TS Pada Paatam – TS 1.7 Corrections –Observed till 31st May 2019
(ignore those which are already incorporated in your book’s version and date)

Section, Paragraph
As Printed
Reference
1.7.1.3 Panchati 3
ஹ்வேயதாப…ஶுேர…வ ப†4வந்தி…
Last line

To be read as or corrected as
ஹ்வேயதாப…ஶுேர…வ ப†4வதி… யம்

யம்

1.7.4.1 Panchati 15 த… த்ேத… | ப்ரதித† | ய…ஜ்ேஞன† | த… த்ேத… | ப்ரததி† | ய…ஜ்ேஞன† |
4
4
Padam towards end
1.7.4.3 Panchati 17 பு…ரஸ்தா‡ச்ேசா…பr†ஷ்டா ச்ச…
பு…ரஸ்தா‡ச்ேசா…பr†ஷ்டாச்ச…
2
Vaakyam
ேராஹி†ேதன

ேராஹி†ேதன

1.7.4.3 Panchati 17 ச… | உ…பr†ஷ்டா த் | ச… |
2
Padam
1.7.4.4. Panchati 18 ஏ…வாந்த…த: ப்ர†திதிஷ்ட தி
2
Vaakyam
1.7.4.5 Panchati 19 ப்ர பூ† யாஸ…மித்யா†ைஹ4
Vaakyam
1.7.4.5 Panchati 19
Vaakyam

ச… | உ…பr†ஷ்டாத் | ச… |
ஏ…வாந்த…த: ப்ரதி†திஷ்ட2தி
ப்ர பூ†4யாஸ…மித்யா†ைஹ…-

தஸ்மா…த்3ைவ

தஸ்மா…த்3ைவ

மி†து…2னாத் ப்ர…ஜாபதி†

மி†து…2னாத் ப்ர…ஜாப†தி மிது…2ேனன…
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மிது…2ேனன…

1.7.5.2 Panchati 22
Vaakyam
1.7.5.4 Panchati 24
Padam
1.7.6.5 Panchati 29
Padam
1.7.10.2 Panchati
41 Vaakyam

யஜ†மாேனன | rச்ய†த | இ…வ…

யஜ†மாேனன | rச்ய†ேத | இ…வ… |

அ…பி4தி† | அ…ஜ…ய…ன்ன் | யத்

அ…ப4ீ தி† | அ…ஜ…ய…ன்ன் | யத்

ஸ்யாத் | ேத…ஜ…ஸ்வி | ஏ…வ |

ஸ்யாத் | ேத…ஜ…ஸ்வ  | ஏ…வ |

அ…ய…மண… ப்3ருஹ…ஸ்பதி…-

அ…ய…மண…ம் ப்3ருஹ…ஸ்பதி…-

மிந்த்3ர…ம்

மிந்த்3ர…ம் (add ம்)

1.7.10.3 Panchati
42 Vaakyam

பி4ஷி†ஞ்சா…மீந்த்3ர†ஸ்ய

பி4ஷி†ஞ்சா…மீந்த்3ர†ஸ்ய…

ப்3ருஹ…ஸ்பேத

ப்3ருஹ…ஸ்பேத

1.7.11.2 Panchati
44 Vaakyam

வஸ்ர†வ…ஸ்த்ரேயா†

வஸ†வ…ஸ்த்ரேயா†

த3ஶாக்ஷேரண

த3ஶாக்ஷேரண

த்வாபயா…ம-க்3ரு†ஹே
 தா

த்ேவாபயா…ம-க்3ரு†ஹே
 தா

Åஸ்யப்2ஸு…ஷத†3ம்

Åஸ்யப்2ஸு…ஷத†3ம்

1.7.12.1 Panchati
45 Vaakyam
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1.7.12.1 Panchati
45 Padam

பு…4வன…ஸத…3மிதி† பு4வன --

பு…4வ…ன…ஸத…3மிதி† பு4வன --

ஸத‡3ம் |

ஸத‡3ம் |

இந்த்3ரா†ய |

இந்த்3ரா†ய |

1.7.13.1 Panchati
47 Vaakyam

ேத… விஶ்வ…மனு வ்ருத்ர…

1.7.13.1 Panchati
47 Padam

பவ†தாஸ: | அன்வி†தி |

பவ†தாஸ: | அன்விதி† |

இந்த்3ர‡ம் |

இந்த்3ர‡ம் |

இ…ந்த்3ர… | ஊ…தி | உ…க்3ர… |

இ…ந்த்3ர… | ஊ…த | உ…க்3ர… |

1.7.13.2 Panchati
48 Padam

ேத… விஶ்வ…மனு† வ்ருத்ர… ஹத்ேய‡ |

ஹத்ேய‡ |
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TS Pada Paatam – TS 1.7 Corrections –Observed till 31st January 2019
(ignore those which are already incorporated in your book’s version and date)

Section, Paragraph
Reference

As Printed

To be read as or corrected as

1.7.3.3 Padam 19

ேத…3வா | அப†4வன்ன்

ேத…3வா: | அப†4வன்ன்

1.7.8.2 Padam

ஸ…மி…ேத4ஷ்விதி† ஸம் --

ஸ…மி…ேத2ஷ்விதி† ஸம் --

இ…ேத4ஷு

இ…ேத2ஷு

அ…ஜ…ய…ன்

அ…ஜ…ய…ன்ன்

1.7.11.2 Padam 28 &
34
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