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Version Notes: 
 
This is now the current Version 2.1 dated August 31, 2022. 
 

1. This replaces the earlier version 2.0 dated October 31, 2021. 
 
2. This version has been updated with the errors found and reported till 

August 15, 2022. 
 

3. Required convention, style and presentation improvements or 
standardisations has been done whereever applicable. 
 

4. In this version we have newly added a summery of various padams at 
the end part of this Samhita book. 

 

5. Notify your corrections / suggestions etc to our email id 
vedavms@gmail.com 
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1st  Version Number   0.1 dated 31st May 2019 
2nd  Version Number   1.0 dated 31st March 2020 
3rd  Version Number   1.1 dated 30th June 2020 
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5th  Version Number   2.0 dated 30th June 2021 
6th  Version Number   2.0 dated 31st Oct 2021 

 
 

 
 

 

 
 
 



   

vedavms@gmail.com                    Page 3 of 224 

Contents 

1 ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய   

ஸ�ஹிதாயா� �ரத2ம� கா&ட3� ............................................. 21 

1.1 �ரத2ம கா&ேட3 �ரத2ம �ர*ன: - 

(த3�ஶ.�ணமாெஸௗ) ............................................................................ 21 

1.2 �ரத2மகா&ேட3 	3வ2த ய: �ர*ன: -   

(அ�3ன4�ேடாேம �ரய:) ........................................................................ 39 

1.3 �ரத2மகா&ேட3 	�த ய: �ர*ன: -  

(அ�3ன4�ேடாேம பஶு:) ........................................................................ 59 

1.4 �ரத2மகா&ேட3 ச8�த2: �ர*ன:  -   

(ஸு	யாதி3ேன க�த9யா �3ரஹா:) ............................................... 78 

1.4.1 Annexure for 1.4 ........................................................................... 107 
1.5 �ரத2மகா&ேட3 பEசம: �ர*ன: -  

(Fனராதா4ன�) ........................................................................................... 108 

1.5.1 Annexure for 1.5 ........................................................................... 137 
1.6 �ரத2மகா&ேட3 ஷ�ட2: �ர*ன: - 

(யாஜமானகா&ட3�)............................................................................. 138 

1.7 �ரத2மகா&ேட3 ஸ�தம: �ர*ன: -   

(யாஜமான-�3ராIமண�) .................................................................. 167 

1.8 �ரத2மகா&ேட3 அ�டம: �ர*ன: - ( ராஜஸூய: ) .... 196 



 

www.vedavms.in                           Page 4 of 224 

Introduction and Notes 
 

This TaittirIya SamhitA book is being compiled, for the benefit of Veda Students 

for learning, with no commercial purpose. There will be seven volumes,  

one book/volume for each Kandam (Major Section).  
This book is being published in Sanskrit, Tamil and Malayalam languages.  
These books are strictly for learning under the guidance of a qualified 

Vedic Guru and not meant for self-learning.  

We thank our guides, Shri Ganapathy Sharma and  

Shri Subramania Sharma, with our namaskarams, who inspired us to compile 

this book. 

We would also like to thank some well wishers, who have provided the 

Transliteration coding for this compilation. 

Sources of Reference: 

We have referred the following four books extensively for the compilation: 

1. TaittirIya SamhitA printed by Mysore Branch Press in 1894.  

This has the complete Krishna Yayur Veda TaittirIya SamhitA work of 

great Scholar Shri Bhatta Bhaskara Misra. 

2. TaittirIya SamhitA printed by Anandashram Press in 1862 containing the 

work of great Scholar Shri SayaNacharya. 

3. TaittirIya SamhitA printed by Swadyaya Mandal containing the work of 

great Vedic Scholar (Padma Bhushan) Shri Damodar Satwalekar. 

(Fourth Edition - year 1983) 
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4. TaittirIya SamhitA printed by Narasimha Priya Trust, Chennai containing 

the compilation done by great Vedic Scholars  

Shri Krishnamurthi Sastri and Shri Ganeshwar Dravid.  

(Second Edition - year 2008)  

There are very minor differences when we compared these books. The level of 

details, representation of letters, marking of avagraham and the way padams of 

the words are joined or split, varies as they have been compiled at different 

period of times and also for different sets of target audience/learners.  

Kindly refer to our notes/explanations given below. 

 

Details of TaittirIya SamhitA 

The TaittirIya SamhitA has Seven Kandams (Major Sections), 44 Prasnas 

(Subjects), 651 Anuvakams (Chapters within a Subject) and a total of 2198 

Panchatis. The total Padams are 109287.  

The details are given in a table below: 

 Prasna 
 

Anuvakam 
 

Panchaati 
 

Padams 
 

Kandam 1 8        146 342 16572 

Kandam 2 6 75 384 19273 

Kandam 3 5 55 206 10622 

Kandam 4 7 82 279 14095 

Kandam 5 7        120 403 19404 

Kandam 6 6 66 333 16981 

Kandam 7 5        107 251 12340 

Total 44 651 2198 109287 
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Conventions/Symbols used in this book: 

We have used normal conventions for gm, gg, avagraham & anunaasikam  

as in other books that have been released. 

The Vowel sound of some Padams is elongated in Vaakyam 
though they are hraswam (Short) in Padam. They are highlighted 
viz. அதா †2,, பா†ரயா… , ப4வா 

Panchatis:  A Panchati ( “Pancha Shati”,  which means a stanza consists of 

normally 50 Padams, which may vary some times based on the combination 

of the Padams by the composer/ Rishi ) , representing a set of Mantras.  

A Panchati in SamhitA need not end with a Ruk-Stop symbol (|).  (Vedic full-

stop). The last Padam in a Panchati may be taken together with the first 

Padam of the following Panchati as per the Vedic Chanting rules/conventions. 

Panchati end is significant for the purpose of count of the Padams in a 

Panchati. Each Panchati is given a number, at the beginning, with reference to 

its Kandam, Prasna, Anuvakam and Panchati as generally represented in 

four-level numbering in these books. 

The end of the Panchati is marked with the symbol ‘ [   ] ‘ (square bracket ) 

when it is rendered along with the next Panchati together.   Additional ‘—‘ 

hyphen is also added to indicate that the padam is split for  continuous 

rendering. 
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When a Panchati ends in a Ruk, the normal separator symbol (Ruk-Stop) ‘ | ‘ 

is used.  An Anuvakam will always end with a Ruk. Under each of the Prasna 

(Subject), the Panchati numbers are serially marked at end. 

Note: The books containing the works of Bhatta Bhaskaracharya and 

Sayanacharya end the Panchati with the Padam.  

Example: 1.1.7.1 end of the Panchati -10 is ச
ுþ: |  
This is followed by the first padam of Panchati 11 as �3óèஹ ….  
Since we need to render it to together, in this book it is represented as 

ச
ு†�- [ ] at the end of Panchati 10 and the Panchati 11 will start as 

�3óèஹ…  
The visargam of cakshu: becomes ‘r’. This ‘r’ may be retained with cakshu, in 

Tamil and Malayalam based on the convention used in the languages. 

Korvai (Chain) Statement as formula: 

Our Rishis, Saints and Scholars have defined methods by which the Veda 

Mantras are not altered. Then they have created check points/control systems 

in place so that the student memorises the Veda correctly/accurately.  

The System is different in its practical implementation in the four Vedas as per 

Scholars.  
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In (Krishna Yajur Veda) TaittirIya SamhitA, there is a Korvai (chain) at the end 

of each Chapter(Anuvakam). This is represented in brackets in bold letters 

with the reference number of respective Anuvakam in that Prasna as 

(A1) (A2) etc. in this book. The Korvai statement helps  the students 

with the count of the Padams in an Anuvakam and how to keep control totals 

of the total Padams in the Panchatis and Anuvakam. 

Korvai for Anuvakam: 

How Korvai provides relations of Padams in a Panchati for an 

Anuvakam: 

 

1. If an Anuvakam has only one and one Panchati, the number of Padams 

may be less than 50 but not more than 75. The count is indicated in the 

Korvai below the Anuvakam.  
 
a) Example of Single Panchati Anuvakam with less than 50 

Padams: 

1.1.1.1- ( இ…ேஷ - 	�ச †	வா�óèஶ	 ) (A1)  

The Korvai indicates that starting with the first Padam “இ …ேஷ” there 

are 43 Padams in that single-Panchati Anuvakam. 
 
 
 
 

 
b) Example of Single Panchati Anuvakam with more than 50 

Padams: 
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Example: Take 1.1.3.1, the korvai is ( ேஸாேம† - நா…�ெடௗ ச† )  (A3) 

This is a key word that indicates that there are eight padams after the 

word ேஸாேம †ன ý ; and this is the 50th Padam (key word). 

Words in mantra form that come after the key word  ேஸாேம†னý are  

(  )  �வா ÅÅத†ன…�ம���3ரா†ய… த3தி…4 வ��ேணா† ஹ…�யóè 
ர†
 வ |  4 

 
The padam for the above part, as per Pada Paatam, is 

�வா | ஆ (ஏதி) |  தன�மி | இ��ராய |  
ததி | வ��ேணா (இதி) | ஹ�ய$ | ர
 வ  (eight in number) 

Note: when ‘ஆ’ is represented distinctly as a Padam, the Pada Paatam 

gives it as ஏதி which is derived out of ஆ + இதி.  
Korvai hints that there should be eight padams, as per Pada Paatam, after 

ேஸாேம †னýý. Please note the wording is ேஸாேம† - நா…�ெடௗ ச† (as in 

korvai) is ேஸாேம†னý +அ�ெடௗ ச, in which ந +அ becomes ‘நா’ 
as per vowel Sandhi. This clearly indicates that there are 58 Padams in that 

Anuvakam. 
 

2. If the Anuvham has more than two Panchatis, the first and succeeding 

Panchatis will be of the Padam count of 50 only. The Last Panchati may 

have less than 50 Padams but generally not more than 75.  
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3. If the last Panchati of the Anuvakam has more than 50 Padams, the 

50th Padam will be indicated separately, in our book it is represented as 

(  ) and number of Panchatis after 50 Padams will be indicated in the 

count with reference to the 50th Padam indicated in the Korvai. 

Take the Example of 1.1.9 : 

 
This has three Panchatis, first and second has 50 Padams each and the 

third Panchati has 61. 
(ேத …3வ…யஜ†_ைய 9ர …ஜ` - தமேதா… மா - வ2†ர�2ஶி…_ –  

ேநகா†த3ஶ ச) (A9) 

 
The Korvai gives the 50th Padam control of Panchati 1,2 and 3 of the 

Anuvakam. It Indicates the after வ2†ர�2ஶி…_, 50th Padam of the third 

Panchati,  there are 11 more Padams indicating there are 50+11 = 61 Padams 

in the third Panchati. 

 

4. If the last Panchati of the Anuvakam has less than 50 Padams, the 

count is indicated at the end. 

Take the Example of 1.1.2  

(ஸ…ஹaர †வbஶா - அ…�டா	�óè†ஶcச) (A2) 

This Anuvakam has two Panchatis first one 50 Padams and the 

second one 38. The Korvai below clearly gives that there are 38 
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Padams after the 50th Padam (end of first Panchati) giving a control 

of 88 Padams in that Anuvakam. 

5. If the last Panchati of the Anuvakam has exactly 50 Padams, the 50th 

Padam is given as reference in the Korvai at the end of the Anuvakam 

and there will be no count of numbers mentioned. Sometimes it may be 

represented as panchaSat, meaning fifty. 

2.1.8.5 - (அ…ெஸௗ - *� …ணாதி† - மி8 …2னானா‡� - நயதி - 

யcச2தி) (A8) 

The first four words of the Korvai represent the 50th Padam of the first 

four Panchatis as control reference. The last Panchati of the Anuvakam 

has exactly 50 Padams ending with “யcச2தி”. Therefore, no count is 

given but the reference to the 50th Padam as “யcச2தி” is indicated.  
 

The Check is complete now! The Students in ancient times were compulsorily 

taught the Pada Paatam. Nowadays it may be restricted to Veda Paatashalas 

only. The Korvais have their own swarams and the Korvais were memorised 

by the Students. The Korvais will be different for every Anuvakam with 

reference to different key words and the counts. The Korvai for two or more 

Anuvakams may be combined. A student can check his own learning in this 

System. No unintended changes can be made.  
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We have marked (   ) bracket after the 50th Padam which is given in the 

Korvai when that 50th Padam occurs in the middle of the Panchati. 

Anuvaka-Korvai for Prasna: 

At the end of a Prasna, a Korvai is given with the first padam/word of all the 

Anuvakams and also indicate how many Anuvakams are there. 

e.g. Anuvaka-Korvai for Prasna 1 of Kandam 1, represented as 1.1, is 

இ…ேஷ �வா† - ய…(ஞ ய … - ஶு�த†4�4வ…$ - க�ம†ேண  வா$ - 

ேத…3ேவா -Åவ†,4த…$ - -4�.…: - ஸ$ Æவ†பா…- $யா த†3ேத…3 - 

/ர�0†�ட…$ - 1�ேணா†Åஸி … - 24வ †னமஸி… - வாஜ† ேயா…பா4 

வா…$ - ச8 †�த3ஶ |  | 
The Korvai at the end indicates that there are 14 Anuvakams. (highlighted) 

A different type of Korvai is given in short, indicating the first and last 

padam of the Prasna e.g for 1.1 is  இ …ேஷ �வா† - க…4பயா†தி 
 

Special Korvai Type 1: 

This korvai gives the first padam of the 1st,11th,21st Panchatis of a Prasna  

(in increments of ten panchatis) . This is not indicated or printed in all 

books.  

Example for 1.1 is  இ…ேஷ - �3óè †ஹ… - 24வ†ன - ம …�டாவ�óè†ஶதி:  
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The count number of AshtAvigmsati indicates that there are total 28  

Panchatis in that Prasna. 

 

Special Korvai Type 2: 

Our Rishis/composers have given an additional method of Korvai so that the 

Students can keep control, memorise a set of Panchatis or Anuvakams or a 

Prasna. This will have the first padam and last Padam of the Anuvaham/Ruk/ 

Chandas in that Panchati/Anuvaham depending on the coverage of this type 

of Special Korvai. This Korvai is used mainly when the mantra has repetitive 

similar statements, similar statements which may per se make it difficult to 

memorise.  

We are giving below an example, with the known Mantra, which will make 

student understand the concept of this Type of Special Korvai.  

The Mantra termed Mrugaram appears in Section 1.20 of Udaka Shanti 

starting with “Agner Manve” and ending with “prataraana AyuH”.  

This Mantra is from TaittarIya SamhitA – Kandam 4 – Prasna 7. Panchatis 

4.7.15.1 to 4.7.15.7.   

There are Ruks/ statements ending with “Munjatvam(gm)hasaH, 

MunjatamaagasaH , MunchantvenasaH and Munchatama(gm)hasaH.  

We would have definitely had our own difficulties to memorise this !.  
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This Prasna has a normal Anuvaka Korvai. But a Special Korvai as explained 

above, follows at the end of Anuvakam for control. It is reproduced below: 

Special Korvai for Anuvaakam A-15 

 (அ…�3ேன�ம†_ேவ… - யaேய …த3- மி`	3ர †aய … - ய: ஸ†g 

�3ரா…மமி`	3ர …óè … - ஸ ேநா† hEச …	வóè ஹ†ஸ: |  

ம…_ேவ வா…`தா ேநா†  hEசத …மாக†3ஸ: |  

ேயா வா‡� - வா…ேயா- �ப† - ர …த 2த †ெமௗ… - யத3யா†த-

ம…*வ2ெனௗ… - ெதௗ ேநா† hEசத…மாக†3ஸ: |  

ம…�தா‡_- தி…�3ம� - ம…�ேதா† - ேத …3வானா…� - Æயதி…3த3� 

Æவ2*வா…_ - ேத ேநா† hEச …`	ேவன†ஸ: |  

அj † ந … - உ�வ  … - 	3யாவா†��தி…2வ   - ேத ேநா† 
hEசத…மóèஹ†ேஸா… ய	ைத‡ |  
ச …8ரóè ஹ†ஸ…: ஷடா3க†3ஸ*ச …8ேரன†ேஸா… 	3வ2ரóèஹ†ஸ: | 
 

The Korvai gives the first part of the Ruk/Chandas that end with  

hEச …	வóè ஹ†ஸ:, hEசத…மாக†3ஸ: hEச …`	ேவன†ஸ: and 

hEசத…மóè ஹ †ஸ:. 

Please refer to Mrugara Mantra in Udaka Shanti. At the end it 

gives a control that hEச…	வóè ஹ†ஸ: appears four times,  

hEசத…மாக†3ஸ: six times, hEச …`	ேவன†ஸ: four times and 
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hEசத…மóè ஹ †ஸ: two times. (marked in yellow). 

If a Student understands this Korvai it becomes easy for his 
learning and gets a control of “how to memorise”. This type of 
Korvai may apply differently at different situations based on the 
complexity and the subject matter contained in that 
Anuvakam/Prasnam.  
 

Kanda Korvai : 

This Korvai gives first padam of all Prasnams in that Kandam. For Example, in 

First Kandam there are Eight Prasnams. The Korvai with starting padam of all 

the eight Prasnams is as follows:- 

இ…ஷ-ஆேபா†-ேத…3வ யா-ÅÅ த†3ேத3-ேத3வாஸு…ரா: -ஸ$ �வா†-
பாகய…(ஞ-ம[†ம�ைய  |   
Please observe from the above korvai that each word represents first padam 

of each prasnam till all the 8 Prasnas. This Korvai comes only after the End of 

the Kandam.  

The various types of korvai mantras are given in a box at the end of the 

Prasna/Kandam clearly indicating what type of korvai it is.  
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Represenation of Avagraham (Å) in the Book: 

We find that the Avagraham symbol has been used with different 

meaning/indications in our source books of reference. This may not match 

strictly with the grammar rules that one studies; but the authors try to indicate 

that there is a Padam with ஆ by marking ÅÅ, sometimes there is no 

perceived need for double avagraham since the previous letter is extended to 

a Dheerga letter or a single avagraham would suffice.  
 

The observations are: 

1. Bhatta Bhaskaracharya’s book uses less avagrahams. When there is a 

Padam , ஆ, a marking ÅÅ is being made. 
2. Book containing works of Sayanacharya and Satwalekar use similar 

styles of marking Avagraham though there are minor differences in the 

approach to indicate the constituent sound. 
3. Book by Narasimha Priya Trust uses extra avagraham in some places 

selectively to indicate the the existence of letter ‘அ’ with extra marking 

of avagraha symbol Å.  
We have marked the Avagraham as per the convention in the books 

containing the work of Sayanacharya and Satwalekar. We have checked 

the Pada Padam for places where the extra avagraham indicates the 

existence of ‘அ’ or ‘ஆ’ and marked them with a * (asterisk mark).  
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The Students must refer to the Guru for the right extensions  

or extra rendering of Avagraha as per their Vedic School or branch.  

Our guides have specifically requested us to mark this difference 

in the books through an * symbol. 

Expansion of Mantras given in Short form: 

In certain places of the SamhitA, a full mantra is indicated in a short form, 

which is normally its first padam. This short form needs to be expanded and 

rendered while reciting SamhitA as per some Schools of Krishna Yajur Veda. 

This is similar to the short forms that we have seen in Udaka Shanti. 

We have indicated the short form with a symbol ‘ >’ with a number in a raised 

font. At the end of Prasna, we have given a separate Annexure where we 

have provided the SamhitA reference of the short form where it appears as 

such and its expanded form with reference of the expanded mantra with 

Source reference in TaittIreeya SamhitA. 

Example: 

In 1.4.46.3  the short mantra form appears as  

“உத†313ேன… ஶுச†ய… தவ…>1”
 

The expanded form of that mantra is  

உத†313ேன… ஶுச†ய… தவ † ஶு …1ரா /4ராஜ†�த ஈரேத |  

தவ… (ேயாத_ò †�ய …�சய †: | 
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And this appears in the exapanded form in (TS 1-3-14-8) 
 

Second example is given for further understanding. 

1.4.46.3 - வ� (ேயாதி †ஷா>2 
வ�(ேயாதி †ஷா /3ஹ …தா பா‡4�ய …13ன`ரா…வ�� வ�aவா†ன` 

1bேத மஹி…�வா | /ராேத†3வ _� மா…யா: ஸ †ஹேத--…3ேரவா…: 
ஶிஶீ†ேத… adேக… ர
 †ேஸ வ�…நிே
 ‡ |  (TS 1-2-14-7) 
 

These are given in the Annexure at the end of 1.4 that is Fourth Prasna 

of first Kandam. Please note that if any expansion is there, that 

expansion is given at the end of that prasnam as Annexure. 
 

Additional Information: 
1. The Book by Shri Satwalekar provides details of the Rishi, Chandas, 

Devata for the TaittirIya SamhitA which is rarely found in other books. 

This book indicates the 50th Padam of Panchatis used in Korvai which is 

not found in other books. 

2. The Books containing the works of Shri Bhatta Bhakaracharya and  
Shri Sayanacharya give the Pada Paatam at the end of each Panchati 

or sometimes the Prasna. 

3. The Book compiled by Narasimha Priya Trust, Chennai provides the 

detailed count of Padams, Panchatis, Anuvakams and Prasnam at the 

end of each Kandam. This book provides easy rendering for students 
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who want to learn the SamhitA. This book marks Dheerga Swaritam 

distinctly as other books follow Vedic traditional convention of marking 

as Swaritam with single line.  

�ரா�	தைன aேலாகgகn/ம`	ரgகn: 
 

ேயா ேவதா3ெதௗ3  வ †ர: /ேரா…1ேதா… ேவ…தா3�ேத† ச  
/ர…தி�. †2த: | த ய† /ர…1தி †eன… ய… ய…: பர†: ஸ ம …ேஹaவ†ர: | 

 

…தóè ஸ …�ய$ ப †ர$ /3ர…fம … 2…ஷ†$ 1�ண …ப�dக†ல$ | 

ஊ…��4வேர†த$ வ�†iபா…
 …$ Æவ� …aவi †பாய … ைவ நேமா… நம †: | 

(ஓ� நம: பரமா	மேன) 

 

க…3ணானா‡$ �வா க…3ணப †திóè ஹவாமேஹ க…வ�d க†வ _…னா-

j †ப …மaர†-வ தம$ | (ேய…�ட …2ராஜ…$ /3ரfம †ணா$  

/3ரfமண பத… ஆன†aa …kவlm…திப� †4: nத…3ஸாத†3ன$ | 

(� மஹாக3ணபதேய நம: ) 

 

த�2 †ஷாய வ� …�3மேஹ† மஹாேஸ …னாய† த_4மஹி |  

தlன†: ஷkjக2: /ரேசா…த3யா‡� | (�மார�3ரேவ நம:) 
 

/ரேணா† ேத…3வ _ ஸர† வதி … வாேஜ†ப�4� வா…ஜின _†வதி | 

த_…4னாம †வ�…��ய†வ- | (மஹாஸரaவ	ைய நம:)  
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ஸதா3ஶிவ ஸமார$பா4$ ஶdகராசா�ய ம�4யமா$ | 

அ மதா3சா�ய ப�ய�தா$ வ�ேத3 o3 பர$பரா$ | 

(� �3��4ேயா நம:)  
 

�யாஸ$ வஸி�ட2 ந/தார$ ஶ1ேத: ெபௗ�ரம க4மஷ$ | 

பராஶரா�மஜ$ வ�ேத3 ஶுக தாத� தேபாநிதி4$ | 

�யாஸாய வ��biபாய �யாஸiபாய வ��ணேவ | 

நேமா ைவ /3ரfம நித4ேய வாஸி�டா2ய நேமா நம: | 

(� ேவத39யாஸாய நம:) 
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ஓ� நம: பரமா	மேன, � மஹாக3ணபதேய நம:,  

� �3��4ேயா நம: || ஹ …�…: ஓ� || 

1 ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய 

ஸ�ஹிதாயா� �ரத2ம� கா&ட3� 

1.1 �ரத2ம கா&ேட3 �ரத2ம �ர*ன: - 

(த3�ஶ.�ணமாெஸௗ) 
 

1.1.1.1 

இ…ேஷ �ேவா…�ேஜ �வா† வா…யவ†:  ேதா2பா…யவ†:  த2  

ேத…3ேவா வ†: ஸவ�…தா /ரா�ப †ய- … aேர�ட †2தமாய … க�ம†ண …  
ஆ /யா†ய�3�4வ-ம14ன`யா ேத3வபா…4க3 q�ஜ† வத_…: 
பய† வத_: /ர …ஜாவ†த_-ரனம� …வா அ †ய…rமா மா வ†:  ேத…ன 

ஈ †ஶத…மா Åக4ஶóè†ேஸா …�3ர ய† ேஹ …தி: பs† ேவா  

�ண1- �4 …வா அ… மிl ேகா3ப †ெதௗ  யாத  

ப …3fவ _�- யஜ†மான ய ப …ஶூl பா†ஹி ||  1   

(இ…ேஷ - 	�ச†	வா�óèஶ	) (A1) 

1.1.2.1 

ய…(ஞ ய† ேகா…4ஷத†3ஸி … /ர�0 †�ட …óè… ர
 …: /ர�0 †�டா… 
அரா†தய…: /ேரயம †கா3�3 தி…4ஷணா† ப …3�….ஹிர�ச…2 ம[†னா  
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1…தா  வ …த4யா… வ�த†�டா… த ஆ வ†ஹ�தி க…வய†:  
2…ர தா‡�3-ேத…3ேவ/4ேயா … ஜு�ட†மி …ஹ ப…3�….ஹிரா…ஸேத†3 
ேத…3வானா‡$ பsஷூ…தம†ஸி வ …�….ஷ�†�3த4மஸி … ேத3வ† 
ப3�.ஹி …�மா �வா…Å�வdமா தி…�ய1ப�வ † ேத 

ரா�3�4யாஸமா�ேச…2�தா ேத… மா s†ஷ…� ேத3வ†ப3�.ஹி: 

ஶ…தவ†4.ஶ…$ Æவ� ேரா†ஹ ஸ…ஹ ர†வ4.ஶா…  -  [  ]  2  

1.1.2.2 

வ� வ…யóè †ேஹம /தி…2�யா: ஸ…$/ச†: பாஹி 

ஸுஸ…$/4தா‡ �வா… ஸ$ ப †4ரா…$யதி†3�ைய … 
ரா னா†Ån��3ரா…kைய ஸ…lனஹ†ன$ u…ஷா ேத‡  
13ர…�தி2d-13ர†�2னா- … ஸ ேத… மாÅÅ தா…2-தி3��3ர† ய �வா 

பா…3ஹு/4யா…j�3 ய†�ேச…2 /3ஹ … பேத‡�-q …��3�4னா 

ஹ†ரா$0…�-வ†�தs†
 …மlவ� †ஹி ேத3வdக…3மம †ஸி ||  3  

(ஸ…ஹaர †வb.ஶா - அ…�டா	�óè †ஶcச) (A2) 

1.1.3.1 

ஶு�த†4�3�4வ…�-ைத3�யா†ய … க�ம†ேண ேத3வய…(யாைய † 
மாத…saவ†ேனா க…4�ேமா†Åஸி … �3ெயௗர†ஸி /தி …2�ய†ஸி 

வ� …aவதா†4யா அஸி பர…ேமண… தா4$னா… �3óèஹ† வ… மா  

fவா…�வஸூ†னா$ ப …வ��ர†மஸி ஶ…ததா†4ர…$ Æவஸூ†னா$  
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ப …வ��ர†மஸி ஸ …ஹ ர†தா4ரóè ஹு…த:  ேதா…ேகா ஹு…ேதா  
�3ர…/2ேஸா‡ Å13னேய† /3ஹ…ேத நாகா†ய…  வாஹா…  
�3யாவா†/தி …2வ _/4யா…óè… ஸா வ� …aவா0…: ஸா வ� …aவ�ய†சா…: 
ஸா வ� …aவக†�மா… ஸ$ /†�ய�3�4வ-$தாவv-i …�மிண _…� 
ம-†4ம�தமா ம…��3ரா த4ன† ய ஸா…தேய … ேஸாேம†ன… (  )  
�வா ÅÅத†ன …�ம���3ரா†ய… த3தி …4 வ��ேணா† ஹ…�யóè  
ர†
 வ || 4  

(ேஸாேம† - நா…�ெடௗ ச † )  (A3) 

1.1.4.1 

க�ம†ேண வா�ேத…3ேவ/4ய†: ஶேகய…$ Æேவஷா†ய �வா… 
/ர�0†�ட…óè… ர
 …: /ர�0†�டா… அரா†தேயா… ,4ர†ஸி … ,4�வ… 
,4�வ †�த…�-,4�வ … த$ Æேயா ‡Å மாl ,4�வ †தி … த�-,‡4�வ…ய$ 

Æவ…ய�-,4�வா†ம … �வ�-ேத…3வானா†மஸி… ஸ ன` †தம …$ 

ப/s†தம …w-ஜு�ட†தம…$ Æவfன` †தம�-ேத3வ…ஹூத†ம…-
மf†தமஸி ஹவ� …��3தா4ன…� �3óèஹ † வ… மா 

fவா‡�மி …�ர ய† �வா… ச
ு †ஷா… /ேரே
 … மா ேப4� மா  

ஸ$ Æவ� †1தா…2 மா �வா† - [  ]  5 
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1.1.4.2 

ஹிóèஸிஷj… வாதா†ய ேத…3வ ய† �வா ஸவ�…-: /ர†ஸ …ேவ ‡ 
Åaவ�ேனா‡�-பா…3ஹு/4யா‡$ u …�ேணா ஹ தா‡/4யா-ம…13னேய … 
ஜு�ட…�-நி�வ†பா$ய…13ன_ேஷாமா‡/4யா-மி…த3�-ேத…3வானா†மி …த3j † 
ந: ஸ…ஹ  பா…2�ைய �வா… நாரா‡�ைய… ஸுவ†ர…ப�4 வ�12ேய †ஷ$ 

Æைவaவான…ரw (ேயாதி …� �3óèஹ†�தா…�--3�யா… �3யாவா†- 
/தி …2�ேயா…�-வ†�தs†
 …- மlவ� …-fயதி†3�யா-

 �ேவா…ப ேத†2 ஸாத3யா…$ய13ேன† ஹ…�யóè ர†
 வ ||  6 

( மா 	வா… - ஷpச †	வா�óèஶcச ) (A4) 

1.1.5.1 

ேத…3ேவா வ†: ஸவ�…ேதா�-2†னா…�வ�சி†2�3ேரண ப …வ��ேர†ண … 
வேஸா…: ஸூ�ய† ய ர…aமிப�…4ராேபா† ேத3வ _ர13ேர2ேவா 

அ13ேரo…3ேவாÅ13ர† இ …ம$ Æய…(ஞ�-ந†ய…தா13ேர † ய…(ஞப †தி�-  
த4�த 0 …�மான`��3ேரா † Å�ண_த ��ர…,�ேய † x…யமி��3ர †ம 

�ண_�3�4வ$ Æ��ர…,�ேய … /ேரா
ி†தா:  தா…213னேய † 
ேவா… ஜு�ட …$ /ேரா
ா‡$-ய …13ன_ேஷாமா‡/4யா…óè… 
ஶு�த†4�3�4வ…�-ைத3�யா†ய … க�ம†ேண ேத3வய…(யாயா… 
அவ †,4த…óè…  ரே
ா-Åவ†,4தா… அரா†த…ேயாÅதி †3�யா… �வக†3ஸி … 
/ரதி† �வா - [  ]  7 
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1.1.5.2 

/தி …2வ _ ேவ‡��வதி …4ஷவ†ணமஸி வான ப …�ய$ /ரதி … �வா 

Åதி †3�யா… �வ13 ேவ ‡��வ…13ேன  த…mர†ஸி வா…ேசா 
வ� …ஸ�ஜ†ன�-ேத…3வவ _†தேய �வா 13fணா…$-ய�3s†ரஸி 

வான ப …�ய: ஸ இ…த3�-ேத…3ேவ/4ேயா† ஹ…�யóè ஸு…ஶமி † 
ஶமி…�ேவஷ…மா வ…ேதா3�ஜ…மா வ†த3 �30…ம�3-வ †த3த வ …யóè 
ஸd†கா…4தw-ேஜ‡�ம வ…�….ஷ�†�3த4மஸி… /ரதி† �வா  

வ…�….ஷ�†�3த4$ Æேவ�-… பரா†uத…óè … ர
 …: பரா†uதா…  
அரா†தேயா… ர
 †ஸா$ பா…4ேகா†3 (  ) Åஸி வா…0� ேவா… வ� 

வ� †ன1- ேத…3ேவா வ †: ஸவ� …தா ஹிர†kயபாண� …: /ரதி † 
13fணா- ||  8  

( 	வா… - பா…4க3 - ஏகா†த3ஶ ச ) (A5)  

1.1.6.1 

அவ †,4த…óè…  ரே
ாÅவ†,4தா… அரா†த…ேயாÅதி†3�யா… �வக†3ஸி… 
/ரதி† �வா /தி …2வ _ ேவ‡�- தி …3வ:  க†$ப …4ன`ர †ஸி … /ரதி … 
�வாÅதி †3�யா… �வ13 ேவ ‡�- தி…4ஷணா†Åஸி ப�வ …�யா /ரதி† 
�வா தி…3வ:  க†$ப …4ன`� ேவ ‡�- தி…4ஷணா†Åஸி பா�வேத…யy 

/ரதி† �வா ப�வ…தி� ேவ ‡�- ேத…3வ ய † �வா ஸவ� …-: /ர†ஸ…ேவ‡-
Åaவ�ேனா‡�-பா…3ஹு/4யா‡$ u …�ேணாஹ தா‡/4யா…மதி †4- 
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வபாமி தா…4lய†மஸி தி4[…ஹி ேத…3வாl /ரா…ணாய † �வாÅ (  )  

பா…னாய† �வா �யா…னாய† �வா த_ …3�கா4ம[… /ரஸி †தி…மா0†ேஷ 

தா4�-ேத…3ேவா வ †: ஸவ� …தா ஹிர†kயபாண� …:  
/ரதி† 13fணா- ||  9 

(�ரா…ணாய † - 	வா… - பEச †த3ஶ ச) (A6) 

1.1.7.1 

�4�. †ரஸி … /3ரfம† ய…�சா2பா ‡13ேன … Å13ன` மா …மா  

த†3w-ஜஹி … நி� 1ர…�யாத3óè† ேஸ …தா4 ÅÅேத†3வ…யஜ†$ Æவஹ… 
நி�த†313த…4óè… ரே
ா… நி�த†313தா…4 அரா†தேயா �4…வம †ஸி 

/தி …2வ _�-�…3óè …ஹாÅÅ*0†� �3óèஹ /ர…ஜா�-�3óè †ஹ 

ஸஜா…தான… ைம யஜ†மானாய… ப�x†ஹத…4��ரம†- ய …�தs†
�- 

�3óèஹ /ரா…ண�-�3óè†ஹாபா…ன�-�3óè†ஹ 

ஸஜா…தான… ைம யஜ†மானாய… ப�x†ஹ த…4ண †மஸி … தி3வ†�-
�3óèஹ… ச
ு †�-  [  ]  10  

 

1.1.7.2 

�3óèஹ… aேரா�ர†�-�3óèஹ ஸஜா…தான … ைம யஜ†மானாய… 
ப�x†ஹ… த4�மா†ஸி … தி3ேஶா†  �3óèஹ … ேயான` †�-�3óèஹ 

/ர…ஜா�-�3óè†ஹ ஸஜா…தான… ைம யஜ†மானாய… ப�x †ஹ… சித†: 
 த2 /ர…ஜாம … ைம ர…ய�ம… ைம ஸ†ஜா…தான … ைம 
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யஜ†மானாய… ப�x †ஹ … /4z†3ணா…-மdகி †ரஸா…� 
தப †ஸாத/ய�3�4வ…$ Æயான` † க…4�ேம க…பாலா‡l-0பசி …lவ�தி † 
ேவ…த4ஸ †: |  

u …�ண தாlயப�† �ர…த இ †��3ரவா …x வ� j †wசதா$ ||  11 

(சrு † - ர …�டாச †	வா�óèஶcச) (A7) 

1.1.8.1  

ஸ$ Æவ†பாமி… ஸமாேபா† அ…�3ப�4ர†13மத… ஸேமாஷ†த4ேயா…  
ரேஸ†ன… ஸóè ேர…வத_…� ஜக†3த_ப� …4�-ம-†4மத_…�-ம- †4மத_ப�4: 

 (ய�3�4வம…�3/4ய: பs… /ரஜா†தா:  த…2 ஸம…�3ப�4: 

/†�ய�3�4வ…w-ஜன †ய�ைய �வா… ஸ$ Æெயௗ‡$ய…13னேய ‡ 
�வா…Å13ன_-ேஷாமா‡/4யா$ ம …க2 ய … ஶிேரா†Åஸி க…4�ேமா†Åஸி  

வ� …aவா0 †… /ர†த2 ேவா… ேத† ய…(ஞப †தி: /ரத2தா…�- 
�வச†d-13fண_�வா…�தs†த…óè… ரே
ா…Å�தs†தா… அரா†தேயா 

ேத…3வ �வா † ஸவ�…தா (  ) aர†பய- … வ�.ஷி †�ேட …2 அதி …4 நாேக…- 
Å13ன` ேத† த…[வ…$ மாÅதி † தா…4க313ேன† ஹ…�யóè ர†
 வ … 
ஸ$ /3ரfம†ணா /�ய ைவக…தாய…  வாஹா‡ �3வ� …தாய… 
 வாஹா‡ �s…தாய…  வாஹா‡  ||   12 

(ஸ…வ2 …தா - 	3வாவ2óè†ஶதி*ச) (A8) 
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1.1.9.1  

ஆ த†3த…3 இ��3ர† ய பா…3ஹுர†ஸி … த3
ி†ண: ஸ…ஹ ர†  
/4�.: ஶ …தேத†ஜா வா…0ர†ஸி தி …13மேத†ஜா…: /தி†2வ� 

ேத3வயஜ…-�ேயாஷ†�3�4யா ேத… qல…$ மா ஹிóè†ஸிஷ…-
மப†ஹேதா…Åர†: /தி …2�ைய �ர…ஜd-க†3�ச2 ேகா…3 தா2ன…$ 

Æவ�.ஷ†- ேத… �3ெயௗ� ப †3தா…4ன ேத†3வ ஸவ�த: பர…ம யா‡$ 

பரா…வதி † ஶ…ேதன… பாைஶ …� ேயா‡ Å மாl-�3ேவ�. … யwச† வ…ய$ 

�3வ� …�ம  தமேதா… மா ெமௗ…க3ப †ஹேதா…Åர†: /தி…2�ைய 

ேத†3வ…யஜ†lைய �ர…ஜd - [  ]  13 

1.1.9.2  

க†3�ச2 ேகா…3 தா2ன …$ Æவ�.ஷ†- ேத… �3ெயௗ� ப†3தா…4ன  

ேத†3வ ஸவ�த: பர…ம யா‡$ பரா…வதி † ஶ…ேதன… பாைஶ …�- 
ேயா‡Å மாl-�3ேவ�. … யwச† வ…ய�-�3வ� …�ம- தமேதா… மா 

ெமௗ …க3ப†ஹேதா…Åர†: /தி …2�யா அேத†3வயஜேனா �ர…ஜd- 

க†3�ச2 ேகா…3 தா2ன …$ Æவ�.ஷ†- ேத… �3ெயௗ�ப †3தா…4ன ேத†3வ 

ஸவ�த: பர…ம யா‡$ பரா…வதி † ஶ…ேதன… பாைஶ…�ேயா‡ Å மாl- 

�3ேவ�.… யwச† வ…ய�-�3வ�…�ம- 

 தமேதா… மா- [  ]  14 
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1.1.9.3  

ெமௗ †க…3ர† ேத… தி3வ…$ மா  கா…l…. வஸ†வ �வா… பs† 
13fண�- கா3ய…�ேரண … ச2�த†3ஸா …�3ரா �வா… பs† 
13fண�-… �ைர�{ †ேப4ன… ச2�த†3ஸாÅÅதி …3�யா �வா… பs† 
13fண�-… ஜாக†3ேதன… ச2�த†3ஸா ேத…3வ ய † ஸவ� …-:  

ஸ …ேவ க�ம† 1kவ�தி ேவ…த4ஸ† …தம† |த…ஸத†3ன-

ம |த…}ர†ஸி … தா4 அ†ஸி  வ…தா4 அ † 0 …�வ _ சாஸி … வ வ _† 
சாஸி 2…ரா 1i …ர ய† வ� … ேபா† வ�ர/2ஶிl(  )[தா…3தா3ய † 
/தி …2வ _w-ஜ_…ரதா†3[…�-யா ைமர†யw-ச…��3ரம†ஸி 

 வ…தா4ப�…4 தா�-த_4ரா†ேஸா அ[…�3aய† யஜ�ேத ||  15 

(ேத …3வ…யஜ†_ைய 9ர …ஜ` - தமேதா… மா - வ2†ர�2ஶி…_ –  

ேநகா†த3ஶ ச) (A9) 

1.1.10.1  

/ர�0†�ட…óè… ர
 …: /ர�0†�டா… அரா†தேயா… Å13ேன�- வ … 
 ேதஜி†�ேட2ன… ேதஜ†ஸா… நி�ட†பாமி ேகா…3�ட2$ மா நி� 

$†
$ Æவா…ஜின†�-�வா ஸப�னஸா…ஹóè ஸ$ மா‡�(மி … 
வாச†$ /ரா…ணw-ச
ு…: aேரா�ர†$ /ர…ஜா$ Æேயான` …$ மா நி� 

$†
$ Æவா…ஜின _‡�-�வா ஸப�னஸா…ஹ_óè ஸ$ மா‡�($யா… 
ஶாஸா†னா ெஸௗமன …ஸ$ /ர…ஜாóè ெஸௗபா‡413ய�-த…m$ |  
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அ…13ேனர[†�ரதா u …4�வா ஸ�ந†fேய ஸு1 …தாய … க$ || 

ஸு…/ர…ஜஸ † �வா வ …யóè ஸு…ப�ன _…ப †- [  ]  16 

1.1.10.2  

ேஸதி3ம ||  

அ13ேன† ஸப�ன…த3$ப †4ன …-மத†3/3தா4ேஸா… அதா‡3/4ய$ || 

இ…ம$ Æவ� �யா†மி … வ†ண ய… பாஶ …$ Æயமப †3�3�4ன_த  

ஸவ�…தா ஸு…ேகத†: |  

தா…4-aச… ேயாெனௗ† ஸு1 …த ய† ேலா…ேக  ேயா…ன$ ேம† 
ஸ …ஹ ப�யா† கேராமி ||  

ஸமா0 †ஷா… ஸ$ /ர…ஜயா… ஸம†13ேன… வ�ச†ஸா… 2ன†: |  

ஸ$ ப�ன _… ப�யா…Åஹdக†3�ேச…2 ஸமா…�மா த…[வா… மம † || 
ம …ஹ_…னா$ பேயா… Å ேயாஷ†த_4னா…óè…  ரஸ… த ய… 
ேதÅ
_†யமாண ய… நி�- [  ]  17  

1.1.10.3  

-வ†பாமி மஹ_…னா$ பேயா…Å ேயாஷ†த_4னா…óè … ரேஸாÅத†3/3ேத4ன 

�வா… ச
ு…ஷாÅேவ ‡ே
 ஸு/ரஜா… �வாய… ேதேஜா†Åஸி … 
ேதேஜாÅ[… /ேரfய …13ன` ேத… ேதேஜா… மா வ� ைந†த…313ேன� 

ஜி…fவாÅஸி † ஸு…u4� ேத…3வானா…�-தா4$ேன†தா4$ேன 

ேத…3ேவ/4ேயா… யஜு †ேஷ யஜுேஷ ப4வ ஶு…1ரம†ஸி … (ேயாதி†ரஸி … 
ேதேஜா†Åஸி ேத…3ேவா வ †: ஸவ� …ேதா�-2†னா…�வ�சி †2�3ேரண 
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ப …வ��ேர†ண … வேஸா…: ஸூ�ய† ய ர…aமிப�†4: ஶு …1ர� (   ) �வா† 
ஶு…1ராயா…�-தா4$ேன†தா4$ேன ேத…3ேவ/4ேயா… யஜு †ேஷயஜுேஷ 

13fணாமி… (ேயாதி † �வா… (ேயாதி †�ய…�சி- �வா…-Å�சிஷி … 
தா4$ேன†தா4$ேன ேத…3ேவ/4ேயா… யஜு †ேஷயஜுேஷ 

13fணாமி ||  18 

(உப… - நி - ர …*மிப2†4: ஶு …�ரóè - ேஷாட†3ஶ ச) (A10)  

1.1.11.1  

1�ேணா‡ Å யாக2ேர…�ேடா‡2Å13னேய ‡ �வா…  வாஹா… 
ேவதி†3ரஸி ப …3�….ஹிேஷ‡ �வா…  வாஹா† ப …3�….ஹிர†ஸி 

 …13/4ய �வா…  வாஹா† தி…3ேவ �வா…Å�தs†
ாய  

�வா /தி …2�ைய �வா‡  வ…தா4 ப� …�/4ய… ஊ�13ப†4வ  

ப3�.ஹி …ஷ�3/4ய † ஊ…�ஜா /†தி…2வ _d-க†3�ச2த… வ��ேணா…: 
 ,ேபா… Å x�ணா‡$-ரத3ஸ��வா  �ணாமி 

 வாஸ… த2�-ேத…3ேவ/4ேயா† க3�த…4�ேவா†Åஸி  

வ� …aவாவ †ஸு…�-வ�aவ† மா…த_3ஷ†ேதா… யஜ†மான ய  

பs…தி4s…ட3 ஈ†. …3த இ��3ர† ய பா…3ஹுர†ஸி … - [  ] 19  

1.1.11.2  

த3
ி †ேணா… யஜ†மான ய பs…தி4s…ட3 ஈ †.…3ேதா  
மி…�ராவ†ெணௗ �ேவா�தர…த: பs† த4�தா�-�4…ேவண… 
த4�ம †ணா… யஜ†மான ய பs…தி4s…ட3 ஈ †.…3த: ஸூ�ய † �வா  



 �ரத2ம கா&ேட3 �ரத2ம �ர*ன: TS-1.1 

www.vedavms.in                           Page 32 of 224 

2…ர தா‡�-பா- … க யா‡aசித…3ப�4ஶ† �யா வ _…திேஹா‡�ர�-  
�வா கேவ �30 …ம�த…óè … ஸமி†த_4ம …fய13ேன† 
/3…ஹ�த†ம�3�4வ …ேர வ�…ேஶா ய …��ேர  ேதா…2 வஸூ†னாóè 
…�3ராணா†மாதி …3�யானா…óè … ஸத†3ஸி nத3 ஜு …ஹூ †ப…/4�3-

�4…வாÅஸி† 14 …தாசீ… நா$னா‡ /s…ேயண … நா$னா‡ /s…ேய 

ஸத†3ஸி (   ) nைத…3தா அ†ஸத3��2 ஸு1…த ய † ேலா…ேக தா 

வ� †�ேணா பாஹி பா…ஹி ய …(ஞ$ பா…ஹி ய…(ஞப †தி$ பா…ஹி 

மா$ Æய†(ஞ …ன`ய‡$ || 20 

(பா…3ஹுர †ஸி - ��…ேய ஸத †3ஸி… - பEச†த3ஶ ச) (A11) 

 

1.1.12.1  

24வ†னமஸி… வ� /ர†த…2 வா13ேன… ய�ட †s…த3�-நம †: | 

ஜுfேவfய …13ன` �வா‡ fவயதி ேத3வய…(யாயா…  
உப † /4 …ேத3ஹி † ேத…3வ �வா† ஸவ� …தா fவ†யதி  

ேத3வய…(யாயா… அ13னா†வ��~… மா வா …மவ† 1ரமிஷ…$ 

Æவ� ஜி †ஹாதா…2$ மா மா… ஸ�தா‡/த$ Æேலா…க$ ேம†  
ேலாக1ெதௗ 1bத…$ Æவ��ேணா…:  தா2ன †மn …த 

இ��3ேரா† அ1ேணா�3-வ _…�யா†ண� ஸமா…ர/4ேயா…�-�3�4ேவா  

அ†�3�4வ…ேரா தி †3வ� … /ஶ…ம-f†ேதா (  ) ய …(ேஞா  
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ய…(ஞப †ேத…s��3ரா†வா…��2- வாஹா† /3…ஹ�3 பா4: பா…ஹி 

மா‡Å13ேன … -3aச†sதா…தா3 மா… ஸுச†sேத ப4ஜ ம…க2 ய…  
ஶிேரா†Åஸி … ஸw(ேயாதி †ஷா… (ேயாதி †ரd1தா$ || 21 

(அI� †த … - ஏக†வ2óèஶதி*ச) (A12) 

1.1.13.1  

வாஜ† ய மா /ரஸ…ேவேனா‡�313ரா…ேப4ேணாத†313ரபy4� |  

அதா†2 ஸ …ப�னா…óè … இ��3ேரா† ேம நி13ரா…ேப4ணாத†4ராóè அக: || 

உ…�313ரா…ப4wச† நி13ரா…ப4wச… /3ரfம † ேத…3வா அ†வ _�த4ll |  

அதா†2 ஸ …ப�னா†ன`��3ரா…13ன_ ேம † வ�ஷூ…சீனா…l �ய † யதா$ || 

வஸு†/4ய �வா  …�3ேர/4ய † �வாÅÅதி …3�ேய/4ய †- 
 �வா…Å1தóè  sஹா†ணா வ� …ய�- … வய †: ||  

/ர…ஜா$ Æேயான` …$ மா நி� $ †
 …மா /யா†ய�தா…மாப …  
ஓஷ†த4ேயா ம …தா…$ /ஷ†தய:  த…2 தி3வ†d- [  ] 22 

1.1.13.2  

க3�ச…2 தேதா† ேநா… ��. …ேமர†ய |  

ஆ…0…�பா அ†13ேன…-Å யா0†� ேம பாஹி ச
ு…�பா 

அ†13ேனÅஸி… ச
ு†� ேம பாஹி �4…வாÅஸி… ய$ ப †s…தி4$ 

ப …�யத†4�தா…2 அ13ேன† ேத3வ ப …ண�ப�†4�-வ _…யமா†ண: |   
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த�த† ஏ …தம[… ேஜாஷ†$ ப4ராமி … ேநேத…3ஷ �வத†3பேச…தயா†ைத 

ய…(ஞ ய… பாத…2 உப … ஸமி †தóè ஸò ரா…வபா†4கா3:  ேத…2ஷா 

/3…ஹ�த†: /ர தேர…�டா2 ப†3�.ஹி …ஷத†3aச - [  ] 23 

1.1.13.3  

ேத…3வா இ …மா$ Æவாச†ம …ப�4 வ�aேவ† 13 …ண�த† 
ஆ…ஸ�3யா… மிl ப …3�….ஹிஷி † மாத3ய�3�4வம …13ேன�- 

வா…மப †lன13ஹ ய… ஸத†3ஸி ஸாத3யாமி ஸு…$னாய† 
ஸு$ன`ன _ ஸு…$ேன மா† த4�த�-…4s - …4�ெயௗ † பாத…ம13ேன† 
Åத3/3தா4ேயா Åஶதீதேனா பா…ஹி மா…Å�3ய தி…3வ: பா…ஹி 

/ரஸி †�ைய பா…ஹி -3s†��ைய பா…ஹி -†3ர�3ம …lைய பா…ஹி 

-3aச†sதா…த3வ� †ஷ�ந: ப�…-d1†b ஸு…ஷதா…3 ேயான` …ò … 
 வாஹா… ேத3வா† கா3-வ�ேதா3 கா…3-$ Æவ� …��வா கா …3- (  )- 

மி†த… மன†ஸ பத இ…ம�ேநா† ேத3வ ேத…3ேவஷு †  ய …(ஞò 

 வாஹா† வா…சி  வாஹா… வாேத† தா4: || 24 

(தி3வ†E - ச - வ2…		வா கா…38� - 	ரேயா†த3ஶ ச) (A13) 

 

1.1.14.1 

உ…பா4 வா†மி��3ரா13ன_ ஆஹு …வ�3�4யா† உ…பா4 ராத†4ஸ:  

ஸ …ஹ மா†த…3ய�3�4ைய‡ |  
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உ…பா4 தா…3தாரா†வ�…ஷாóè ர†யy…ணாj …பா4 வாஜ† ய ஸா…தேய† 
ஹுேவ வா$ ||  

அaர†வ …óè …  ஹி u †4s…தா3வ†�தரா வா…$ Æவ�ஜா†மா- …த வா† கா4 
 யா…லா� |  

அதா…2 ேஸாம† ய… /ரய†த_ 0…வ/4யா…மி��3ரா‡13ன_…  
 ேதாம †w- ஜனயாமி … ந�ய ‡$ ||  

இ��3ரா‡13ன_ நவ …தி$ 2ேரா† தா…3ஸப †�ன _-ர,4[த$ | 

ஸா…கேமேக†ன… க�ம†ணா ||  

ஶுசி …l[  ேதாம …� நவ †ஜாத-ம …�3ேய��3ரா‡13ன_ 

��ரஹணா ஜு…ேஷதா‡2$ |  25 

 

1.1.14.2 

உ…பா4 ஹி வாóè† ஸு…ஹவா… ேஜாஹ†வ _மி … தா வாஜóè† ஸ …�3ய 

உ†ஶ…ேத ேத4�டா‡2 ||  

வ…யj† �வா பத2 பேத… ரத…2�ந வாஜ†ஸாதேய |  

தி…4ேய u †ஷlன0(மஹி ||  

ப …த2 ப †த…2: பs†பதி$ Æவச… யா காேம†ன 1 …ேதா 
அ…/4யா†னட…3�க$ |  

ஸேனா† ராஸ��…2த†4a-ச…��3ரா13ரா… தி4ய†�தி4யóè  
nஷதா4தி … /ர u …ஷா ||  
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ே
�ர† ய … பதி†னா வ…யóè ஹி…ேதேன†வ ஜயாமஸி |  

கா3மaவ†$ ேபாஷய�…�lவா ஸ ேநா† - [  ] 26 

1.1.14.3 

$டா3த_…�3ேஶ‡ || 
ே
�ர† ய பேத… ம-†4ம�தq…�மி�-ேத…4[s†வ… பேயா† 
அ… மாஸு† -4rவ |  

ம …- …4a�த†d-14 …தமி†வ … ஸுu†த$…த ய† ந…: பத†ேயா 

$ட3ய�- || 

அ13ேன… நய† ஸு…பதா†2 ரா…ேய அ… மாl. வ�aவா†ன` ேத3வ  

வ…0னா†ன` வ� …�3வாl |  

0…ேயா…�3�4ய † ம(-ஜு †ஹுரா…ணேமேனா…  u4ய�†�டா2�ேத…  
நம, †உ1தி$ Æவ�ேத4ம ||  

ஆ ேத…3வானா…மப�… ப�தா†2மக3lம… ய�ச…21னவா†ம … தத3[… 
/ரேவா†{4$ |  

அ…13ன`� வ� …�3வா��2ஸ ய†ஜா…�2 - [  ]  27 

1.1.14.4 

ேஸ- …3 ேஹாதா… ேஸா அ†�3�4வ…ரா��2ஸ  

…,l-க†4பயாதி || 

ய�3 வாஹி †�ட…2�-தத…313னேய † /3…ஹத†3�ச வ�பா4வேஸா |  

மஹி†ஷ_வ… �வ�3-ர…ய�- �வ�3-வாஜா … உத_†3ரேத || 



                                        �ரத2ம கா&ேட3 �ரத2ம �ர*ன: TS-1.1 

vedavms@gmail.com                    Page 37 of 224 

அ13ேன… �வ$ பா†ரயா… ந�ேயா† அ… மா��2- வ… திப� …4ரதி† 
-…3�கா3ண� … வ�aவா‡ |  
uaச† /…�2வ _ ப †3ஹு…லா ந† உ…�வ _ ப4வா† ேதா…காய… தன†யாய… ஶ$ 

Æேயா: ||  

�வம †13ேன �ரத…பா அ†ஸி ேத…3வ ஆ (  ) ம��ேய …�வா |  

�வ$ Æய …(ேஞ�வ _�3ய†: || 

ய�3 ேவா† வ…ய$ /ர†மி …னாம† �ர…தான`† வ� …-3ஷா‡�-ேத3வா… 
அவ�†-3�டராஸ: |  

அ…13ன`�ட�3-வ�aவ…மா /†ணாதி வ� …�3வாl. ேயப� †4� 
ேத…3வாóè …-ப� †4: க…4பயா†தி ||  28 

(ஜு…ேஷதா…2மா - ஸா  ேநா† - யஜா… - தா3 - 	ரேயா†வ2óèஶதி*ச) 

(A14) 

========================== 
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Prasna Korvai with starting Padams of 1 to 14 Anuvaakams :-  

இ…ேஷ 	வா† - ய …tஞaய … - ஶு`த †4	4வ…� - க�ம†ேண  வா� - 

ேத…3ேவா -Åவ†v4த …� - 84�w…: - ஸ� Æவ†பா…- �யா த†3ேத …3 - 

�ர	x †�ட …� - ���ேணா†Åஸி… - F4வ†னமஸி… - வாஜ†aேயா…பா4 

வா…� - ச8 †�த3ஶ |  

 

Korvai with starting Padams of 1, 11, 21 Series of Panchaatis :- 

 இ…ேஷ - 	3�óè †ஹ… - F4வ†ன - ம…�டாவ2óè †ஶதி:  

 

First and Last Padam of First Prasnam :- 
இ…ேஷ 	வா† - க…bபயா†தி 
 

|| ஹ�†: ஓ� || 

 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

�ரத2மகா&ேட3 �ரத2ம: �ர*ன: ஸமா�த: || 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ஓ� நம: பரமா	மேன, � மஹாக3ணபதேய நம:, 

� �3��4ேயா நம: || ஹ …� …: ஓ� || 

 

1.2  �ரத2மகா&ேட3 	3வ2த ய: �ர*ன: -  

(அ�3ன4�ேடாேம �ரய:)  

1.2.1.1 
ஆப † உ�த3�- ஜ_…வேஸ † த_3�கா40 …�வாய… வ�ச†ஸ…  
ஓஷ†ேத…4 �ராய† ைவன…ò …  வதி†4ேத… ைமனóè†  ஹிóèn�- 

ேத3வ…aiேர…தான`… /ர வ†ேப  வ… �0-�த†ராkயஶீ…யாÅÅேபா† 
அ… மாl-மா…தர†: ஶு�த4�- 14…ேதன† ேநா 14த…2வ †: 2ன�- … 
வ�aவ†ம … ம�-/ர வ†ஹ�- s…/ரjதா‡3/4ய…: ஶுசி …ரா u …த  

ஏ †மி … ேஸாம† ய த…mர†ஸி த…[வ†$ ேம பாஹி மஹ_…னா$ 

பேயா†Åஸி வ�ேசா…தா4 அ†ஸி… வ�ேசா… - [  ]  1 

1.2.1.2 

மய� † ேத4ஹி �…�ர ய† க…ன_ன`†காÅஸி ச
ு…�பா அ†ஸி … 
ச
ு†� ேம பாஹி சி…�பதி† �வா 2னா- வா…1பதி † �வா 

2னா- ேத…3வ �வா† ஸவ� …தா 2†னா…�வ�சி†2�3ேரண ப …வ��ேர†ண … 
வேஸா…: ஸூ�ய† ய ர…aமிப�…4 த ய † ேத பவ��ரபேத 

ப …வ��ேர†ண … ய ைம … க$ 2…ேன த�ச†2ேகய…மா ேவா† ேத3வாஸ 

ஈமேஹ… ஸ�ய†த4�மாேணா அ�3�4வ…ேர ய�3-ேவா† ேத3வாஸ 
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ஆo…3ேர ய(ஞ�†யாேஸா… ஹவா†மஹ … இ��3ரா‡13ன_…  
�3யாவா†/தி2வ _… ஆப † ஓஷத_…4 (  )  �வ�-த_…3
ாணா…-
மதி †4பதிரn …ஹ மா… ஸ�த†$ பாஹி || 2 

(வ�ச† - ஓஷத 4- ர …�ெடௗ ச † ) (A1) 

1.2.2.1 

ஆz ‡�ைய /ர…0ேஜ…Å13னேய…  வாஹா† ேம …தா4ைய… 
மன†ேஸ …Å13னேய…  வாஹா† த_…3
ாைய… தப †ேஸ …Å13னேய… 
 வாஹா… ஸர† வ�ைய u…�ேண‡Å13னேய …  வாஹாÅÅேபா† 
ேத3வ _�-/3ஹத_�-வ�aவஶ$24ேவா… �3யாவா†/தி …2வ _ 

உ…�வ †�தs†
 …$ /3ஹ… பதி †� ேநா ஹ…வ�ஷா † �தா4- … 
 வாஹா… வ�aேவ† ேத…3வ ய† ேந…-� ம�ேதா† �ண_த 

ஸ …12ய$ Æவ�aேவ† ரா…ய இ†ஷு�3�4யஸி �30 …$ன$ Æ�†ண_த 

2…�யேஸ…  வாஹ†�12-ஸா…மேயா…: ஶி4ேப ‡  த…2  ேத  

வா…மா ர†ேப …4 ேத மா† - [  ] 3 

1.2.2.2 

பாத…மா ய ய …(ஞ ேயா…�3ச† இ …மா�-தி4ய …óè… ஶி
 †மாண ய 

ேத3வ… 1ர- …�-த3
 †$ Æவண… ஸóè ஶி†ஶாதி …4 யயாÅதி … வ�aவா† 
-3s…தா தேர†ம ஸு…த�மா†ண …மதி …4 நாவóè† ேஹ…ேமா�க†3- யாd-

கிர… x�ண †$ரதா…3 ஊ�ஜ†$ ேம ய�ச2 பா…ஹி மா… மா மா† 
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ஹிóèn …� வ��ேணா…: ஶ�மா†ஸி … ஶ�ம… யஜ†மான ய…  
ஶ�ம † ேம ய�ச…2 ந
 †�ராணா$ மாÅத_கா…ஶா� பா…ஹ_��3ர † ய… 
ேயான` †ரஸி… - [  ] 4 
1.2.2.3 

மா மா† ஹிóèn: 1 …�ைய �வா† ஸுஸ … யாைய † 
ஸுப�/ப …லா/4ய …- �ெவௗஷ†த_4/4ய: ஸூப … தா2 ேத…3ேவா 

வன… பதி†-i …��3�4ேவா மா† பா…fேயா�3ச…:  வாஹா† 
ய…(ஞ$ மன†ஸா…  வாஹா… �3யாவா†/தி …2வ _/4யா…ò … 
 வாேஹா…ேரா-ர…�தs†
ா…�2  வாஹா† ய …(ஞ$ Æவாதா …தா3 
ர†ேப4 ||  5 

( மா… - ேயான4 †ரஸி  - 	� …óè …ஶcச † ) (A2) 

1.2.3.1 
ைத3வ _…�-தி4ய †$ மனாமேஹ ஸு$� …3கா-ம …ப�4�ட †ேய 

வ�ேசா…தா4$ Æய …(ஞவா †ஹஸóè ஸுபா…ரா ேநா† அஸ…�3வேஶ‡ ||  
ேய ேத…3வா மேனா†ஜாதா மேனா…0ஜ†: ஸு…த3
ா… 
த3
 †ப�தார… ேத ந†: பா�-… ேத ேநா†Åவ�- … ேத/4ேயா… 
நம… ேத/4ய …:  வாஹாÅ13ேன… �வóè ஸு ஜா†13ஹி  

வ…யóè ஸு ம†�தி3ஷ_மஹி ேகா3பா…ய ந†:  வ… தேய‡ /ர…23ேத†4  
ந…: 2ன†� த3த3: |  
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�வம †13ேன �ரத…பா அ†ஸி ேத…3வ ஆ ம��ேய…�வா |    

�வ$ - [  ] 6 
1.2.3.2 

Æய…(ேஞ�வ _�3ய †: || 

வ�aேவ† ேத…3வா அ…ப�4 மாமாÅவ†��ரl u…ஷா ஸ …lயா  

ேஸாேமா… ராத†4ஸா ேத…3வ: ஸ†வ� …தா வேஸா‡�-வஸு…தா3வா… 
ரா ேவய†�2-ேஸா…மா ÅÅ*u4ேயா† ப4ர… மா /…ணl-u…��யா  

வ� ரா†தி …4 மாÅஹமா0 †ஷா ச…��3ரம †ஸி … மம … ேபா4கா†3ய ப4வ… 
வ �ர†மஸி… மம … ேபா4கா†3ய ப4ேவா… ராÅஸி … மம… ேபா4கா†3ய 

ப4வ… ஹேயா†Åஸி… மம… ேபா4கா†3ய ப4வ … - [  ] 7 
1.2.3.3 

சா2ேகா†3Åஸி… மம … ேபா4கா†3ய ப4வ ேம …ேஷா†Åஸி … மம… ேபா4கா†3ய 

ப4வ வா…யேவ‡ �வா… வ †ணாய �வா… நி�.†�ைய �வா  …�3ராய † 
�வா… ேத3வ _†ராேபா அபா�-நபா…�3 ய ஊ…�மி�. ஹ†வ�…�ய† 
இ��3s…யாவா‡l-ம …தி3�த†ம… த$ Æேவா… மாÅவ† 
1ரமிஷ…ம�சி †2lன…�-த�-†$ /தி…2�யா அ[† ேக3ஷ$ 

ப …4�3ராத…3ப�4 aேரய…: /ேரஹி … /3ஹ … பதி†: 2ர,ஏ…தா ேத† 
அ… �வேத…2மவ†  ய … (  ) வர… ஆ /†தி …2�யா ஆ…ேர ஶ�i ‡l- 

1bஹி … ஸ�வ †வ _ர… ஏத3ம†க3lம ேத3வ…யஜ†ன$ /தி…2�யா 
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வ�aேவ† ேத…3வா யத3ஜு†ஷ�த… u�வ† 12ஸா…மா/4யா…$ 

Æயஜு†ஷா ஸ…�தர†�ேதா ரா …ய ேபாேஷ†ண…  
ஸமி …ஷா ம†ேத3ம ||  8 

( ஆ 	வóè-ஹேயா†Åஸி… மம… ேபா4கா†3ய ப4வ-aய…-
பEச †வ2óèஶதி*ச ) (A3) 

1.2.4.1 

இ…ய�ேத† ஶு1ர த…ms…த3$ Æவ�ச… தயா… ஸ$ ப †4வ … /4ராஜ†d- 

க3�ச…2 ஜூர†ஸி �4…தா மன†ஸா… ஜு�டா… வ��ண†ேவ… 
த யா‡ ேத ஸ …�யஸ†வஸ: /ரஸ…ேவ வா…ேசா ய…��ரம †ஶயீ … 
 வாஹா† ஶு…1ரம† ய…-$த†மஸி ைவaவேத…3வóè ஹ…வ�: 

ஸூ�ய † ய … ச
ு…ரா-Å†ஹம…13ேன ர…rண: க…ன_ன`†கா…$ 

Æயேத3த† ேஶப�…4vய †ேஸ … /4ராஜ†மாேனா வ�ப…aசிதா… சித†3ஸி 

ம …னாÅஸி … த_4ர†ஸி … த3
ி †ணா - [  ]  9 

1.2.4.2 

Åஸி ய…(ஞ�யா†Åஸி 
 …�sயா… Å யதி †3தி-ர 0ப…4யத†: ஶ�ீ.�ண_… 
ஸா ந…: ஸு/ரா†சீ… ஸு/ர†த_சீ… ஸ$ ப †4வ மி …�ர �வா† ப …தி3 
ப †3�3�4னா- u…ஷாÅ�3�4வ†ன: பா…�வ���3ரா…யா-

�3�4ய†
ா…யா[† �வா மா…தா ம†lயதா…ம[† ப�…தாÅ[… /4ராதா… 
ஸக…3�/4ேயாÅ[… ஸகா…2 ஸx‡�2ய…: ஸா ேத†3வ� 
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ேத…3வம�ேச…2ஹ_��3ரா†ய… ேஸாமóè† …�3ர �வா ÅÅ*வ†�தய- 

மி…�ர ய † ப …தா2  வ… தி ேஸாம† ஸகா…2 (  ) 2ன…ேரஹி †  
ஸ …ஹ ர…|யா ||  10 
( த3rி†ணா…-ேஸாம†ஸகா…2-பEச † ச ) (A4) 

1.2.5.1 

வ �ய †ஸி …�3ராÅ யதி †3தி-ர யாதி…3�யாÅஸி † ஶு…1ராÅஸி† 
ச…��3ராÅஸி … /3ஹ… பதி † �வா ஸு…$ேன ர†kவ-  …�3ேரா 

வஸு†ப�…4ரா சி†ேக- /தி …2�யா �வா† q …��3த4lனா ஜி†க4�மி 

ேத3வ…யஜ†ன… இடா†3யா: ப …ேத3 14 …தவ †தி …  வாஹா… பs†லிகி2த…óè … 
ர
 …: பs†லிகி2தா… அரா†தய இ…த3ம …ஹóè ர
 †ேஸா 13v …வா அப�† 
1�தாமி … ேயா ‡Å மாl-�3ேவ�. … யwச† வ…ய�-�3வ� …�ம 

இ…த3ம † ய 13v …வா - [  ]  11 

1.2.5.2 

அப� † 1�தா$ய … ேம ராய… �ேவ ராய… ேதாேத… ராய …:  
ஸ�ேத†3வ� ேத…3�ேயா� வaயா† பaய வ… �வ��†மத_ ேத 

ஸேபய ஸு …ேரதா… ேரேதா… த3தா†4னா வ _…ர$ Æவ�†ேத3ய… தவ † 
ஸ …��3ஶி… மாÅஹóè  ரா…ய ேபாேஷ†ண… வ� ேயா†ஷ$ || 12 

(அ…aய … �3# …வா-ஏகா…_ன 	� …óè…ஶcச †) (A5) 
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1.2.6.1 

அ…óè …ஶுனா† ேத அ …óè…ஶு: /†�யதா…$ ப†ஷா… ப†�க…3�த4 ேத… 
காம†மவ-… மதா†3ய … ரேஸா… அ�0 †ேதா… Åமா�ேயா†Åஸி ஶு…1ர ேத… 
13ரேஹா…Åப�4 �ய�ேத…3வóè ஸ†வ� …தார†q…kேயா‡:  
க…வ�1ர†- …ம�சா†மி ஸ …�யஸ †வஸóè ர�ன…தா4ம …ப�4 /s…ய$ 

ம …திq …��3�4வா ய யா…மதி…� பா4 அதி†3�30த…�2-ஸவ _†மன` … 
ஹிர†kயபாண�-ரமிம�த ஸு…1ர-†: 1…பா ஸுவ†: | 

/ர…ஜா/4ய † �வா /ரா …ணாய † �வா �யா…னாய † �வா 

/ர…ஜா �வம[… (  ) /ராண�†ஹி /ர…ஜா �வாம[…  
/ராண †�- || 13 (அj † - ஸ…�த ச† ) (A6) 

1.2.7.1 

ேஸாம †�ேத 1vணா …$x�ஜ† வ�த…$ பய † வ�த$ 

Æவ _…�யா†வ�தமப�4-மாதி …ஷாஹóè † ஶு …1ர�ேத† ஶு …1ேரண † 1vணாமி 

ச…��3ரw-ச…��3ேரணா…-$த†ம…$ேத†ன ஸ…$ய�ேத…  
ேகா3ர… ேம ச…��3ராண� … தப †ஸ த…mர†ஸி /ர…ஜாப†ேத…� 
வ�ண … த யா‡ ேத ஸஹ ரேபா…ஷ$ 2�ய†��யாa-

சர…ேமண † ப …ஶுனா‡ 1vணா$ய… ேம ேத… ப3�-…4� மய�† ேத… ராய†: 
aரய�தாம … ேம (ேயாதி †: ேஸாமவ�1ர…ய�ண�… தேமா† மி …�ேரா ந… 
ஏஹி … ஸுமி†�ரதா…4 இ��3ர† ேயா… (  ) மா வ�†ஶ … த3
ி †ண-
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j …ஶl[…ஶ�தò †  ேயா…ன:  ேயா…னò  வான… 
/4ராஜாdகா†4ேர… ப3$பா†4ேர… ஹ த… ஸுஹ† த… 1ஶா†னேவ…ேத 

வ†: ேஸாம … 1ரய †ணா… தாl-ர†
�3�4வ…$ மா ேவா† த3ப4ll || 

14 (உ …�`-	3வாவ2óè†ஶதி*ச) (A7) 

1.2.8.1 

உதா30 †ஷா  வா…0ேஷாேதா3ஷ†த_4னா…óè … ரேஸ…ேனா�- 

ப …�ஜlய † ய … ஶு�ேம …ேணா த†3 தா2ம…$தா…óè… அ[† |  
உ…�வ †�தs†
 …மlவ�…fயதி †3�யா …: ஸேதா…3Å யதி †3�யா…: ஸத…3 
ஆn …தா3 த†/4னா…�3-�3யா$†ஷ…ேபா4 அ…�தs†
 …மமி †ம�த 

வs…மாண †$ /தி …2�யா ஆÅn †த…3�3-வ�aவா … 24வ†னான` 

ஸ …$ரா�3-வ�aேவ�தான` … வ †ண ய �ர…தான`… வேன†ஷு… -
�ய †�தs†
�-ததான… வாஜ…ம�வ†�2ஸு … பேயா† அ14ன` …யாஸு† 
f…�2ஸு - [  ]  15 

1.2.8.2 

1ர-…$ Æவ†ேணா வ�…rவ †13ன`�-தி…3வ� ஸூ�ய†மத3தா…4�2- 

ேஸாம …ம�3ரா…�--…3�யw-ஜா…தேவ†த3ஸ�-ேத…3வ$ Æவ†ஹ�தி 

ேக…தவ†: |   

�3…ேஶ வ�aவா†ய… ஸூ�ய‡$ ||  
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உ ரா…ேவத†�-,4�.ஷாஹாவன…ai அவ _†ரஹெணௗ 

/3ரfம …ேசாத†3ெனௗ … வ †ண ய…  க$ப †4னமஸி… வ†ண ய 

 க$ப …4ஸ�ஜ†னமஸி … /ர�ய† ேதா… வ†ண ய … பாஶ†: || 16 

( I� …	2ஸு-பEச †	�óèஶcச) (A8) 

1.2.9.1 
/ர �ய†வ வ 24வ பேத… வ�aவா‡lய…ப�4 தா4மா†ன`… மா �வா† 
பsப…v வ� †த…3lமா �வா† பsப …�தி2ேனா† வ�த…3lமா �வா… �கா† 
அகா…4யேவா… மா க†3�த…4�ேவா வ� …aவாவ†ஸு…ரா த†3க4��2ேய…ேனா 

u …4�வா பரா† பத… யஜ†மான ய ேநா 13…ேஹ ேத…3ைவ: 

ஸò† 1 …த$ Æயஜ†மான ய  வ… �யய†lய … யப�… 
ப�தா†2மக3 மஹி  வ தி … கா3ம†ேன…ஹஸ …$ Æேயன… வ�aவா…: 
பs… �3வ�ேஷா† �…ண1தி † வ�…�த3ேத… வஸு… நேமா† மி …�ர ய… (  )  
வ †ண ய… ச
 †ேஸ ம …ேஹா ேத…3வாய… த�3…தóè ஸ †ப�யத 

,3ேர…�3ேஶ† ேத…3வஜா†தாய ேக …தேவ† தி…3வ 2…�ராய… 
ஸூ�யா†ய ஶóèஸத… வ†ண ய …  க$ப †4னமஸி … வ†ண ய 

 க$ப …4ஸ�ஜ†ன-ம… 0lj †1ேதா… வ†ண ய … பாஶ†: || 17 

( மி…	ரaய …-	ரேயா†வ2óèஶதி*ச) (A9) 
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1.2.10.1 
அ…13ேன-ரா†தி …�2யம †ஸி … வ��ண †ேவ �வா… ேஸாம† யா-

ÅÅ*தி…�2யம†ஸி… வ��ண †ேவ… �வா-Åதி †ேத2ராதி …�2யம †ஸி …  
வ��ண†ேவ �வா …Å13னேய‡ �வா ராய ேபாஷ…தா3�.lேன… 
வ��ண†ேவ �வா aேய…னாய † �வா ேஸாம…/4ேத… வ��ண †ேவ 

�வா… யா ேத… தா3மா†ன` ஹ…வ�ஷா … யஜ†�தி … தா ேத… வ�aவா† 
பs…u4ர† - ய …(ஞd-க†3ய… பா2ன†: /ர…தர†ண: ஸு…வ _ேராÅவ _†ரஹா… 
/ர ச†ரா ேஸாம … -3�யா …னதி †3�யா…: ஸேதா…3Å யதி †3�யா…: ஸத…3 
ஆ - [  ]  18  

1.2.10.2 

n †த…3 வ†ேணாÅஸி �4…த�ர†ேதா வா…ணம†ஸி ஶ…$Æேயா� 

ேத…3வானாóè † ஸ …12யாlமா ேத…3வானா†-ம…பஸ†aசி2�2 -

 ம…fயாப †தேய �வா 13fணாமி … பs†பதேய  

�வா 13fணாமி … தm…ன/�ேர‡  �வா 13fணாமி  

ஶா1வ…ராய † �வா 13fணாமி … ஶ1ம …l-ேநாஜி †�டா2ய �வா 

13fணா…$ய-நா†�4�டம ய-நா�4 …�ய�-  

ேத…3வானா…ேமாேஜா†Åப�4ஶ தி …பா அ†னப�4ஶ ேத…Ålயம[†  
ேம த_…3
ா�-த_…3
ாப †தி�-மlயதா…ம[… தப … தப † பதி …ரwஜ†ஸா 

ஸ …�யjப † ேக3ஷóè ஸுவ�…ேத மா† (  ) தா4: || 19 
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( ஆ-ைம-க†E ச ) (A10) 

1.2.11.1 

அ…óè …ஶுரóè†ஶு ேத ேத3வ ேஸா…மாÅÅ*/யா†யதா…-மி��3ரா†ைய-

கத4ன…வ�த…3 ஆ -/4ய …மி��3ர†: /யாயதா…மா �வமி��3ரா†ய 

/யாய … வாÅÅ*/யா†யய …  ஸகீ‡2��2-ஸ …lயா ேம …த4யா‡  வ … தி 

ேத† ேத3வ ேஸாம ஸு…�யாம †ஶீ…ேய�டா… ராய…: /ேரேஷ 

ப4கா†3ய…�த-$†தவா…தி3/4ேயா…  நேமா† தி …3ேவ நம †: /தி …2�யா 

அ13ேன‡ �ரதபேத… �வ$ Æ�ர…தானா‡$ Æ�ர…தப †திரஸி … யா மம † 
த…mேர…ஷா ஸா �வய� … - [  ]  20 
1.2.11.2 

யா தவ † த…ms…யóè ஸா மய�† ஸ …ஹ ெநௗ‡ �ரதபேத �ர…திேனா‡�- 
�ர…தான` … யா ேத† அ13ேன … �3s†யா த…m தயா† ந: பாஹி … 
த யா‡ ேத…  வாஹா… யா ேத† அ13ேனÅயாஶ…யா ர†ஜாஶ…யா 

ஹ†ராஶ…யா த…m�-வ�.ஷி †�டா2 க3fவேர…�ேடா213ர$ Æவேசா… 
அபா†வத_4�-�ேவ…ஷ$ Æவேசா… அபா†வத_…4ò …  வாஹா‡ || 21 

( 	வய2 †-ச	வா�…óè …ஶcச † ) (A11) 

1.2.12.1 

வ� …�தாய †ன_ ேமÅஸி தி…1தாய†ன_ ேம …Å யவ†தாlமா 

நாதி…2தமவ†தாlமா �யதி …2த$ Æவ� …ேத3ர…13ன`�-நேபா…4 
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நாமா13ேன† அdகிேரா… ேயா‡Å யா$ / †தி …2�யாம யா0 †ஷா… 
நா$ேனஹி… ய�ேதÅனா†�4�ட…�நாம† ய…(ஞ�ய…�ேதன… �வா 

ÅÅ*த…3ேத4 Å13ேன† அdகி3ேரா … ேயா �3வ�…த_ய† யா�- 

�…த_ய† யா$ /தி …2�யா-ம யா0†ஷா… நா$ேனஹி …  
ய�ேத-Åநா†�4�ட …�நாம † - [  ]  22 
1.2.12.2 

ய…(ஞ�ய…�-ேதன… �வாÅÅ*த†3ேத4 ஸி…óè …ஹ_ர†ஸி மஹி …ஷ_ர† 0 … 

/ர†த2 ேவா… ேத† ய…(ஞப †தி: /ரத2தா�-�4…வாÅஸி†  
ேத…3ேவ/4ய†: ஶு�த4 வ ேத…3ேவ/4ய†: ஶு$ப4 ேவ��3ர- 

ேகா…4ஷ �வா… வஸு †ப�4: 2…ர தா‡�-பா- … மேனா†ஜவா �வா 

ப�…�ப� †4� த3
ிண …த: பா†-… /ரேச†தா �வா …�3ைர: ப …aசா� 

பா†- வ�…aவக†�மா �வாÅÅதி …3�ைய †�தர…த: பா†- ஸி …óè …ஹ_ர†ஸி 

ஸப�னஸா…ஹ_  வாஹா† ஸி…óè …ஹ_ர†ஸி ஸு/ரஜா…வன` …: 
 வாஹா† ஸி …óè…ஹ_ - [  ]  23 
1.2.12.3 

ர†ஸி ராய ேபாஷ…வன` …:  வாஹா† ஸி …óè…ஹ_ர† யா-தி3�ய …வன` …: 
 வாஹா† ஸி …óè…ஹ_ர… யா வ†ஹ ேத…3வா� ேத†3வய …ேத 

யஜ†மானாய…  வாஹா† u …4ேத/4ய † �வா வ�…aவா0†ரஸி 

/தி …2வ _�-�3óè†ஹ �4வ …
ித†3 ய…�தs†
�- 
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�3óèஹா�0த…
ித†3ஸி … தி3வ†�-�3óèஹா…13ேன�- 

ப4 மா‡ ய…13ேன: 2v†ஷமஸி || 24  

(நாம†-ஸு�ரஜா…வன4 …: aவாஹா† ஸி…óè…ஹ : பEச †	�óèஶcச) 

(A12) 

1.2.13.1 
0…wஜேத… மன † உ…த 0 †wஜேத… தி4ேயா… வ�/ரா… வ�/ர† ய 

/3ஹ …ேதா வ� †ப …aசித†: |  

வ� ேஹா�ரா† த3ேத4 வ0னா… வ�ேத3க… இlம…ஹ_ ேத…3வ ய † 
ஸவ�…-: பs†�{தி: ||  

ஸு…வா13-ேத†3வ …  -3�யா…óè … ஆ வ†த3 ேத3வ…aெதௗ† 
ேத…3ேவ�வா ேகா†4ேஷதா…2மா ேநா† வ _…ேரா ஜா†யதாd-

க�ம…kேயா† யóè ஸ�ேவ†Å[…ஜ_வா†ம … ேயா ப †3ஹூ…னாமஸ †�3  

வ…ஶ ீ ||  

இ…த3$ Æவ��b…� வ� ச†1ரேம �ேர…தா4 நி த†3ேத4 ப …த3$  |  

ஸ q †ட4ம ய - [  ]  25 

1.2.13.2 

பாóèஸு……ர இரா†வத_ ேத4[…மத_… ஹி u …4தóè ஸூ†யவ…ஸின _…  
மன†ேவ யஶ… ேய‡ |  
�ய † க/4னா…�3ேராத†3n… வ��b†ேர …ேத தா…3தா4ர† 
/தி …2வ _ம…ப�4ேதா † ம …xைக‡2: ||  
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/ராசீ… /ேரத†ம�3�4வ…ரd-க…4பய†�த_ ஊ…��3�4வ$ Æய …(ஞ�-ந†யத…$ 

மா ஜ_‡fவரத…ம�ர† ரேமதா…2$ Æவ��ம†l-/தி…2�யா தி …3ேவா 

வா† வ��ண�…த வா† /தி…2�யா ம…ேஹா வா† வ��ண� …த 

வா…Å�தs†
ா…�3த4 ெதௗ† /ண வ ப …3ஹுப� †4�-வஸ …�ைய†ரா 
/ர ய †�ச…2 - [  ]  26 

1.2.13.3 
த3
ி †ணா…ேதா3த ஸ …�யா� || 

வ��ேணா…�[க†$ Æவ _…�யா †ண� … /ர ேவா†ச…$ Æய: பா�தி †2வான`  

வ�ம…ேம ரஜாóè†ஸி … ேயா அ க†பா4ய…-3�த†ரóè ஸ …த4 த†2$  

Æவ�ச1ரமா…ண  �ேர…ேதா4†கா…3ேயா வ��ேணா† ர…ராட †மஸி … 
வ��ேணா‡: /…�ட2ம †ஸி … வ��ேணா…-aஞ/�ேர‡  ேதா…2 
வ��ேணா…:  xர†ஸி … வ��ேணா‡� �4…வம†ஸி 

ைவ�ண …வம †ஸி … வ��ண †ேவ �வா ||  27 

( அ…aய…-ய…cைச2கா…_ன ச†	வா� …óè…ஶcச † ) (A13) 

1.2.14.1 

1…b…�வ பாஜ…: /ரஸி †தி …lன / …�2வ _$ Æயா…ஹி ராேஜ…  
வாம †வா…óè … இேப †4 ந |  

�…�வ _ம[… /ரஸி †தி�-�3iணா…ேநா- Å தா†Åஸி …  வ��3�4ய† 
ர…
ஸ …  தப� †�ைட2: ||  
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தவ† /4ர…மாஸ † ஆஶு…யா ப †த…��ய[†  /ஶ-�4ஷ…தா 
ேஶாஶு†சான: |   

தuò †�ய13ேன ஜு…fவா† பத…dகா ந ஸ†�தி3ேதா… வ�  †ஜ… 
வ��வ† o …34கா: ||   

/ரதி… பேஶா… வ� †ஜ…-,�ண� †தேமா… ப4வா† பா…0� வ�…ேஶா 

அ… யா அத†3/3த4: |  

ேயா ேநா† ,…3ேர அ…க4ஶóè †ேஸா… - [  ] 28 
1.2.14.2 
ேயா அ��ய13ேன … மாகி †�ேட… �யதி …2ரா த†3த4�.ஷ_� ||  

உத†313ேன தி�ட…2 /ர�யா *ÅÅத†[�வ…-�ய †மி�ராóè†  
ஓஷதா�தி13மேஹேத |  

ேயா ேநா… அரா†திóè ஸமிதா4ன ச…1ேர ந_…சா த�த†4rயத… ஸ�ந 

ஶு�க‡$ ||  

ஊ…��3�4ேவா ப †4வ… /ரதி † வ�…�3�4யா-Å�3�4ய… மதா…3 
வ��1 †b�வ… ைத3�யா‡lய13ேன |  

அவ †  தி …2ரா த†[ஹி யா-… ஜூனா‡w-ஜா…மிமஜா†மி …$  

/ர $†ண_ஹி… ஶ�il†  ||   

ஸ ேத† - [  ] 29 
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1.2.14.3 

ஜானாதி ஸும …தி$ Æய † வ��ட …2ய ஈவ†ேத… /3ரfம †ேண 

கா…3-ைமர†� |  

வ�aவா‡lய ைம ஸு…தி3னா†ன` ரா…ேயா �30 …$னாlய …�ேயா  

வ� -3ேரா† அ…ப�4 �3ெயௗ‡� || 

ேஸத†313ேன அ - ஸு …ப4க†3: ஸு…தா3[…�-ய �வா… நி�ேய†ன 

ஹ…வ�ஷா…ய உ …1ைத2: |   

ப�/v †ஷதி …  வ ஆ0†ஷி -3ேரா…ேண வ�aேவத†3 ைம 

ஸு…தி3னா… ஸாÅஸ†தி …3�.: ||  

அ�சா†மி ேத ஸும …திd-ேகா4�ய …�வா12-ஸ�ேத† வா…வாதா†  
ஜரதா - [  ] 30 
1.2.14.4 
மி…யdகீ3: |  

 வaவா‡ �வா ஸு…ரதா†2 ம�ஜேய-மா… ேம 
 …�ராண�† 
தா4ரேய…ர[… �3xl ||  

இ…ஹ �வா… u4�யா ச†ேர…-3ப … �மl ேதா3ஷா†வ த� த_3தி …3வாóè 
ஸ …ம[… �3xl | 

1vட †3�த �வா ஸு…மன†ஸ: ஸேபமா…ப�4 �30…$னா 

த† தி …2வாóè ேஸா… ஜனா†னா$ ||  
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ய �வா…- வaவ †: ஸுஹிர…kேயா அ †13ன உப …யாதி … 
வஸு†மதா… ரேத†2ன |  

த ய † �ரா…தா-ப †4வஸி … த ய… ஸகா…2 ய த† ஆதி …�2ய 

மா†[…ஷ13 ஜுேஜா†ஷ� ||  

ம …ேஹா †ஜாமி - [  ]  31 
1.2.14.5 
ப …3�-4தா… வேசா†ப� …4 தlமா† ப�…-� ேகா3த†மா…த3lவ�†யாய |  

�வlேனா† அ… ய வச†ஸaசிகி�3தி…4 ேஹாத†� யவ��ட2 

ஸு1ரேதா… த3q†னா: ||  

அ வ†/ரஜ த…ரண†ய: ஸு…ேஶவா… அத†��3ரா ேஸாÅ�…கா 
அaர†மி�டா2: |  

ேத பா…யவ†: ஸ …�3�4sய†wேசா நி …ஷ�3யாÅ13ேன… தவ † ந: 
பா��வqர ||  

ேய பா…யேவா† மாமேத…ய�ேத† அ13ேன… பaய†�ேதா அ…�த4�- 

-†3s…தாத3 ர†
ll |  

ர…ர
 …தா��2-ஸு…1ேதா† வ� …aவேவ†தா…3 தி3/2ஸ†�த…  
இ�3-s…பேவா… நா ஹ† - [  ] 32 
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1.2.14.6 
ேத324: ||  

�வயா† வ…யóè ஸ†த…4lய †- �ேவாதா…- தவ… /ரண _‡�ய  

aயாம… வாஜாl† |  
உ…பா4 ஶóèஸா† ஸூத3ய ஸ�யதாேத-Å[�{ …2யா  

1†bfய-fரயாண ||  

அ…யா ேத† அ13ேன ஸ …மிதா†4 வ�ேத4ம…  /ரதி …  ேதாமóè† 
ஶ… யமா†னd-13பா4ய |  

த3ஹா…ஶேஸா† ர…
ஸ †: பா…fய† மாl-�3…ேஹா நி …ேதா3 
மி†�ரமேஹா அவ…�3யா� ||   

ர…ே
ா…ஹண †$ Æவா…ஜின …மாஜி† க4�மி மி…�ர$ /ரதி †2�ட …2- 

jப †யாமி… ஶ�ம† |  
ஶிஶா†ேனா அ …13ன`: 1ர-†ப� …4:-ஸமி †�3த…4: ஸேனா…  
தி3வா… - [  ]  33 
1.2.14.7 
ஸ s…ஷ: பா†-… ந1த‡$ ||  

வ� (ேயாதி †ஷா /3ஹ …தா பா‡4�ய …13ன`ரா…வ��-வ�aவா†ன` 

1bேத மஹி…�வா | 

/ராேத†3வ _� மா…யா: ஸ†ஹேத - …3ேரவா…: ஶிஶீ†ேத… adேக… 
ர
 †ேஸ வ� …நிே
 ‡ ||  
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உ…த  வா…நாேஸா† தி…3வ� ஷ†��வ…13ேன  தி …13மா0 †தா…4 
ர
 †ேஸ… ஹ�த… வா உ† |  
மேத†3 சித3 ய … /ர  †ஜ�தி… பா4மா… ந வ†ர�ேத பs…பா3ேதா…4 
அேத†3வ _: ||  34 

(அ…க4ஶóè †ஸ…:-ஸ ேத †-ஜரதாóè-�ஜாமி-ஹ… தி3ைவ-

க†ச	வா�óèஶcச) (A14) 

 
 
 

Prasna Korvai with starting Padams of 1 to 14 Anuvaakams :-  

ஆப† உ`த …3`	வா-y‡	ைய …-ைத3வ  †-மி…ய`ேத …-வa9ய †aய…óè… -
ஶுனா†ேத …-ேஸாம†`த …- உதா3x†ஷா… �ரcய†வaவா…-
Å�3ேனரா†தி…	2யம…óè…ஶுரóè † ஶு�-வ2 …	தாய†ன  ேமÅஸி - 

x…Eசேத†-��z …�வ பாஜ…-*ச8 †�த3ஶ 

 
 
 

Korvai with starting Padams of 1, 11, 21 Series of Panchaatis :- 

ஆேபா…-வa9ய†ஸி… யா தேவ …-யgகீ-*ச8 †a	�óèஶ	 
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First and Last Padam of Second Prasnam :- 

 ஆப† உ`த…3` - 	வேத†வ  :  

 

|| ஹ�†: ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

�ரத2மகா&ேட3 	3வ2த ய: �ர*ன: ஸமா�த: || 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ஓ� நம: பரமா	மேன, � மஹாக3ணபதேய நம:, 

� �3��4ேயா நம: || ஹ …�…: ஓ� || 

1.3 �ரத2மகா&ேட3 	�த ய: �ர*ன:   

(அ�3ன4�ேடாேம பஶு:)  

1.3.1.1  

ேத…3வ ய † �வா ஸவ� …-: /ர†ஸ …ேவ ‡Åaவ�ேனா‡�-பா…3ஹு/4யா‡$ 

u …�ேணா ஹ தா ‡/4யா…மா த…3ேத3Å/4s†ரஸி… நாs†ரஸி … 
பs†லிகி2த…óè … ர
 …: பs†லிகி2தா… அரா†தய இ…த3ம…ஹóè ர
 †ேஸா 

13v …வா அப� † 1�தாமி … ேயா‡Å மாl-�3ேவ�.… யwச† வ …ய�-

�3வ� …�ம இ …த3ம † ய 13v …வா அப� † 1�தாமி தி …3ேவ 

�வா…Å�தs†
ாய �வா /தி …2�ைய �வா… ஶு�த†4தா$ Æேலா…க: 

ப�†�…ஷத†3ேனா… யேவா†Åஸி… யவயா… ம�3-�3ேவேஷா† - [  ] 1 

1.3.1.2  

ய…வயாரா†த_: ப��…ணாóè ஸத†3னம … 0�3 தி3வò †  தபா…4னா- 

ÅÅ�தs†
$ /ண /தி …2வ _�-�3óè†ஹ �30தா…ன �வா† 
மா…ேதா மி †ேனா- மி…�ராவ †ணேயா�-�4…ேவண … த4�ம †ணா 

/3ரfம …வன` †$ �வா 
�ர…வன`óè† ஸு/ரஜா…வன`óè† 
ராய ேபாஷ…வன` …$ ப�x†ஹாமி … /3ரfம† �3óèஹ 
 …�ர�-
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�3óè †ஹ /ர…ஜா�-�3óè†ஹ ரா…ய ேபாஷ†�-�3óèஹ 

14…ேதன† �3யாவா/தி2வ _… ஆ / †ேணதா…2மி��3ர† ய … 
ஸேதா†3Åஸி வ�aவஜ…ன ய † சா…2யா பs† �வா கி3�வேணா… கி3ர† 
இ…மா (  ) ப †4வ�- வ�…aவேதா† �…�3தா40…ம[… ��3த†4ேயா… 
ஜு�டா† ப4வ�-… ஜு�ட †ய… இ��3ர† ய …  xர…n��3ர† ய 

�4…வம † ைய …��3ரம…-n��3ரா†ய �வா || 2  

( 	3ேவஷ † - இ…மா - அ…�டாத †3ஶ ச ) (A1) 

1.3.2.1  
ர…ே
ா…ஹேணா † வலக…3ஹேனா† ைவ�ண …வாl- 

க†2னாம� …த3ம…ஹ�த$ Æவ†ல …க3j�3-வ†பாமி … ய�ந†: ஸமா…ேனா 

யமஸ †மாேனா நிச…கா2ேன …த3ேம †ன…மத†4ரd-கேராமி … ேயா  

ந† ஸமா…ேனா ேயாÅஸ†மாேனாÅராத_…யதி † கா3ய …�ேரண … 
ச2�த…3ஸாÅவ†பா3ேடா4 வல…க3: கிம�ர† ப …4�3ர�-தlெனௗ† ஸ…ஹ 

வ� …ராட†3ஸி ஸப�ன…ஹா ஸ…$ராட†3ஸி /4ரா��ய …ஹா 

 வ…ராட†3 யப�4மாதி …ஹா வ�†aவா…ராட†3ஸி … வ�aவா†ஸா�-

நா…��ராணாóè† ஹ…�தா - [  ] 3 
 
 
 
 
 
 



 �ரத2ம கா&ேட3 	�த ய: �ர*ன: TS-1.3 

vedavms@gmail.com                    Page 61 of 224 

1.3.2.2  
ர†ே
ா…ஹேணா † வலக…3ஹன…: /ேரா
ா †மி ைவ�ண …வாl- 

ர†ே
ா…ஹேணா † வலக…3ஹேனாÅவ† நயாமி ைவ�ண…வாl. 

யேவா †Åஸி ய …வயா… ம�3�3ேவேஷா† ய …வயாரா†த_ 
ரே
ா…ஹேணா† வலக…3ஹேனாÅவ†  �ணாமி ைவ�ண…வாl- 

ர†ே
ா…ஹேணா † வலக…3ஹேனா…Åப�4 ஜு†ேஹாமி ைவ�ண …வாl- 

ர†ே
ா…ஹெணௗ † வலக…3ஹனா…�ப † த3தா4மி ைவ�ண …வ _ 

ர†ே
ா…ஹெணௗ † வலக…3ஹெனௗ… ப�x†ஹாமி ைவ�ண…வ _ 

ர†ே
ா…ஹெணௗ † வலக…3ஹெனௗ… பs†  �ணாமி ைவ�ண …வ _ 

ர†ே
ா…ஹெணௗ † வலக…3ஹெனௗ† ைவ�ண …வ _ /3…ஹlன†ஸி 

/3…ஹ�313ரா†வா /3ஹ…த_மி��3ரா†ய… (  ) வாச†$ Æவத4 ||  4 

(ஹ…`ேத-`	3ரா†ய… 	3ேவ ச † ) (A2) 

1.3.3.1  
வ� …u4ர†ஸி /ர…வாஹ†ேணா… வfன` †ரஸி ஹ�ய…வாஹ†ன: 

aவா …�ேரா†Åஸி… /ரேச†தா -…ேதா †2Åஸி வ�…aவேவ †தா3 

உ…ஶிக†3ஸிக…வ�-ரdகா†4sரஸி … ப3$பா†4s-ரவ… 0ர†ஸி… 
-3வ† வாw-� …2��3�4xர†ஸி மா�ஜா …eய†: ஸ…$ராட †3ஸி 

1…ஶா[†: பs…ஷ�3ேயா†Åஸி… பவ†மான: /ர…த1வா†Åஸி… 
நப †4 வா…னஸ†$-$�ேடாÅஸி ஹ�ய…ஸூத†3  
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…ததா†4மாÅஸி … ஸுவ†�(ேயாதி…�-/3ரfம †(ேயாதிரஸி… 
ஸுவ†��3தா4மா … -Åேஜா‡Å ேயக†பா…த3ஹி †ரஸி 2…3�3�4ன`ேயா… 
ெரௗ�3ேர…ணான_†ேகன (  ) பா…ஹி மா‡Å13ேன ப�/…ஹி  

மா… மா மா† ஹிóèn: ||  5 

(அன †ேகனா…-�ெடௗ ச †) (A3) 

1.3.4.1  

�வóè ேஸா†ம தm…1�3/4ேயா… �3ேவேஷா‡/4ேயா …-Ålய 

1†ேத/4ய உ… ய…�தாÅஸி… வi †த…2ò …  வாஹா† ஜுஷா…ேணா 

அ…/-ரா(ய† ய ேவ-…  வாஹா…Åயlேனா† அ…13ன`�வs†வ: 

1ேணா�வ…ய$ $த†4: 2…ர ஏ †- /ரப�…4�த3ll |  

அ…யóè ஶ�i ‡wஜய- … ஜ�.f†ஷாேணா…Å ய$ Æவாஜ†wஜய- … 
வாஜ†ஸாெதௗ ||  

உ… வ� †�ேணா… வ�1ர†ம ேவா… 
யா†ய ந: 1தி4 |  

14…தd-14†தேயாேன ப�ப …3 /ர/ர† ய…(ஞப †தி�திர ||  

ேஸாேமா† ஜிகா3தி கா3-…வ��3 - [  ] 6 

1.3.4.2  
ேத…3வானா†ேமதி நி�1…த$ …த ய… ேயான` †மா…ஸத…3மதி †3�யா…: 
ஸேதா…3Å யதி †3�யா…: ஸத…3 ஆ n†ைத…3ஷ ேவா† ேத3வ ஸவ�த…: 
ேஸாம … தóè ர†
 �3�4வ…$ மா ேவா† த3ப4 ேத…3த� �வóè 
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ேஸா†ம ேத…3ேவா ேத…3வா[பா†கா3 இ…த3ம…ஹ$-ம†[…�ேயா† 
ம[�யா‡��2-ஸ…ஹ /ர…ஜயா† ஸ…ஹ ரா…ய ேபாேஷ†ண …   
நேமா† ேத…3ேவ/4ய †:  வ…தா4 ப� …�/4ய† இ…த3ம …ஹ�-நி� 

வ †ண ய… பாஶா…�2-ஸுவ†ர…ப�4 - [  ]  7 

1.3.4.3 

வ� 12ேய†ஷ$ Æைவaவான…ரw-(ேயாதி …ர13ேன‡ �ரதபேத… �வ$ 

Æ�ர…தானா‡$ Æ�ர…தப †திரஸி … யா மம† த…m �வ|ய-u†4தி …3யóè 
ஸா மய�… யா தவ † த…m�-ம|ய u†4ேத…3ஷா ஸா �வய�† யதா2 

ய…த2lெனௗ ‡ �ரதபேத �ர…திேனா‡�-�ர…தான` †  ||  8 
(கா…38 …வ2த …3�4ேய-க†	�óèஶcச) (A4) 

1.3.5.1  
அ�ய…lயானகா…3�-நாlயா[பா †கா3ம …�வா1 �வா… பைர†ரவ�த3$ 

ப …ேராÅவ†ைர… த�-�வா† ஜுேஷ ைவ�ண …வ�-ேத†3வய …(யாைய† 
ேத…3வ �வா † ஸவ�…தா ம �3�4வா†Åன…1�ேவாஷ†ேத…4 
�ராய† ைவன…ò …  வதி †4ேத… ைமனóè † ஹிóèn …�-தி3வ…ம13ேர†ண … 
மா ேல†கீ2ர…�தs†
 …$ ம �3�4ேய†ன… மா ஹிóè †n: /தி …2�யா 

ஸ$ ப †4வ … வன † பேத ஶ…தவ †4.ேஶா… வ� ேரா†ஹ 

ஸ …ஹ ர†வ4.ஶா… வ� வ…யóè †ேஹம … ய� (  ) �வா…Åயò  
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 வதி†4தி … ேததி†ஜான: /ரண� …னாய† மஹ …ேத 

ெஸௗப †4கா …3யா�சி †2lேனா… ராய †: ஸு…வ _ர†: || 9  

(ய�-த3ஶ† ச) (A5) 

1.3.6.1  

/…தி…2�ைய �வா… Å�தs†
ாய �வா தி…3ேவ �வா… ஶு�த†4தா$ 

Æேலா…க: ப�†� …ஷத†3ேனா… யேவா†Åஸி ய…வயா… ம�3-�3ேவேஷா†- 
ய…வயாரா†த_: ப��…ணாóè ஸத†3னமஸி  வாேவ…ேஶா‡ -
Å ய13ேர…கா3 ேந†� …ணா$ Æவன… பதி …ரதி†4 �வா  தா2 யதி … 
த ய † வ��தா�3ேத…3வ �வா† ஸவ� …தா ம �3�4வா†Åன1- 

ஸுப�/ப …லா/4ய … �ெவௗஷ†த_4/4ய… உ�3 தி3வò † 
 தபா…4னாÅ�தs†
$ /ண /தி …2வ _jப †ேரண  

�3óèஹ… ேத ேத… தா4மா‡l0aமn - [  ]  10 

1.3.6.2  
க…3ம �3�4ேய … கா3ேவா… ய�ர… u4s†adகா அ …யாஸ †: ||   

அ�ராஹ… த-†3கா…3ய ய … வ��ேணா‡: ப …ரம$ ப …த3மவ†  
பா4தி … u4ேர‡: ||  

வ��ேணா…: க�மா†ண� பaயத… யேதா‡ �ர…தான`† ப ப …ேஶ || 

இ��3ர† ய… 0(ய …: ஸகா‡2 ||  
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த�3-வ��ேணா‡: பர…ம$ ப …த3óè ஸதா†3 பaய�தி ஸூ…ரய†: |  

தி…3வ _வ… ச
ு…ராத†த$ ||  

/3ர…fம …வன` †�-�வா 
�ர…வன`óè† ஸு/ரஜா…வன`óè† 
ராய ேபாஷ…வன` …$ ப�x†ஹாமி … /3ரfம† �3óèஹ 
 …�ர�- 
�3óè †ஹ /ர…ஜா�-�3óè†ஹ ரா…ய ேபாஷ†� (  ) �3óèஹ 

பs…வ _ர†ஸி … பs† �வா… ைத3வ _…� வ�ேஶா‡ �யய�தா…$ பv …மóè 
ரா…ய ேபாேஷா… யஜ†மான$ ம[…�யா† அ…�தs†
 ய �வா… 
ஸானா…வவ† z3ஹாமி ||  11 

(உ…*ம…ஸி…-ேபாஷ …ேம-கா…_ன வ2óè †ஶ…தி*ச †) (A6) 

1.3.7.1  
இ…ேஷ �ேவா†ப …வ _ர… 0ேபா† ேத…3வாl-ைத3வ _…�-வ�ஶ…: /ராo…3�- 
வfன_†…ஶிேஜா… /3ஹ † பேத தா…4ரயா… வஸூ†ன` ஹ…�யா 

ேத‡  வத3�தா…�-ேத3வ † �வ�ட…� வஸு † ரkவ… ேரவ †த_…  
ரம †�3�4வ-ம …13ேன� ஜ…ன`�ர†மஸி… �ஷ†ெணௗ  த2 

உ…�வaய†- யா…0ர†ஸி 2i …ரவா† 14…ேதனா…1ேத �ஷ†ண�- 

த3தா4தா2d-கா3ய…�ரw-ச2�ேதா3Å[… /ர ஜா†ய வ… 
�ைர�{†ப …4w-ஜாக†3த…wச2�ேதா3Å[… /ர ஜா †ய வ …  
ப4வ†த�- [  ] 12 
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1.3.7.2  

ந…: ஸம †னெஸௗ… ஸேமா†கஸாவேர…பெஸௗ ‡ |  
மா ய…(ஞóè ஹிóè †ஸி�ட …$ மா ய …(ஞப †திw-ஜாதேவத3ெஸௗ  

ஶி …ெவௗ ப †4வதம …�3ய ந†: ||  

அ…13னாவ …13ன`aச†ரதி … /ரவ� †�ட… ஷ_†ணா$ 2…�ேரா  
அ†தி4ரா…ஜ ஏ…ஷ: |  

 வா…ஹா…1�ய… /3ரfம†ணா ேத ஜுேஹாமி … மா  

ேத…3வானா‡$ மி-…2யா க†�பா4க…3ேத4ய‡$ || 13  

(ப4வ †த…-ேமக†	�óèஶcச) (A7) 

1.3.8.1  

ஆ த†3த3 …த ய† �வா ேத3வஹவ� …: பாேஶ…னாÅÅர†ேப…4  
த4�.ஷா… மா[†ஷான…�3/4ய- �ெவௗஷ†த_4/4ய …:  
/ேரா
ா‡$ய …பா$ ேப …ர†ஸி  வா…�தw-சி …�2ஸேத†3வóè  
ஹ…�யமாேபா† ேத3வ _…:  வத†3ைதன…óè… ஸ�ேத‡ /ரா…ேணா  

வா…0னா† க3�ச2தா…óè… ஸ$Æயஜ†�ைர…-ரdகா†ன` … ஸ$ 

Æய…(ஞப†திரா…ஶிஷா † 14…ேதனா…1ெதௗ ப …ஶுl-�ரா†ேயதா…2óè … 
ேரவ†த_�-ய …(ஞப †தி$ /sய…தா4ÅÅ*வ� †ஶ…ேதாேரா† அ�தs
 

ஸ …ஜூ�ேத…3ேவன … - [  ] 14  
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1.3.8.2  
வாேத†னா… ய ஹ…வ�ஷ…  �மனா† யஜ… ஸம † ய த…[வா† ப4வ … 
வ�.ஷ_†ேயா… வ�.ஷ_†யஸி ய…(ேஞ ய…(ஞபதி †�தா4: / †தி …2�யா: 

ஸ …$/ச†: பாஹி … நம† த ஆதானாந…�வா /ேரஹி † 14…த ய † 
o……4யாம[† ஸ…ஹ /ர…ஜயா† ஸ …ஹ ரா…ய ேபாேஷ…ணாÅÅேபா† 
ேத3வ _: ஶு�3தா40வ: ஶு…�3தா4 x…ய�-ேத…3வாóè   

ஊ‡�4வóè ஶு…�3தா4 வ …ய$ பs†வ��டா: பsேவ…�டாேரா†  
ேவா u4யா ம || 15  

(ேத …3ேவன…-ச8 †*ச	வா�óèஶcச) (A8) 

1.3.9.1  

வா1த… ஆ /யா†யதா$ /ரா…ண த… ஆ /யா†யதா…w-ச
ு† த…  
ஆ /யா†யதா…ò … aேரா�ர†�த… ஆ /யா†யதா…$ Æயா ேத‡  
/ரா…ணாw-�213ஜ…கா3ம… யா ச
ு…� யா aேரா�ர…$ Æய� ேத‡ 
1i …ர$ Æயதா3 தி†2த…� த� த… ஆ /யாய †தா…�-த� த† ஏ …ேதன† 
ஶு�த4தா…�- நாப� †4 த… ஆ /யா†யதா$ பா…0 த… ஆ /யா†யதாóè 
ஶு…�3தா4aச…s�ரா…: ஶம…�3/4ய: -  [  ] 16 

1.3.9.2  
ஶேமாஷ†த_4/4ய …: ஶ$ /†தி …2�ைய ஶமேஹா‡/4யா…-ேமாஷ†ேத…4 
�ராய† ைவன…ò …  வதி †4ேத… ைமனóè † ஹிóèn… ர
 †ஸா$ 
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பா…4ேகா†3Ån …த3ம …ஹóè ரே
ா†Åத…4ம�தேமா† நயாமி … ேயா‡Å மாl 

�3ேவ�.… யwச† வ…ய�-�3வ�…�ம இ…த3ேம†னமத…4ம�-தேமா† 
நயாம� …ேஷ �வா† 14…ேதன† �3யாவா/தி2வ _…  /ேரா�kவா†தா…2-

ம�சி †2lேனா… ராய†: ஸு…வ _ர† உ …�வ†�தs†
 …மlவ� †ஹி … வாேயா… 
வ _ஹி† ( )  ேதா…கானா…ò …  வாேஹா…��3�4வன†ப4ஸ$  

மா…தd-க†3�ச2த$ || 17 

(அ…	3�4ேயா-வ  ஹி…-பEச † ச) (A9) 

1.3.10.1  

ஸ�ேத… மன†ஸா… மன:… ஸ$ /ரா…ேணன † /ரா…ேணா ஜு�ட †�- 
ேத…3ேவ/4ேயா† ஹ…�யd-14…தவ…�2  வாைஹ …��3ர: /ரா…ேணா 

அdேக†அdேக…  நி ேத‡3�4யைத…3��3ேரா† Åபா…ேனா அdேக†அdேக… 
வ� ேபா†324வ…�3 ேத3வ† �வ�ட…� u4s† ேத… ஸóèஸ†ேம-… 
வ�ஷு†iபா… ய�2 ஸல †rமாேணா… ப4வ†த2 ேத3வ …�ரா 
ய�த…மவ †ேஸ … ஸகா…2ேயாÅ[† �வா மா…தா ப� …தேரா† மத3�-… 
}ர† ய…13ன`- �வா‡ }ணா…�வாப …: ஸம †sண …l…-வாத† ய - [  ] 

18 
1.3.10.2 

�வா… �4ர(ைய † u …�ேணா ரòfயா† அ…பாேமாஷ†த_4னா…óè… 
ேராஹி †�ைய 14…தd-14†தபாவான: ப�ப3த… வஸா ‡$ 
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Æவஸாபாவான: ப�ப3தா…�தs†
 ய ஹ …வ�ர†ஸி …  வாஹா‡ 
�வா…Å�தs†
ாய … தி3ஶ†: /ர…தி3ஶ † ஆ…தி3ேஶா† வ� …தி3ஶ † உ …�3தி3ஶ…: 
 வாஹா† தி …313/4ேயா நேமா† தி …313/4ய: || 19 

(வா†தaயா…-�டாவ2óè †ஶதி*ச) (A10) 

1.3.11.1 

ஸ …j…�3ரd-க†3�ச…2  வாஹா… Å�தs†
d-க3�ச…2  வாஹா† 
ேத…3வóè ஸ †வ�…தார†d-க3�ச…2  வாஹா† Åேஹாரா…�ேர க†3�ச…2 
 வாஹா† மி …�ராவ†ெணௗ க3�ச…2  வாஹா… ேஸாம †d-க3�ச…2 
 வாஹா† ய…(ஞd-க†3�ச…2  வாஹா… ச2�தா3óè†ஸி க3�ச…2 
 வாஹா… �3யாவா†/தி …2வ _ க†3�ச…2  வாஹா… நேபா†4  
தி…3�யd-க†3�ச…2  வாஹா… Å13ன`$ Æைவ‡aவான…ரd-க†3�ச…2 
 வாஹா… Å�3/4ய �ெவௗஷ†த_4/4ேயா… மேனா† ேம… ஹா 

�தி†3 ய�ச2 த…m�-�வச†$ 2…�ர�-ந/தா †ரமஶயீ … ஶுக†3ஸி … (  )  
தம…ப�4 ேஶா†ச… ேயா‡Å மாl-�3ேவ�. … யwச†  
வ…ய�-�3வ� …�ேமா தா4$ேனா †தா4$ேனா ராஜlன` …ேதா வ †ண 

ேநா jwச… யதா3ேபா… அ14ன` †யா… வ…ேணதி … ஶபா†மேஹ … தேதா † 
வணேநா jwச ||  20  

(அ…ஸி…-ஷp4வ2óè †ஶதி*ச ) (A11) 
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1.3.12.1  
ஹ…வ��ம†த_s…மா ஆேபா† ஹ …வ��மா‡l-ேத…3ேவா அ †�3�4வ …ேரா 
ஹ…வ��மா…óè… ஆ வ�†வாஸதி ஹ…வ��மாóè † அ -… ஸூ�ய†: ||  

அ…13ேன� ேவா Åப †lன13ஹ ய… ஸத†3ஸி ஸாத3யாமி 

ஸு…$னாய † ஸு$ன`ன _: ஸு…$ேன மா† த4�ேத��3ரா13ன` …ேயா� 

பா†4க…3ேத4யy‡:  த2 மி …�ராவ†ணேயா� பா4க…3ேத4யy‡:  த…2 
வ�aேவ†ஷா�-ேத…3வானா‡$ பா4க…3ேத4யy‡:  த2 ய…(ேஞ  

ஜா†13த  ||  21  

(ஹ…வ2�ம†த …-*ச8 †a	�óèஶ	) (A12) 

1.3.13.1  
f…ேத3 �வா… மன†ேஸ �வா தி …3ேவ �வா… ஸூ�யா†ய 

�ேவா…��3�4வமி …ம-ம †�3�4வ …ரd1†தி4 தி …3வ� ேத…3ேவஷு… 
ேஹா�ரா† ய�ச…2 ேஸாம † ராஜ…lேனfயவ† ேராஹ… மா  

ேப4� மா ஸ$Æவ�†1தா…2 மா �வா† ஹிóèஸிஷ$ 

/ர…ஜா �வj …பாவ †ேராஹ /ர…ஜா �வா-j …பாவ†ேராஹ�- 

a…ேணா�வ …13ன`: ஸ …மிதா…4 ஹவ †$ ேம a…kவ��வாேபா† 
தி…4ஷணா‡aச ேத…3வ _: ||  

a…ேணாத† 13ராவாேணா வ� …-3ேஷா…  � - [  ]  22 
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1.3.13.2 

ய…(ஞóè a…ேணா-† ேத…3வ: ஸ †வ� …தா ஹவ†$ ேம |  

ேத3வ _†ராேபா அபா�-நபா…�3 ய ஊ…�மி�. ஹ†வ� …�ய † 
இ��3s…யாவா‡l-ம …தி3�த†ம… த�-ேத…3ேவ/4ேயா† ேத3வ…�ரா  
த†4�த ஶு…1ரóè  ஶு†1ர…ேப/4ேயா… ேயஷா‡$ பா…4க3:  த2 

 வாஹா… கா�.ஷி †ர… யபா…Åபா$ $…�4ரóè  ஸ †j …�3ர ய… 
ேவாÅ
ி†�யா… உlன†ேய ||  

யம †13ேன /…�2ஸு ம��ய …மாேவா… வாேஜ†ஷு… ய$ ஜு …னா: |  

ஸ ய�தா… ஶaவ†த_…sஷ†:  ||  23   

(|-ஸ…�தச †	வா�óèஶcச)  (A13) 

1.3.14.1  

�வம †13ேன …�3ேரா அஸு†ேரா ம…ேஹா தி …3வ �வóè 
ஶ��3ேதா…4 மா†த$ /…
 ஈ †ஶிேஷ |  

�வ$ Æவாைத†ர …ைண�-யா†ஸி ஶdக…3ய �வ$ u …ஷா  

வ� †த…4த: பா†ஸி…  � �மனா‡ ||  

ஆ ேவா… ராஜா†னம �3�4வ…ர ய†  …�3ரóè ேஹாதா†ரóè  
ஸ�ய …யஜ…óè… ேராத†3 ேயா: |  

அ…13ன`$ 2…ரா த†னய� …�ேநார…சி�தா…�3தி4ர†kய-iப …மவ†ேஸ 

1b�3�4வ$ ||  
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அ…13ன`�. ேஹாதா… நி ஷ†ஸாதா…3 யஜ_†யா[…ப ேத†2 மா…-: 

ஸு†ர…பா4�† ேலா…ேக |  

0வா† க…வ�: 2†ன`…�ட2 - [  ]  24 

1.3.14.2 
…தாவா† த…4�தா 1 †�� …னாj …த ம �3�4ய† இ…�3த4: || 

ஸா…�3�4வ _ம†க�-ேத…3வவ _†தி�ேநா அ…�3ய ய …(ஞ ய†  
ஜி…fவாம†வ�தா3ம… o3fயா‡$ |  

ஸ ஆ0…ராÅகா‡3�2 ஸுர…ப�4� வஸா†ேனா ப …4�3ராம †க� 
ேத…3வஹூ†தி�ேநா அ…�3ய ||  

அ1ர†�த3த…313ன`:  த…னய†lன`வ… �3ெயௗ: 
ாமா… ேரs†ஹ�3 

வ _…த†4: ஸம…wஜll |  

ஸ …�3ேயா ஜ†(ஞா…ேனா வ� ஹ_மி …�3ேதா4 அ12ய…தா3 ேராத†3n 

பா…4[னா† பா4�ய …�த: ||  

�ேவ வஸூ†ன` 2�வண _க - [  ]  25  
1.3.14.3  
ேஹாத� ேதா…3ஷா வ ேதா…ேரs†ேர ய …(ஞ�யா†ஸ: |  


ாேம†வ … வ�aவா… 24வ†னான`… ய மி …��2-ஸóè ெஸௗப†4கா3ன` 

த3தி…4ேர பா†வ …ேக ||  
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-/4ய …�தா அ†dகி3ர தம … வ�aவா‡: ஸு
ி …தய…: /த†21 | 

அ13ேன… காமா†ய ேயமிேர ||  

அ…aயாம… தd-காம †ம13ேன… தேவா… �ய†aயாம† ர…ய�óè ர†ய�வ: 

ஸு…வ _ர‡$ ||  

அ…aயாம… வாஜ†ம…ப�4 வா…ஜய†�ேதா… Åaயாம† �30…lனம †ஜ-

ரா…ஜர†�ேத ||  

aேர�ட†2$ Æயவ��ட2 பா4ர…தாÅ13ேன‡ �30 …ம�த…மா ப †4ர |  26   

1.3.14.4  

வேஸா† 2… /ஹóè †  ர…ய�$ ||  

ஸ aவ� †தா…ன த†lய…, ேரா†சன… தா2 அ…ஜேர†ப� …4�-
னான†த3�3ப� …4� யவ�†�ட2: |  

ய: பா†வ…க: 2†…தம†: 2…iண� † /…,2lய…13ன`ர†[…யாதி …  
ப4�வll† || 
ஆ0†�ேட வ�…aவேதா† த3த4த…3யம…13ன`� வேர‡kய: |  

2ன† ேத /ரா…ண ஆÅய †தி … பரா… யrமóè † ஸுவாமி ேத |  

ஆ…0…�தா3 அ †13ேன ஹ…வ�ேஷா† ஜுஷா…ேணா 14…த/ர†த_ேகா 
14…தேயா† நிேரதி4 ||  

14…த$ பy…�வா ம-…4 சா… க3�ய†$ ப�…ேதவ† 2…�ரம…ப�4 - [  ] 27 
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1.3.14.5  
ர†
தாதி…3ம$ ||  

த ைம † ேத /ரதி…ஹ�ய†ேத… ஜாத†ேவேதா…3 வ�ச†�.ஷேண | 

அ13ேன… ஜனா†மி ஸு�{ …தி$ ||  

தி…3வ பs† /ரத…2மw-ஜ†(ேஞ அ …13ன`ர… ம�3-�3வ�…த_ய…$  

பs† ஜா…தேவ†தா3: |  

�…த_ய†ம…/2ஸு �…மணா… அஜ† ர…மி�தா†4ன ஏனwஜரேத 

 வா…த_4: ||  

ஶுசி †: பாவக… வ��3ேயாÅ13ேன † /3…ஹ�3 வ� ேரா†சேஸ |  

�வd-14…ேதப� …4ராஹு †த: ||  

�3…ஶா…ேனா  …1ம உ…��யா �ய†�3ெயௗ�3--…3�ம�.ஷ…மா0†: 
as…ேய †சா…ன: || 

அ…13ன`-ர…$ேதா† அப4வ…�3 வேயா†ப� …4� - [  ] 28 

1.3.14.6  
-யேத†3ன…�-�3ெயௗரஜ†னய�2 ஸு…ேரதா‡: || 

ஆ யதி …3ேஷ �…பதி …�-ேதஜ… ஆன…��2சி … ேரேதா… நிஷி†1த…� 
�3ெயௗர …பy4ேக‡ |  
அ…13ன`: ஶ��3த†4மனவ…�3ய$ Æ0வா†னò  வா…தி4ய†w-ஜனய�2-

ஸூ…த3ய †�ச ||  
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ஸ ேதஜ_†யஸா… மன†ஸா… �ேவாத† உ…த ஶி †
  வப …�ய ய† 
ஶி …ே
ா: | 

அ13ேன† ரா…ேயா �த†ம ய… /ரu†4ெதௗ u …4யாம† ேத 

ஸு�{…தய†aச… வ வ †: ||  

அ13ேன… ஸஹ †�த…மா ப †4ர �30…$ன ய † /ரா…ஸஹா† ர…ய�$ || 

வ�aவா… ய - [  ]  29 
1.3.14.7  
aச†�.ஷ…ண_ர…/4யா†ஸா வாேஜ†ஷு ஸா…ஸஹ†� || 

தம†13ேன /தனா…ஸஹóè† ர…ய�óè ஸ †ஹ வ … ஆ ப †4ர |  

�வóè ஹி ஸ …�ேயா அ�32†4ேதா தா…3தா வாஜ† ய…  
ேகா3ம†த: ||  

உ…
ாlனா†ய வ …ஶாlனா†ய … ேஸாம †/�டா2ய ேவ…த4ேஸ‡ |  
 ேதாைம ‡� வ�ேத4மா…13னேய‡ ||  
வ…�3மா ஹி ஸூ†ேனா… அ ய†�3ம…ஸ�3வா† ச…1ேர அ…13ன`� 

ஜ…[ஷா Å(மாlன‡$ |  

ஸ �வ�ந† ஊ�ஜஸன… ஊ�ஜ†�தா…4 ராேஜ†வ ேஜர�…ேக 

ே
 ‡�ய…�த: ||  

அ13ன… ஆxóè†ஷி -  [  ]  30 
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1.3.14.8  

பவஸ … ஆ ஸு…ேவா�ஜ…மிஷ†wச ந: |  

ஆ…ேர பா†3த4 வ-- …3��2னா‡$ ||  

அ13ேன… பவ† வ …  வபா† அ … ேம வ�ச†: ஸு…வ _�ய‡$ | 

த3த…4�ேபாஷóè† ர…ய�$ மய�† ||  

அ13ேன† பாவக ேரா…சிஷா† ம…��3ரயா† ேத3வ ஜி …fவயா‡ ||  
ஆ ேத…3வாl. வ†
ி … ய
ி † ச ||  

ஸ ந†: பாவக த_3தி …3ேவாÅ13ேன† ேத…3வாóè  இ …ஹாÅÅவ †ஹ |  

உப † ய…(ஞóè  ஹ…வ�aச† ந: || 

அ…13ன`: ஶுசி † �ரததம…: ஶுசி …� வ�/ர…: ஶுசி †: (  ) க…வ�: |  

ஶுசீ† ேராசத… ஆஹு†த: ||  

உத†313ேன… ஶுச†ய… தவ † ஶு …1ரா /4ராஜ†�த ஈரேத |  

தவ… (ேயாத_ò †�ய …�சய †: ||  31 

(F…� …ன4 …�ட2:-F†�வண க-ப4ரா…Åப24-வேயா†ப2…4-�ய-ஆ}óè †ஷி…- 
வ2�ர…: ஶுசி…-*ச8 †�த3ஶ ச) (A14) 

================= 
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Prasna Korvai with starting Padams of 1 to 14  Anuvaakams :- 

ேத…3வaய †-ரேrா…ஹேணா† -வ2 ….4-a	வóè ேஸா…மா- 

Å	ய…_யானகா‡3� - ��தி…29யா - இ…ேஷ 	வா - ÅÅத †3ேத…3 
வா�ேத…-ஸ`ேத†- ஸh…	3ரóè- ஹ…வ2�ம†த �. -I� …ேத3- 

	வம†�3ேன � …	3ர-*ச8 †�த3ஶ  

 

Korvai with starting Padams of 1, 11, 21 Series of Panchaatis :-  

(ேத …3வaய†-க…3ம	3	4ேய †-ஹ…வ2�ம†த :-பவஸ…-ஏக†	�óèஶ	) 

 

 First and Last Padam of Third Prasnam :- 
(ேத …3வaயா…-Å�சய †: )  

 

|| ஹ�†: ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

�ரத2மகா&ேட3 	�த ய: �ர*ன: ஸமா�த: || 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ஓ� நம: பரமா	மேன, � மஹாக3ணபதேய நம:, 

� ���4ேயா நம: || ஹ…� …: ஓ� || 

1.4 �ரத2மகா&ேட3 ச8�த2: �ர*ன:  -  

(ஸு	யாதி3ேன க�த9யா �3ரஹா:) 

1.4.1.1 

ஆ த†3ேத…3 13ராவா‡Å* ய�3�4வர…1�3-ேத…3ேவ/4ேயா†-
க3$பy…4ரமி …ம-ம†�3�4வ…ரd-1†�3�40�த…ேமன† ப …வ�ேன��3ரா†ய… 
ேஸாம …óè … ஸுஷு †த…$ ம-†4ம�த…$ பய† வ�த$ 

Æ��.…வன`…மி��3ரா†ய �வா ��ர…14ன இ��3ரா†ய �வா 

��ர…-ர… இ��3ரா†ய �வாÅப�4மாதி …14ன இ��3ரா†ய 

�வாÅÅதி …3�யவ†த…  இ��3ரா†ய �வா வ� …aவேத‡3�யாவேத 

aவா …�ரா:  த†2 ��ர…-ேரா… ராேதா†4z3�தா அ …$த† ய … 
ப�ன _… தா ேத†3வ _�-ேத3வ …�ேரம$ Æய…(ஞ�-த…4�ேதா ப †ஹூதா…: 
ேஸாம † ய ப�ப…3ேதா ப †ஹூேதா  

0…�மாக…óè … -   [  ]  1 

1.4.1.2 
ேஸாம †: ப�ப3- … ய�ேத† ேஸாம தி …3வ� (ேயாதி …�-ய�- 

/†தி…2�யா$ Æய-…3ராவ…�தs†ே
 … ேதனா… ைம 

யஜ†மானாேயா… ரா…யா 1…�4யதி † தா…3�ேர ேவா†ேசா… தி4ஷ†ேண 
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வ _…�3 ஸ …த_ வ _†ட3ேயதா…2-q�ஜ†�-த3தா4தா…2q�ஜ†$ ேம த4�த…$ 

மா வாóè † ஹிóèஸிஷ…$ மா மா† ஹிóèஸி�ட…$ /ராக3 

பா…o3த†3க3த…4ரா1 தா �வா… தி3ஶ … ஆ தா†4வ…��வ$ப …3 நி �வ†ர |  

ய� ேத† (  ) ேஸா…மாÅதா‡3/4ய…� நாம … ஜா13†வ� … த ைம† ேத 

ேஸாம … ேஸாமா†ய …  வாஹா‡ ||  2 

(x…�மாகò † - aவர … ய	ேத… -நவ† ச ) (A1) 

1.4.2.1 

வா…ச பத†ேய பவ வ வாஜி…l-�ஷா… ��ேணா† 
அ…óè …ஶு/4யா…d-க3ப †4 திuேதா ேத…3ேவா ேத…3வானா‡$ 

ப …வ��ர†மஸி … ேயஷா‡$ பா…4ேகா3Åஸி … ேத/4ய† �வா… 
 வாd1†ேதாÅஸி … ம- †4மத_�ன… இஷ† 1தி …4 வ�aேவ‡/4ய-

 �ேவ��3s…ேய/4ேயா† தி …3�ேய/4ய…: பா�தி†2ேவ/4ேயா… 
மன† �வா Å�� …�வ†�தs†
 …-மlவ�†ஹி …  வாஹா‡ �வா 

ஸுப4வ…: ஸூ�யா†ய ேத…3ேவ/4ய† �வா மvசி …ேப/4ய† ஏ …ஷ  

ேத… ேயான` †: /ரா…ணாய † �வா ||   3 

(வா…ச:-ஸ…�தச †	வா�óèஶ	) (A2) 

1.4.3.1 

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா Å ய…�த� ய†�ச2 மக4வl-பா…ஹி 

ேஸாம †j…�ய ராய …: ஸமிேஷா† யஜ வா…�த ேத†  
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த3தா4மி …  �3யாவா†/தி…2வ _ அ…�த…�வ†�தs†
óè ஸ …ேஜாஷா†  
ேத…3ைவரவ†ைர…: பைர‡aசா�த�யா…ேம ம†க4வl-மாத3ய வ…  
 வாd1†ேதாÅஸி … ம- †4மத_�ன… இஷ† 1தி …4  

வ�aேவ‡/4ய �ேவ��3s…ேய/4ேயா† தி …3�ேய/4ய …: 
பா�தி†2ேவ/4ேயா… மன† �வா Å��…�வ†�தs†
 …மlவ�†ஹி …  
 வாஹா‡ �வா ஸுப4வ…: ஸூ�யா†ய ேத…3ேவ/4ய† ( )  �வா 

மvசி …ேப/4ய † ஏ …ஷ ேத… ேயான` †ரபா…னாய† �வா ||  4  

(ேத …ேவ�4ய†: - ஸ…�த ச †) (A3) 

1.4.4.1 
ஆ வா†ேயா u4ஷ ஶுசிபா … உப † ந: ஸ …ஹ ர†�ேத நி …0ேதா† 
வ�aவவார |  

உேபா† ேத… அ�ேதா…4 ம�3ய†மயாமி… ய ய† ேத3வ த3தி…4ேஷ 

u ‡�வ…ேபய ‡$ ||   

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதாÅஸி வா…யேவ… �ேவ��3ர†வாx இ…ேம 

ஸு…தா: |  

உப … /ரேயா†ப�…4ரா க†3த…மி�த†3ேவா வாj…ஶ�தி … ஹி ||  

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா-Ån��3ரவா…0/4யா‡�- �ைவ …ஷ ேத… ேயான` †: 
ஸ …ேஜாஷா‡/4யா� �வா ||  5 

(ஆ வா†ேயா…- 	�ச †	வா�óèஶ	) (A4) 
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1.4.5.1 

அ…ய$ Æவா‡$ மி�ராவணா ஸு…த: ேஸாம† தா�தா4 | 

மேமதி…3ஹ a†த…óè… ஹவ‡$ |  

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா-Åஸி மி…�ரா-வ†ணா/4யா�-�ைவ …ஷ ேத… 
ேயான` †�. தா…0/4யா‡� �வா ||  6  

(அ…ய� Æவா‡� - Æவ2óèஶ…தி:) (A5) 

1.4.6.1 
யா வா…dகஶா… ம- †4ம…�யaவ�†னா ஸூ…�தா†வத_ |  

தயா† ய…(ஞ$ மி †மி
த$ |  

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா ய …aவ�-/4யா‡�-�ைவ…ஷ ேத… ேயான`…� 
மா�3�4வ _‡/4யா� �வா ||  7 

(யா வா†- ம…�டாத†3ஶ) (A6) 

1.4.7.1 
/ரா…த…�0ெஜௗ … வ� j †�ேயதா …2-மaவ� †னா…ேவஹ க†3�ச2த$ |  

அ… ய ேஸாம† ய பy…தேய‡  ||  
உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா-Å ய …aவ�/4யா‡� �ைவ…ஷ ேத… 
ேயான` †ர…aவ�/4யா ‡� �வா || 8 

(�ரா…த …�xஜா…ேவ-கா…_ன வ2óè†ஶ…தி:)  (A7) 
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1.4.8.1 

அ…ய$ Æேவ…ன aேசா†த3ய…�-/aஞ� †க3�பா…4 (ேயாதி †�-ஜராx… 
ரஜ†ேஸா வ� …மாேன‡ |  
இ…மம…பாóè ஸ †dக…3ேம ஸூ�ய† ய… ஶிஶு…�ந வ�/ரா† ம …திபy†4 
sஹ�தி ||  

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா-Åஸி … ஶkடா†3ய �ைவ …ஷ ேத… ேயான` †�-
வ _…ரதா‡$ பாஹி ||  9 

(அ…ய� Æேவ…ன:- பEச†வ2óèஶதி:)  (A8) 

1.4.9.1 
த$ /ர…�னதா†2 u …�வதா†2 வ� …aவேத…2மதா‡2 (ேய…�ட2தா†தி$  

ப3�.ஹி …ஷத3óè † ஸுவ…�வ�த†3$ /ரத_சீ…ன$ Æ�…ஜன†$  

ேதா3ஹேஸ கி …3ராÅÅஶுw-ஜய †�த…ம[… யாஸு… வ��3த†4ேஸ |  

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா-Åஸி … ம�கா†ய �ைவ…ஷ ேத… ேயான`†:  
/ர…ஜா: பா†ஹி || 10  

(த� �ர …	னதா…2-ஷpவ2óè†ஶதி: )  (A9) 

1.4.10.1 
ேய ேத†3வா தி …3�ேயகா†த3ஶ …  த2 /†தி …2�யா-ம�3�4ேயகா†த3ஶ… 
 தா2/2ஸு…ஷேதா†3 மஹி …ைனகா†த3ஶ …  த2 ேத ேத†3வா 

ய…(ஞமி …மw-ஜு†ஷ�3�4வ-jபயா…ம13†ஹ_ேதாÅ யா- 
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13ரய…ேணா†Åஸி…  வா‡13ரயேணா… ஜிlவ † ய …(ஞwஜிlவ † 
ய…(ஞப †திம …ப�4 ஸவ†னா பாஹி … வ��b… �வா$ பா†-… வ�ஶ…� 
�வ$ பா†ஹ_��3s…ேயைண …ஷ ேத… ேயான` …�-வ�aேவ ‡/4ய �வா 

ேத…3ேவ/4ய†: || 11  

(ேய ேத†3வா…-a	�ச †	வா�óèஶ	)  (A10) 

1.4.11.1 

�s…óè…ஶ� �ரய †aச க…3ண�ேனா† …ஜ�ேதா… தி3வóè † …�3ரா: 

/†தி…2வ _wச† ஸச�ேத |  

ஏ …கா…த…3ஶாேஸா† அ/2ஸு…ஷத†3: ஸு …தóè ேஸாம†w-ஜுஷ�தா…óè… 
ஸவ†னாய… வ�aேவ‡ || 
உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா-Å யா13ரய…ேணா†Åஸி …  வா‡13ரயேணா… 
ஜிlவ † ய …(ஞwஜிlவ† ய …(ஞப †திம …ப�4 ஸவ †னா பாஹி … 
வ��b… �வா$ பா†-… வ�ஶ…��வ$ பா†ஹ_��3s…ேயைண …ஷ  

ேத… ேயான` …� வ�aேவ‡/4ய �வா ேத…3ேவ/4ய †: || 12  

(	� …óè …ஶ		ரேயா…-	3வ2ச†	வா�óèஶ	)  (A11) 

 

1.4.12.1 

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா…-Ån��3ரா†ய �வா /3…ஹ�3வ†ேத… 
வய † வத உ1தா…20ேவ… ய� த† இ��3ர /3…ஹ�3  



 �ரத2ம கா&ேட3 ச8�த2: �ர*ன: TS-1.4 

www.vedavms.in                           Page 84 of 224 

வய … த ைம‡ �வா… வ��ண†ேவ �ைவ …ஷ ேத… ேயான` …s��3ரா†ய 

�ேவா1தா…20ேவ‡ ||  13 

(உ…ப…யா…ம�3� †ஹ ேதா…Å~`	3ரா †ய…-	3வாவ2óè †ஶதி:)  (A12) 

1.4.13.1 
q …��3தா4ன†�-தி …3ேவா அ†ர…தி$ /†தி …2�யா ைவ‡aவான…ர-
$…தாய † ஜா …தம …13ன`$ |  

க…வ�óè ஸ…$ராஜ…மதி †தி…2w-ஜனா†னா-மா…ஸlனா பா�ர†$  

ஜனய�த ேத…3வா: || 

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா-Å ய …13னேய ‡ �வா ைவaவான …ராய† 
�4…ேவா†Åஸி �4…வ
ி †தி�-�4…வாணா‡�-�4…வத…ேமா-

Å�0†தானா-ம�0த…
ி�த†ம ஏ …ஷ ேத… ேயான` †ர…13னேய‡ �வா 

ைவaவான…ராய † ||  14 
(�…�	3தா4ன…�-பEச †	�óèஶ	)  (A13) 

1.4.14.1 
ம-†4aச… மாத†4வaச ஶு…1ரaச… ஶுசி †aச… நப †4aச நப…4 ய †a 

ேச…ஷa-ேசா…�ஜaச… ஸஹ †aச ஸஹ … ய†aச… தப †aச 

தப … ய †aேசா-பயா…ம13†ஹ_ேதாÅஸி ஸ…óè … ஸ�ேபா‡Å யóè 
ஹ ப …�யாய† �வா ||  15 (ம8 †4*ச-	�…óè…ஶ	)  (A14) 
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1.4.15.1 

இ��3ரா‡13ன_… ஆ க†3தóè  ஸு…தd-கீ…3�ப�4�னேபா …4 வேர‡kய$ | 

அ… ய பா†த$ தி …4ேயஷி …தா ||  

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா-Ån��3ரா…-13ன`/4யா‡� �ைவ…ஷ ேத… 
ேயான` †s��3ரா…13ன`/4யா‡� �வா ||  16  

(இ`	3ரா‡�3ன  … வ2óèஶ…தி:) (A15) 

1.4.16.1 
ஓமா†ஸaச�.ஷண_�4ேதா… வ�aேவ † ேத3வாஸ … ஆ க†3த | 

தா…3aவாóèேஸா† தா…3ஶுஷ†: ஸு…த$ ||  

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா-Åஸி … வ�aேவ‡/4ய �வா ேத…3ேவ/4ய †  
ஏ …ஷ ேத… ேயான` …�- வ�aேவ‡/4ய �வா ேத…3ேவ/4ய †: || 17 

(ஓமா†ேஸா வ2óèஶ…தி:)  (A16) 

1.4.17.1 

ம …�வ †�த$ Æ�ஷ…ப4$ Æவா†�தா…4னமக†வாs�  

தி…3�யóè ஶா…ஸமி��3ர‡$ |  

வ� …aவா…ஸா ஹ…மவ†ேஸ… �த†னாேயா…13ரóè ஸ†ேஹா…தா3மி…ஹ 

தóè ஹு†ேவம ||  

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா…-Ån��3ரா†ய �வா ம…�வ†த ஏ …ஷ ேத… 
ேயான` …s��3ரா†ய �வா ம …�வ†ேத ||  18 
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(ம…�	வ†`த…óè…-ஷp3வ2óè†ஶதி:)  (A17) 

1.4.18.1 

இ��3ர† ம�வ இ…ஹ பா†ஹி … ேஸாம…$ Æயதா †2 ஶா�யா…ேத 

அப� †ப3: ஸு…த ய† |  
தவ… /ரண _†த_… தவ† ஶூர … ஶ�ம …lனா-வ�†வாஸ�தி க…வய†:  
ஸுய…(ஞா: ||  

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா…-Ån��3ரா†ய �வா ம…�வ†த ஏ …ஷ ேத… 
ேயான` …s��3ரா†ய �வா ம …�வ†ேத || 19  

(இ`	3ைர …கா…_ன 	�…óè…ஶ	)  (A18) 

1.4.19.1 

ம …�வாóè † இ��3ர �ஷ…ேபா4 ரணா†ய… ப�பா…3 ேஸாம†- 
ம[�வ…த4$ மதா†3ய |  

ஆ ஸி†wச வ ஜ…ட2ேர… ம�3�4வ† ஊ…�மி�-�வóè ராஜா†Åஸி 

/ர…தி3வ †: ஸு…தானா‡$ ||  

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா…-Ån��3ரா†ய �வா ம…�வ†த ஏ …ஷ ேத… 
ேயான` …s��3ரா†ய �வா ம …�வ†ேத ||  20  

(ம…�	வா…ேனகா…_ன 	� …óè…ஶ	)  (A19) 
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1.4.20.1 

ம …ஹாóè இ��3ேரா… ய ஓஜ†ஸா ப …�ஜlேயா†  
��. …மாóè  இ †வ |  

 ேதாைம ‡�-வ …�2ஸ ய† வா�ேத4 || 

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா-Åஸி மேஹ …��3ராய † �ைவ…ஷ ேத…  
ேயான` †� மேஹ …��3ராய † �வா ||  21 

(ம…ஹாேனகா…_ன-வ2óè †ஶதி:)  (A20) 

1.4.21.1 

ம …ஹாóè இ��3ேரா† �…வதா3 ச†�.ஷண�…/ரா உ …த �3வ�…ப3�.ஹா† 
அமி…ன: ஸேஹா†ப�4: | அ… ம …�3sய †13வா�ேத4 வ _…�யா†ேயா…: 

/…-2: ஸு1†த: க…��ப� †4� u4� ||  

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா-Åஸி மேஹ …��3ராய † �ைவ…ஷ ேத… ேயான`†� 
மேஹ …��3ராய † �வா ||  22 

(ம…ஹா_ `� …வ	2 - ஷp3வ2óè†ஶதி:)  (A21) 

1.4.22.1 
க…தா3 ச…ன  த…vர†ஸி… ேந��3ர† ஸaசஸி தா…3ஶுேஷ‡ | 
உேபா…ேபl[ ம†க4வ…l u4ய … இl[ ேத… தா3ன†�-ேத…3வ ய† 
/�யேத ||  

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதாÅ யா-தி …3�ேய/4ய † �வா || 
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க…தா3 ச…ன /ர 0 †�ச2 0…ேப4 நி பா†ஸி … ஜlம †ன_ |  

-v †யாதி3�ய… ஸவ †ன�த இ��3s…யமா த† தா2வ …$த†� தி…3வ� ||  

ய…(ேஞா ேத…3வானா…$ /ர�ேய †தி ஸு…$னமாதி†3�யாேஸா…  
ப4வ†தா $ட …3ய�த†: ||  

ஆ ேவா… (  ) Å�வாசீ† ஸும …தி�- வ†��யாத…3óè … ேஹாaசி …�3 யா 

வ†sேவா…வ��த…ராÅஸ †� ||  

வ�வ† வ ஆதி3�ைய …ஷ ேத† ேஸாமபy…த2 ேதன† ம�த3 வ…  
ேதன† �/ய �…/யா ம † ேத வ…ய�-த†�பய�…தாேரா… யா  

தி…3�யா ��.… தயா‡ �வா }ணாமி ||  23 

(வ…:  ஸ…�தவ2óè†ஶதி*ச)  (A22) 

1.4.23.1 
வா…மம…�3ய ஸ†வ�த� வா…மj… aேவா தி …3ேவதி†3ேவ 

வா…மம… ம/4யóè † ஸாவ _: |  

வா…ம ய … ஹி 
ய† ய ேத3வ… u4ேர† ர…யா தி…4யா  

வா†ம …பா4ஜ†:  யாம || 

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா-Åஸி ேத…3வாய† �வா ஸவ� …�ேர ||  24 

(வா…ம� - ச8 †�வ2óèஶதி:)   (A23) 
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1.4.24.1 

அத†3/3ேத4ப�4: ஸவ�த: பா…0ப� …4��வóè ஶி…ேவப�†4ர…�3ய பs† 
பாஹி ேநா… க3ய ‡$ |  

ஹிர†kயஜிfவ: ஸுவ�…தாய… ந�ய†ேஸ … ர
ா… மாகி †�ேனா 

அ…க4ஶóè †ஸ ஈஶத || 

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதாÅஸி ேத…3வாய † �வா ஸவ� …�ேர || 25 

(அத†3�3ேத4ப2…4-a	�ேயா†வ2óèஶதி:)  (A24) 

1.4.25.1 

ஹிர†kயபாண�-q…தேய† ஸவ�…தார…jப † fவேய |  

ஸ ேச�தா† ேத…3வதா† ப…த3$ ||  

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா-Åஸி ேத…3வாய† �வா ஸவ� …�ேர ||  26 

(ஹிர †&யபாண2 …� - ச8 †�த3ஶ)  (A25) 

1.4.26.1 

ஸு…ஶ�மா†Åஸி ஸு/ரதி�டா…2ேனா /3…ஹ-…3ே
 நம† ஏ …ஷ 

ேத… ேயான` …�-வ�aேவ ‡/4ய �வா ேத…3ேவ/4ய†: || 27 

(ஸு…ஶ�மா…-	3வாத †3ஶ)  (A26) 

1.4.27.1 
/3ஹ … பதி†-ஸுத ய த இ�ேதா3 இ��3s…யாவ†த…: 
ப�ன _†வ�த…d-13ரஹ †d 13fணா…$ய13னா(3)இ ப�ன _…வா(3)  
 



 �ரத2ம கா&ேட3 ச8�த2: �ர*ன: TS-1.4 

www.vedavms.in                           Page 90 of 224 

 ஸ…ஜூ�-ேத…3ேவன… �வ��ரா… ேஸாம †$ ப�ப …3  வாஹா‡ ||  28 
(�3�ஹ…aபதி†ஸுதaய …-பEச †த3ஶ)  (A27) 

1.4.28.1 
ஹs†ரஸி ஹாsேயாஜ…ேனா ஹ�ேயா‡:  தா…2தா வ(ர† ய 

ப …4�தா /aேஞ ‡: /ேர…தா த ய† ேத ேத3வ ேஸாேம…�ட 

ய†ஜுஷ:  - …த ேதா†ம ய ஶ… ேதா1த†2 ய … ஹs†வ�த…d- 

13ரஹ†d-13fணாமி ஹ…v:  த…2 ஹ�ேயா‡��3 தா…4னா: 

ஸ …ஹேஸா†மா… இ��3ரா†ய …  வாஹா‡ || 29 

(ஹ�†ரஸி…-ஷp3வ2óè†ஶதி:)  (A28) 

1.4.29.1 

அ13ன… ஆxóè†ஷி பவஸ … ஆ ஸு…ேவா�ஜ…மிஷ†wச ந: |  

ஆ…ேர பா†3த4 வ -…3��2னா‡$ ||  

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா-Å ய …13னேய ‡ �வா… ேதஜ† வத ஏ…ஷ  

ேத… ேயான` †ர…13னேய‡ �வா… ேதஜ† வேத ||  30 

(அ�3ன… ஆ}óè†ஷி…-	ரேயா†வ2óèஶதி:)  (A29) 

1.4.30.1 
உ…�தி�ட …2lேனாஜ†ஸா ஸ …ஹ பy…�வா ஶி/ேர† அேவபய: | 

ேஸாம †மி��3ர ச…q ஸு …த$ ||  
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உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா…-Ån��3ரா†ய… �ெவௗஜ† வத ஏ …ஷ ேத… 
ேயான` …s��3ரா†ய … �ெவௗஜ† வேத || 31 

(உ…	தி�ட …2_ேனக†வ2óèஶதி:)  (A30) 

1.4.31.1 
த…ரண� †� வ� …aவத†3�.ஶேதா (ேயாதி …�1த†3ஸி ஸூ�ய | 

வ�aவ…மா பா†4ஸி ேராச…ன$ ||  

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா-Åஸி … ஸூ�யா†ய �வா… /4ராஜ† வத ஏ…ஷ 

ேத… ேயான` …: ஸூ�யா†ய �வா… /4ராஜ† வேத || 32 

(த…ரண2 †� - வ2óèஶ…தி:)  (A31) 

1.4.32.1 
ஆ /யா†ய வ மதி3�தம… ேஸாம… வ�aவா†ப�4-i …திப� †4: |  

ப4வா† ந ஸ …/ரத†2 தம: || 33 

(ஆ �யா†யaவ…-நவ†)  (A32) 

1.4.33.1 
ஈ …0�ேட ேய u�வ †தரா…ம-ப †aயl-�0…�ச2�த_†-j …ஷஸ …$ 

ம��யா†ஸ: |  

அ… மாப� †4i …  � /ர†தி …சrயா† Åu …4ேதா3 ேத  

ய†�தி … ேய அ†ப …vஷு…  பaயாl† ||  34 
(ஈ…x-ேரகா…_ன வ2óè†ஶதி:)  (A33) 
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1.4.34.1 
(ேயாதி †�மத_�-�வா ஸாத3யாமி (ேயாதி…�1த†��வா 

ஸாத3யாமி (ேயாதி…�-வ�த†3��வா ஸாத3யாமி … பா4 வ†த_�- 
�வா ஸாத3யாமி… (வல †�த_��வா ஸாத3யாமி ம4மலா…ப4-
வ†�த_��வா ஸாத3யாமி … த_3/ய†மானா��வா ஸாத3யாமி… 
ேராச†மானா��வா ஸாத3யா…$யஜ† ரா�-�வா ஸாத3யாமி 

/3…ஹ(-(ேயா†திஷ��வா ஸாத3யாமி ேபா…3த4ய †�த_�-  
�வா ஸாத3யாமி… ஜா13ர †த_��வா ஸாத3யாமி || 35 

(tேயாதி†�மத …óè…-ஷp	�óè†ஶ	)  (A34) 

1.4.35.1 

/ர…யா…ஸாய…  வாஹா† ÅÅயா…ஸாய…  வாஹா† வ�யா…ஸாய … 
 வாஹா† ஸ$Æயா…ஸாய …  வாேஹா‡�3யா…ஸாய … 
 வாஹா†Åவயா…ஸாய…  வாஹா† ஶு …ேச  வாஹா…  
ேஶாகா†ய…  வாஹா† த/ய…�ைவ  வாஹா… தப †ேத…  வாஹா‡ 
/3ரfமஹ…�யாைய …  வாஹா… ஸ�வ† ைம …  வாஹா‡ || 36 

(�ர …யா…ஸாய…-ச8 †�வ2óèஶதி:)  (A35) 

1.4.36.1 

சி …�தóè ஸ †�தா…ேனன† ப…4வ$ Æய …1னா …�3ர�-தன` †$னா  

பஶு…பதிò †  ,2ல-fத…3ேயனா…1ன`óè fத†3ேயன  
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…�3ர$ Æேலாஹி†ேதன ஶ…�வ$ மத† னா/4யா$  

மஹாேத…3வம…�த: பா‡�aேவ-ெநௗஷி�ட …2ஹனóè † 
ஶிdகீன`ேகா…aயா‡/4யா$ || 37 

(சி…	த-ம…�டாத †3ஶ)  (A36) 

1.4.37.1 

ஆ தி †�ட2 ��ரஹ…l-ரத†2$ Æ0…1தா ேத…  
/3ரfம †ணா… ஹv ‡ |  
அ…�வா…சீன…óè… ஸு ேத… மேனா… 13ராவா† 1ேணா-  

வ…13[னா‡ || 
உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா…Ån��3ரா†ய �வா ேஷாட…3ஶின † ஏ …ஷ  

ேத… ேயான` …s��3ரா†ய �வா ேஷாட…3ஶிேன‡ ||  38 
(ஆ தி†�ட…2-ஷp3வ2óè†ஶதி:)  (A37) 

1.4.38.1 

இ��3ர…மி�3த4v † வஹ…ேதா-Å/ர†தி�4�ட-ஶவஸ…$ஷ_†ணாwச 

 -…த_ப † ய …(ஞwச… மா[†ஷாணா$ ||  

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா…Ån��3ரா†ய �வா ேஷாட…3ஶின † ஏ …ஷ  

ேத… ேயான` …s��3ரா†ய �வா ேஷாட…3ஶிேன‡ ||  39 

(இ`	3ர …மி	-	ரேயா†வ2óèஶதி:)  (A38) 
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1.4.39.1 
அஸா†வ� … ேஸாம† இ��3ர ேத… ஶவ� †�ட2 �4�ண…வா  

க†3ஹி |  

ஆ �வா† /ண1�வ���3s…யóè  ரஜ…: ஸூ�ய …�ந ர…aமிப�†4: ||  

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா…Ån��3ரா†ய �வா ேஷாட…3ஶின †  
ஏ …ஷ ேத… ேயான` …s��3ரா†ய �வா ேஷாட…3ஶிேன‡  ||   40 
(அஸா†வ2-ஸ…�தவ2óè†ஶதி:)  (A39) 

1.4.40.1 

ஸ�வ† ய /ரதி…ஶவீ †v… u4மி † �ேவா…ப த…2 ஆÅதி †4த | 

 ேயா…னாÅ ைம† ஸு …ஷதா†3 ப4வ… ய�சா‡2 ைம …  
ஶ�ம † ஸ …/ரதா‡2: ||  

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா…Ån��3ரா†ய �வா ேஷாட…3ஶின † ஏ …ஷ ேத… 
ேயான` …s��3ரா†ய �வா ேஷாட…3ஶிேன‡ ||  41 

(ஸ�வ†aய… ஷp3வ2óè†ஶதி:)  (A40) 

1.4.41.1 

ம …ஹாóè இ��3ேரா… வ(ர† பா3ஹு: ேஷாட…3ஶ ீஶ�ம† ய�ச2- | 

 வ… தி ேநா† ம …க4வா† கேரா-… ஹ�-† பா…/மான…$  

Æேயா‡Å மாl �3ேவ�. † ||  
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உ…ப …யா…ம1†ஹ_ேதா…Ån��3ரா†ய �வா ேஷாட…3ஶின† ஏ …ஷ ேத… 
ேயான` …s��3ரா†ய �வா ேஷாட…3ஶிேன‡ ||   42 

(ம…ஹா_-ஷp3வ2óè †ஶதி:)  (A41) 

1.4.42.1 
ஸ …ேஜாஷா† இ��3ர… ஸக†3ேணா ம…�3ப� …4: ேஸாம†$ ப�ப3 

��ரஹw�2ர வ�…�3வாl |  

ஜ…ஹி ஶ�i…óè … ரப … $ேதா†4 �த…3 வாதா2ப†4யd-1bஹி 

வ� …aவேதா† ந: || 

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதா…Ån��3ரா†ய �வா ேஷாட…3ஶின † ஏ …ஷ ேத…  
ேயான` …s��3ரா†ய �வா ேஷாட…3ஶிேன‡  ||   43 

(ஸ…ேஜாஷா‡-	�…óè…ஶ	)  (A42) 

1.4.43.1 

உ- …3 �யw-ஜா…தேவ†த3ஸ�-ேத…3வ$ Æவ†ஹ�தி ேக…தவ†: |  

�3…ேஶ வ�aவா†ய… ஸூ�ய‡$ ||  

சி …�ர�-ேத…3வானா…-jத†3கா…3த3ன_†க…w-ச
ு†�-மி …�ர ய … 
வ †ண யா…13ேன: |  

ஆÅ /ரா… �3யாவா†/தி…2வ _ அ…�தs†
 …óè … ஸூ�ய† ஆ…�மா  

ஜக†3த த… -2ஷ†aச ||  
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அ13ேன… நய† ஸு…பதா†2 ரா…ேய அ… மாl. வ�aவா†ன` ேத3வ 

வ…0னா†ன` வ� …�3வாl |  

0…ேயா…�3�4ய † ம(-ஜு †ஹுரா…ணேமேனா… u4ய� †�டா2�ேத…  
நம†உ1தி$ Æவ�ேத4ம ||  

தி3வ†d க3�ச…2 ஸுவ†: பத i …ேபண† - [  ] 44 
1.4.43.2 
ேவா i …பம …/4ையமி… வய †ஸா… வய†: |   

-…ேதா2 ேவா† வ� …aவேவ†தா…3  வ� ப †4ஜ-… வ�.ஷி †�ேட…2  
அதி …4 நாேக‡ ||  
ஏ …த� ேத† அ13ேன… ராத…4 ஐதி … ேஸாம†�0த…� தlமி …�ர ய †   
ப …தா2 ந†ய…�த ய † ப …தா2 /ேரத† ச…��3ரத†3
ிணா ய …(ஞ ய†  
ப …தா2  ஸு†வ� …தா நய†�த_�-/3ராfம …ணம …�3ய  

ரா‡�3�4யாஸ …$ஷி †மா�.ேஷ…ய$ ப�†�…ம�த†$ ைப�ம…�யóè 
ஸு…தா4-†த3
ிண…$ Æவ� ஸுவ…: பaய… �ய†�தs†
 …$ Æயத† வ 

ஸத…3 ைய † (  )  ர… ம�3தா‡3�ரா ேத3வ…�ரா க†3�ச2த… ம-†4மத_: 

/ரதா…3தார…மா வ�†ஶ…தான†வஹாயா… மாl ேத†3வ…யாேன†ன 

ப …ேத2த† ஸு …1தா‡$ Æேலா…ேக n †த3த… தlன †: ஸò 1…த$ ||  

45  
(�…ேபண†-ஸத …3aைய†-ர …�டாத†3ஶ ச) (A43) 
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1.4.44.1 
தா…4தா ரா…தி: ஸ †வ�…ேதத3w-ஜு†ஷ�தா$ /ர…ஜாப†தி�- 
நிதி …4பதி†�ேனா அ…13ன`: |  

�வ�டா… வ��b†: /ர…ஜயா† ஸóèரரா…ேணா யஜ†மானாய … 
�3ரவ� †ண�-த3தா4- || 

ஸமி †��3ர ேணா… மன†ஸா ேநஷி … ேகா3ப� …4: ஸóè ஸூ…sப� †4�- 
மக4வ…��2 ஸò  வ… �யா |  

ஸ$ /3ரfம†ணா ேத…3வ1†த…$ Æயத3 தி … ஸ$ ேத…3வானாóè† 
ஸும…�யா ய…(ஞ�யா†னா$ ||  

ஸ$Æவ�ச†ஸா… பய†ஸா… ஸ�த…mப� …4ரக†3lமஹி … மன†ஸா…  
ஸóè ஶி …ேவன† ||   
�வ�டா† ேநா… அ�ர… வs†வ: 1ேணா… - [  ] 46  

1.4.44.2 
�வ[† மா��{ த…[ேவா… ய�3 வ�லி†�ட$ ||  

யத…3�3ய �வா‡ /ரய …தி ய …(ேஞ அ… மிlன13ேன… 
ேஹாதா†ர…ம�†ண_மஹ_…ஹ |  

த†4க3யா…�3த†4o …3தாஶ†மி�டா2: /ரஜா…னl. ய…(ஞjப †  
யாஹி வ� …�3வாl ||  
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 வ…கா3 ேவா† ேத3வா…: ஸத†3னமக�ம … ய ஆ†ஜ…13ம  

ஸவ†ேன…த3w-ஜு†ஷா…ணா: |   

ஜ…
ி…வாóèஸ†: பப�…வாóèஸ †aச… வ�aேவ …Å ேம த†4�த  

வஸேவா… வஸூ†ன` || 

யானாÅவ†ஹ உஶ…ேதா ேத†3வ ேத…3வாl-தாl - [  ] 47 

1.4.44.3 
/ேரர†ய…  ேவ அ †13ேன ஸ…த4 ேத‡2 |  

வஹ †மானா… ப4ர†மாணா ஹ…வ _óèஷி … வஸு†d-க…4�ம�- 

தி3வ…மா தி †�ட…2தா[† ||  
ய(ஞ † ய…(ஞd-க†3�ச2 ய …(ஞப †திd-க3�ச…2  வா$  

Æேயான`†d-க3�ச…2  வாைஹ…ஷ ேத† ய…(ேஞா ய†(ஞபேத  

ஸ …ஹஸூ‡1தவாக: ஸு…வ _ர…:  வாஹா… ேத3வா† கா3-வ�ேதா3  

கா…3-$ Æவ� …��வா கா…3-மி †த… மன†ஸ பத இ…ம�ேநா† ேத3வ 

ேத…3ேவஷு† ய …(ஞò  வாஹா † வா…சி  வாஹா…  
வாேத† தா4: || 48  

(�� …ேணா…8 …-தான …-�டாச †	வா�óèஶcச )   (A44 ) 
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1.4.45.1 

உ…óè ஹி ராஜா… வ†ணaச…கார… ஸூ�யா†ய… ப�தா…2மl- 

ேவ†த… வா உ † |  
அ…பேத…3 பாதா…3 /ரதி†தா4தேவ-Åக …தாப †வ…1தா 
f†த3யா…வ�த†4aசி� ||  

ஶ…த�ேத† ராஜl-ப�…4ஷஜ†: ஸ…ஹ ர†-j …�வ _ க†3$பy…4ரா 
ஸு†ம…தி�ேட † அ - |  

பா3த†4 வ… �3ேவேஷா… நி�.†தி$ பரா…ைச: 1…தw-சி…ேத3ன…:  
/ர j †j13�4ய … ம� ||  

அ…ப�4�.†2ேதா… வ†ண ய… பாேஶா…Å13ேனரன _†கம…ப ஆ வ�†ேவஶ |  

அபா‡lனபா� /ரதி …ர
 †lன ஸு…�ய†�-த3ேம †த3ேம  - [  ]  49 

1.4.45.2 

ஸ …மித†4$ Æயrய13ேன |  

/ரதி† ேத ஜி …fவா 14 …த-j�ச†ரkேய�2-ஸj …�3ேர ேத… 
fத†3யம…/2 வ†�த: | 

ஸ��வா† வ�ஶ…��ேவாஷ†த_4-…தாÅÅேபா† ய …(ஞ ய† �வா  

ய(ஞபேத ஹ…வ��ப�†4: |  

ஸூ…1த…வா…ேக ந†ேமாவா…ேக வ� †ேத…4மாவ†/4த2 நிசdoண 

நிேச…ர†ஸி நிசdo…ணாவ† ேத…3ைவ�-ேத…3வ-
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1†த…ேமேனா†Åயா…ட3வ… ம��ைய …�-ம��ய †-  1தj …ேராரா ேநா† 
ேத3வ s…ஷ பா†ஹி ஸுமி …�ரா ந… ஆப … ஓஷ†த4ய: - [  ] 50 

1.4.45.3 

ஸ�- -3�மி …�ரா  த ைம† u4யாஸு …�ேயா‡Å மாl 

�3ேவ�.… யwச† வ…ய�-�3வ�…�ேமா ேத3வ _†ராப ஏ…ஷ ேவா… 
க3�ப …4 த$ Æவ…: ஸு/v †த…óè… ஸு/4†தமக�ம ேத…3ேவஷு† ந: 
ஸு…1ேதா‡ /3iதா…�-/ரதி †0ேதா … வ †ண ய… பாஶ…: 
/ர�ய† ேதா… வ†ண ய … பாஶ… ஏேதா‡4Å ேயதி4ஷ_…மஹி † 
ஸ …மித†3ஸி … ேதேஜா†Åஸி ேதேஜா… மய� † ேத4fய …ேபா 
அlவ †சாsஷ…óè…  ரேஸ†ன… ஸம† rமஹி | பய† வாóè  
அ13ன…  ஆ (  ) Åக†3ம …�த$ மா… ஸóè   †ஜ… வ�ச†ஸா ||  51 

(த3ேம†த3ம…-ஓஷ †த4ய…- ஆ-ஷpச †)  (A45) 

1.4.46.1 

ய �வா† f…தா3 கீ…sணா… மlய †மா…ேனா Åம †��ய…$  

ம��ேயா … ேஜாஹ †வ _மி |  

ஜாத†ேவேதா…3 யேஶா† அ… மாஸு† ேத4ஹி /ர…ஜாப�†4ர13ேன 

அ$த…�வம†aயா$ ||  

ய ைம … �வóè ஸு…1ேத† ஜாதேவத…3 உ ேலா…கம†13ேன 

1…ணவ†:  ேயா…ன$ |  
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அ…aவ�ன…óè… ஸ 2…�sண †$ வ _…ரவ†�த…d ேகா3ம†�தóè ர…ய��- 

ந†ஶேத  வ … தி ||  

�ேவ ஸு 2†�ர ஶவ…ேஸாÅ�†�ர…l-காம †காதய: |  

ந �வாமி…��3ராதி† s�யேத ||  

உ…1த2-உ †1ேத…2 ேஸாம… இ��3ர†$ மமாத3 ந_…ேத2ந_†ேத2  

ம …க4வா†னóè - [  ] 52 
1.4.46.2 

ஸு…தாஸ†: |  

யத_3óè† ஸ …பா3த†4: ப�…தர…�ந 2…�ரா: ஸ †மா…னத†3
ா… அவ†ேஸ… 
ஹவ †�ேத ||  

அ13ேன… ரேஸ†ன… ேதஜ†ஸா… ஜாத†ேவேதா…3 வ� ேரா†சேஸ |   

ர…ே
ா…ஹா Åம� †வ…சாத†ன: || 

அ…ேபா அlவ †சாsஷ…óè… ரேஸ†ன… ஸம† rமஹி |  

பய† வாóè அ13ன … ஆÅக†3ம …�த$ மா… ஸóè  †ஜ… வ�ச†ஸா || 

வஸு…�வஸு†பதி…�. ஹிக…ம ய †13ேன வ�…பா4வ†ஸு: |  

 யாம † ேத ஸும…தாவப�† ||  
�வாம †13ேன… வஸு†பதி …$ Æவஸூ†னாம …ப�4 /ர ம†�ேத3 - [  ]  53 
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1.4.46.3 
அ�3�4வ…ேரஷு† ராஜll |  

�வயா… வாஜ†$ Æவாஜ…ய�ேதா† ஜேயமா…ப�4 �யா†ம /�2ஸு…த_�-
ம��யா†னா$ ||  

�வாம †13ேன வாஜ…ஸாத†ம…$ Æவ�/ரா† வ��3த4�தி …  
ஸு�{†த$ |  

ஸ ேநா† ரா வ ஸு…வ _�ய ‡$ ||  

அ…ய�ேநா† அ…13ன`� வs†வ: 1ேணா�வ…ய$ $த†4:  
2…ர ஏ †- /ரப� …4�த3ll |  

அ…யóè ஶ�i ‡wஜய- … ஜ�.f†ஷாேணா…Åய$ Æவாஜ†$ ஜய- …  
வாஜ†ஸாெதௗ ||  

அ…13ன`னா…Å13ன`: ஸமி †�3�4யேத க…வ�� 13 …ஹப †தி …� 0வா‡ | 
ஹ…�ய …வா�3-ஜு…fவா‡ ய: || 

�வò fய †13ேன (  ) அ…13ன`னா… வ�/ேரா… வ�/ேர†ண… ஸ��2ஸ …தா |  

ஸகா… ஸ12யா† ஸமி…�3�4யேஸ ‡ ||  
உத†313ேன… ஶுச†ய… தவ …>1, வ� (ேயாதி†ஷா>2 || 54 

(ம…க3வா†ன�-ம`ேத…3-Iய†�3ேன…-ச8 †�த3ஶ ச)  (A46) 

=================== 
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Prasna Korvai with starting Padams of 1 to 46 Anuvaakams :-  

ஆ த †3ேத3-வா…சaபத †ய-உபயா…ம�3� †ஹ ேதா…Åaயா வா†ேயா - 

அ…ய� Æவா…� - Æயா Æவா‡�-�ராத …�xஜா†-வ…ய�-த� -Æேய ேத†3வா-

a	� …óè …ஶ-8 †3பயா…ம�3� †ஹ ேதாÅ~-�…�	3தா4ன…�- 

ம8 …4*ேச`	3ரா‡�3ன4… - ஓமா†ேஸா-ம…�	வ†`த…-மி`	3ர † 
ம�	ேவா-ம…�	வா‡_-ம…ஹா_-ம…ஹா_j …வ	-க…தா3-வா…ம-

மத †3�3ேத4ப2…� ஹிர †&யபாண2óè-ஸு…ஶ�மா…-�3�ஹ…aபதி† 
ஸுதaய… - ஹ� †ர …aய�3ன†-உ…	தி�ட†2_-த …ரண2…-
ரா�யா†யaேவ…-x�ேட ேய-tேயாதி†�மத �-�ரயா…ஸாய †-
சி…	த-மாதி…�ேட2`	3ர…-மஸா†வ2…-ஸ�வ †aய-ம…ஹா`	2-

ஸ…ேஜாஷா…-உ8 …3 	ய�-தா…4ேதா-�óè ஹி-ய-a	வா… 
ஷpச †	வா�óèஶ	 | 

 
 

Special Korvai for this Prasna  

வா…ச �ரா…ணாய† 	வா | உ…ப…யா…ம�3� †ஹ ேதாÅaயபா…னாய†  
	வா | ஆ வா†ேயா வா…யேவ† ஸ …ேஜாஷா‡�4யா` 	வா | 

அ…ய�� †தா…x�4யா‡` 	வா |  

யா வா†ம…*வ2�4யா…� மா	3	4வ  ‡�4யா` 	வா | 

�ரா…த…�xஜா†வ…*வ2�4யா†ம…*வ2�4யா‡̀  	வா |  
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அ…யóè  ஶ&டா†3ய  வ  …ரதா‡� பாஹி | 

த� ம�கா†ய �ர …ஜா: பா†ஹி | ேய ேத †3வா a	�…óè…ஶதா‡3 
�3ரய…ேணா†Åஸி… வ2*ேவ‡�4யa	வா ேத …3ேவ�4ய†: | 

உ…ப…யா…ம�3� †ஹ ேதா…-Å~`	3ரா †ய 	ேவா�தா…2xேவ‡ | 
�…�	3தா4ன†ம…�3னேய ‡ 	வா ைவ*வான…ராய † |  

ம8 †4*ச ஸ…óè … ஸ�ேபா†Åஸி |  

இ`	3ரா‡�3ன    இ`	3ரா…�3ன4�4யா‡` 	வா |  

ஓமா†ேஸா… வ2*ேவ‡�4யa	வா ேத…3ேவ�4ய †:  |  

ம…�	வ†` த …`	#ண ̀ 	3ரா†ய 	வா ம…�	வ†ேத |  

ம…ஹா`	3ேவ ம†ேஹ…`	3ராய† 	வா |  

க…தா3 ச…னாÅÅதி…3	ேய�4ய†a	வா |  

க…தா3 ச…ன aத …#� வ2வ†aவ ஆதி3	ய | இ	3ர …óè… ஶுசி†ர …ப: | 

வா…ம`	#ண † ேத …3வாய† 	வா ஸவ2…	ேர |  

ஸு…ஶ�மா†Åஸி… வ2*ேவ‡�4யa	வா ேத …3ேவ�4ய†: | 

�3�ஹ…aபதி†-ஸுதaய … 	வ�pரா… ேஸாம†� ப2ப…3aவாஹா‡ | 
ஹ� †ரஸி ஸ…ஹேஸா†மா… இ`	3ரா†ய … aவாஹா‡ |  
அ�3ன… ஆ}ò †�ய…�3னேய‡ 	வா… ேதஜ †aவேத | 

உ…	தி�ட…2_நி`	3ரா†ய … 	ெவௗஜ†aவேத |  
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த …ரண2…: ஸூ�யா†ய 	வா… �4ராஜ †aவேத |  

ஆ தி†�டா2	3யா…�ஷw3`	3ரா†ய 	வா ேஷாட …3ஶிேன‡ |  
உ8 …3 	ய� சி…	ர� | அ�3ேன… நய … தி3வ†g க3cச2 |  

உ…�மாx†�ேட … ய	3ேத †3வா hh�3தி4 |  

அ�3னா†வ2�� ஸு�ரv hh�த� | பரா… ைவ ப…g�	ய†: |  

ேத…3வா ைவ ேய ேத …3வா: ப…g�	ேயா‡ |  
பரா… ைவ ஸ வாச ‡� | .4மி…� 9ய†	��ய__ |  

�ர …ஜாப†தி…� 9ய †rு	3	4ய__ | .4மி†ராதி…3யா ைவ | 

அ…�3ன4 …ேஹா…	ரமா†தி…3	ேயா ைவ |  

.4மி… �ேலக…: ஸேல†க: ஸு…ேலக†: | வ2�ேணா…�8 †3	த …ம� | 

அ_ன†பேத… Fன†aவாÅÅதி…3	யா: | உ…�óè ஸóè a� †ஜ… வ�ச †ஸா | 

யa	வா… ஸு��†த� | 	வம†�3ேன x …�வா  

ஹி ஸு†�w…தி� | 	வம†�3ேன… வ2ச †�.ஷேண |  

ய	வா… வ2 ேரா†சேஸ |) 

 
 

Korvai with starting Padams of 1, 11, 21 Series of Panchaatis :- 

ஆ த †3ேத…3-ேய ேத †3வா-ம…ஹா-j …	தி�ட …2`	2-ஸ�வ†aய-

ஸ`8 83�மி…	ரா-*ச8 †�பEசா…ஶ	 | 
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First and Last Padam of Fourth Prasnam :- -  

ஆ த †3ேத…3-வ2 tேயாதி†ஷா |  

 

|| ஹ�: † ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

�ரத2மகா&ேட3 ச8�த2: �ர*ன: ஸமா�த: || 
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1.4.1 Annexure for 1.4 

1.4.46.3 - உத†313ேன… ஶுச†ய… தவ… >1  

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

உத †3�3ேன… ஶுச†ய …aதவ† ஶு…1ரா /4ராஜ†�த ஈரேத |  

தவ… (ேயாத_ò †�ய …�சய †: | (1-3-14-8) 

 

1.4.46.3 - வ� (ேயாதி †ஷா >
2
   

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

வ2tேயாதி†ஷா /3ஹ…தா பா‡4�ய…13ன`ரா…வ�� வ�aவா†ன` 

1bேத மஹி…�வா | 

/ராேத†3வ _� மா…யா: ஸ†ஹேத-- …3ேரவா…: ஶிஶீ†ேத… adேக… 
ர
 †ேஸ வ� …நிே
 ‡ |  (1-2-14-7) 
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ஓ� நம: பரமா	மேன, � மஹாக3ணபதேய நம:, 

� �3��4ேயா நம: || ஹ …�…: ஓ� || 

1.5 �ரத2மகா&ேட3 பEசம: �ர*ன: - (Fனராதா4ன�) 

1.5.1.1 

ேத…2வா…ஸு …ரா: ஸ$Æய†�தா ஆஸ …� ேத ேத…3வா 

வ� †ஜ…யj†ப …ய�ேதா… -Å13ெனௗ வா…ம$ Æவஸு… ஸ��ய†த3த4ேத…-
த3j † ேநா ப4வ��யதி … யதி †3 ேநா ேஜ…�ய�த_தி … தத…313ன`�-

�ய†காமயத… ேதனாபா‡*1ராம…� த�3 ேத…3வா 

வ� …ஜி�யா†வ… †�2ஸமானா… அlவா†ய…l-தத†3 ய … ஸஹ…ஸாÅÅ 
*தி †3�2ஸ�த… ேஸா†Åேராத_…3�3 யத3ேரா†த_…3�-  
த�3-…�3ர ய† �3ர…�வ$ Æயத3a�வஶீ†யத… த�3 -  [   ]   1 

1.5.1.2 

ர†ஜ…தóè ஹிர†kயமப4வ…�-த மா‡�3-ரஜ…தóè ஹிர†kயம- 

த3
ி …kயம†a …ஜóè  ஹி ேயா ப …3�….ஹிஷி … த3தா†3தி 2…ராÅ ய† 
ஸ$Æவ�2ஸ …ரா�3-13…ேஹ †த3�தி … த மா‡�3-ப …3�….ஹிஷி … ந 
ேத3ய…óè … ேஸா‡Å13ன`ர†/3ரவ _�3-பா…413ய †ஸா…lயத†2 வ இ …த3மிதி † 
2னரா…ேத4ய†�ேத… ேகவ †ல…மி�ய†-/3வl-�…�3�4னவ…�-க2�…  
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ஸ இ�ய†/3ரவ _…�3 ேயா ம †�3ேத3வ…�ய†ம …13ன`மா…த3தா†4தா…  
இதி … த$ u …ஷா ÅÅ த†4�த… ேதன† - [  ]   2 
1.5.1.3 

u …ஷாÅÅ��3�4ேனா…�-த மா‡� ெபௗ…�ணா: ப …ஶவ† உ�ய�ேத…  
த�-�வ�டா ÅÅ *த†4�த… ேதன… �வ�டா‡ ÅÅ��3�4ேனா…�-த மா‡�- 
�வா…��ரா: ப …ஶவ† உ�ய�ேத… த$ ம[…ராÅத†4�த… ேதன… 
ம[†ரா…��3�4ேனா�-த மா‡lமான…�ய†: /ர…ஜா உ†�ய�ேத… த�-
தா…4தா ÅÅ *த†4�த… ேதன† தா…4தாÅÅ*��3�4ேனா‡�2-ஸ$Æவ�2ஸ …ேரா 
ைவ தா…4தா த மா‡�2-ஸ$Æவ�2ஸ…ர$ /ர…ஜா: ப …ஶேவாÅ[…  /ர 
ஜா†ய�ேத… ய ஏ …வ$ 2†னரா…ேத4ய… ய��3தி…4$ Æேவத…3� - [  ]   3  

1.5.1.4 

-�3�4ேனா�ேய…வ ேயா‡Å ைய…வ$ ப …3�-4தா…$ Æேவத…3 
ப3�-†4மாl-ப4வதி பா4க…3ேத4ய …$ Æவா அ…13ன`ராஹி †த 

இ…�ச2மா†ன: /ர…ஜா$ ப …ஶூl. யஜ†மான… ேயாப† 
ேதா3�3ராேவா…�3வா ய… 2ன …ரா த†3த_4த பா4க…3ேத4ேய†-
ைன…ைவன…óè …  ஸம†��3த4ய …�யேதா…2 ஶா�தி †ேர…வா ைய…ஷா 

2ன†�வ ேவா…ரா த†3த_4ைத…த�3 ைவ 2†னரா…ேத4ய† ய…  
ந
 †�ர…$ Æய�-2ன†�வஸூ…  வாயா†ேம…ைவன †�-
ேத…3வதா†யாமா…தா4ய† /3ரfமவ�ச…n ப †4வதி த…3�ைப4(  )-
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ராத†3தா…4�யயா†தயா-ம�வாய த…3�ைப4ரா த†3தா4�ய …�3/4ய 

ஏ …ைவன…ேமாஷ†த_4/4ேயா Åவ…�3�4யாÅÅ த†4�ேத…  
பwச†கபால: 2ேரா…டா3ேஶா† ப4வதி… பwச… வா …தவ † …-/4ய† 
ஏ …ைவன†ம-வ…�3�4யாÅÅ த†4�ேத  ||  4 

(அஶீ†யத … த	- ேதன…-ேவத †3- த …3�ைப4: பEச†வ2óèஶதி*ச)(A1) 

1.5.2.1 

பரா… வா ஏ …ஷ ய…(ஞ$ ப …ஶூl. வ†பதி… ேயா‡Å13ன`j †�3வா…ஸய †ேத… 
பwச†கபால: 2ேரா…டா3ேஶா† ப4வதி… பாd1ேதா† ய…(ஞ: பாd1தா‡: 
ப …ஶேவா† ய…(ஞேம …வ ப …ஶூனவ† �ேத4 வ _ர…ஹா வா ஏ …ஷ 

ேத…3வானா…$ Æேயா‡Å13ன`-j †�3வா…ஸய†ேத… ந வா ஏ …த ய † 
/3ராfம …ணா †தா…யவ†: 2…ராlன†ம
l-ப …d1�ேயா† 
யா(யா[வா…1யா† ப4வ�தி … பாd1ேதா† ய …(ஞ: பாd1த…: 2 †ேஷா 

ேத…3வாேன…வ வ _…ர�-நி †ரவ …தா3யா…13ன`$ 2ன …ரா - [  ]  5 

1.5.2.2 
த†4�ேத ஶ…தா
 †ரா ப4வ�தி ஶ…தா0…: 2 †ஷ: ஶ…ேத��3s†ய … 
ஆ0†�ேய…ேவ��3s…ேய /ரதி† தி�ட2தி … ய�3 வா 

அ…13ன`ராஹி †ேதா… ந��3�4யேத… (யாேயா† பா4க…3ேத4ய†�- 
நிகா…மய†மாேனா… யதா‡313ேன…யóè ஸ�வ…$ ப4வ †தி … 
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ைஸவா ய��3தி…4: ஸ$ Æவா ஏ …த ய† 13…ேஹ 

வா1 †(யேத… ேயா‡Å13ன`j †�3வா…ஸய †ேத… ஸ வாச…óè…   
ஸóè †�டா…$ Æயஜ†மான ஈaவ…ேராÅ[… பரா†ப4வ�ேதா…�  
வ�ப †41தேயா ப4வ�தி வா…ேசா வ��4†�ைய …  
யஜ†மான … யா-ப †ராபா4வாய … -  [  ]  6  

1.5.2.3 

வ�ப †41திd-கேராதி … /3ரfைம…வ தத†3கபா…óè…ஶு ய †ஜதி … யதா†2 
வா…ம$ Æவஸு† வ�வ�தா…3ேனா z3ஹ†தி தா…�3ேக…3வ தத…313ன`$ 

/ரதி†  வ��ட …1த…�-நிரா†ஹ… யதா†2 வா…ம$ Æவஸு† வ�வ�தா…3ன: 

/ர†கா…ஶw-ஜிக†3மிஷதி தா…�3ேக…3வ  

த�3-வ�ப †41திj …1�வா /ர†யா…ேஜன… வஷ†�கேரா�யா…யத†னா-

ேத…3வைனதி … யஜ†மாேனா… ைவ 2†ேரா…டா2ஶ†: ப …ஶவ† ஏ…ேத ஆஹு†த_… 
யத…3ப�4த†: 2ேரா…டா2ஶ†ேம…ேத ஆஹு†த_ -  [  ]   7 

1.5.2.4 
ஜு…ேஹாதி … யஜ†மானேம…ேவாப …4யத†: ப …ஶுப� …4: பs† 13fணாதி 

1…தய†ஜு …: ஸ$ /4†தஸ$பா4ர… இ�யா†ஹு…�ன ஸ…$/4�யா‡: 
ஸ$பா…4ரா ந யஜு †: க�த…�ய †மி�யேதா…2 க2�† ஸ …$/4�யா† ஏ …வ 

ஸ †$பா…4ரா: க†�த…�ய†$ Æயஜு†�-ய…(ஞ ய… ஸ$ †�3�4ைய 

2ன�-நி�1…ேதா ரேதா…2 த3
ி†ணா 2ன�2 x…த$  
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Æவாஸ †: 2ன�2 …�ேடா†Åன …�3வாl 2†னரா…ேத4ய† ய… 
ஸ$†�3�4ைய ஸ…/த ேத† அ13ேன ஸ …மித†4: ஸ…/த ஜி…fவா 

இ�ய†13ன`ேஹா…�ரw-ஜு†ேஹாதி … ய�ர†ய�ைர…வா ய…  
�ய†1த…�தத† -  [  ]  8 
1.5.2.5 
ஏ …ைவன…மவ† �ேத4 வ _ர…ஹா வா ஏ…ஷ ேத…3வானா…$ 

Æேயா‡Å13ன`j †�3வா…ஸய †ேத… த ய… வ†ண ஏ …வ�ண …யா-

தா‡313ன`வா…ண-ேமகா†த3ஶகபால…ம[…  நி� வ†ேப …�3யwைச…வ 

ஹ�தி … யaசா ‡ ய�ண…யா� ெதௗ பா†4க…3ேத4ேய†ன /vணாதி … 
நாÅÅ�தி …மா��ச†2தி … யஜ†மான: ||  9 (ஆ-Åப†ராபா4வாய-

Fேரா…டா3ஶ†ேம…ேத-ஆஹு†த …-தத…: ஷp	�óè †ஶcச)   (A2) 

1.5.3.1 

u4மி †�u…4$னா �3ெயௗ�-வ†s…ணாÅ�தs†
$ மஹி …�வா |  

உ…ப ேத†2 ேத ேத3�யதி3ேத… Å13ன`  

ம †lனா…த3ம…lனா�3யா…யாÅÅ த†3ேத4 ||  

ஆÅயdெகௗ3: /aஞ�ன` †ர1ரம� …த3ஸ†னl மா…தர…$ 2ன†: |  

ப�…தர†wச /ர…ய��2ஸுவ†: ||   

�s…óè…ஶ�3-தா4ம … வ� ரா†ஜதி… வா1-ப †த…dகா3ய † ஶிasேய |  

/ர�ய† ய வஹ … �30ப� †4: || 
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அ… ய /ரா…ணாத†3பான…�ய†�தaச†ரதி ேராச…னா |  

�ய †12யl-மஹி …ஷ: ஸுவ†: ||  

ய� �வா‡ - [  ]  10 
1.5.3.2 
1…�3த4: ப†ேரா…வப † ம…l0னா… யத3வ†��யா |  

ஸு…க4ப †ம13ேன… த� தவ… 2ன … �ேவா�3 த_†3பயாமஸி || 

ய� ேத† ம …l0ப †ேரா/த ய /தி …2வ _ம[† த3�4வ…ேஸ |  

ஆ…தி…3�யா வ�aேவ… த�3ேத…3வா வஸ †வaச ஸ …மாப†4ரll || 

மேனா … (ேயாதி †�-ஜுஷதா…மா(ய…$ Æவ��சி †2lன$ Æய…(ஞóè 
ஸமி …ம�-த†3தா4- |  

/3ஹ … பதி†- த[தாமி …ம�ேநா… வ�aேவ† ேத…3வா இ…ஹ 

மா†த3ய�தா$ ||  

ஸ …/த ேத† அ13ேன ஸ …மித†4: ஸ…/த ஜி…fவா: ஸ…/த - [  ]  11 

1.5.3.3 
-�.ஷ†ய: ஸ …/த தா4ம † /s…யாண�† |  
ஸ …/த ேஹா�ரா‡: ஸ/த…தா4 �வா† யஜ�தி ஸ …/த ேயான_…ரா 
/†ண வா 14…ேதன† || 
2ன†i …�ஜா நி வ †�த வ… 2ன†ர13ன இ…ஷா ÅÅ0†ஷா |  

2ன†�ன: பாஹி வ� …aவத†: ||  
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ஸ …ஹ ர…|யா நி வ†�த… வா13ேன… ப�lவ† வ … தா4ர†யா | 

வ� …aவ/2 ன` †யா வ�…aவத… பs† || 
ேலக…: ஸேல†க: ஸு …ேலக… ேத ந† ஆதி …3�யா ஆ(ய †w-ஜுஷா…ணா 

வ� †ய�-… ேகத…: ஸேக†த: ஸு…ேகத… ேத ந† (  ) ஆதி …3�யா ஆ(ய†w- 

ஜுஷா…ணா வ�†ய�- … வ�வ† வா…óè … அதி †3தி…� ேத3வ†ஜூதி … ேத ந† 
ஆதி…3�யா ஆ(ய †w-ஜுஷா…ணா வ�†ய�- ||   12 

(	வா…-ஜி…Iவா: ஸ…�த-ஸு…ேகத …aேத ந …-a	ரேயா†  
த3ஶ ச )   (A3) 

1.5.4.1 

u4மி †�u…4$னா �3ெயௗ�வ†s…ேண�யா†ஹா…ÅÅஶிைஷ…ைவன…மா 

த†4�ேத ஸ …�பா ைவ ஜ_�ய†�ேதா Åமlய�த… ஸ ஏ …தd-க†ஸ …�ண _ர†: 
கா�3ரேவ…ேயா ம��ர†மபaய…�-தேதா… ைவ ேத 

ஜ_…�ணா த…mரபா ‡14னத ஸ�பரா…(ஞ�யா† …13ப�4�- 

கா3�.ஹ†ப�ய …மா த†3தா4தி 2ன�ன…வேம …ைவன†ம …ஜர†d-  

1…�வா ÅÅ த…4�ேதÅேதா†2 u …தேம…வ /†தி…2வ _ம…lனா�3ய …�- 
ேநாபா†னம…�2ைஸத$ - [  ]   13 

1.5.4.2 
ம��ர†மபaய…�-தேதா… ைவ தாம …lனா�3ய…jபா†னம …�3 ய�2-

ஸ †�பரா…(ஞ�யா† …13ப�4�-கா3�.ஹ†ப�ய-மா…த3தா‡4�ய …-
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lனா�3ய … யா வ†�3�4யா… அேதா†2 அ… யாேம …ைவன…$ 

/ரதி†�.2த…மா த†4�ேத… ய� �வா‡ 1…�3த4: ப †ேரா…வேப�யா…ஹாப † 
f[த ஏ …வா ைம… த�-2ன … �ேவா�3-த_†3பயாம …n�யா†ஹ… 
ஸமி †�த4 ஏ…ைவன…$ Æய� ேத† ம …l0ப †ேரா/த… ேய�யா†ஹ  

ேத…3வதா†ப�4ேர…ைவ -  [  ]   14 

1.5.4.3 

--ந…óè… ஸ$ ப †4ரதி … வ� வா ஏ…த ய† ய…(ஞaசி†2�3யேத… 
ேயா‡Å13ன`j †�3வா…ஸய†ேத… /3ஹ… பதி†வ�ய …�-ேசாப † 
தி�ட2ேத… /3ரfம … ைவ ேத…3வானா…$ /3ஹ… பதி …�- 
/3ரfம †ைண …வ ய…(ஞóè ஸ�-த†3தா4தி… வ��சி †2lன$ Æய…(ஞóè 
ஸமி …ம�-த†3தா…4�-வ��யா†ஹ… ஸ�த†�ைய … வ�aேவ † ேத…3வா  

இ…ஹ மா†த3ய�தா…-மி�யா†ஹ ஸ …�த�ைய …வ ய …(ஞ�-  

ேத…3ேவ/4ேயாÅ[† தி3ஶதி ஸ…/த ேத† அ13ேன ஸ …மித†4:  
ஸ …/த ஜி …fவா -  [  ]   15 
1.5.4.4 

இ�யா †ஹ ஸ…/தஸ †/த… ைவ ஸ †/த…தா4Å13ேன: /s…யா-

 த…[வ… தா ஏ…வாவ† �ேத…4 2ன†i …�ஜா ஸ…ஹ 

ர…|ேய�ய …ப�4த†: 2ேரா …டா3ஶ…மாஹு†த_ ஜுேஹாதி… 
யஜ†மானேம …ேவா�ஜா ச† ர…|யா ேசா†ப …4யத…: பs† 
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13fணா�யாதி …3�யா வா அ… மா4-ேலா…காத…3j$ 

Æேலா…கமா†ய…�ேத† Åj�மி †l Æேலா…ேக �ய†��ய…�த இ…ம$ 

Æேலா…க$ 2ன†ர/4ய …ேவ�யா…13ன`மா…தா4ைய …தாl. (  ) 

ேஹாமா†னஜுஹ�… த ஆ‡��3�4[வ…�ேத ஸு†வ…�க3$ 

Æேலா…கமா†ய…l…. ய: ப†ரா…சீன†$ 2னரா…ேத4யா†த…313ன`மா…த3த_†4த…  
ஸ ஏ …தாl. ேஹாமா‡w-ஜுஹுயா…�3 யாேம …வாÅÅ*தி…3�யா 

�3தி …4மா��3�4[†வ…l-தாேம …வ��3�4ேனா†தி ||   16 

(ைஸத`-ேத…3வதா†ப24ேர …வ-ஜி…Iவா-ஏ…தா_- 

பEச †வ2óèஶதி*ச )   (A4) 

1.5.5.1 

உ…ப …/ர…ய�ேதா† அ�3�4வ …ர$ ம��ர†$ Æேவாேசமா…13னேய‡ |  
ஆ…ேர அ… ேம ச† akவ …ேத ||  

அ… ய /ர…�னாம[… �30தóè † ஶு…1ர�-- †3-3fேர… அfர †ய: |  

பய†: ஸஹ ர…ஸா$ஷி‡$ || 

அ…13ன`�q …��3தா4 தி…3வ: க…o�பதி †: /தி …2�யா அ…ய$ |  

அ…பாóè ேரதாóè †ஸி ஜிlவதி ||  

அ…யமி …ஹ /ர†த…2ேமா தா†4ய� தா…4�ப� …4�.ேஹாதா… யஜி†�ேடா2 

அ�3�4வ…ேர�வ _�3 ய†: |  
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யம/ன†வாேனா… /4க†3ேவா வ�…�� வேன†ஷு சி …�ர$ 

Æவ�…24வ†$ Æவ�…ேஶவ�†ேஶ ||   

உ…பா4 வா†மி��3ரா13ன_ ஆஹு …வ�3�4யா† -   [  ]   17 
1.5.5.2 
உ…பா4 ராத†4ஸ: ஸ …ஹ மா †த…3ய�3�4ைய‡ |  
உ…பா4 தா…3தாரா†வ�…ஷாóè ர†யy…ணாj …பா4 வாஜ† ய ஸா…தேய† 
ஹுேவ வா$ || 

அ…ய�ேத… ேயான`†�.…�வ�ேயா… யேதா† ஜா…ேதா அேரா†சதா2: |  

தw-ஜா…னlன†13ன… ஆ ேரா…ஹாதா†2 ேநா வ��3த4யா ர…ய�$ || 

அ13ன… ஆxóè†ஷி பவஸ … ஆ ஸு…ேவா�ஜ…மிஷ†wச ந: |  

ஆ…ேர பா†3த4 வ -…3��2னா‡$ ||  

அ13ேன… பவ† வ …  வபா† அ … ேம வ�ச†: ஸு…வ _�ய‡$ |   

த3த…4� ேபாஷóè† ர…ய�$ - [  ]  18 

1.5.5.3 
மய� † ||   
அ13ேன† பாவக ேரா…சிஷா† ம…��3ரயா† ேத3வ ஜி …fவயா‡ |  
ஆ ேத…3வாl. வ†
ி … ய
ி † ச ||  

ஸ ந†: பாவக த_3தி …3ேவாÅ13ேன† ேத…3வாóè இ…ஹா ÅÅ*வ†ஹ |  

உப † ய…(ஞóè ஹ…வ�aச† ந: || 
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அ…13ன`: ஶுசி †�ரததம …: ஶுசி …�வ�/ர…: ஶுசி †: க…வ�: |  

ஶுசீ† ேராசத… ஆஹு†த: ||  

உத†313ேன… ஶுச†ய… தவ † ஶு …1ரா /4ராஜ†�த ஈரேத |  

தவ… (ேயாத_ò †�ய …�சய †:  || 

ஆ…0…�தா3 அ †13ேன …Å யா0†� ேம-  [  ]   19 

1.5.5.4 

ேத3ஹி வ�ேசா…தா3 அ†13ேனÅஸி … வ�ேசா† ேம ேத3ஹி தm…பா 
அ†13ேனÅஸி த…[வ†$ ேம பா…fய13ேன… யlேம† த…[வா † ஊ…ன�- 

தlம… ஆ /†ண … சி�ரா†வேஸா  வ… தி ேத† பா…ரம †ஶீ…ேயl- 

தா†4னா �வா ஶ…தóè ஹிமா‡ �30…ம�த…: ஸமி †த_4மஹி … 
வய † வ�ேதா வய … 1த…$ Æயஶ† வ�ேதா யஶ… 1தóè† 
ஸு…வ _ரா†ேஸா… அதா‡3/4ய$ |  

அ13ேன† ஸப�ன…த3$ப †4ன …$ Æவ�.ஷி †�ேட…2 அதி…4 நாேக‡ || 
ஸ��வம †13ேன… ஸூ�ய† ய… வ�ச†ஸா (  ) Åக3தா…2: 
ஸ$ஷ_†ணாò  - …ேதன… ஸ$ /s…ேயண… தா4$னா‡ |   
�வம †13ேன… ஸூ�ய †வ�சா அஸி… ஸ$ மாமா0 †ஷா…  
வ�ச†ஸா /ர…ஜயா†  ஜ ||   20  

(ஆ…ஹு …வ	3	4ைய …-ேபாஷóè † ர…ய2�-ேம…-வ�ச †ஸா-ஸ…�த  

த †3ஶ ச)   (A5) 
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1.5.6.1 
ஸ$ ப †aயாமி /ர…ஜா அ…ஹமிட †3/ரஜேஸா மான…வ _: |  

ஸ�வா† ப4வ�- ேநா 13…ேஹ ||  

அ$ப …4:  தா2$ேபா†4 ேவா ப4
_ய … மஹ†:  த…2 மேஹா† ேவா 

ப4
_ய … ஸஹ†:  த…2 ஸேஹா† ேவா ப4
_…ேயா�ஜ…:  ேதா2�ஜ†$ 

Æேவா ப4
_ய … ேரவ†த_… ரம †�3�4வம… மிl Æேலா…ேக‡ Å மிl 

ேகா…3�ேட ‡2Å மிl 
ேய …Å மிl. ேயானா†வ� …ைஹவ 

 ேத…ேதா மாÅப† கா3த ப …3fவ _� ேம † u4யா த -  [  ]   21 

1.5.6.2 

ஸóèஹி …தாÅஸி† வ�aவi …பyரா ேமா…�ஜா வ� …ஶா ÅÅ*ெகௗ†3ப …�ேயனா 

ÅÅ*ரா…ய ேபாேஷ†ண ஸஹ ரேபா…ஷ$ Æவ†: 2�யாஸ …$ மய� † 
ேவா… ராய†: aரய�தா$ ||  

உப † �வாÅ13ேன தி …3ேவதி †3ேவ… ேதா3ஷா†வ த� தி…4யா வ …ய$ |  

நேமா… ப4ர†�த… ஏம†ஸி || 

ராஜ†�தம�3�4வ …ராணா‡d-ேகா…3பா$ …த ய… த_3தி †3வ�$ | 

வ��3த†4மான…ò…  ேவ த3ேம ‡ ||  
ஸ ந†: ப� …ேதவ † ஸூ…னேவÅ13ேன † ஸூபாய …ேனா ப †4வ |  

ஸச† வா ந:  வ… தேய‡ ||  
அ13ேன… - [  ]   22 
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1.5.6.3 

�வ�ேநா … அ�த†ம: |  

உ…த �ரா…தா ஶி …ேவா ப †4வ வi …��2ய †: ||  

த��வா† ேஶாசி�ட2 த_3தி3வ: |  

ஸு…$னாய † �…னம� †மேஹ… ஸகி †2/4ய: ||  

வஸு†ர…13ன`�- வஸு †aரவா: |  

அ�சா†2 ந
ி �30 …ம�த†ேமா ர…ய��தா‡3: ||  

ஊ…�ஜா வ†: பaயா$x…�ஜா மா† பaயத ரா…ய ேபாேஷ†ண வ: 

பaயாமி ரா…ய ேபாேஷ†ண மா பaய…ேதடா‡3:  த2  

ம-…41த†:  ேயா…னா மா ÅÅ வ�†ஶ…ேதரா… மத†3: |  

ஸ …ஹ… ர…ேபா…ஷ$ Æவ†: 2�யாஸ …$  -  [  ]  23 

1.5.6.4 

மய� † ேவா… ராய†: aரய�தா$ ||  

த�2-ஸ †வ� …-� வேர‡kய…$ ப4�ேகா†3 ேத…3வ ய † த_4மஹி | 

தி4ேயா… ேயான†: /ரேசா…த3யா‡� || 

ேஸா…மான…ò …  வர†ண$ 1b…ஹி /3ர†fமண பேத | 

க…
_வ†�த…$ Æய ஔ†ஶி …ஜ$ ||  

க…தா3 ச…ன  த…vர†ஸி… ேந��3ர† ஸaசஸி தா…3ஶுேஷ‡ | 
உேபா…ேபl[ ம†க4வ…lu4ய … இl[ ேத… தா3ன †�-ேத…3வ ய † 
/�யேத ||  
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பs† �வாÅ13ேன… 2ர†$ Æவ…ய$ Æவ�/ரóè † ஸஹ ய த_4மஹி | 

�4…ஷ�3வ†�ண� (  )  தி…3ேவதி †3ேவ ேப …4�தார†$ ப4do…ராவ†த: ||  

அ13ேன† 13ஹபேத ஸு13ஹப …திர…ஹ�-�வயா† 
13…ஹப †தினா u4யாஸóè ஸு13ஹப …தி� மயா…  
�வd-13…ஹப †தினா u4யா: ஶ…தóè ஹிமா… தாமா…ஶிஷ…மா 

ஶா†ேஸ … த�த†ேவ… (ேயாதி †�மத_…�-தாமா…ஶிஷ…மா ஶா†ேஸ… 
Åj�ைம… (ேயாதி †�மத_$ ||    24 

(.…4யா…aத …-aவ …aதேயÅ�3ேன †-F�யாஸ�-	4� …ஷ	3வ†�ண…-
ேமகா…_ன 	�…óè …ஶcச† )   (A6) 

1.5.7.1 

அய †(ேஞா… வா ஏ …ஷ ேயா †Åஸா…ேமாப †/ர…ய�ேதா† அ�3�4வ…ர- 
மி�யா†ஹ …  ேதாம †ேம …வா ைம† 0ன…1�0ேப�யா†ஹ /ர…ஜா 

ைவ ப …ஶவ… உேப…ம$ Æேலா…க$ /ர…ஜாேம…வ ப …ஶூன`…ம$ 

Æேலா…கjைப ‡�ய… ய /ர…�னாம[… �30த…மி�யா†ஹ  

ஸுவ…�ேகா3 ைவ ேலா…க: /ர…�ன: ஸு †வ…�க3ேம…வ ேலா…கóè 
ஸ …மாேரா†-ஹ�ய …13ன`� q…��3தா4 தி …3வ: க…oதி3�யா†ஹ 

q …��3தா4ன† -  [  ]  25 
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1.5.7.2 

ேம…ைவனóè† ஸமா…னானா‡d-கேரா…�யேதா†2 ேத3வேலா…காேத…3வ 

ம †[�யேலா…ேக /ரதி† தி�ட2�ய…யமி …ஹ /ர†த…2ேமா தா†4ய�  

தா…4�ப�…4s�யா†ஹ… j12ய†ேம…ைவன†d-கேரா�0…பா4  

வா†மி��3ரா13ன_ ஆஹு…வ�3�4யா… இ�யா …ெஹௗேஜா… 
ப3ல†ேம …வாவ† �ேத…4 Åய�ேத… ேயான` †�. …�வ�ய …  
இ�யா †ஹ ப …ஶேவா… ைவ ர…ய�: ப …ஶூேன…வாவ† �ேத4 

ஷ…�3ப�4ப † தி�ட2ேத… ஷ�3 வா -  [  ]   26 

1.5.7.3 
…தவ† …-�ேவ…வ /ரதி † தி�ட2தி ஷ…�3ப�4�த†ராப� …4ப † 
தி�ட2ேத… �3வாத†3ஶ… ஸ$ ப †�3ய�ேத… �3வாத†3ஶ… மாஸா‡: 
ஸ$Æவ�2ஸ …ர: ஸ †$Æவ�2ஸ …ர ஏ …வ /ரதி† தி�ட2தி… யதா…2  

ைவ 2…ேஷாÅaேவா… ெகௗ3�ஜ_�ய†�ேய…வ-ம…13ன`ராஹி †ேதா 
ஜ_�யதி ஸ$Æவ�2ஸ…ர ய† ப…ர தா†தா313ன`-பாவமா…ன_ப�…4ப † 
தி�ட2ேத 2ன�ன…வேம…ைவன†ம…ஜர†d-கேரா…�யேதா†2  

2…னா�ேய…ேவாப † தி�ட2ேத… ேயாக†3 ஏ…வா ைய …ஷ  

உப † தி�ட2ேத… -  [  ]   27  
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1.5.7.4 
த3ம† ஏ …வா ைய…ஷ உப † தி�ட2ேத யா……�ைஞவா ைய…ேஷாப † 
தி�ட2ேத… யதா…2 பாபy†யா…w�2ேரய†ஸ ஆ…f�ய† நம … யதி† 
தா…�3ேக…3வ ததா†30…�தா3 அ†13ேன…Å யா0 †� ேம 

ேத…3ஹ_�யா†ஹா*ÅÅ0…�தா3 fேய†ஷ வ†�ேசா…தா3 அ†13ேனÅஸி … 
வ�ேசா† ேம ேத…3ஹ_�யா†ஹ வ�ேசா…தா3 fேய†ஷ த†m…பா 
அ†13ேனÅஸி த…[வ†$ ேம பா…ஹ_�யா†ஹ -  [  ]  28 

1.5.7.5 

தm…பா fேய†ேஷாÅ13ேன… யlேம † த…[வா† ஊ…ன�தlம…  
ஆ /…ேண�யா†ஹ… யlேம‡ /ர…ஜாைய † பஶூ…னாq …ன�தlம…  
ஆ u †ர…ேயதி… வாைவ ததா†3ஹ… சி�ரா†வேஸா  வ… தி ேத† 
பா…ரம†ஶீ…ேய�யா†ஹ… ரா�s…� ைவ சி …�ராவ†ஸு…ர�0†��ைய… வா 

ஏ …த ைய † 2…ரா /3ரா‡fம …ணா அ†ைப4ஷு…�-�0†�.ேம … வாவ† 

�த…4 இ�தா†4னா �வா ஶ…தóè - [  ]  29 

1.5.7.6 
ஹிமா … இ�யா †ஹ ஶ…தா0…: 2†ஷ: ஶ…ேத��3s†ய … 
ஆ0†�ேய…ேவ��3s…ேய /ரதி† தி�ட2�ேய …ஷா ைவ ஸூ…�ம� 

க�ண†காவ�ேய…தயா† ஹ  ம… ைவ ேத…3வா அஸு†ராணாóè 
ஶதத…�.ஹாò  �óè† ஹ�தி … யேத…3தயா† ஸ…மித†4மா… த3தா†4தி… 
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வ(ர†ேம…ைவ-த�ச†2த…14ன_$ Æயஜ†மாேனா… /4ரா�†�யாய … /ர 
ஹ†ரதி …  ��யா… அ�ச†2$ப3�கார…óè… ஸ��வம†13ேன… 
ஸூ�ய † ய … வ�ச†ஸாÅக3தா…2 இ�யா†ைஹ…த� �வமn…த3ம …ஹ$ 

(  )  u †4யாஸ …மிதி … வா ைவ ததா†3ஹ… �வம †13ேன … ஸூ�ய †வ�சா 

அ…n�யா†ஹா…ÅÅஶிஷ†ேம…ைவதாமா ஶா ‡ ேத ||  30 

(�…�	3தா4ன…óè…-ஷp3வா-ஏ…ஷ உப† தி�ட2ேத-பா…ஹ 	யா†ஹ-

ஶ…த-ம…ஹóè ேஷாட †3ஶ ச)   (A7) 

1.5.8.1  
ஸ$ ப †aயாமி /ர…ஜா அ…ஹமி�யா †ஹ … யாவ†�த ஏ…வ 13ரா…$யா: 

ப …ஶவ… தாேன…வாவ†  …�ேத4Å$ப …4:  தா2$ேபா†4 ேவா 

ப4
_…ேய�யா…ஹா$ேபா…4 fேய †தா மஹ†:  த…2 மேஹா† ேவா 

ப4
_…ேய�யா†ஹ … மேஹா… fேய †தா: ஸஹ†:  த…2 ஸேஹா† 
ேவா ப4
_…ேய�யா†ஹ… ஸேஹா… fேய†தா ஊ�ஜ…:  ேதா2�ஜ†$ 

Æேவா ப4
_…ேய�யா… - [  ]  31 
1.5.8.2 
ேஹா�ேஜா… fேய†தா ேரவ†த_… ரம†�3�4வ…மி�யா†ஹ ப …ஶேவா… ைவ 

ேர…வத_‡: ப …ஶூேன…வா�மl-ர†மயத இ…ைஹவ  ேத…ேதா மாÅப† 
கா…3ேத�யா†ஹ �4…வா ஏ…ைவனா… அன†பகா3: oத 

இ�டக…சி�3 வா அ…lேயா‡Å13ன`: ப †ஶு…சித…3lய: ஸóè †ஹி …தாÅஸி †  
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வ�aவi …பysதி † வ…�2ஸம …ப�4 $†ஶ…�0ைப…ைவன†�-த4�ேத 

பஶு…சித†ேமனd-oேத… /ர -  [  ]   32 
1.5.8.3 

வா ஏ…ேஷா‡Å மா4-ேலா…கா��ய †வேத… ய ஆ†ஹவ…ன_ய †jப … 
தி�ட †2ேத… கா3�.ஹ†ப�ய …jப † தி�ட2ேத… Å மிlேன…வ ேலா…ேக 

/ரதி† தி�ட …2�யேதா…2 கா3�.ஹ †ப�யாைய…வ நிf[†ேத 

கா3ய…�vப�…4ப† தி�ட2ேத… ேதேஜா… ைவ கா†3ய…�v ேதஜ† 
ஏ …வா�மl-த…4�ேதÅேதா…2 யேத…3த�-�…சம…lவாஹ… ஸ�த†�ைய … 
கா3�.ஹ†ப�ய …$ Æவா அ[† �3வ� …பாேதா†3 வ _…ரா: /ர ஜா†ய�ேத… ய 

ஏ …வ$ Æவ�…�3வாl-�3வ� …பதா†3ப� …4� கா3�.ஹ†ப�ய- 

jப …தி�ட†2த… -  [  ]  33 
1.5.8.4 

ஆÅ ய† வ _…ேரா ஜா†யத ஊ…�ஜா வ †: பaயா$x …�ஜா மா† பaய …ேத-

�யா†ஹா… ÅÅஶிஷ†ேம…ைவ தாமா ஶா‡ ேத…  த�2 ஸ†வ�…-� 

வேர‡kய…-மி�யா†ஹ… /ரஸூ‡�ைய ேஸா …மான…ò … 
 வர†ண…மி�யா†ஹ ேஸாமபy…த2ேம …வாவ † �ேத4 1b…ஹி 

/3ர†fமண பத… இ�யா†ஹ /3ரfமவ�ச…ஸேம … வாவ† �ேத4 

க…தா3 ச…ன  த…vர…n�யா†ஹ… ந  த…vóè ரா�s†$ Æவஸதி… - [  ]  34 
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1.5.8.5 

ய ஏ…வ$ Æவ� …�3வான…13ன`j †ப …தி�ட†2ேத… பs† �வாÅ13ேன… 2ர†$ 

Æவ…யமி�யா†ஹ பs…தி4ேம…ைவத$ பs† த3தா…4�ய- க†�தா…3 -
யா13ேன† 13ஹபத… இ�யா†ஹ யதா2ய…ஜுேர …ைவத�ச…2தóè 
ஹிமா … இ�யா †ஹ ஶ…த��வா† ேஹம …�தான` †�தி4ஷ_…ேயதி … வா 

ைவததா†3ஹ 2…�ர ய… நாம † 13fணா�யlனா…த3ேம…ைவன †d- 

கேராதி … தாமா…ஶிஷ…மா ஶா†ேஸ … த�த†ேவ… (ேயாதி †�மத_…மிதி † 
/3iயா …�3-ய ய† 2…�ேராÅஜா†த…:  யா� ேத†ஜ… �ேய†வா ய† 
/3ரfமவ�ச…n 2…�ேரா ஜா†யேத… தாமா …ஶிஷ…மா ஶா†ேஸ… - 
Åj�ைம… (ேயாதி †�மத_… (  ) மிதி † /3iயா…�3-ய ய †  
2…�ேரா ஜா…த:  யா� ேதஜ† ஏ …வா மி †l /3ரfமவ�ச…ஸ�- 

த†3தா4தி || 35 

(ஊ�ஜ †� Æேவா ப4r …ேயதி…-�ர-கா3�.ஹ†ப	யhப…தி�ட†2ேத-

வஸதி…-tேயாதி†�மத …- ேமகா…_ன 	�…óè …ஶcச †)   (A8) 

1.5.9.1 
அ…13ன` …ேஹா…�ரw-ஜு†ேஹாதி… யேத…3வ கிwச… யஜ†மான ய … 
 வ�-த ைய…வ த�3ேரத†: ஸிwசதி /ர…ஜன†ேன /ர…ஜன†ன…óè … ஹி 

வா அ…13ன`ரெதௗ2ஷ†த_…4ர�த†க3தா த3ஹதி … தா தேதா… u4ய †n…: 
/ர ஜா†ய�ேத… ய�2ஸா…யw-ஜு…ேஹாதி … ேரத† ஏ …வ த�2ஸி†wசதி … 
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/ைரவ /ரா†த… தேன†ன ஜனயதி … த�3ேரத†: ஸி …1த�ந �வ��ரா 

-Åவ�†1த…$ /ர ஜா†யேத யாவ…�ேசா2 ைவ ேரத†ஸ:  

ஸி…1த ய … -  [  ]  36 
 

1.5.9.2 
�வ�டா† i …பாண� † வ�க…ேராதி † தாவ …�ேசா2 ைவ த� /ர ஜா†யத 

ஏ …ஷ ைவ ைத3�ய… �வ�டா… ேயா யஜ†ேத ப …3fவ _ப�…4ப † 
தி�ட2ேத… ேரத†ஸ ஏ …வ ஸி …1த ய† ப3ஹு…ேஶா i …பாண�… வ� 

க†ேராதி … ஸ /ைரவ ஜா†யேத… aவ: aேவா… u4யா‡l-ப4வதி… ய 

ஏ …வ$ Æவ�…�3வான…13ன`j †ப …தி�ட…2ேத Åஹ †� ேத…3வானா…மாn …�3-

ரா�s…ரஸு†ராணா…�-ேதÅஸு †ரா… ய�3-ேத…3வானா‡$ Æவ�…�த$ 

Æேவ�3ய…மாn…� ேதன† ஸ …ஹ- [  ]  37 

1.5.9.3 
ரா�s…$ /ராவ� †ஶ…�ேத ேத…3வா ஹ_…னா அ†ம�ய�த… 
ேத†Åபaயlனா13ேன…யy ரா�s†ரா13ேன…யா: ப…ஶவ † இ …மேம…-
வா13ன`ò  த†வாம… ஸ ந†:  -…த: ப…ஶூl-2ன†�தா3 ய…த_தி … 
ேத‡Å13ன`ம † -வ…��2ஸ ஏ‡/4ய:  -…ேதா ரா�s†யா…  
அ�3�4யஹ†ர…ப�4 ப…ஶூlன`ரா‡�ஜ…� ேத ேத…3வா: ப …ஶூl. 
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வ� …��வா காமாóè† அo�வத… ய ஏ …வ$ 

Æவ�…�3வான…13ன`j†ப …தி�ட †2ேத பஶு…மாl-ப †4வ- [  ]  38 

1.5.9.4 
�யாதி …3�ேயா வா அ … மா4-ேலா…காத…3j$  

Æேலா…கைம…�2-ேஸா† Åj$ Æேலா…கd-க…3�வா 2ன †s…ம$  

Æேலா…கம …/4ய†�3�4யாய…�2ஸ இ…ம$ Æேலா…கமா…க3�ய† 
$…�ேயார†ப�3ேப4l $…�0 ஸ †$Æ0த இவ … fய †ய$ Æேலா…க: 

ேஸா†Åமlயேத…-மேம…வா13ன`ò  த†வான` … ஸ மா‡  -…த: 

ஸு†வ…�க3$ Æேலா…கd-க†3மய��ய …த_தி … ேஸா‡Å13ன`ம† ெதௗ…�2ஸ 

ஏ †னò  -…த: ஸு†வ…�க3$ Æேலா…கம†க3மய …�3 ய - [  ]  39 

1.5.9.5 

ஏ …வ$ Æவ�…�3வான…13ன`j †ப …தி�ட†2ேத ஸுவ…�க3ேம …வ 

ேலா…கேம†தி… ஸ�வ…மா0 †ேர�ய …ப�4 வா ஏ …ேஷா‡Å13ன_ ஆ ேரா†ஹதி… 
ய ஏ†னா�ப …தி�ட†2ேத… யதா…2 க2�… ைவ aேரயா †ன …/4யாi †ட4: 

கா…மய †ேத… ததா†2 கேராதி… ந1த…jப † தி�ட2ேத… ந /ரா…த ஸóè  ஹி 

ந1த†$ Æ�ர…தான`†   …(ய�ேத† ஸ …ஹ aேரயாò †aச… பாபy†யாò- 

aசாஸாேத… (ேயாதி …� வா அ …13ன` தேமா… ரா�s…� ய - [  ]   40 
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1.5.9.6 
-�ந1த†jப …தி�ட †2ேத… (ேயாதி †ைஷ…வ தம † தர-

�0ப … ேத2ேயா…Å13ன_(3) �ேனாப… ேத2யா(3) இ�யா†ஹு� 

ம[…�யா†ேயllைவ ேயாÅஹ†ரஹரா…-f�யாÅைத†2ன…$ 

Æயாச†தி… ஸ இllைவ தjபா‡��ச…2�யத…2 ேகா 
ேத…3வானஹ†ரஹ� யாசி�ய…த_தி … த மா…lேனாப … ேத2ேயா  

Åேதா…2 க24வா†ஹுரா…ஶிேஷ… ைவ க$ Æயஜ†மாேனா யஜத…  
இ�ேய…ஷா க2�… வா - [  ]  41 

1.5.9.7 
ஆஹி †தா13ேனரா…ஶ.ீ�-யத…313ன`j †ப …தி�ட†2ேத…  
 மா†-3ப… ேத2ய†: /ர…ஜாப †தி: ப …ஶூன-† ஜத… ேத   …�டா 

அ†ேஹாரா…�ேர /ராவ� †ஶ…l-தாwச2�ேதா†3ப�…4ரlவ†வ��த…3�3-

ய�ச2�ேதா†3ப�4ப …-தி�ட †2ேத…  வேம…வ தத3lவ�†�ச2தி… ந த�ர† 
ஜா…$ய† த_-�யா†ஹு …�ேயா Åஹ †ரஹப … தி�ட†2த… இதி … ேயா வா 

அ…13ன`$ /ர…�யd�†ப … தி�ட†2ேத… /ர�ேய†னேமாஷதி … ய: பரா…d 

வ��வ†d /ர…ஜயா† ப …ஶுப�†4 (  ) ேரதி … கவா†தி�யdங�…ேவாப † 
தி�ேட2த… ைநன†$ /ர…�ேயாஷ†தி … ந வ��வ†d-/ர…ஜயா† 
ப …ஶுப� †4ேரதி ||  42 
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(ஸி…�தaய †-ஸ…ஹ-ப†4வதி…-ேயா-ய	-க2� … ைவ-ப…ஶுப2…4-

a	ரேயா†த3ஶ ச)   (A9) 

1.5.10.1 
மம… நாம † /ரத…2மw-ஜா†தேவத3: ப� …தா மா…தா ச† த3த4- …�  
யத313ேர‡ |  
த� �வ$ ப� †3/4ஹி … 2ன …ரா மைத3ேதா… தவா…ஹ�நாம †  
ப�3ப4ராkய13ேன ||  

மம… நாம … தவ† ச ஜாதேவேதா…3 வாஸ †n இவ வ�…வஸா†ெனௗ…  
ேய சரா†வ: |  

ஆ0†ேஷ… �வw-ஜ_…வேஸ † வ …ய$ Æய †தா2ய…த2$ Æவ� பs† 
த3தா4வைஹ … 2ன… ேத ||  

நேமா…Å13னேய Å/ர†திவ��3தா4ய … நேமா Åனா†�4�டாய … நம†: 
ஸ …$ராேஜ‡ |  
அஷா†ேடா4 - [  ]  43  

1.5.10.2 
அ…13ன`�-/3…ஹ�3வ†யா வ�aவ…ஜி�2ஸஹ†��ய …: aேர�ேடா†2 
க3�த…4�வ: ||  

�வ�ப�†தாேரா அ13ேன ேத…3வா �வா-மா†ஹுதய… 
 �வ�3வ�†வாசனா: |  

ஸ$ மாமா0 †ஷா… ஸdெகௗ †3ப …�ேயன… ஸுஹி †ேத மா தா4: || 
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அ…யம…13ன`: aேர�ட †2தேமா… Åய$ ப4க†3வ�தேமா… Åயóè 
ஸ †ஹ ர…ஸாத†ம: |  

அ… மா அ† - ஸு …வ _�ய‡$ ||  

மேனா … (ேயாதி †� ஜுஷதா …மா(ய …$ Æவ��சி†2lன$ Æய …(ஞóè 
ஸமி …ம�-த†3தா4- |  

யா இ…�டா உ…ஷேஸா† நி …$ச†aச… தா: ஸ� த†3தா4மி ஹ …வ�ஷா † 
14…ேதன† ||  
பய† வத_…ேராஷ†த4ய …: -  [  ]  44 

1.5.10.3 
பய† வ�3-வ _…தா…4$ பய †: |  

அ…பா$ பய†ேஸா… ய� பய… ேதன … மாமி †��3ர… ஸóè  †ஜ || 

அ13ேன‡ �ரதபேத �ர…தw-ச†s�யாமி … த�ச†2ேகய …� தlேம †  
ரா�3�4யதா$ ||  

அ…13ன`óè ேஹாதா†ரமி …ஹ தóè ஹு†ேவ ேத…3வாl. 

ய…(ஞ�யா†ன` …ஹ யாl. ஹவா†மேஹ ||   

ஆ ய †�- ேத…3வா: ஸு†மன… யமா†னா வ� …ய�-† ேத…3வா 

ஹ…வ�ேஷா† ேம அ… ய ||  

க �வா† 0ன1தி … ஸ �வா† 0ன1-… யான` † க…4�ேம  

க…பாலா‡l0ப-சி…lவ�தி † - [  ]   45 
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1.5.10.4 
ேவ…த4ஸ †: |  

u …�ண தாlயப�† �ர…த இ†��3ரவா…x வ� j†wசதா$ || 

அப� †4lேனா க…4�ேமா ஜ_…ரதா†3[…� யத… ஆ�த… தத†3க…3l 2ன†: |  

இ…�3�4ேமா ேவதி †3: பs…த4ய †aச… ஸ�ேவ† ய …(ஞ யாÅÅ0…ர[…  
ஸwச†ர�தி ||  

�ரய† �sóè ஶ…�த�த†ேவா… ேய வ� †த�ன` …ேர ய  

இ…ம$ Æய …(ஞò  வ…த4யா… த3த†3�ேத… ேதஷா‡w-சி …2lன$ 

/ர�ேய …த�3த†3தா4மி…  வாஹா† க…4�ேமா ேத…3வாóè  
அ/ேய†- ||   46 (அஷா†ட …4-ஓஷ †த4ய-உபசி…_வ`தி…-
பEச †ச	வா�óèஶcச)   (A10) 

1.5.11.1 

ைவ…aவா…ன…ேரா ந† ஊ…�யாÅÅ /ர யா†- பரா…வத†: |  

அ…13ன`…1ேத2ன… வாஹ†ஸா ||  

…தாவா†ன$ Æைவaவான…ர-$…த ய … (ேயாதி †ஷ… பதி ‡$ | 

அஜ† ரd-க…4�மம� †மேஹ ||  

ைவ…aவா…ன…ர ய † த…3óè…ஸனா‡/4ேயா /3…ஹத3s†ணா…ேத3க†: 
 வப … ய †யா க…வ�: |  
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உ…பா4 ப�…தரா† ம …ஹய†lனஜாயதா…13ன`� �3யாவா†/தி…2வ _ 

u4s†ேரதஸா ||  

/…�ேடா தி …3வ� /…�ேடா அ …13ன`: /†தி …2�யா$ /…�ேடா 

வ�aவா… ஓஷ†த_…4ரா வ� †ேவஶ |  

ைவ…aவா…ன…ர: ஸஹ †ஸா /…�ேடா அ…13ன`: ஸ  

ேநா…  தி3வா… ஸ -  [  ]  47 

1.5.11.2 

s…ஷ: பா†-… ந1த‡$ ||  

ஜா…ேதா யத†313ேன… 24வ†னா… �ய12ய†: ப …ஶுlன ேகா…3பா இ�ய…: 
பs†(மா |   

ைவaவா†னர… /3ரfம†ேண வ��த3 கா…3-$ Æx …ய$  

பா†த  வ … திப� …4: ஸதா†3 ந: ||  

�வம †13ேன ேஶா…சிஷா… ேஶாஶு†சான… ஆ ேராத†3n அ/ணா… 
ஜாய†மான: |   

�வ�-ேத…3வாóè அ …ப�4ஶ† ேதரjwேசா… ைவaவா†னர 

ஜாதேவேதா3 மஹி …�வா ||  

அ… மாக†ம13ேன ம…க4வ†�2ஸு தா4ர…யானா†மி 
 …�ரம…ஜரóè† 
ஸு…வ _�ய‡$ |  

வ…யw-ஜ†ேயம ஶ…தினóè † ஸஹ… sண …$ Æைவaவா†னர… - [  ]  48 
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1.5.11.3 
வாஜ†ம13ேன… தேவா…திப�†4: ||  

ைவ…aவா…ன…ர ய † ஸும …ெதௗ  யா†ம… ராஜா… ஹிக…$ 

24வ†னானாமப� …4}: |  

இ…ேதா ஜா…ேதா வ�aவ †மி …த3$ Æவ� ச†�ேட ைவaவான…ேரா 
ய†தேத… ஸூ�ேய †ண ||  

அவ † ேத… ேஹேடா†3 வண … நேமா †ப� …4ரவ† ய…(ேஞப�†4vமேஹ 

ஹ…வ��ப� †4: |  


ய †lன… ம/4ய† மஸுர /ரேசேதா… ராஜ…l ேநனாóè†ஸி 

ஶிaரத2: 1…தான`† ||  
உ- †3�த…ம$ Æவ†ண … பாஶ †ம… மத3வா†த…4ம$ Æவ� ம†�3�4ய …மò 

aர†தா2ய |  

அதா†2 வ …யமா†தி3�ய - [  ]  49 

1.5.11.4 
�ர…ேத தவாநா†க3ேஸா… அதி†3தேய  யாம ||  

த…3தி…41ரா�.kேணா† அகாsஷ$ ஜி …�ேணா ரaவ† ய வா…ஜின †: |  

ஸு…ர…ப�4 ேநா… jகா†2 கர…� /ர ண … ஆxóè †ஷி தாsஷ� ||  

ஆ த†3தி…41ரா: ஶவா†ஸா… பwச† 1…��: ஸூ�ய † இவ… 
(ேயாதி †ஷா…Åப த†தான |  
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ஸ …ஹ… ர…ஸா: ஶ†த…ஸா வா…(ய�வா† /…ண1-… ம�4வா… ஸமி…மா 

வசாóè †ஸி ||  

அ…13ன`�q …��3தா4>
1, 24வ†:>2 |  

ம†ேதா… ய�3த†4 ேவா தி …3வ: ஸு†$னா … ய�ேதா… ஹவா†மேஹ |  

ஆ , ந… - [  ]  50 
1.5.11.5 
உப † க3�தன ||  

யா வ…: ஶ�ம† ஶஶமா…னாய… ஸ�தி † �s…தா4,†ன` தா…3ஶுேஷ†  
ய�ச…2தாதி†4 |  

அ… ம/4ய …�-தான` † மேதா… வ� ய†�த ர…ய��ேநா† த4�த �ஷண: 

ஸு…வ _ர‡$ ||  

அதி †3தி�ன உ�ய…�வதி †3தி…: ஶ�ம † ய�ச2- |  

அதி †3தி: பா…�வóè ஹ†ஸ: ||  

ம …ஹ_q… ஷு மா…தரóè† ஸு�ர…தானா†$ …த ய… ப�ன _…மவ†ேஸ 

ஹுேவம |  

-…வ�…
 …�ராம…ஜர†�த_ ji …சீóè  ஸு…ஶ�மா†ண… மதி †3திóè 
ஸு…/ரண _†தி$ ||  

ஸு…�ராமா†ண$ /தி …2வ _�-�3யாம†ேன… ஹஸóè †  
ஸு…ஶ�மா†ண …(  ) மதி †3திóè ஸு…/ரண _†தி$ |  



 �ரத2ம கா&ேட3 பEசம: �ர*ன: TS-1.5 

www.vedavms.in                           Page 136 of 224 

ைத3வ _…�-நாவò †  வs…�ராமனா†க3ஸ…ம ர†வ�த_…மா †ேஹமா 

 வ… தேய‡ ||   
இ…மாóè ஸு நாவ…மாÅ†ஹóè ஶ…தாs†�ராóè ஶ…த /2யா‡$ |  

அ�சி †2�3ரா$ பாரய�…�b$ ||  51 

(தி3வா… ஸ-ஸ†ஹ…a�ண …� Æைவ*வா†னராÅÅ-தி3	ய …- v ேநா†-
Åேன…ஹஸóè† ஸு …ஶ�மா†ண…-ேமகா…_ன வ2óè †ஶ…தி*ச † )   (A11) 

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

Prasna Korvai with starting Padams of 1 to 11 Anuvaakams :-

ேத…3வா…ஸு…ரா: -பரா…-.4மி…�.4மி †-�ப�ர …ய`த …: - ஸ� ப†*யா…� 

ய†tஞ…: - ஸ� ப†*யா�-ய�3ன4ேஹா…	ர�-மம… நாம†-
ைவ*வான …ர-ஏகா†த3ஶ |  

 

Korvai with starting Padams of 1, 11, 21 Series of Panchaatis :-- 

ேத…3வா…ஸு…ரா:-�� …	3த4:-ஸ� ப †*யாமி…-ஸ� ப†*யாமி…- 
ந�த …hப† க3`த …ைனக†பEசா…ஶ	 |  
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 First and Last Padam of Fifth Prasnam :-  

ேத…3வா…ஸு…ரா:-பா†ரய2 …�z� | 

|| ஹ�†: ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

�ரத2மகா&ேட3 பEசம: �ர*ன: ஸமா�த: || 

1.5.1 Annexure for 1.5 

1.5.11.4 அ…13ன`�q…��3தா4>
1

 

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

அ…�3ன4��…�	3தா4 தி…3வ: க…o� பதி †: /தி …2�யா அ …ய$ | 

அ…பாóè ேரதாóè †ஸி ஜிlவதி | (4-4-4-1) 

1.5.11.4 24வ†:>2 

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

F4ேவா† ய …(ஞ ய… ரஜ†ஸaச ேந…தா ய�ரா† நி …0�3ப�…4: ஸச†ேஸ 

ஶி …வாப� †4: |  

தி…3வ� q…��3தா4ன†�-த3தி4ேஷ ஸுவ…�.ஷா ஜி …fவாம †13ேன 

ச1ேஷ ஹ�ய …வாஹ‡$ | (4-4-4-4) 

 
=======================================================
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ஓ� நம: பரமா	மேன, � மஹாக3ணபதேய நம:,  

� �3��4ேயா நம: || ஹ …�…: ஓ� || 

1.6 �ரத2மகா&ேட3 ஷ�ட2: �ர*ன: - 

(யாஜமானகா&ட3�) 

1.6.1.1 
ஸ��வா† ஸிwசாமி… யஜு†ஷா /ர…ஜாமா0…� த4ன†wச | 

/3ஹ … பதி†/ரஸூேதா… யஜ†மான இ …ஹ மா s†ஷ� ||  

ஆ(ய †மஸி ஸ…�யம †ஸி ஸ …�ய யா�3�4ய†
மஸி  

ஹ…வ�ர†ஸி ைவaவான …ர$ Æைவ‡aவேத…3வj�u †த-ஶு�மóè 
ஸ …�ெயௗஜா…: ஸேஹா†Åஸி… ஸஹ†மானமஸி … ஸஹ… வாரா†த_…: 
ஸஹ† வாராத_ய …த: ஸஹ† வ… /த†னா…: ஸஹ† வ 

/தlய…த: |  

ஸ …ஹ ர†வ _�யமஸி … தlமா† ஜி…lவா(ய … யா-(ய†மஸி 

ஸ …�ய ய † ஸ …�யம†ஸி ஸ…�யா0 † -  [  ]  1 
1.6.1.2 

ரஸி ஸ…�யஶு †�மமஸி ஸ…�ேயன† �வா…Åப�4 கா†4ரயாமி … த ய † 
ேத ப4
_ய பwசா…னா�-�வா… வாதா†னா$ Æய…��ராய† த…4��ராய † 
13fணாமி பwசா…னா�-�வ †�,…னா$ Æய …��ராய † த…4��ராய† 
13fணாமி பwசா…னா�-�வா† தி …3ஶா$ Æய …��ராய † த…4��ராய† 
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13fணாமி பwசா…னா�-�வா† பwசஜ…னானா‡$  

Æய…��ராய† த…4��ராய † 13fணாமி ச…ேரா �வா… பwச†ப�3ல ய 

ய…��ராய† த…4��ராய† 13fணாமி … /3ரfம †ண �வா… ேதஜ†ேஸ 

ய…��ராய† த…4��ராய† 13fணாமி 
 …�ர ய … �ெவௗஜ†ேஸ 

ய…��ராய† -  [  ]  2 

1.6.1.3 
த…4��ராய† 13fணாமி வ� …ேஶ �வா† ய…��ராய† த…4��ராய † 
13fணாமி ஸு…வ _�யா†ய �வா 13fணாமி 

ஸு/ரஜா… �வாய† �வா 13fணாமி ரா…ய ேபாஷா†ய  

�வா 13fணாமி /3ரfமவ�ச…ஸாய † �வா 13fணாமி … 
u4ர… மாகóè† ஹ…வ�� ேத…3வானா†-மா…ஶிேஷா… யஜ†மான ய 

ேத…3வானா‡�-�வா ேத…3வதா‡/4ேயா 13fணாமி … காமா†ய  

�வா 13fணாமி ||  3 

(ஸ…	யாx…-ேராஜ †ேஸ ய …`	ராய…-	ரய†a	�óèஶcச)    (A1) 

1.6.2.1 

�4…ேவா†Åஸி �4…ேவா†Åஹóè ஸ †ஜா …ேதஷு† u4யாஸ…�- 
த_4ர…aேச�தா† வஸு…வ�- …313ேரா‡ Å 0…13ேரா†Åஹóè ஸ†ஜா…ேதஷு† 
u4யாஸj …13ரa-ேச�தா† வஸு…வ�த†3ப� …4-u4ர† ய-ப�…4u4ர…ஹóè 
ஸ †ஜா…ேதஷு † u4யாஸ-மப�…4u4a-ேச�தா† வஸு…வ��30 …ன(மி† 
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�வா… /3ரfம†ணா… ைத3�ேய†ன ஹ …�யாயா… ைம ேவாட …4ேவ 

ஜா†தேவத3: ||  

இ�தா†4னா �வா ஸு/ர…ஜஸ †: ஸு…வ _ரா… (ேயா13 ஜ_†ேவம 

ப3லி …fேதா† வ …ய�ேத‡ ||  
யlேம † அ13ேன அ… ய ய …(ஞ ய… s�யா…�3 -  [  ] 4 

1.6.2.2 
ய�3 வா…  க�தா…3-தா3(ய † ேயா…த வ�†�ேணா |  

ேதன† ஹlமி ஸ …ப�ன†�--3�மரா…0ைமன†�-த3தா4மி … நி�.†�யா 

உ…ப ேத‡2 |  

u4�24வ… ஸுவ …��†2�ேமா அ13ேன… யஜ†மானாையதி …4 
நிஶு†�ேமா அப� …4தா3ஸ †ேத |  

அ13ேன… ேத3ேவ‡�3த…4 மlவ� †�3த…4 ம��3ர†ஜி…fவா-ம †��ய ய 

ேத ேஹாத� q…��3த4lனா ஜி †க4�மி ரா…ய ேபாஷா†ய 

ஸு/ரஜா… �வாய† ஸு…வ _�யா†ய … மேனா†Åஸி /ராஜாப …�ய$ 

மன†ஸா மா u …4ேதனாÅÅ வ� †ஶ… வாக†3 ைய…��3v 

ஸ †ப�ன…
ய †ண_ -  [  ]  5 
1.6.2.3 

வா…சா ேம ‡��3s…ேயணாÅÅ வ�†ஶ வஸ…�த$ †,…னா$ /v †ணாமி … 
ஸ மா‡ /v…த: /v†ணா- 13v …�ம$†,…னா$ /v†ணாமி … ஸ மா‡ 
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/v …த: /v †ணா- வ…�….ஷா  †,…னா$ /v †ணாமி … தா மா‡ /v …தா: 
/v †ண�- ஶ …ரத†3$,…னா$ /v†ணாமி… ஸா மா‡ /v …தா /v †ணா- 

ேஹம�த-ஶிஶி…ரா�†,…னா$ /v †ணாமி … ெதௗ மா‡ /v …ெதௗ 

/v †ண_தாம…13ன_ேஷாம †ேயார…ஹ�-ேத†3வய …(யயா… ச
ு †�மாl- 

u4யாஸம…13ேனர…ஹ� -ேத†3வய…(யயா‡Ålனா…ேதா3  
u †4யாஸ …� -  [  ] 6 

1.6.2.4 
த3/3தி†4ர… யத†3/3ேதா4 u4யாஸம …j�-த†3ேப4யம…13ன_-

ேஷாம†ேயார…ஹ�-ேத†3வய…(யயா † ��ர…ஹா  

u †4யாஸ-மி��3ரா13ன` …ேயார…ஹ�-

ேத†3வய…(யேய‡��3sயா…�ய †lனா…ேதா3 
u †4யாஸ …மி��3ர† யா…ஹ� ேத†3வய…(யேய‡��3sயா…வ _ 

u †4யாஸ$ மேஹ…��3ர யா…ஹ�-ேத†3வய …(யயா† ேஜ…மான†$ 

மஹி…மான†d-க3ேமயம…13ேன:  வ�†�ட …1ேதா…Åஹ�-  

ேத†3வய…(யயா ÅÅ0 †�மாl.  

ய…(ேஞன† /ரதி …�டா2d-க†3ேமய$ ||  7 

(��யா‡	2-ஸப	ன…rய †&ய-_னா…ேதா3-.†4யாஸ…óè…-
ஷp	�óè†ஶcச)    (A2) 
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1.6.3.1 

அ…13ன`� மா…  -3s†�டா�பா- ஸவ� …தாÅக4ஶóè† ஸா …�3 ேயா 

ேமÅ�தி † ,…3ேர†Åராத_…யதி … தேம…ேதன† ேஜஷ…óè… i †பவ�.ஷவ�ண …  
ஏஹ_…மாl-ப …4�3ராl--3�யாóè† அ…/4ேயஹி… மாம[†�ரதா… �0†  
ஶீ…�….ஷாண� † $�4வ…மிட …3 ஏfயதி †3த… ஏஹி … ஸர† வ …�ேயஹி …  
ர�தி†ரஸி … ரம †திரஸி ஸூ…ன�ய†ஸி … ஜு�ேட … ஜு�.†�ேத- 
Åஶீ…ேயாப†ஹூத உபஹ …வ -  [  ]  8 
1.6.3.2 

�ேத†Åஶயீ… ஸா ேம † ஸ …�யாÅÅஶரீ… ய ய…(ஞ ய † 
u4யா…த3ேர†ட3தா… மன †ஸா… த�ச†2ேகய$ Æய …(ேஞா தி3வóè † 
ேராஹ- ய…(ேஞா தி3வ †d-க3�ச2- … ேயா ேத†3வ …யான…: 
ப�தா…2 ேதன† ய …(ேஞா ேத…3வாóè அ/ேய ‡�வ … மா வ���3ர† 
இ��3s…ய�-த†3தா4�வ…- மாl ராய † உ…த ய …(ஞா: 

ஸ †ச�தாம… மாஸு† ஸ��வா…ஶிஷ…: ஸா ந†: /s…யா  

ஸு…/ர,‡�தி� ம …ேகா4ன_… ஜு�.†ரஸி ஜு…ஷ வ† ேநா…  
ஜு�டா† ேநா -  [  ]  9 

1.6.3.3 

-Åஸி … ஜு�. †�ேத க3ேமய …$ மேனா… (ேயாதி †�-ஜுஷதா…மா(ய …$ 

Æவ��சி †2lன$ Æய…(ஞóè ஸமி …ம� த†3தா4- ||  
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/3ஹ … பதி†- த[தாமி …மlேனா… வ�aேவ † ேத…3வா இ …ஹ 

மா†த3ய�தா$ ||  

/3ர�3�4ன… ப�lவ † வ… த3த†3ேதா ேம … மா 
ா†ய� o�வ…ேதா  
ேம… ேமாப † த3ஸ�-/ர…ஜாப†ேத� பா…4ேகா‡3Å x�ஜ† வா…l- 

பய† வாl /ராணாபா…ெனௗ ேம † பாஹி ஸமான�யா…ெனௗ  

ேம† பாf0தா3ன�யா…ெனௗ ேம † பா…fய
ி †ேதா…Å ய
ி †�ைய 

�வா… ( ) மா ேம ‡ ே
�டா2 அ…j�ரா…j�மி†l Æேலா…ேக ||  10 

(உ…ப…ஹ …வ�-ஜு�டா†-நa-	வா… ஷpச †)    (A3) 

1.6.4.1 

ப …3�….ஹிேஷா…Åஹ�-ேத†3வய…(யயா ‡ /ர…ஜாவா‡l u4யாஸ …l- 

நரா…ஶóè ஸ † யா…ஹ�-ேத†3வய …(யயா† பஶு …மாl-u†4யாஸ-

ம …13ேன:  வ� †�ட …1ேதா…Åஹ�-ேத†3வய…(யயா-ÅÅ0†�மாl. 

ய…(ேஞன† /ரதி …�டா2d-க†3ேமயம…13ேனர…ஹ-j(ஜி†தி …-
மm(ேஜ†ஷ…óè … ேஸாம† யா…ஹ-j(ஜி†தி …- மm(ேஜ†ஷ-

ம …13ேனர…ஹ-j(ஜி†தி …-மm(ேஜ†ஷம …13ன_-ேஷாம †ேயார…ஹ-

j(ஜி†தி …-மm(ேஜ†ஷ- மி��3ரா13ன`…ேயார…ஹ-j(ஜி †தி … 
மm(ேஜ†ஷ…-மி��3ர† யா…ஹ - [  ] 11 
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1.6.4.2 
j(ஜி†தி …மm(ேஜ†ஷ$ மேஹ…��3ர யா…ஹ j(ஜி †தி …-
மm(ேஜ†ஷம …13ேன:  வ� †�ட…1ேதா …Åஹ j(ஜி †தி …- 
மm(ேஜ†ஷ…$ Æவாஜ† ய மா /ரஸ …ேவ-

ேநா‡�313ரா…ேப4ேணாத†313ரபy4� |  

அதா†2 ஸ …ப�னா…óè … இ��3ேரா† ேம நி13ரா…ேப4ணாத†4ராóè அக: ||  

உ…�313ரா…ப4wச† நி13ரா…ப4wச… /3ரfம † ேத…3வா அ†வ _�த4ll |  

அதா†2 ஸ …ப�னா†-நி��3ரா…13ன_ ேம† வ�ஷூ…சீனா…l-�ய† யதா$ || 

ஏமா அ†13மlனா …ஶிேஷா… ேதா3ஹ†காமா…  
இ��3ர†வ�ேதா -  [  ]  12 

1.6.4.3 
வனாமேஹ -4
_…மஹி† /ர…ஜாமிஷ‡$ ||  

 ேராஹி†ேதன �வா…Å13ன`�-ேத…3வதா‡d-க3மய-… ஹs†/4யா…�-
�ேவ��3ேரா† ேத…3வதா ‡d-க3மய…�ேவத†ேஶன �வா… ஸூ�ேயா† 
ேத…3வதா‡d- க3மய-… வ� ேத† jwசாமி ரஶ…னா வ� ர…aம�l. வ� 

ேயா1�ரா… யான` † பs…ச�த†னான` த…4�தாத…3 மாஸு… �3ரவ� †ண …$ 

Æய�ச† ப …4�3ர$ /ர ேணா‡ /3iதா�3-பா4க…3தா4l-ேத…3வதா†ஸு ||  

வ��ேணா‡: ஶ…$Æேயார…ஹ�-ேத†3வய…(யயா† ய …(ேஞன† 
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/ரதி…�டா2d-க†3ேமய…óè… ேஸாம† யா…ஹ�- 

ேத†3வய…(யயா† -  [  ]  13 
1.6.4.4 
ஸு…ேரதா… ேரேதா† தி4ஷ_ய … �வ�{†ர…ஹ�-ேத†3வய…(யயா† 
பஶூ…னாóè i …ப$ 2†ேஷய�-ேத…3வானா…$ ப�ன _†ர…13ன`� 

13…ஹப †தி�-ய …(ஞ ய† மி-…2ன�-தேயா†ர…ஹ�-ேத†3வய …(யயா† 
மி- …2ேனன… /ர u †4யாஸ$ Æேவ…ேதா†3Åஸி … வ��தி †ரஸி வ�…ேத3ய… 
க�மா†ஸி க…ண†மஸி 1s…யாஸóè†  ஸ …ன`ர†ஸி ஸன`…தாÅஸி†  
ஸ …ேனய †d-14…தவ†�தd-oலா…ய�னóè† ரா…ய ேபாஷóè†  
ஸஹ… sண †$ Æேவ…ேதா3 த†3தா3- வா …ஜின‡$ ||  14 

(இ`	3ர †aயா…ஹ-மி`	3ர †வ`த …:-ேஸாம†aயா…ஹ� 

ேத†3வய…tயயா…-ச8 †*ச	வா�óèஶcச)   (A4) 

1.6.5.1 

ஆ /யா†யதா�-�4…வா 14 …ேதன† ய…(ஞ$ Æய†(ஞ …$ /ரதி † 
ேத3வ…ய�3/4ய †: |  

ஸூ…�யாயா… ஊேதா4Åதி †3�யா உ…ப த†2 உ …தா†4ரா /தி…2வ _ 

ய…(ேஞ அ… மிll || 

/ர…ஜாப †ேத�-வ� …பா4lனாம † ேலா…க த மிò † �வா த3தா4மி 



 �ரத2ம கா&ேட3 ஷ�ட2: �ர*ன: TS-1.6 

www.vedavms.in                           Page 146 of 224 

ஸ …ஹ யஜ†மாேனன… ஸத†3ஸி … ஸlேம † u4யா…: ஸ�வ†மஸி … 
ஸ�வ†$ ேம u4யா: u …�ணம †ஸி u …�ண$ ேம† u4யா… அ
ி †தமஸி … 
மா ேம‡ ே
�டா…2: /ரா�யா‡�தி…3ஶி ேத…3வா …�வ�ேஜா† 
மா�ஜய�தா…�-த3
ி †ணாயா$ -  [  ]  15 

1.6.5.2 
தி…3ஶி மாஸா‡: ப�…தேரா† மா�ஜய�தா$ /ர…த_�யா‡�தி …3ஶி 13…ஹா: 

ப …ஶேவா† மா�ஜய�தா…jத_‡3�யா�-தி…3aயாப … ஓஷ†த4ேயா… 
வன… பத†ேயா மா�ஜய�தா-q…��3�4வாயா‡�தி …3ஶி ய …(ஞ: 

ஸ †$Æவ�2ஸ…ேரா ய …(ஞப †தி�-மா�ஜய�தா…$ Æவ��ேணா…:  
1ரேமா‡Å யப�4மாதி …ஹா கா†3ய …�ேரண … ச2�த†3ஸா /தி…2வ _ம[…  
வ� 1ர†ேம… நி�ப †41த…: ஸ ய�-�3வ� …�ேமா வ��ேணா…: 1ரேமா‡-
Å யப�4ஶ தி …ஹா �ைர�{ †ேப4ன … ச2�த†3ஸா…-Å�தs†
 …ம[… 
வ� 1ர†ேம… நி�ப †41த…: ஸ ய�-�3வ� …�ேமா வ��ேணா…: 
1ரேமா‡Å யராத_ய …ேதா ஹ…�தா ஜாக†3ேதன… ச2�த†3ஸா… தி3வ …ம[… 
வ� 1ர†ேம… நி�ப †41த…: ஸ ய�-�3வ� …�ேமா வ��ேணா…: 1ரேமா†Åஸி 

ஶ�iய…ேதா ஹ…�தாÅÅ[†�{ேப4ன… ச2�த†3ஸா… தி3ேஶாÅ[… வ� 

1ர†ேம… நி�ப †41த…: ஸ ய�-�3வ� …�ம: ||  16 

(த3rி†ணாயாம…`த� †r…மj … வ2 �ர †ேம… நி�ப†4�த …: ஸ ய� - 

	3வ2 …�ேமா வ2�ேணா…- ேரகா…_ன 	� …óè …ஶcச †)    (A5) 
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1.6.6.1 
அக†3lம … ஸுவ…: ஸுவ†ரக3lம ஸ …��3ஶ† ேத… மா சி †2�2ஸி … 
ய�ேத… தப … த ைம† ேத… மா ÅÅ �†
ி ஸு …u4ர†ஸி… 
aேர�ேடா†2 ரaம� …னாமா†0…��3தா4 அ … யா0†� ேம ேத4ஹி 

வ�ேசா…தா4 அ†ஸி … வ�ேசா… மய� † ேத4ஹ_…த3ம …ஹம …j$ 

/4ரா�†�யமா…/4ேயா தி …313/4ேயா‡Å ைய தி…3ேவா‡ 
Å மாத…3�தs†
ாத…3 ைய /†தி …2�யா 

அ… மாத…3lனா�3யா…lன`�ப †4ஜாமி … நி�ப †41த… ஸ 

ய��3வ� …�ம: || 17 

1.6.6.2 

ஸw(ேயாதி †ஷா-Åu4வைம …��3v-மா…�த†-ம…lவாவ†�ேத… 
ஸம…ஹ$ /ர…ஜயா… ஸ$ மயா‡ /ர…ஜா ஸம …ஹóè 
ரா…ய ேபாேஷ†ண … ஸ$ மயா† ரா…ய ேபாஷ…: ஸமி †�3ேதா4 

அ13ேன ேம த_3தி3ஹி ஸேம…�3தா4 ேத† அ13ேன த_3�3யாஸ …$ 

Æவஸு †மாl. ய …(ேஞா வn †யாl-u4யாஸ …ம13ன… ஆxóè†ஷி 

பவஸ … ஆ ஸு…ேவா�ஜ…மிஷ†wச ந: |  

ஆ…ேர பா†3த4 வ -…3��2னா‡$ ||  

அ13ேன… பவ† வ …  வபா† அ … ேம வ�ச†: ஸு…வ _�ய‡$ | 18 
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1.6.6.3 

த3த…4� ேபாஷóè† ர…ய�$ மய�† |  
அ13ேன† 13ஹபேத ஸு13ஹப …திர…ஹ�-�வயா† 
13…ஹப †தினா u4யாஸóè  ஸு13ஹப …தி� மயா… �வd-

13…ஹப †தினா u4யா: ஶ…தóè ஹிமா… தாமா…ஶிஷ…மா ஶா†ேஸ … 
த�த†ேவ… (ேயாதி †�மத_�- தாமா…ஶிஷ…மா ஶா†ேஸ …Åj�ைம … 
(ேயாதி †�மத_…d-க �வா† 0ன1தி… ஸ �வா…  
வ� j †wச…�வ13ேன‡ �ரதபேத �ர…தம †சாsஷ…� தத†3ஶக…�-
தlேம†Åராதி4 ய …(ேஞா ப †3u4வ… ஸ ஆ -  [  ]  19 

1.6.6.4 
ப †3u4வ… ஸ /ர ஜ†(ேஞ … ஸ வா†�ேத4 |  

ஸ ேத…3வானா…மதி †4பதி�-ப3u4வ… ேஸா அ… மாóè அதி †4பத_l- 

கேரா- வ…யò  யா†ம… பத†ேயா ரயy…ணா$ ||   

ேகா3மாóè†  அ…13ேனÅவ�†மாóè அ…aவ _ ய…(ேஞா � …வ�2ஸ†கா…2 
ஸத…3மித†3/ர$…�ய: |  

இடா†3வாóè ஏ …ேஷா அ†ஸுர /ர…ஜாவா‡l த_…3�ேகா4 ர…ய�:  

/†-22…3�3�4ன: ஸ …பா4வாl † ||  20 
(	3வ2…�ம:-ஸு…வ  �ய …óè … -ஸ ஆ-பEச †	�óèஶcச)    (A6) 
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1.6.7.1 

யதா…2 ைவ ஸ †$தேஸா…மா ஏ …வ$ Æவா ஏ …ேத ஸ †$தய …(ஞா 

ய�3த†3�.ஶu�ணமா…ெஸௗ க ய… வாÅஹ† ேத…3வா 

ய…(ஞமா …க3�ச†2�தி … க ய † வா… ந ப †3ஹூ…னா$  

Æயஜ†மானானா…$ Æேயா ைவ ேத…3வதா …: u�வ†: பs13 …fணாதி … 
ஸ ஏ †னா…: aேவா u…4ேத ய †ஜத ஏ …த�3 ைவ ேத…3வானா†மா…யத†ன…$ 

Æயதா†3ஹவ …ன_ேயா‡Å�த…ராÅ13ன_ ப †ஶூ…னாd-கா3�.ஹ†ப�ேயா 

ம[…�யா†ணா-ம�வாஹா�ய …பச†ன: ப��…ணாம …13ன`d- 

13†fணாதி…  வ ஏ …வாயத†ேன ேத…3வதா…: பs† -  [  ]   21 

1.6.7.2 
13fணாதி … தா: aேவா u …ேத4 ய †ஜேத �ர…ேதன… ைவ  

ேம�3�4ேயா…Å13ன`�-�ர…தப †தி� /3ராfம…ேணா �ர†த…/4�3- 

�ர…தj †ைப …�யl-/3i †யா…த313ேன ‡ �ரதபேத �ர…தw- 

ச†s�யா…ம��ய…13ன`�ைவ ேத…3வானா‡$ Æ�ர…தப †தி …- த மா†  
ஏ …வ /ர†தி…/ேரா�ய† �ர…தமா ல †ப4ேத ப…3�….ஹிஷா† u …�ணமா†ேஸ 

�ர…தjைப †தி வ …�2ைஸர†மாவா… யா†-யாேம …த�3�4ேய †தேயா†- 
ரா…யத†னjப … த_�ய …: u�வ†aசா…13ன`ரப †ர…a-ேச�யா†ஹு� 

ம[…�யா† -  [  ]  22 
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1.6.7.3 
இllவா உப† த_�ண-மி …�ச2�தி … கிj † ேத…3வா ேயஷா…�- 
நவா†வஸான…-jபா‡ மி …w�2ேவா ய …rயமா†ேண ேத…3வதா† 
வஸ�தி … ய ஏ …வ$ Æவ�…�3வான…13ன`j †ப- �…ணாதி … 
யஜ†மாேனன 13ரா…$யாaச† ப …ஶேவா†Åவ …�3�4யா† 
ஆர…kயாaேச�யா†ஹு…�-ய�313ரா…$யா[†ப …வஸ†தி … ேதன† 
13ரா…$யானவ† �ேத…4 யதா†3ர…kய யா…aஞாதி … 
ேதனா†ர…kயாl. யத3னா‡aவா[ப …வேஸ ‡�-ப��ேத3வ…�ய†:  

 யாதா3ர…kய யா‡-aஞாத_��3s…ய$ -  [  ]  23 

1.6.7.4 

Æவா ஆ†ர…kயமி†��3s…யேம…வாÅÅ�ம�-த†4�ேத… யத3னா‡aவா[-

ப …வேஸ…�-ே
ா-†4க:  யா…�3 யத†3aஞ_ …யா- �3…�3ேரா‡Å ய 

ப …ஶூன…ப�4 ம†lேயதா…ேபா‡Åaஞாதி … தlேனவா†ஶி …த�-ேநவா 

Åன†ஶித…�ந ே
ா-†4ேகா… ப4வ †தி … நா ய† …�3ர: ப …ஶூன …ப�4 
ம †lயேத… வ(ேரா… ைவ ய…(ஞ: 
ு�க2�… ைவ ம†[…�ய † ய … 
/4ரா�†�ேயா … யத3னா‡aவா[ப …வஸ†தி … வ(ேர†ைண…வ 

ஸா…
ா� ( ) 
ுத…4$ /4ரா�†�யóè ஹ�தி ||  24 

(ப� †-மj…�யா†-இ`	3�…யóè-ஸா…rா	-	#ண2† ச)    (A7) 
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1.6.8.1 
ேயா ைவ aர…�3தா4மனா†ர/4ய ய…(ேஞன… யஜ†ேத… 
நா ேய …�டாய… aர�3த†3த4ேத…Åப: /ர ண †யதி aர…�3தா4 வா 

ஆப †: aர…�3தா4ேம …வாÅÅர/4ய† ய…(ேஞன† யஜத உ…ப4ேய‡Å ய 

ேத3வம[…�யா இ…�டாய … aர�3த†3த4ேத…  ததா†3ஹு…ரதி … வா 

ஏ …தா வ��ர†�-ேநத…3��யதி … வாச…$ மேனா… வாைவதா நாதி † 
ேநத…3�த_தி… மன †ஸா… /ரண†யத_…ய$ Æைவ மேனா… -  [  ]  25 
1.6.8.2 

Åனைய…ைவனா…: /ர ண †ய…�ய- க†lனஹவ��-ப4வதி …  
ய ஏ…வ$ Æேவத†3 ய(ஞா0 …தா4ன`… ஸ$ ப †4ரதி ய…(ேஞா ைவ 

ய†(ஞா0…தா4ன` † ய…(ஞேம …வ த�2ஸ$ ப †4ரதி … யேத3க†ேமகóè 
ஸ …$ப4ேர‡�-ப��ேத3வ…�யா†ன`  0…� ய�2-ஸ …ஹ ஸ�வா†ண� 

மா[…ஷாண�… �3ேவ�3ேவ… ஸ$ ப †4ரதி 
யா(யா[வா…1ய †ேயாேர …வ i …பd-க†ேரா…�யேதா†2 மி- …2னேம…வ 

ேயா ைவ த3ஶ† ய(ஞா0…தா4ன` … ேவத†3 jக…2ேதா‡Å ய ய…(ஞ: 

க†4பேத…  /2ய: -  [  ]  26 

1.6.8.3 
ச† க…பாலா†ன` சா13ன`ேஹா�ர…ஹவ†ண_ ச… ஶூ�ப †wச 

1�ணாஜி …னwச… ஶ$யா† ேசா…�க†2லwச… jஸ †லwச 
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�3…ஷ�ேசாப †லா ைச…தான`… ைவ த3ஶ† ய(ஞா0…தா4ன` … ய ஏ …வ$ 

Æேவத†3 jக…2ேதா‡Å ய ய …(ஞ: க†4பேத… ேயா ைவ ேத…3ேவ/4ய †: 
/ரதி…/ேரா�ய† ய…(ேஞன … யஜ†ேத ஜு…ஷ�ேத‡Å ய ேத…3வா 

ஹ…�யóè ஹ…வ��-நி †…/யமா†ணம …ப�4 ம †��ரேயதா…13ன`óè 
ேஹாதா†ரமி …ஹ தóè ஹு †வ… இதி † -  [  ]  27 
1.6.8.4 

ேத…3ேவ/4ய† ஏ…வ /ர†தி …/ேரா�ய† ய …(ேஞன† யஜேத ஜு…ஷ�ேத‡Å ய 

ேத…3வா ஹ…�யேம…ஷ ைவ ய…(ஞ ய … 13ரேஹா† 
13ஹ_…�ைவவ ய…(ேஞன† யஜேத… த-†3தி …3�வா வாச†$ Æய�ச2தி 

ய…(ஞ ய… �4�யா… அேதா…2 மன†ஸா … ைவ /ர…ஜாப †தி�- 
ய…(ஞம†த[த… மன†ைஸ…வ த�3ய …(ஞ�-த†[ேத…  
ர
 †ஸா…-மன†lவவசாராய … ேயா ைவ ய …(ஞ$ Æேயாக…3 ஆக†3ேத 

0…ன1தி † 0 …d1ேத 0 †wஜா…ேனஷு… க �வா† 0ன1தி … ஸ �வா† 
0ன …1�வ� ( ) �யா†ஹ /ர…ஜாப †தி…�ைவ க: /ர…ஜாப †திைன…ைவன†$ 

Æ0ன1தி 0…d1ேத 0†wஜா…ேனஷு † ||  28 

(ைவ ம…ன:-a�2ய-இதி†-xன…�	ேவ-கா†த3ஶ ச)    (A8) 

1.6.9.1 
/ர…ஜாப †தி�-ய …(ஞாந†- �ஜதா13ன`ேஹா…�ரw- 

சா‡13ன`�ேடா…மwச† ெபௗ�ணமா …nw-ேசா…1�2ய †w  
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சாமாவா… யா‡w-சாதிரா…�ரwச… தா[த†3மிம�த…  
யாவ †த313ன`ேஹா…�ர-மாn …�-தாவா†ன13ன`�ேடா…ேமா  

யாவ †த_ ெபௗ�ணமா…n தாவா †[…1�2ேயா† யாவ†�யமாவா… யா† 
தாவா†னதிரா…�ேரா ய ஏ …வ$ Æவ�…�3வான†13ன`ேஹா…�ரw- 

ஜு…ேஹாதி … யாவ†த313ன`�ேடா…ேமேனா†-பா…/ேனாதி … 
தாவ…-3பா‡ÅÅ/ேனாதி … ய ஏ …வ$ Æவ�…�3வாl-ெபௗ‡�ணமா…n$ 

Æயஜ†ேத… யாவ†-…31�2ேய †ேனா-பா…ÅÅ/ேனாதி … -  [  ]  29 

1.6.9.2 

தாவ…-3பா‡ÅÅ/ேனாதி … ய ஏ …வ$ Æவ�…�3வான†மாவா… யா‡$ Æயஜ†ேத… 
யாவ †த3திரா…�ேரேணா†பா…ÅÅ/ேனாதி… தாவ…-3பா‡ÅÅ/ேனாதி 

பரேம…�.2ேனா… வா ஏ…ஷ ய …(ேஞாÅ13ர† ஆn…� ேதன… ஸ 

ப †ர…மாw-கா�டா†2ம க3�ச…2�-ேதன† /ர…ஜாப†தி�-நி …ரவா†ஸாயய…�- 
ேதன† /ர…ஜாப†தி: பர…மாd-கா�டா†2மக3�ச…2�-ேதேன��3ர†�- 
நி …ரவா†ஸாயய…�-ேதேன��3ர†: பர…மாd-கா�டா†2மக3�ச…2�-
ேதனா…13ன_ேஷாெமௗ† நி …ரவா†ஸாயய…�-ேதனா…13ன_ேஷாெமௗ† 
பர…மாd-கா�டா†2மக3�ச2தா…$ Æய - [  ]  30 
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1.6.9.3 

ஏ …வ$ Æவ�…�3வாl-த†3�.ஶu�ணமா…ெஸௗ யஜ†ேத பர…மாேம…வ 

கா�டா‡2d-க3�ச2தி … ேயா ைவ /ரஜா†ேதன ய …(ேஞன… யஜ†ேத… 
/ர/ர…ஜயா† ப …ஶுப� †4�-மி-…2ைன�-ஜா†யேத… �3வாத†3ஶ… மாஸா‡: 
ஸ$Æவ�2ஸ …ேரா �3வாத†3ஶ �3வ…��3வான` † 
த3�.ஶu�ணமா…ஸேயா… தான`†  ஸ…$பா�3யா…ன_-

�யா†ஹு�வ…�2ஸw-ேசா†பாவ …ஜ�0…கா2wசாதி†4  
aரய …�யவ† ச… ஹ�தி† �3…ஷெதௗ†3 ச ஸ…மாஹ…��யதி†4 ச…  
வப †ேத க…பாலா†ன`… ேசாப† த3தா4தி 2ேரா…டா3ஶ†w  - [  ]  31 

1.6.9.4 
சாதி…4aரய…�யா(ய†wச  த$ப3ய…ஜுaச… ஹர†�ய…ப�4 ச† 
13fணாதி … ேவதி†3wச பs13…fணாதி … ப�ன _‡wச…  
ஸlன†fயதி … /ேரா
 †ண_aசாÅÅஸா…த3ய…�யா(ய†w-  

ைச…தான`… ைவ �3வாத†3ஶ �3வ…��3வான` † 
த3�.ஶu�ணமா…ஸேயா… தான`… ய ஏ …வóè ஸ …$பா�3ய … யஜ†ேத…  
/ரஜா†ேதைன…வ ய…(ேஞன† யஜேத… /ர /ர…ஜயா† ப …ஶுப� †4�- 
மி- …2ைன�-ஜா†யேத || 32 

(உ…�	2ேய†ேனாபா…�ேனா	ய†-க3cச2தா…� Æய:- F†ேரா…டா3ஶ†�-

ச	வா�…óè…ஶcச †)    (A9) 
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1.6.10.1 

�4…ேவா†Åஸி �4…ேவா†Åஹóè ஸ †ஜா …ேதஷு† u4யாஸ…மி�யா†ஹ 

�4…வாேன…ைவனா‡l-oத உ…13ேரா‡Å 0…13ேரா†Åஹóè 
ஸ †ஜா…ேதஷு † u4யாஸ …மி�யா…ஹா /ர†திவாதி3ன ஏ …ைவனா‡l 

oேதÅப� …4u4ர† யப� …4u4ர…ஹóè ஸ †ஜா…ேதஷு† u4யாஸ …மி�யா†ஹ… 
ய ஏ…ைவன†$ /ர�0 …�ப�பy†ேத… தjபா‡ யேத 0 …ன(மி† �வா… 
/3ரfம †ணா… ைத4�ேய …ேன�யா †ைஹ…ஷ வா  

அ…13ேன� ேயாக…3 ேதைன… - [  ]  33  

1.6.10.2 

ைவன †$ Æ0ன1தி ய…(ஞ ய … ைவ ஸ$†�3ேத4ன ேத…3வா: 

ஸு†வ…�க3$ Æேலா…கமா†யl. ய…(ஞ ய … �|†�3ேத…4னாஸு†ரா…l 

பரா† Åபா4வய…l…. யlேம † அ13ேன அ … ய ய…(ஞ ய … 
s�யா…தி3�யா†ஹ ய…(ஞ ைய…வ த�2 ஸ$ †�3ேத4ன… 
யஜ†மான: ஸுவ…�க3$ Æேலா…கேம †தி ய …(ஞ ய… �|†�3ேத4ன… 
/4ரா�†�யா…l-பரா† பா4வய�ய13ன`ேஹா…�ர-ேம …தாப�…4�- 
�யாf†த_ப�…4ப† ஸாத3ேய�3 ய(ஞj …க2$ Æவா 

அ†13ன`ேஹா…�ர$ /3ரfைம…தா �யாf†தேயா  

ய(ஞj …க2 ஏ …வ /3ரfம † -  [  ]  34 
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1.6.10.3 

oேத ஸ$Æவ�2ஸ …ேர ப …�யாக†3த ஏ …தாப� †4ேர…ேவாப † ஸாத3ேய …�3-

/3ரfம †ைண …ேவாப…4யத†: ஸ$Æவ�2ஸ …ர$ பs† 13fணாதி 

த3�.ஶu�ணமா…ெஸௗ சா†-�மா… யா�-யா…லப †4மான ஏ …தாப� …4�- 
�யாf†த_ப�4�. ஹ…வ _ò�யாÅÅ ஸா†த3ேய�3ய(ஞj…க2$  

Æைவ த†3�.ஶu�ணமா…ெஸௗ சா†-�மா… யான` … /3ரfைம…தா  

�யாf†தேயா ய(ஞj …க2 ஏ …வ /3ரfம† oேத 

ஸ$Æவ�2ஸ …ேர ப …�யாக†3த ஏ…தாப�†4ேர…வாÅÅ ஸா†த3ேய …�3 -

/3ரfம †ைண …ேவாப…4யத†: ஸ$Æவ�2ஸ …ர$ பs†13fணாதி … ய�3 

ைவ ய…(ஞ ய … ஸா$னா‡ 1s…யேத† ரா…��ர$ - [  ]  35 

1.6.10.4 

Æய…(ஞ யா…ÅÅஶ�ீ க†3�ச2தி … ய�3 …சா வ�ஶ†$ Æய…(ஞ யா… ÅÅஶ�ீ 

க†3�ச…2�யத†2 /3ராfம …ேணா†Åநா…ஶ�ீேக†ண ய…(ேஞன †  
யஜேத ஸாமிேத…4ன_ர†[வ…rயlேன…தா �யாf†த_:  

2…ர தா‡�3 த3�4யா…�3-/3ரfைம …வ /ர†தி …பத†3d-oேத… ததா‡2  
/3ராfம …ண: ஸாஶீ‡�ேகண ய …(ேஞன† யஜேத… யd-கா…மேய†த…  
யஜ†மான …$ /4ரா�†�யம ய ய…(ஞ யா…ÅÅஶ�ீ க†3�ேச…2தி3தி … 
த ைய …தா �யாf†த_: 2ேராÅ[வா…1யா †யா�-த3�4யா�3- 
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/4ரா��யேத3வ …�யா† ைவ 2†ேராÅ[வா…1யா‡ 
/4ரா�†�யேம …வா ய† ய…(ஞ யா… - [  ] 36  

1.6.10.5 

ÅÅஶ�ீ க†3�ச2தி … யாl கா…மேய †த… யஜ†மானா��2-

ஸ …மாவ†�ேயனாl. ய …(ஞ யா…ÅÅஶ�ீ க†3�ேச…2தி3தி …  
ேதஷா†ேம …தா �யாf †த_: 2ேரா[வா…1யா†யா அ��3த…4�ச 
ஏகா‡�-த3�3�4யா�3யா…(யா†ைய 2…ர தா…ேத3கா‡$ Æயா…(யா†யா 

அ��3த…4�ச ஏகா…�-தைத†2னா��2-ஸ …மாவ †த_ ய …(ஞ யா…ÅÅஶ�ீ 

க†3�ச2தி… யதா…2 ைவ ப …�ஜlய …: ஸு�†�ட…$ Æவ�.ஷ†�ேய…வ$ 

Æய…(ேஞா யஜ†மானாய வ�.ஷதி …  த2ல†ேயாத…3க$ 

ப †s13 …fண��யா…ஶிஷா† ய…(ஞ$ Æயஜ†மான…: பs†13fணாதி … 
மேனா †Åஸி /ராஜாப…�ய$ -  [  ]  37 

1.6.10.6 

மன†ஸா மா u …4ேதனாÅÅ வ� …ேஶ�யா†ஹ… மேனா… ைவ 

/ரா†ஜாப …�ய$ /ரா†ஜாப …�ேயா ய …(ேஞா மன† ஏ…வ ய…(ஞமா…�ம� 

த†4�ேத… வாக†3 ைய …��3v ஸ†ப�ன…
ய†ண_ வா…சா 
ேம‡��3s…ேயணாÅÅ வ�…ேஶ�யா†ைஹ…��3v ைவ வா13வாச†-
ேம…ைவ��3v-மா…�ம�-த†4�ேத ||  38 
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(ேதைன…-வ �3ரIம†- ரா…�pரேம…வாaய†-ய…tஞaய †-
�ராஜாப…	யóè-ஷp	�óè †ஶcச)    (A10) 
1.6.11.1 

ேயா ைவ ஸ †/தத…3ஶ$ /ர…ஜாப †தி$ Æய…(ஞம…lவாய†�த…$ Æேவத…3 
/ரதி† ய…(ேஞன† தி�ட2தி … ந ய…(ஞா�3-/4ரóè†ஶத… ஆ aரா†வ …ேயதி… 
ச-†ர
ர…ம - … aெரௗஷ….3தி… ச-†ர
ர…$ Æயேஜதி … �3�ய †
ர…$ 

Æேய யஜா†மஹ … இதி … பwசா‡
ர�-�3�ய
 …ேரா வ †ஷ�கா…ர ஏ …ஷ 

ைவ ஸ†/தத…3ஶ: /ர…ஜாப †தி� ய …(ஞம …lவாய†�ேதா… ய ஏ …வ$ 

Æேவத…3 /ரதி † ய…(ேஞன† தி�ட2தி… ந ய…(ஞா�3-/4ரóè†ஶேத… ேயா 

ைவ ய…(ஞ ய … /ராய†ண$ /ரதி …�டா2 -  [  ]  39 

1.6.11.2 

--j …த3ய†ன…$ Æேவத…3 /ரதி †�.2ேத…னாs†�ேடன ய …(ேஞன† 
ஸ …ò … தா2d-க†3�ச…2�யா aரா†வ…யா -… aெரௗஷ…�3யஜ… ேய 

யஜா†மேஹ வஷ�கா…ர ஏ …த�3ைவ ய …(ஞ ய… /ராய†ணேம …ஷா 

/ர†தி…�ைட2த-…3த3ய†ன …$ Æய ஏ …வ$ Æேவத…3 
/ரதி†�.2ேத…னாs†�ேடன ய…(ேஞன† ஸ…ò … தா2d-க†3�ச2தி … ேயா 

ைவ ஸூ…�தா†ைய… ேதா3ஹ …$ Æேவத†3 -…3ஹ ஏ …ைவனா‡$ 
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Æய…(ேஞா ைவ ஸூ…�தா ÅÅ aரா†வ …ேய�ையைவனா†- 
மfவ…த3 - … - [  ]  40 
1.6.11.3 
aெரௗஷ….3�0…பாவா‡ ரா…13 யேஜ�0த†3ைனஷ_…�3 ேய 

யஜா†மஹ … இ�0பா†ஸத3�3 வஷ�கா…ேரண †  ேதா313�4ேய…ஷ  

ைவ ஸூ…�தா†ைய… ேதா3ேஹா… ய ஏ…வ$ Æேவத†3 -…3ஹ 

ஏ …ைவனா‡�-ேத…3வா ைவ ஸ …�ரமா†ஸத… ேதஷா…�-தி3ேஶா† 
Åத3 ய…�த ஏ …தாமா…��3ரா$ ப…d1திம†பaய …lனாÅÅ aரா†வ…ேயதி † 
2ேராவா…த-ம †ஜனய …lன - … aெரௗஷ….3�ய…/4ரóè 
ஸம†/லாவய …l…. யேஜதி † வ�…�30த† - [  ]  41 
1.6.11.4 
--மஜனய …l…. ேய யஜா†மஹ … இதி … /ராவ†�.ஷயlன…/4ய † தனயl- 

வஷ�கா…ேரண … தேதா … ைவ ேத/4ேயா… தி3ஶ…: /ரா/யா†ய�த… ய 

ஏ …வ$ Æேவத…3 /ரா ைம … தி3ஶ†: /யாய�ேத /ர…ஜாப †தி��ேவா… 
ேவத†3 /ர…ஜாப†தி �வ$ Æேவத…3 ய$ /ர…ஜாப †தி…�ேவத…3 ஸ 

2kேயா† ப4வ�ேய …ஷ ைவ ச†2�த…3 ய †: /ர…ஜாப †தி …ரா 

aரா†வ…யா - … aெரௗஷ…�3 யஜ… ேய யஜா†மேஹ வஷ�கா…ேரா 
ய ஏ…வ$ Æேவத…3 2kேயா† ப4வதி வஸ…�த -  [  ]  42 
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1.6.11.5 

--$†,…னா$ /v †ணா…ம��யா†ஹ…�தேவா… ைவ /ர†யா…ஜா …,ேன…வ 

/v †ணாதி … ேத‡Å ைம /v …தா  ய†தா2u …�வd-க†4ப�ேத… 
க4ப †�ேதÅ மா …தேவா… ய ஏ …வ$ Æேவதா…313ன_-

ேஷாம†ேயார…ஹ�-ேத†3வய…(யயா … ச
ு†�மாl- 

u4யாஸ …மி�யா†ஹா…13ன_ேஷாமா‡/4யா…$ Æைவ ய…(ஞa-

ச
ு†�மா …l-தா/4யா†ேம …வ ச
ு†ரா…�மl-த†4�ேத… Å13ேனர…ஹ�- 

ேத†3வய…(யயா‡lனா…ேதா3 u†4யாஸ …மி�யா†ஹா…13ன`� ைவ 

ேத…3வானா†மlனா…த3 ேத ைந… வா - [  ]  43 

1.6.11.6 

Ålனா�3ய†மா…�மl-த†4�ேத…  த3/3தி†4ர … யத†3/3ேதா4 
u4யாஸம…j�-த†3ேப4ய…மி�யா†ைஹ…தயா… ைவ த3/3�4யா†  
ேத…3வா அஸு†ரானத3/4[வ…� தைய…வ /4ரா�†�ய�- 

த3/4ேனா�ய…13ன_ேஷாம†ேயார…ஹ�-ேத†3வய…(யயா† ��ர…ஹா 

u †4யாஸ …மி�யா†ஹா… Å13ன_ேஷாமா‡/4யா…$ Æவா இ��3ேரா† 
� …�ரம †ஹ…� தா/4யா†ேம…வ /4ரா� †�யò  �bத 

இ��3ரா13ன` …ேயார…ஹ� ேத†3வய …(யேய ‡��3sயா…�-ய †lனா…ேதா3 
u †4யாஸ …மி�யா†ேஹ��3s-யா…�ேய †வாlனா…ேதா3 
ப †4வ…த_��3ர† யா… -  [   ]   44 
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1.6.11.7 

Åஹ�-ேத†3வய…(யேய‡��3sயா…வ _ u †4யாஸ…மி�யா†-
ேஹ��3sயா…�ேய†வ ப †4வதி மேஹ…��3ர யா…ஹ$ 

ேத†3வய…(யயா† ேஜ…மான†$ மஹி …மான†d-க3ேமய…மி�யா†ஹ 

ேஜ…மான†ேம…வ ம†ஹி …மான †d-க3�ச2�ய…13ேன:  வ� †�ட …1ேதா… 
Åஹ$ ேத†3வய …(யயாÅÅ0 †�மாl. ய…(ேஞன† /ரதி …�டா2d- 

க†3ேமய …மி�யா…ஹா-0†ேர…வா�மl-த†4�ேத… /ரதி † ய …(ேஞன†-
தி�ட2தி ||  45 

(�ர …தி…�டா2-ம†Iவ…த3a8 †-வ2 …	3xத †�-Æவஸ…`த�-ேதைன…- 
ேவ`	3ர †aயா…-Å�டா	�óè†ஶcச)    (A11) 

1.6.12.1 

இ��3ர†$ Æேவா வ� …aவத… பs… ஹவா†மேஹ… ஜேன‡/4ய: | 

அ… மாக†ம -… ேகவ †ல: ||   

இ��3ர…�நேரா† ேந…மதி †4தா ஹவ�ேத… ய� பா�யா† 0 …னஜ†ேத… 
தி4ய… தா: |  

ஶூேரா… �ஷா†தா… ஶவ†ஸaசகா…ன ஆ ேகா3ம †தி �ர…ேஜ  

ப †4ஜா… �வlன: † ||  
இ…��3s…யாண�† ஶத1ரேதா… யா ேத… ஜேன †ஷு ப …wசஸு† |  
இ��3ர… தான`† த… ஆ �†ேண ||  



 �ரத2ம கா&ேட3 ஷ�ட2: �ர*ன: TS-1.6 

www.vedavms.in                           Page 162 of 224 

அ[† ேத தா3ய� ம …ஹ இ †��3s…யாய † ஸ …�ரா ேத… வ�aவ…ம[† 
��ர…ஹ�ேய‡ |  
அ[† -  [  ]  46 
1.6.12.2 

 …�ரம[… ஸேஹா† யஜ…�ேர��3ர† ேத…3ேவப�…4ர[† ேத 

�…ஷfேய‡ ||  
ஆய மி ‡l-�2 ஸ…/த வா†ஸ …வா  தி�ட †2�தி  வா…ேஹா† 
யதா2  |  

ஷி †�. ஹ த_3�க…4a�த†ம … இ��3ர† ய க…4�ேமா அதி †தி2: || 

ஆ…மாஸு† ப …1வைமர†ய … ஆ ஸூ�யóè† ேராஹேயா தி …3வ� | க…4�ம�ந 

ஸாம†� தபதா ஸு�…1திப�…4�  ஜு�ட …d-கி3�வ †ணேஸ … கி3ர†: ||  

இ��3ர…மி�3-கா…3தி2ேனா† /3…ஹதி3��3ர† ம …�ேகப� †4ர…�கிண †: | 

இ��3ர…$ Æவாண _†ரmஷத ||  

கா3ய†�தி �வா கா3ய …�sேணா - [  ]  47 

1.6.12.3 

Å�ச†��ய…�க-ம …�கிண †: |  

/3ர…fமாண† �வா ஶத1ரத…-��3வ…óè … ஶமி †வ ேயமிேர ||  

அ…óè …ேஹா…jேச… /ர ப†4ேரமா மன _…ஷா ேமா†ஷி�ட …2-தா3�.lேன† 
ஸும…திd-13†ணா…னா: |  
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இ…த3மி†��3ர… /ரதி † ஹ …�யd-13†பா4ய ஸ …�யா: ஸ†�-… 
யஜ†மான ய … காமா‡: ||  

வ� …ேவஷ… யlமா† தி…4ஷணா† ஜ…ஜான…  தைவ † 2…ரா பா�யா…தி3��3ர… 
மfன†: |  

அóèஹ†ேஸா… ய�ர† பy…பர…�3 யதா†2 ேநா நா…ேவவ… யா�த† j …ப4ேய † 
ஹவ�ேத ||  

/ர ஸ …$ராஜ†$ /ரத…2மம†�3�4வ…ராணா† -  [  ]  48  
1.6.12.4 

மóè ேஹா…jச†$ Æ�ஷ…ப4$ Æய …(ஞ�யா†னா$ |  

அ…பா�நபா†தமaவ�னா… ஹய†�தம… மிlன†ர  
இ��3s…ய� த†4�த…ேமாஜ†: ||  

வ� ந† இ��3ர… $ேதா†4 ஜஹி ந_… சா ய†�ச2 /தlய …த: | 

அ…த…4 ப…த3�-தம� ‡d1தி …4 ேயா அ … மாóè அ†ப�…4தா3ஸ†தி || 

இ��3ர† 
 …�ரம …ப�4 வா…மேமாேஜா Åஜா†யதா2 �ஷப4 

ச�.ஷண_…னா$ |  

அபா†[ேதா…3 ஜன†மமி�ர… ய�த†j …�- ேத…3ேவ/4ேயா† 
அ1ேணா ேலா…க$ ||  

$…ேகா3 ந பy…4ம: o†ச…ேரா கி †3s…�டா2: ப †ரா…வத… -  [  ]  49 
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1.6.12.5 
ஆ ஜ†கா3மா… பர† யா: |  

 …கóè ஸ…óè …ஶாய† ப…வ�மி †��3ர தி …13ம$ Æவ� ஶ�i ‡l தா.…4 வ� 

$ேதா†4 �த3 வ || 

வ� ஶ�i …l…. வ� $ேதா†4 �த…3 வ� �…�ர ய… ஹm† ஜ |  

வ� ம …l0மி†��3ர பா4மி …ேதா† Åமி�ர† யாப� …4தா3ஸ †த: || 

�ரா…தார…மி��3ர† மவ�…தார… மி��3ர …óè… ஹேவ †ஹேவ ஸு…ஹவ…óè… 
ஶூர…மி��3ர‡$ |  

ஹு …ேவ � ஶ …1ர$ 2†ஹூ…தமி��3ரò †  வ … தி ேநா† ம…க4வா† 
தா…4�வ���3ர†: ||  

மா ேத† அ… யாóè - [  ]  50 
1.6.12.6 
ஸ †ஹஸாவ …l-பs†�டா வ …கா4ய† u4ம ஹsவ: பரா…ைத3 |  

�ராய† வ ேநாÅ� …ேகப�…4�-வi †ைத…2  தவ† /s…யாஸ †: 
ஸூ…sஷு†  யாம ||  

அன†வ ேத… ரத…2மaவா†ய த
 …�-�வ�டா… வ(ர†$ 2ஹூத 

�30…ம�த‡$ |  

/3ர…fமாண… இ��3ர†$ ம…ஹய †�ேதா அ …�ைகரவ†��3த4ய…l- 

னஹ†ேய … ஹ�த… வா உ† ||  
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��ேண … ய�ேத… �ஷ†ேணா அ…�கம�சா …நி��3ர… 13ராவா†ேணா… 
அதி †3தி: ஸ …ேஜாஷா‡: |  

அ…ன…aவாேஸா… ேய ப …வேயா†Åர…தா2 இ��3ேர†ஷிதா  

அ…/4யவ†��த�த… த3 xl† ||   51 

(9� …	ர …ஹ	ேயÅj †-கா3ய …	�ேணா‡-Å	4வ …ராணா‡�-பரா…வேதா…-
Åaயா-ம…�டாச †	வா�óèஶcச)    (A12) 

=================== 
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Prasna Korvai with starting Padams of 1 to 12 Anuvaakams :-  

ஸ`	வா† ஸிEசாமி-	4� …ேவா‡-Åaய…�3ன4�மா†- 
ப…3� ….ஹிேஷா…Åஹமா �யா†யதா…-மக†3_ம…-யதா…2 ைவ-ேயா ைவ 

*ர …	3தா4�- �ர …ஜாப†தி…� யtஞா_-	3� …ேவா†~	யா†ஹ…-ேயா 

ைவ ஸ†�தத …3ஶ-மி`	3ர †� Æேவா…-	3வாத†3ஶ |  

 

Korvai with starting Padams of 1, 11, 21 Series of Panchaatis :- 

ஸ`	வா†-ப…3�.ஹிேஷா…Åஹ�-Æயதா…2 வா- ஏ …வ�  

Æவ2…	3வா-Ec2ெரௗஷ†p	2-ஸாஹஸாவ…-_ேனக†பEசா…ஶ	 |  

 

First and Last Padam of Sixth Prasnam :-  

ஸ`	வா† ஸிEசாமி…  - த3a}_† |  
 

|| ஹ�: † ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

�ரத2மகா&ேட3 ஷ�ட2: �ர*ன: ஸமா�த: || 

 
=========================================================
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ஓ� நம: பரமா	மேன, � மஹாக3ணபதேய நம:,  

� �3��4ேயா நம: || ஹ …�…: ஓ� || 

1.7 �ரத2மகா&ேட3 ஸ�தம: �ர*ன: -  

(யாஜமான-�3ராIமண�) 

1.7.1.1 

பா…க…ய…(ஞ$ Æவா அlவாஹி †தா13ேன: ப …ஶவ … உப† தி�ட2�த…  
இடா…3 க2�… ைவ பா†கய…(ஞ: ைஸஷா�த…ரா /ர†யாஜாmயா…ஜாl. 

யஜ†மான ய ேலா…ேகÅவ†ஹிதா… தாமா‡fs…யமா†ணாம…ப�4 
ம †��ரேயத… ஸுi †பவ�.ஷவ�ண … ஏஹ_தி† ப …ஶேவா… வா இடா†3 
ப …ஶூேன …ேவாப† fவயேத ய…(ஞ$ Æைவ ேத…3வா அ-†3fரl. 

ய…(ேஞாÅஸு†ராóè அ-3ஹ…�ேதÅஸு†ரா ய …(ஞ- †313தா…4: 
பரா†Åப4வ…l …. ேயா ைவ ய …(ஞ ய… ேதா3ஹ†$ Æவ� …�3வாl. - [  ]  1 

1.7.1.2 

யஜ…ேதÅ/ய …lய$ Æயஜ†மான�--3ேஹ… ஸா ேம † ஸ …�யா- 

ÅÅஶரீ… ய ய…(ஞ ய † u4யா …தி3�யா†ைஹ …ஷ ைவ ய …(ஞ ய… 
ேதா3ஹ… ேதைன…ைவன†�--3ேஹ … /ர�தா … ைவ  

ெகௗ3� - †3ேஹ… /ர�ேதடா…3 யஜ†மானாய -3ஹ ஏ…ேத வா  

இடா†3ைய …  தனா… இேடா3ப †ஹூ …ேததி † வா…0� வ…�2ேஸா  
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ய�.ஹி … ேஹாேதடா†3jப…fவேய†த… த�.ஹி… யஜ†மாேனா…  
ேஹாதா†ர…ம�
 †மாேணா வா…0$ மன†ஸா �4யாேயl -  [  ]  2 

1.7.1.3 
-மா…�ேர வ…�2ஸj …பாவ† ஜதி … ஸ�ேவ†ண … ைவ ய…(ேஞன † 
ேத…3வா: ஸு †வ…�க3$ Æேலா…கமா†யl பாகய…(ேஞன… 
ம[†ரaரா$ய…�2 ேஸடா…3 ம[†j …பாவ †�தத… தா�ேத†3வாஸு…ரா 
�ய †fவய�த /ர…த_சீ‡�ேத…3வா: பரா†சீ…மஸு†ரா…: ஸா ேத…3வா[…-
பாவ†�தத ப …ஶேவா… ைவ த�3-ேத…3வான† �ணத ப …ஶேவா- 

Åஸு†ரானஜஹு…� யd-கா…மேய†தா ப …ஶு:  யா…தி3தி … பரா†சீ…�- 
த ேயடா…3jப † fவேயதாப …ஶுேர…வ ப †4வதி … யd -  [  ]  3  

1.7.1.4 
கா…மேய†த பஶு …மா��2- யா…தி3தி† /ர…த_சீ…�-த ேயடா…3jப†-
fவேயத பஶு…மாேன…வ ப †4வதி /3ரfமவா…தி3ேனா† வத3�தி…  
ஸ �வா இடா…3jப † fவேயத… ய இடா†3jப…-ஹூயா…ÅÅ*�மான…-
மிடா†3யாjப …-fவேய…ேததி … ஸா ந†: /s…யா ஸு…/ர,‡�-
தி�ம …ேகா4ன_�யா…-ேஹடா†3ேம …ேவாப…ஹூயா… ÅÅ�மான …- 
மிடா†3யா…jப † fவயேத… �ய† தமிவ … வா ஏ…த�3ய…(ஞ ய… 
யதி3டா†3 ஸா…மி /ரா…aஞ�தி† - [  ]  4 
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1.7.1.5 

ஸா…மி மா‡�ஜய�த ஏ …த�-/ரதி … வா அஸு†ராணா$ Æய …(ேஞா 

�ய †�சி2�3யத… /3ரfம†ணா ேத…3வா: ஸம †த3-…4� /3ஹ… பதி †- 
 த[தாமி …ம�ந… இ�யா†ஹ… /3ரfம … ைவ ேத…3வானா…$ 

/3ஹ … பதி…�-/3ரfம †ைண…வ ய…(ஞóè ஸ�த†3தா4தி… 
வ��சி†2lன$ Æய …(ஞóè ஸமி …ம�-த†3தா…4�வ��யா†ஹ… ஸ�த†�ைய… 
வ�aேவ† ேத…3வா இ…ஹ மா†த3ய�தா…மி�யா†ஹ ஸ…�த�ைய …வ 

ய…(ஞ�-ேத…3ேவ/4ேயாÅ[† தி3ஶதி …யா$ Æைவ -  [  ]  5  

1.7.1.6 

ய…(ேஞ த3
ி †ணா…�-த3தா†3தி … தாம † ய ப …ஶேவாÅ[…  
ஸd1ரா†ம�தி … ஸ ஏ …ஷ ஈ †ஜா…ேனா†Åப …ஶு�பா4�†ேகா… யஜ†மாேனன… 
க2�… ைவ த� கா…�ய †-மி�யா†ஹு…�யதா†2 ேத3வ…�ரா த…3�தd- 

o†�வ _…தா�மl ப …ஶூl-ர…மேய …ேததி … /3ர�3�4ன… 
ப�lவ… ேவ�யா†ஹ ய…(ேஞா ைவ /3ர…�3�4ேனா ய…(ஞேம …வ 

தlம†ஹய…�யேதா†2 ேத3வ…�ைரவ த…3�தd-o †த ஆ…�மl 

ப …ஶூl-ர†மயேத… த3த†3ேதா ேம … ( ) மா 
ா …யy�யா…ஹா-


ி †திேம…ேவாைப†தி o�வ …ேதா ேம … ேமாப † த3ஸ…தி3�யா†ஹ 

u …4மான†ேம …ேவாைப †தி ||  6 
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(வ2…	3வா_-	4யா†ேய	3-ப4வதி… ய�-�ரா…*ஞ`தி…-யா� Æைவ-ம…-
ஏகா…_ன வ2óè †ஶ…தி*ச † ) (A1) 

1.7.2.1 

ஸòaர†வா ஹ ெஸௗவ�சன…ஸ  -மி†wஜ…ெமௗேபா†தி3தி-
jவாச… ய�2 ஸ…�sணா…óè… ேஹாதாÅu …4: காமிடா…3jபா‡fவதா…2 
இதி … தாjபா‡fவ … இதி † ேஹாவாச… யா /ரா…ேணன† ேத…3வாl 

தா…3தா4ர† �யா…ேனன† ம[…�யா†னபா…ேனன† ப�…��ன`தி † சி …2ன�தி … 
ஸா ந சி †2ன…�த_(3) இதி†  சி …2ன�த_தி † ேஹாவாச… ஶv†ர…$ Æவா 

அ† ைய… த-3பா‡fவதா…2 இதி† ேஹாவாச… ெகௗ3� வா -  [  ]  7 

1.7.2.2 

அ† ைய… ஶv †ர…d-கா3$ Æவாவ ெதௗ த�-ப�ய †வத3தா…$ Æயா 

ய…(ேஞ த_…3யேத… ஸா /ரா…ேணன† ேத…3வா�-தா†3தா4ர… யயா† 
ம[…�யா† ஜ_வ †�தி … ஸா �யா…ேனன† ம[…�யாl†. யா$ 

ப�…�/4ேயா… 14ன�தி … ஸாÅபா…ேனன† ப� …��l. ய ஏ…வ$  

Æேவத†3 பஶு…மாl-ப †4வ…�யத…2 ைவ தாjபா‡fவ… இதி†  
ேஹாவாச… யா /ர…ஜா: /ர…ப4வ†�த_…: /ர�யா…ப4வ…த_-�யlன…$  

Æவா அ† ைய… த-3 -   [   ]  8 
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1.7.2.3 
பா‡fவதா…2 இதி † ேஹாவா…ெசௗஷ†த4ேயா… வா அ† யா… 
அlன …ேமாஷ†த4ேயா… ைவ /ர…ஜா: /ர…ப4வ†�த_…: /ர�யா ப †4வ�தி… ய 

ஏ …வ$ Æேவதா‡3lனா…ேதா3 ப†4வ…�யத…2 ைவ தாjபா‡fவ… இதி † 
ேஹாவாச… யா /ர…ஜா: ப†ரா…ப4வ †�த_ர[-13 …fணாதி … /ர�யா…- 
ப4வ†�த_�-13 …fணாத_தி † /ரதி…�டா2$ Æவா அ† ைய… 
த-3பா‡fவதா…2 இதி† ேஹாவாேச…ய$ Æவா அ† ைய 

/ரதி…�ேட2- [  ]  9 

1.7.2.4 

ய$ Æைவ /ர…ஜா: ப†ரா…ப4வ †�த_…ர[† 13fணாதி … /ர�யா…ப4வ †�த_�- 
13fணாதி … ய ஏ …வ$ Æேவத…3 /ர�ேய…வ தி†�ட …2�யத…2 ைவ 

தாjபா‡fவ… இதி † ேஹாவாச… ய ைய † நி…1ரம †ேண 14…த$ 

/ர…ஜா: ஸ …wஜ_வ †�த_…: ப�ப …3�த_தி † சி…2ன�தி … ஸா ந சி †2ன…�த_(3) இதி … ந 
சி †2ன…�த_தி † ேஹாவாச… /ர - ஜ†னய …த_�ேய…ஷ வா 

இடா…3jபா‡fவதா…2 இதி † ( ) ேஹாவாச… ��.…� வா  

இடா…3 ���ைய … ைவ நி…1ரம †ேண 14…த$ /ர…ஜா: 

ஸ …wஜ_வ†�த_: ப�ப3�தி… ய ஏ…வ$ Æேவத…3 /ைரவ 

ஜா†யேதÅlனா…ேதா3 ப †4வதி ||  10 
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(ெகௗ3�வா-அ†aைய …-த	-�ர †தி…�டா2-ÅIவ†தா…2-இதி†-
வ2óèஶ…தி*ச †) (A2) 
1.7.3.1 

ப …ேரா
 …$ Æவா அ…lேய ேத…3வா இ…(ய�ேத‡ /ர…�ய
 †ம …lேய 

ய�3யஜ†ேத… ய ஏ …வ ேத…3வா: ப …ேரா
 †மி …(ய�ேத… தாேன…வ  

த�3ய†ஜதி … யத†3�வாஹா…�ய†-மா…ஹர†�ேய…ேத ைவ ேத…3வா: 

/ர…�ய
 …$ Æய�3-/3ரா‡fம…ணா தாேன…வ ேதன†  
/vணா…�யேதா…2 த3
ி †ைண …வா ைய…ஷா-Åேதா†2  

ய…(ஞ ைய…வ சி …2�3ரமப�† த3தா4தி … ய�3 ைவ ய…(ஞ ய †  
1i …ர$ Æய�3 வ�லி †�ட …�-தத†3lவாஹா…�ேய †ணா… - [  ] 11 

1.7.3.2 

Ålவாஹ†ரதி… தத†3lவாஹா…�ய † யா-lவாஹா�ய…�வ�- 

ேத†3வ,…3தா வா ஏ…ேத ய�3…�வ�ேஜா… யத†3lவாஹா…�ய †- 
மா…ஹர†தி ேத3வ,…4தாேன…வ /v †ணாதி /ர…ஜாப†தி�- 
ேத…3ேவ/4ேயா† ய…(ஞாl-�யாதி†3ஶ …�2ஸ s†sசா…ேனா†Åமlயத…  
ஸ ஏ …தம †lவாஹா…�ய †-மப †41த-மபaய …�த-மா…�மlன†த4�த…  
ஸ வா ஏ …ஷ /ரா†ஜாப …�ேயா யத†3lவாஹா…�ேயா† ய ைய …வ$ 

Æவ�…-3ேஷா‡lவாஹா…�ய † ஆfs…யேத† ஸா…
ாேத…3வ 
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/ர…ஜாப †தி$�3�4ேனா…�ய -ப †sமிேதா நி …/ேயாÅப †sமித: 

/ர…ஜாப †தி: /ர…ஜாப †ேத…-  [  ]  12 
1.7.3.3 

ரா/�ைய† ேத…3வா ைவ ய�3ய…(ேஞÅo†�வத… தத3ஸு†ரா அo�வத… 
ேத ேத…3வா ஏ …த$ /ரா†ஜாப …�ய-ம†lவாஹா…�ய†-மபaய …l- 

தம…lவாஹ†ர�த… தேதா† ேத…3வா அப †4வ…l-பரா Åஸு†ரா… 
ய ைய …வ$ Æவ� …-3ேஷா‡Ålவாஹா…�ய† ஆfs…யேத… 
ப4வ†�யா…�மனா… பரா‡ Å ய… /4ரா�†�ேயா ப4வதி ய…(ேஞன …  
வா இ…�� ப …1ேவன† u…�த_ ய ைய …வ$ Æவ� …-3ேஷா‡-
Ålவாஹா…�ய† ஆfs…யேத… ஸ�ேவ†ேவ�டா†u…�த_  
/ர…ஜாப †ேத� பா…4ேகா†3Ån- [  ]  13 

1.7.3.4 
�யா†ஹ /ர …ஜாப †திேம…வ பா†4க…3ேத4ேய †ன… ஸம†��3த4ய …�x�- 

ஜ† வா…l பய† வா…ன`�யா…ேஹா�ஜ†-ேம …வா மி …l பேயா† 
த3தா4தி /ராணாபா…ெனௗ ேம † பாஹி ஸமான�யா…ெனௗ ேம † 
பா…ஹ_�யா†ஹா…ÅÅஶிஷ†ேம…ைவதாமா ஶா… ேத Å
ி †ேதா… 
Å ய
ி †�ைய �வா … மா ேம‡ ே
�டா2 அ …j�ரா…j�மி †l 

Æேலா…க இ�யா†ஹ… 
_ய†ேத… வா அ…j�மி †l Æேலா…ேக Ålன†மி…த: 

/ர†தா3ன…ò … fய †j�மி†l Æேலா…ேக (  ) /ர…ஜா உ †ப…ஜ_வ†�தி… 
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யேத…3வ-ம†ப�4$ …ஶ�ய
ி †தி -ேம …ைவன†�3க3மயதி … 
நா யா…j�மி †l Æேலா…ேகÅlன†$ 
_யேத ||  14 

(அ…_வா…ஹா…�ேய †ண-�ர …ஜாப†ேத-ரஸி…-Iய†h�மி†_ Æேலா…ேக-

பEச †த3ஶ ச )  (A3) 

1.7.4.1 

ப …3�….ஹிேஷா…Åஹ�-ேத†3வய…(யயா ‡ /ர…ஜாவா‡l- 

u4யாஸ …மி�யா†ஹ ப…3�….ஹிஷா… ைவ /ர…ஜாப †தி: /ர…ஜா 

அ† ஜத… ேதைன…வ /ர…ஜா:  †ஜேத… நரா…ஶóèஸ† யா…ஹ� 

ேத†3வய…(யயா† பஶு…மாl-u†4யாஸ…மி�யா†ஹ… நரா…ஶóèேஸ†ன…  
ைவ /ர…ஜாப †தி: ப …ஶூன† ஜத… ேதைன…வ ப …ஶூl�2 -

 †ஜேத…Å13ேன:  வ�†�ட…1ேதா…Åஹ$ ேத†3வய…(யயா-

ÅÅ0 †�மாl. ய…(ேஞன† /ரதி …�டா2d-க†3ேமய …மி�யா…ஹா-

ÅÅ0 †ேர…வா�மl-த†4�ேத… /ரதி † ய …(ேஞன† தி�ட2தி 

த3�.ஶu�ணமா…ஸேயா…� -   [  ]  15 

1.7.4.2 
ைவ ேத…3வா உ(ஜி †தி…மmத†3ஜயl-த3�.ஶu�ணமா…ஸா/4யா…- 
மஸு†ரா…னபா†[-த3�தா…13ேன-ர…ஹj(ஜி †தி…-மm(ேஜ†ஷ…- 
மி�யா†ஹ த3�.ஶu�ணமா…ஸேயா†ேர…வ ேத…3வதா†னா…$  

Æயஜ†மான… உ(ஜி †தி …-மm(ஜ†யதி த3�.ஶu�ணமா…ஸா/4யா…$  
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/4ரா�†�யா…னப † �த3ேத… வாஜ†வத_/4யா…$ Æ�x†ஹ …�யlன…$ 

Æைவ வாேஜாÅlன†ேம …வாவ† �ேத…4 �3வா/4யா…$ 

/ரதி†�.2�ைய… ேயா ைவ ய…(ஞ ய … �3ெவௗ ேதா3ெஹௗ † 
வ� …�3வாl. யஜ†த உப …4யத† - [  ]   16 

1.7.4.3 
ஏ …வ ய …(ஞ�-- †3ேஹ 2…ர தா‡�ேசா…பs†�டா�ைச…ஷ வா  

அ…lேயா ய…(ஞ ய … ேதா3ஹ… இடா†3யாம …lேயா ய�.ஹி…  
ேஹாதா… யஜ†மான ய … நாம † 13fண_…யா�-த�.ஹி † 
/3iயா …ேத3மா அ†13மlனா…ஶிேஷா… ேதா3ஹ†காமா…  
இதி … ஸò -†தா ஏ …வ ேத…3வதா† -…3ேஹÅேதா†2 உப…4யத† ஏ …வ  

ய…(ஞ�-- †3ேஹ 2…ர தா‡�ேசா…பs†�டா�ச… ேராஹி †ேதன  

�வா…Å13ன`� ேத…3வதா‡d-க3மய …�வ��யா†ைஹ…ேத ைவ 

ேத†3வா…aவா - [  ]  17 

1.7.4.4 
யஜ†மான: /ர த…ேரா யேத…3ைத: /ர† த…ர$ /ர…ஹர†தி 
ேத3வா…aைவேர…வ யஜ†மானóè ஸுவ…�க3$ Æேலா…கd-க†3மயதி …  
வ� ேத† jwசாமி ரஶ…னா வ� ர…aம�ன`�யா†ைஹ…ஷ வா  

அ…13ேன�-வ� †ேமா…க ேத-ைன…ைவன…$ Æவ� j †wசதி … வ��ேணா‡: 
ஶ…$Æேயார…ஹ�-ேத†3வய…(யயா† ய …(ேஞன† /ரதி …�டா2d- 



 �ரத2ம கா&ேட3 ஸ�தம: �ர*ன: TS-1.7 

www.vedavms.in                           Page 176 of 224 

க†3ேமய …மி�யா†ஹ ய …(ேஞா ைவ வ��b †�-ய …(ஞ  

ஏ …வா�த…த: /ரதி†தி�ட2தி … ேஸாம † யா…ஹ�- 

ேத†3வய…(யயா† ஸு…ேரதா… - [  ]  18 

1.7.4.5 
ேரேதா† தி4ஷ_…ேய�யா†ஹ… ேஸாேமா… ைவ ேர†ேதா…தா4 ேதைன …வ 

ேரத† ஆ…�மl-த†4�ேத… �வ�{†ர…ஹ�-ேத†3வய …(யயா† பஶூ…னாóè 
i …ப$ 2†ேஷய…மி�யா†ஹ… �வ�டா… ைவ ப †ஶூ…னா$ மி †-…2னானாóè†  
iப …1� ேதைன…வ ப †ஶூ…னாóè i …பமா…�மl-த†4�ேத ேத…3வானா…$ 

ப�ன _†ர…13ன`�-13…ஹப †தி�-ய …(ஞ ய† மி-…2ன�-தேயா†ர…ஹ� 

ேத†3வய…(யயா† மி- …2ேனன… /ர u †4யாஸ…மி�யா†ைஹ…-
த மா…�3ைவ மி †- …2னா�-/ர…ஜாப †தி� மி- …2ேனன… - [  ] 19 
1.7.4.6 
/ராஜா †யத… த மா†ேத…3வ யஜ†மாேனா மி-…2ேனன… /ர ஜா†யேத 

ேவ…ேதா †3Åஸி … வ��தி †ரஸி வ� …ேத3ேய�யா†ஹ ேவ…ேத3ன… ைவ 

ேத…3வா அஸு†ராணா$ Æவ�…�த$ Æேவ�3ய†மவ��த3�த… 
த�3ேவ …த3 ய † ேவத…3�வ$ Æய�3ய…�3/4ரா�†�ய யாப� …4-
�4யாேய …�-த ய… நாம † 13fண_யா…�-தேத…3வா ய … ஸ�வ†$ 

Æ�d1ேத 14…தவ†�தd-oலா…ய�னóè† ரா…ய ேபாஷóè† 
ஸஹ… sண †$ Æேவ…ேதா3 த†3தா3- வா …ஜின…மி�யா†ஹ…  
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/ர ஸ …ஹ ர†$ ப …ஶூனா‡/ேனா…�யா ( )  ய† /ர…ஜாயா‡$  

Æவா…ஜ_ ஜா†யேத… ய ஏ …வ$ Æேவத†3 ||  20  

(த…3�.ஶ….…�ண …மாஸேயா†-�ப…4யேதா†-ேத3வா…*வா:-ஸு…ேரதா‡:-
�ர …ஜாப†தி� மி8 …2ேனனா‡-ÅÅ�ேனா	ய …-�ெடௗ ச†) (A4) 

1.7.5.1 

�4…வா$ Æைவ s�ய†மானா$ Æய …(ேஞாÅ[† s�யேத ய …(ஞ$ 

Æயஜ†மாேனா… யஜ†மான$ /ர…ஜா �4…வாமா…/யாய †மானா$  

Æய…(ேஞாÅlவா /யா†யேத ய…(ஞ$ Æயஜ†மாேனா… யஜ†மான$  

/ர…ஜா ஆ /யா†யதா�-�4…வா 14…ேதேன�யா†ஹ 

�4…வாேம …வாÅÅ /யா†யயதி …- தாமா…/யாய†மானா$ 

Æய…(ேஞாÅlவா -/யா†யேத ய …(ஞ$ Æயஜ†மாேனா… யஜ†மான$ 

/ர…ஜா: /ர…ஜாப†ேத�-வ�…பா4lனாம† ேலா…க த மிò † �வா  

த3தா4மி ஸ …ஹ யஜ†மாேன …ேன�யா† -  [  ] 21 
1.7.5.2 

ஹா…ய$ Æைவ /ர…ஜாப †ேத�-வ� …பா4lனாம † ேலா…க -

த மி †lேன …ைவன†� த3தா4தி ஸ …ஹ யஜ†மாேனன… s�ய†த  

இவ … வா ஏ…த�3ய�3யஜ†ேத… ய�3ய†ஜமானபா…4க3$ 

/ரா…aஞா�யா…�மான†ேம …வ /v †ணா�ேய…தாவா…l…. ைவ  

ய…(ேஞா யாவாl†. யஜமானபா…4ேகா3 ய…(ேஞா யஜ†மாேனா…  
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ய�3ய †ஜமானபா…4க3$ /ரா…aனாதி† ய…(ஞ ஏ …வ ய …(ஞ$  

/ரதி† �டா2பய�ேய…த�3 ைவ ஸூ…யவ†ஸ …óè… ேஸாத†3க…$  

Æய�3ப …3�….ஹிaசாÅÅப †aைச…த�3 - [  ]  22 

1.7.5.3 

யஜ†மான யா…ÅÅயத†ன…$ Æய�3 ேவதி …3� ய�-u‡�ணபா …�ர 
ம †�த�ேவ…தி3 நி…னய†தி…  வ ஏ …வாÅÅய †தேன ஸூ…யவ†ஸ …óè…  
ேஸாத†3கd-oேத… ஸத†3ஸி… ஸlேம † u4யா… இ�யா…ஹாÅÅேபா… 
ைவ ய…(ஞ ஆேபா…Å$த†$ Æய …(ஞேம…வா$த†-மா…�மl-த†4�ேத… 
ஸ�வா†ண� … ைவ u …4தான`† �ர…தj †ப …ய�த…மmப † ய�தி … /ரா�யா‡�- 
தி…3ஶி ேத…3வா …�வ�ேஜா† மா�ஜய�தா…-மி�யா†ைஹ …ஷ ைவ 

த†3�.ஶu�ணமா…ஸேயா†ர-வ/4…ேதா2 -  [  ]  23 

1.7.5.4 
யாlேய …ைவன†$ u …4தான`† �ர…தj†ப …ய�த†-மmப …ய�தி … ைதேர…வ 

ஸ …ஹாவ†/4…த2மைவ†தி… வ��b†jகா…2 ைவ ேத…3வாa- 

ச2�ேதா†3ப�4s…மாl Æேலா…கான†னபஜ…|ய-ம …/4ய†ஜய…l…. 
ய�3வ�†�b1ர…மாl-1ரம†ேத… வ��b†ேர…வ u …4�வா யஜ†மான…- 
aச2�ேதா†3ப�4s…மாl- Æேலா …கான†னபஜ…|யம…ப�4 ஜ†யதி … வ��ேணா…: 
1ரேமா‡Å யப�4மாதி …ேஹ�யா†ஹ கா3ய …�v ைவ /†தி…2வ _  
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�ைர�{†ப4ம …�தs†
 …w-ஜாக†3த_… �3ெயௗரா[†�{பy…4�தி3ஶ …-
aச2�ேதா†3ப�4ேர…ேவமாl-Æேலா…காl. ய†தா2u …�வம…ப�4  
ஜ†யதி || 24 
(யஜ†மாேன…ேனதி†-ைச … தத†3-வ�4� …ேதா2-தி3ஶ†:-ஸ…�த ச †) (A5) 

1.7.6.1 
அக†3lம … ஸுவ…: ஸுவ†ரக…3lேம�யா†ஹ ஸுவ…�க3ேம…வ 

ேலா…கேம†தி ஸ…��3ஶ† ேத… மா சி †2�2ஸி… ய� ேத… 
தப … த ைம† ேத… மா ÅÅ �…
_�யா†ஹ யதா2ய …ஜுேர…ைவத�2 

-ஸு…u4ர†ஸி… aேர�ேடா†2 ரaம� …னாமா†0…��3தா4 அ… யா0 †�ேம  

ேத…4ஹ_�யா†ஹா…ÅÅஶிஷ†ேம …ைவதாமா ஶா‡ ேத… /ர வா 

ஏ …ேஷா‡Å மா4-ேலா …கா��ய†வேத… ேயா -  [  ]  25 
1.7.6.2 
வ� †�b1ர…மாl-1ரம†ேத ஸுவ…�கா3ய… ஹி ேலா…காய† 
வ��b1ர…மா: 1ர…$ய�ேத‡ /3ரfமவா…தி3ேனா† வத3�தி …  
ஸ �ைவ வ� †�b1ர…மாl-1ர†ேமத… ய இ…மாl Æேலா…காl-  

/4ரா�†�ய ய ஸ …$Æவ��3ய … 2ன†s…ம$ Æேலா…க$ 

/ர†�யவ…ேராேஹ…தி3�ேய …ஷ வா அ… ய ேலா…க ய† 
/ர�யவேரா…ேஹா யதா3ேஹ…த3ம…ஹம …j$ 

/4ரா�†�யமா…/4ேயா தி …313/4ேயா‡Å ைய தி…3வ  
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இத_…மாேன…வ ேலா…காl-/4ரா�†�ய ய ஸ …$Æவ��3ய…  
2ன†s…ம$ Æேலா …க$ /ர…�யவ†ேராஹதி … ஸw -  [  ]  26 
1.7.6.3 

(ேயாதி †ஷாÅu4வ…மி�யா†-ஹா… மிlேன…வ ேலா …ேக /ரதி † 
தி�ட2�ைய…��3vமா…-�த†ம…lவாவ†�த… இ�யா†ஹா…ெஸௗ வா 

ஆ†தி…3�ய இ��3ர… த ைய…வாÅÅ�த…ம[† ப …�யாவ†�தேத 

த3
ி …ணா ப…�யாவ†�தேத…  வேம …வ வ _…�ய†ம[† ப…�யாவ†�தேத… 
த மா…�3-த3
ி …ேணாÅ��3த†4 ஆ…�மேனா† வ _…�யா†வ�த…ேராÅேதா†2  

ஆதி…3�ய ைய …வாÅÅ�த…ம[† ப …�யாவ†�தேத… ஸம …ஹ$ /ர…ஜயா… 
ஸ$ மயா‡ /ர…ேஜ�யா†ஹா…ÅÅஶிஷ† -  [  ]  27 
1.7.6.4 
ேம…ைவதாமா ஶா‡ ேத… ஸமி †�3ேதா4 அ13ேன ேம த_3தி3ஹி 

ஸேம …�3தா4 ேத† அ13ேன த_3�3யாஸ…மி�யா†ஹ யதா2 

ய…ஜுேர…ைவத�3 வஸு†மாl. ய…(ேஞா வn†யாl- 

u4யாஸ …மி�யா†ஹா…ÅÅஶிஷ†ேம …ைவ தாமா ஶா‡ ேத  

ப …3ஹு ைவ கா3�.ஹ†ப�ய… யா�ேத† மி …aரமி†வ ச�யத  

ஆ13ன`பாவமா…ன_/4யா…d-கா3�.ஹ †ப�ய …jப † தி�ட2ேத  

2…னா�ேய…வா13ன`$ 2†ன_…த ஆ…�மான…�-�3வா/4யா…$ 

/ரதி†�.2�யா… அ13ேன † 13ஹபத… இ�யா†ஹ -  [  ]  28 
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1.7.6.5 

யதா2 ய…ஜுேர …ைவத�ச…2தóè ஹிமா… இ�யா†ஹ ஶ…த�-�வா† 
ேஹம …�தான` †�தி4ஷ_…ேயதி … வாைவ ததா†3ஹ 2…�ர ய… நாம† 
13fணா�யlனா…த3ேம …ைவன†d-கேராதி … தாமா…ஶிஷ…மா 

ஶா†ேஸ … த�த†ேவ… (ேயாதி †�மத_…மிதி† /3iயா…�3ய ய † 
2…�ேராÅஜா†த…:  யா�-ேத†ஜ… �ேய †வா ய † /3ரfமவ�ச…n 

2…�ேரா ஜா†யேத… தாமா…ஶிஷ…மா ஶா†ேஸ …Åj�ைம … 
(ேயாதி †�மத_…மிதி † /3iயா…�3ய ய† 2…�ேரா -  [  ]  29 

1.7.6.6 
ஜா…த:  யா� ேதஜ† ஏ …வா மி †l-/3ரfமவ�ச…ஸ�-த†3தா4தி … ேயா 

ைவ ய…(ஞ$ /ர…0(ய… ந வ� †j…wச�ய† /ரதி�டா…2ேனா ைவ ஸ 

ப †4வதி … க �வா† 0ன1தி … ஸ �வா… வ� j†wச…�வ��யா†ஹ 

/ர…ஜாப †தி …�ைவ க: /ர…ஜாப †திைன …ைவன†$ Æ0 …ன1தி † /ர…ஜாப †தினா… 
வ� j †wசதி … /ரதி †�.2�யா ஈaவ…ர$ Æைவ �ர…தமவ�† �ட$ 

/ர…த3ேஹாÅ13ேன‡ �ரதபேத �ர…தம†சாsஷ…மி�யா†ஹ  

�ர…தேம…வ - [  ]  30 
1.7.6.7 
வ�  †ஜேத… ஶா��யா … அ/ர†தா3ஹாய … பரா…d-வாவ ய…(ஞ  

ஏ †தி … ந நி வ †�தேத… 2ன…� ேயா ைவ ய…(ஞ ய† 2னரால…$ப4$ 
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Æவ�…�3வாl. யஜ†ேத… தம …ப�4 நிவ†�தேத ய…(ேஞா ப†3u4வ … ஸ  

ஆ ப †3u …4ேவ�யா†ைஹ…ஷ ைவ ய…(ஞ ய † 2னரால …$ப4 -

 ேதைன…ைவன…$ 2ன …ரா ல†ப …4ேத Åன†வ�3தா…4 வா  

ஏ …த ய† வ� …ரா�3ய ஆஹி †தா13ன`…: ஸlன†ஸ…ப4: ப …ஶவ …:  
க2�… ைவ (  ) /3ரா‡fம …ண ய† ஸ…ேப4��வா /ரா�…�1ர$ய † 
/3iயா …�3ேகா3மாóè† அ…13ேனÅவ�†மாóè அ…aவ _ ய …(ஞ இ�யவ† 
ஸ …பா4óè …�ேத4 /ர ஸ…ஹ ர†$ ப …ஶூனா‡/ேனா…�யா ய† 
/ர…ஜாயா‡$ Æவா…ஜ_ ஜா†யேத ||  31 

(ய:-ஸ-மா…ஸிஷ†�-�3�ஹபத …-இ	யா†ஹா…-Åh�ைம… 
tேயாதி†�மத …மிதி† �3�யா…	3-யaய† F…	ேரா-9ர …தேம…வ- க2� …-
ைவ-ச8 †�வ2óèஶதி*ச) (A6) 

1.7.7.1 
ேத3வ† ஸவ�த…: /ர ஸு†வ ய…(ஞ$ /ர ஸு†வ ய…(ஞப†தி …$  

ப4கா†3ய தி …3�ேயா க†3�த…4�வ: |   

ேக…த…u: ேகத†�ந: 2னா- வா…ச பதி …�-வாச†ம …�3ய  

 வ†தா3தி ந: || 

இ��3ர† ய… வ(ேரா†Åஸி … வா��ர†14ன… �வயா…Åய$ Æ� …�ர$ 

Æவ†�4யா� ||  
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வாஜ† ய … � /ர†ஸ…ேவ மா…தர†$ ம …ஹ_மதி †3தி …�நாம … வச†ஸா 

கராமேஹ |  

ய யா†மி …த3$ Æவ�aவ…$ 24வ†னமாவ� …ேவஶ… த யா‡�ேநா  
ேத…3வ: ஸ†வ�…தா த4�ம† ஸாவ�ஷ� ||  

அ…/2 வ† - [  ]  32 

1.7.7.2 
-�தர…$த†ம …/2ஸு ேப †4ஷ…ஜம…பாj …த /ரஶ† தி …�வaவா†  
ப4வத2 வாஜின: ||  

வா…0�வா‡ �வா… ம[†�வா �வா க3�த…4�வா: ஸ…/தவ�óè†ஶதி: |  

ேத அ13ேர… அaவ†மா0wஜ…�ேத அ† மிw-ஜ…வமாத†3-4: ||  

அபா‡�-நபாதா3ஶுேஹம…l…. ய ஊ…�மி: க…o�3மா…l-/ர,‡�தி�-
வாஜ…ஸாத†ம … ேதனா…ய$ Æவாஜóè† ேஸ� || 

வ��ேணா…: 1ரேமா†Åஸி… வ��ேணா‡: 1ரா…�தம †ஸி … வ��ேணா…� 
வ�1ரா‡�தம ய …dெகௗ �ய…dகா ( ) வ…ப�4ேதா… ரத…2$ Æெயௗ 

�4வா…�த$ Æவா†தா…13ரம[† ஸ…wசர†�ெதௗ ,…3ேரேஹ†தி- 
s��3s…யாவா‡l-பத…�v ேத ேநா…Å13னய …: ப/ர†ய: பாரய�- ||  33 

(அ…�2ஸு-`ய…gெகௗ-பEச †த3ஶ ச) (A7) 
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1.7.8.1 

ேத…3வ யா…ஹóè ஸ†வ� …-: /ர†ஸ …ேவ /3ஹ… பதி †னா 

வாஜ…ஜிதா… வாஜ†w-ேஜஷ�-ேத…3வ யா…ஹóè ஸ †வ�…-: /ர†ஸ …ேவ 

/3ஹ … பதி†னா வாஜ…ஜிதா… வ�.ஷி †�ட…2�-நாகóè†  
ேஹய …மி��3ரா†ய… வாச†$ Æவத…3ேத��3ர…$ Æவாஜ†w -

ஜாபய …ேத��3ேரா… வாஜ†மஜய�� ||  

அaவா†ஜன` வாஜின`… வாேஜ†ஷு வாஜின _வ …�யaவா‡��2-

ஸ …ம�2ஸு† வாஜய ||  

அ�வா†ஸி … ஸ/தி †ரஸி வா…(ய †ஸி …  வாஜி †ேனா… வாஜ†�தா4வத 

ம …தா‡$ /ரஸ …ேவ ஜ†யத… வ� ேயாஜ†னா மிம��4வ …ம�3�4வ†ன:  

 க/4ன_த… - [  ]  34 
1.7.8.2 

கா�டா‡2d-க3�ச2த… வாேஜ†வாேஜÅவத வாஜிேனா ேநா…  
த4ேன†ஷு வ�/ரா அ$தா த(ஞா: ||  

அ… ய ம�3�4வ†: ப�ப3த மா…த3ய†�3�4வ�-�…/தா யா†த  

ப …தி2ப� †4� ேத3வ…யாைன‡: || 

ேத ேநா… அ�வ†�ேதா ஹவன …aேதா… ஹவ…$ Æவ�aேவ† 
akவ�- வா…ஜின†: ||  
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மி…த�3ர†வ: ஸஹ ர…ஸா ேம…த4ஸா†தா ஸன` …�யவ†: |  

ம …ேஹா ேய ர�னóè † ஸமி …ேத2ஷு † ஜ/4s…ேர ஶlேனா † ப4வ�- 

வா…ஜிேனா… ஹேவ†ஷு || 

ேத…3வதா†தா மி …த�3ர†வ:  வ…�கா:  |   

ஜ…$ப4ய…�ேதாÅஹி …$ Æ�க…óè …  ர
ாóè †ஸி… ஸேன‡$ய… ம�3 

0†யவ… -  [  ]  35 
 

1.7.8.3 
-lனம� †வா: ||  

ஏ …ஷ  ய வா…ஜ_ 
ி †ப…ண�$ - †ரkயதி  

13v …வாயா‡$ ப …3�3ேதா4 அ†ப�க…
 ஆ…ஸன` † |  
1ர-†�-த3தி …41ரா அ[† ஸ …�தவ _‡�வ�-ப …தா2மdகா…ò … 
 யlவா…பன _†ப2ண� || 

உ…த  மா‡ ய… �3ரவ†த -ரkய …த: ப …�ண�ந ேவர[† வாதி 

/ரக…3��3தி4ன †: |  

aேய…ன ேய†வ… �4ரஜ†ேதா அdக…ஸ$ பs† த3தி …41ரா�.kண †: 
ஸ …ேஹா�ஜா தs†�ரத: ||  

ஆ மா… வாஜ† ய /ரஸ …ேவா ஜ†க3$யா…தா3 �3யாவா†/தி…2வ _ 

வ� …aவஶ†$u4 |  

ஆ மா† க3�தா$ ப� …தரா† -  [  ]  36  
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1.7.8.4 

மா…தரா… சாÅÅ மா… ேஸாேமா† அ$த…�வாய† க3$யா� ||  

வாஜி †ேனா வாஜஜிேதா… வாஜóè† ஸs…�ய�ேதா… வாஜ†w- 

ேஜ…�ய�ேதா… /3ஹ… பேத‡� பா…4க3மவ † ஜி14ரத… வாஜி †ேனா 

வாஜஜிேதா… வாஜóè † ஸ …வாóèேஸா… வாஜ†w-ஜிகி …3வாóèேஸா… 
/3ஹ … பேத‡�-பா…4ேக3 நி $†�4வமி …ய$ Æவ …: ஸா ஸ …�யா 

ஸ …�தா4 Åu…4�3யாமி��3ேர†ண ஸ …மத†4�3�4வ…மஜ_†ஜிபத 

வன பதய… இ��3ர…$ Æவாஜ…$ Æவ�j †�ய�3�4வ$ ||  37 

(aக…�4ன …த…-x…ய…வ…_-ப2…தரா…-	3வ2ச †	வா�óèஶcச)  (A8) 

1.7.9.1 

 …�ர ேயா4ப †3மஸி 
 …�ர ய … ேயான`†ரஸி… ஜாய… ஏஹி … 
ஸுேவா… ேராஹா†வ … ேராஹா†வ … ஹி ஸுவ†ர…ஹ�-நா†�…ப4ேயா…: 
ஸுேவா† ேராrயாமி … வாஜ†aச /ரஸ …வaசா†ப� …ஜaச… 1ர- †aச…  
ஸுவ†aச q …�தா4 ச… �யaன`†யaசாÅÅ��யாய …னa சா��ய †aச 

ெபௗ4வ…னaச… 24வ†ன …aசாதி †4பதிaச | ஆ0 †�ய…(ேஞன† க4பதா$ 

/ரா…ேணா ய…(ேஞன† க4பதாமபா…ேனா -  [  ]  38 
1.7.9.2 

ய…(ேஞன† க4பதா$ Æ�யா…ேனா ய …(ேஞன† க4பதா…w-ச
ு†� 
ய…(ேஞன† க4பதா…ò … aேரா�ர†$ Æய…(ேஞன † க4பதா…$ மேனா† 
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ய…(ேஞன† க4பதா…$ Æவா13ய…(ேஞன† க4பதாமா…�மா ய …(ேஞன† 
க4பதா$ Æய…(ேஞா ய…(ேஞன† க4பதா…óè… ஸுவ†�ேத…3வாóè 
அ†க3lமா…$தா† அu4ம /ர…ஜாப †ேத: /ர…ஜா அ†u4ம … ஸம …ஹ$ 

/ர…ஜயா… ஸ$ மயா‡ /ர…ஜா ஸம …ஹóè ரா…ய ேபாேஷ†ண … ஸ$ 

மயா† ரா…ய ேபாேஷா Ålனா†ய �வா… Ålனா�3யா†ய �வா… 
வாஜா†ய (  ) �வா வாஜஜி…�யாைய‡ �வா… Å$த†மஸி… 2�.†ரஸி 

/ர…ஜன †னமஸி ||  39 

(அ…பா…ேனா-வாஜா†ய…-நவ† ச) (A9) 

1.7.10.1 

வாஜ† ேய …ம$ /ர†ஸ…வ: ஸு†ஷுேவ… அ13ேர… ேஸாம …óè… 
ராஜா†ன…ேமாஷ†த_4�வ …/2ஸு |  

தா அ… ம/4ய …$ ம-†4மத_�- ப4வ�- வ…யóè ரா…��ேர 

ஜா‡13sயாம 2…ேராஹி †தா: ||  

வாஜ† ேய …த3$ /ர†ஸ…வ ஆ ப †3u4ேவ…மா ச… வ�aவா… 24வ†னான` 

ஸ …�வத†: |  

ஸ வ� …ராஜ…$ ப�ேய†தி /ரஜா…னl-/ர…ஜா$ 2�. †$  

Æவ…��3த4ய†மாேனா அ… ேம ||  

வாஜ† ேய …மா$ /ர†ஸ…வ: ஶி †asேய… தி3வ†மி …மா ச… வ�aவா… 
24வ†னான` ஸ…$ரா� |  
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அதி †3�2ஸ�த�-தா3பய- /ரஜா…னl-ர…ய� -  [  ]   40 

1.7.10.2 
wச† ந…: ஸ�வ†வ _ரா…$ நி ய†�ச2- ||  

அ13ேன… அ�சா†2 வேத…3ஹ ந…: /ரதி† ந: ஸு…மனா† ப4வ |  

/ர ேணா† ய�ச2 24வ பேத த4ன…தா3 அ†ஸி ந… �வ$ ||  

/ர ேணா† ய�ச2�வ�ய …மா /ர ப4க…3: /ர /3ஹ … பதி†: |  

/ர ேத…3வா: /ேராத ஸூ…�தா… /ரவா13ேத…3வ _ த†3தா3- ந: ||  

அ…�ய …மண …$ /3ஹ… பதி …-மி��3ர…�-தா3னா†ய ேசாத3ய |  

வாச…$ Æவ��b…óè…  ஸர† வத_óè  ஸவ� …தார† -  [  ]  41 
1.7.10.3 

wச வா…ஜின‡$ ||  

ேஸாம …óè … ராஜா†ன …$ Æவ†ணம…13ன`-ம…lவார †பா4மேஹ |  

ஆ…தி…3�யாl. வ��b…óè… ஸூ�ய†$ /3ர…fமாண†wச… 
/3ஹ … பதி‡$ ||  

ேத…3வ ய †�வா ஸவ�…-: /ர†ஸ …ேவ‡Åaவ�ேனா‡�-பா…3ஹு/4யா‡$ 

u …�ேணா ஹ தா ‡/4யா…óè…  ஸர† வ�ைய வா…ேசா ய…�-�- 

ய…��ேரணா…13ேன �வா…  
ஸா$ரா‡(ேயனா…ப�4 ஷி†wசா…ம���3ர † ய… /3ஹ… பேத‡ �வா…  
ஸா$ரா‡(ேயனா…ப�4 ஷி†wசாமி ||  42 
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(ர…ய2óè-ஸ†வ2 …தார …óè…-ஷp	�óè†ஶcச) (A10) 

1.7.11.1 
அ…13ன`ேரகா‡
ேரண … வாச…jத†3ஜயத…3aவ�ெனௗ… 
�3�ய †
ேரண /ராணாபா…னா�த†3ஜயதா…$  

Æவ��b … ��ய†
ேரண … �vl Æேலா…கா[-த†3ஜய…�2-ேஸாம …a 

ச-†ர
ேரண … ச-†�பத3: ப …ஶூ[த†3ஜய�-u …ஷா பwசா‡
ேரண 

ப …d1திjத†3ஜய�3-தா…4தா ஷட†3
ேரண… ஷ�3…,[த†3ஜயl- 

ம …த†: ஸ …/தா
 †ேரண ஸ …/தப †தா…3óè … ஶ1வ†v …jத†3ஜய…l- 

/3ஹ … பதி†ர…�டா
 †ேரண கா3ய …�v jத†3ஜயl-மி …�ேரா 
நவா‡
ேரண �s…�த…ò …   ேதாம …jத†3ஜய…�3 -  [  ]  43 

1.7.11.2 
வ †ேணா… த3ஶா ‡
ேரண வ� …ராஜ…-jத†3ஜய…தி3��3ர… 
ஏகா†த3ஶா
ேரண �s…�{ப …4-jத†3ஜய …�3 வ�aேவ† ேத…3வா  

�3வாத†3ஶா
ேரண … ஜக†3த_…jத†3ஜய …l-வஸ†வ … �ரேயா†  
த3ஶா
ேரண �ரேயாத…3ஶò  ேதாம …jத†3ஜயl-…�3ராa-

ச-†�த3ஶா
ேரண ச-�த…3ஶò  ேதாம…jத†3ஜயlனாதி…3�யா: 

பwச†த3ஶா
ேரண  பwசத…3ஶò  ேதாம…jத†3ஜய …lனதி†3தி …:  

ேஷாட†3ஶா
ேரண ேஷாட …3ஶò  ேதாம …jத†3ஜய� /ர…ஜாப †தி: 
ஸ …/தத†3ஶா
ேரண ஸ/தத…3ஶò  ேதாம …jத†3ஜய� ||  44 



 �ரத2ம கா&ேட3 ஸ�தம: �ர*ன: TS-1.7 

www.vedavms.in                           Page 190 of 224 

(	� …9�த …ò … aேதாம…hத†3ஜய…	2-ஷpச †	வா�óèஶcச) (A11) 

1.7.12.1 

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதாÅஸி � …ஷத†3�-�வா �3…ஷத†3$ 

24வன …ஸத…3மி��3ரா†ய… ஜு�ட †d-13fணா$ேய …ஷ ேத… 
ேயான` …s��3ரா†ய �ேவாபயா…ம-13†ஹ_ேதா Å ய/2ஸு…ஷத†3�- 
�வா 14த…ஸத†3$ Æ�ேயாம …ஸத…3மி��3ரா†ய … ஜு�ட†d- 

13fணா$ேய …ஷ ேத… ேயான` …s��3ரா†ய �ேவாபயா…ம-

13†ஹ_ேதாÅஸி /தி2வ�…ஷத†3�-�வாÅ�தs
 …ஸத†3�- 
நாக…ஸத…3மி��3ரா†ய… ஜு�ட †d-13fணா$ேய …ஷ ேத… 
ேயான` …s��3ரா†ய �வா |   

ேய 13ரஹா‡: பwசஜ…ன_னா… ேயஷா‡�-தி… ர: ப †ரம…ஜா: ||  

ைத3�ய …: ேகாஶ…: -  [  ]  45 

1.7.12.2 
ஸj†/3ஜித: |  

ேதஷா…$ Æவ�ஶி†/sயாணா…-மிஷ…q�ஜ…óè … ஸம †13ரபy4ேம …ஷ ேத… 
ேயான` …s��3ரா†ய �வா || 

அ…பாóè ரஸ …j�3வ †யஸ …óè … ஸூ�ய†ரaமிóè ஸ…மா/4†த$ | 

அ…பாóè ரஸ † ய … ேயா ரஸ… த$ Æேவா† 13fணா$- 

0�த…மேம …ஷ ேத… ேயான`…s��3ரா†ய �வா || 
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அ…யா வ� …�டா2 ஜ…னய …d-க�வ†ராண� … ஸ ஹி  

14ண�† …�வரா†ய கா…3-: |  

ஸ /ர�0ைத‡3�3த…4ேணா… ம�3�4ேவா… அ13ர…ò…  வாயா…$ Æய� 

த…[வா‡� ( ) த…mைமர†யத | 

உ…ப …யா…ம13†ஹ_ேதாÅஸி /ர…ஜாப †தேய �வா… ஜு�ட†d- 

13fணா$ேய …ஷ ேத… ேயான` †: /ர…ஜாப †தேய �வா ||   46 

(ேகாஶ†-aத …jவா…�-	ரேயா†த3ஶ ச) (A12) 

1.7.13.1 
அlவஹ… மாஸா… அlவ��3 வனா…lயlேவாஷ†த_…4ர[…  
ப�வ†தாஸ: |  

அlவ���3ர…óè… ேராத†3n வாவஶா…ேன அlவாேபா†  
அஜிஹத… ஜாய †மான$ ||  

அ[† ேத தா3ய� ம …ஹ இ †��3s…யாய † ஸ …�ரா ேத… வ�aவ…ம[† 
��ர… ஹ�ேய ‡ |  
அ[† 
 …�ரம[… ஸேஹா† யஜ…�ேர��3ர† ேத…3ேவப� …4ர[† ேத 

�…ஷfேய‡ || 
இ…��3ரா…ண_ மா…ஸு நாs†ஷு ஸு …ப�ன _† ம…ஹம†aரவ$ |  

ந fய † யா அப …ரwச…ன ஜ…ரஸா… -  [  ]  47 
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1.7.13.2 

மர†ேத… பதி †: ||  

நாஹமி†��3ராண� ராரண… ஸ120 †��…ஷாக†ேப�.…ேத |  

ய ேய…த3ம/யóè † ஹ…வ�: /s…ய�-ேத…3ேவஷு … க3�ச†2தி || 

ேயா ஜா…த ஏ …வ /ர†த…2ேமா மன† வாl-ேத…3ேவா ேத…3வாl- 

1ர-†னா ப…�யu†4ஷ� |  

ய ய… ஶு�மா…�3 ேராத†3n … அ/4ய†ேஸதா�-�…$ண ய † 
ம …fனா ஸ ஜ†னாஸ… இ��3ர†: ||  

ஆ ேத† ம …ஹ இ†��3ேரா…�0†13ர… ஸம†lயேவா… ய�2ஸ…மர†�த… 
ேஸனா‡: ||  

பதா†தி தி …3�30lன�ய † ய பா3ஹு …ேவா�மா ேத… -  [  ]   48 
1.7.13.3 
மேனா † வ��வ…�3sய …13வ�-சா†v� ||  

மா ேநா† ம��3த_…4ரா ப†4ரா த…3�3தி4 தlன …: /ர தா…3ஶுேஷ… 
தா3த†ேவ … u4s… ய�ேத‡ |  
ந�ேய† ேத…3�ேண ஶ… ேத அ … மி�த† உ …1ேத2 /ர  

/3ர†வாம வ…யமி †��3ர  - …வ�த†: ||  

ஆ , ப †4ர… மாகி †ேர…த� பs† �டா2�3 வ�…�3மா ஹி �வா… 
வஸு†பதி…$ Æவஸூ†னா$ |  
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இ��3ர… ய�ேத… மாஹி†ன…�- த3��ர…ம �ய… ம/4ய …�-
த�3த†4�யaவ… -  [  ]   49 
1.7.13.4 
/ர ய†�தி4 ||  

/ர…தா…3தாரóè† ஹவாமஹ… இ��3ர…மா ஹ…வ�ஷா† வ…ய$ |  

உ…பா4 ஹி ஹ தா… வஸு†னா /…ண வாÅÅ /ர ய †�ச…2  
த3
ி †ணா…ேதா3த ஸ …�யா� ||  

/ர…தா…3தா வ…(v �†ஷ…ப4 -†ரா…ஷா��…2�ம� ராஜா† ��ர…ஹா 

ேஸா†ம …பாவா‡ |  
அ… மிl. ய…(ேஞ ப …3�….ஹி�யா நி…ஷ�3யாதா†2 ப4வ… 
யஜ†மானாய… ஶ$ Æேயா: ||  

இ��3ர†: ஸு …�ராமா…  வவா…óè … அேவா†ப�4: ஸு$�…3ேகா ப †4வ- 

வ� …aவேவ†தா3: |  

பா3த†4தா…�-�3ேவேஷா… அப †4யd-1ேணா-  

ஸு…வ _�ய† ய… -  [  ]   50 
1.7.13.5 

பத†ய:  யாம ||  

த ய † வ …யóè ஸு†ம…ெதௗ ய …(ஞ�ய… யாப� † ப …4�3ேர 

ெஸௗ †மன…ேஸ  யா†ம |  
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ஸ ஸு …�ராமா…  வவா…óè … இ��3ேரா† அ… ேம 

ஆ…ரா�சி…�3�3ேவஷ†: ஸ[…த�0†ேயா- || 

ேர…வத_‡�ன: ஸத…4மாத…3 இ��3ேர† ஸ�- -…வ�வா†ஜா: |  


ு…ம�ேதா… யாப� …4� மேத†3ம || 

/ேரா �வ† ைம 2ேரார…த2மி��3ரா†ய ஶூ…ஷம †�சத |  

அ…பy4ேக† சி-3 ேலாக…1�2-ஸ…dேக ஸ …ம�2ஸு† ��ர…ஹா |  

அ… மாக†$ ேபா3தி4 ேசாதி …3தா நப†4�தா-மlய …ேகஷா‡$ |  

(யா…கா அதி …4 (  ) த4lவ†ஸு ||  51 

(ஜ…ரஸா…-மா ேத †-ஹ�ய*வ-ஸு…வ  �ய …aயா-Å	3	4ேயக†E ச) 

(A13) 

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

Prasna Korvai with starting Padams of 1 to 13 Anuvaakams :- 

(பா…க…ய…tஞóè-ஸò*ர †வா: - ப…ேராr†� - ப…3� ….ஹிேஷா…Åஹ�-

	4� …வா-மக…3_ேம	யா†ஹ… -ேத3வ† ஸவ2த� ேத …3வaயா…ஹ�-

r…	ரaேயாbப…3� - Æவாஜ †aேய…ம-ம…�3ன4ேரகா‡rேரேணா-

பயா…ம�3� †ஹ ேதா…Å-aய_வஹ… மாஸா…-a	ரேயா†த3ஶ | 

 

Korvai with starting Padams of 1, 11, 21 Series of Panchaatis :-

பா…க…ய …tஞ�-ப…ேராr†�-	4� …வா�-Æவ2 a� †ஜேத-ச ந…: 
ஸ�வ†வ  ரா…� - பத †ய:  யா…-ைமக†பEசா…ஶ	 |  
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First and Last Padam of Seventh Prasnam :- 

பா…க…ய …tஞ�-த4_வ†ஸு | 

 

|| ஹ�: † ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

�ரத2மகா&ேட3 ஸ�தம: �ர*ன: ஸமா�த: || 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ஓ� நம: பரமா	மேன, � மஹாக3ணபதேய நம:, 

� �3��4ேயா நம: || ஹ …�…: ஓ� || 

1.8 �ரத2மகா&ேட3 அ�டம: �ர*ன: - ( ராஜஸூய: )   

1.8.1.1 
அ[†ம�ைய 2ேரா…டா3ஶ †-ம…�டாக†பால …�-நி� வ†பதி ேத…4[�- 

த3
ி †ணா… ேய /ர…�யwச…: ஶ$யா†யா அவ …ஶயீ†�ேத…  
த�-ைந�†.…தேமக†-கபாலd-1…�ண$ Æவாஸ†: 1…�ண-,†ஷ…�- 
த3
ி †ணா… வ _ஹி …  வாஹா ÅÅஹு†திw-ஜுஷா…ண ஏ …ஷ ேத† 
நி�.ேத பா…4ேகா3 u4ேத† ஹ…வ��ம†�யஸி j…wேசமமóè ஹ†ஸ …: 
 வாஹா… நேமா… ய இ…த3wச…காரா† ÅÅதி …3�யw-ச…�-நி� வ†பதி… 
வேரா… த3
ி†ணா ÅÅ13னாைவ�ண …வ-ேமகா†த3ஶகபால$ 

Æவாம…ேனா வ…ஹ_ த3
ி †ணா Å13ன_ேஷா…ம�ய … -  [  ]  1 
1.8.1.2 

ேமகா†த3ஶகபால…óè … ஹிர†kய…�-த3
ி †ைண …��3ர 

ேமகா†த3ஶகபால-$ஷ…ேபா4 வ…ஹ_ த3
ி †ணா 

ÅÅ13ேன…யம…�டாக†பால-ைம …��3ர�-த3�4|†ஷ…ேபா4 வ…ஹ_ 

த3
ி †ைண��3ரா…13ன�-�3வாத†3ஶகபால$ Æைவaவேத…3வw- 

ச…$ /ர†த2ம …ேஜா வ …�2ேஸா த3
ி †ணா ெஸௗ…$யò 
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aயா†மா…கwச…$ Æவாேஸா… த3
ி†ணா… ஸர† வ�ைய ச…óè 
ஸர† வேத ச…$ மி †-…2ெனௗ கா3ெவௗ… த3
ி †ணா ||  2 

(அ…�3ன  …ேஷா…ம�ய …�-ச8 †a	�ஶcச) (A1) 

1.8.2.1 

ஆ…13ேன…யம …�டாக†பால…�-நி� வ†பதி ெஸௗ…$யwச…óè 
ஸா†வ�…�ர�-�3வாத†3ஶகபாலóè ஸார வ…தwச…$ ெபௗ …�ணw- 

ச…$ மா†…தóè  ஸ…/தக†பால$ Æைவaவேத…3வ _மா…மி
ா‡�- 
�3யாவா/தி…2�ய†-ேமக†கபால$ ||  3 

(ஆ…�3ேன…யóè ெஸௗ …�ய� மா†� …த-ம…�டாத †3ஶ)   (A2) 

1.8.3.1 
ஐ …��3ரா…13ன-ேமகா†த3ஶகபால$ மா…த_மா …மி
ா‡$ 

Æவா…ண_மா…மி
ா‡d-கா…யேமக†கபால$ /ரகா…4 யாl†. 
ஹவாமேஹ ம …ேதா† ய…(ஞவா†ஹஸ: கர…$ேப4ண†  
ஸ …ேஜாஷ†ஸ: ||   

ேமா ஷூ ண † இ��3ர / …�2ஸு ேத…3வா -†  
 ம ேத ஶு�மிlனவ…யா |   

ம …ஹ_ fய † ய ம� …{4ேஷா† ய…�யா |   

ஹ…வ��ம†ேதா ம …ேதா… வ�த†3ேத… கீ3: || 

ய�313ராேம … யத3ர†kேய… ய�2-ஸ…பா4யா…$ Æயதி †3��3s…ேய |  
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ய�� …2�3ேர யத…3�ய † ஏன†aச1…மா வ…ய$ |  

யேத3 (  ) க… யாதி…4 த4�ம†ண�… த யா† வ…யஜ†னமஸி …  வாஹா ‡ ||  
அ1ர…l-க�ம† க�ம …1த†: ஸ …ஹ வா…சா ம †ேயா2…4வா |  

ேத…3ேவ/4ய…: க�ம† 1…�வாÅ த…$ /ேரத† ஸுதா3னவ: ||  4 

(வ…ய�-Æய	3-வ2óè †ஶ …தி*ச †)   (A3) 

1.8.4.1 

அ…13னேயÅன_†கவேத 2ேரா…டா3ஶ†-ம…�டாக†பால…�-நி� வ †பதி 
ஸா…கóè ஸூ�ேய†ேணா�3ய …தா ம…�3/4ய †: ஸா�தப…ேன/4ேயா† 
ம …�3�4ய�தி †3ேன ச…$ ம …�3/4ேயா† 13ஹேம…தி4/4ய…: 
ஸ�வா†ஸா�--…313ேத4 ஸா…யwச…$ u …�ணா த†3�வ�… பரா† பத… 
ஸுu‡�ணா… 2ன …ரா ப †த |  

வ… ேனவ… வ� 1v †ணாவஹா… இஷ…q�ஜóè† ஶத1ரேதா || ேத…3ஹி 

ேம… த3தா†3மி ேத… நி ேம† ேத4ஹி… நி ேத† த3ேத4 | நி …ஹார…மிlன` 

ேம† ஹரா நி …ஹார…�- [  ]  5 
1.8.4.2 
நி ஹ†ராமி ேத ||   

ம …�3/4ய†: 1v….3/4ய†: 2ேரா…டா3ஶóè† ஸ…/தக†பால…�-நி� வ†பதி 
ஸா…கóè  ஸூ�ேய†ேணா�3ய …தா ÅÅ13ேன…ய- ம…�டாக†பால …�-நி� 
வ†பதி ெஸௗ…$யwச…óè ஸா†வ� …�ர�-�3வாத†3ஶகபாலóè 
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ஸார வ …தwச…$ ெபௗ…�ணw- ச…ைம ‡��3ரா…13ன- 

ேமகா†த3ஶகபால-ைம…��3ரwச…$  

Æைவ‡aவக�ம …ண-ேமக†கபால$ ||  6 

(ஹ…ரா… நி…ஹார †�-	�…óè…ஶcச†)   (A4) 

1.8.5.1 

ேஸாமா†ய ப��…மேத† 2ேரா…டா3ஶ…óè… ஷ�க†பால…�-நி� வ†பதி 
ப�…�/4ேயா† ப3�.ஹி …ஷ�3/4ேயா† தா…4னா: ப� …�/4ேயா‡-
Å13ன`�வா…�ேத/4ேயா† Åப�4வா…lயா†ைய -…313ேத4  

ம …�த2ேம …த�ேத† தத… ேய ச… �வாமlேவ…த�ேத† ப�தாமஹ 

/ரப�தாமஹ… ேய ச… �வாமlவ�ர † ப�தேரா யதா2பா…4க3$ ம†�த3- 

�3�4வóè ஸுஸ…��3ஶ†��வா வ …ய$ மக†4வl-ம�தி3ஷ_…மஹி † |  
/ர m…ன$ u …�ணவ†�-4ர:  - …ேதா யா†ஸி … வஶா…óè… அ[† | 
ேயாஜா…lவ� †��3ர ேத… ஹv ‡ ||   7 

1.8.5.2 
அ
 …lனம� †மத3�த… fயவ† /s…யா அ†,4ஷத |  

அ ேதா†ஷத…  வபா†4னேவா… வ�/ரா… நவ� †�ட2யா ம …த_ |  

ேயாஜா… �வ� †��3ர ேத… ஹv ‡ ||  
அ
 †l-ப�…தேரா Åம� †மத3�த ப�…தேரா Åத_†�ப�த ப� …தேரா 
Åம� †$ஜ�த ப�…தர†: | 
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பேர†த ப�தர: ேஸா$யா க3$பy…4ைர: ப…தி2ப�†4: u …��ைய: |  

அதா†2 ப� …����2-ஸு†வ�…த3�ரா…óè… அபy†த ய…ேமன … ேய ஸ†த…4மாத…3$ 

மத†3�தி ||  

மேனா … �வா ஹு†வாமேஹ நாராஶ…óè… ேஸன…  ேதாேம†ன 

ப���…ணாwச… மlம†ப�4: |   

ஆ  -  [  ] 8 
1.8.5.3 
ந† ஏ-… மன …: 2ன…: 1ர�ேவ … த3
ா†ய ஜ_…வேஸ ‡ |  
(ேயா1ச… ஸூ�ய †�- �3…ேஶ |  

2ன†�ன: ப�…தேரா… மேனா… த3தா†3- … ைத3�ேயா… ஜன†: |  

ஜ_…வ$ Æ�ராதóè† ஸேச மஹி ||  

யத…3�தs†
$ /தி …2வ _j …த �3யா$ Æயlமா …தர†$ ப�…தர†$ Æவா 

ஜிஹிóèஸி…ம |  

அ…13ன`�மா… த மா…ேத3ன†ேஸா… கா3�.ஹ†ப�ய…: /ர j †wச- 

-3s…தா யான`† ச1 …ம க…ேரா-… மாம †ேன …னஸ‡$ || 9 

(ஹ#…-ம_ம†ப2 …4ரா-ச8 †*ச	வா�óèஶcச)   (A5) 

1.8.6.1 

/ர…தி…u ……ஷேமக†கபாலா…l நி� வ†ப …�ேயக…-மதி †s1த…$ Æயாவ †�ேதா 
13…fயா‡:  ம ேத/4ய…: கம†கர$ பஶூ…னாóè ஶ�மா†ஸி … ஶ�ம … 
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யஜ†மான ய … ஶ�ம † ேம ய…�ைச2க† ஏ …வ …�3ேரா ந �3வ� …த_யா†ய 

த த2 ஆ…o2 ேத† �3ர ப …ஶு தw-ஜு †ஷ ைவ…ஷ ேத† �3ர 

பா…4க3: ஸ…ஹ  வ ரா-Å$ப� †3கயா… த�ஜு†ஷ வ ேப4ஷ…ஜd- 

க3ேவÅaவா†ய… 2 †ஷாய ேப4ஷ…ஜமேதா†2 அ… ம/4ய†$ 

ேப4ஷ…ஜóè ஸுேப†4ஷஜ…$ - [  ]  10 

1.8.6.2 

Æயதா2Åஸ†தி |  

ஸு…க3$ ேம …ஷாய† ேம …�யா† அவா‡$ப3 …�3ரம†தி3-ம …fயவ † 
ேத…3வ�-��ய†$ப3க$ |  

யதா†2 ந…: aேரய †ஸ…: கர…�3யதா†2 ேநா… வ ய†ஸ …: கர …�3யதா†2  
ந: பஶு…மத…: கர…�3யதா†2 ேநா �யவஸா…யயா‡� ||  

��ய†$ப3க$ Æயஜாமேஹ ஸுக…3�தி4$ 2†�. …வ��3த†4ன$ |  

உ…�வா……கமி †வ… ப3�த†4னாl $…�ேயா� j †
_ய …  
மாÅ$தா‡� ||  

ஏ …ஷ ேத† �3ர பா…4க3 தw-ஜு †ஷ வ… ேதனா†வ …ேஸன† ப…ேரா 
qஜ†வ…ேதாÅத_…fய ( ) வ†தத த4lவா… ப�னா†கஹ த…: 
1�தி †வாஸா: || 11 
(ஸுேப†4ஷஜ-மிஹி… 	#ண2† ச) (A6) 
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1.8.7.1 

ஐ …��3ரா…13ன�-�3வாத†3ஶகபால$ Æைவaவேத…3வw- 

ச…மி��3ரா†ய… ஶுனா …nரா†ய 2ேரா…டா3ஶ…�-�3வாத†3ஶகபால$ 

Æவாய…�ய†$ பய†: ெஸௗ…�யேமக†கபால�-�3வாத3ஶக…3வóè  
nர…�த3
ி †ணா ÅÅ13ேன…யம…�டாக†பால…�- நி� வ†பதி ெரௗ…�3ரd- 

கா†3வ _- …4கw-ச…ைம …��3ர�-த3தி†4 வா…ண$ Æய†வ …மய†wச…$ 

Æவ…ஹின_† ேத…4[�த3
ி †ணா… ேய ேத…3வா: 2†ர…: 
ஸேதா…3Å13ன`ேந‡�ரா த3
ிண…ஸேதா†3 ய…மேந‡�ரா: 
பaசா…�2ஸத†3: ஸவ�…�ேந‡�ரா உ�தர…ஸேதா…3 வ †ணேந�ரா 

உபs…ஷேதா…3 /3ஹ… பதி † ேந�ரா ரே
ா…ஹண … ேத ந†: 
பா�-… ேத ேநா†Åவ�- …  
ேத/4ேயா… -  [  ]   12 

1.8.7.2 

நம… ேத/4ய …:  வாஹா… ஸq †ட…4óè… ர
 …: ஸ�த†313த…4óè … 
ர
 † இ…த3ம…ஹóè ரே
ா…Åப�4 ஸ�த†3ஹா$ய…13னேய† 
ரே
ா…14ேன  வாஹா† ய…மாய† ஸவ� …�ேர வ†ணாய… 
/3ஹ … பத†ேய … -3வ† வேத ரே
ா…14ேன  வாஹா‡  
/ர�.வா…ஹ_ ரேதா …2 த3
ி †ணா ேத…3வ ய† �வா ஸவ�…-: 

/ர†ஸ…ேவ‡Åaவ�ேனா‡� பா…3ஹு/4யா‡$ u …�ேணா  
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ஹ தா‡/4யா…óè… ர
 †ேஸா வ…த4wஜு †ேஹாமி ஹ…தóè 
ரே
ாÅவ†தி4�ம… ரே
ா… ய�3வ ேத… த�3த3
ி †ணா ||   13 

(ேத�4ய…:-பEச †ச	வா�óèஶcச)   (A7) 

1.8.8.1 
தா…4�ேர 2†ேரா…டா3ஶ…�-�3வாத†3ஶகபால …�- நி� வ†ப …�ய[†ம�ைய 

ச…óè ரா…காைய† ச…óè ஸி†ன_வா…4ைய ச…do…fைவ† ச…$ 

மி†- …2ெனௗ கா3ெவௗ …  த3
ி†ணா ÅÅ13னாைவ�ண …வ-

ேமகா†த3ஶகபால…� –நி� வ †ப�ைய��3ரா-ைவ�ண …வ-

ேமகா†த3ஶகபால$ Æைவ�ண…வ�-�s†கபா…ல$ Æவா†ம…ேனா வ…ஹ_ 

த3
ி †ணா ÅÅ13ன_ேஷா…ம�ய …-ேமகா†த3ஶகபால…�-நி� வ†பத_��3ரா-

ேஸா…ம�ய…-ேமகா†த3ஶகபாலóè ெஸௗ …$யwச…$ 

ப …3/4�த3
ி †ணா ேஸாமாெபௗ …�ணwச…�-  

நி� வ†ப�ைய��3ராெபௗ …�ணwச…$ ெபௗ …�ணwச…ò 

aயா…ேமா த3
ி †ணா ைவaவான…ர�-�3வாத†3ஶகபால…$  

நி(  )�வ †பதி … ஹிர†kய…�-த3
ி†ணா வா …ண$ Æய†வ…மய†w- 

ச…மaேவா… த3
ி †ணா ||  14 

(ைவ…*வா…ன…ர� 	3வாத †3ஶகபால…� நி-ர …�ெடௗ ச †)   (A8) 
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1.8.9.1 
பா…3�….ஹ… ப …�யwச…�-நி� வ †பதி /3ர…fமேணா† 13…ேஹ 

ஶி †தி/…�ேடா2 த3
ி †ைண…��3ர-ேமகா†த3ஶகபாலóè 
ராஜ…lய† ய 13…ஹ †ஷ…ேபா4 த3
ி †ணா ÅÅதி …3�யwச…$ 

மஹி†�ைய 13…ேஹ ேத…4[� த3
ி †ணாைன�.…தwச…$ 

ப †s�…1�ைய † 13 …ேஹ 1 …�ணானா‡$ Æ�vஹ_…ணா�- 

ந…க2ன` †�ப�4lனd-1…�ணா z …டா த3
ி†ணா  

ÅÅ13ேன…யம…�டாக†பாலóè ேஸனா…lேயா† 13…ேஹ  

ஹிர†kய…�-த3
ி †ணா வா…ண�-த3ஶ†கபாலóè  
ஸூ…த ய† 13 …ேஹ ம…ஹான`†ர�ேடா… த3
ி †ணா மா…தóè  
ஸ …/தக†பாலd-13ராம…kேயா† 13…ேஹ /aஞ� …�-  
த3
ி †ணா ஸாவ� …�ர�-�3வாத†3ஶகபாலd -  [  ]  15 

1.8.9.2 


 …�-�-13…ஹ உ †ப�3�4வ … ேதா த3
ி †ணா ÅÅaவ�…ன�- 

�3வ� †கபா…லóè ஸ†d13ரஹ_…-�13…ேஹ ஸ †வா…�ெயௗ† த3
ி†ணா 

ெபௗ…�ணwச…$ பா†4க3-…3க4 ய † 13…ேஹ aயா…ேமா 

த3
ி †ணா ெரௗ …�3ரd-கா†3வ _-…4கw-ச…ம†
ாவா…ப ய† 
13…ேஹ ஶ …ப3ல… உ�3வா†ேரா… த3
ி …ேண��3ரா†ய ஸு…�ரா$ேண † 
2ேரா…டா3ஶ…ேமகா†த3ஶகபால …$ /ரதி … நி� வ†ப …த_��3ரா†யாóè 
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ேஹா…jேச… Åய�ேநா… ராஜா† ��ர…ஹா ராஜா† u …4�வா �…�ர$ 

Æவ†�3�4யாl ைம�ரா-பா3�.ஹ ப …�ய$ ப †4வதி aேவ…தாைய‡ 
aேவ…தவ†�2ஸாைய - …313ேத4  வ †ய$ q…�ேத  வ†ய$ 

மதி …2த ஆ(ய … ஆaவ †�ேத…2 -  [  ]   16 

1.8.9.3 
பா�ேர… ச-†:  ர1ெதௗ  வயமவப …lனாைய… ஶாகா †2ைய 

க…�ணாòa-சாக†�ணாòaச தk{ …3லாl. வ� சி †[யா…�3ேய 

க…�ணா: ஸ பய†ஸி பா3�.ஹ ப …�ேயா ேயÅக†�ணா…: ஸ ஆ(ேய† 
ைம …�ர:  வ†யd-1…தா ேவதி †3� ப4வதி  வய�தி…3ன$ 

ப …3�….ஹி:  வ†யd-1…த இ …�3�4ம: ைஸவ aேவ…தா 
aேவ…தவ†�2ஸா…  த4
ி †ணா ||  17  

(ஸா…வ2 …	ர� 	3வாத†3ஶகபால…-மா*வ†	ேத…2 
	ரய†a	�óèஶcச)   (A9) 

1.8.10.1 
அ…13னேய † 13…ஹப †தேய 2ேரா…டா3ஶ†ம…�டாக†பால …�- 
நி� வ†பதி 1…�ணானா‡$ Æ�vஹ_…ணாóè ேஸாமா†ய… 
வன… பத†ேய aயாமா…கwச…óè ஸ†வ�…�ேர ஸ…�ய/ர†ஸவாய 

2ேரா…டா3ஶ…�- �3வாத†3ஶகபாலமாஶூ…னா$ Æ�v†ஹ_…ணாóè 
…�3ராய † பஶு…பத†ேய கா3வ _- …4கw-ச…$ /3ஹ … பத†ேய 
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வா…ச பத†ேய ைநவா…ரw- ச…மி��3ரா†ய (ேய…�டா2ய† 
2ேரா…டா3ஶ…ேமகா†த3ஶகபால$ ம …ஹா�v †ஹ_ணா$ மி …�ராய† 
ஸ …�யாயா… ÅÅ$பா3னா‡wச…$ Æவ†ணாய … த4�ம †பதேய 

யவ …மய †wச…óè ஸ†வ�…தா �வா‡ /ரஸ …வானாóè† ஸுவதாம …13ன`� 

13…ஹப †த_னா…óè…  ேஸாேமா… வன… பத_†னாóè   

…�3ர: ப †ஶூ…னா$ -  [  ]   18 

1.8.10.2 
/3ஹ … பதி†�-வா…சாமி��3ேரா‡ (ேய…�டா2னா‡$ மி …�ர: 
ஸ …�யானா…$ Æவ †ேணா… த4�ம†பத_னா…$ Æேய ேத†3வா ேத3வ …ஸுவ …: 
 த2 த இ…மமா†j�யாய…ணம†னமி …�ராய † ஸுவ�3�4வ$ 

மஹ…ேத 
 …�ராய † மஹ…த ஆதி †4ப�யாய மஹ …ேத 

ஜான†ரா(யாைய…ஷ ேவா† ப4ரதா… ராஜா… ேஸாேமா…Å மாக†$ 

/3ராfம …ணானா…óè… ராஜா… /ரதி …�யlனாம † ரா…(யம†தா4ய�…  வா�-

த…[வ …$ Æவ†ேணா அஶிaேர…��2ேச‡�-மி …�ர ய … �ர�யா† 
அu …4மாம†lமஹி மஹ …த  …த ய… நாம… ஸ�ேவ… �ராதா… (  )  
வ †ண யாu4வ…lவ� மி…�ர ஏைவ…ரரா†திமதாv …த3- ஸூ†ஷுத3�த 

ய…(ஞ�யா† …ேதன… �0 † �s…ேதா ஜ†s…மாண†�ந ஆன…�3வ��ேணா…: 
1ரேமா†Åஸி… வ��ேணா: ‡ 1ரா…�தம†ஸி… வ��ேணா…�- 
வ�1ரா‡�தமஸி ||  19 
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(ப…ஶூ…னா�-Æ9ராதா…: - பEச †வ2óèஶதி*ச)   (A10) 

1.8.11.1 
அ…�ேத2த†:  தா…2பா$ பதி †ரஸி … �ஷா‡ x…�மி�- 

� †ஷேஸ …ேனா†Åஸி �ரஜ…
ித†:  த2 ம…தா…ேமாஜ†:  த…2 
ஸூ�ய †வ�சஸ:  த…2 ஸூ�ய †�வசஸ:  த…2 மா�தா‡3:  த…2 
வாஶா‡:  த…2 ஶ1வ†v:  த2 வ�aவ …/4த†:  த2 ஜன…/4த†: 
 தா…213ேன ேத†ஜ… யா‡:  தா…2பாேமாஷ†த_4னா…óè … ரஸ †: 
 தா…2ேபா ேத…3வ _�ம-†4மத_ர-13fண…lm�ஜ† வத_ 

ராஜ…ஸூயா†ய … சிதா†னா: |  

யாப� †4�-மி …�ராவ†ணாவ…/4யஷி †wச…l…. 
யாப� …4s��3ர …மன†ய…lன�ய- (  ) -ரா†த_: ||  

ரா…��ர…தா3:  த†2 ரா…��ர�த†3�த…  வாஹா† ரா��ர…தா3:  
 த†2 ரா…��ரம …j�ைம † த3�த ||  20 

(அ	ேய-கா†த3ஶ ச)   (A11) 

1.8.12.1 
ேத3வ _†ராப …: ஸ$ ம- †4மத_…�ம-†4மத_ப�4:  (ய�3�4வ …$  

மஹி… வ�ச†: 
 …�sயா†ய வlவா…னா அனா†�4�டா: 

nத…3ேதா�ஜ† வத_…�-மஹி … வ�ச†: 
 …�sயா†ய …  
த3த†4த_…ரன`† /4�டமஸி வா…ேசா ப3�-†4 தேபா…ஜா:  
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ேஸாம † ய தா…3�ரம†ஸி ஶு…1ரா வ†: ஶு…1ேரேணா� 2†னாமி 

ச…��3ராaச…��3ேரணா…$தா† அ…$ேத†ன…  வாஹா† 
ராஜ…ஸூயா†ய … சிதா†னா: ||  

ஸ …த…4மாேதா‡3 �30…$ன`ன _…i�ஜ† ஏ …தா அன` †/4�டா 

அப … 0ேவா… வஸா†ன: |  

ப … �யா†ஸு ச1ேர… வ†ண: ஸ …த4 த†2ம …பாóè ஶிஶு†� -  [  ]  21 

1.8.12.2 

மா…�த†-மா வ…�த: ||  


 …�ர ேயா4ப †3மஸி 
 …�ர ய … ேயான`†ர… யாவ� †lேனா 

அ…13ன`�-13…ஹப †தி …ராவ� †lன… இ��3ேரா† � …�3த4aர†வா… 
ஆவ� †lன: u…ஷா வ�…aவேவ †தா…3 ஆவ�†lெனௗ மி…�ராவ†ணா-

�தா…�தா…4வாவ� †lேன… �3யாவா†/தி…2வ _ �4…த�ர†ேத… 
ஆவ� †lனா ேத…3�யதி †3தி�- வ�aவi …/யாவ� †lேனா… 
Åயம…ஸாவா†j�யாய…ேணா‡Å யா$ Æவ�…aய † மிl-ரா…��ேர 

ம †ஹ …ேத 
 …�ராய † மஹ…த ஆதி †4ப�யாய மஹ …ேத 

ஜான†ரா(யாைய…ஷ ேவா† ப4ரதா…  
ராஜா… ேஸாேமா…Å மாக†$ /3ராfம…ணானா…óè …  
ராேஜ��3ர† ய… -  [  ]   22 
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1.8.12.3 

வ(ேரா†Åஸி… வா��ர†14ன… �வயா… Åய$ Æ� …�ர$ 

Æவ†�3�4யா�ச2�…பா3த†4னா:  த2 பா…த மா‡ /ர…�யwச†$ பா…த  

மா† தி…�யwச†ம…lவwச†$ மா பாத தி …313/4ேயா மா† பாத… 
வ�aவா‡/4ேயா மா நா…��ரா/4ய†: பாத… ஹிர†kயவ�ணா-

�…ஷஸா‡$ Æவ�ேரா…ேகÅய†:  ,2ணா…-�தி †3ெதௗ… ஸூ�ய… யாÅÅ 

ேரா†ஹத$ Æவண மி�ர… க3�த…�-தத†aச
ாதா…2மதி†3தி …�- 
தி3தி †wச ||  23 

(ஶிஶு … - �`	3ர …aையக† - ச	வா�óèஶcச)   (A12) 

1.8.13.1 
ஸ …மித…4மா தி †�ட2 கா3ய…�v �வா… ச2�த†3ஸாமவ- �s…��2 

 ேதாேமா† ரத2�த…ரóè  ஸாமா…13ன`�-ேத…3வதா…  
/3ரfம … �3ரவ�†ணj…13ராமா தி †�ட2 �s…�{/-�வா… 
ச2�த†3ஸாமவ- பwசத…3ஶ  ேதாேமா † 
/3…ஹ�2ஸாேம��3ேரா† ேத…3வதா‡ 
 …�ர�-�3ரவ� †ண$ 

Æவ�…ராஜ…மா தி †�ட…2 ஜக†3த_ �வா… ச2�த†3ஸாமவ- 

ஸ/தத…3ஶ  ேதாேமா† ைவi …பóè  ஸாம † ம …ேதா† ேத…3வதா… 
வ��3-�3ரவ� †ண…-jத_†3சீ…மா- தி†�டா2[…�{/-�வா… -  [  ]  24 
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1.8.13.2 

ச2�த†3ஸாமவ�ேவகவ� …óè …ஶ:  ேதாேமா† ைவரா…ஜóè ஸாம † 
மி…�ராவ†ெணௗ ேத…3வதா… ப3ல …�-�3ரவ� †ண-q …�…�3�4வாமா 

தி†�ட2 ப …d1தி �வா… ச2�த†3ஸாமவ- �sணவ-

�ரய �s…óè…ெஶௗ  ேதாெமௗ † ஶா1வரைரவ…ேத ஸாம †ன_… 
/3ஹ … பதி†�-ேத…3வதா… வ�ேசா… �3ரவ�†ண-ம� …�3d- 

சா‡lயா…�3d-ைச†தா…�3dச† /ரதி …�3dச† மி…தaச…  
ஸ$மி†தaச… ஸப †4ரா: |  

ஶு…1ர(ேயா†திaச சி …�ர(ேயா†திaச ஸ …�ய(ேயா†திaச… 
(ேயாதி †�மாòaச ஸ …�யaச†�த…பாaசா -  [  ]   25 

1.8.13.3 

Å�யóè † ஹா: |  

அ…13னேய …  வாஹா… ேஸாமா†ய…  வாஹா† ஸவ� …�ேர 
 வாஹா… ஸர† வ�ைய…  வாஹா† u …�ேண  வாஹா… 
/3ஹ … பத†ேய …  வாேஹ��3ரா†ய…  வாஹா… ேகா4ஷா†ய… 
 வாஹா… aேலாகா†ய…  வாஹாÅóèஶா†ய…  வாஹா… ப4கா†3ய … 
 வாஹா… ே
�ர† ய… பத†ேய…  வாஹா† /தி …2�ைய 

 வாஹா… Å�தs†
ாய …  வாஹா† தி…3ேவ  வாஹா… ஸூ�யா†ய… 
 வாஹா† ச…��3ரம †ேஸ …  வாஹா… ந
 †�ேர/4ய…:  வாஹா… 
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Å�3/4ய:  வாெஹௗஷ†த_4/4ய …:  வாஹா… வன… பதி†/4ய …: 
 வாஹா† சராச…ேர/4ய …:  வாஹா† பs/ல …ேவ/4ய…:  வாஹா† 
ஸv …ேப/4ய…:  வாஹா‡  ||  26 

(அ…j…���	வ†�த…பா*ச † ஸ�a� …ேப�4ய…: aவாஹா‡) (A13) 

1.8.14.1 
ேஸாம † ய … �வ�ஷி†ரஸி … தேவ†வ ேம … �வ�ஷி †�u4யா-

த…3$த†மஸி $…�ேயா�மா† பாஹி தி…3�3ேயாlமா† 
பா…fயேவ ‡�டா த3�த…3ஶூகா… நிர† த…�-நj †ேச…: ஶிர†: || 

ேஸாேமா… ராஜா… வ†ேணா ேத…3வா த†4�ம …ஸுவ†aச… ேய |  

ேத ேத… வாசóè † ஸுவ�தா …�ேத ேத‡ /ரா…ணóè ஸு†வ�தா…$  

ேத ேத… ச
ு†: ஸுவ�தா…�ேத ேத… aேரா�ரóè † ஸுவ�தா…óè…  
ேஸாம † ய �வா �30 …$ேனனா…-ப�4ஷி †wசா$ய …13ேன-  [  ]   27 

1.8.14.2 
 ேதஜ†ஸா… ஸூ�ய† ய… வ�ச…ேஸ��3ர† ேய��3s…ேயண † 
மி…�ராவ†ணேயா�-வ _…�ேய†ண ம…தா…-ேமாஜ†ஸா 
 …�ராணா‡d- 


 …�ரப †திர… யதி† தி…3வ பா†ஹி ஸ …மாவ†-��ரlன-

த…4ராo3த_†3-சீ…ரஹி †$ 2…3…�3�4ன`ய…ம[† ஸ …wசர†�த_… தா: 

ப�வ†த ய �ஷ…ப4 ய† /…�ேட2 நாவ †aசர�தி  வ…ஸிச† 
இயா…னா: ||  
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�3ர… ய� ேத… 1ரயy… பர…�நாம … த ைம† ஹு…தம†ஸி  

ய…ேம�ட †மஸி |  

/ரஜா†பேத… ந �வேத…3தாlய…lேயா வ�aவா†ஜா…தான` … பs…  
தா (  ) ப †3u4வ |  

ய�கா†மா ேத ஜுஹு…ம தlேனா† அ - வ…யò  யா†ம… 
பத†ேயா ரயy…ணா$ ||   28 

(அ…�3ேன-aைத-கா†த3ஶ ச)  (A14) 

1.8.15.1 

இ��3ர† ய… வ(ேரா†Åஸி … வா��ர†14ன… �வயா…Åய$ Æ� …�ர$ 

Æவ†�3�4யாl-மி …�ராவ†ணேயா �வா /ரஶா… �ேரா: /ர…ஶிஷா† 

0ன(மி ய …(ஞ ய… ேயாேக†3ன… வ��ேணா…: 1ரேமா†Åஸி… 
வ��ேணா‡: 1ரா…�தம †ஸி … வ��ேணா…�-வ�1ரா‡�தமஸி ம …தா‡$ 

/ரஸ…ேவ ேஜ†ஷமா…/த$ மன…: ஸம …ஹமி†��3s…ேயண† வ _…�ேய†ண 

பஶூ…னா$ ம…l0ர†ஸி … தேவ†வ ேம ம…l0�-u†4யா…lனேமா† 

மா…�ேர /†தி …2�ைய மாஹ$ மா…தர†$ /தி …2வ _óè ஹிóè†ஸிஷ…$ 

மா -  [  ]   29 
1.8.15.2 

மா$ மா…தா /†தி …2வ _ ஹிóè†n …-தி3ய†த…3 யா-0†ர… யா0†�ேம 

ேத…4fx�க…3 x�ஜ†$ ேம ேத4ஹி … 0dங †ஸி … வ�ேசா†Åஸி… 
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வ�ேசா… மய� † ேத4fய …13னேய† 13…ஹப †தேய …  வாஹா… 
ேஸாமா†ய… வன… பத†ேய…  வாேஹ��3ர† ய … ப3லா†ய …  
 வாஹா† ம…தா…ேமாஜ†ேஸ …  வாஹா† ஹ…óè …ஸ: ஶு †சி …ஷ�3  

வஸு†ர�தs
 …-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†�3s…ஜா …த$ /3…ஹ� ||  30 

(ஹி…óè…ஸி…ஷ …� ம�த…ஜா-a	#ண2 † ச)   (A15) 

1.8.16.1 

மி…�ேரா†Åஸி … வ†ேணாÅஸி … ஸம …ஹ$ Æவ� …aைவ‡�ேத…3ைவ: 


 …�ர ய … நாப� †4ரஸி 
 …�ர ய… ேயான` †ரஸி  ேயா…னாமா 

n †த3 ஸு…ஷதா…3மா n†த…3 மா �வா† ஹிóè n…lமா மா†  
ஹிóèn …lன` ஷ†ஸாத3 �4…த�ர†ேதா… வ†ண: ப… �யா‡ வா 

ஸா$ரா‡(யாய ஸு …1ர- …� /3ரfமா(3) ��வóè ரா†ஜl- 

/3ர…fமாÅஸி† ஸவ�…தாÅஸி† ஸ …�யஸ†ேவா… /3ரfமா(3)� �வóè 
ரா†ஜl-/3ர…fமாÅn��3ேரா†Åஸி ஸ …�ெயௗஜா… -  [  ]  31 
1.8.16.2 

/3ரfமா(3)l�வóè ரா†ஜl-/3ர …fமாÅஸி † மி…�ேரா†Åஸி 

ஸு…ேஶேவா… /3ரfமா(3)l�வóè ரா†ஜl /3ர…fமாÅஸி… 
வ †ேணாÅஸி ஸ…�யத…4�ேம��3ர† ய… வ(ேரா†Åஸி… 
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வா��ர†14ன… ேதன† ேம ர�3�4ய … தி3ேஶா…Å/4ய†யóè ராஜா†Åu…4�2 

ஸுaேலா…காÆ(4) ஸும†dக…லாÆ(4) ஸ�ய †ரா…ஜா(3)l | 

அ…பா�-ந/�ேர…  வாேஹா…�ேஜா ந/�ேர…  வாஹா…Å13னேய† 
13…ஹப †தேய…  வாஹா‡ ||  32 
(ஸ…	ெயௗஜா‡-*ச	வா� …óè…ஶcச †)   (A16) 

1.8.17.1 
ஆ…13ேன…யம …�டாக†பால…�-நி� வ†பதி… ஹிர†kய …�-த3
ி †ணா 

ஸார வ …தwச…$ Æவ†�2ஸத…v த3
ி †ணா ஸாவ� …�ர�- 
�3வாத†3ஶகபால-jப�3�4வ… ேதா த3
ி†ணா ெபௗ…�ணw-  

ச…ò aயா…ேமா த3
ி †ணா பா3�.ஹ ப …�யwச…óè 
ஶி †தி/…�ேடா2 த3
ி †ைண…��3ர-ேமகா†த3ஶகபால$ஷ…ேபா4 
த3
ி †ணா வா…ண�-த3ஶ†கபால$ ம…ஹான`†ர�ேடா… த3
ி †ணா 

ெஸௗ …$யw-ச…$ ப …3/4�த3
ி †ணா �வா…��ரம …�டா-  

க†பாலóè ஶு…kேடா2 த3
ி †ணா ைவ�ண…வ�-  

�s†கபா…ல$ Æவா†ம…ேனா த3
ி †ணா ||  33 (ஆ …�3ேன…யóè 
ஹிர †&யóè ஸாரaவ…த�-	3வ2ச †	வா�óèஶ	 )   (A17) 

1.8.18.1 
ஸ …�3ேயா த_‡3
ய�தி ஸ…�3ய: ேஸாம†d-1vண�தி 

2kட3s ர …ஜா$ /ரய†�ச2தி த…3ஶப� †4�வ�2ஸத…ைர:  
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ேஸாம †d-1vணாதி த3ஶ …ேபேயா† ப4வதி ஶ…த$  

/3ரா‡fம …ணா: ப� †ப3�தி ஸ/தத…3ஶò  ேதா…�ர$ ப †4வதி  

/ராகா…ஶாவ†�3�4வ…�யேவ † த3தா3தி…  ரஜ†j�3கா…3�ேர …1மóè 
ேஹா�ேரÅaவ†$ /ர ேதா�/ரதிஹ…��/4யா…�-�3வாத†3ஶ 

ப�ெடௗ…2ஹ_�-/3ர…fமேண† வ…ஶா$ ைம ‡�ராவ…ணாய†�.ஷ…ப4$ 

/3ரா‡fமணா�ச…2óè …ஸிேன… வாஸ†n ேந�டாேபா…�/4யா…ò … 
 ,2s† யவாசி …தம†�சா2வா…காயா† ந…�3வாஹ†ம …13ன_ேத†4 
பா4�க…3ேவா ேஹாதா† ப4வதி aராய…�த_ய†$ /3ரfமஸா…ம$ 

ப †4வதி வாரவ …�த_ய†- (  ) -ம13ன`�ேடாமஸா…மóè 
ஸா†ர வ…த_ர…ேபா 13†fணாதி ||  34 

(வா…ர…வ …̀ த ய†E ச …	வா�† ச)   (A18) 

1.8.19.1 
ஆ…13ேன…யம …�டாக†பால…�-நி� வ†பதி… ஹிர†kய …�-
த3
ி †ைண…��3ர-ேமகா†த3ஶகபால$ஷ…ேபா4 த3
ி †ணா 

ைவaவேத…3வwச…$ ப� …ஶdகீ† ப�ெடௗ…2ஹ_ த3
ி†ணா 

ைம�ராவ…ண_மா…மி
ா‡$ Æவ…ஶா த3
ி †ணா 

பா3�.ஹ ப…�யwச…óè ஶி†தி/…�ேடா2 த3
ி†ணா ÅÅதி …3�யா$ 

ம …4.ஹாd-க…3�ப�4ண_…மா ல †ப4ேத மா…த_$ /aஞ� †$ 

ப�ெடௗ…2ஹ_-ம …aவ�/4யா‡$ u…�ேண 2†ேரா…டா3ஶ…�- 
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�3வாத†3ஶகபால…�-நி� வ†பதி … ஸர † வேத ஸ�ய…வாேச† ச…óè 
ஸ †வ�…�ேர ஸ …�ய /ர†ஸவாய 2ேரா…டா3ஶ…�-�3வாத†3ஶகபால�- 

தி த…4lவóè   ஶு †�க�3…தி�-த3
ி †ணா ||  35 

(ஆ……�3ேன…யóè ஹிர †&யைம…`	3ர�� †ஷ …ேபா4 ைவ‡*வேத …3வ� 

ப2…ஶgகீ† பா�.ஹaப…	யóè-ஸ…�தச †	வா�óèஶ	)   (A19) 
1.8.20.1 

ஆ…13ேன…யம …�டாக†பால…�-நி� வ†பதி ெஸௗ…$யwச…óè 
ஸா†வ�…�ர�-�3வாத†3ஶகபால$ பா3�.ஹ ப …�யwச…�- 

�வா…��ரம …�டாக†பால$ Æைவaவான…ர�-�3வாத†3ஶகபால…�- 
த3
ி †ேணா ரத2வாஹனவா…ேஹா த3
ி†ணா ஸார வ …தw- 

ச…�-நி� வ†பதி ெபௗ …�ணwச…$ ைம…�ரwச…$ Æவா†…ணw-  

ச…d-ை
 ‡�ரப …�யw-ச…மா†தி…3�யw-ச…j�த†ேரா  
ரத2வாஹனவா…ேஹா த3
ி †ணா ||  36 (ஆ…�3ேன…யóè 
ெஸௗ…�ய� பா†3�.ஹaப…	ய�-ச8 †a	�óèஶ	)   (A20) 

1.8.21.1 
 வா…�3வ _�-�வா‡  வா…-3னா† த_…�ரா�-த_…�ேரணா…-
Å$தா†ம…$ேத†ன  …ஜாமி … ஸóè  ேஸாேம†ன… 
ேஸாேமா‡Å ய …aவ�/4யா‡$ ப�ய வ… ஸர† வ�ைய 
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ப�ய… ேவ��3ரா†ய ஸு…�ரா$ேண † ப�ய வ 2…னா- † ேத 

பs… த…óè… ேஸாம …óè … ஸூ�ய† ய -3ஹி …தா |  

வாேர†ண … ஶaவ†தா… தனா‡ ||  
வா…0: u …த: ப …வ��ேர†ண /ர…�யd-ேஸாேமா… அதி †�3த: | 

இ��3ர† ய… 0(ய …: ஸகா‡2 ||  

o…வ�த…3dக3 யவ†ம�ேதா… யவ†wசி …�3யதா…2 தா3��ய†[u…�வ$ 

Æவ�…xய† |  
இ…ேஹைஹ †ஷாd-1bத… ேபா4ஜ†னான` … (  ) ேய ப …3�….ஹிேஷா… 
நேமா†�1தி …�ந ஜ…13j: ||  

ஆ…aவ� …ன�-,…4$ரமா ல†ப4ேத ஸார வ…த$ 

ேம…ஷைம …��3ர$†ஷ…ப4-ைம …��3ர-ேமகா†த3ஶகபால…�-நி� வ†பதி 
ஸாவ�…�ர�-�3வாத†3ஶகபால$ Æவா …ண�-த3ஶ † கபால…óè… 
ேஸாம †/ரத_கா: ப�தர �/bத… வட †3பா…3 த3
ி †ணா ||  37 

(ேபா4ஜ †னான4…-ஷp3வ2óè†ஶதி*ச)   (A21) 

1.8.22.1 

அ13னா†வ��~… மஹி … த�3வா‡$ மஹி…�வ$ Æவ _…தd-14…த ய… 
o3fயா†ன` … நாம † |  
த3ேம†த3ேம ஸ…/த ர�னா… த3தா†4னா… /ரதி † வாwஜி…fவா 

14…தமா ச†ரkேய� ||  
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அ13னா†வ��~… மஹி … தா4ம † /s…ய$ Æவா‡$ Æவ _…ேதா2 14…த ய… 
o3fயா† ஜுஷா…ணா |  

த3ேம†த3ேம ஸு�{ …த_�-வா†�தா…4னா /ரதி † வாw-ஜி …fவா 

14…தj�ச†ரkேய� ||  

/ரேணா† ேத…3வ _ ஸர† வத_… வாேஜ†ப�4�வா…ஜின _†வத_ | 

த_…4னாம †வ�…��ய†வ- | 

ஆ ேநா† தி …3ேவா /3†ஹ …த: - [  ]  38 

1.8.22.2 
ப�வ†தா…தா3 ஸர† வத_ யஜ…தா க†3�- ய …(ஞ$ |  

ஹவ †�-ேத…3வ _ ஜு †ஜுஷா…ணா 14…தாசீ† ஶ…13மா�ேநா… வாச†jஶ…த_ 
a†ேணா- ||  

/3ஹ † பேத ஜு…ஷ வ† ேநா ஹ …�யான` † வ�aவேத3�ய | 

ரா வ… ர�னா†ன` தா…3ஶுேஷ‡ || 
ஏ …வா ப� …�ேர வ�…aவேத†3வாய … ��ேண † ய…(ைஞ�வ�†ேத4ம … 
 நம †ஸா ஹ…வ��ப�†4: |  

/3ஹ † பேத ஸு/ர…ஜா வ _…ரவ†�ேதா வ…யò  யா†ம… பத†ேயா 

ரயy…ணா$ ||  
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/3ஹ † பேத… அதி … யத…3�ேயா அ�.ஹா‡�3�30…ம�3வ�…பா4தி … 
1ர-†ம …(ஜேன†ஷு |  

ய�3த_…3த3-ய…�ச2வ†ஸ� -  [  ]  39 

1.8.22.3 
-த/ரஜாத… தத…3 மாஸு… �3ரவ� †ண$ ேத4ஹி சி…�ர$ | 

ஆ ேநா† மி�ராவணா 14…ைத�-க3�x †திj
த$ |  

ம�3�4வா… ரஜாóè†ஸி ஸு1ர, ||  

/ர பா…3ஹவா† ஸி தw- ஜ_…வேஸ † ந…  ஆ ேநா… க3�x†தி-
j
தd-14 …ேதன† |  
ஆ ேநா… ஜேன‡ aரவயத$ Æ0வானா a …த$ ேம†  
மி�ராவணா… ஹேவ…மா || 

அ…13ன`$ Æவ †: u …��யdகி…3ரா ேத…3வம� †ேட …3 வஸூ†னா$ |  

ஸ …ப…�ய�த†: 2/s…ய$ மி …�ர�ந ே
 ‡�ர…ஸாத†4ஸ$ || 

ம …
ூ ேத…3வவ †ேதா… ரத…2: - [  ]  40 

1.8.22.4 
ஶூேரா† வா /…�2ஸு காஸு† சி� |  

ேத…3வானா…$ Æய இlமேனா… யஜ†மான… இய†
�ய …பy4த3ய †(வேனா 

24வ� || 

ந ய †ஜமான s�யஸி … ந ஸு†lவான… ந ேத†3வேயா |  

அஸ …த3�ர† ஸு…வ _�ய†j …த �யதா…3aவaவ�†ய$ ||  
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நகி…�டd-க�ம †ணா நஶ …lன /ரேயா†ஷ…lன ேயா†ஷதி | 

உப † 
ர�தி … ஸி�த†4ேவா மேயா…24வ† ஈஜா…னwச†  
ய…rயமா†ணwச ேத…4னவ†: |  

/…ண�த†wச… ப2†swச -  [  ]   41 

1.8.22.5 
aரவ … யேவா† 14…த ய … தா4ரா… உப †ய�தி வ� …aவத†: || 

ேஸாமா†�3ரா… வ��†ஹத…$ Æவ�ஷூ†சீ…மம� †வா… யா ேநா…  
க3ய†மாவ� …ேவஶ† |  
ஆ…ேர பா†3ேத4தா…2�-நி�.†தி$ பரா…ைச: 1…தw-சி …ேத3ன …: /ர 
j †j1தம… ம� || 

ேஸாமா†�3ரா 0 …வேம…தாlய… ேம வ�aவா† த…mஷு† 
ேப4ஷ…ஜான` † த4�த$ |  

அவ † யத$ j …wசத…$ Æயlேனா… அ தி † த…mஷு† ப …3�3த4d-

1…தேமேனா† அ … ம� || 

ேஸாமா†uஷணா… ஜன†னா ரயy…ணாw-ஜன†னா தி…3ேவா  

ஜன†னா (  )  /தி …2�யா: |  

ஜா…ெதௗ வ�aவ† ய … 24வ †ன ய ேகா…3ெபௗ ேத…3வா 

அ†1kவlன…$த† ய … நாப�‡4$ || 
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இ…ெமௗ ேத…3ெவௗ ஜாய†மாெனௗ ஜுஷ�ேத…ெமௗ தமாóè†ஸி 

z3ஹதா…மஜு†�டா |  

ஆ…/4யாமி��3ர†: ப …1வமா…மா வ…�த: ேஸா†மாu …ஷ/4யா‡w-

ஜன-…3 sயா†ஸு ||  42 

(�3� …ஹ…த:-ஶவ†ஸா…-ரத…2:-பF†�Eச -தி…3ேவா - ஜன†னா… -

பEச †வ2óèஶதி*ச)   (A22) 

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

Prasna Korvai with starting Padams of 1 to 22 Anuvaakams :-  

 அj†ம	யா-ஆ�3ேன…ய-ைம‡`	3ரா…�3னம…�3னேய…-ேஸாமா†ய-

�ரதி.…�ஷ-ைம‡`	3ரா�3ன�-தா…4	ேர-பா†3�.ஹaப…	ய-

ம…�3னேய…-Å�ேத2ேதா…-ேத3வ  ‡:-ஸ…மித …4óè…-ேஸாம…aேய-

`	3ர †aய-மி…	ர-ஆ ‡�3ேன…யóè-ஸ…	3ய-ஆ ‡�3ேன…யóè-
மா‡�3ேன…யò-aவா…	3வ  � 	வா-Å�3னா†வ2�� …-
	3வாவ2óè†ஶதி: |  

 

Korvai with starting Padams of 1, 11, 21 Series of Panchaatis :- 

அj †ம	ைய…-யதா2Åஸ†தி…-ேத3வ  †ராேபா-மி…	ேரா†Åஸி…-ஶூேரா† 
வா…-	3வ2ச †	வா�óèஶ	 |  

 

 First and Last Padam of Eighth Prasnam :- 



 �ரத2ம கா&ேட3 அ�டம: �ர*ன: TS-1.8 
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அj †ம	யா-உ…a�யா†ஸு  

 

Kanda Korvai with starting Padams of Eight Prasnas of Kaandam 1 :- 

இ…ஷ – ஆேபா †- ேத…3வaயா - ÅÅ த†3ேத3 - ேத3வாஸு …ரா: - ஸ� 

	வா†- பாகய…tஞ - மj †ம	ைய  |  

|| ஹ�†: ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

�ரத2மகா&ேட3 அ�டம: �ர*ன: ஸமா�த: || 

|| இதி �ரத2ம� கா&ட3� || 

===================================================== 
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Summary break up of padam – In Kaandam1, Prasnam 1 to 8 

Particulars   Example (in Pada Paatam) No. of 
Padams 

as per 
Pada 

Paatam 

ஸாமாlய 
பதா3ன` Ord இேஷ | �3வா | ஊ�ேஜ |    12862 

உபஸ�க3 

பதா3ன` 
PRE 

ஏதி = (ஆ+இதி)  | உேபதி = (உப+இதி) | 
/ேரதி = (/ர+இதி) | 

1042 

ேவ�டன 
பதா3ன` PS 

உபாயவ: =  உபாயவ இ�0ப- ஆயவ: | 
பா3ஹு/4யா$ = பா3ஹு/4யாமிதி பா3ஹு 

-  /4யா$  |   
2534 

/ர13ரஹ 

பதா3ன` 
PG 

ேத = (ேத இதி)  | �ேவ = (�ேவ இதி)  | 
ச
ுஷ_ = (ச
ுஷ_ இதி) | வ��ேணா = 
(வ��ேணா இதி)  | 

96 

/ர13ரஹ 

ேவ�டன 
பதா3ன` 

PGS 

 அதி4ஷவேண = அதி4ஷவேண  

இ�யதி4 - ஸவேன | இ��3ரா13ன_ = 

இ��3ரா13ன_ இத_��3ர - அ13ன_  | 
 

38 

  
Total Padams in entire Kaandam 1 16572 
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Details of Anuvakam, Panchati and Padam for Kandam 1 

 Anuvakam 
 

Panchati 
 

Padams 
 

Prasna 1 14 28 1530 

Prasna 2 14 34 1690 

Prasna 3 14 31 1567 

Prasna 4 46 54 1810 

Prasna 5 11 51 2717 

Prasna 6 12 51 2509 

Prasna 7 13 51 2655 

Prasna 8 22 42 2094 

 146 342 16572 

 
 
 
 


