ&…�ராமனா†க3ஸ…ம�ர†வ த5 …மா 4†ேஹமா �வ…�தேய‡ || {3} 
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ம…ஹ5J…ஷு மா…தரóè† ஸு�ர…தானா†�…த�ய… ப�ன 5…மவ†ேஸ 

ஹுேவம | �…வி…�…�ராம…-ஜர† த5*@…சீóè ஸு…ஶ�மா†ண…மதி†3திóè 

ஸு…(ரண 5†தி || {4}  
(Both {3} and {4} appearing in T.S.1.5.11.5) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T.A.1.13.3 - "ஹி…ர…>ய…க…3�ேபா4{5}  
=================================================================== 

ஹி…ர…>ய…க…3�ப4: ஸம†வ�த…தா+3ேர† "…4த�ய† ஜா…த: பதி…ேரக† 
ஆS�  | ஸ தா†3தா4ர (�தி…2வ 5 �3யா *…ேதமா க�ைம† 
ேத…3வாய† ஹ…விஷா† விேத4ம || {5} 

(Appearing in T.S.4.1.8.3) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T.A.1.13.3 - ஹ…óè…ஸ: ஶு†சி…ஷ�{6}   

=================================================================== 

ஹ…óè…ஸ: ஶு†சி…ஷ�3 வஸு†ர த&�…-ஸ�3ேதா4தா† 
ேவதி…3ஷத3தி†தி2 ��3ேராண…ஸ� |  

 �…ஷ�3 வ†ர…ஸ�3�†த…ஸ�3 �ேயா†ம…ஸத…3(3ஜா ேகா…3ஜா  

�†த…ஜா அ†�3&…ஜா �…த-(3�…ஹ� || {6} 

(Appearing in T.S.1.8.15.2) 
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T.A.1.13.3 -(3ர<ம† ஜ9ஞா…ன{7}  

============================================================ 

(3ர<ம†ஜ9ஞா…ன (ர†த…2ம 6…ர�தா…�3வி S†ம…த:  

ஸு…4ேசா† ேவ…ன ஆ†வ: | ஸ 6…3�3�4னியா† உப…மா அ†�ய 

வி…�டா2: ஸ…த�ச… ேயானி…மஸ†த�ச… விவ†: || {7} 
(Appearing in T.S.4.2.8.2) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T.A.1.13.3 -ததி3� ப…த3{8} 

============================================================ 

ததி3�ப…த3 ந விசி†ேகத வி…�3வா8 | ய8�…த: 6ன†ர…(ேயதி† 
ஜ5…வா8 | �&…���3ய�3 64வ†ன�ய ரத…2��� |  

ஜ5…ேவா க3�ேபா…4 ந �…த: ஸ ஜ5†வா� || {8} 

(Appearing in T.B.3.7.10.6) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

T.A.1.19.1 - ஆ ய�மி �2ஸ(த வாஸவா{9}  

இ �3&யாணி ஶத+ரத†{10}  
===================================== 

ஆய�மி8‡ �2ஸ…(தவா†ஸ…வா �தி�ட†2 தி �வா…4ேஹா† 
யதா2  | �ஷி†�.ஹ த53�க…4�4�த†ம… இ �3ர†�ய க…4�ேமா 

அதி†தி2: || {9} 
(Appearing in T.S.1.6.12.2) 
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இ… �3&…யாணி† ஶத+ரேதா… யா ேத… ஜேன†ஷு ப…0சஸு† |  
இ �3ர… தானி† த… ஆ ��†ேண || {10} 

(Appearing in T.S.1.6.12.1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T.A.1.25.2 - வா…1வ�சா† ர�மி…பத†ய:{11}  

================================================================= 

வா…1வ�வா† ர�மி…பத†ய: | ம2‡3யா�மாேனா… அ�34†ஹ: | 

ேத…3வ 5� 6†4வன… ஸூவ†2: |  

6…�ர…வ…�வாய† ேம ஸுத || {11} 

(Appearing in T.A.1.1.2) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

T.A.1.25.3 - இ… �3ர…ேகா…4ஷா ேவா… வஸு†பி4{12}   
ேர…வா <ேய…ேவ{13} 

=============================================================== 

இ… �3ர… ேகா…4ஷா ேவா… வஸு†பி4: 6…ர�தா…-�3ப†த3த4தா || {12} 

ஏ…வா <ேய†வ || {13}  
(short and longform are the same in {13}) 
(Both appearing in T.A.1.20.1) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T.A.1.27.2 - �வா† ஸு…வாஸா‡:{14}  
=================================================================== 

�வா† ஸு…வாஸா…: ப&†வ 5த… ஆகா‡3� |  
ஸ உ… �ேரயா‡8 ப4வதி… ஜாய†மான: | 
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த த54ரா†ஸ: க…வய… உ8ன†ய தி | �வா…தி4ேயா… மன†ஸா 

ேத3வ…ய த†: || {14} 
(Appearing in T.B.3.6.1.3 ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T.A.1.27.6 - ஶ…தமி8= ஶ…ரத†3:{15}  
=================================================================== 

ஶ…தமி8= ஶ…ரேதா…3 அ தி† ேத3வா… ய�ரா† ந�ச…+ரா ஜ…ரஸ† 

த…�னா‡ | 6…�ராேஸா… ய�ர† பி…தேரா… ப4வ† தி… மா ேநா† ம…�4யா 

2†&ஷ…தா�…� க3 ேதா‡: || {15} 
 
(This expansion is appearing in "Apastambeeya Mantra Bagam (APMB)", 

also known as "EkagnikAdam", in 2nd Prasnam, 4th Section as 3rd 

Mantra.)  

(This is an odd expansion as the Expanded Mantra is not appearing in any 

of conventional Taittriya texts like "Samhita", "Brahamanam" 

"Aranyakam") 
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Details of Dasini & Vaakyams  for – Prapaatakam 1 – TA 1 
 Dasini 

 

Vaakyams 
 

Anuvakam 1 3 32 

Anuvakam 2 4 47 
Anuvakam 3 4 46 
Anuvakam 4 3 30 

Anuvakam 5 2 23 
Anuvakam 6 3 35 
Anuvakam 7 6 59 

Anuvakam 8 8 80 
Anuvakam 9 7 71 
Anuvakam 10 7 74 

Anuvakam 11 8 77 
Anuvakam 12 5 56 
Anuvakam 13 3 34 

Anuvakam 14 4 42 
Anuvakam 15 1 16 
Anuvakam 16 1 10 

Anuvakam 17 2 25 
Anuvakam 18 1 11 
Anuvakam 19 1 9 

Anuvakam 20 1 17 
Anuvakam 21 3 36 
Anuvakam 22 12 121 

Anuvakam 23 9 88 
Anuvakam 24 4 48 
Anuvakam 25 3 36 

Anuvakam 26 7 74 
Anuvakam 27 6 68 
Anuvakam 28 1 10 

Anuvakam 29 1 10 
Anuvakam 30 1 12 
Anuvakam 31 6 67 
Anuvakam 32 3 32 

Total  130 1396  
 

Total as per 
grantha books 

132 1396 
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ஓ� நம: பரமா�மேன, 
 மஹாக3ணபதேய நம:,  


 �3�4ேயா நம: || ஹ…�…: ஓ� || 

2 ���ண யஜு�ேவத�3ய ைததி�ய 

ஆர�யேக 3வித�ய: �ரபாட2க: 

2.1 �3வித�ய: �ரபாட2க: - �வா�4யாய 

�3ரா�மண� 

2.1.1 அ%வாக� - 1 
T.A.2.1.1 

ஸஹ… ைவ ேத…3வானா…0 சாஸு†ராணா0 ச ய…9ெஞௗ 

(ரத†தாவா�தா Æவ…யò �வ…�க3 Æேலா…கேம‡�யாேமா 

வ…யேம‡�யாம… இதி… ேதÅஸு†ரா: ஸ…8ன<ய… 
ஸஹ†ைஸ…வாச†ர8- (3ர<ம…ச�ேய†ண… தப†ைஸவ 

ேத…3வா�ேதÅஸு†ரா அ*<ய…ò…�ேத ந (ராஜா†ன…ò…�ேத 

பரா†ப4வ… ேத ந �வ…�க3 Æேலா…கமா†ய…8 (ர��†ேதன…  

ைவ ய…9ேஞன† ேத…3வா: �வ…�க3 Æேலா…கமா†ய…8 ந 

(ர��†ேத…னாஸு†ரா…8 பரா†Åபா4வய…8 (ர��†ேதா ஹ… ைவ 

ய†9ேஞாபவ 5…திேனா† ய…9ேஞா-Å(ர†��…ேதா-Å=†பவ 5…திேனா… 
ய�கி0ச† (3ரா<ம…ேணா ய†9ேஞாபவ 5…�யத5†4ேத… யஜ†த ஏ…வ 
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த�த�மா‡�3- ய9ேஞாபவ 5…�ேய†-வாத5†4யதீ யா…ஜேய…�3 யேஜ†த  
வா ய…9ஞ�ய… (ர��†�யா… அஜி†ன… Æவாேஸா† வா த3�ிண…த 

உ†ப…வ 5ய… த3�ி†ண பா…3ஹு*�3த†4ர…ேதÅவ† த4�ேத ஸ…�யமிதி† 
ய9ேஞாபவ 5…த-ேம…தேத…3வ விப†2த (ராசீனாவ 5…தóè ஸ…Æவ 5த† 

மா=…ஷ || 1 (1) 

(No Korvai for this Anuvaakam) (A1) 

2.1.2 அ%வாக� - 2 
T.A.2.2.1 

ர�ாóè†ஸி… ஹவா† 6ேரா=வா…ேக தேபாÅ+3ர†மதி�ட2 த… தா8 

(ர…ஜாப†தி� வ…ேரேணா…பாம† �ரயத… தானி… வர†ம��ண5தாதி…3�ேயா 

ேநா… ேயா�3தா…4 இதி… தா8 (ர…ஜாப†தி-ர(3ரவ 5…�3- 

ேயாத†4ய…�3�4வமிதி… த�மா…�3�தி†�ட2 த…óè… ஹவா… தானி… 

ர�ாò†�யாதி…3�ய Æேயாத†4ய தி… யாவ†த3�த…ம8வ†கா…3�தானி† 

ஹ… வா ஏ…தானி… ர�ாóè†ஸி கா3ய�&…யா Åபி†4ம �&ேத…னாப†4 
ஸாஶாய தி… த�†3 ஹ… வா ஏ…ேத (3ர†<மவா…தி3ன:† 

"…�வாபி†4*…கா2: ஸ… �4யாயா‡� கா3ய�&…யாÅபி†4ம �&தா… ஆப† 

ஊ…��3�4வ Æவி�ி†ப தி… தா ஏ…தா ஆேபா† வ…92"…4�வா தானி… 

ர�ாóè†ஸி ம… ேதஹாÅ4†ேண �3வ 5…ேப (ர�ி†ப தி… ய�-
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(ர†த3�ி…ண (ர+ர†ம தி… ேதன† பா…(மான…மவ† 

K8வ ��…�3ய த†ம�த… Æய த†மாதி…3�ய-ம†பி4�3�4யா…ய8 

G…�வ8 (3ரா‡<ம…ேணா வி…�3வா �2 ஸ…கல† ப…4�3ரம†�=ேத… 

Åஸாவா†தி…3�ேயா (3ர…<ேமதி… (3ர<ைம…வ ஸ8 

(3ர<மா…(ேயதி… ய ஏ…வ Æேவத†3 || 2 (1) 
(No Korvai for this Anuvaakam) (A2) 

2.1.3 அ%வாக� - 3 
T.A.2.3.1 

ய�3-ேத†3வா ேத3வ…ேஹட†3ன…  (ேத3வ…ேஹள†3ன… ) 

ேத3வா†ஸ�ச+�…மா வ…ய |  

ஆதி†3�யா…�த�மா‡8மா *0சத…�த�ய…�ேதன… மாமி…த ||  

ேத3வா† ஜ5வனகா…யா ய�3-வா…சாÅ �†தJதி…3ம |  

த�மா‡8ன இ…ஹ *†0சத… வி�ேவ† ேத3வா: ஸ…ேஜாஷ†ஸ: || 

�…ேதன† �3யாவா(�தி2வ 5 �…ேதன… �வóè ஸ†ர�வதி | 

+�…தா8ன†: பா…<ேயன†ேஸா… ய� கி0சா �†தJதி…3ம || 

இ… �3ரா…+3ன5 மி…�ராவ4†ெணௗ… ேஸாேமா† தா…4தா (3�ஹ…�பதி†: | 
ேத ேநா† *0ச… �ேவன†ேஸா… யத…38ய+�†தமா&…ம ||  
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ஸ…ஜா…த…ஶ…óè…ஸா�…3த ஜா†மிஶ…óè… ஸா99யாய†ஸ…:  

ஶóèஸா†�…3த வா… கன 5†யஸ: | அனா†�4��ட  ேத…3வ+�†த… 

Æயேத3ன…�த�மா…� �வம…�மா0 ஜா†தேவேதா3 **+3தி4 ( ) || 

ய�3-வா…சா ய8 மன†ஸா பா…3ஹு(4யா†- 

J…4(4யா†ம�;…2வ�3(4யாóè† ஶி…�ைன�யத3 �†த0  

ச+�…மா வ…ய | அ…+3னி�மா… த�மா…ேத3ன†ேஸா… கா3�.ஹ†ப�ய:… 

(ர*†0ச� ச+�…ம யானி† �3�+�…தா || ேயன† �&…ேதா 

அ†�ண…வா -நி†�ப…3"4வ… ேயன… ஸூ�ய…  தம†ேஸா நி�*…ேமாச† | 
ேயேன �3ேரா… வி�வா… அஜ†ஹா…த3ரா†த5…�ேதனா…ஹ0 

9ேயாதி†ஷா… 9ேயாதி†ரானஶா…ன ஆ‡�ி ||  

ய� GS†த…3ம(ர†த5�த… மேய…ஹ ேயன† ய…ம�ய† நி…தி4னா… சரா†மி | 

ஏ…த�தத†3+3ேன அ �…ேணா ப†4வாமி… ஜ5வ†8ேன…வ (ரதி… த�ேத† 
த3தா4மி || "ய8மயி† மா…தா{17}" "யதா†3 பி…ேபஷ…{18}" 

"யத…3 த&†�…{19}" "Æயதா…3ஶஸா{20} "Åதி†+ராமாமி{21}"  

"�&…ேத ேத…3வா{22}" "தி…3வி ஜா…தா{23}" "யதா3ப†{24}"  

"இ…ம ேம† வ4ண…{25}" "த��வா† யாமி…{26}"  
"�வ  ேநா† அ+3ேன…{27}" "ஸ�வ  ேநா† அ+3ேன…{28}" 

"�வம†+3ேன அ…யாஸி†{29}" || 3 (17) 
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(�…�…/3தி…4 ஸ…த ச†) (A3) 

2.1.4 அ%வாக� - 4 
T.A.2.4.1 

யத3த5‡3�ய  �…ணம…ஹ ப…3"4வாதி†3�2 ஸ8வா ஸ0ஜ…க3ர… 

ஜேன‡(4ய: | அ…+3னி�மா… த�மா…தி3 �3ர†�ச ஸÆவிதா…3ெனௗ 

(ர*†0சதா ||  

ய�3த4�தா‡(4யா0 ச…கர… கிAபி†3ஷா>ய…�ாணா‡ 

Æவ…+3=*†ப…ஜி+4ன†மான: | உ…+3ர…ப…�யா ச† ரா�Tர…(4�3ச… 

தா8ய†(2ஸ…ரஸா… வ=†த3�தா-�…ணானி† || உ+3ர†ப�ேய… 

ரா�Tர†(4�…� கிAபி†3ஷாணி… யத…3���†�த…-ம=†த3�தேம…த� | 

ேந8ன† �…ணா �…ணவ… இ�2ஸ†மாேனா ய…ம�ய† ேலா…ேக அதி†4 

ர9ஜு…ராய† ||  
"அவ† ேத… ேஹட…3(*ேஹள…{30}") "உ�†3�த…ம{31}" "மி…ம ேம† 
வ4ண…{32}" "த��வா† யாமி…{33}" "�வ  ேநா† அ+3ேன…{34}"  

"ஸ �வ  ேநா† அ+3ேன{35}} ||  

ஸ�G†ஸுேகா… விG†ஸுேகா நி�.�…ேதா2 ய�ச† நி�வ…ன: | 

ேதÅ(1…)�ம�3-ய$ம…மனா†க3ேஸா K…ரா�3-K…ரம†சீசத || 

நி�ய†$மமசீசேத +�…�யா  நி�.�†தி0 ச ( ) |  
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ேதன… ேயாÅ((1…))�ம�2ஸ�†3சா2ைத… தம†�ைம…  

(ரஸு†வாமஸி || �…3�ஶ…óè…ஸா…=…ஶ…óè…ஸா(4யா‡� 

க…4ேணனா†=க…4ேணன† ச | ேதனா…8ேயாÅ(1…)Å�ம�2 

ஸ�†3சா2ைத… தம†�ைம… (ரஸு†வாமஸி || ஸÆவ�ச†ஸா… 

பய†ஸா… ஸ த…�பி…4ரக†38மஹி… மன†ஸா… ஸóè ஶி…ேவன† | 

�வ�டா† ேநா… அ�ர… வித†3தா4� ரா…ேயாÅ=†மா��� த…8ேவா(1)… 

ய�3-விலி†�ட || 4 (15) 

(/�…�யா� நி�.�†தி' ச… ப'ச† ச) (A4) 

2.1.5 அ%வாக� - 5 
T.A.2.5.1A 

ஆ�†�ேட வி…�வேதா† த3த4த…3யம…+3னி� வேர‡>ய: |  

6ன†�ேத (ரா…ண ஆயா†தி… பரா… ய$மóè† ஸுவாமி ேத || 

ஆ…�…�தா3 அ†+3ேன ஹ…விேஷா† ஜுஷா…ேணா +4�…த(ர†த5ேகா 
+4�…தேயா†னிேரதி4 | +4�…த ப…ீ�வா ம�…4 சா4… க3�ய† பி…ேதவ† 
6…�ரம…பி4 ர†�தாதி…3ம || இ…மம†+3ன… ஆ�†ேஷ… வ�ச†ேஸ +�தி4 

தி…+3மேமாேஜா† வ4ண… ஸóèஶி†ஶாதி4 | மா…ேதவா‡�மா அதி3ேத… 

ஶ�ம† ய3ச…2 வி�ேவ† ேத3வா… ஜர†த3�I…� யதா2Åஸ†� ||  
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அ+3ன… ஆOóè†ஷி பவஸ… ஆஸு…ேவா�ஜ…மிஷ†0 ச ந: |  

ஆ…ேர பா†3த4�வ �…33[2னா‡ ||  

அ+3ேன… பவ†�வ… �வபா† அ…�ேம வ�ச†: ஸு…வ 5�ய‡ |  

த3த†4�3 ர…யி மயி… ேபாஷ‡ || 5.1A (10) 

T.A.2.5.1B 

அ…+3னி�. �ஷி…: பவ†மான…: பா0ச†ஜ8ய: 6…ேராஹி†த: |  
தமீ†மேஹ மஹாக…3ய || அ+3ேன† ஜா…தா8 (ர�†தா3 ந: 
ஸ…ப�னா…8 (ர�யஜா†தா0ஜாதேவேதா3 Hத3�வ |  

அ…�ேம த5†3தி3ஹி ஸு…மனா… அேஹ†ட…30ச2�ம† ேத 
(அேஹ†ட…30ச2�ம† ேத) �யாம �&…வ@†த2 உ…�3ெபௗ4 || 

ஸஹ†ஸா ஜா…தா8 (ர�†தா3 ந: ஸ…ப�னா…8 (ர�யஜா†தா0-

ஜாதேவேதா3 Hத3�வ | அதி†4 ேநா (3@ஹி ஸுமன…�ய-

மா†ேனா வ…யò �யா†ம… (ர�†தா3 ந: ஸ…ப�னா8† ||  

அ+3ேன… ேயா ேநா…Åபி4ேதா… ஜேனா… ��ேகா…,வாேரா… ஜிகா4óè†ஸதி | 

தாò��வ Æ��†�ரஹ0ஜஹி… வ�வ…�ம(4ய…மா ப†4ர || 

அ+3ேன… ேயா ேநா†Åபி…4தா3ஸ†தி ஸமா…ேனா ய�ச… நி�Tய:† |  

த Æவ…யóè ஸ…மித†4� +�…�வா �(4ய†ம…+3ேனÅபி†த3�3�4மஸி || 

5.1B (10) 



             ைத�தி�ய ஆர
யக� – �வா�4யாய3ரா�மண� – T.A.2 

    vedavms@gmail.com       Page 87 of 169 
 

T.A.2.5.1C 

ேயா ந…: ஶபா…த3ஶ†பேதா… ய�ச† ந…: ஶப†த…: ஶபா‡� |  

உ…ஷா�ச… த�ைம† நி…4+ச… ஸ�வ† பா…பóè ஸJ†ஹதா || 

ேயா ந†: ஸ…ப�ேனா… ேயா ரேணா… ம�ேதா†Åபி…4தா3ஸ†தி ேத3வா: | 

இ…�4ம�ேய†வ (ர…�ாய†ேதா… மா த�ேயா3ேச†2ஷி… கி0ச…ன || 

ேயா மா  �3ேவ�I† ஜாதேவேதா…3 ய0 சா…ஹ  �3ேவ�மி… 

ய�ச… மா | ஸ�வா…ò…�தான†+3ேன… ஸ த†3ஹ… யாò�சா…ஹ  

�3ேவ�மி… ேய ச… மா || ேயா அ…�ம(4ய†மராத5 …யா�3-ய�ச†  
ேநா… �3ேவஷ†ேத… ஜன:† | நி தா…3�3ேயா அ…�மா8 தி3(2ஸா‡3ச… 

ஸ�வா…ò…�தா8ம†�ம…ஷா G†4 || ஸóèஶி†த ேம… (3ர<ம… 

ஸóèஶி†த Æவ 5…�யா (1…) ப3ல‡ | ஸóèஶி†த� �…�ர ேம† 
ஜி…�� ய�யா…ஹம�மி† 6…ேராஹி†த: ( ) || உேத†3ஷா 

பா…3ஹூ அ†திர…*�3-வ�ேசா… அேதா…2 ப3ல‡ | �ி…ேணாமி… 

(3ர<ம†ணா…Åமி�ரா…=8ன†யாமி… �வாÆ(2…) அ…ஹ ||  

6ன…�மன:… 6ன…ரா�†�ம… ஆகா…3� 6ன…�ச�ு:… 6ன:… �ேரா�ர†  

ம… ஆகா…3� 6ன:† (ரா…ண: 6ன…ராத5 †4த ம… ஆகா‡3� |  
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ைவ…�வா…ன…ேரா ேமÅத†3(3த4�த�…பா அவ†பா3த4தா   

�3&…தானி… வி�வா‡ || 5.1C (14) 
(ேபாஷ†� - த3�3�4மஸி - �…ேராஹி†த�ச…�வா�† ச) (A5) 

2.1.6 அ%வாக� - 6 
T.A.2.6.1A 

ைவ…�வா…ன…ராய… (ரதி†ேவத3யாேமா… யத5†3 �…ணóè ஸ†�க…3ேரா 

ேத…3வதா†ஸு | ஸ ஏ…தா8 பாஶா‡8 (ர…*ச…8 (ரேவ†த…3 ஸ ேநா† 
*0சா� �3&…தாத3வ…�3யா� || ைவ…�வா…ன…ர: பவ†யா8ன: 

ப…வி�ைர…�ய�2 ஸ†�க…3ர-ம…பி4தா4வா‡யா…ஶா | அனா†ஜான…8 

மன†ஸா… யாச†மாேனா… யத3�ைரேனா… அவ… த�2ஸு†வாமி ||  

அ…மீ ேய ஸு…ப4ேக†3 தி…3வி வி…3�ெதௗ… நாம… தார†ேக | 
(ேரஹா�த†�ய ய3ச2தா-ேம…த�3-ப†3�3த4க…ேமாச†ன || 

விஜி†ஹ5��வ ேலா…கா8 +�†தி4 ப…3 தா48 *†0சாஸி… ப3�3த†4க | 

ேயாேன†&வ… (ர3�†ேதா… க3�ப…4: ஸ�வா‡8 ப…ேதா2 அ†=�வ ||  

ஸ (ர†ஜா…ன8 (ரதி†+3�(4ண5த வி…�3வா8 (ர…ஜாப†தி: (ரத2ம…ஜா 

�…த�ய† | அ…�மாபி†4�த…3�த0 ஜ…ரஸ†: ப…ர�தா…த3சி†28ன…  

த �†ம=… ஸ0ச†ேரம || 6.1A (10) 
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T.A.1.2.6B 

த…த  த �…ம8ேவேக… அ=… ஸ0ச†ர தி… ேயஷா‡  த…3�த 

பி��ய…மாய†னவ� | அ…ப…3 �4ேவேக… த3த†3த: (ர…ய3சா…2�3- 

தா3�…3ேச-3ச…2+னவா…óè… ஸ: �வ…�க3 ஏ†ஷா ||  

ஆர†ேப4தா…2ம=… ஸóèர†ேப4தா2óè ஸமா…ன ப தா†2மவேதா2 

+4�…ேதன† | ய�3வா‡ "…�த ப&†வி�ட… Æயத…3+3ெனௗ 

த�ைம… ேகா3�ரா†ேய…ஹ ஜாயா†பத5 … ஸóèர†ேப4தா2 || 

யத…3 த&†� (�தி…2வ 5*…த �3யா Æய8மா…தர†  

பி…தர† Æவா ஜிஹிóèஸி…ம | அ…+3னி�மா… த�மா…ேத3ன†ேஸா… 

கா3�.ஹ†ப�ய… உ8ேனா† ேநஷ�3-�3&…தா யானி† ச+�…ம || 

"4மி†�மா…தாÅதி†3தி�ேனா ஜ…னி�ர… (4ராதா… த&†�-ம…பி4ஶ†�த 

ஏன: | �3ெயௗ�ன†: பி…தா பி†��…யா3ச2 ப†4வாஸி ஜா…மி மி…�வா 

மா வி†வி�2ஸி ேலா…கா� || ய�ர† ஸு…ஹா�த†3: ஸு…+�ேதா… 

மத†3 ேத வி…ஹாய… ேராக†3  த…8வா(1…)ò… �வாயா‡ | 

அ…�ேலா…ணா�ைக…3ர<4†தா: �வ…�ேக3 த�ர† ப�ேயம  

பி…தர†0 ச 6…�ர ( ) || யத38ன…ம�3ய �†ேதன ேத3வா 

தா…3�ய8னதா‡3�ய8=…த வா† க&…�ய88 |  
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ய�3-ேத…3வானா…0 ச�ு…�யாேகா…3 அ�தி… யேத…3வ கி0ச† 
(ரதிஜ+3ரா…ஹம…+3னி�மா… த�மா†த3 �…ண� +�†ேணா� || 

யத38ன…ம�3மி† ப3ஹு…தா4 வி@†ப… Æவாேஸா… ஹிர†>ய*…த 

கா3ம…ஜாமவி‡ | ய�3-ேத…3வானா…0 ச�ு…�யாேகா…3 அ�தி… 

யேத…3வ கி0ச† (ரதிஜ+3ரா…ஹம…+3னி�மா… த�மா†த3 �…ண� 

+�†ேணா� || ய…8மயா† மன†ஸா வா…சா… +�…த…ேமன†: கதா…3சன | 

ஸ�வ�மா‡8 ேமI†3ேதா (*ேமளி†ேதா) ேமா…+3தி…4 �வóè ஹி 

ேவ�த†2 யதா2த…த2 || 6.1B (16) 

(ச…ேர…ம… - �…�ரóè ஷ�ச†) (A6) 

2.1.7 அ%வாக� - 7 
T.A.2.7.1 

வாத†ரஶனா ஹ… வா �ஷ†ய: �ரம…ணா ஊ…��3�4வம† தி…2ேனா 

ப†3"4U…�தா- �ஷ†ேயா…Å�த2-மா†ய…ò…�ேத நி…லாய†-மசர…ò…�ேத-

Å=†(ரவிஶு: V�மா…>டா3னி… தாò-�ேத�வ8வ†வி த3-

032ர…�3த4யா† ச… தப†ஸா ச… தா �ஷ†ேயாÅ(34வ8 க…தா2  

நி…லாய†0 சர…ேத2தி… த �ஷ5†ன(34வ…8னேமா† ேவாÅ�� 

ப4க3வ ேதா…Å�மி8 தா‡4னி… ேகன† வ: ஸப�யா…ேமதி… 

தா �ஷ†ேயாÅ(34வ8 ப…வி�ர†  ேநா (3@த… ேயனா†ேர…பஸ†: 
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�யா…ேமதி… த ஏ…தானி† ஸூ…+தா8ய†ப�ய…8…. ய�3-ேத†3வா 

ேத3வ…ேஹட†3ன… (*ேஹள†ன…) Æயத3த5‡3�ய8- �…ணம…ஹ 

ப…3"4வா�†�ேட வி…�வேதா† த3த…4தி3�ேய…ைதரா9ய†0 ஜுஹுத 

ைவ�வான…ராய… (ரதி†ேவத3யாம… இ��ப†தி�ட2த… 

யத†3�வா…சீன…ேமேனா‡ (4@ணஹ…�யாயா…�த�மா‡8 

ேமா$ய�3�4வ… இதி… த ஏ…ைதர†ஜுஹU…�ேதÅேர…பேஸா†Åப4வ8 

க�மா…தி3�ேவ…ைத�-ஜு†ஹுயா� "…ேதா ேத†3வேலா…கா �2-

ஸம†�=ேத || 7 (1) 

(No Korvai for this Anuvaakam) (A7) 

2.1.8 அ%வாக� - 8 
T.A.2.8.1 

V…�மா…>ைட3� ஜு†ஹுயா…�3ேயாÅ"†த இவ… ம8ேய†த… யதா‡2 

�ேத…ேனா யதா‡2 (4@ண…ைஹவேம…ஷ ப†4வதி… ேயாÅேயாெனௗ… 

ேரத†: ஸி…0சதி… யத†3�வா…சீன…ேமேனா‡ (4@ணஹ…�யா-

யா…�த�மா‡8 *3யேத… யாவ…ேத3ேனா† த5 …3�ா*ைப†தி 

த53�ி…த ஏ…ைத: ஸ†த…தி ஜு†ேஹாதி ஸÆவ�2ஸ…ர  த5‡3�ி…ேதா 

ப†4வதி ஸÆவ�2ஸ…ரா-ேத…3வா�மான† 6ன 5ேத… மாஸ†  

த53�ி…ேதா ப†4வதி… ேயா மாஸ…: ஸ ஸÆவ�2ஸ…ர: 
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ஸ†Æவ�2ஸ…ராேத…3வா�மான† 6ன 5ேத… ச�†�விóèஶதி…óè… ரா�2‡� 

த53�ி…ேதா ப†4வதி… ச�†�விóèஶதி-ர��3த4மா…ஸா: ஸ†Æவ�2ஸ…ர: 

ஸ†Æவ�2ஸ…ராேத…3வா�மான† 6ன 5ேத… �3வாத†3ஶ… ரா�2‡� 

த53�ி…ேதா ப†4வதி… �3வாத†3ஶ… மாஸா‡: ஸÆவ�2ஸ…ர: 

ஸ†Æவ�2ஸ…ராேத…3வா�மான† 6ன 5ேத… ஷT3ராத்ரீ‡� த53�ி…ேதா 

ப†4வதி… ஷT3வா �…தவ†: ஸÆவ�2ஸ…ர: 

ஸ†Æவ�2ஸ…ராேத…3வா�மான† 6ன 5ேத தி…�ேரா ரா�2‡�-
த53�ி…ேதா ப†4வதி �&…பதா†3 கா3ய…�2 கா†3ய�&…யா ஏ…வா�மான† 

6ன 5ேத… ந மா…óè…ஸம†�ன5யா…8ன �&ய…*ேப†யா…8ேனாப�யா†Sத… 

ஜுG†3(2ேஸ…தா8�†தா…�பேயா‡ (3ரா<ம…ண�ய† �ர…த 

Æய†வா…V3 ரா†ஜ…8ய†�யா…மி�ா… ைவ�ய…�யாேதா†2 

ெஸௗ…ேயÅ(ய†�3�4வ…ர ஏ…த�3�ர…த (3@†யா…�3 யதி…3 ம8ேய†-
ேதாப…த3�யா…மீ�ேயா†த…3ன தா…4னா: ஸ+K‡ +4�…தமி�ய=†-

�ரதேய-தா…3�மேனா-Å=†பதா3ஸாய || 8 (1) 

(No Korvai for this Anuvaakam) (A8) 
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2.1.9 அ%வாக� - 9 
T.A.2.9.1 

அ…ஜா8. ஹ… ைவ (��ன5ò†�தப…�யமா†னா…8 (3ர<ம† 

�வய…(4வ†(4யான†�.ஷ…�த �ஷ†ேயாÅப4வ…8 த�3�ஷ5†ணா-

�ஷி…�வ  தா  ேத…3வதா…*பா†தி�ட2 த ய…9ஞகா†மா…�த  

ஏ…த (3ர†<மய…9ஞ-ம†ப�ய…8-தமாÅஹ†ர…8-ேதனா†யஜ த…  

ய�3�…ேசாÅ�3�4யகீ†3ஷத… தா: பய† ஆஹுதேயா 

ேத…3வானா†மப4வ…8…. ய�3-யஜூóè†ஷி +4�…தாஹு†தேயா… ய�2 

ஸாமா†னி… ேஸாமா†ஹுதேயா… யத3த†2�வா�கி…3ரேஸா…  

ம�3�4வா†ஹுதேயா… ய�3(3ரா‡<ம…ணா-ன5†திஹா…ஸா8 - 

6†ரா…ணானி… கAபா…8 கா3தா†2 நாராஶ…óè…S�ேம†தா3ஹு…தேயா† 
ேத…3வானா†-மப4வ… தாபி…4: �ுத†4 பா…(மான…-மபா‡+4ன…8-

னப†ஹதபா(மாேனா ேத…3வா: �வ…�க3 Æேலா…கமா†ய…8 

(3ர<ம†ண…: ஸா�†9ய…-�ஷ†ேயாÅக33ச288 || 9 (1) 

(No Korvai for this Anuvaakam) (A9) 
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2.1.10 அ%வாக� - 10 
T.A.2.10.1 

ப0ச… வா ஏ…ேத ம†ஹாய…9ஞா: ஸ†த…தி (ரதா†ய ேத ஸத…தி 
ஸ தி†�ட2 ேத ேத3வய…9ஞ: பி†��ய…9ேஞா "†4தய…9ேஞா 

ம†=�யய…9ேஞா (3ர†<மய…9ஞ இதி… யத…3+3ெனௗ 

ஜு…ேஹா�ய…பி ஸ…மித…4  த�3-ேத†3வய…9ஞ: ஸ தி†�ட2ேத… ய� 

பி…��(4ய†: �வ…தா4 க…ேரா�ய(ய…ப�த� பி†��ய…9ஞ:  

ஸ தி†�ட2ேத… ய�3-"…4ேத(4ேயா† ப…3லிóè ஹர†தி… த�3-"†4தய…9ஞ:  

ஸ தி†�ட2ேத… ய�3(3ரா‡<ம…ேண(4ேயாÅ8ன…  த3தா†3தி… 
த8ம†=�யய…9ஞ: ஸ தி†�ட2ேத… ய�2�வா‡�3�4யா…ய- 

மத5†4ய…ீ-ைதகா†ம(1�…ச Æயஜு…: ஸாம† வா… த�3(3ர†<மய…9ஞ: 

ஸ தி†�ட2ேத… ய�3�…ேசாÅத5†4ேத… பய†ஸ:… VAயா† அ�ய 

பி…�� �2�வ…தா4 அ…பி4வ†ஹ தி… ய�3-யஜூóè†ஷி +4�…த�ய† 
VAயா… ய�2 ஸாமா†னி… ேஸாம† ஏ(4ய: பவேத… 

யத3த†2�வா�கி…3ரேஸா… மேதா‡4: VAயா… ய�3(3ரா‡<ம…ணா-

ன5†திஹா…ஸா8-6†ரா…ணானி… கAபா…8 கா3தா†2 நாராஶ…óè…S�-

ேமத†3ஸ…: VAயா† அ�ய பி…�� �2�வ…தா4 அ…பி4வ†ஹ தி… 

ய�3�…ேசாÅத5†4ேத… பய† ஆஹுதிபி4ேர…வ த�3-ேத…3வாò�த†�பயதி… 
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ய�3-யஜூóè†ஷி +4�…தாஹு†திபி…4�ய�2 ஸாமா†னி… 

ேஸாமா†ஹுதிபி…4�-யத3த†2�வா�கி…3ரேஸா… ம�3�4வா†ஹுதிபி…4�-

ய�3(3ரா‡<ம…ணா-ன5†திஹா…ஸா8-6†ரா…ணானி… கAபா…8 கா3தா†2 

நாராஶ…óè…S�-ேம†தா3ஹு…திபி†4ேர…வ த�3-ேத…3வாò�த†�பயதி… த 

ஏ†ன8 ��…(தா ஆ�†ஷா… ேதஜ†ஸா… வ�ச†ஸா �&…யா யஶ†ஸா  

(3ர<மவ�ச…ேஸனா…8னா�3ேய†ன ச த�பய தி || 10 (1) 

(No Korvai for this Anuvaakam) (A10) 

2.1.11 அ%வாக� - 11 
T.A.2.11.1 

(3ர…<ம…ய…9ேஞன† ய…$யமா†ண:… (ரா3யா‡  தி…3ஶி 

+3ராமா…த3ச†2தி3�-த…3�….ஶ உத5‡33யா (ராG3த5…33யா Æேவா…தி3த† 
ஆதி…3�ேய த†3�ிண…த உ†ப…வ 5ேயா†ப…வி�ய… ஹ�தா†வவ…னி9ய… 

�&ராசா†ேம…�3�3வி: ப†&…�9ய† ஸ…+��†3ப…�(��ய… 

ஶிர…�ச�ு†ஷ5… நாஸி†ேக… �ேரா�ேர… <�த†3யமா…ல(4ய… ய� 

�&ரா…சாம†தி… ேதன… �ச†: (2ணாதி… ய�3�3வி: ப†&…�ஜ†தி… ேதன 

யஜூóè†ஷி… ய�2 ஸ…+��†3ப…�(�ஶ†தி… ேதன… ஸாமா†னி…  

ய�2 ஸ…�ய பா…ணி பா…ெதௗ (ேரா…�தி… ய3சி2ர…�ச�ு†ஷ5… 

நாஸி†ேக… �ேரா�ேர… <�த†3யமா…லப†4ேத… 
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ேதனாத†2�வா�கி…3ரேஸா‡ (3ரா<ம…ணா-ன5†திஹா…ஸா8-

6†ரா…ணானி… கAபா…8 கா3தா†2 நாராஶ…óè…S: (2†ணாதி… த3�பா†4ணா 

ம…ஹ�†3ப…�த5�-ேயா…ப�த†2� +�…�வா (ராஙாS†ன: 

�வா�3�4யா…ய-மத5†4யதீா…பா Æவா ஏ…ஷ ஓஷ†த54னா…óè… ரேஸா… 

ய�3-த…3�பா4: ஸர†ஸேம…வ (3ர<ம† G4ேத த3�ிேணா�த…ெரௗ 

பா…ண5 (*பா…ெதௗ3) +�…�வா ஸப…வி�ரா…ேவாமிதி… (ரதி†ப�3யத 

ஏ…த�3ைவ யஜு†��ரயீ Æவி…�3யா (ர�ேய…ஷா 

வாேக…3த�ப†ர…மம…�ர…  தேத…3த�3�…சாÅ(4�†+த�…ேசா  

அ…�ேர† பர…ேம �ேயா†ம…8…. ய�மி†8 ேத…3வா அதி…4 வி�ேவ† 
நிேஷ…�3�ய�த8ன ேவத…3 கி�…சா க†&�யதி… ய 

இ�த�3வி…�3�த இ…ேம ஸமா†ஸத… இதி… �2ேன…வ (ரா�†�+த… 

"4�64வ…: �வ†&�யா†ைஹ…த�3ைவ வா…ச: ஸ…�ய Æயேத…3வ 

வா…ச: ஸ…�ய  த� (ரா�…�+தாத†2 ஸாவி…�2� கா†3ய…�2  

�&ர8வா†ஹ ப…3ேசா‡2Å�-�3த4�ச†ேஶாÅனவா…னóè ஸ†வி…தா �&ய†: 
(ரஸவி…தா �&ய†ேம…வா(ேனா…� யேதா‡2 (ர…9ஞாத†ைய…வ 

(ர†தி…பதா…3 ச2 தா3óè†ஸி… (ரதி†ப�3யேத || 11 (1) 

(No Korvai for this Anuvaakam) (A11) 
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2.1.12 அ%வாக� -12 
T.A.2.12.1 

+3ராேம… மன†ஸா �வா�3�4யா…யமத5†4யதீ… தி3வா… ந+த† Æேவ…தி 

ஹ† �மா…ஹ ெஶௗ…ச ஆ‡<ேன…ய உ…தார†>ேய…Åப3ல† உ…த 

வா…ேசாத தி�ட†28=…த �ரஜ†8=…தாS†ன உ…த 

ஶயா†ேனா…Åத54ய†ீைத…வ �வா‡�3�4யா…ய  தப†�வ 5… 6>ேயா† 

ப4வதி… ய ஏ…வ Æவி…�3வா �2 �வா‡�3�4யா…யமத5†4ேத… நேமா… 

(3ர<ம†ேண… நேமா† அ��வ…+3னேய… நம†: (�தி…2�ைய நம… 

ஓஷ†த54(4ய: | நேமா† வா…ேச நேமா† வா…ச�பத†ேய… நேமா… 

வி�ண†ேவ (3�ஹ…ேத க†ேராமி || 12 (2) 

(No Korvai for this Anuvaakam) (A12) 

2.1.13 அ%வாக� - 13 
T.A.2.13.1 

ம…�3�4ய தி†3ேன (ர…ப3ல…மத5†4யதீா…ெஸௗ க2P… வாைவஷ 

ஆ†தி…3�ேயா ய�3(3ரா‡<ம…ண-�த�மா…�த�.ஹி… 

ேத$ணி†�ட2  தபதி… தேத…3ஷாÅ(4�†+தா ||  
சி…�ர  ேத…3வானா…*த†3கா…3த3ன5†க…0 ச�ு†�மி…�ர�ய… 

வ4†ண�யா…+3ேன: |  
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ஆÅ(ரா… �3யாவா†(�தி…2வ 5 அ… த&†�…óè… ஸூ�ய† ஆ…�மா 

ஜக†3த�த…��2ஷ…�ேசதி… ஸ வா ஏ…ஷ ய…9ஞ: ஸ…�3ய: 

(ரதா†யேத ஸ…�3ய: ஸ தி†�ட2ேத… த�ய… (ரா+ஸா…ய-

ம†வ(4�…ேதா2 நேமா… (3ர<ம†ண… இதி† ப&தா…4ன5யா…  

�&ர8வா†ஹா…ப உ†ப…�(��ய† +3�…ஹாேன†தி… தேதா…  
ய�கி0ச… த3தா†3தி… ஸா த3�ி†ணா || 13 (3) 

(No Korvai for this Anuvaakam) (A13)  

2.1.14 அ%வாக� - 14 
T.A.2.14.1 

த�ய… வா ஏ…த�ய† ய…9ஞ�ய… ேமேகா†4 ஹவி…��3தா4ன† 

Æவி…�3�த…3+3னி�வ…�.…ஷóè ஹ…வி: �த†னயி…�=�-வ†ஷTகா…ேரா 

யத†3வ…�"2�ஜ†தி… ேஸாÅ=†வஷTகா…ேரா வா…�ரா…�மா-

Åமா†வா…�யா‡ �வி�ட…+��3ய ஏ…வ Æவி…�3வா8ேம…ேக4 

வ…�.…ஷதி† வி…�3ேயாத†மாேன �த…னய†�யவ…�"2�ஜ†தி… பவ†மாேன 

வா…யாவ†மாவா…�யா†யாò �வா�3�4யா…யமத5 †4ேத… தப† ஏ…வ 

த�த†(யேத… தேபா† ஹி �வா�3�4யா…ய இ��†�த…ம  நாகóè†  

ேராஹ���த…ம: ஸ†மா…னானா‡ ப4வதி… யாவ† தóè ஹ… வா  
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இ…மா Æவி…�த�ய† "…�ணா  த3த†3�2�வ…�க3 Æேலா…க0 ஜ†யதி… 

தாவ† த Æேலா…க0 ஜ†யதி… "4யாóè†ஸ0 சா�…1ய0 சாப† 
6ன��…��0 ஜ†யதி… (3ர<ம†ண…: ஸா�†9ய� க33ச2தி || 14 (1) 

(No Korvai for this Anuvaakam) (A14) 

2.1.15 அ%வாக� - 15 
T.A.2.15.1 

த�ய… வா ஏ…த�ய† ய…9ஞ�ய… �3வாவ†ன�3�4யா…ெயௗ 

யதா…3ÅÅ�மாÅஶுசி…�-ய�3-ேத…3ஶ: ஸ�†�3தி4�ைத3வ…தானி… ய 

ஏ…வ Æவி…�3வா8 ம†ஹாரா…�ர உ…ஷ��தி†3ேத… 

�ரஜ…ò…�தி�ட…28-னாS†ன…: ஶயா†ேனா…Åர>ேய‡ +3ராேம… வா 

யாவ†�த…ரஸò† �வா�3�4யா…யமத5†4ேத… ஸ�வா‡8 

Æேலா…கா0ஜ†யதி… ஸ�வா‡8 Æேலா…கான† �…ேணாÅ=… ஸ0ச†ரதி… 
தேத…3ஷாÅ(4�†+தா || அ… �…ணா அ…�மி8ன† �…ணா: 

பர†�மிò���…த5ேய† ேலா…ேக அ† �…ணா: �யா†ம | ேய 

ேத†3வ…யானா† உ…த பி†��…யாணா…: ஸ�வா‡8 ப…ேதா2 அ† �…ணா 

ஆ�5†ேய…ேம�ய…+3னி Æைவ ஜா…த பா…(மா ஜ†+3ராஹ… த  

ேத…3வா ஆஹு†த5பி4: பா…(மான…மபா‡+4ன…8-னாஹு†த5னா 
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Æய…9ேஞன† ய…9ஞ�ய… த3�ி†ணாபி…4�-த3�ி†ணானா 

(3ரா<ம…ேணன† (3ரா<ம…ண�ய… ச2 ேதா†3பி…4 �ச2 த†3ஸாò 

�வா�3�4யா…ேயனாப†ஹதபா(மா �வா�3�4யா…ேயா† 

ேத…3வப†வி�ர… Æவா ஏ…த�த ÆேயாÅ�‡�2 ��…ஜ�யபா†4ேகா3 

வா…சி ப†4வ…�யபா†4ேகா3 நா…ேக தேத…3ஷாÅ(4�†+தா | ய�தி…�யாஜ† 

ஸகி…2வித…3óè… ஸகா†2ய…  ந த�ய† வா…3யபி† பா…4ேகா3 அ†�தி | 

யத53óè† ��…ேணா�ய…லகóè† ��ேணாதி… ந ஹி (ர…ேவத†3 
ஸு+�…த�ய… ப தா…2மிதி… த�மா‡�2 �வா�3�4யா…ேயா- 

Å�4ேய†த…�ேயா† ய Æய†� +ர…�மத5†4ேத… ேதன† ேதனா�ேய…�ட 

ப†4வ�ய…+3ேன�-வா…ேயா-ரா†தி…3�ய�ய… ஸா�†9ய� க33ச2தி… 

தேத…3ஷாÅ(4�†+தா | ேய அ…�வா^…த வா† 6ரா…ேண ேவ…த3 

Æவி…�3வாóèஸ†ம…பி4ேதா† வத3 �யாதி…3�யேம…வ ேத ப&†வத3 தி… 

ஸ�ேவ† அ…+3னி  �3வி…த5ய†  ��…த5ய†0 ச ஹ…óè…ஸமிதி… 

யாவ†த5…�ைவ ேத…3வதா…�தா: ஸ�வா† ேவத…3விதி†3 (3ரா<ம…ேண 

வ†ஸ தி… த�மா‡�3 (3ரா<ம…ேண(4ேயா† ேவத…3வி�3(4ேயா† 
தி…3ேவதி†3ேவ… நம†�G�யா…8னா�_…ல� கீ‡�தேயேத…3தா  

ஏ…வ ேத…3வதா‡: (2ணாதி || 15 (6) 
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(No Korvai for this Anuvaakam) (A15) 

2.1.16 அ%வாக� - 16 
T.A.2.16.1 

&3ய†த இவ… வா ஏ…ஷ (ேரவ &†3யேத… ேயா யா…ஜய†தி… (ரதி† வா 

+3�…<ணாதி† யா…ஜயி†�வா (ரதி+3�…<ய வாÅன†�ன… �&: 

�வா‡�3�4யா…ய Æேவ…த3மத5†4யதீ �&ரா…�ர Æவா† ஸாவி…�2� 

கா†3ய…�2-ம…8வாதி†ேரசயதி… வேரா… த3�ி†ணா… வேர†ைண…வ  

வரò† �(�ேணா�யா…�மா ஹி வர:† || 16 (1) 
(No Korvai for this Anuvaakam) (A16)  

2.1.17 அ%வாக� - 17 
T.A.2.17.1 

�…3ேஹ ஹ… வா ஏ…ஷ ச2 தா3óè†ஸி… ேயா யா…ஜய†தி… ஸ ேயன† 

ய9ஞ+ர…�னா† யா…ஜேய…�2 ேஸாÅர†>ய ப…ேர�ய† ஶுெசௗ 

ேத…3ேஶ �வா‡�3�4யா…ய-ேம…ைவன…-மத5†4ய8னாS…த 

த�யா…னஶ†ன  த5…3�ா �தா…2ன*†ப…ஸத…3 ஆஸ†னóè ஸு…�யா 

வா+3ஜு…ஹூ�மன† உப…(4��3�4�…தி��3�44…வா (ரா…ேணா 

ஹ…வி: ஸாமா‡�3�4வ…��: ஸ வா ஏ…ஷ ய…9ஞ: 

(ரா…ணத†3�ி…ேணா-Åன† தத3�ிண…: ஸ�†�3த4தர: || 17 (1) 
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(No Korvai for this Anuvaakam) (A17)  

2.1.18 அ%வாக� - 18 
T.A.2.18.1 

க…தி…தா4Åவ†கீ�ண 5 (ரவி…ஶதி† ச�…�ேத4�யா†ஹு�-(3ர<மவா…தி3ேனா† 
ம…4த:† (ரா…ைண& �3ர… ப3ேல†ன… (3�ஹ…�பதி†  

(3ர<மவ�ச…-ேஸனா…+3னிேம…ேவத†ேரண… ஸ�ேவ†ண…  

த�ைய…தா (ராய†�சி�தி Æவி…தா30ச†கார ஸுேத…3வ:  

கா‡�ய…ேபா ேயா (3ர†<மசா…�ய†-வ…கிேர†த3மா-வா…�யா†யா…óè… 

ரா��யா†ம…+3னி (ர…ண5ேயா†பஸமா…தா4ய… �3விரா9ய†-
�ேயாப…கா4த†0 ஜுேஹாதி… காமாவ†கீ�ேணா… -

Å�யவ†கீ�ேணாÅ�மி… காம… காமா†ய… �வாஹா… 

காமாபி†4�34+3ேதா…4Å�யபி†4�34+3ேதா4Å�மி… காம… காமா†ய… 

�வாேஹ�ய…�த… Æவா ஆ9ய†ம…�த†ேம…வா�ம8 த†4�ேத 
ஹு…�வா (ரய†தா0ஜ…லி: கவா†தி�ய�ங…+3னிம…பி4 ம† �ரேயத… 

ஸ மா† ஸி0ச � ம…4த…: ஸமி �3ர…: ஸ(3�ஹ…�பதி†: | 

ஸ மா…Åயம…+3னி: ஸி†0ச…�வா�†ஷா ச… ப3ேல†ன… சா�†�ம த� 

கேராத… ேமதி… (ரதி† ஹா�ைம ம…4த†: (ரா…ணா8 த†3த4தி… 

(ரத5 �3ேரா… ப3ல… (ரதி… (3�ஹ…�பதி†� (3ர<மவ�ச…ஸ 
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(ர�ய…+3னி&…தர…�2ஸ�வ…óè… ஸ�வ†த=�"…4�வா ஸ�வ…மா�†ேரதி… 

�&ர…பி4ம† �ரேயத… �&ஷ†�யா… ஹி ேத…3வா ேயாÅ"†த இவ… 

ம8ேய†த… ஸ இ…�த20 ஜு†ஹுயாதி…3�த2-ம…பி4ம† �ரேயத… 6ன 5†த  
ஏ…வா�மான…-மா�†ேர…வா�ம8 த†4�ேத… வேரா… த3�ி†ணா… 

வேர†ைண…வ வரò† �(�ேணா�யா…�மா ஹி வர†: || 18 (2) 
(No Korvai for this Anuvaakam) (A18) 

2.1.19 அ%வாக� - 19 
T.A.2.19.1 

"4: (ரப†�3ேய… 64வ…: (ரப†�3ேய… �வ†: (ரப†�3ேய… "4�64வ…�- 

�வ†: (ரப†�3ேய… (3ர<ம… (ரப†�3ேய (3ர<மேகா…ஶ 

(ரப†�3ேய…Å�த… (ரப†�3ேயÅ�தேகா…ஶ (ரப†�3ேய 

ச��ஜா…ல (3ர†<மேகா…ஶ Æய �…���னாவ…ப�ய†தி… த 

(ரப†�3ேய ேத…3வா8 (ரப†�3ேய ேத3வ6…ர (ரப†�3ேய… 

ப2†��ேதா… வ2†��ேதா… (3ர<ம†ணா… வ�ம†ணா…Åஹ  ேதஜ†ஸா… 

க�ய†ப�ய… ய�ைம… நம…�த3சி2ேரா… த4�ேமா† J…��3தா4ன† 

(3ர…<ேமா�த†ரா… ஹ=†�ய…9ேஞாÅத†4ரா… வி��…�…. <�த†3யóè 

ஸÆவ�2ஸ…ர: (ர…ஜன†னம…�விெனௗ† "�வ…பாதா†3வ…�&� 

ம�3�4ய† மி…�ராவ4†ணா வபர…பாதா†3வ…+3னி: 63ச†2�ய 
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(ரத…2ம� கா>ட…3  தத… இ �3ர…�தத†: (ர…ஜாப†தி…ரப†4ய0 

ச�…�த2óè ஸ வா ஏ…ஷ தி…3�ய: ஶா‡+வ…ர: ஶிஶு†மார…�தóè ஹ… ய 

ஏ…வ Æேவதா3ப† 6ன��…��0 ஜ†யதி… ஜய†தி �வ…�க3 Æேலா…க  

நா�4வனி… (ரமீ†யேத… நா(2ஸு (ரமீ†யேத…  நா+3ெனௗ (ரமீ†யேத… 

நான…ப�ய†: (ரமீ…யேத† ல…+4வா8ேனா† ப4வதி �44…வ��வம†ஸி 

�44…வ�ய �ி†தமஸி… �வ "…4தானா…மதி†4பதிரஸி… �வ 

"…4தானா…ò… �ேர�ேடா†2Åஸி… �வா "…4தா8�ப† ப…�யாவ†�த ேத…  

நம†�ேத… நம…: ஸ�வ†  ேத… நேமா… நம† : |  
[பாட2 ேப4த2 - நேமா… நம†: ஶிஶுGமாராய… நம†: || 19 (1) 
(No Korvai for this Anuvaakam) (A19) 

2.1.20 அ%வாக� - 20 
T.A.2.20.1 

நம…: (ரா3ைய† தி…3ேஶயா�ச† ேத…3வதா† ஏ…த�யா… 

(ரதி†வஸ �ேய… தா(4ய†�ச… நேமா… நேமா த3�ி†ணாைய தி…3ேஶ 

யா�ச† ேத…3வதா† ஏ…த�யா… (ரதி†வஸ �ேய… தா(4ய†�ச…  

நேமா… நம…: (ரத5‡3ைய தி…3ேஶ யா�ச† ேத…3வதா† ஏ…த�யா… 

(ரதி†வஸ �ேய… தா(4ய†�ச… நேமா… நம… உத5‡33ைய தி…3ேஶ யா�ச† 
ேத…3வதா† ஏ…த�யா… (ரதி†வஸ �ேய… தா(4ய†�ச… நேமா…  
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நம† ஊ…��3�4வாைய† தி…3ேஶ யா�ச† ேத…3வதா† ஏ…த�யா… 

(ரதி†வஸ �ேய… தா(4ய†�ச… நேமா… நேமாÅத†4ராைய தி…3ேஶ 

யா�ச† ேத…3வதா† ஏ…த�யா… (ரதி†வஸ �ேய… தா(4ய†�ச… நேமா… 

நேமா†Åவா த…ராைய† தி…3ேஶ யா�ச† ேத…3வதா† ஏ…த�யா… 

(ரதி†வஸ �ேய… தா(4ய†�ச… நேமா… நேமா க�கா3ய*னேயா�  

ம�3�4ேய ேய† வஸ… தி… ேத ேம (ரஸ8னா�மான�சிர0 

ஜ5வித Æவ†��3த4ய… தி… நேமா க�கா3ய*னேயா�*னி†(4ய�ச… 

நேமா… நேமா க�கா3ய*னேயா�*னி†(4ய�ச… நம: || 20 (1) 

(No Korvai for this Anuvaakam) (A20) 

 

Prapaataka Korvai with starting Padams of 1 to 20 Anuvaakams :- 

(ஸஹ… - ர�ாóè†ஸி… - ய�3 ேத†3வா: ஸ…தத†3ஶ… - யத3த5‡3 ய…� 

ப'ச†த3ஶா… - ?†2ேட… ச�†*��óèஶ�3 - ைவ�வான…ராய… 

ஷ�3விóè†ஶதி…�-வாத†ரஶனா ஹ - ��மா…Iைட3- ர…ஜா�. ஹ… - 

ப'ச† - 3ர&மய…Lேஞன… - /3ராேம† - ம…�3�4ய�தி†3ேன… - 

த*ய… ைவ ேமக…4 - *த*ய… ைவ �3ெவௗ  - �.ய†ேத - 

�…3ேஹ ஹ† - கதி…தா4Åவ†கீ�ண5… - 14� - நம…: ரா.ைய†  

விóèஶ…தி: ) 
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Korvai with starting Padams of 1, 11, 21 Series of Dasinis :- 

Cannot be derived as the vakyams in some of the Dasinis do not 
conform to the standard of 10 vakyams per Dasini. The same reason 
is appilicable for non availabity of Anuvaaka Korvai in some of the 

above Anuvaakams. 

 

First and Last Padam in of 2nd Prapaatakam of TA :- 

(ஸஹ† ைவ - �னி†4ய�ச… நம: ) 

 

| ஹ�†: ஓ� | 

| /�2ண யஜு�ேவத53ய ைத�தி!ய 3ரா&மேண 

ஆரIயேக �3வித5ய: ரபாட2க: ஸமாத: | 

 

2.1.21 Appendix (of expansions) 
 

T.A.2.3.1 - "ய8மயி† மா…தா{17}"  
========================== 

ய8மயி† மா…தா க3�ேப†4 ஸ…தி | ஏன†�ச…கார… ய�பி…தா | 

அ…+3னி�மா… த�மா…ேத3ன†ஸ: || {17} 

({17} appearing in T.B.3.7.12.3) 
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T.A.2.3.1 - "யதா†3 பி…ேபஷ…{18}" "யத…3 த&†�…{19}"  

"Æயதா…3ஶஸா{20} "Åதி†+ராமாமி{21}" "�&…ேத ேத…3வா{22}"  

================================================== 

யதா†3 பி…ேபஷ† மா…தர† பி…தர‡ | 6…�ர: (ர*†தி3ேதா… த4ய88† |  

அஹிóè†ஸிெதௗ பி…தெரௗ… மயா… த� |  

தத†3+3ேன அ �…ேணா ப†4வாமி || {18} 

({18} appearing in T.B.3.7.12.4) 

யத…3 த&†� (�தி…2வ 5*…த �3யா | ய8மா…தர† பி…தர† Æவா 

ஜிஹிóèஸி…ம | அ…+3னி�மா… த�மா…ேத3ன†ஸ: || {19} 

({19} appearing in T.B.3.7.12.4) 

யதா…3ஶஸா† நி…ஶஸா… ய�ப†ரா…ஶஸா‡ | யேத3ன†�ச +�…மா 

Xத†ன… Æய�6†ரா…ண | அ…+3னி�மா… த�மா…ேத3ன†ஸ: || {20} 

({20} appearing in T.B.3.7.12.4) 

 

அதி†+ராமாமி �3&…த Æயேத3ன†: | ஜஹா†மி &…(ர ப†ர…ேம 

ஸ…த4�ேத‡2 | ய�ர… ய தி† ஸு…+�ேதா… நாபி† �…3�+�த†: |  

தமாேரா†ஹாமி ஸு…+�தா…  H ேலா…க || {21} 
({21} appearing in T.B.3.7.12.5) 
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�&…ேத ேத…3வா அ†�ஜைத…-தேத3ன†: |  

�&…த ஏ…த8ம†=…�ேய†ஷு மா�ேஜ |  

தேதா† மா… யதி…3 கி0சி†தா3ன…ேஶ |  

அ…+3னி�மா… த�மா…ேத3ன†ஸ: || {22} 

({22} appearing in T.B.3.7.12.5) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T.A.2.3.1 - "தி…3வி ஜா…தா{23}" "யதா3ப†{24}"  
================================================================= 

தி…3வி ஜா…தா அ…(2ஸு ஜா…தா: | யா ஜா…தா ஓஷ†த54(4ய: |  

அேதா…2 யா அ†+3னி…ஜா ஆப†: | தா ந†: ஶு த4 �… ஶு த†4ன5: || {23} 

யதா3ேபா… ந+த†  �3&…த0 சரா†ம | ய�3வா… தி3வா… Xத†ன… 

Æய�6†ரா…ண | ஹிர†>ய-வ�ணா…�தத… உ�6†ன5த ந: || {24} 

(Both {23}  and {24] appearing in T.B.3.7.12.6) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T.A.2.3.1 -"இ…ம ேம† வ4ண…{25}" "த��வா† யாமி…{26}"  
========================================================== 

இ…ம ேம† வ4ண �4த5…4 ஹவ†ம…�3யா ச† �ட3ய | 

�வாம†வ…��ரா ச†ேக || {25} 
த��வா† யாமி… (3ர<ம†ணா… வ த†3மான…-�ததா3 ஶா‡�ேத… 

யஜ†மாேனா ஹ…வி�பி†4: | அேஹ†ட3மாேனா வ4ேண…ஹ  

ேபா…3�3�4�4†ஶஸ… மா ந… ஆ�…: (ரேமா†ஷ5: || {26}  
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( Both {25}  and {26] appearing in T.S.2.1.11.6) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

T.A.2.3.1 -"�வ  ேநா† அ+3ேன…{27}" "ஸ �வ  ேநா† அ+3ேன…{28}" 
=================================================================== 

�வ  ேநா† அ+3ேன… வ4†ண�ய வி…�3வா8 ேத…3வ�ய… 

ேஹேடா3Åவ† யாஸி S�டா2: |  

யஜி†�ேடா…2 வ<னி† தம…: ேஶாஶு†சாேனா… வி�வா… 

�3ேவஷா†ஸி… (ர*†*+3�4ய…�ம� || {27} 

 

ஸ �வேனா† அ+3ேனÅவ…ேமா ப†4ேவா…த5 ேநதி†3�ேடா2 அ…�யா 

உ…ஷேஸா… ��†�ெடௗ | அவ† ய$வ ேநா… வ4†ண…… ரரா†ேணா 

வ 5…ஹி �†;…3க ஸு…ஹேவா† ந ஏதி4 || {28} 
( Both {27}  and {28] appearing in T.S.2.5.12.3) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T.A.2.3.1 - "�வம†+3ேன அ…யாஸி†{29}"  
================================================================= 

�வம†+3ேன அ…யாÅஸி† | அ…யா ஸ8மன†ஸா ஹி…த: |  

அ…யா ஸ8.ஹ…�யJ†ஹிேஷ | அ…யா ேநா† ேத4ஹி ேப4ஷ…ஜ | 

இ…�ேடா அ…+3னிராஹு†த: | �வாஹா†+�த: பிப�� ந: |  

�வ…கா3 ேத…3ேவ(4ய† இ…த3  நம†: || {29} 
({29} appearing in T.B.2.4.1.9 ) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T.A.2.4.1 - "அவ† ேத… ேஹட…3{30}"  "உ�†3�த…ம{31}" 

=================================================================== 

அவ† ேத… ேஹேடா†3 வ4ண… நேமா†பி…4ரவ† ய…9ேஞபி†42மேஹ 

ஹ…வி�பி†4: | �ய†8ன…�ம(4ய†மஸுர (ரேசேதா… 

ராஜ…8ேனனாóè†ஸி ஶி�ரத2: +�…தானி† || {30} 

உ�†3�த…ம Æவ†4ண… பாஶ†ம…�மத3வா†Åத…4ம Æவிம†�3�4ய…மò 

�ர†தா2ய | அதா†2 வ…யமா†தி3�ய �ர…ேத தவாÅனா†க3ேஸா… 

அதி†3தேய �யாம || {31} 

(Both {30} and {31} appearing in T.S.1.5.11.3) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

T.A.2.4.1 -  இ…ம ேம† வ4ண… {32} 
===================================================================  

இ…ம ேம† வ4ண �4த5…4 ஹவ†ம…�3யா ச† �ட3ய | 

�வாம†வ…��ரா ச†ேக || {32} 
({32] appearing in T.S.2.1.11.6) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

T.A.2.4.1 - "த��வா† யாமி…{33}"  
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{33} is same as {26} above 

--------------------------------------------- 

T.A.2.4.1 - "�வ  ேநா† அ+3ேன…{34}"  
==================================== 
{34} is same as {27} above 

--------------------------------------------- 

T.A.2.4.1 - "ஸ �வ  ேநா† அ+3ேன{35} 

============================================= 
{35} is same as {28} above 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Details of Dasini & Vaakyams  for  – Prapaatakam 2 – (TA 2) 

 Dasini 
 

Vaakyams 
 

Anuvakam 1 1 1 

Anuvakam 2 1 1 

Anuvakam 3 1 17 

Anuvakam 4 1 15 

Anuvakam 5 1 34 

Anuvakam 6 1 26 

Anuvakam 7 1 1 

Anuvakam 8 1 1 

Anuvakam 9 1 1 

Anuvakam 10 1 1 

Anuvakam 11 1 1 

Anuvakam 12 1 2 

Anuvakam 13 1 3 

Anuvakam 14 1 1 

Anuvakam 15 1 6 

Anuvakam 16 1 1 

Anuvakam 17 1 1 

Anuvakam 18 1 2 

Anuvakam 19 1 1 

Anuvakam 20 1 1 

Total  20 117 

 

Total as per 

Grantha books 

22 117 
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ஓ� நம: பரமா�மேன, 
 மஹாக3ணபதேய நம:,  


 �3�4ேயா நம: || ஹ…�…: ஓ� || 

3 ���ண யஜு�ேவத�3ய ைததி�ய 

ஆர�யேக �த�ய: �ரபாட2க: 

3.1 ��த�ய: �ரபாட2க:-சா��ேஹா�ரசயன� 

3.1.1 அ%வாக� - 1 
T.A.3.1.1 

சி�தி…: �4+ | சி…�தமா9ய‡ | வா+3ேவதி†3: | ஆத5†4த ப…3�.…ஹி: | 

ேகேதா† அ…+3னி: | வி9ஞா†தம…+3னி: | வா+ப†தி…�.…ேஹாதா‡ |  
மன† உபவ…+தா | (ரா…ேணா ஹ…வி: | ஸாமா‡�3�4வ…��: ( ) || 

வாச†�பேத விேத4 நாம88 | வி…ேத4ம† ேத… நாம† | 
வி…ேத4��வ-ம…�மாக… -நாம† | வா…ச�பதி…: ேஸாம† பிப3� | 

ஆÅ�மாஸு†  �…ண  தா…4�2�வாஹா‡ || 1 (15) 
(அ…�3�4வ…�?: ப'ச ச) (A1) 
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3.1.2 அ%வாக� - 2 
T.A.3.2.1 

(�…தி…2வ 5 ேஹாதா‡ | �3ெயௗர†�3�4வ…��: | 4…�3ேரா‡Å+3ன5� | 

(3�ஹ…�பதி†4பவ…+தா || வாச†�பேத வா…ேசா வ 5…�ேய†ண |  

ஸ(4�†தத-ேம…னாய†$யேஸ | யஜ†மானாய… வா�ய‡ |  

ஆ ஸுவ…�கர†�ைம | வா…ச�பதி…: ேஸாம† பிப3தி |  

ஜ…ஜன…தி3 �3ர†மி �3&…யாய… �வாஹா‡ || 2 (10) 
(�…தி…2வ 5 ேஹாதா… த3ஶ†) (A2) 

3.1.3 அ%வாக� - 3 
T.A.3.3.1 

அ…+3னி�. ேஹாதா‡ | அ…�வினா‡Å�3�4வ…�O | �வ�டா…Å+3ன5� | 

மி…�ர உ†பவ…+தா || ேஸாம…: ேஸாம†�ய 6ேரா…கா3: |  

ஶு…+ர: ஶு…+ர�ய† 6ேரா…கா3: | �ரா…தா�த† இ �3ர… ேஸாமா‡: | 

வாதா†ேப�. ஹவன…�4த…: �வாஹா‡ || 3 (8) 
(அ…/3னி�. ேஹாதா…Å2ெடௗ) (A3) 

3.1.4 அ%வாக� - 4 
T.A.3.4.1 

ஸூ�ய†  ேத… ச�ு†: | வாத† (ரா…ண: | �3யா (�…�ட2 | 

அ… த&†�மா…�மா | அ�ைக‡3� ய…9ஞ | (�…தி…2வ 5óè ஶ2†ைர: ||  
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வாச†�ப…ேதÅ3சி†2�3ரயா வா…சா | அ3சி†2�3ரயா ஜு…<வா‡ |  

தி…3வி ேத†3வா…��த…4óè… ேஹா�ரா… ேமர†ய�வ… �வாஹா‡ || 4 (9) 

(ஸூ�ய†� ேத… நவ†) (A4) 

3.1.5 அ%வாக� - 5 
T.A.3.5.1 

ம…ஹாஹ†வி…�…. ேஹாதா‡ | ஸ…�யஹ†விர�3�4வ…��: |  

அ3�†தபாஜா அ…+3ன5� | அ3�†தமனா உபவ…+தா | 

அ…னா…�4�…�ய�சா‡ (ரதி�4�…�ய�ச† ய…9ஞ�யா†பி4க…3ெரௗ |  

அ…யா�ய† உ�3கா…3தா || வாச†�பேத <��3விேத4 நாம88 | 

வி…ேத4ம† ேத… நாம† | வி…ேத4��வம…�மாக…  நாம† |  
வா…ச�பதி…: ேஸாம†மபா� ( ) | மா ைத3�ய…�த �…:  

ேச2தி…3 மா ம†=…�ய†: | நேமா† தி…3ேவ |  

நம†: (�தி…2�ைய �வாஹா‡ || 5 (13) 

(அ…பா…� �!ணி† ச) (A5) 

3.1.6 அ%வாக� - 6 
T.A.3.6.1 

வா+3ேகா4தா‡ | த5 …3�ா ப�ன 5‡ | வாேதா‡Å�3�4வ…��: |  

ஆேபா†Åபி4க…3ர: | மேனா† ஹ…வி: | தப†ஸி ஜுேஹாமி ||  
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"4�64வ…�ஸுவ†: | (3ர<ம† �வய…64 |  

(3ர<ம†ேண �வய…64ேவ… �வாஹா‡ || 6 (9) 
(வா/3ேகா4தா… நவ†) (A6) 

3.1.7 அ%வாக� - 7 
T.A.3.7.1 

(3ரா…<ம…ண ஏக†ேஹாதா | ஸ ய…9ஞ: | ஸ ேம† த3தா3� 

(ர…ஜா ப…ஶூ8 6�I… Æயஶ†: | ய…9ஞ�ச† ேம "4யா� || 

அ…+3னி� �3விேஹா†தா | ஸ ப…4�தா | ஸ ேம† த3தா3� (ர…ஜா 

ப…ஶூ8 6�I… Æயஶ†: | ப…4�தா ச† ேம "4யா� ||  

(�…தி…2வ 5 �&ேஹா†தா | ஸ (ர†தி…�டா2 | 7 (10) 

T.A.3.7.2 

ஸ ேம† த3தா3� (ர…ஜா ப…ஶூ8 6�I… Æயஶ†: | (ர…தி…�டா2  

ச† ேம "4யா� || அ… த&†�…0 ச�†�.ேஹாதா | ஸ வி…�டா2: |  

ஸ ேம† த3தா3� (ர…ஜா ப…ஶூ8 6�I… Æயஶ†: |  
வி…�டா2�ச† ேம "4யா� || வா…�: ப0ச†ேஹாதா | ஸ (ரா…ண: | 

ஸ ேம† த3தா3� (ர…ஜா ப…ஶூ8 6�I… Æயஶ†: |  
(ரா…ண�ச† ேம "4யா� || 8 (10) 
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T.A.3.7.3 

ச… �3ரமா…: ஷT3ேடா†4தா | ஸ �…K8 க†Aபயாதி | ஸ ேம† 

த3தா3� (ர…ஜா ப…ஶூ8 6�I… Æயஶ†: | �…தவ†�ச ேம 

கAப தா || அ8னóè† ஸ…(தேஹா†தா | ஸ (ரா…ண�ய† (ரா…ண: | 

ஸ ேம† த3தா3� (ர…ஜா ப…ஶூ8 6�I… Æயஶ†: | (ரா…ண�ய† ச 
ேம (ரா…ேணா "†4யா� || �3ெயௗர…�டேஹா†தா |  

ேஸா†Åனா�4�…�ய: | 9 (10) 

T.A.3.7.4 

ஸ ேம† த3தா3� (ர…ஜா ப…ஶூ8 6�I… Æயஶ†: |  
அ…னா…�4�…�ய�ச† "4யாஸ || ஆ…தி…3�ேயா நவ†ேஹாதா |  

ஸ ேத†ஜ…�வ 5 | ஸ ேம† த3தா3� (ர…ஜா ப…ஶூ8 6�I… Æயஶ†: |  
ேத…ஜ…�வ 5 ச† "4யாஸ || (ர…ஜாப†தி…� த3ஶ†ேஹாதா |  

ஸ இ…த3óè ஸ�வ‡ | ஸ ேம† த3தா3� (ர…ஜா ப…ஶூ8  

6�I… Æயஶ†: | ஸ�வ†0 ச ேம "4யா� ( ) || 10 (10) 

(ர…தி…2டா2 - ரா…ண�ச† ேம 14யா - த3னா�4�…2ய: - 

ஸ�வ†' ச ேம 14யா�) (A7) 
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Special Korvai 

(3ரா…&ம…ேணா ய…Lேஞா‡Å/3னி�ப…4�தா �†தி…2வ 5 

ர†தி…2டா2Å�த�†�� Æவி…2டா2 வா…?: ரா…ண�ச…��3ரமா† 

�…>ன�ன…óè… ஸ ரா…ண*ய† ரா…ேணா �3ெயௗர†னா�4�…2ய 

ஆ†தி…3�ய: ஸ ேத†ஜ…*வ 5 ர…ஜாப†தி…: ஸ இ…த3óè ஸ�வ…óè… 

ஸ�வ†' ச ேம 14யா�) 

3.1.8 அ%வாக� - 8 
T.A.3.8.1 

அ…+3னி� யஜு†�ப4ீ: | ஸ…வி…தா �ேதாைம‡: |  
இ �3ர† உ+தா2ம…ைத3: | மி…�ராவ4†ணாவா…ஶிஷா‡ | அ�கி†3ரேஸா… 

தி4�ணி†ையர…+3னிபி†4: | ம…4த†: ஸேதா3ஹவி��3தா…4னா(4யா‡ | 

ஆப…: (ேரா�†ண5ப4ீ: | ஓஷ†த4ேயா ப…3�….ஹிஷா‡ | 
அதி†3தி…�ேவ�3யா‡ | ேஸாேமா† த5 …3�யா‡ | 11 (10) 
T.A.3.8.2 

�வ�ேட…�3�4ேமன† | வி��†� ய…9ேஞன† | வஸ†வ… ஆ9ேய†ன | 

ஆ…தி…3�யா த3�ி†ணாப4ீ: | வி�ேவ† ேத…3வா ஊ…�ஜா | "…ஷா 

�வ†கா3கா…ேரண† | (3�ஹ…�பதி†: 6ேரா…த4யா‡ | 
(ர…ஜாப†தி4�3கீ…3ேத2ன† | அ… த&†� ப…வி�ேர†ண |  

வா…�: பா�ைர‡: ( ) | அ…ஹò �ர…�3த4யா‡ || 12 (11) 
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(த5…3�யா… - பா�ைர…ேரக†' ச) (A8) 

3.1.9 அ%வாக� - 9 
T.A.3.9.1 

ேஸேன �3ர†�ய | ேத4னா… (3�ஹ…�பேத‡: | ப…��2யா† "…�ண: | 

வா+3வா…ேயா: | த5 …3�ா ேஸாம†�ய | (�…தி…2�ய†+3ேன: | 

வஸூ†னா� கா3ய…�2 | 4…�3ராணா‡  �&…��+ |  

ஆ…தி…3�யானா…0 ஜக†3த5 | வி�ேணா†ர=…��+ | 13 (10) 

T.A.3.9.2 

வ4†ண�ய வி…ராT | ய…9ஞ�ய† ப…�+தி: | (ர…ஜாப†ேத…ர=†மதி: | 

மி…�ர�ய† �ர…�3தா4 | ஸ…வி…�: (ரஸூ†தி: | ஸூ�ய†�ய… ம2†சி: | 
ச… �3ரம†ேஸா ேராஹி…ண5 | �ஷ5†ணாம4 த…4த5 | ப…�ஜ8ய†�ய 

வி…�3�� | சத†�ேரா… தி3ஶ†: ( ) | சத†�ேராÅவா தரதி…3ஶா: | 

அஹ†�ச… ரா�&†�ச | +�…ஷி�ச… ���I†�ச | 

�விஷி…�சாப†சிதி�ச | ஆப…�ெசௗஷ†த4ய�ச |  

ஊ�+ச† ஸூ… �தா† ச ேத…3வானா… ப�ன†ய: || 14 (16) 

(அ…%…2N/3 - தி3ஶ…: ஷ�ச†) (A9) 
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3.1.10 அ%வாக� - 10 
T.A.3.10.1 

ேத…3வ�ய† �வா ஸவி…�: (ர†ஸ…ேவ | அ…�விேனா‡� 
பா…3ஹு(4யா‡ | "…�ேணா ஹ�தா‡(4யா… (ரதி†+3�<ணாமி | 

ராஜா‡ �வா… வ4†ேணா நய� ேத3வி த3�ிேண…Å+3னேய… 

ஹிர†>ய | ேதனா†�த…�வம†�யா | வேயா† தா…3�ேர |  
மேயா… ம<ய†ம�� (ரதி+3ரஹ5…�ேர | க இ…த3� க�மா† 
அதா3� | காம…: காமா†ய | காேமா† தா…3தா | 15 (10) 
T.A.3.10.2 

காம†: (ரதி+3ரஹ5…தா | காமóè† ஸ*…�3ரமாவி†ஶ | காேம†ன �வா… 

(ரதி†+3�<ணாமி | காைம…த�ேத‡ | ஏ…ஷா ேத† காம… த3�ி†ணா | 

உ…�தா…ன��வா‡ÅÅ�கீ3ர…ஸ: (ரதி†+3�<ணா� |  

ேஸாமா†ய… வாஸ†: | 4…�3ராய… கா3 | வ4†ணா…யா�வ‡ | 

(ர…ஜாப†தேய… 64†ஷ | 16 (10) 

T.A.3.10.3 

மன†ேவ… தAப‡ | �வ�Tேர…Åஜா | "…�ேணÅவி‡ |  

நி�.�†�யா அ�வதரக3�த…3ெபௗ4 | ஹி…மவ†ேதா ஹ…�தின‡ | 

க…3 த…4�வா…-(2ஸ…ரா(4ய†: -�ரக3ல�கர…ேண |  

வி�ேவ‡(4ேயா ேத…3ேவ(4ேயா† தா…48ய | வா…ேசÅ8ன‡ |  



                 ைத�தி�ய ஆர
யக� – சா��ேஹா�ரசயன� – T.A.3 

    vedavms@gmail.com       Page 121 of 169 
 

(3ர<ம†ண ஓத…3ன | ஸ…*…�3ராயாப†: | 17 (10) 
T.A.3.10.4 

உ…�தா…னாயா‡�கீ3ர…ஸாயான†: | ைவ…�வா…ன…ராய… ரத‡2 || 

ைவ…�வா…ன…ர: (ர…�னதா…2 நாக…மா4†ஹ� | தி…3வ: (�…�ட2 

ப4 த†3மான: ஸு…ம8ம†ப4ீ: | ஸ "‡�வ…வ9ஜ…னய†9ஜ… தேவ… த4ன‡ | 

ஸ…மா…னம†9மா… ப&†யாதி… ஜா+3�†வி: || ராஜா‡ �வா… வ4†ேணா  

நய� ேத3வி த3�ிேண ைவ�வான…ராய… ரத‡2 | 

ேதனா†�த…�வம†�யா | வேயா† தா…3�ேர |  
மேயா… ம<ய†ம�� (ரதி+3ரஹ5…�ேர ( ) | 18 (10) 

T.A.3.10.5 

க இ…த3� க�மா† அதா3� | காம…: காமா†ய | காேமா† தா…3தா | 

காம†: (ரதி+3ரஹ5…தா | காமóè† ஸ*…�3ரமாவி†ஶ | காேம†ன �வா… 

(ரதி†+3�<ணாமி | காைம…த�ேத‡ | ஏ…ஷா ேத† காம… த3�ி†ணா | 

உ…�தா…ன��வா‡ÅÅ�கீ3ர…ஸ: (ரதி†+3�<ணா� || 19 (9) 

(தா…3தா - ��†ஷ… - மாப†: - ரதி/3ரஹ5…�ேர - *நவ† ச) (A10) 
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3.1.11 அ%வாக� - 11 
T.A.3.11.1 

ஸு…வ�ண†� க…4�ம ப&†ேவத3 ேவ…ன | இ �3ர†�யா…�மான†  
த3ஶ…தா4 சர† த | அ… த: ஸ†*…�3ேர மன†ஸா… சர† த |  

(3ர<மாÅ8வ†வி த…3�3 த3ஶ†ேஹாதார…ம�ேண‡ | அ… த: 

(ரவி†�ட: ஶா…�தா ஜனா†னா | ஏக…: ஸ8ப†3ஹு…தா4 வி†சார: | 

ஶ…தóè ஶு…+ராணி… ய�ைரக… ப4வ† தி | ஸ�ேவ… ேவதா…3 

ய�ைரக… ப4வ† தி | ஸ�ேவ… ேஹாதா†ேரா… ய�ைரக… ப4வ† தி | 

ஸ… மான†Sன ஆ…�மா ஜனா†னா | 20 (10) 

T.A.3.11.2 

அ… த: (ரவி†�ட: ஶா…�தா ஜனா†னா…óè… ஸ�வா‡�மா | ஸ�வா‡: 
(ர…ஜா ய�ைரக… ப4வ† தி | ச�†�.ேஹாதாேரா… ய�ர† ஸ…பத…3� 

க33ச†2 தி ேத…3ைவ: | ஸ… மான†Sன ஆ…�மா ஜனா†னா || 

(3ர<ேம �3ர†ம…+3னி0 ஜக†3த: (ரதி…�டா2 |  

தி…3வ ஆ…�மானóè† ஸவி…தார… (3�ஹ…�பதி‡ | ச�†�.ேஹாதார  

(ர…தி3ேஶாÅ=† +A�…(த | வா…ேசா வ 5…�ய†  தப…ஸாÅ8வ†வி த3� || 

அ… த: (ரவி†�ட� க…�தார†ேம…த | �வ�டா†ரóè @…பாணி† 
விG…�வ த† விப…�சி | 21 (10) 
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T.A.3.11.3 

அ…�த†�ய (ரா…ண Æய…9ஞேம…த | 

ச�†�.ேஹா��ணாமா…�மான†� க…வேயா… நிசி†+�: ||  

அ… த: (ரவி†�ட� க…�தார†ேம…த |  

ேத…3வானா… ப3 �…4 நிஹி†த…� G3ஹா†ஸு |  

அ…�ேத†ன +A�…(த Æய…9ஞேம…த | 

ச�†�.ேஹா��ணாமா…�மான†� க…வேயா… நிசி†+�: ||  

ஶ…த  நி…�த…: ப&†ேவத…3 வி�வா† வி…�வவா†ர: |  

வி�வ†மி…த3 Æ��†ணாதி | இ �3ர†�யா…�மா நிஹி†த…: 

ப0ச†ேஹாதா | அ…�த†  ேத…3வானா…மா�†: (ர…ஜானா‡ || 22 (10) 

T.A.3.11.4 

இ �3ர…óè… ராஜா†னóè ஸவி…தார†ேம…த | வா…ேயாரா…�மான†� 

க…வேயா… நிசி†+�: | ர…�மிóè ர†�மீ…னா ம�3�4ேய… தப† த | 

�…த�ய† ப…ேத3 க…வேயா… நிபா‡ தி || ய ஆ‡>ட3ேகா…ேஶ 64வ†ன 

பி…3ப4�தி† | அனி†�பி4>ண…: ஸ8னத†2 ேலா…கா8. வி…ச�ேட‡ | 

ய�யா‡>ட3ேகா…ஶóè ஶு�ம†மா…ஹு: (ரா…ண*Aப‡3 | ேதன† 

+A�…(ேதா†Å�ேத†னா…ஹம†�மி || ஸு…வ�ண…� ேகாஶ…óè… ரஜ†ஸா… 

ப2†��த | ேத…3வானா‡ Æவஸு…தா4ன5‡ Æவி…ராஜ‡ | 23 (10) 
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T.A.3.11.5 

அ…�த†�ய "…�ணா தா*† க…லா Æவிச†�ேத |  

பாத…3óè… ஷT3ேடா†4�…�ன கிலா†வி வி�2ேஸ ||  

ேயன…�தவ†: ப0ச…ேதா4த +A�…(தா: |  

உ…த வா† ஷ…T3தா4 மன…ேஸாத +A�…(தா: |  

தóè ஷT3ேடா†4தார�…�பி…4: கAப†மான |  

�…த�ய† ப…ேத3 க…வேயா… நிபா‡ தி || அ… த: (ரவி†�ட� 

க…�தார†ேம…த | அ… த�ச… �3ரம†ஸி… மன†ஸா… சர† த |  

ஸ…ைஹவ ஸ த…  ந விஜா†ன தி ேத…3வா: | 

இ �3ர†�யா…�மானóè† ஶத…தா4 சர† த || 24 (10) 

T.A.3.11.6 

இ �3ேரா… ராஜா… ஜக†3ேதா… ய ஈேஶ‡ | ஸ…(தேஹா†தா ஸ(த…தா4 

வி+A�†(த: || பேர†ண… த �† ப&ஷி…3யமா†ன |  

அ… தரா†தி…3�ேய மன†ஸா… சர† த | ேத…3வானா…óè… <�த†3ய… 

(3ர<மாÅ8வ†வி த3� || (3ர<ைம…த�3(3ர<ம†ண… உ9ஜ†பா4ர | 

அ…�கò �ேசாத† தóè ஸ&…ர�ய… ம�3�4ேய‡ ||  

ஆ ய�மி ‡�2ஸ…(த ேபர†வ: | ேமஹ† தி ப3ஹு…லாò �&ய‡ | 

ப…3<வ…�வாமி† �3ர… ேகா3ம†த5 || 25 (10) 
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T.A.3.11.7 

அ3�†தா ப3ஹு…லாò �&ய‡ | ஸ ஹ&†�வஸு…வி�த†ம: | 

ேப…4& �3ரா†ய பி8வேத || ப…3<வ…�வாமி† �3ர… ேகா3ம†த5 | 

அ3�†தா ப3ஹு…லாò �&ய‡ | ம<ய…மி �3ேரா… நிய†3ச2� || 

ஶ…தóè ஶ…தா அ†�ய �…+தா ஹ2†ணா |  

அ…�வாஙா யா†�… வஸு†ப4ீ ர…�மி& �3ர†: |  

(ரமóèஹ†மாேணா ப3ஹு…லாò �&ய‡ |  

ர…�மி& �3ர†: ஸவி…தா ேம… நிய†3ச2� || 26 (10) 

T.A.3.11.8 

+4�…த  ேதேஜா… ம�†4மதி3 �3&…ய | ம1ய…யம…+3னி� த†3தா4� || 

ஹ&†: பத…�க3: ப†ட…2 ஸு†ப…�ண: | தி…3வி…�ேயா… நப†4ஸா… ய ஏதி† | 
ஸ ந… இ �3ர†: காமவ…ர  த†3தா3� || ப0சா†ர0 ச…+ர ப&†வ�தேத 

(�…�2 | ஹிர†>ய9ேயாதி: ஸ&…ர�ய… ம�3�4ேய‡ | அஜ†�ர…0 

9ேயாதி…�னப†4ஸா… ஸ�ப†ேத3தி | ஸ ந… இ �3ர†: காமவ…ர  

த†3தா3� || ஸ…(த �†0ஜ தி… ரத…2ேமக†ச+ர | 27 (10) 

T.A.3.11.9 

ஏேகா… அ�ேவா† வஹதி ஸ(தனா…மா | �&…னாபி†4 
ச…+ரம…ஜர…மன†�வ | ேயேன…மா வி�வா… 64வ†னானி த��2: || 
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ப…4�3ர ப�ய† த… உப†ேஸ�…3ர+3ேர‡ | தேபா† த5…3�ா�ஷ†ய: 

ஸுவ…�வித†3: | தத†: �…�ர ப3ல…ேமாஜ†�ச ஜா…த |  

தத…3�ைம ேத…3வா அ…பி4 ஸ  ந†ம � || �ேவ…தóè ர…�மி 

ேபா†36…49யமா†ன | அ…பா  ேந…தார… 64வ†ன�ய ேகா…3பா | 

இ �3ர…  நிசி†+�: பர…ேம �ேயா†ம88 || 28 (10) 

T.A.3.11.10 

ேராஹி†ண5: பி�க…3லா ஏக†@பா: | �ர† த5: பி�க…3லா ஏக†@பா: | 

ஶ…தóè ஸ…ஹ�ரா†ணி (ர…�தா†னி… நா�யா†னா ||  

அ…ய Æய��ேவ…ேதா ர…�மி: | ப&… ஸ�வ†மி…த30 ஜக†3� |  
(ர…ஜா ப…ஶூ8 த4னா†னி | அ…�மாக†  த3தா3� ||  

�ேவ…ேதா ர…�மி: ப&… ஸ�வ† ப3"4வ |  

ஸுவ…8ம<ய† ப…ஶூ8. வி…�வ@†பா8 || 

ப…த…�க3ம…+தமஸு†ர�ய மா…யயா‡ | 29 (10) 
T.A.3.11.11 

<�…தா3 ப†�ய தி… மன†ஸா மன 5…ஷிண†: | ஸ…*…�3ேர அ… த: 

க…வேயா… விச†�ேத | ம2†சீனா ப…த3மி†3ச2 தி ேவ…த4ஸ†: || 

ப…த…�ேகா3 வாச… மன†ஸா பி3ப4�தி | தா� க†3 த…4�ேவா†Åவத…3�3 

க3�ேப†4 அ… த: | தா  �3ேயாத†மானாò �வ…�ய† மன 5…ஷா | 
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�…த�ய† ப…ேத3 க…வேயா… நிபா‡ தி || ேய +3ரா…யா: ப…ஶேவா† 
வி…�வ@†பா: | வி@†பா…: ஸ ேதா† ப3ஹு…ைத4க†@பா: | 

அ…+3னி�தாóè அ+3ேர… (ர*†ேமா+� ேத…3வ: | 30 (10) 

T.A.3.11.12 

(ர…ஜாப†தி: (ர…ஜயா† ஸÆவிதா…3ன: || வ 5…தò ��†ேக��ேக | 

�…வம…�மாஸு… நிய†3ச2த | (ர(ர† ய…9ஞப†தி  திர ||  
ேய +3ரா…யா: ப…ஶேவா† வி…�வ@†பா: | வி@†பா…: ஸ ேதா† 

ப3ஹு…ைத4க†@பா: | ேதஷாóè† ஸ(தா…னாமி…ஹ ர தி†ர�� | 

ரா…ய�ேபாஷா†ய ஸு(ரஜா…��வாய† ஸு…வ 5�யா†ய ||  

ய ஆ†ர…>யா: ப…ஶேவா† வி…�வ@†பா: |  
வி@†பா…: ஸ ேதா† ப3ஹு…ைத4க†@பா: ( ) | 31 (10) 

T.A.3.11.13 

வா…��தாóè அ+3ேர… (ர*†ேமா+� ேத…3வ: | (ர…ஜாப†தி: (ர…ஜயா† 

ஸÆவிதா…3ன: || இடா†3ைய ��…(த +4�…தவ†3சராச…ர | 

ேத…3வா அ8வ†வி த…38G3ஹா† ஹி…த || ய ஆ†ர…>யா: ப…ஶேவா† 
வி…�வ@†பா: | வி@†பா…: ஸ ேதா† ப3ஹு…ைத4க†@பா: |  

ேதஷாóè† ஸ(தா…னாமி…ஹ ர தி†ர�� | ரா…ய�ேபாஷா†ய 

ஸு(ரஜா…��வாய† ஸு…வ 5�யா†ய || 32 (8) 
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(ஆ…�மா ஜனா†னா� - Æவி�…�வ�த†� Æவிப…�வி� - ர…ஜானா‡� - 

Æவஸு…தா4ன5‡� Æவி…ராஜ…� - சர†�த…� - ேகா3ம†த5� - ேம… நிய†.ச…2 -  

�ேவக†ச/ர…� - Æ ேயா†ம� - மா…யயா† - ேத…3வ - ஏக†;பா –  

*அ…2ெடௗ ச†) (A11) 

3.1.12 அ%வாக� - 12 
T.A.3.12.1 

ஸ…ஹ�ர†ஶ�ீ.ஷா… 64†ஷ: | ஸ…ஹ…�ரா…�: ஸ…ஹ�ர†பா� | ஸ 

"4மி† Æவி…�வேதா† ��…�வா | அ�ய†தி�ட2�3-த3ஶா�G…3ல || 

64†ஷ ஏ…ேவத3óè ஸ�வ‡ | ய�3-"…4த Æய3ச… ப4�ய‡ | 

உ…தா�†த…�வ�ேயஶா†ன: | யத38ேன†னாதி…-ேராஹ†தி || 

ஏ…தாவா†ன�ய மஹி…மா | அேதா… 9யாயாò†�ச… "4†ஷ: | 33 (10) 

T.A.3.12.2 

பாேதா3‡Å�ய… வி�வா† "…4தானி† | �&…பாத†3�யா…�த†  தி…3வி || 

�&…பாK…3��3�4வ உைத…3�64†ஷ: | பாேதா‡3Å�ேய…ஹாப†4வா…� 

6ன†: | தேதா… வி�வ…� �ய†+ராம� | ஸா…ஶ…னா…ன…ஶ…ேன அ…பி4 || 

த�மா‡�3 வி…ராட†3ஜாயத | வி…ராேஜா… அதி…4 "4†ஷ: |  

ஸ ஜா…ேதா அ�ய†&3யத | ப…�சா�3 "4மி…மேதா†2 6…ர: || 34 (10) 
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T.A.3.12.3 

ய�64†ேஷண ஹ…விஷா‡ | ேத…3வா ய…9ஞமத†8வத |  

வ…ஸ… ேதா அ†�யாS…தா39ய‡ |  

+32…�ம இ…�3�4ம: ஶ…ர�3த…4வி: || ஸ…(தா�யா†ஸ8 ப&…த4ய†: | 
�&: ஸ…(த ஸ…மித†4: +�…தா: | ேத…3வா ய�3-ய…9ஞ  த†8வா…னா: | 

அப†3�3�4ன…8 64†ஷ ப…ஶு ||  

த Æய…9ஞ ப…3�….ஹிஷி… (ெரௗ�88† |  
64†ஷ0 ஜா…தம†+3ர…த: | 35 (10) 

T.A.3.12.4 

ேதன† ேத…3வா அய†ஜ த | ஸா…�3�4யா �ஷ†ய�ச… ேய || 

த�மா‡�3 ய…9ஞா�2 ஸ†�வ…ஹுத†: | ஸ(4�†த 

(�ஷதா…39ய | ப…ஶூò�தாò�ச†+ேர வாய…�யா8† | 
ஆ…ர…>யா8 +3ரா…யா�ச… ேய ||  

த�மா‡�3 ய…9ஞா�2 ஸ†�வ…ஹுத†: | �ச…: ஸாமா†னி ஜ9ஞYேர | 

ச2 தா3óè†ஸி ஜ9ஞYேர… த�மா‡� |  
யஜு…�த�மா†த3ஜாயத || 36 (10) 
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T.A.3.12.5 

த�மா…த3�வா† அஜாய த | ேய ேக ேசா†ப…4யாத†3த: |  
கா3ேவா† ஹ ஜ9ஞYேர… த�மா‡� | த�மா‡ 9ஜா…தா அ†ஜா…வய†: || 

ய� 64†ஷ… Æ�ய†த3�4: | க…தி…தா �ய†கAபய88 |  

*க…2� கிம†�ய… ெகௗ பா…3ஹூ | கா`…@ பாதா†3U3ேயேத || 

(3ரா…<ம…ேணா‡Å�ய… *க†2மாS� |  

பா…3ஹூ ரா†ஜ…8ய†: +�…த: | 37 (10) 

T.A.3.12.6 

ஊ…@ தத†3�ய… ய�3ைவ�ய†: | ப…�3(4யாóè ஶூ…�3ேரா அ†ஜாயத || 

ச… �3ரமா… மன†ேஸா ஜா…த: | சே�ா…: ஸூ�ேயா† அஜாயத | 

*கா…2தி3 �3ர†�சா…+3னி�ச† | (ரா…ணா�3 வா…�ர†ஜாயத ||  

நா(4யா† ஆSத…3 த&†� | ஶ ீ…��ேணா �3ெயௗ: ஸம†வ�தத | 

ப…�3(4யா "4மி…� தி3ஶ…: �ேரா�ரா‡� |  

ததா†2 ேலா…காóè அ†கAபய88 || 38 (10) 

T.A.3.12.7 

ேவதா…3ஹேம…த 64†ஷ ம…ஹா த‡ | ஆ…தி…3�யவ†�ண…  

தம†ஸ…�� பா…ேர | ஸ�வா†ணி @…பாணி† வி…சி�ய… த54ர†: |  

நாமா†னி +�…�வாÅபி…4வத…38…. யதா3�ேத‡ ||  
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தா…4தா 6…ர�தா…�3ய*†தா3ஜ…ஹார† | ஶ…+ர: (ரவி…�3வா8 

(ர…தி3ஶ…�சத†�ர: | தேம…வ Æவி…�3வான…�த† இ…ஹ ப†4வதி | 

நா8ய: ப தா…2 அய†னாய வி�3யேத || ய…9ேஞன† ய…9ஞம†யஜ த 

ேத…3வா: | தானி… த4�மா†ணி (ரத…2மா8யா†ஸ88 ( ) |  

ேத ஹ… நாக† மஹி…மான†: ஸச ேத |  

ய�ர… "�ேவ† ஸா…�3�4யா: ஸ தி† ேத…3வா: || 39 (12) 

(��†ஷ: - �…ேரா‡ - Å/3ர…ேதா† - Åஜாயத - /�…ேதா† - Åக=பய� - 

நாஸ…� �3ேவ ச†) (A12) 
Special Korvai 

(Lயாயா…னதி…4 1�†ஷ: | அ…�ய�ர… ��†ஷ: ) 

 

3.1.13 அ%வாக� - 13 
T.A.3.13.1 

அ…�3(4ய: ஸ"†4த: (�தி…2�ைய ரஸா‡3ச | வி…�வக†�மண…: 

ஸம†வ�த…தாதி†4 | த�ய… �வ�டா† வி…த3த†4�3-@…பேம†தி |  
த� 64†ஷ�ய… வி�வ…மாஜா†ன…ம+3ேர‡ ||  
ேவதா…3ஹேம…த 64†ஷ ம…ஹா த‡ | ஆ…தி…3�யவ†�ண…   

தம†ஸ…: பர†�தா� | தேம…வ Æவி…�3வான…�த† இ…ஹ ப†4வதி |  
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நா8ய: ப தா†2 வி�3ய…ேதÅய†னாய || (ர…ஜாப†தி�சரதி… க3�ேப†4 
அ… த: | அ…ஜாய†மாேனா ப3ஹு…தா4 விஜா†யேத | 40 (10) 

T.A.3.13.2 

த�ய… த54ரா…: ப&†ஜான தி… ேயானி‡ | ம2†சீனா ப…த3மி†3ச2 தி 
ேவ…த4ஸ†: || ேயா ேத…3ேவ(4ய… ஆத†பதி | ேயா ேத…3வானா‡ 

6…ேராஹி†த: | "�ேவா… ேயா ேத…3ேவ(4ேயா† ஜா…த: | நேமா† 4…சாய… 

(3ரா<ம†ேய || 4ச† (3ரா…<ம0 ஜ…னய† த: |  
ேத…3வா அ+3ேர… தத†3(34வ88 | ய��ைவ…வ (3ரா‡<ம…ேணா 

வி…�3யா� | த�ய† ேத…3வா அஸ…8வேஶ‡ ( ) || <2�ச† ேத 

ல…$மீ�ச… ப�8ெயௗ‡ | அ…ேஹா…ரா…�ேர பா…��ேவ | ந�†�ராணி 

@…ப | அ…�விெனௗ… �யா�த‡ | இ…�ட ம†னிஷாண |  

அ…* ம†னிஷாண | ஸ�வ† மனிஷாண || 41 (17) 

(ஜா…ய…ேத… - வேஶ† ஸ…த ச†) (A13) 

3.1.14 அ%வாக� - 14 
T.A.3.14.1 

ப…4�தா ஸ8 (4&…யமா†ேணா பி3ப4�தி | ஏேகா† ேத…3ேவா 

ப†3ஹு…தா4 நிவி†�ட: | ய…தா3 பா…4ர  த… �3ரய†ேத… ஸ ப4��‡ |  

நி…தா4ய† பா…4ர 6ன…ர�த†ேமதி || தேம…வ �…��ம…�த…  

தமா†ஹு: | த ப…4�தார…  த*† ேகா…3(தார†மாஹு: |  
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ஸ (4�…ேதா (4&…யமா†ேணா பி3ப4�தி |  

ய ஏ†ன… Æேவத†3 ஸ…�ேயன… ப4��‡ ||  

ஸ…�3ேயா ஜா…த*…த ஜ†ஹா�ேய…ஷ: |  

உ…ேதா ஜர† த…  ந ஜ†ஹா…�ேயக‡ | 42 (10) 

T.A.3.14.2 

உ…ேதா ப…3ஹூேனக…மஹ†�-ஜஹார | அத† �3ேரா ேத…3வ: 

ஸத†3ேம…வ (ரா�த†2: || ய�த�3ேவத…3 யத† ஆப…3"4வ† |  

ஸ… தா40 ச… யாóè ஸ† த…3ேத4 (3ர<ம†ைண…ஷ: |  

ரம†ேத… த�மி†8=…த ஜ5…�ேண ஶயா†ேன |  

ைநன†0 ஜஹா…�யஹ†�ஸு "…��ேயஷு† ||  
�வாமாேபா… அ=… ஸ�வா‡�சர தி ஜான…த5: |  
வ…�2ஸ பய†ஸா 6னா…னா: |  

�வம…+3னிóè ஹ†�ய…வாஹ…óè… ஸமி ‡�2ேஸ |  

�வ ப…4�தா மா†த…&�வா‡ (ர…ஜானா‡ || 43 (10) 

T.A.3.14.3 

�வ Æய…9ஞ��வ*† ேவ…வாஸி… ேஸாம†: | தவ† ேத…3வா 

ஹவ…மாய† தி… ஸ�ேவ‡ | �வேமேகா†Åஸி ப…3ஹூன=…(ரவி†�ட: | 

நம†�ேத அ�� ஸு…ஹேவா† ம ஏதி4 ||  
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நேமா† வாம�� ���…தóè ஹவ† ேம |  

(ராணா†பானாவஜி…ரóè ஸ…0சர† ெதௗ |  

<வயா†மி வா… (3ர<ம†ணா K…�தேமத‡ |  

ேயா மா  �3ேவ�I… த0 ஜ†ஹி த Æ�வானா ||  

(ராணா†பாெனௗ ஸÆவிதா…3ெனௗ ஜ†ஹித |  

அ…*�யாஸு†னா… மா ஸ�க†3ஸாதா2 ( ) | 44 (10) 

T.A.3.14.4 

த ேம† ேத3வா… (3ர<ம†ணா ஸÆவிதா…3ெனௗ |  

வ…தா4ய† த3�த…  தம…ஹóè ஹ†னாமி || அஸ†9ஜஜான ஸ…த 

ஆப†3"4வ | ய Æய†0 ஜ…ஜான… ஸ உ† ேகா…3ேபா அ†�ய |  

ய…தா3 பா…4ர  த… �3ரய†ேத… ஸ ப4��‡ | ப…ரா�ய† பா…4ர 

6ன…ர�த†ேமதி || த�3ைவ �வ (ரா…ேணா அ†ப4வ: | 

ம…ஹா8ேபா4க†3: (ர…ஜாப†ேத: | 64ஜ†: க&…�யமா†ண: | 

ய�3ேத…3வா8-(ராண†ேயா… நவ† ( ) || 45 (10) 
(ஏக†� - ர…ஜானா‡� - க3ஸாதா…2� - நவ†) (A14) 
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3.1.15 அ%வாக� - 15 
T.A.3.15.1 

ஹ&…óè… ஹர† த…ம=†ய தி ேத…3வா: | வி�வ…�ேயஶா†ன 

Æ��ஷ…ப4 ம†த5 …னா | (3ர<ம… ஸ@†ப…ம=† ேம…த3மாகா‡3� | 
அய†ன… மா விவ†த5 …4� வி+ர†ம�வ ||  

மா3சி†2ேதா3 ��ேயா… மா வ†த54: |  

மா ேம… ப3ல… Æவி��†ேஹா… மா (ரேமா†ஷ5: |  

(ர…ஜா மா ேம† 2&ஷ… ஆ�†4+3ர |  

 �…ச�†ஸ  �வா ஹ…விஷா† விேத4ம || ஸ…�3ய�ச†கமா…னாய† |  

(ர…ேவ…பா…னாய† �…�யேவ‡ | 46 (10) 
T.A.3.15.2 

(ரா�மா… ஆஶா† அ��>வ88 | காேம†னாஜனய…8 6ன†: || 
காேம†ன ேம… காம… ஆகா‡3� | <�த†3யா…�3த்3�4�த†3ய 

�…�ேயா: | யத…3மீஷா†ம…த3: (&…ய | தைத3Kப… மாம…பி4 ||  

பர† ��ேயா… அ=… பேர†ஹி… ப தா‡2 | ய�ேத… �வ இத†ேரா 
ேத3வ…யானா‡� | ச�ு†�மேத ��>வ…ேத ேத‡ (3ரவ 5மி |  

மா ந†: (ர…ஜாóè 2†&ேஷா… ேமாத வ 5…ரா8 ( ) || (ர "…��ய 

மன†ஸா… வ த†3மான: | நாத†4மாேனா ��ஷ…ப40 ச†�.ஷண5…னா | 
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ய: (ர…ஜானா†ேமக…ரா>மா=†ஷ5ணா |  

�…�� Æய†ேஜ (ரத2ம…ஜா�…த�ய† || 47 (14) 

(��…�யேவ† - வ 5…ராò�ச…�வா�† ச) (A15) 

3.1.16 அ%வாக� - 16 
T.A.3.16.1 

த…ரணி†� வி…�வத†3�.ஶேதா 9ேயாதி…�+�த†3ஸி ஸூ�ய | 

வி�வ…மாபா†4ஸி ேராச…ன | உ…ப…யா…ம+3�†ஹ5ேதாÅஸி… ஸூ�யா†ய 

�வா… (4ராஜ†�வத ஏ…ஷ ேத… ேயானி…: ஸூ�யா†ய �வா…  

(4ராஜ†�வேத || 48 (3) 

(No Korvai for this Anuvaakam) (A16) 

3.1.17 அ%வாக� - 17 
T.A.3.17.1 

ஆ (யா†ய�வ மதி3 தம… ேஸாம… வி�வா†பி4@…திபி†4: |  
ப4வா† ந: ஸ…(ரத†2�தம: || 49 (2)  

(No Korvai for this Anuvaakam) (A17) 
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3.1.18 அ%வாக� - 18 
T.A.3.18.1 

ஈ…��ேட ேய "�வ†தரா…மப†�ய8 ��…3ச2 த5†*…ஷஸ… 

ம��யா†ஸ: | அ…�மாபி†4@… H (ர†தி…ச$யா†Å"…4ேதா3 ேத ய† தி… 

ேய அ†ப…2ஷு… ப�யா8† || 50 (2) 
(No Korvai for this Anuvaakam) (A18) 

3.1.19 அ%வாக� - 19 
T.A.3.19.1 

9ேயாதி†�மத5  �வா ஸாத3யாமி 9ேயாதி…�+�த†  �வா 

ஸாத3யாமி 9ேயாதி…� வித†3  �வா ஸாத3யாமி… பா4�வ†த5  
�வா ஸாத3யாமி… 9வல† த5  �வா ஸாத3யாமி 

மAமலா…ப4வ† த5  �வா ஸாத3யாமி… த53(ய†மானா   

�வா ஸாத3யாமி… ேராச†மானா  �வா ஸாத3யா…யஜ†�ரா  

�வா ஸாத3யாமி (3�…ஹ99ேயா†திஷ  �வா ஸாத3யாமி 

ேபா…3த4ய† த5  �வா ஸாத3யாமி… ஜா+3ர†த5  �வா  

ஸாத3யாமி || 51 (1) 

(No Korvai for this Anuvaakam) (A19) 
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3.1.20 அ%வாக� - 20 
T.A.3.20.1 

(ர…யா…ஸாய… �வாஹா†ÅÅயா…ஸாய… �வாஹா† வியா…ஸாய… 

�வாஹா† ஸÆயா…ஸாய… �வாேஹா‡�3யா…ஸாய… 

�வாஹா†Åவயா…ஸாய… �வாஹா† ஶு…ேச �வாஹா… ேஶாகா†ய… 

�வாஹா† த(ய…�ைவ �வாஹா… தப†ேத… �வாஹா‡ 
(3ர<மஹ…�யாைய… �வாஹா… ஸ�வ†�ைம… �வாஹா‡ || 52 (1)  
(No Korvai for this Anuvaakam) (A20) 

3.1.21 அ%வாக� - 21 
T.A.3.21.1 

சி…�தóè ஸ† தா…ேனன† ப…4வ Æய…+னா 4…�3ர -தனி†னா  

பஶு…பதிò† �K2ல<�த…3ேயனா…+3னிóè <�த†3ேயன 4…�3ர 

Æேலாஹி†ேதன ஶ…�வ மத†�னா(4யா மஹாேத…3வம… த: 

பா‡��ேவெனௗஷி�ட…2ஹனóè† ஶி�கீ3னிேகா…�யா‡(4யா || 53 (1)  

(No Korvai for this Anuvaakam) (A21) 
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Prapaataka Korvai with starting Padams of 1 to 21 Anuvaakams :- 

(சி�தி†: - �தி…2 -  ய†/3னி…: - ஸூ�ய†� ேத… ச�ு†� - 
ம…ஹாஹ†வி…�.… ேஹாதா… - வா/3ேகா4தா‡ - 3ரா&ம…ண 

ஏக†ேஹாதா… - Å/3னி�யஜு†�பி…4: - ேஸேன��3ர†*ய -

ேத…3வ*ய† - ஸு…வ�ண†� க…4�மóè - ஸ…ஹ*ர†ஶ�ீ.ஷா… - 

Å�34ேயா - ப…4�தா - ஹ�†� - த…ரணி… - ராயா†ய - 

*ேவ…?2ேட ேய - Lேயாதி†2மத5� -ரயா…ஸாய† - சி…�த 

ேமக†விóèஶதி:) (A21) 

 

Korvai with starting Padams of 1, 11, 21 Series of Dasinis :- 

(சி�தி† - ர…/3னி�யஜு†�பி4 - ர…�த: ரவி†2ட: - ர…ஜாப†தி… - 

*த*ய… த54ரா… - Lேயாதி†2மத5…� ��ப†'சா…ஶ� ) 53 

 

First and Last Padam of 3rd Prapaatakam in TA :- 

( சி�தி†: - ஶிOகீ3னிேகா…�யா‡4யா� ) 

 

ஹ�†: ஓ� | 

| /�2ண யஜு�ேவத53ய ைத�தி!ய 3ரா&மேண 

ஆரIயேக ��த5ய: ரபாட2க: ஸமாத: | 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Details of Dasini & Vaakyams  for  – Prapaatakam 3 – TA 3 

 Dasini 
 

Vaakyams 
 

Anuvakam 1 1 15 

Anuvakam 2 1 10 

Anuvakam 3 1 8 

Anuvakam 4 1 9 

Anuvakam 5 1 13 

Anuvakam 6 1 9 

Anuvakam 7 4 40 

Anuvakam 8 2 21 

Anuvakam 9 2 26 

Anuvakam 10 5 49 

Anuvakam 11 13 128 

Anuvakam 12 7 72 

Anuvakam 13 2 27 

Anuvakam 14 4 40 

Anuvakam 15 2 24 

Anuvakam 16 1 3 

Anuvakam 17 1 2 

Anuvakam 18 1 2 

Anuvakam 19 1 1 

Anuvakam 20 1 1 

Anuvakam 21 1 1 

Total  53 501 

 

Total as per 

grantha books 

Anuvaakam 21  

 

 

 

53 

 

 

Not given 
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4 ���ண யஜு�ேவத�3ய ைததி�ய 

ஆர�யேக ச��த2: �ரபாட2க: 

4.1 ச��த2: �ரபாட2க: - பி��ேமத4ம��ரா: 
 

4.1.1 அ%வாக�  - 1 
T.A.4.1.1 

ப…ேர…�…வாóè-ஸ†(ர…வேதா† ம…ஹ5ர=† ப…3ஹு(4ய…: 

ப தா†2மனப�பஶா…ன | ைவ…வ…�வ…தóè ஸ…�க3ம†ன…0  

ஜனா†னா Æய…மóè ராஜா†னóè ஹ…விஷா† �3வ�யத ||  

இ…த3  �வா… வ��ர† (ரத…2ம - வாக…38னைப…தK†3ஹ… 

யதி…3ஹாபி†3ப4: 6…ரா | இ…�டா…"…�தம=… ஸப†�ய… த3�ி†ணா… 

Æயதா†2 ேத த…3�த ப†3ஹு…தா4 வி ப†3 �4ஷு ||  

இ…ெமௗ �†ன9மி ேத வ…<ன5 அஸு†ன5தா2ய ேவா…ட4ேவ‡ | 

யா(4யா‡ Æய…ம�ய… ஸாத†3னóè ஸு…+�தா…0சாபி† க33ச2தா� ||  

"…ஷா �ேவ…த�3யா†வய�… (ரவி…�3வான-ன†�டபஶு…�-64வ†ன�ய 

ேகா…3பா: | ஸ �ைவ…ேத(4ய…: ப&†த3தா3� பி…��(4ேயா…-Å+3னி� 

ேத…3ேவ(4ய†: ஸுவி…த3�ேர‡(4ய: ||  
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"…ேஷமா ஆஶா… அ=†ேவத…3 ஸ�வா…: ேஸா அ…�மாóè 

அப†4யதேமன ேநஷ� | �வ…�தி…தா3 அ+4�†ணி…: ஸ�வ†வ 5…ேரா-

Å(ர†�3ச286…ர ஏ†�… (ர வி…�3வா8 || 1 (10) 

T.A.4.1.2 

ஆ�†�-வி…�வா�…: ப&†பாஸதி �வா "…ஷா �வா† பா�… (ரப†ேத2 

6…ர�தா‡� | ய�ராஸ†ேத ஸு…+�ேதா… ய�ர… ேத ய…��த�ர† �வா 

ேத…3வ: ஸ†வி…தா த†3தா4� || 64வ†ன�ய பத இ…த3óè ஹ…வி: || 

அ…+3னேய† ரயி…மேத… �வாஹா‡ ||  
64†ஷ�ய ஸயாவ…�ய-ேபத…3கா4னி† �9மேஹ |  

யதா†2 ேநா… அ�ர… நாப†ர: 6…ரா ஜ…ரஸ… ஆய†தி | 64†ஷ�ய 

ஸயாவ&… வி ேத‡ (ரா…ணம†ஸி-�ரஸ | ஶ2†ேரண ம…ஹ5மிஹி† 
�வ…த4ேயஹி† பி…��=ப† (ர…ஜயா…Å�மானி…ஹாவ†ஹ ||  

ைமவ† மா…ò…�தா (&†ேய…Åஹ  ேத…3வ 5 ஸ…த5 பி†��ேலா…க 

Æயைத3ஷி† | வி…�வவா†ரா… நப†4ஸா… ஸÆ�ய†ய ��…ெபௗ4 ேநா† 

ேலா…ெகௗ பய†ஸா…Å(4யாவ†- ���2�வ || 2 (10) 

T.A.4.1.3 

இ…ய நா2† பதிேலா…க Æ��†ணா…னா நிப†�3யத… உப† �வா  

ம��ய… (ேரத‡ | வி�வ† 6ரா…ணம=† பா…லய† த5 … த�ைய‡ 
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(ர…ஜா -�3ரவி†ண0 ேச…ஹ ேத†4ஹி || உத5 ‡3��வ நா�ய…பி4 

ஜ5†வேலா…க-மி…தாஸு†ேம…த-*ப†ேஶஷ… ஏஹி† | ஹ…�த…+3ரா…ப4�ய† 
தி3தி…4ேஷா��வேம…த� ப��†�ஜனி…�வம…பி4 ஸப†3"4வ || 

ஸு…வ�ண…óè… ஹ�தா†தா…3த3தா†3னா �…த�ய† �&…ைய 

(3ர<ம†ேண… ேதஜ†ேஸ… ப3லா†ய | அ�ைர…வ �வமி…ஹ வ…யóè 

ஸு…ேஶவா… வி�வா…: �(�ேதா†4 அ…பி4மா†த5� ஜேயம ||  

த4=…�. ஹ�தா†தா…3த3தா†3னா �…த�ய† �&…ைய 

�…�ராெயௗஜ†ேஸ… ப3லா†ய | அ�ைர…வ �வமி…ஹ வ…யóè 

ஸு…ேஶவா… வி�வா…: �(�ேதா†4 அ…பி4மா†த5�ஜேயம |  

மணி…óè… ஹ�தா†தா…3த3தா†3னா �…த�ய† �&…ைய வி…ேஶ 

6�Tைய… ப3லா†ய | அ�ைர…வ �வமி…ஹ வ…யóè ஸு…ேஶவா… 

வி�வா…: �(�ேதா†4 அ…பி4மா†த5�ஜேயம || 3 (10) 

T.A.4.1.4 

இ…மம†+3ேன சம…ஸமா விஜ5‡<வர: (&…ேயா ேத…3வானா†*…த 

ேஸா…யானா‡ | ஏ…ஷ ய�ச†ம…ேஸா ேத†3வ…பான…�த�மி†8 

ேத…3வா அ…�தா† மாத3ய தா || அ…+3ேன�வ�ம… ப&… 

ேகா3பி†4��யய�வ… ஸ(ேரா��†�வ… ேமத†3ஸா… பவீ†ஸா ச |  

 



                      ைத�தி�ய ஆர
யக� ச��த2: ரபாட2க: -T.A.4 

                        www.vedavms.in         Page 144 of 169 

ேந��வா† �4�…���. ஹர†ஸா… ஜ�.<�†ஷாேணா…  

த3த†4�3-வித…4$ய8-ப�ய…�க2யா†ைத ||  

ைமன†ம+3ேன… வித†3ேஹா… மாÅபி4ேஶா†ேசா… மாÅ�ய… �வச†0 

சி�ிேபா… மா ஶ2†ர | ய…தா3 ��…த� க…ரேவா† 

ஜாதேவ…ேதா3Åேத†2ேமன… (ரஹி†�தா� பி…��(4ய†: || ��…த 

Æய…தா3 க…ரஸி† ஜாதேவ…ேதா3Åேத†2ேமன… ப&†த3�தா� பி…��(4ய†: |  
ய…தா3 க33சா…2�யஸு†ன5திேம…தாமதா†2 ேத…3வானா‡ 

Æவஶ…ன5�ப†4வாதி || ஸூ�ய† ேத… ச�ு†�-க33ச2�… வாத†மா…�மா 

�3யா0 ச… க33ச†2 (�தி…2வ 50ச… த4�ம†ணா | அ…ேபா வா† க33ச…2 

யதி…3 த�ர† ேத ஹி…தேமாஷ†த54ஷு… (ரதி†தி�டா…2 ஶ2†ைர: ( ) || 

அ…ேஜா பா…4க3�தப†ஸா… த  த†ப�வ… த  ேத† ேஶா…சி�த†ப�… த  

ேத† அ…�சி: | யா�ேத† ஶி…வா�த…=ேவா† ஜாதேவத…3�தாபி†4�-

வேஹ…மóè ஸு…+�தா… Æய�ர† ேலா…கா: || அ…ய Æைவ  

�வம…�மாத3தி…4 �வேம…தத…3ய Æைவ தத†3�ய… ேயானி†ரஸி | 

ைவ…�வா…ன…ர: 6…�ர: பி…�ேர ேலா†க…+�9-ஜா†தேவேதா…3  

வேஹ†மóè ஸு…+�தா… Æய�ர† ேலா…கா: || 4 (14) 

(வி…�3வா - ந…4யாவ† ��2*வா… - பி4மா†த5�ஜேயம… - 

ஶ!‡ைர�ச…�வா�† ச ) (A1) 
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4.1.2 அ%வாக�  - 2 
T.A.4.2.1 

ய ஏ…த�ய† ப…ேதா2 ேகா…3(தார…�ேத(4ய…: �வாஹா… ய ஏ…த�ய† 
ப…ேதா2 ர†�ி…தார…�ேத(4ய…: �வாஹா… ய ஏ…த�ய† 

ப…ேதா†2Åபி4ர†�ி…தார…�ேத(4ய…: �வாஹா‡ÅÅ+2யா…�ேர 

�வாஹா†Åபா+2யா…�ேர �வாஹா†Åபி…4லால†பேத… 

�வாஹா†Åப…லால†பேத… �வாஹா…Å+3னேய† க�ம…+�ேத… 

�வாஹா… யம�ர… நாத5…4ம�த�ைம… �வாஹா‡ ||  
ய�த† இ…�3�4ம0 ஜ…ப4ர†�2 ஸி�விதா…3ேனா J…��3தா4ன†  

Æவா த…தப†ேத �வா…யா | தி3ேவா… வி�வ†�மா�2-Sமகா4ய…த 

உ†4�ய: || அ…�மா��வமதி†4 ஜா…ேதா†Åஸி… �வத…3ய0 ஜா†யதா… 

6ன†: | அ…+3னேய† ைவ�வான…ராய† ஸுவ…�கா3ய†  

ேலா…காய… �வாஹா‡ || 5 (5) 
(ய ஏ…த*ய… �வ� ப'ச† ) (A2) 

4.1.3 அ%வாக�  - 3 
T.A.4.3.1 

(ர ேக…�னா† (3�ஹ…தா பா‡4�ய…+3னிரா…வி�-வி�வா†னி 

��ஷ…ேபா4 ேரா†ரவ 5தி |  
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தி…3வ�சி…த3 தா…�3ப… மா*…தா3ன†ட…3பா-*…ப�ேத†2 மஹி…ேஷா 

வ†வ��3த4 || இ…த3 த… ஏக† ப…ர ஊ† த… ஏக†  ��…த5ேய†ன… 

9ேயாதி†ஷா… ஸÆவி†ஶ�வ | ஸ…Æேவஶ†ன�த…=ைவ… 

சா4†ேரதி4 (&…ேயா ேத…3வானா‡ பர…ேம ஸ…த4�ேத‡2 ||  

நாேக† ஸுப…�ண*ப… ய� பத† தóè <�…தா3 ேவன† ேதா 

அ…(4யச†�த �வா | ஹிர†>யப�… Æவ4†ண�ய K…3த 

Æய…ம�ய… ேயாெனௗ† ஶG…ன 6†4ர…>� ||  

அதி†�3ரவ ஸாரேம…ெயௗ �வாெனௗ† ச�ர…ெ�ௗ ஶ…ப3ெலௗ† 

ஸா…�4னா† ப…தா2 | அதா†2 பி…�� �2 ஸு†வி…த3�ரா…óè… அப†ீஹி 

ய…ேமன… ேய ஸ†த…4மாத…3 மத†3 தி || ெயௗ ேத… �வாெனௗ†  
யம ர�ி…தாெரௗ† ச�ர…ெ�ௗ ப†தி…2ர�5†  �…ச�†ஸா | 

தா(4யாóè† ராஜ…8 ப&† ேத3<ேயனò �வ…�தி சா‡�மா 

அனமீ…வ0 ச† ேத4ஹி || 6 (10) 

T.A.4.3.2 

உ…4…ண…ஸா-வ†ஸு…��பா†-UPப…3ெலௗ ய…ம�ய† K…3ெதௗ 

ச†ரேதா… வஶா…óè… அ=† | தாவ…�ம(4ய†  �3�…ஶேய… ஸூ�யா†ய…  

6ன†�த3� தா…வஸு†ம…�3ேயஹ ப…4�3ர ||  

ேஸாம… ஏேக‡(4ய: பவேத +4�…தேமக… உபா†ஸேத |  
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ேய(4ேயா… ம�†4 (ர…தா4வ†தி… தாò-�சி†ேத…3வாபி†-க33ச2தா� ||  

ேய ��3�4ய† ேத (ர…த4ேன†ஷு… ஶூரா†ேஸா… ேய த†=…�யஜ†: |  

ேய வா† ஸ…ஹ�ர†3�ிணா…�தாò �சி†ேத…3வாபி†-க33ச2தா� || 

தப†ஸா… ேய அ†னா�4�…�யா-�தப†ஸா… ேய ஸுவ†�க…3தா: |  

தேபா… ேய ச†+&…ேர ம…ஹ� தாò-�சி†ேத…3வாபி†-க33ச2தா� || 

அ�ம†8வத5 ேரவத5…: ஸóèர†ப4�3�4வ…- *�தி†�ட2த… (ரத†ரதா 
ஸகா2ய: | அ�ரா† ஜஹாம… ேய அஸ…8னேஶ†வா: ஶி…வா8. 

வ…யம…பி4 வாஜா…=�த†ேரம || 7 (10) 

T.A.4.3.3 

ய�3ைவ ேத…3வ�ய† ஸவி…�: ப…வி�ரóè† ஸ…ஹ�ர†தா4ர… 

Æவித†தம… த&†ே� | ேயனா6†னா…தி3 �3ர…மனா‡�த…-மா��ைய… 

ேதனா…ஹ மாóè ஸ…�வத†= 6னாமி || யா ரா…�Tரா� 

ப…8னாத3ப… ய தி… ஶாகா†2 அ…பி4�†தா  �…பதி†மி…3ச2மா†னா: | 

தா…4��தா: ஸ�வா…: பவ†ேனன "…தா: (ர…ஜயா…Å�மா8-ர…1யா 

வ�ச†ஸா… ஸóè��†ஜாத2 ||  

உ�3வ…ய  தம†ஸ…�ப&… ப�ய† ேதா… 9ேயாதி…4�த†ர |  

ேத…3வ  ேத†3வ…�ரா ஸூ�ய…மக†38ம… 9ேயாதி†4�த…ம || 
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தா…4தா 6†னா� ஸவி…தா 6†னா� |  

அ…+3ேன�ேதஜ†ஸா… ஸூ�ய†�ய… வ�ச†ஸா || 8 (8) 

(ேத…4 - &?�த†ேர - மா…2ெடௗ ச†) (A3) 

4.1.4 அ%வாக�  - 4 
T.A.4.4.1 

ய  ேத† அ…+3னிமம† தா2ம ��ஷ…பா4ேய†வ… ப+த†ேவ |  

இ…ம  தóè ஶ†மயாமஸி �5…ேரண† ேசாத…3ேகன† ச || 
ய �வம†+3ேன ஸ…மத†3ஹ…��வ*… நி�வா†பயா… 6ன†: | 
+யா…"3ர�ர† ஜாயதா பாகK…3�வா �ய†Aகஶா ||  

ஶதீி†ேக… ஶதீி†காவதி… <லா�†3ேக… <லா�†3காவதி |  

ம…>a…3+யா† ஸுஸ�க…3மேய…மò �வ†+3னிóè ஶ…மய† ||  
ஶ ேத† த48வ…8யா ஆப…: ஶ*† ேத ஸ �வ�…+யா‡: |  
ஶ  ேத† ஸ*…�3&யா… ஆப…: ஶ*† ேத ஸ �… வ��யா‡: ||  

ஶ  ேத… �ரவ† த5-�த…=ேவ… ஶ*† ேத ஸ �… V(யா‡: |  
ஶ  ேத† ந5ஹா…ேரா வ†�.ஷ�… ஶ*… (��வாÅவ†ஶயீதா || 9 (10) 

T.A.4.4.2 

அவ†��ஜ… 6ன†ர+3ேன பி…��(4ேயா… ய�த…  

ஆஹு†த…�சர†தி �வ…தா4பி†4: |  
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ஆ�…�வஸா†ன… உப† யா�… ேஶஷ…óè… ஸ�க†33ச2தா   

த…=வா† ஜாதேவத3: || ஸ�க†33ச2�வ பி…��பி…4: ஸò 

�வ…தா4பி…4: ஸமி†�டா"…�ேதன† பர…ேம �ேயா†ம88 |  

ய�ர… "4ைய† ��…ணேஸ… த�ர† க33ச…2 த�ர† �வா ேத…3வ: 

ஸ†வி…தா த†3தா4� || ய�ேத† +�…�ண: ஶ†G…ன ஆ†�…ேதாத†3  
பிப…ீல: ஸ…�ப உ…த வா… �வாப†த3: |  

அ…+3னி�ட�3-வி�வா†த3 �…ண� +�†ேணா�… ேஸாம†�ச…  

ேயா (3ரா‡<ம…ணமா†வி…ேவஶ† || உ�தி…�டா2த†-�த…=வ…óè… 

ஸப†4ர�வ… ேமஹ கா3�ர…மவ†ஹா… மா ஶ2†ர | ய�ர… "4ைய† 
��…ணேஸ… த�ர† க33ச…2 த�ர† �வா ேத…3வ: ஸ†வி…தா த†3தா4� || 

இ…த3  த… ஏக† ப…ர ஊ† த… ஏக†  ��…த5ேய†ன… 9ேயாதி†ஷா… 

ஸÆவி†ஶ�வ | ஸ…Æேவஶ†ன-�த…=ைவ… சா4†ேரதி4 (&…ேயா 

ேத…3வானா‡ பர…ேம ஸ…த4�ேத‡2 ( ) || உ�தி†�ட…2 (ேரஹி… 

(ர�3ர…ெவௗக†: +���வ பர…ேம �ேயா†ம88 | ய…ேமன… �வ 

Æய…யா† ஸÆவிதா…3ேனா�-த…ம நாக…மதி†4 ேராேஹ…ம || 

"அ�ம†8வத5 ேரவத5…�{36}" "ய�3ைவ ேத…3வ�ய† ஸவி…�: 

ப…வி�ர…{37}" "Æயா ரா…�Tரா� ப…8னா{38}" "�3�3வ…ய   
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தம†ஸ…�ப&{39}}" "தா…4தா 6†னா�{40}" ||  

அ…�மா��வமதி†4 ஜா…ேதா‡Å�யய…  �வத3தி†4ஜாயதா | 

அ…+3னேய† ைவ�வான…ராய† ஸுவ…�கா3ய† ேலா…காய… �வாஹா‡ || 

10 (15) (அவ†ஶயீதாóè - ஸ…த4*ேத…2 ப'ச† ச) (A4) 

4.1.5 அ%வாக�  - 5 
T.A.4.5.1 

ஆயா†� ேத…3வ: ஸு…மனா†பி4-@…திபி†4�ய…ேமா ஹ† ேவ…ஹ 

(ரய†தாபி4ர…+தா | ஆS†த3தாóè ஸு(ர…யேத† ஹ 

ப…3�….ஹி�O�ஜா†ய ஜா…�ைய மம† ஶ�4…ஹ�ைய‡ ||  
ய…ேம இ†வ… யத†மாேன… யைத3த… (ர வா‡ப4ர…8 மா=†ஷா 

ேத3வ…ய த†: | ஆS†த3த…ò… �வ*† ேலா…க Æவிதா†3ேன 

�வாஸ…�ேத2 ப†4வத…மி த†3ேவ ந: ||  

ய…மாய… ேஸாமóè† ஸு=த ய…மாய† ஜுஹுதா ஹ…வி: |  

ய…மóè ஹ† ய…9ேஞா க†33ச2�ய…+3னிK†3ேதா… அர†�+�த: ||  

ய…மாய† +4�…தவ†�3த…4வி�-ஜு…ேஹாத… (ர ச† தி�ட2த |  

ஸ ேநா† ேத…3ேவ�வாய†ம�3-த5…3�க4மா�…: (ர ஜ5…வேஸ‡ ||  

ய…மாய… ம�†4ம�தம…óè… ரா9ேஞ† ஹ…�ய0 ஜு†ேஹாதன |  
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இ…த3  நம… �ஷி†(4ய: "�வ…ேஜ(4ய…: "�ேவ‡(4ய:  

பதி…2+��3(4ய†: || 11 (10) 
T.A.4.5.2 

ேயாÅ�ய… ெகௗ�T2ய… ஜக†3த…: பா�தி†2வ…�ையக† இ�3வ…ஶ ீ| 

ய…ம ப†4�+3ய�ர…ேவா கா†3ய… ேயா ராஜா†Åனப…ேரா�3�4ய†: ||  

ய…ம�கா3ய† ப4�+3ய…�ரேவா… ேயா ராஜா†Åனப…ேரா�3�4ய†: | 
ேயனா…ேபா ந…�3ேயா† த48வா†னி… ேயன… �3ெயௗ: (�†தி…2வ 5 

�3�…டா4 || ஹி…ர…>ய…க…$யா �2 ஸு…�4ரா8†. ஹிர>யா…�ா-

ந†ய�ஶ…பா28 | அ�வா†ன…-ன�ய†ேதா தா…3ன… Æய…ேமா 

ரா†ஜாÅபி…4தி�ட†2தி ||  

ய…ேமா தா†3தா4ர (�தி…2வ 5 Æய…ேமா வி�வ†மி…த30 ஜக†3� | 
ய…மாய… ஸ�வ…மி�ர†�ேத…2 ய� (ரா…ண�3வா…�-ர†�ி…த ||  

யதா…2 ப0ச… யதா…2 ஷT3ய…தா2 ப0ச† த…3ஶ�.ஷ†ய: |  

ய…ம Æேயா வி†�3யா…�2ஸ (3@†யா�3ய…ைத2க  

�ஷி†�விஜான…ேத || 12 (10) 
T.A.4.5.3 

�&க†�34ேகபி…4: பத†தி… ஷ�…3�வ 5-ேரக…மி�3-(3�…ஹ� |  

கா…3ய…�2 �&…��(ச2 தா3óè†ஸி… ஸ�வா… தா ய…ம ஆஹி†தா ||  
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அஹ†ரஹ…�னய†மாேனா… கா3ம�வ… 64†ஷ…0 ஜக†3� | 
ைவவ†�வேதா… ந ��†(யதி… ப0ச†பி…4�மான†ைவ�ய…ம: || 

ைவவ†�வேத… விவி†3ய ேத… யேம… ராஜ†னி ேத ஜ…னா: |  

ேய ேச…ஹ ஸ…�ேயேன3ச†2 ேத… ய உ… சா �†தவாதி…3ன: ||  

ேத ரா†ஜ8னி…ஹ விவி†3ய ேத…Åதா2 ய† தி �வா…*ப† | 

ேத…3வாò�ச… ேய ந†ம…�ய தி… (3ரா<ம†ணாò�சாப…சி�ய†தி || 
ய�மி†8 ��…ே� ஸு†பலா…ேஶ ேத…3ைவ: ஸ…பிப†3ேத ய…ம: | 

அ�ரா† ேநா வி…�பதி†: பி…தா 6†ரா…ணா அ=†ேவனதி ( ) || 13 (10) 

(ப…தி…2/��34ேயா† - விஜான…ேத - Å%†ேவனதி) (A5) 

4.1.6 அ%வாக�  - 6 
T.A.4.6.1 

ைவ…�வா…ன…ேர ஹ…வி&…த30 ஜு†ேஹாமி ஸாஹ…�ர-*�2ஸóè† 
ஶ…ததா†4ரேம…த | த�மி†8ேன…ஷ பி…தர† பிதாம…ஹ 

(ரபி†தாமஹ பி3ப4ர…� பி8வ†மாேன || �3ர…(2ஸ�ச†�க த3 

(�தி…2வ 5ம=… �3யாமி…ம0ச… ேயானி…ம=… ய�ச… "�வ†: |  

��…த5ய… Æேயானி…ம=† ஸ…0சர† த  �3ர…(2ஸ0 ஜு†ேஹா…ய=† 

ஸ…(த ேஹா�ரா‡: || இ…மóè ஸ†*…�3ரóè ஶ…ததா†4ர…*�2ஸ† 

Æ�ய…3யமா†ன… 64வ†ன�ய… ம�3�4ேய‡ |  
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+4�…த  �3ஹா†னா…மதி†3தி…0 ஜனா…யா+3ேன… மா ஹிóè†S: பர…ேம 

�ேயா†ம88 || அேப†த… வ 5த… வி ச† ஸ�ப…தாேதா… ேயÅ�ர… �த2 

6†ரா…ணா ேய ச… Xத†னா: | அேஹா†பி4ர…�3பி4-ர…+�பி…4�-�ய†+த 

Æய…ேமா த†3தா3-�வவ…ஸான†ம�ைம ||  

ஸ…வி…ைததானி… ஶ2†ராணி (�தி…2�ைய மா…�4…ப�த…2 ஆத†3ேத4 |  

ேதபி†4�-�9ய தா-ம+4னி…யா: || 14 (10) 

T.A.4.6.2 

ஶு…ன Æவா…ஹா: ஶு…ன நா…ரா: ஶு…ன� +�†ஷ�… லா�க†3ல | 

ஶு…ன Æவ†ர…�ரா ப†3�3�4ய தாóè ஶு…ன-ம�Tரா…-*தி†3�க3ய… 

ஶுனா†Sரா ஶு…னம…�மாஸு† த4�த ||  

ஶுனா†Sராவி…மா Æவாச… Æய�3-தி…3வி ச†+ர…�2: பய†: | 

ேதேன…மா*ப†-ஸி0சத ||  

Sேத… வ தா†3மேஹ �வா…Å�வாசீ† ஸுப4ேக3 ப4வ |  

யதா†2 ந: ஸு…ப4கா3 ஸ†ஸி… யதா†2 ந: ஸு…ப2லா ஸ†ஸி || 

ஸ…வி…ைததானி… ஶ2†ராணி (�தி…2�ைய மா…�4…ப�த…2 ஆத†3ேத4 | 

ேதபி†4ரதி3ேத… ஶப†4வ || வி*†3ய�3�4வ-ம+4னி…யா ேத†3வ…யானா… 

அதா†&�ம… தம†ஸ�பா…ரம…�ய |  

9ேயாதி†ராபாம… ஸுவ†ரக38ம ( ) || 15 (10) 
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T.A.4.6.3 

(ர வாதா… வா தி† ப…தய† தி வி…�3�த… உேதா3ஷ†த54�-ஜிஹேத… 

பி8வ†ேத… ஸுவ†: | இரா… வி�வ†�ைம… 64வ†னாய ஜாயேத…  

ய� ப…�ஜ8ய†: (�தி…2வ 5óè ேரத…ஸாÅவ†தி ||  
யதா†2 ய…மாய† ஹா…�ய-மவ†ப…8ப0ச† மான…வா: |  

ஏ…வ Æவ†பாமி ஹா…�ய Æயதா2Åஸா†ம ஜ5வேலா…ேக "4ர†ய: || 

சித†: �த2 ப&…சித† ஊ��3�4வ…சித†: �ரய�3�4வ பி…தேரா† 
ேத…3வதா‡ | (ர…ஜாப†தி� வ: ஸாத3ய�… தயா† ேத…3வத†யா ||  

"ஆ (யா†ய�வ…{41}" "ஸ  ேத‡{42}" || 16 (7)  
(அ…/4னி…யா - அ†க3�ம - *ஸ…த ச†) (A6) 

4.1.7 அ%வாக�  - 7 
T.A.4.7.1 

உ�ேத† த(4ேனாமி (�தி…2வ 5  �வ�ப2…ம Æேலா…க 

நி…த3த…48ேமா அ…ஹóè &†ஷ | ஏ…தாò �K2ணா‡ பி…தேரா† 

தா4ரய �… ேதÅ�ரா† ய…ம: ஸாத†3னா�ேத மிேனா� || உப†ஸ�ப 

மா…தர… "4மி†ேம…தா-*†4…�யச†ஸ (�தி…2வ 5óè ஸு…ேஶவா‡ | 

ஊ�ண†ரதா3 �வ…தி� த3�ி†ணாவ�ேய…ஷா �வா† பா�… 

நி�.�†�யா உ…ப�ேத‡2 ||  
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உ332ம†0ச�வ (�தி2வி… மா விபா†3தி4தா2: ஸூபாய…னாÅ�ைம† 
ப4வ ஸூபவ0ச…னா |  

மா…தா 6…�ர Æயதா†2 ஸி…சாÅ(4ேய†ன "4மி ��� || 

உ…332ம0ச†மானா (�தி…2வ 5 ஹி தி�ட†2ஸி ஸ…ஹ�ர…மித…  

உப… ஹி �ரய† தா | ேத +3�…ஹாேஸா† ம�…4�[ேதா… 

வி�வாஹா‡�ைம ஶர…ணா: ஸ… �வ�ர† ||  
ஏண 5‡��3தா…4னா ஹ&†ண5…ர�ஜு†ன5: ஸ � ேத…4னவ†: |  
தில†வ�2ஸா… ஊ�ஜ†ம�ைம… �3ஹா†னா… வி�வாஹா† 
ஸ… �வன†ப�62ர த5: || 17 (10) 

T.A.4.7.2 

ஏ…ஷா ேத† யம…ஸாத†3ேன �வ…தா4 நித5†4யேத +3�…ேஹ | 

அ�ி†தி…�னாம† ேத அெஸௗ || இ…த3 பி…��(4ய…: (ரப†4ேரம 

ப…3�….ஹி� ேத…3ேவ(4ேயா… ஜ5வ† த… உ�த†ர ப4ேரம | 

த��வ†மாேரா…ஹாேஸா… ேம+4ேயா… ப4வ† Æய…ேமன… �வ 

Æய…யா† ஸÆவிதா…3ன: || மா �வா† ��…ெ�ௗ 

ஸபா†3தி4�டா… மா மா…தா (�†தி2வி… �வ |  

பி…��8 ஹி ய�ர… க33சா…2�ேயதா†4ஸ Æயம…ரா9ேய‡ ||  
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மா �வா† ��…ெ�ௗ ஸபா†3ேத4தா…2 மா மா…தா (�†தி…2வ 5 

ம…ஹ5 | ைவ…வ…�வ…தóè ஹி க33சா†2ஸி யம…ரா9ேய… விரா†ஜஸி ||  

ந…ள (ல…வமாேரா†ைஹ…த ந…ேளன† ப…ேதா2Å8வி†ஹி |  

ஸ �வ† ந…ள(ல†ேவா "…4�வா… ஸ த†ர… (ரத…ேரா�த†ர || 18 (10) 
T.A.4.7.3 

ஸ…வி…ைததானி… ஶ2†ராணி (�தி…2�ைய மா…�4…ப�த…2 ஆத†3ேத4 | 

ேத(4ய†: (�தி2வி… ஶ ப†4வ || ஷT3ேடா†4தா… ஸூ�ய†  ேத… 

ச�ு†� க33ச2�… வாத†மா…�மா �3யா0 ச… க33ச†2 (�தி…2வ 50 ச… 

த4�ம†ணா | அ…ேபா வா† க33ச…2 யதி…3 த�ர† ேத ஹி…தேமாஷ†த54ஷு…  

(ரதி†தி�டா…2 ஶ2†ைர: || பர† ��ேயா… அ=… பேர†ஹி…  

ப தா…2 Æய�ேத… �வ இத†ேரா ேத3வ…யானா‡� | ச�ு†�மேத 

��>வ…ேத ேத‡ (3ரவ 5மி… மா ந†: (ர…ஜாóè 2†&ேஷா… ேமாத,வ 5…ரா8 || 

ஶ Æவாத…: ஶóè ஹி ேத… +4�ணி…: ஶ*† ேத ஸ… �ேவாஷ†த54: | 
கAப† தா ேம… தி3ஶ†: ஶ…+3மா: || (�…தி…2�யா��வா† ேலா…ேக 

ஸா†த3யாய…*�ய… ஶ�மா†ஸி பி…தேரா† ேத…3வாதா‡ ( ) | 
(ர…ஜாப†தி��வா ஸாத3ய�… தயா† ேத…3வத†யா ||  

அ… த&†��ய �வா தி…3வ��வா† தி…3ஶா  �வா… நாக†�ய  

�வா (�…�ேட2 (3ர…�3�4ன�ய† �வா வி…�டேப† 
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ஸாத3யாய…*�ய… ஶ�மா†ஸி பி…தேரா† ேத…3வதா‡ | 
(ர…ஜாப†தி��வா ஸாத3ய�… தயா† ேத…3வத†யா || 19 (12) 

(அன†ப*�2ர�த5… - ��த†ர - ேத…3வத†யா… �3ேவ ச†) (A7) 

4.1.8 அ%வாக�  - 8 
T.A.4.8.1 

அ…"…பவா‡8 +4�…தவாò†�ச…4ேரஹ S†த3K�த(4=…வ8 

(�†தி…2வ 5  �3யா*…ேதாப&† | ேயா…னி…+�த†: பதி…2+�த†: ஸப�யத… 

ேய ேத…3வானா‡� +4�…தபா†4கா3 இ…ஹ �த2 | ஏ…ஷா ேத 

யம…ஸாத†3ேன �வ…தா4 நித5†4யேத +3�…ேஹ†Åெஸௗ | 

த3ஶா‡�ரா… தாóè ர†��வ… தா ேகா†3பாய�வ… தா  ேத… ப&† 
த3தா3மி… த�யா‡  �வா… மா த†3ப48 பி…தேரா† ேத…3வதா‡ | 
(ர…ஜாப†தி��வா ஸாத3ய�… தயா† ேத…3வத†யா ||  

அ…"…பவா‡-032�…தவா‡8-�5…ரவா…8-த3தி†4வா…8-ம�†4மாò-

�ச…4ேரஹ S†த3K�த(4=…வ8-(�†தி…2வ 5  �3யா*…ேதாப&† | 

ேயா…னி…+�த†: பதி…2+�த†: ஸப�யத… ேய ேத…3வானாóè† ��…தபா†4கா3: 
�5…ரபா†4கா…3 த3தி†4பா4கா…3 ம�†4பா4கா3 இ…ஹ �த2 |  

ஏ…ஷா ேத† யம…ஸாத†3ேன �வ…தா4 நித5†4யேத +3�…ேஹ†Åெஸௗ |  
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ஶ…தா�†ரா ஸ…ஹ�ரா‡�ரா…-Å�தா‡�…ரா-Å3�†தா�ரா… தாóè 

ர†��வ… தா� ேகா†3பாய�வ… தா  ேத… ப&†த3தா3மி… த�யா‡  
�வா… மா த†3ப48 பி…தேரா† ேத…3வதா‡ |  
(ர…ஜாப†தி��வா ஸாத3ய�… தயா† ேத…3வத†யா || 20 (10)  

(அ…1…பவா†னெஸௗ… த3ஶ†) (A8) 

4.1.9 அ%வாக�  - 9 
T.A.4.9.1 

ஏ…தா�ேத‡ �வ…தா4 அ…�தா:‡ கேராமி… யா�ேத† தா…4னா: 

ப†&…கிரா…ய�ர† | தா�ேத† ய…ம: பி…��பி†4: ஸÆவிதா…3ேனாÅ�ர† 
ேத…4�: கா†ம…�3கா‡4: கேரா� ||  

�வாம�ஜு…ெனௗஷ†த54னா… பேயா‡ (3ர…<மாண… இ�3வி†�3: | 

தாஸா‡  �வா… ம�3�4யா…தா3த†3ேத3 ச…4(4ேயா… அபி†தா4தேவ || 

K…3�வாணாò† �த…ப3மாஹ†ைர…தா (&…யத†மா… மம† |  

இ…மா  தி3ஶ† ம=…�யா†ணா… "4யி…�டா2Å=… விேரா†ஹ� || 

காஶா†னாò �த…ப3மாஹ†ர… ர�†ஸா…மப†ஹ�ைய |  

ய ஏ…த�ைய† தி…3ஶ: ப…ராப†4வ8னகா…4யேவா… யதா…2 ேத 

நாப†4வா…8 6ன†: ||  
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த…3�பா4ணாò† �த…ப3மாஹ†ர பி��…ணாேமாஷ†த54 (&…யா | 

அ8வ�ைய… Jல†0 ஜ5வா…த3=… கா>ட…3மேதா…2 ப2ல‡ || 21 

(10)  

T.A.4.9.2 

"ேலா…க (�†ண…{43}" "தா அ†�ய… ஸூத†3ேதா3ஹஸ:{44}" ||  

ஶ Æவாத…: ஶóèஹி ேத… +4�ணி…: ஶ*† ேத ஸ… �ேவாஷ†த54: | 
கAப† தா  ேத… தி3ஶ…: ஸ�வா‡: ||  

இ…த3ேம…வ ேமேதாÅப†ரா…மா�தி†மாராம… கா0ச…ன |  

ததா…2 தத…3�வி(4யா‡� +�…த மி…�ேரண… வ4†ேணன ச || 

வ…ர…ேணா வா†ரயாதி…3த3  ேத…3ேவா வன…�பதி†: |  
ஆ��ைய… நி�.�†�ைய… �3ேவஷா‡3ச… வன…�பதி†: || வி�4�†திரஸி… 

விதா†4ரயா…�மத…3கா4 �3ேவஷாóè†ஸி ஶ…மி ஶ…மயா…�மத…3கா4 

�3ேவஷாóè†ஸி ய…வ ய…வயா…�மத…3கா4 �3ேவஷாóè†ஸி || 

(�…தி…2வ 5� க†33சா…2 த&†�� க33ச…2 தி3வ†� க33ச…2 தி3ேஶா† 
க33ச…2 ஸுவ†�க33ச…2 ஸுவ†�க33ச…2 தி3ேஶா† க33ச…2 தி3வ†� 

க33சா…2 த&†� க33ச2 (�தி…2வ 5� க†33சா…2ேபா வா† க33ச…2 யதி…3 

த�ர† ேத ஹி…தேமாஷ†த54ஷு… (ரதி†தி�டா…2 ஶ2†ைர: || 
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"அ�ம†8வத5 ேரவத5…�{45}" "ய�3ைவ ேத…3வ�ய† ஸவி…�: 

ப…வி�ர…{46}" "Æயா ரா…�Tரா�ப…8னா{47}" "�3�3வ…ய  

தம†ஸ…�ப&†{48}" தா…4தா 6†னா�{49}" ( ) || 22 (10)  

(அேதா…2 ப2ல†� - தா…4தா �†னா�) (A9) 

4.1.10 அ%வாக�  - 10 
T.A.4.10.1 

ஆேரா†ஹ…தா�†�-ஜ…ரஸ†� +3�ணா…னா அ†="…�வ Æயத†மானா… 

யதி…�ட | இ…ஹ �வ�டா† ஸு…ஜனி†மா ஸு…ர�ேனா† த5…3�க4மா�†: 

கர� ஜ5…வேஸ† வ: || யதா2Åஹா‡8ய="…�வ ப4வ† தி… யத…2�தவ† 
�…�பி…4�-ய தி† +A�…(தா: | யதா…2 ந "�வ…மப†ேரா… ஜஹா‡�ேய…வா 

தா†4த…ராOóè†ஷி கAபையஷா || ந ஹி† ேத அ+3ேன த…=ைவ‡ 
+@…ர0 ச…கார… ம��ய†: | க…பி�-ப†3ப4�தி… ேதஜ†ன… 6ன†�ஜ…ரா�… 

ெகௗ3&†வ || அப† ந…: ேஶாஶு†சத…3க4ம+3ேன† ஶுஶு…�4யா ர…யி | 

அப† ந…: ேஶாஶு†சத…3க4 �…�யேவ… �வாஹா‡ ||  
அ…ன…T3வாஹ†-ம…8வார†பா4மேஹ �வ…�தேய‡ |  
ஸ ந… இ �3ர† இவ ேத…3ேவ(4ேயா… வ<னி†: ஸ…பார†ேணா  

ப4வ || 23 (10) 
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T.A.4.10.2 

இ…ேம ஜ5…வா வி†�…ைதராவ†வ�-தி…8ன"‡4�3-ப…4�3ரா 

ேத…3வஹூ†தி ேநா அ…�3ய | (ரா0ேஜா†Åகா3மா  �…தேய… 

ஹஸா†ய… �3ராகீ†4ய… ஆ�†: (ரத…ரா  த3தா†4னா: ||  

�…�ேயா: ப…த3 Æேயாபய† ேதா… யைத3ம… �3ராகீ†4ய… ஆ�†: 
(ரத…ரா  த3தா†4னா: | ஆ…(யாய†மானா: (ர…ஜயா… த4ேன†ன 

ஶு…�3தா4: "…தா ப†4வத2 ய9ஞYயாஸ: || இ…ம0 ஜ5…ேவ(4ய†: 
ப&…தி4  த†3தா4மி… மா ேநா H† கா…3த3ப†ேரா… அ�த†4ேம…த |  

ஶ…த0 ஜ5†வ � ஶ…ரத†3: 6@…சீ�தி…ேரா �…��  த†3�3மேஹ… 

ப�வ†ேதன || இ…மா நா2†ரவித…4வா: ஸு…ப�ன 5…ரா0ஜ†ேனன 

ஸ…�பிஷா… ஸ�†ஶ தா | அ…ன…�ரேவா† அனமீ…வா:  

ஸு…ேஶவா… ஆேரா†ஹ �… ஜன†ேயா… ேயானி…ம+3ேர‡ || 

யதா30ஜ†ன  �ைரகG…த30 ஜா…தóè ஹி…மவ†த…�ப&† | 
ேதனா…�த†�ய… Jேல…னாரா†த5�-ஜப4யாமஸி ( ) ||  

யதா…2 �வ-*†�3பி…4ன�2-�ேயா†ஷேத4 (�தி…2�யா அதி†4 | 
ஏ…வமி…ம உ�3பி†4 த3 � கீ…��யா யஶ†ஸா (3ர<மவ�ச…ேஸன† || 

அ…ேஜா‡Å�யஜா…�மத…3கா4 �3ேவஷாóè†ஸி ய…ேவா†Åஸி 

ய…வயா…�மத…3கா4 �3ேவஷாóè†ஸி || 24 (13)  
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(ப…4வ… - ஜ…�ப…4யா…ம…ஸி… �!ணி† ச) (A10) 

 

4.1.11 அ%வாக�  - 11 
T.A.4.11.1 

அப† ந…: ேஶாஶு†சத…3க4ம+3ேன† ஶுஶு…�3�4யா ர…யி | அப† ந…: 
ேஶாஶு†சத…3க4 || ஸு…ே�…�&…யா ஸு†கா3�…யா வ†ஸூ…யா ச† 
யஜாமேஹ | அப† ந…: ேஶாஶு†சத…3க4 || (ர ய�3-ப4 தி†3�ட2 

ஏஷா… (ரா�மாகா†ஸ�ச ஸூ…ரய†: | அப† ந…: ேஶாஶு†சத…3க4 ||| 

(ர யத…3+3ேன: ஸஹ†�வேதா வி…�வேதா… ய தி† ஸூ…ரய†: |  
அப† ந…: ேஶாஶு†சத…3க4 || (ரய�ேத† அ+3ேன ஸூ…ரேயா… 

ஜாேய†மஹி… (ர ேத† வ…ய | அப† ந…: ேஶாஶு†சத…3க4 || 25 (10)  

T.A.4.11.2 

�வóè ஹி வி†�வேதா*க2 வி…�வத†: ப&…"4ரஸி† | அப† ந…: 
ேஶாஶு†சத…3க4 || �3விேஷா† ேநா வி�வேதா*…கா2தி† நா…ேவவ† 

பாரய | அப† ந…: ேஶாஶு†சத…3க4 || ஸ ந…: ஸி �†4மிவ நா…வயாÅதி† 
ப�.ஷா �வ…�தேய‡ | அப† ந…: ேஶாஶு†சத…3க4 ||  

ஆப†: (ரவ…ணாதி†3வ ய…த5ரபா…�ம�2-�ய† த3தாம…க4 |  

அப† ந…: ேஶாஶு†சத…3க4 || உ…�3வ…னா-�†3த…3கான 5…வாபா…�ம�2-

�ய† த3தாம…க4 | அப† ந…: ேஶாஶு†சத…3க4 ( ) ||  
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ஆ…ன… தா3ய† (ரேமா…தா3ய… 6ன…ராகா…3ò… �வா8+3�…ஹா8 |  

அப† ந…: ேஶாஶு†சத…3க4 || ந ைவ த�ர… (ரமீ†யேத… ெகௗ3ர�வ…: 

64†ஷ: ப…ஶு: | ய�ேர…த3 (3ர<ம† +&…யேத† ப&…தி4�ஜ5வ†னாய… 

கமப† ந…: ேஶாஶு†சத…3க4 || 26 (14)  

(அ…க4 - ம…க4' ச…�வா�† ச) (A11) 

4.1.12 அ%வாக�  - 12 
T.A.4.12.1 

அப†�யாம �வ…தி-மா…சர† த5 �…தாய† ஜ5…வா ப†&ண 5…யமா†னா | 

அ… ேத4ன… யா தம†ஸா… (ரா��†தாÅஸி… (ராசீ…ம-வா†சீ…மவ…ய8-

 &†�Tைய || மைய…தா மா…ò…�தா (4&…யமா†ணா ேத…3வ 5 ஸ…த5 

பி†��ேலா…க Æயைத3ஷி† | வி…�வவா†ரா… நப†4ஸா… 

ஸÆ�ய†ய ��…ெபௗ4 ேநா† ேலா…ெகௗ பய…ஸாÅÅ��†ண5ஹி || 

ரயி†�டா2ம…+3னி ம�†4ம தJ…�மிண…J�ஜ†: ஸ த  �வா… 

பய…ேஸாப… ஸóèஸ†ேத3ம | ஸóè ர…1யா ஸ*… வ�ச†ஸா… 

ஸச†�வா ந: �வ…�தேய‡ || ேய ஜ5…வா ேய ச† �…தா ேய 

ஜா…தா ேய ச… ஜ �யா‡: | ேத(4ேயா† +4�…த�ய† தா4ரயி�… 

ம�†4தா4ரா �� த…3த5 || மா…தா 4…�3ராணா‡  �3ஹி…தா 

வஸூ†னா…ò… �வஸா†ÅÅதி…3�யானா†ம…-�த†�ய… நாபி†4: | 
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(ர�…ேவாச†0 சிகி…�ேஷ… ஜனா†ய… மா கா3மனா†கா…3மதி†3தி 

Æவதி4�ட ( ) ||  

பிப†3Kத…3க  ��ணா‡ ய�� | ஓ*�2 ��…ஜத || 27 (12)  

(வ…தி…42ட… �3ேவ ச†) (A12) 
Prapaataka Korvai with starting Padams of 1 to 12 Anuvaakams :- 

(ப…ேர…?…வாóèஸ…� ர வி…�3வா� �4வ†ன*யா…4யாவ† 

 ��2*வா… ேஜா பா…4ேகா†3Åய� Æைவ ச��ச�வா�óèஶ� | 

ய ஏ…த*ய… �வ� ப'ச† | ரேக…�ேன…த3�ேத… நாேக† ஸுப…�ண� 

Æெயௗ ேத… ேய ?�4ய†�ேத… தப…ஸாÅ�ம†�வத5 ேரவத5…:  

ஸóèர†ப4�3�4வம…2டாவிóè†ஶதி: | ய� ேத… ய�த… உ�தி2டா…2த† 
இ…த3�த… உ�தி†2ட…2 ேர&ய�ம…�…. ய�3வா உ�3வ…யம…ய� 

ப'ச†விóèஶதி: | ஆயா†� ��…óè…ஶ� | ைவ…�வா…ன…ேர த*மி†� 

�3ர…2ஸ இ…மமேப…தாேஹா†பி4� ?Lய�தாம/4னி…யா அ†தி3ேத 

பா…ர� Æவ… ஆ யா†ய*வ ஸ…தவிóè†ஶதி: | உ�ேத† 
/3�ேஹÅகா2ஷி†தி…*ேத4ய†: �†தி…2 யா அ…�த�†�*ய… 

�3வா��óè†ஶ� | அ…1…பவா†னெஸௗ… த3ஶ† ஶ…த த†3ஶ |  

ஏ…தா*ேத† ேத… தி3ஶ…: ஸ�வா† இ…த3ம�ம†� விóèஶ…தி: | 

ஓ†ேராஹத த…%ைவ‡ /;…ர' ச…கார… �ன†���…�யேவ… மா ேநா 
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K† கா3�3 த3�3மஹ இ…மா நா!…: ப�… �ரேயா†விóèஶதி: |  

அப† ந: ஸுே���…யா ர ய�3ப4� தி†32ட…2: ர யத…3/3ேன: 

ர ய�ேத† அ/3ேன… �வóè ஹி �3விஷ…: ஸ ந…: ஸி��…4மாப†: 
ரவ…ணா�†3�3 வ…னாதா†3ன…�தா3ய… ந ைவ த�ர… ய�ேர…த3' 

ச�†�விóèஶதி…: | அப†�யா…மா �†ண5ஹி… �3வாத†3ஶ �3வாத3ஶ |)  

 

Korvai with starting Padams of 1, 11, 21 Series of Dasinis :- 

(ப…ேர…?…வாóèஸ… - மாயா‡ - �ேவ…தா*ேத† ஸ…தவிóè†ஶதி: ) 

 

First and Last Padam of 4th Prapaatakam of TA :- 

(ப…ேர…?…வாóèஸ… - ேமா��2*�…ஜத ) 

 

| ஹ�†: ஓ� | 

| /�2ண யஜு�ேவத53ய ைத�தி!ய 3ரா&மேண 

ஆரIயேக ச��த2: ரபாட2க: ஸமாத: | 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.1.13 Appendix of Expansions 

T.A.4.4.2 - அ�ம†8வத5 ேரவத5…�{36}" "ய�3ைவ ேத…3வ�ய† 

ஸவி…�: ப…வி�ர…{37}" "Æயா ரா…�Tரா� ப…8னா{38}"  

"�3�3வ…ய  தம†ஸ…�ப&†{39}" "தா…4தா 6†னா�{40}"  

=================================================================== 

அ�ம†8வத5 ேரவத5…: ஸóè ர†ப4�3�4வ… *�தி†�ட2த… (ரத†ரதா 
ஸகா2ய: | அ�ரா† ஜஹாம… ேய அஸ…8னேஶ†வா: ஶி…வா8  

வ…யம…பி4 வாஜா…=�த†ேரம || {36} 

(Appearing in T.A.4.3.2) 

ய�3ைவ ேத…3வ�ய† ஸவி…�: ப…வி�ரóè† ஸ…ஹ�ர†தா4ர… 

Æவித†தம… த&†ே� | ேயனா6†னா…தி3 �3ர…மனா†�த…-மா��ைய… 

ேதனா…ஹ மாóè ஸ…�வத†= 6னாமி || {37} 

(Appearing in T.A.4.3.3) 

யா ரா…�Tரா� ப…8னாத3ப… ய தி… ஶாகா†2 அ…பி4�†தா 
 �…பதி†மி…3ச2மா†னா: | தா…4��தா: ஸ�வா…: பவ†ேனன "…தா: 

(ர…ஜயா…Å�மா8-ர…1யா வ�ச†ஸா… ஸóè��†ஜாத2 || {38} 

(Appearing in T.A.4.3.3) 

உ�3வ…ய  தம†ஸ…�ப&… ப�ய† ேதா… 9ேயாதி…4�த†ர | ேத…3வ  

ேத†3வ…�ரா ஸூ�ய…மக†38ம… 9ேயாதி†4�த…ம || {39} 



                    ைத�தி�ய ஆர
யக� – பி��ேமத4ம"�ரா: – T.A.4 

    vedavms@gmail.com       Page 167 of 169 
 

(Appearing in T.A.4.3.3) 

தா…4தா 6†னா� ஸவி…தா 6†னா� | அ…+3ேன�ேதஜ†ஸா… 

ஸூ�ய†�ய… வ�ச†ஸா || {40} 

(Appearing in T.A.4.3.3) 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

T.A.4.6.3 - "ஆ (யா†ய�வ…{41}" "ஸ  ேத‡{42}"  
==========================================================  

ஆ (யா†ய�வ… ஸேம†� ேத வி…�வத†: ேஸாம… ���ணி†ய | 

ப4வா… வாஜ†�ய ஸ�க…3ேத2 || {41}   

ஸ  ேத… பயாóè†ஸி… ஸ*† ய �… வாஜா…: ஸ Æ���ணி†யா-

8யபி4மாதி…ஷாஹ†: | ஆ…(யாய†மாேனா அ…�தா†ய ேஸாம  

தி…3வி �ரவாò†���த…மானி† தி4�வ || {42} 

(Both {41} and {42} appearing in TS 4.2.7.4)   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T.A.4.9.2 - "ேலா…க (�†ண…{43|" "தா அ†�ய… 
ஸூத†3ேதா3ஹஸ:{44}"  

================================================ 

ேலா…க (�†ண சி…2�3ர (�…ணாேதா†2 Sத3 ஶி…வா �வ |   

இ… �3ரா…+3ன5 �வா… (3�ஹ…�பதி†ர…�மி8 

ேயானா†வSஷ…த388 || {43} 
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தா அ†�ய… ஸூத†3ேதா3ஹஸ…: ேஸாமò† bண தி… (��ன†ய: |  

ஜ8ம†8 ேத…3வானா… Æவிஶ†��&…�வா ேரா†ச…ேன தி…3வ:  || {44} 

(Both {43} and {44} appearing in TS 4.2.4.4) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T.A.4.9.2 - ""அ�ம†8வத5 ேரவத5…�{45}"  
"ய�3ைவ ேத…3வ�ய† ஸவி…�: ப…வி�ர…{46}"  

"Æயா ரா…�Tரா�ப…8னா{47}"  

"�3�3வ…ய  தம†ஸ…�ப&†{48}"  
தா…4தா 6†னா�{49}"  

================================================= 
{45} is same as (36} above,  
{46} is same as (37} above 
{47} is same as (38} above.  
{48} is same as (39} above 
{49} is same as (40} above                             

------------------------------------------------------------------------------------ 
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Details of Dasini & Vaakyams  for  – Prapaatakam 4 – TA 4 
 Dasini 

 

Vaakyams 
 

Anuvakam 1 4 44 

Anuvakam 2 1 5 

Anuvakam 3 3 28 

Anuvakam 4 2 25 

Anuvakam 5 3 30 

Anuvakam 6 3 27 

Anuvakam 7 3 32 

Anuvakam 8 1 10 

Anuvakam 9 2 20 

Anuvakam 10 2 23 

Anuvakam 11 2 24 

Anuvakam 12 1 12 

Total  27 280 

 

Total as per 

grantha books 

anuvaakam 21  

 

 

27 

 

 

Not given 

 

 

 


